Επίσκεψη στο Μοσσείο της Ακρόπολης
Δπηκέιεηα:

Αζπαζία Βεξγνπνύινπ (A4)
Βαζηιηθή Παπαδνπνύινπ (A4)

Σηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2012 ην ζρνιείν καο επηζθέθηεθε ην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο ζηελ
Αζήλα, όπνπ μελαγεζήθακε κε ηε βνήζεηα ησλ θαζεγεηώλ καο.
Ξεθηλήζακε ηελ πεξηήγεζή καο ζην ρώξν από ην αλεθνξηθό επίπεδν κε ηα
επξήκαηα ησλ θιηηύσλ, δειαδή ησλ ηεξώλ ζηηο πιαγηέο ηεο Αθξόπνιεο. Ιδηαίηεξα
εληππσζηαθά ήηαλ ηα αγγεία ησλ ινπηξνθόξσλ κε παξαζηάζεηο από ηνλ γάκν, πνπ νη
ληόπαληξεο Αζελαίεο αθηέξσλαλ ζην ηεξό ησλ Νπκθώλ. Ύζηεξα, αλεβήθακε ζηνλ ακέζσο
επόκελν όξνθν, ν νπνίνο θηινμελεί αξρατθά εθζέκαηα. Η έθζεζε γηα ηα αξρατθά ρξώκαηα
πνπ απνθαιύθζεθαλ πάλσ ζηα αγάικαηα από ηνπο αξραηνιόγνπο κε ηε ρξήζε ηεο λέαο
ηερλνινγίαο θέξδηζε ακέζσο ην ελδηαθέξνλ καο. Σηε ζπλέρεηα αλεβήθακε ζηελ αίζνπζα
ηνπ Παξζελώλα. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ν πξνζαλαηνιηζκόο θαη ην ζρέδην ηνπ ρώξνπ
είλαη όκνηα κε ηνπ Παξζελώλα. Σηελ αίζνπζα απηή είδακε ηε δσθόξν, ηα αεηώκαηα θαη ηηο
κεηόπεο ηνπ Παξζελώλα θαη πιεξνθνξεζήθακε γηα ην ζέκα ηεο επηζηξνθήο (ή
επαλέλσζεο) ησλ γιππηώλ πνπ εθηίζεληαη κέρξη ζήκεξα ζην Βξεηαληθό Μνπζείν. Μεηά,
αθνινπζώληαο ηε ρξνλνινγηθή αθνινπζία ησλ κλεκείσλ, θαηεβήθακε μαλά ζηελ αίζνπζα

ησλ αξρατθώλ εθζεκάησλ. Δθεί είδακε ηηο Καξπάηηδεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ζπληήξεζε
αιιά θαη κηθξά αληίγξαθα ηνπ λανύ ηεο Αζελάο Νίθεο θαη ηνπ Δξέρζεηνπ.

Σην ηέινο ηεο πεξηήγεζήο καο πήγακε ζην θαθέ ηνπ κνπζείνπ, όπνπ θάγακε θαη
ήπηακε ζαπκάδνληαο ηελ επηβιεηηθή ζέα έμσ πξνο ηνλ Ιεξό βξάρν. Γελ παξαιείςακε,
θπζηθά, λα πεξάζνπκε θαη από ην πσιεηήξην γηα αλακλεζηηθά, γηα λα κελ μεράζνπκε
απηήλ ηελ ππέξνρε εθδξνκή!
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Τελ Πέκπηε 6 Γεθεκβξίνπ 2012 επηζθεθζήθακε ην λέν Μνπζείν ηεο
Αθξόπνιεο ζηελ Αζήλα, κε ζθνπό λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο θαη λα
εκπινπηίζνπκε ηηο γλώζεηο καο γηα ηνλ αξραίν ειιεληθό πνιηηηζκό. Σην Μνπζείν
καο μελάγεζαλ νη θαζεγήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ καο θπξίεο Α. Αξγπξίνπ,
Κ.Αξαζύκνπ, Μ. Μεζάξε θαζώο θαη ν θύξηνο Γ. Καξακαιέγθνο, πνπ κε πνιύ
πεξηεθηηθό ιόγν κάο έδσζαλ ηζηνξηθέο θαη θαιιηηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα
εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ.

Σπλαληήζακε ηηο ππεξήθαλεο Καξπάηηδεο, ζαπκάζακε ηνπο παλέκνξθνπο
αξρατθνύο Κνύξνπο θαη Κόξεο θαη ηηο κνξθέο κπζηθώλ εξώσλ θαη ζεώλ, κάζακε
γηα ηηο ηερληθέο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη δσγξαθηθήο δεκηνπξγίαο. Παξαηεξήζακε
νκνηώκαηα ησλ κεγαιόπξεπσλ

λαώλ, πνπ κέρξη θαη ζήκεξα ζηέθνπλ

επηβιεηηθά ζην ιόθν ηεο Αθξόπνιεο θαη κπνξέζακε λα δνύκε έλα θνκκάηη ηεο
αξραίαο Αζήλαο θάησ από ηα πόδηα καο κέζσ ηνπ γπάιηλνπ παηώκαηνο, ελώ ε
αίζζεζε αλάβαζεο ζην θηίξην έθαλε ηελ πεξηήγεζή καο αθόκα πην
ζπλαξπαζηηθή θαη ξεαιηζηηθή.

Μέζα από ηελ επίζθεςή καο ζην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο είρακε ηελ
επθαηξία λα έξζνπκε ζε επαθή κε ηνλ πνιηηηζκό πνπ καο θιεξνδόηεζαλ νη
αξραίνη Έιιελεο, γεγνλόο πνπ καο ππελζύκηζε ην κεγαιείν ηεο ηζηνξίαο καο,
ελώ παξάιιεια, κε ην ζαπκαζκό θαη ηελ ππεξεθάλεηα πνπ καο πξνμέλεζε, καο
έδσζε θίλεηξν λα ελδηαθεξζνύκε θαη λα εκβαζύλνπκε πεξαηηέξσ ζηελ ηζηνξία
ηνπ αξραίνπ πνιηηηζκνύ καο.

