
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013, στα πλαίσια του μαθήματος της Αρχαίας Ιστορίας, 44 μαθητές των 
τμημάτων Α2 και Α3 του σχολείου μας επισκεφθήκαμε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Μας 
συνόδευσαν οι κυρίες Γρηγορίου, Λεονάρδου και Σακελλαροπούλου και ο κύριος Κυρίμης. 

Στην είσοδο του Μουσείου μας υποδέχτηκε ο αρχαιολόγος Δρ. Κώστας Πασχαλίδης, ο οποίος μας 
ξενάγησε στις αίθουσες με τα Μυκηναϊκά εκθέματα και με τα γλυπτά της Αρχαϊκής εποχής. 

Μέσα από τα λόγια του κ. Πασχαλίδη και από τα αντικείμενα που είδαμε στις προθήκες του Μουσείου, 
ζωντάνεψαν όσα έχουμε μάθει για τον Τρωικό Πόλεμο 

 

και τις ανασκαφές του Ερρίκου Σλήμαν, για τις ταφές στους θολωτούς τάφους με τα πολύτιμα κτερίσματα 
και τα χαρακτηριστικά ταφικά έθιμα, για τις πινακίδες της Γραμμικής Γραφής Β’ και τις τοιχογραφίες. 
Εκτός όλων των άλλων, ακούσαμε πολλές μικρές ιστορίες:  

 για τα δύο χρυσά κύπελλα από τον θολωτό τάφο στο Βαφειό της Λακωνίας με τις παραστάσεις της 
αιχμαλώτισης των ταύρων…  
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 για την ταφή της ιέρειας με το βαρύτιμο χρυσό διάδημα που στο στήθος της βρέθηκε ο σκελετός 
μικρού παιδιού καλυμμένου με χρυσά ελάσματα 

 

 για τους κίονες που πλαισίωναν την είσοδο του θολωτού τάφου των Μυκηνών που είναι γνωστός ως ο 
θησαυρός του Ατρέως, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο. 

Συνεχίζοντας την περιήγησή μας, είδαμε τον Γεωμετρικό αμφορέα του Διπύλου και εντοπίσαμε την σκηνή 
της εκφοράς του νεκρού και τις γυναίκες που θρηνούν τραβώντας τα μαλλιά τους, στοιχεία που είχαμε 
αναφέρει και στα αντίστοιχα μαθήματα. Πίσω του προσέξαμε ένα σύγχρονο έργο ζωγραφικής  
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Προχωρώντας ανάμεσα στα αρχαϊκά αγάλματα, θαυμάζαμε τους κούρους και τις κόρες. Μάθαμε ότι τα 
ανδρικά σώματα παριστάνονται γυμνά και γυμνασμένα, ενώ τα γυναικεία πάντα ντυμένα, με περίτεχνες 
κομμώσεις και σεμνές κινήσεις των χεριών.  

Για αρκετή ώρα σταθήκαμε εμπρός στο άγαλμα της Φρασίκλειας, της μαρμάρινης κόρης που φιλοτέχνησε 
γύρω στο 540 πΧ ο  Αριστίων ο Πάριος. Μια γυναικεία μορφή που απεικονίζεται σε μετωπική στάση, 
ντυμένη με μακρύ χιτώνα σε μερικά σημεία του οποίου σώζεται ακόμη το κόκκινο χρώμα. Με το δεξί χέρι 
ανασηκώνει το χιτώνα στο πλάι και με το αριστερό κρατάει ένα μπουμπούκι λωτού μπροστά στο στήθος. 
Τα μαλλιά της είναι περίτεχνα χτενισμένα, φέρουν στεφάνι διακοσμημένο με άνθη, ενώ η κεφαλή και τα 
χέρια στολίζονται με πλούσια κοσμήματα.  

Το άγαλμα βρέθηκε σε λάκκο μαζί με ένα κούρο, τοποθετημένα εκεί ήδη από την αρχαιότητα 

  

 

Τα λόγια του κ. Πασχαλίδη και η φαντασία μας ταξίδεψαν στην εποχή που οι Αθηναίοι, γύρω στο 480 πΧ, 
έθαβαν μέσα στη γη τα ταφικά τους μνημεία για να μην τα βεβηλώσουν οι Πέρσες, που κατηφόριζαν προς 
την Αττική νικητές μετά την μάχη των Θερμοπυλών.    
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Κάναμε μια στάση στον χάλκινο Δία ή Ποσειδώνα του Αρτεμισίου, όπου μάθαμε για την «ανατομία της 
κίνησης» σε όψη ¾ και για τα ανοιχτά μέλη του αγάλματος, κάτι που επέτρεπαν ο πιο εύκαμπτος (σε 
σχέση με το μάρμαρο) χαλκός και η τεχνική των χυτών αγαλμάτων. 

 

Παρατηρήσαμε με προσοχή και την επιτύμβια στήλη της Φιλονόης, της πεθαμένης μητέρας που κοιτά με 
θλίψη το ζωντανό ορφανό μωρό της χωρίς να το αγγίζει.  
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Τέλος, καθισμένοι στην μεγάλη σκάλα που οδηγεί στον 1ο όροφο του Μουσείου (8), ακούσαμε τον κύριο 
Πασχαλίδη να μας ταξιδεύει με το πλοίο που, φορτωμένο με έργα τέχνης από τα παράλια της Μικράς 
Ασίας ναυάγησε στα Αντικύθηρα.  

       

  

Μάθαμε για το εμπόριο έργων τέχνης στα αρχαία χρόνια, για τις συνήθειες των ναυτικών και για τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες ανακαλύφθηκε και μελετήθηκε το ναυάγιο. και, το κυριότερο, για τον 
Μηχανισμό των Αντικυθήρων.  
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Ο κ. Πασχαλίδης μας αποχαιρέτησε για να συνεχίσει το ερευνητικό του έργο στα υπόγεια του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου και μας παρότρυνε να ξαναπάμε για να δούμε και τις υπόλοιπες θαυμάσιες 
συλλογές. Φεύγοντας, κουρασμένοι αλλά ενθουσιασμένοι, του χαρίσαμε μια μικρή αφίσα με τις 
ευχαριστίες μας και τις ευχές μας για τις γιορτές των Χριστουγέννων. 

Α. Λεονάρδου, Μa.Ed., φιλόλογος  
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