
Tο θέµα της καταστροφής και της αποκατάστασης των µνηµείων της Aκρό-
πολης, µας απασχολεί και µας αγγίζει από πολλές πλευρές. H ανεκτίµητη 
αισθητική αξία των µνηµείων δεν θα µπορούσε να µας αφήσει αδιάφορους 
και πιστεύουµε ότι η Aκρόπολη έχει τη δύναµη να µεταφέρει στις σηµερινές 
γενιές των νέων εκείνα τα αισθητικά και πολιτιστικά µηνύµατα που τείνουν να
εκλείψουν από την εποχή µας.

Σε µία έρευνα που κάναµε στους µαθητές του σχολείου µας ανακαλύψαµε ότι
είχαν ελλιπείς γνώσεις για την Aκρόπολη και ελάχιστοι ήταν εκείνοι, οι οποίοι
έστω την είχαν επισκεφθεί. Ήταν λοιπόν πρόκληση για µας το να δηµιουργηθεί
ένας πυρήνας µελέτης του θέµατος αυτού στο σχολείο µας, και να προβληθεί
και στα υπόλοιπα παιδιά η δουλειά αυτή. Έτσι λοιπόν προτάθηκε το θέµα αυτό,
µαζί και µε κάποια άλλα εναλλακτικά, στους µαθητές της B' και Γ' τάξης ∆οµι-
κών. Oι µαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέµα της Aκρόπολης και
έτσι συστάθηκαν οι οµάδες εργασίας αποτελούµενες από µαθητές της B' και της
Γ' Λυκείου.

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αυτής µελέτης τέθηκαν οι παρακάτω στόχοι:
• Γνωριµία των µαθητών µε το χώρο και τα µνηµεία της Aκρόπολης, κατανόηση

της κατασκευαστικής και αισθητικής τους αξίας. Ιστορική αναδροµή της 
εξέλιξης του αρχιτεκτονικού αυτού συνόλου στη διάρκεια των αιώνων. 

• Mελέτη των παραγόντων που συνέβαλαν στην καταστροφή των µνηµείων,
όπως ο ανθρώπινος παράγοντας και η ρύπανση του περιβάλλοντος

• Eυαισθητοποίηση και επαγρύπνηση των σηµερινών µαθητών –αυριανών 
πολιτών– σχετικά µε την ανάγκη διατήρησης του ιστορικού µας περιβάλλοντος.

• Eυαισθητοποίηση των µαθητών στο επίκαιρο θέµα της επιστροφής όλων των
κατά καιρούς κλαπέντων θησαυρών της Aκρόπολης.

• Προσέγγιση των τεχνικών µεθόδων αποκατάστασης των µνηµείων σήµερα.
• Eπαφή των µαθητών µε τους τεχνίτες και τεχνικούς του εργοταξίου του 

Παρθενώνα και των Προπυλαίων, ώστε να εµπλουτίσουν τις θεωρητικές και
επαγγελµατικές τους γνώσεις.

Για την εκπλήρωση αυτών των στόχων θεωρήσαµε ότι τα στάδια της δουλειάς
έπρεπε να είναι τα παρακάτω:

• Eπίσκεψη-περίπατος και ξενάγηση στο χώρο της Aκρόπολης ακολουθώντας
το δρόµο των Παναθηναίων. Φωτογράφιση των µνηµείων από τα παιδιά ώστε
να αποκτήσουν επαφή µε το θέµα.

• Aνάλυση του τρόπου εργασίας για την εκπόνηση µιας µελέτης, διότι τα 
παιδιά για πρώτη φορά ασχολούνταν µε επιστηµονική έρευνα.

• Eπίσκεψη στο Mουσείο και στο ΚεΜΑ.

• Περισυλλογή έντυπου υλικού.

• Xωρισµός των µαθητών σε οµάδες ώστε να επεξεργαστούν τις ξεχωριστές
ενότητες του θέµατος.

• Eπίσκεψη στο χώρο όπου γίνονται οι αναστηλώσεις σήµερα µετά τη µελέτη
του υλικού που συγκεντρώθηκε από διάφορες πηγές και κυρίως σε σχέση µε
τα προγράµµατα αναστήλωσης της EΣMA. H ξενάγηση στο χώρο αυτό έγινε
από τον πολιτικό µηχανικό του εργοταξίου.

• Σύνταξη µελέτης.

• Φιλοτέχνηση εξωφύλλου και γραφιστική σύνθεση του τεύχους της µελέτης.

• ∆ιήµερη παρουσίαση της εργασίας τους στο σχολείο. H παρουσίαση περιε-
λάµβανε: περιληπτική εισήγηση στο θέµα - έκθεση φωτογραφιών - έκθεση 
πινάκων µε τα κυριότερα στοιχεία της µελέτης - προβολή video, µε τίτλο 
"Aποκατάσταση της Aνατολικής όψης του Παρθενώνα" που µας διέθεσε 
το ΚεΜΑ, κυρίως για τους µαθητές του δοµικού τοµέα.

Tο θέµα "Aκρόπολη" είναι µεγάλο θέµα και έτσι δεν έγινε δυνατόν να καλυφθούν
όλες του οι πλευρές µέσα στο πλαίσιο αυτής της περιβαλλοντικής µελέτης στη
διάρκεια ενός µόνο σχολικού έτους. Σε όλους τους µαθητές δηµιουγήθηκε 
εξαιρετικό ενδιαφέρον για το θέµα και κρίνουµε σκόπιµο να υπάρχουν στο 
µέλλον προγράµµατα προσέγγισης του Iερού Bράχου και των µνηµείων του σε
όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης µε τη βοήθεια του Τµήµατος Εκπαιδευτικών
Προγραµµάτων της Ακρόπολης όχι προαιρετικά, αλλά µέσα στο πλαίσιο του
ωρολόγιου προγράµµατος.
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