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Εισαγωγή
Σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα, στα οποία στηρίζεται το

εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και τα βιβλία της ιστορίας τα οποία

χρησιμοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες, μπορεί να ειπωθεί ότι εντοπίζεται ένα

βασικό πρόβλημα, το οποίο είναι η εστίαση και η ενασχόληση με την

καθημερινότητα στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να λείπει ακόμα και το

έναυσμα για την ενασχόληση με το παρελθόν και αναπαράγονται στην ουσία

μόνο κλειστά αφηγήματα (Ηλιοπούλου, 2002)

Με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι οι σημερινοί μαθητές

παρουσιάζουν μια απάθεια προς το μάθημα της ιστορίας, θεωρώντας ότι ως

μάθημα έχει μια επιδερμική επίδραση στην σύγχρονη ζωή τους. Εστιάζοντας

ακόμα περισσότερο στην τοπική ιστορία είναι γεγονός πως πολλοί από τους

μαθητές που προαναφέρθηκαν, φαίνεται να μην έχουν βασικές γνώσεις, για

πολλές σημαντικές προσωπικότητες, ιστορικά γεγονότα και ιστορικούς και

αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι σε άλλες χώρες αποτελούν ορόσημα στην

εκμάθηση της παγκόσμιας ιστορίας (Ηλιοπούλου, 2002)

Προφανώς η αναπαραγωγή στερεότυπων, ειδικά από το ελληνικό

εκπαιδευτικό σύστημα, θα πρέπει να ειπωθεί ότι συμβάλει σε ένα βαθμό στην

επιδείνωση της παραπάνω κατάστασης, αφού επικεντρώνεται στην ανάδειξη

της προσκόλλησης στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας,

οποίος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα διαδραστικός (Ηλιοπούλου,

2002).

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει πως

μπορεί να γίνει μια διαδραστική διδασκαλία της τοπικής ιστορίας των Αρχαίων

Δελφών, σε μαθητές προσχολικής ηλικίας. Σε παιδιά δηλαδή που ακόμα δεν

έχουν επηρεαστεί από παραδοσιακά στερεότυπα και αποτελούν ανοιχτά

βιβλία, στα οποία μέσω του παιχνιδιού, των χειροτεχνιών και της

εκπαιδευτικής τηλεόρασης θα διδαχτεί η ιστορική σημασία που έχουν οι

Αρχαίοι Δελφοί, ως ένα σημαντικό γρανάζι της παγκόσμιας και ταυτόχρονα

τοπικής ιστορίας.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται

αναφορά σε δύο βασικές γενικές έννοιες, αυτή της ιστορίας, αλλά και του

τόπου. Με αυτή την μεθοδολογία ο αναγνώστης προετοιμάζεται για την έννοια

της τοπικής ιστορίας, αλλά και για την κατανόηση των ομοιοτήτων και των
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διαφορών που μπορεί να παρουσιάζει η τοπική ιστορία με το γενικό μάθημα

της ιστορίας. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την αναφορά στην

συμβολή της τοπικής ιστορίας στη διαμόρφωση εθνικής και ευρωπαϊκής

ταυτότητας των πολιτών, δεδομένου ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον ένα

σημαντικό κομμάτι της σύγχρονής Ευρώπης, όπως ήταν και στο παρελθόν.

Ακολουθώντας την ίδια τακτική και στο δεύτερο κεφάλαιο, αρχικά

γίνεται αναφορά στην σημασία που είχαν οι Αρχαίο Δελφοί για τους Έλληνες,

αλλά και για το ευρύτερο τόσο κόσμο, με σκοπό να προετοιμαστεί ο

αναγνώστης για την ειδική παρουσία δεκαέξι σημαντικών αρχαιολογικών

χώρων, οι οποίοι στο σύνολο τους αποτελούν τους Αρχαίους Δελφούς. Όμως,

η τοπική ιστορία των Αρχαίων Δελφών δεν σταματά στα ρωμαϊκά χρόνια,

αφού συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αποτελεί κέντρο πολιτισμού μέσω της

αναβίωσης των Δελφικών Αγώνων και των Δελφιάδων.

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται μια προσπάθεια να συνδεθεί η διδασκαλία

της ιστορίας γενικά και της αρχαίας περιόδου της τοπικής ιστορίας ειδικά, με

την ελληνική εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό αρχικά γίνεται αναφορά στις

κατηγορίες των ιστορικών πηγών μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκάστοτε

εκπαιδευτικός σε γενικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και τα σημεία στα οποία

θα πρέπει να γίνει η εν λόγω αναζήτηση. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την

αναφορά στο ΔΕΠΠΣ για τον τρόπο που πρέπει να διδάσκεται η ιστορία σε

μαθητές νηπιαγωγείο, τους στόχους που πρέπει να έχει και πώς να τους

επιτυγχάνει ο εκπαιδευτικός.

Η εν λόγω εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ενός

εβδομαδιαίου προγράμματος διαδραστικών εκπαιδευτικών δράσεων, όπως

παιχνίδια, παρακολούθηση εκπαιδευτικής τηλεόρασης, θεατρικού έργου,

χειροτεχνίας, ζωγραφικής και επίσκεψης στο μουσείο και αρχαιολογικό χώρο

των Αρχαίων Δελφών. Γίνεται εκτενής αναφορά, πως γίνεται η αρχική

επικοινωνία με τα παιδιά, αλλά και πως προετοιμάζονται για μια επίσκεψη σε

ένα χώρο όπως είναι τα μουσεία. Σημαντική βαρύτητα δίνεται στην χρήση

φύλλων αξιολόγησης, για την ανατροφοδότηση που πρέπει να λαμβάνει ο

εκπαιδευτικός, σχετικά με το εάν γίνονται κατανοητά τα όσα διδάσκονται
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Κεφάλαιο Πρώτο: Ιστορία και Τοπική Ιστορία

1.1 Η έννοια της ιστορίας
Για να γίνει αντιληπτός ο όρος «τοπική ιστορία» πρέπει να εξεταστεί σε

συνδυασμό με την ιστορία και κυρίως με τα νεότερα ιστορικά ρεύματα.

Κυρίαρχη ανάμεσα σε αυτά είναι η  νέα ή  συνολική  ιστορία, που οφείλει

πολλά στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιστημών το 19ο αιώνα και σε

θεωρητικούς όπως ο Karl Marx, o Emilie Durkheim και ο Max Weber. Η νέα ή

συνολική ιστορία αναπτύχθηκε στο περιβάλλον του επιστημονικού περιοδικού

Annales. Κεντρικός στόχος της «σχολής» αυτής είναι η εξέταση φαινόμενων

μακράς διάρκειας, που παρουσιάζουν αντοχή στο χρόνο και ασκούν

καθοριστική επίδραση στην εξέλιξη της ιστορίας (Φραγκούλης & Φραντζή,

2010)

Οι επιμέρους διακρίσεις της (όπως γενική, εθνική ή τοπική ιστορία)

απορρέουν από την οπτική γωνία θεώρησης του γνωστικού αντικειμένου και

της ιστορικής πραγματικότητας, καθώς τα γεγονότα περιγράφονται,

αναλύονται και αξιολογούνται από τον ερευνητή με βάση την οπτική γωνία

από την οποία ενδιαφέρεται να τα προσεγγίσει (Ασωνίτης&Παππάς,2006).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η τοπική ιστορία αποτελεί ιδιαίτερο τρόπο

προσέγγισης του ανθρώπινου παρελθόντος από την άποψη της κλίμακας,

καθώς ο χώρος αναφοράς της τοποθετείται μεταξύ της γενικής ιστορίας και

της οικογενειακής ή της βιογραφίας. Επομένως, το ενδιαφέρον της τοπικής

ιστορίας εστιάζεται λοιπόν σε έναν περιορισμένο χώρο αναφοράς και η

προσοχή της στρέφεται κυρίως σε μικρές κοινωνικές ομάδες.

1.2 Η έννοια του τόπου
Η λέξη τόπος, σε μια πρώτη ανάλυση, φαίνεται να δηλώνει ότι για τον

ορισμό της περιοχής μελέτης λαμβάνονται υπόψη τα γεωμορφολογικά

χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά του τοπίου. Αυτό ως ένα βαθμό είναι

κατανοητό, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι αντιλήψεις των ανθρώπων για το

χώρο τους διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και ανά χρονική περίοδο και,

επομένως, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια τη  χρήση του χώρου

καθώς και τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διασυνδέσεις των
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οικιστικών μονάδων που περικλείει, τουλάχιστον πριν ερευνηθεί διεξοδικά

(Bintliff & Snodgrass,1985).

Στο πλαίσιο υιοθέτησης της αντίληψης ότι το τοπίο αποτελεί

καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση της ιστορίας, συχνά

παραβλέπεται το αξίωμα ότι κανένας τόπος δεν αποτελεί κλειστό σύνολο και

έτσι οι «μεγάλες» ιστορικές αλλαγές έχουν την αφετηρία τους στη μεταβολή

ορισμένων παραμέτρων του ιστορικού γίγνεσθαι σε τοπικό επίπεδο

(Παπαγιαννόπουλος, κ.ά.1999)

1.3 Τοπική Ιστορία
Παρόλο που ο όρος «Τοπική Ιστορία» φαίνεται απλός και κατανοητός,

όταν ζητηθεί να προσδιοριστούν τα όρια του «τόπου», τότε εμφανίζεται ένα

σημαντικό δίλημμα, το οποίο σχετίζεται με το αν με την έννοια «τόπο» νοείται

η ιδιαίτερη πατρίδα καθενός, δηλαδή ο συγκεκριμένος τόπος ζωής και δράσης

του ατόμου ή η αναφορά αφορά μια ευρύτερη περιοχή. Χρειάζεται, επομένως,

να διασαφηνιστεί τι εμπίπτει τελικά στο πλαίσιο της «Τοπικής Ιστορίας».

Γενικότερα με τον όρο «Τοπική Ιστορία» νοείται το ιστορικό εκείνο

υλικό που βρίσκεται στη γειτονική περιοχή και είναι ήδη γνωστό και οικείο ή

μπορεί να γίνει κατανοητό κυρίως ως το αποτέλεσμα εργασιών και επιτόπιας

έρευνας

Γενικότερα με τον όρο «Τοπική Ιστορία» προσεγγίζεται η Ιστορία ενός

ευρύτερου χώρου στον οποίο υπεισέρχονται κοινοί, ιστορικά καθοριστικοί και

στενά αλληλοεξαρτώμενοι παράγοντες, όπως είναι η κοινή διοίκηση, το κοινό

δίκαιο, η κοινή πολιτική και οικονομική δομή, κοινοί θρησκευτικοί δεσμοί,

σταθερά γεωγραφικά δεδομένα που επηρεάζουν ακόμη και τη μορφή του

συγκοινωνιακού δικτύου.

Θέλοντας να διατυπώσουμε έναν ορισμό για την τοπική ιστορία θα

μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η τοπική ιστορία εξετάζει:

 την Ιστορία μιας μικρής περιοχής που η έκτασή της καθορίζεται με

βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου της. Τα χαρακτηριστικά

αυτά είναι ορατά, όταν τα παραβάλλουμε με τα χαρακτηριστικά των

άμεσα γειτονικών περιοχών της τα οποία ασκούν ορατή επίδραση στη

ζωή των κατοίκων της,
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 την Ιστορία μιας μικρής κοινωνίας ανθρώπων οι οποίοι κατοικούν σε

μια γεωγραφική περιοχή και έχουν κοινές μνήμες, παραστάσεις και

συνήθειες εμφανώς διακριτές από εκείνες των κατοίκων γειτονικών

περιοχών,

 την Ιστορία των γεγονότων και των προσώπων που σχετίζονται με τη

μικρή αυτή περιοχή, τα οποία επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την

ιστορική της εξέλιξη,

 την Ιστορία όλων των καταλοίπων της ανθρώπινης δραστηριότητας

που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη  περιοχή, τα οποία είναι ορατά

από  τα μέλη μιας κοινότητας ανθρώπων που κατοικεί εκεί, ανεξάρτητα

από το αν οι άνθρωποι αυτοί έχουν άμεση σχέση συγγένειας ή

καταγωγής ή κοινής διαμονής με  αυτούς που τα δημιούργησαν

(Παπαγιανόπουλος κ.ά., 1999: ∙Φραγκούλης & Φραντζή, 2010)

1.4 Ομοιότητες και διαφορές της τοπικής και της γενικής ιστορίας
Ολοένα και περισσότερο η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο τοπικό

και το μη τοπικό καθίσταται αυθαίρετη εφόσον όλοι οι τόποι υπάγονται, με

αυξανόμενη ένταση, σ’ ένα ευρύτερο πλέγμα συναρτήσεων και πολύπλευρων

αλληλεξαρτήσεων. Κανένας τόπος δεν υπάρχει ανεξάρτητα από άλλους

ευρύτερους. Το τοπικό συσχετίζεται ολοένα και πιο έντονα, άμεσα και με

πολλαπλούς τρόπους με το υπερεθνικό.

Συνεπώς η τοπική ιστορία συνδέεται με τη γενική ιστορία, αφού το

συγκεκριμένο τοπικό πεδίο παρατήρησης ενέχει στοιχεία καθολικής ιστορίας,

μηχανισμούς που ισχύουν και σε άλλα σημεία παρατήρησης (Ασδαραχάς,

1996)

Η σχέση της τοπικής ιστορίας με τη γενική διαμορφώνεται ως μια

αμοιβαία σχέση αναγκαίων ανταλλαγών του ατομικού απέναντι στο γενικό. Ο

ορίζοντας της γενικής ιστορίας αναδιατάσσεσαι στη βάση της παραμέτρου του

ατομικού, δηλαδή της μικρής κλίμακας της τοπικής ιστορίας. Έτσι, η τοπική

ιστορία αποκτά αναγνωσιμότητα στο πλαίσιο της γενικότητας που την αφορά

(Λεοντσίνης & Ρεπούση, 2001)
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1.5 Η συμβολή της τοπικής ιστορίας στη διαμόρφωση εθνικής και
ευρωπαϊκής ταυτότητας των πολιτών

Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης, της Ενωμένης Ευρώπης

και της πολυπολιτισμικότητας, η τοπική ιστορία αποτελεί για το σημερινό

πολίτη όχι μόνο έναν τρόπο διαμόρφωσης ιστορικής και εθνικής συνείδησης

αλλά και έναν από τους άξονες διαμόρφωσης μιας νέας ταυτότητας, η οποία

συνδυάζει τα παλιά με τα καινούρια στοιχεία. Η τοπική ιστορία αποτελεί ένα

μέσο άμυνας ενάντια στην πολιτισμική αλλοτρίωση αλλά και έναν τρόπο

ανάπτυξης της εκτίμησης και αποδοχής της διαφορετικότητας (Ασωνίτης &

Παππάς, 2006).

H τοπική ιστορία, ιδιαίτερα λόγω της αμεσότητας των πηγών της

προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης του ιστορικού ορίζοντα των

εκπαιδευομένων – σε τοπικό, εθνικό και  διεθνές επίπεδο- με την ίδια τους τη

ζωή. Η ιστορία γίνεται σύγχρονη, αποκτά παροντική διάσταση και συμβάλλει

στη διεύρυνση της ταυτότητας του σύγχρονου ανθρώπου (Λεοντσίνης,

2003,∙Λεοντσίνης & Ρεπούση, 2001:). Μέσα από τον εντοπισμό των τοπικών

ιδιαιτεροτήτων προάγεται η αναγνώριση της πολυμορφίας ως πολύτιμου

φορέα ανάδειξης του πολιτισμικού πλούτου μιας  συγκεκριμένης γεωγραφικής

περιοχής ή μιας χώρας γενικότερα (Ασωνίτης & Παππάς,2006)

Όπως παρατηρεί η Αβδελά (2003) η μελέτη της τοπικής ιστορίας

επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους «να βλέπουν την άμεση σχέση της με τη

ζωή και την κοινότητα στην οποία ζουν». Μ’ αυτόν τον τρόπο προάγεται η

διάσταση του τόπου ως κοινού στοιχείου ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα

της κοινότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η τοπική ιστορία λειτουργεί ως

τόπος συνεύρεσης κοινού παρελθόντος, ως ενοποιητικό στοιχείο. Καθώς

πραγματοποιείται η μετάβαση από το τοπικό στο εθνικό και το υπερεθνικό ή

το διεθνές, σχετικοποιούνται οι τοπικές διαφορές, αναδεικνύονται οι

ομοιότητες και αμβλύνονται οι διαχωριστικές γραμμές (Αβδελά,2003).

Η τοπική ιστορία δεν  προάγει τον τοπικισμό. Στο πλαίσιο υλοποίησης

δράσεων τοπικής ιστορίας αναγνωρίζεται η ύπαρξη διαφοροποιήσεων στη

νοοτροπία, στις αντιλήψεις και στον τρόπο ζωής κοινωνικών, γεωγραφικών,

θρησκευτικών και άλλων ομάδων. Ο εμπλουτισμός του πεδίου της τοπικής

ιστορίας με στοιχεία αμοιβαίου σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας

των άλλων, συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας, συστατικά
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στοιχεία της οποίας είναι η αγωγή για την ειρήνη, τη δημοκρατία, την ισότητα

των φύλων και των φυλών (Κοζαρίδης,2004)

Για την αποφυγή της καλλιέργειας τοπικιστικού πνεύματος κατά την

επεξεργασία θεμάτων τοπικής ιστορίας προτείνονται:

 συγκριτική τοπική ιστορία (τόπων, προσώπων, γεγονότων, κοινωνικο-

οικονομικών καταστάσεων) μέσω της οποίας υπηρετούνται οι σκοποί

της αγωγής για την ειρήνη, υλοποιείται η στροφή της σύγχρονης

διδακτικής προς τη διεθνικότητα και την οικουμενικότητα και

προωθούνται οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ενθαρρύνεται

το πνεύμα αλληλοκατανόησης και βαθύτερης αλληλογνωριμίας

μεταξύ των πολιτών,

 σπουδή τοπικής ιστορίας εκ παραλλήλου, ταυτόχρονη δηλαδή και

αντικειμενική παρακολούθηση  της  ιστορικής  πορείας δυο λαών ή

παράλληλη  παρακολούθηση  της ιστορίας της ιδιαίτερης πατρίδας και

του τόπου ζωής στην ξένη χώρα, με στόχο την οικοδόμηση

αντιστάσεων κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των

προκαταλήψεων
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Κεφάλαιο Δεύτερο: Η περίπτωση των Δελφών
Οι Δελφοί ήταν αρχαία ελληνική πόλη στην οποία λειτούργησε το

σημαντικότερο μαντείο του αρχαιοελληνικού κόσμου. Η πόλη αναφέρεται από

τους ομηρικούς χρόνους με την ονομασία Πυθώ. Στην αρχή των ιστορικών

χρόνων ήταν μία από τις πόλεις της αρχαίας Φωκίδας, αλλά σταδιακά ο ρόλος

της πόλης ενισχύθηκε και εξελίχθηκε σε πανελλήνιο κέντρο και ιερή πόλη των

αρχαίων Ελλήνων

Σήμερα, οι Δελφοί είναι μια κωμόπολη του Νομού Φωκίδος με

πληθυσμό 854 κατοίκους, χτισμένη δίπλα στον αρχαιολογικό  χώρο  των

Δελφών. Είναι κτισμένοι στις νοτιοδυτικές πλαγιές του Παρνασσού σε

υψόμετρο 570 μέτρων. Παλαιότερα ο οικισμός ονομαζόταν "Καστρί" και ήταν

χτισμένος στην θέση του σημερινού αρχαιολογικού χώρου ο οποίος είχε

επιχωθεί. Μετά τις ανασκαφές του 1892 μεταφέρθηκε δυτικότερα και

μετονομάστηκε σε Δελφούς. Τα επόμενα χρόνια ο οικισμός  γνώρισε μεγάλη

τουριστική ανάπτυξη εκμεταλλευόμενος  την ύπαρξη του αρχαιολογικού

χώρου των Δελφών που προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών όλο τον χρόνο

ενώ τα τελευταία χρόνια η τουριστική κίνηση έχει ενισχυθεί και από την

ύπαρξη των χιονοδρομικών κέντρων του  Παρνασσού που βρίσκονται σε

κοντινή  απόσταση. Στους Δελφούς βρίσκεται και το σπίτι της Εύας και του

Άγγελου Σικελιανού, στο οποίο σήμερα λειτουργεί μουσείο αφιερωμένο στις

Δελφικές Εορτές. Ο Αρχαιολογικό χώρος και η ευρύτερη περιοχή των Δελφών

έχουν χαρακτηριστεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας

Κληρονομιάς.

2.1 Οι Δελφοί στους Αρχαίους χρόνους
Ο χώρος ονομαζόταν αρχικά Δελφύς– αρχαιοελληνική λέξη που

σημαίνει «μήτρα, κοιλιά» – λόγω του σχήματός του ή επειδή εκεί λατρευόταν

κατά τη μυκηναϊκή εποχή η μητέρα – θεά Γη. Επίσης, η ονομασία «Δελφοί»

μάς παραπέμπει στον Δελφό, ο οποίος ήταν γιος ή του Ποσειδώνος ή του

Απόλλωνος, και αδελφός του Παρνασσού. Ο μεν Δελφός είχε επινοήσει τη

μαντική τέχνη με την εξέταση των σπλάχνων των θυσιαζομένων ζώων, ο δε

Παρνασσός μάντευε από τον τρόπο που πετούσαν τα πουλιά (Αργυροπούλου

– Παπαδοπούλου, 2013)
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Στους Δελφούς, κατά τη Μυθολογία, συναντήθηκαν οι δύο αετοί που

έστειλε από τα άκρα του σύμπαντος ο Δίας, τον ένα από την Ανατολή και τον

άλλο από τη Δύση, για να βρεθεί το κέντρο του κόσμου. Η ιστορία των

Δελφών χάνεται στα βάθη της προϊστορίας και στους μύθους των αρχαίων

Ελλήνων (Αργυροπούλου – Παπαδοπούλου, 2013)

Σύμφωνα με την παράδοση, στους Δελφούς υπήρχε αρχικά Ιερό

αφιερωμένο στη γυναικεία θεότητα της Γης, φύλακας του οποίου ήταν το

τερατόμορφο φίδι Πύθων, γιος και προστάτης της θεάς Γης. Ο Απόλλων, γιος

του Διός, έφυγε από τον Όλυμπο, με σκοπό να σκοτώσει τον Πύθωνα και να

κατακτήσει αυτό το όμορφο και ιερό μέρος. Ο θεός αυτός του φωτός, της

χάρης, της μουσικής και της καλλιτεχνίας, σφάζοντας τον Πύθωνα, πρόσφερε

στους Έλληνες τον θρίαμβο της κατατρόπωσης του πρωτόγονου ενστίκτου,

ωθώντας τους ταυτόχρονα στη δημιουργία καλλιτεχνημάτων σε όλους τους

τομείς της μουσικής, της γλυπτικής και της συγγραφής. Μετά την σφαγή του

Πύθωνος, ο Απόλλων αυτοεξορίστηκε, για να αυτοτιμωρηθεί και να

εξαγνισθεί. Έπειτα επέστρεψε, μεταμορφωμένος σε δελφίνι και οδηγώντας

ένα καράβι με Κρητικούς ναυτικούς, το οποίο έφθασε στην Κίρρα, επίνειο των

Δελφών. Οι ναυτικοί έμειναν κι αυτοί στους Δελφούς, έχτισαν το Ιερό του

Απόλλωνος και έγιναν ιερείς του. Ο Απόλλων στέφθηκε επισήμως άρχοντας

και προστάτης των Δελφών, στο σημείο δε εκείνο, όπου έγινε η σφαγή του

Πύθωνος, ο ύψιστος των θεών Δίας έριξε τον ιερό βράχο, μια τεράστια λευκή

πέτρα σε σχήμα αυγού, κι έτσι οι Δελφοί έγιναν γνωστοί στα πέρατα του τότε

κόσμου ως ο «ομφαλός της Γης» (Αργυροπούλου – Παπαδοπούλου, 2013)

Τα παλαιότερα ευρήματα στην περιοχή των Δελφών χρονολογούνται

στη νεολιθική εποχή (4.000 π.Χ.) και προέρχονται από το Κωρύκειο Άντρο,

ένα σπήλαιο στον Παρνασσό, όπου τελούνταν οι πρώτες λατρείες. Εντός των

ορίων του Ιερού βρέθηκαν κατάλοιπα μυκηναϊκού οικισμού και νεκροταφείου.

Τα ίχνη κατοίκησης είναι ελάχιστα μέχρι τον 8ο αι. π.Χ., περίοδο κατά την

οποία επικράτησε οριστικά η λατρεία του Απόλλωνος και άρχισε η ανάπτυξη

του Ιερού και του Μαντείου (Αργυροπούλου – Παπαδοπούλου, 2013)

Προς το τέλος του 7ου αι. π.Χ., οικοδομήθηκαν οι πρώτοι λίθινοι ναοί,

αφιερωμένοι ο ένας στον Απόλλωνα και ο άλλος στην Αθηνά, που επίσης

λατρευόταν επίσημα και είχε δικό της τέμενος. Σύμφωνα με φιλολογικές

μαρτυρίες και αρχαιολογικά ευρήματα, στους Δελφούς λατρεύονταν, ακόμη, η



12

αδελφή του Απόλλωνος Άρτεμις, ο Ποσειδών, ο Διόνυσος, ο Ερμής, ο Ζευς

Πολιεύς, η Υγεία, η Ειλείθυια (θεά του τοκετού), οι Χάριτες και οι Μούσες, θεές

της ποίησης και της μουσικής. Πατέρας των Μουσών ήταν ο Απόλλων. Έτσι,

η λατρεία τους απέκτησε ιδιαίτερη αίγλη στους Δελφούς, που ήταν το

σημαντικότερο κέντρο της απολλώνιας θρησκείας (Αργυροπούλου –

Παπαδοπούλου, 2013)

Με το Ιερό συνδέεται ο θεσμός της αμφικτιονίας, δηλαδή της

ομοσπονδίας από δώδεκα φυλές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας,

που αρχικά αποτελούσε θρησκευτική ένωση, ενώ αργότερα απέκτησε και

πολιτική σημασία. Η δελφική αμφικτιονία είχε τον έλεγχο της περιουσίας και

της λειτουργίας του Ιερού. Υπό την προστασία και τη διοίκησή της, τον 6ο αι.

π.Χ., το ιερό εδραίωσε την αυτονομία του έναντι των διεκδικητών του (Α΄

Ιερός Πόλεμος), και αύξησε την πανελλήνια θρησκευτική και πολιτική επιρροή

του. (Αργυροπούλου – Παπαδοπούλου, 2013)

Το γόητρο και η ισχύς των Δελφών προκάλεσαν τρεις ακόμη Ιερούς

Πολέμους, στα μέσα του 5ου και στα μέσα του 4ουαι. π.Χ.. Ένας τέταρτος

Ιερός Πόλεμος ξέσπασε το 339 π.Χ., στον οποίο αναμείχθηκαν οι Λοκροί της

Άμφισσας, και ο οποίος οδήγησε τελικά στη επέμβαση του Φιλίππου στη

νότια Ελλάδα. (Αργυροπούλου – Παπαδοπούλου, 2013)

Κατά τον 3ο αι. π.Χ., μία νέα πολιτική και στρατιωτική δύναμη εμφανίζεται στο

προσκήνιο, οι Αιτωλοί, οι οποίοι εκφράζουν τη δυναμική παρουσία τους στο

Ιερό με διάφορα αναθήματα (αφιερώματα) [Λίγα χρόνια μετά, η πόλη των

Δελφών δέχτηκε μεγάλες καταστροφές από την επιδρομή των Γαλατών στον

ελλαδικό χώρο. (Αργυροπούλου – Παπαδοπούλου, 2013)

Κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής κυριαρχίας (μετά το 168 π.Χ.), οι

Δελφοί άλλοτε ευνοήθηκαν και άλλοτε λεηλατήθηκαν από τους ρωμαίους

αυτοκράτορες, όπως π.χ. από τον Σύλλα το 86 π.Χ..

Με την επικράτηση του Χριστιανισμού οι Δελφοί έγιναν έδρα

επισκοπής, αλλά εγκαταλείφθηκαν στις αρχές του 7ουαι. μ.Χ., εποχή

επέλασης των Σλάβων. Σταδιακά το αρχαίο Ιερό επιχωματώθηκε, ενώ πολύ

αργότερα πάνω στα θαμμένα ερείπιά του εγκαταστάθηκε ένα ολόκληρο

χωριό, το Καστρί (Αργυροπούλου – Παπαδοπούλου, 2013)
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2.2 Αρχαιολογικοί χώροι στους Δελφούς

2.2.1 Το Μαντείο των Δελφών
Τo μαντείο των  Δελφών, βρίσκεται στους  πρόποδες του Παρνασσού,

στο χώρο που σχηματίζουν δύο τεράστιοι βράχοι, οι Φαιδριάδες. Και από τις

δύο πλευρές της κοιλάδας ξεκινούν εύφορα οροπέδια που σχηματίζουν

αναβαθμό πριν από τα ψηλότερα βουνά. Ανάμεσά τους, το Παλαιοβούνι,

στοοποίο  βρίσκεται το Κωρύκειο Άντρο και ο Λιάκουρας, η ψηλότερη κορυφή

του Παρνασσού (2.457μ.). Αν και η πόλη βρίσκεται  σε μέτριο υψόμετρο (500

με 700μ.) και κοντά στη θάλασσα (7 χλμ. σε ευθεία γραμμή), οι κάτοικοι των

Δελφών ήταν ορεσίβιοι, όπως και οι λοιποί Φωκείς. (Bommelaer & Laroche,

1991)

Το Μαντείο των Δελφών, ήταν σημαντικό θρησκευτικό και πολιτιστικό

κέντρο, και επέβαλε για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία διεθνή νόμο,

όπου απαγορευόταν η εκτέλεση αιχμαλώτων πολέμου ή η μόλυνση των

νερών των πηγαδιών και η καταστροφή υδραγωγείων εν καιρώ πολέμου.

(Αργυρίου, 2017)

Η ιστορία του Μαντείου και του Ιερού των Δελφών, στα περίπου 1500

χρόνια που λειτούργησαν, είναι άρρηκτα δεμένη τόσο με την ιστορία της

Ελλάδας όσο και του γνωστού τότε κόσμου. Το Μαντείο  με τους χρησμούς

του  συμμετείχε στα δρώμενα της εποχής, για παράδειγμα ο χρησμός για τον

Κροίσο, αλλά και στην ίδρυση πόλεων – αποικιών. Ο πλούτος τους και η

επιρροή του το έκαναν να υπάρξει το «μήλον της έριδος» μεταξύ των ισχυρών

πόλεων αλλά και των «βαρβαρικών» κρατών της εποχής. (Πεντάζου-Σαρλά,

1995)

Το πώς και από ποιον δημιουργήθηκε αρχικά το Μαντείο, δεν είναι

εύκολο να εκτιμηθεί, καθώς τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν τη δράση  του

πριν την προκατακλυσμιαία εποχή, καθώς και από τις διάφορες θεότητες

όπου ήταν προστάτες του στο πέρασμα των καιρών, η Γαία, η Θέμιδα, ο

Απόλλωνας  και τέλος ο θεός Διόνυσος. (Αργυρίου, 2017)

Κατά την αρχαιότητα, η πρόσβαση στο μαντείο ήταν σχετικά εύκολη και

από τη θάλασσα, καθώς εκεί κοντά, βρισκόταν το λιμάνι της πόλης Κρίσσας, η

σημερινή πόλη Χρισσό. (Δραγώνα, 2009)  Το όνομα Δελφοί επικράτησε τον

7ο  αιώνα  είτε από τη λέξη Δελφό είτε από το δελφύς, που προέρχεται από
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δελφ, που σημαίνει μήτρα, κοιλιά, κοίλον και από αυτή προέρχεται και η λέξη

αδελφός (Grimal,1991) Οι Δελφοί, γνωστοί και ως ο «ομφαλός της γης»

ανακαλύφθηκαν το 1893 όταν άρχισαν οι πρώτες αρχαιολογικές ανασκαφές

στη περιοχή

2.2.2 Ο ομφαλός των Δελφών
Σύμφωνα με την παράδοση το σημείο που θάφτηκε ο Πύθωνας,

τοποθετήθηκε ο ομφαλός  βράχος.  Ο ομφαλός  σημαίνει  "κέντρο  της  γής"

και εκεί ήταν  το Ιερό Μαντείο των Δελφών. Κατά τα πρώτα χρόνια των

ανασκαφών, το 1893, ανακαλύφθηκε στους Δελφούς, ένας συγκεκριμένος

ομφαλός, ο Δελφικός ομφαλός. Ο ομφαλός είναι καλυμμένος με ένα  πλέξιμο

από κορδέλες που ονομάζεται  «αγρηνόν». (Καραδημητρίου, 2002)

Για την προέλευση του ομφαλού, ο θρύλος λέει ότι οι Δελφοί ήταν το

σημείο που συναντήθηκαν δύο αετοί που πέταξε ο Δίας από δύο διαφορετικές

κατευθύνσεις. Σε αυτό το σημείο, στους  Δελφούς, ο Δίας έριξε τον ιερό

βράχο. Έτσι οι Δελφοί έγιναν  γνωστοί ως το κέντρο του κόσμου, ως ο

«Ομφαλός  της Γης». Ένα  άλλος μύθος αναφέρει ότι ο ομφαλός βράχος,

τοποθετήθηκε στο σημείο που ο Απόλλωνας σκότωσε  τον Πύθωνα.

Ο κάλυκας άνθους που έχει ο ομφαλός, παραπέμπει π στις

ππανεγεννητικές λειτουργίες της φύσης και όλα αυτά  μαζί στην αρχική

δημιουργία του κόσμου όπως τη δίδαξε ο Ορφέας. Λέγεται πως  ο Ορφέας

εγκατέστησε την λατρεία του Απόλλωνα στους  Δελφούς, όπως  και του  Δία

στην Θράκη. Σημαντική επίσης η σύνδεση που μπορεί να γίνει για τον

ομφαλό, καθώς λεπτομέρεια από ερυθρόμορφο  αμφορέα που παρουσιάζει

την δολοφονία του Νεοπτόλεμου στους Δελφούς, όπου ο Ορέστης,

καλυπτόμενος πίσω από έναν ομφαλό, τον πλησιάζει κρυφά με το ξίφος στο

χέρι. Ο ομφαλός θυμίζει αυγό που βγαίνει σαν άνθος από έναν κάλυκα και

παραπέμπει στηνορφική διδασκαλία για την προέλευση του κόσμου από ένα

αυγό  που  περιβάλλεται από  ένα  φίδι,  που συμβολίζει  το δημιουργικό

πνεύμα. Ο ομφαλός  αυτός  απεικονίζεται να περιβάλλεται από εάν πλέξιμο,

που μοιάζει με την «αγρηνό» που περιβάλλει  τον ομφαλό των Δελφών, όπως

εκτίθεται στο μουσείο των Δελφών. (Cook, 1925)
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2.2.3 Ναός του Απόλλωνα
Ο ναός  του  Απόλλωνα, το σημαντικότερο μνημείο  του  ιερού  του

Απόλλωνα στους Δελφούς, βρισκόταν σε περίοπτη και κεντρική θέση μέσα

στο τέμενος. Ο Απόλλων είχε παραχωρήσει στο  τέμενος  χώρο  για  τη  Γαία,

την πρωτομάντισσα, και για τον γιό του  τον Ασκληπιό και κράτησε  για τον

εαυτό του το ρόλο του θεραπευτή. Στον ναό βρισκόταν και βωμός του

Ποσειδώνα, ως προκατόχου και της Εστίας, όπου διατηρούντα άσβεστη

φωτιά.

Στο ναό στεγάζονταν τα αγάλματα και τα αφιερώματα προς το θεό,

αλλά εδώ γίνονταν και οι ιεροτελεστίες που  είχαν σχέση με τη λατρεία, η

σπουδαιότερη από τις οποίες ήταν η  διαδικασία της μαντείας. Στο ναό

υπήρχε και το «χρησμογραφείο», όπου φυλάσσονταν τα αρχεία και οι

κατάλογοι των Πυθιονικών, που  καταστράφηκαν το  373  π.Χ.  Σύμφωνα με

τη  μυθολογία, ο πρώτος ναός του Απόλλωνα που κτίσθηκε  στους Δελφούς

ήταν μία καλύβα από κλαδιά δάφνης, ο δεύτερος έγινε από κερί μελισσών και

φτερά και ο τρίτος  από χαλκό, ενώ ο τέταρτος κτίσθηκε από τους μυθικούς

αρχιτέκτονες Τροφώνιο και Αγαμήδη με τη βοήθεια του ίδιου του Απόλλωνα.

Αυτός πρέπει να ήταν ο πώρινος ναός, που καταστράφηκε από πυρκαγιά το

548  π.Χ. Ο ναός που τον διαδέχθηκε, οικοδομήθηκε με εισφορές που

συγκεντρώθηκαν από όλη την Ελλάδα και  από  ξένους ηγεμόνες και ανέλαβε

να τον ολοκληρώσει  η μεγάλη αθηναϊκή οικογένεια των Αλκμαιωνιδών.

(Τσαρούχα, 2012)

Ολοκληρώθηκε  περίπου το 510  π.Χ., ήταν δωρικός  περίπτερος, με 6

κίονες στην πρόσοψη και 15 στις πλευρές. Ήταν πώρινος  με  μαρμάρινη

πρόσοψη  και  εξαιρετικό   γλυπτό  διάκοσμο, φιλοτεχνημένο από το γλύπτη

Αντήνορα. Θέμα του ανατολικού αετώματος ήταν η επιφάνεια του Απόλλωνα,

η άφιξη του θεού στους Δελφούς με τη συνοδεία της αδελφής του Άρτεμης και

της μητέρας του Λητούς. Στο κέντρο της παράστασης εικονιζόταν   το  άρμα

με  τους  θεούς και δεξιά και  αριστερά   ανδρικές   και γυναικείες μορφές. Στο

δυτικό αέτωμα  απεικονιζόταν σκηνή Γιγαντομαχίας, από την οποία  σώζονται

μόνο οι μορφές της Αθηνάς, ενός πεσμένου  Γίγαντα, μιας ανδρικής μορφής

και τα μπροστινά μέρη δύο αλόγων. (Τσαρούχα, 2012)

Ο σεισμός του 373 π.Χ. κατέστρεψε τον αρχαϊκό  ναό και το ιερό

κατέφυγε για δεύτερη  φορά  σε πανελλήνιο  έρανο  για την ανοικοδόμησή
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του. Ο τρίτος  ιερός πόλεμος  εμπόδισε  τις  εργασίες  και  μόλις  το  330  π.Χ.

ο ναός παραδόθηκε σε χρήση, κατασκευασμένος στο  ίδιο σχέδιο  και στις

ίδιες σχεδόν διαστάσεις. Πρόκειται για εντυπωσιακό κτίσμα, θαυμάσιο δείγμα

του δωρικού  ρυθμού, του οποίου αρχιτέκτονες ήταν ο Σπίνθαρος ο

Κορίνθιος, ο Ξενόδωρος  και ο Αγάθων. (Τσαρούχα, 2012)

Ο ναός είναι περίπτερος, με  6  κίονες στις στενές πλευρές και 15 στις

μακρές, με πρόδομο και οπισθόδομο δίστυλους εν παραστάσι. Ο σηκός  του

χωρίζεται σε τρία  κλίτη με δύο κιονοστοιχίες, η καθεμία  από  τις οποίες  έχει

οκτώ  ιωνικούς κίονες. Στο βαθύτερο επίπεδό του  βρισκόταν το άδυτο, όπου

εκτυλισσόταν  η μαντική   διαδικασία  και  στο  οποίο είχαν πρόσβαση μόνο  οι

ιερείς που  θα ερμήνευαν τα λόγια της Πυθίας. Τα αετώματα  από   παριανό

μάρμαρο φιλοτέχνησαν οι Αθηναίοι  γλύπτες Πραξίας και Ανδροσθένης.  Στο

ανατολικό αέτωμα  απεικονίζονταν ο Απόλλωνας  με τις Μούσες και στο

δυτικό  ο Διόνυσος ανάμεσα στις Θυιάδες  (Μαινάδες). Στο εσωτερικό του

ναού υπήρχε χάλκινη εικόνα του Ομήρου και βωμός του Ποσειδώνα,  ενώ

στο  άδυτο υπήρχε το  άγαλμα  του  θεού  και  ο ομφαλός.Στο ναό έχουν  γίνει

εργασίες  αναστήλωσης, ενώ αποσπάσματα των αετωμάτων   και   από    τις

δύο οικοδομικές φάσεις του εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών.

(Τσαρούχα, 2012)

Ο ναός του Απόλλωνα, σύμφωνα με νεότερες έρευνες, δεν είναι ένας

ναός, αλλά θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον τρεις ναοί που  υπήρξαν  διαδοχικά

στην  θέση αυτή. Ο πρώτος ναός καταστράφηκε το 548 π.Χ., ο δεύτερος που

ολοκληρώθηκε πριν από το 500π.Χ. καταστράφηκε και αυτός, ενώ ο τρίτος

που ολοκληρώθηκε γύρω  στο  330π.Χ, διατηρήθηκε μέχρι  την  Ύστερη

Αρχαιότητα. Δεν υπάρχουν αρχαιολογικά στοιχεία  για το εσωτερικό των  δύο

πρώτων ναών, αλλά ο τρίτος είναι πιο  γνωστός, χάρη στο έργο των P.

Amandry  και   E. Hansen (2010). (Rougemont, 2013)

2.2.4 Ο θησαυρός των Αθηναίων
Ο θησαυρός των  Αθηναίων, είναι  ένα  κτίσμα  δωρικού  τύπου,

φτιαγμένο από παριανό  μάρμαρο, περίπου τον 5ο – 6ο αιώνα  π.Χ. Πρόκειται

για ανάθημα  που αφιέρωσαν οι  Αθηναίοι  στο  μαντείο,  στο  οποίο

φυλάσσονταν τα  διάφορα αφιερώματά τους προς τον Δέλφιο Απόλλωνα.

(Δραγώνα, 2009)
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Το οικοδόμημα είναι δωρικού ρυθμού και έχει διαστάσεις 9,69 m x 6,62

m, ενώ το δίστυλο εν παραστάσι, από φτιαγμένο από παριανό μάρμαρο.

Αναστηλώθηκε το 1903 ως1906 με έξοδα  του  Δήμου Αθηναίων. Έχει

συνολικά τριάντα ανάγλυφες μετόπες  από  έξι στις  στενές  πλευρές  και από

εννέα στις  μακρές Οι μετόπες της βόρειας και δυτικής  πλευράς εικονίζουν

άθλους του Ηρακλή, ενώ οι μετόπες της νότιας πλευράς, που φαίνονται

πρώτες από τον επισκέπτη, εικονίζουν τους άθλους του Θησέα, του μυθικού

βασιλιά που οι Αθηναίοι θεωρούσαν δημιουργό  του κράτους  τους και

θεμελιωτή του δημοκρατικού τους πολιτεύματος. (Βαλαβάνης & Κεφαλίδου,

2017)

Από κάποιους εκτιμάται ότι ο θησαυρός οικοδομήθηκε από την

αθηναϊκή δημοκρατία στα  τέλη του  6ου ή στις  αρχές  του  5ου αι. π.Χ., ενώ

σύμφωνα με άλλη ερμηνεία, η οποία στηρίζεται στην περιγραφή του

περιηγητή Παυσανία και στην  επιγραφή που  σώζεται  στην  πρόσοψη της

νότιας  κρηπίδας,  ο θησαυρός οικοδομήθηκε σε ανάμνηση  της  απόκρουσης

του  περσικού  κινδύνου  μετά  τη μάχη στο Μαραθώνα  το 490 π.Χ. Σώθηκαν

πολλές επιγραφές με κείμενα στους τοίχους  του κτιρίου,  με σημαντικά

κείμενα για τη μελέτη των  αρχαίων εορτών και εθίμων, αλλά και για τη μελέτη

της μουσικής, αφού  στη νότια πλευρά, κοντά στην ανατολική  γωνία, ήταν

γραμμένοι οι δύο περίφημοι ύμνοι στον Απόλλωνα, τα μοναδικά

αρχαιοελληνικά κείμενα που συνοδεύονται από μουσικό υπομνηματισμό  και

σήμερα  εκτίθενται  στο  Αρχαιολογικό   Μουσείο  Δελφών. Ο θησαυρός των

Αθηναίων ήταν το μοναδικό  μνημείο των Δελφών  που διέθετε αρκετό  από το

αρχαίο  του υλικό και έτσι αναστηλώθηκε από τους  Γάλλους το με χορηγία

του τότε  δημάρχου  Αθηναίων, Σπύρου  Μερκούρη. Οι μετόπες του μνημείου

εκτίθενται στο Αρχαιολογικό  Μουσείο Δελφών  και στη θέση τους έχουν

τοποθετηθεί γύψινα  εκμαγεία. (Ραπτόπουλος, 2012)

2.2.5 Πολυγωνικός τοίχος των Δελφών
Όταν οικοδομήθηκε ο ναός στο τέμενος  του Απόλλωνα, σχηματίσθηκε

άνδηρο, που στηριζόταν από δύο σχεδόν  παράλληλους αναλημματικούς

τοίχους. Ο ένας κατασκευάσθηκε στη βόρεια πλευρά, για να τον  προστατεύει

από την πτώση βράχων. Ο δεύτερος κτίσθηκε στη νότια πλευρά του εδάφους,

όπου θεμελιώθηκε ο ναός, για να συγκρατεί το έδαφος, ενώ ταυτόχρονα
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οριοθετούσε και την περιοχή της Άλω στα  ΒΔ. Αυτός  είναι  ο εντυπωσιακός

πολυγωνικός τοίχος που βλέπει κανείς ανηφορίζοντας κατά μήκος της Ιεράς

οδού προς το ναό του Απόλλωνα, πίσω  από τη στοά των Αθηναίων.

Χρονολογικά ανάγεται στο β' μισό του 6ου αιώνα  π.Χ. Φαίνεται ότι

κατασκευάσθηκε μετά το 548 π.Χ., όταν καταστράφηκε από φωτιά ο

παλαιότερος ναός, τον οποίο ανέλαβαν  να αντικαταστήσουν οι Αλκμαιωνίδες,

μεταξύ των ετών 513 και 505 π.Χ. Αργότερα, τον 5ο αιώνα  π.Χ., στον  τοίχο

αυτό  στηρίχθηκε η στοά  των  Αθηναίων. (Πάσχος, 2012)

Σήμερα στην επιφάνειά του είναι ακόμη ορατά τα αποτυπώματα της. Η

ανέγερση  αυτού του τοίχου και η απαιτούμενη ισοπέδωση του εδάφους,

προϋπέθεταν την καταστροφή ορισμένων πρώιμων αρχαϊκών

οικοδομημάτων γύρω από  τον προηγούμενο ναό. Έτσι θάφτηκαν κάτω από

σωρό επιχώσεων οίκοι ή Θησαυροί ορθογώνιας κάτοψης, καθώς και το

γνωστό αψιδωτό κτίσμα. Ο τοίχος είναι κτισμένος κατά το σύστημα  της

πολυγωνικής λέσβιας  τοιχοποιίας, δηλαδή  με καμπύλους αρμούς, χωρίς

συνδέσμους, αλλά με τέλεια προσαρμογή. Σε κάτοψη έχει σχήμα

ανεστραμμένου Π, με μήκος 90 μ. στη μακριά  του  πλευρά. Σήμερα λείπει το

ανώτερο μέρος του, οι πλάκες  επίστεψης, που ήταν κτισμένες  κατά το

ισόδομο  σύστημα  τοιχοποιίας, δηλαδή  με  στρώσεις ορθογώνιων λίθων,

που είχαν  ίδιο ύψος.  Φαίνεται  ότι  υπήρχαν 4 ή 5 τέτοιες  στρώσεις,  και το

αρχικό ύψος του τοίχου υπολογίζεται σε περίπου 2 μ. ακόμη. Στην επιφάνειά

του έχουν χαραχθεί πολλές  και  ποικίλες  επιγραφές, συνολικά  περίπου 800

κείμενα. Οι περισσότερες  είναι  ψηφίσματα για  την  απελευθέρωση  δούλων

και χρονολογούνται κυρίως  στον  3ο-2ο  αιώνα  π.Χ. Στο μνημείο  έχουν  γίνει

έργα συντήρησης και καθαρισμού.  (Πάσχος, 2012)

2.2.6 Η στοά των Αθηναίων
Από τα σημαντικά αναθήματα των Αθηναίων στους  Δελφούς  είναι η

στοά των Αθηνών, που έχει κτισθεί  σε κεντρική  θέση του ιερού του

Απόλλωνα, κάτω από το μεγάλο ναό, μπροστά ακριβώς  από τον πολυγωνικό

αναλημματικό τοίχο και απέναντι από  το χώρο  της Άλω, όπου  τελούνταν τα

ιερά δρώμενα προς τιμήν του Απόλλωνα. Στο χώρο της φυλάσσονταν τα

πολεμικά λάφυρα που αφιέρωσαν οι Αθηναίοι και προέρχονταν κυρίως από

τις ναυτικές  τους επιτυχίες εναντίον των Περσών. (http://www.eie.gr, 2002)
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Η στοά αποτελεί έργο του οικοδομικού προγράμματος του Περικλή  και

χρονολογείται μετά το 478 π.Χ., χρονιά  κατά  την οποία οι Αθηναίοι

κατέστρεψαν την πλωτή γέφυρα που είχε κατασκευάσει ο Ξέρξης στον

Ελλήσποντο για να περάσει  με το στρατό  του στην ευρωπαϊκή ακτή. Η

ταύτιση του μνημείου είναι βέβαιη χάρη στην επιγραφή που ήταν χαραγμένη

κατά μήκος του  χαμηλότερου δόμου της  βάσης  του  και όριζε το  λόγο  για

τον οποίο είχε κτιστεί  «ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΑΝΕΘΕΣΑΝ ΤΗΝ ΣΤΟΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΗΟΠΛΑ

ΚΑΙ ΤΑΚΡΟΤΕΡΙΑ ΕΛΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΩΝ», εδώ, δηλαδή, ήταν

αφιερωμένα τα «ακρωτήρια», δηλαδή τα ακρόπρωρα των περσικών πλοίων,

και τα «όπλα», δηλαδή τα σχοινιά που  συγκρατούσαν τη γέφυρα.

Στα  επόμενα χρόνια προστέθηκαν  λάφυρα πλοίων και  από  άλλες

νικηφόρες ναυμαχίες των Αθηναίων, όπως  αυτές  στη Μυκάλη, στη  Σηστό,

στη  Σαλαμίνα  και στον  Ελλήσποντο. Η στοά  ήταν  ένας υπόστεγος χώρος,

που χρησιμοποιούσε ως τοίχο στην πίσω του πλευρά τον πολυγωνικό

αναλημματικό τοίχο του ναού, στο ανατολικό του  τμήμα. Κατά μήκος του

υπήρχε  κτιστό  βάθρο, επάνω στο οποίο είχαν στηθεί τα αναθήματα. Η στοά

είναι  ιωνικού  ρυθμού. Έχει επτά μονόλιθους μαρμάρινους ραβδωτούς κίονες

από πεντελικό μάρμαρο με βάσεις  από  παριανό  μάρμαρο  και μία πυκνή

σειρά πεσσών, που ακουμπούσαν στον πολυγωνικό τοίχο. Όλη αυτή η

υποδομή στήριζε την ξύλινη στέγη. Ο στυλοβάτης του  κτηρίου ήταν

κατασκευασμένος από ντόπιο ασβεστόλιθο και είχε τρεις βαθμίδες, στην

ανώτερη από τις οποίες είναι προσεκτικά χαραγμένη η επιγραφή, με μεγάλα

αττικά γράμματα. Το μνημείο σήμερα διατηρείται στο κατώτερο  μέρος του

που έχει δεχθεί επεμβάσεις για τη συντήρησή  του, ενώ δεν σώζονται η

ανωδομή και η στέγη

2.2.7 Θέατρο των Δελφών
Το αρχαίο θέατρο των Δελφών συγκαταλέγεται μεταξύ των αρχαίων

ελληνικών θεάτρων που διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Βρίσκεται  μέσα

στο  ιερό του Απόλλωνα και συγκεκριμένα στη βορειοδυτική γωνία  του σε

επαφή με τον περίβολο του τεμένους. Πρόκειται για το μεγαλύτερο

οικοδόμημα του Απολλώνιου  Ιερού, αν και σε σύγκριση  με άλλα γνωστά

μνημεία του είδους του οι διαστάσεις του είναι περιορισμένες. Στο θέατρο των

Δελφών διεξάγονταν οι αγώνες φωνητικής και ενόργανης μουσικής, με
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σκηνικό την κοιλάδα του Πλειστού και το όρος της Κίρφης, στο πλαίσιο των

Πυθίων και άλλων θρησκευτικών  εορτών και τελετουργιών.  Η  σημασία των

εορτών αυτών προσδίδει στο θέατρο των Δελφών πνευματική και καλλιτεχνική

αξία ισότιμη με την αθλητική  ιδέα που  συμβολίζει  το αρχαίο  στάδιο  της

Ολυμπίας.  (Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού, 2011)

Το θέατρο  των Δελφών  είναι ένα από τα λίγα θέατρα  της αρχαίας

Ελλάδας, για το οποίο γνωρίζουμε τόσο την ακριβή χρονολόγηση όσο και τις

μορφές  που είχε στη  διάρκεια  των αιώνων, το  συνολικό  του  σχέδιο και την

όψη του κοίλου. Βρίσκεται μέσα στο ιερό του Απόλλωνα, στη βορειοδυτική

γωνία και στη συνέχεια του περιβόλου του. Στην αρχαιότητα  φιλοξενούσε

τους αγώνες φωνητικής και ενόργανης μουσικής, που διεξάγονταν στο

πλαίσιο  των  Πυθίων και  άλλων  θρησκευτικών εορτών   και  τελετουργιών,

των οποίων η  σημασία προσδίδει  στο μνημείο πνευματική  και  καλλιτεχνική

αξία  ισότιμη με την αθλητική  ιδέα  που  συμβολίζει  το  αρχαίο  στάδιο της

Ολυμπίας. (Κολώνια, 2002)

Η μορφή  του πρώτου θεάτρου,  που  κατασκευάσθηκε στο χώρο, δεν

μας είναι γνωστή. Είναι πιθανό  ότι οι θεατές  κάθονταν σε ξύλινα καθίσματα ή

απ' ευθείας στο έδαφος. Αργότερα, τον 4ο αι. π.Χ., κτίσθηκε  το πρώτο

πέτρινο  θέατρο  και ακολούθησαν πολλές επισκευές του. Τη σημερινή του

μορφή, με τη λιθόστρωτη ορχήστρα, τα λίθινα εδώλια  και τη σκηνή, έλαβε

κατά τους πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους, το 160/159 π.Χ., όταν ο Ευμένης Β΄

της Περγάμου χρηματοδότησε τις κατασκευαστικές  και  επισκευαστικές

εργασίες  που έγιναν στο μνημείο (Κολώνια, 2002)

Το κοίλο του θεάτρου διαμορφώθηκε εν μέρει στο φυσικό  έδαφος (στα

βόρεια και δυτικά)  και εν μέρει σε τεχνητή  επίχωση (στα  νότια  και

ανατολικά). Διαιρείται με το διάζωμα σε δύο ζώνες, από τις οποίες η ανώτερη

έχει 8 σειρές εδωλίων και η κατώτερη 27. Οι δύο ζώνες χωρίζονται με

ακτινωτές κλίμακες, σε έξι κερκίδες η  επάνω και σε επτά η κάτω,  συνολικής

χωρητικότητας 5.000 θεατών. Η πεταλοειδής ορχήστρα πλαισιώνεται από

αποχετευτικό αγωγό,  ενώ το πλακόστρωτο δάπεδό  της και το θωράκιο  προς

την πλευρά του κοίλου ανήκουν στους  ρωμαϊκούς χρόνους.  Στους  τοίχους

των  παρόδων είναι  εντοιχισμένες απελευθερωτικές επιγραφές, το κείμενο

των οποίων, όμως, έχει χαθεί λόγω της φθοράς που έχει υποστεί η επιφάνεια

των λιθοπλίνθων. Από τη σκηνή σώζονται μόνο τα  θεμέλια. Φαίνεται  ότι



21

χωριζόταν σε δύο  μέρη, το  προσκήνιο και την κυρίως  σκηνή. Τον 1ο  αι.

μ.Χ. η πρόσοψη του προσκηνίου διακοσμήθηκε με ζωφόρο, στην  οποία

απεικονίζονταν οι άθλοι του Ηρακλή.. (Κολώνια, 2002)

2.2.8 Ιερά οδός
Το μονοπάτι που οδηγούσε  από την είσοδο του τεμένους του

Απόλλωνα μέχρι το βωμό των Χίων και τον επιβλητικό ναό, ονομαζόταν  Ιερά

οδός. Ήταν ο βασικός ιστός του ιερού και είχε  πομπικό-τελετουργικό

χαρακτήρα, αφού διευκόλυνε την κίνηση των προσκυνητών και των

επισκεπτών του ιερού χώρου. Οι θεοπρόποι, όπως λέγονταν όσοι ερχονταν

στους Δελφούς για να ζητήσουν χρησμό, ακολουθούσαν την Ιερά οδό την 9η

κάθε μήνα, ώστε να λάβουν  σειρά προτεραιότητας για τη «μαντείαν»  της

Πυθίας, αφού προηγουμένως θυσίαζαν στο  μεγάλο  βωμό, που  βρισκόταν

στο  ψηλότερο σημείο της οδού. Εξαίρεση αποτελούσαν οι πολίτες των

πόλεων, αλλά και ορισμένοι επιφανείς ιδιώτες, που είχαν λάβει την

«προμαντείαν», δηλαδή το δικαίωμα παράκαμψης της σειράς προτεραιότητας

για τη λήψη της μαντείας,  όπως  ήταν οι Κορίνθιοι, οι Νάξιοι, οι Χίοι, οι

Θηβαίοι και ο Μακεδόνας βασιλιάς Φίλιππος Β΄. (Ραπτόπουλος, 2002)

Η πρώτη φάση της Ιεράς οδού  τοποθετείται στα  αρχαϊκά  χρόνια. Το

οδόστρωμα που  βλέπουμε  σήμερα χρονολογείται στην πρωτοβυζαντινή

εποχή  και εξυπηρετούσε τις ανάγκες του οικισμού που ιδρύθηκε  τότε στη

θέση του αρχαίου ιερού. Στο οδόστρωμα αυτό είναι ενσωματωμένα

αρχιτεκτονικά μέλη  παλαιότερων κτισμάτων. Τον ίδιο δρόμο, που έχει

κατάλληλα συντηρηθεί, ακολουθούν και σήμερα οι επισκέπτες του

αρχαιολογικού χώρου. Η Ιερά οδός ήταν ανηφορική και διέσχιζε  το  ιερό

οφιοειδώς, σε μήκος περίπου  200 μέτρων,  φθάνοντας ως το  κέντρο  του,

μπροστά από το μνημειώδη  βωμό.  Πλαισιωνόταν από  αγάλματα,  εξέδρες

και θησαυρούς, όπως λέγονταν τα κτήρια όπου τοποθετούνταν τα

αφιερώματα των πόλεων. (Ραπτόπουλος, 2002)

Τα  μνημεία  αυτά  ήταν  συνήθως  αναμνηστικά κάποιου   σημαντικού

γεγονότος: μιας πολιτικής  συμμαχίας,  μιας σημαντικής  νίκης στους

αθλητικούς αγώνες  των Δελφών, μιας νικηφόρας μάχης εναντίον ξένων ή

Ελλήνων, όπως το ανάθημα των Αθηναίων για τη μάχη του Μαραθώνα.

Υπήρχαν, όμως, και αρκετά που είχαν αφιερωθεί μόνο για να ευχαριστήσουν
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το θεό για το χρησμό ή για την εύνοιά του απέναντι σε ολόκληρη την πόλη, σε

μία οικογένεια  ή σε έναν επιφανή ιδιώτη. Στο πρώτο μέρος της οδού ήταν

στημένα τα γλυπτά αναθήματα και στο δεύτερο, μεγαλύτερο, δέσποζαν

κυρίως  οι θησαυροί των ελληνικών πόλεων- κρατών,  ενώ  στο  τελευταίο

τμήμα,  μπροστά από το ναό και το  βωμό, είχαν στηθεί  σπουδαία αναθήματα

πλούσιων ιδιωτών ή πόλεων-κρατών, καθώς και το μνημείο που  προσέφεραν

όλοι οι Έλληνες μετά τη νίκη τους  στις Πλαταιές. (Ραπτόπουλος, 2002)

2.2.9 Αρχαίο Στάδιο Δελφών
Το Αρχαίο Στάδιο των  Δελφών είναι από τα πιο καλά διατηρημένα

μνημεία του είδους του. Βρίσκεται  βορειοδυτικά του θεάτρου, στο ψηλότερο

σημείο επάνω από το ιερό του Απόλλων και την πόλη των Δελφών. Όπως

και στην αρχαιότητα, στην είσοδό  του οδηγεί  και σήμερα ένα ανηφορικό

μονοπάτι,  που ξεκινάει από την αριστερή  πάροδο  του θεάτρου.  Το στάδιο

είναι στενά  δεμένο με την ιστορία  των  πανελλήνιων Πυθικών  αγώνων, αφού

εδώ  διεξάγονταν τα αθλητικά  αγωνίσματα. (Παρτίδα, 2002)

Η αρχική  διαμόρφωσή του  χρονολογείται στον  5ο  αι. π.Χ., όπως

μαρτυρεί  η επιγραφή που βρέθηκε εντοιχισμένη στο νότιο αναλημματικό τοίχο

του. Στην πρώιμη μορφή οι θεατές κάθονται στο έδαφος ή σε ξύλινα ικρία.

Μνημειώδη λίθινα εδώλια απέκτησε μόλις το  2ο αι. μ.Χ., χάρη σε δωρεά του

Ηρώδη  Αττικού, πλούσιου  Αθηναίου σοφιστή, ο οποίος παρήγγειλε για την

κατασκευή τους ασβεστόλιθο Παρνασσού (και όχι λευκό μάρμαρο, όπως

αναφέρει ο Παυσανίας). Τότε διαμορφώθηκε και η μνημειώδης τοξωτή

θριαμβική  είσοδος,  η μοναδική  σε αρχαίο στάδιο  στην Ελλάδα. Το στάδιο

είναι κατασκευασμένο στη φυσική  πλαγιά. Η βόρεια πλευρά του είναι φυσικά

διαμορφωμένη, ενώ η νότια σχηματιζόταν με τεχνητή επίχωση, την οποία

συγκρατούσε αναλημματικός τοίχος.  Η είσοδός του βρίσκεται  στην ανατολική

πλευρά και σχηματίζεται με  τριπλό  τόξο  στηριγμένο σε  τέσσερις πεσσούς,

από τους οποίους οι δύο κεντρικοί είχαν κόγχες  για την τοποθέτηση

αγαλμάτων. Κάτω από τα θριαμβικά αυτά τόξα  περνούσαν υπό  πανηγυρικές

επευφημίες οι κριτές  των  αγώνων και οι αθλητές, καθώς  έμπαιναν στο

στάδιο. Πίσω από την είσοδο, πάνω στο βράχο, έχει λαξευθεί εξέδρα με πέντε

σκαλοπάτια, που ανήκει σε παλαιότερη διαμόρφωση του σταδίου, ενώ

διακρίνονται και τα ερείπια μίας κρήνης. Το μήκος του στίβου ισοδυναμεί  με
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ένα ρωμαϊκό  στάδιο,  δηλαδή  177,55 μ., ενώ το πλάτος  του είναι 25,50 μ.

(Παρτίδα, 2002)

Τις άκρες του στίβου διασχίζουν η γραμμή εκκίνησης, η «άφεση»,

όπως ονομάζεται, και το τέρμα, που αποτελούνται από πλάκες με  βαθύνσεις

κατάλληλες για την τοποθέτηση των  ποδιών των  αθλητών και για την ένθεση

ξύλινων  πασσάλων μεταξύ  των  συμμετεχόντων στα  αγωνίσματα δρόμου.

Το στάδιο έχει  σχήμα φουρκέτας: δύο  παράλληλες ζώνες εδράνων,

χωρισμένες σε κερκίδες, συναντώνται σε ημικύκλιο, τη λεγόμενη

«σφενδόνη», στο δυτικό άκρο. Τα έδρανα στηρίζονται πάνω σε  πόδιο ύψους

1,30μ. Τα  εδώλια της βόρειας πλευράς  διακόπτει ο χώρος όπουκάθονταν  οι

κριτές, ένας πάγκος  με ερεισίνωτο. Τα έδρανα  αυτής  της πλευράς,  προς  το

πρανές,  εκτείνονται σε 12 σειρές, ενώ της νότιας  πλευράς  μόνο σε 6 σειρές,

λόγω της μεγάλης κλίσης του εδάφους. Τα έδρανα  διέκοπταν κατά

διαστήματα κλίμακες, που διευκόλυναν την κυκλοφορία των θεατών.

Υπολογίζεται  ότι σε αυτή τη μορφή του το στάδιο είχε χωρητικότητα 5.000

θεατών. Στο μνημείο έχουν γίνει έργα συντήρησης και αναστήλωσης, ωστόσο,

μεγάλο τμήμα  του νότιου  αναλημματικού τοίχου  έχει καταρρεύσει και χρήζει

αναστήλωσης, εφόσον τα  δομικά  του  μέλη σώζονται κατά χώραν. (Παρτίδα,

2002

2.2.10 Θόλος Αθηνάς Προναίας
Η Θόλος είναι το πιο χαρακτηριστικό μνημείο των Δελφών, κλασικής

αρχιτεκτονικής, που  δεσπόζει   στο  ιερό  της  Αθηνάς  Προναίας,  ανάμεσα

στο νεότερο  ναό της Αθηνάς και στο θησαυρό  των  Μασσαλιωτών και για το

οποίο αγνοούμε  τη χρήση του. (Παρτίδα, 2012)

Η Αθηνά είχε στο χώρο πολλούς βωμούς με πολλές ονομασίες, όπως

Προναία, Εργάνη και Ζωστηρία, ενώ και  άλλες  θεότητες είχαν βωμούς  στη

Μαρμαριά, όπως  η Υγεία, η Ειλειθυία και ο Ζευς Πολιεύς και μάλλον και η θεά

Άρτεμις. Το ιερό της Αθηνάς επεκτάθηκε και  κατασκευάστηκε ένας  νέος

βωμός και ένας δεύτερος ναός ο οποίος αντικατέστησε τον πρώτο. Αυτός ο

δωρικός  περίπτερος ναός από πωρόλιθο, μικρότερος από εκείνον του

Απόλλωνα (6 x 12  κίονες) έφερε πολύχρωμη  διακόσμηση από ανάγλυφους

πωρόλιθους και πήλινα στοιχεία  και πρόκειται για τον ναό της Αθηνάς

Προναίας που είδε ο Παυσανίας ακόμη όρθιο στις αρχές του 2ου αι. μ.Χ.
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Ένα δεύτερο  ιερό  προς  τιμήν  της Αθηνάς  Προναίας ιδρύθηκε πέρα

από την Κασταλία πηγή, στη θέση που είναι σήμερα γνωστή ως Μαρμαριά,

όπου η αρχαιολογική σκαπάνη  έχει φέρει στο φως τα ίδια αναθήματα που

χρονολογούνται από το 800 π.Χ. (Bommelaer & Laroche, 1991)

Η θόλος  είναι ένα κυκλικό  κτίριο  που  δημιουργήθηκε μεταξύ  380 και

360 π.Χ. (4ος  αιώνας  Π.Χ) στο κέντρο  του ιερού της Αθηνάς Προναίας. Είχε

20 δωρικούς κίονες και η εξωτερική  διάμετρός  του έχει μήκος 14,76 μ. και

ύψος  13,5 μέτρα. Το  ιερό της Αθηνάς Προναίας βρίσκεται νοτιοανατολικά του

ιερού του Απόλλωνα και ήταν ορατό  σε όσους έφθαναν από την ανατολή,

πριν φτάσουν στο ιερό του Απόλλωνα, για αυτό και το όνομά  του, Προναία,

που  σημαίνει «Αθηνά μπροστά από  τον  ναό». Η σημασία  του  ιερού

επισημάνθηκε από  μια πρακτική στην οποία έρχονταν στο μαντείο, θα

έπρεπε  πρώτα να κάνουν θυσία στην Αθηνά Προναία, που ήταν ο φύλακας

της Πυθίας. Μία βεράντα  διαστάσεων 150μ  x 40μ.,  οδηγούσε  σε διάφορους

βωμούς,  ναούς,  θησαυρούς και  θόλους μέσα στο Ιερό. Το μεγαλύτερο κτίριο

στο Ιερό ήταν ο αρχαϊκός ναός της Αθηνάς, ο οποίος  είχε  πολλούς  βωμούς

με τον  αρχαιότερο να  χρονολογείται στον 7ο αιώνα π.Χ. Μέσα στο

συγκρότημα αυτό υπήρχαν δύο θησαυροφυλάκια, τα οποία χρονολογούνται

τον 6ο αιώνα π.Χ. και θεωρείται  ότι ο θησαυρός αυτός αφιερώθηκε από τους

κατοίκους της Μασίλιγας με ευχαριστίες για μια νίκη επί των  Ετρούσκων.

Οι θησαυροί  που  υπήρχαν στο  ιερό του  Απόλλωνα,  υπήρχαν και σε

άλλα μεγάλα ιερά, τα οποία  ήταν  κτίσματα και ονομάζονταν θησαυροί,

επειδή μέσα σε αυτά φυλάσσονταν πολύτιμα αφιερώματα. Συνήθως, τα

έχτιζαν συνήθως οι πόλεις που έστελναν τα αφιερώματα, δείγμα του

σεβασμού τους προς τον θεό, αλλά  και  του  πλούτου τους. (Βαλαβάνης  &

Κεφαλίδου, 2017) Μπροστά  από  τα  θησαυροφυλάκια ήταν  ένα τρόπαιο σε

ορθογώνια βάση  σε μνήμη της νίκης των Ελλήνων επί των Περσών. (Pedley,

2011)

2.2.11 Λέσχη των Κνιδίων
Η λέσχη των Κνιδίων είναι από τα σημαντικά  μνημεία του

αρχαιολογικού χώρου των Δελφών όχι τόσο για την αρχιτεκτονική κατασκευή,

όσο για τον πλούσιο ζωγραφικό διάκοσμό  της. (Τσαρούχα, 2002) H λέσχη

των Κνιδίων είναι ένα από τα διασημότερα κτίρια των  Δελφών, καθώς
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φιλοξενούσε δύο  περίφημα έργα  του ζωγράφου Πολυγνώτου από  τη Θάσο,

την Ιλίου Πέρσιν (άλωση  της Τροίας) και την Νέκυια (επίσκεψη του Οδυσσέα

στον Κάτω Κόσμο), όπως περιγράφει ο Παυσανίας  που επισκέφθηκε το

μνημείο το 2ο αι. μ.Χ.

Το κτίριο ανασκάφηκε το 1894, χωρίς όμως να δώσει καθόλου

στοιχεία  της ζωγραφικής που το διακοσμούσε. Πρόκειται για ορθογώνιο

κτίσμα,  διαστάσεων 18 μ. επί 9,15 μ., με δύο σειρές από τέσσερις κίονες στο

εσωτερικό του, που φαίνεται πως ήταν ξύλινοι με  λίθινες  βάσεις. Η είσοδος

βρισκόταν περίπου στη μέση της νότιας πλευράς και φαίνεται πως ο

κεντρικός χώρος ήταν αστέγαστος,  σε αντίθεση  με τις τέσσερις  στοές που

διαμορφώνονταν περιμετρικώς. Η λέσχη χρησιμοποιούνταν για

συναθροίσεις, ανάπαυση και, κατά μια άποψη, για αθλητικές  δραστηριότητες

που λάμβαναν  χώρα στον κεντρικό αστέγαστο χώρο. Το κτίριο θα πρέπει  να

ανεγέρθηκε κατά το δεύτερο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. ίσως μετά  τη μάχη

του Ευρυμέδοντα Ποταμού (467  π.Χ.), που σήμανε την ελευθερία των

Ελλήνων της  Ασίας από  τους  Πέρσες. Κατά τον 4ο αιώνα, σε απόσταση

3,2μ. από  τον  νότιο  τοίχο, κτίστηκε αναλημματικός τοίχος  από τοπικό

ασβεστόλιθο, για να ενισχυθεί η στήριξη του μνημείου στο κατηφορικό

έδαφος. Πάνω σε  αυτόν, σώζεται  σχετική αναθηματική επιγραφή. (Καμάρα,

2014)

Ο Παυσανίας, τον 2αι. μ.Χ., περιγράφει με πολλές  λεπτομέρειες τις

τοιχογραφίες που έχουν σαν θέμα την άλωση  της Τροίας (Ιλίου Πέρσις) και τη

κάθοδο  του Οδυσσέα στον Άδη (Νέκυια). Οι ζωγραφικές συνθέσεις  ήταν

πολυπρόσωπες και αφηγούνταν διάφορα επεισόδια γύρω από δύο

θεματικούς άξονες, την Νέκυια, που πραγματευόταν την κάθοδο του Οδυσσέα

στον Άδη, και την Άλωση της Τροίας, την Ιλίου Πέρσιν. Εξακόσια χρόνια μετά

τις θαύμασε  και μας τις περιγράφει με εξαιρετική λεπτομέρεια στο έργο του ο

περιηγητής Παυσανίας. (Τσαρούχα, 2002)

2.2.12 Το ανάθημα του Δαόχου
Το ανάθημα  του Δαόχου ήταν από τα πιο πλούσια και εντυπωσιακά

αφιερώματα ιδιωτών στο ιερό των Δελφών. Βρισκόταν στην περιοχή

βορειοανατολικά του ναού του Απόλλωνα, επάνω  σε στενόμακρο λίθινο

βάθρο, εκεί όπου  είχαν τοποθετηθεί και άλλα αναθήματα, των Αιτωλών, των
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Φωκέων και των Δεινομενιδών. Αναθέτης του  μνημείου ήταν ο Δάοχος Β΄,

από τα Φάρσαλα, τετράρχης της Θεσσαλίας και ιερομνήμων, δηλαδή

αντιπρόσωπος της πατρίδας του στη δελφική αμφικτυονία, από το 339 ως το

334 π.Χ. Φαίνεται, ότι με αφορμή αυτή τη σχέση του με το ιερό, ο Δάοχος

θέλησε να τιμήσει την οικογένειά του, μέλη της οποίας  ήταν λαμπροί  αθλητές

που είχαν κερδίσει και στους  αγώνες των Δελφών. Το μνημείο  πρέπει να

αφιερώθηκε γύρω στο 337 π.Χ., δηλαδή σε μία περίοδο  κατά την οποία

συνεχώς αυξανόταν η επιρροή του Φιλίππου Β΄, βασιλιά της Μακεδονίας,

στην αμφικτυονία των Δελφών  αλλά και στη  Θεσσαλία, πατρίδα του Δαόχου.

Μάλιστα, ο Δάοχος είχε προσωπικούς δεσμούς με το Μακεδόνα βασιλιά.

Το έργο αποδίδεται στον περίφημο γλύπτη Λύσιππο ή στη σχολή του.

Πρόκειται για γλυπτό σύνταγμα, που αποτελείται από ένα  μεγάλο  βάθρο,

επάνω στο οποίο στέκονταν στη σειρά εννέα  μαρμάρινα αγάλματα. Η ταύτιση

του μνημείου μπορεί να γίνει με βεβαιότητα χάρη στις επιγραφές που

συνοδεύουν τις μορφές και αναφέρουν τα ονόματα και τα σημαντικά

κατορθώματα της κάθε μιας. Στο δεξιό άκρο υπήρχε το άγαλμα του θεού

Απόλλωνα, καθισμένου επάνω σε ομφαλό, και αριστερά του έξι αγάλματα

προγόνων του Δαόχου: πρώτος στη σειρά ο γενάρχης Ακνόνιος, που

παρουσιάζει την οικογένεια στο θεό, και στη συνέχεια οι γιοι  του, ο Αγίας,

σπουδαίος αθλητής του  παγκρατίου, που είχε νικήσει πολλές φορές σε

πανελλήνιους αγώνες, ο παλαιστής Τηλέμαχος και ο δρομέας Αγέλαος.

Σύμφωνα με την επιγραφή και τα τρία αδέλφια κατόρθωσαν να νικήσουν  ο

καθένας  στο άθλημά  του στους  Πυθικούς  αγώνες  της ίδιας χρονιάς.

Ακολουθεί ο Δάοχος Α΄, που ήταν γιος του Αγία, και ο γιος του, Σίσυφος  Α΄, ο

πατέρας του  αναθέτη,  ο οποίος σύμφωνα με την επιγραφή είχε διακριθεί  για

τη στρατιωτική του δράση. Ακολουθεί το άγαλμα  του ίδιου του Δαόχου Β΄ και

αυτό  του γιου του, Σίσυφου Β΄. Το μνημείο διατηρείται ακέραιο κατά το

μεγαλύτερο μέρος του. Τα σωζόμενα αγάλματα εκτίθενται σήμερα στο

Αρχαιολογικό  Μουσείο Δελφών, επάνω  στην κοινή τους  βάση, που

μεταφέρθηκε από  το χώρο  όπου  ήταν  τοποθετημένο το σύνταγμα στην

αρχαιότητα. (Ραπτόπουλος, 2002)
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2.1.13 Το γυμνάσιο των Δελφών
Στην απότομη κατωφέρεια του εδάφους, που σχηματίζεται ανάμεσα

στην Κασταλία κρήνη και στο τέμενος της Αθηνάς Προναίας, σώζονται  τα

ερείπια του γυμνασίου των Δελφών. Πρόκειται για ένα από τα πληρέστερα

συγκροτήματα της αρχαιότητας, που περιλάμβανε το γυμνάσιο, την

παλαίστρα και λουτρικές εγκαταστάσεις. Η οικοδόμησή του ανάγεται στον 4ο

αι. π.Χ., ωστόσο δέχθηκε διάφορες μετατροπές και επισκευές κατά τη

διάρκεια των αιώνων και η χρήση του  συνεχίσθηκε μέχρι και τα ρωμαϊκά

χρόνια, όταν προστέθηκαν τα θερμά λουτρά. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε

αποκλειστικά για την προπόνηση των αθλητών. Στο  γυμνάσιο γινόταν η

προπόνηση των ελαφρών αθλημάτων και στην παλαίστρα των βαρέων

αθλημάτων, της πάλης, της πυγμής και του παγκρατίου. Αργότερα, στην

ελληνιστική εποχή, μετατράπηκε σε χώρο  για την πνευματική καλλιέργεια

των πολιτών, όπου έδιναν διαλέξεις ρήτορες, σοφιστές, φιλόσοφοι και

ποιητές. (Παρτίδα, 2012)

Το γυμνάσιο ήταν κτισμένο σε δύο επίπεδα. Το ανώτερο άνδηρο

περιλάμβανε τον ξυστό, μία στεγασμένη στοά πλάτους 7 μ. και μήκους

178,35μ., δηλαδή όσο ένα πυθικό  στάδιο. Εδώ  ασκούνταν οι αθλητές στο

τρέξιμο  σε  περίπτωση κακοκαιρίας και  ονομαζόταν έτσι επειδή έπρεπε να

ξύνεται  για  να ισοπεδώνεται. Πρόσφατες ανασκαφές ανέδειξαν τον ξυστό σε

όλο του το μήκος. Αρχικά, στον 4ο αι. π.Χ., ήταν δωρικού  ρυθμού, κτισμένος

από πωρόλιθο, αργότερα, όμως, οι Ρωμαίοι  αντικατέστησαν την  κιονοστοιχία

της πρόσοψης με μία ιωνική, κατασκευασμένη από  μάρμαρο. Παράλληλα

προς τον ξυστό υπήρχε η παραδρομίδα, ένας ισοπεδωμένος υπαίθριος

διάδρομος  πλάτους 6 μ., για άσκηση στους  αγώνες  δρόμου. (Παρτίδα,

2012)

Στο κατώτερο άνδηρο  βρισκόταν  η παλαίστρα, που  περιλάμβανε μία

τετράγωνη κεντρική  αυλή με στοές ολόγυρα, χωρισμένες σε δωμάτια. Οι

επιγραφές μάς πληροφορούν για τη χρήση  αυτών των δωματίων ως

σφαιριστήριο, αποδυτήριο, κόνιμα, πιθανώς και ένα ιερό του Ερμή ή του

Ηρακλή. Στην αυλή γινόταν  η εξάσκηση στην πάλη ή στην πυγμαχία. Δυτικά

της παλαίστρας διατηρείται ακόμη και σήμερα κυκλική πισίνα, διαμέτρου 10 μ.

και βάθους 1,80μ., που αποτελεί βασικό στοιχείο του ελληνικού λουτρού.

Πίσω της, μια σειρά από κρουνούς τροφοδοτούσαν με νερό από  την
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Κασταλία πηγή δέκα λίθινες λεκανίδες, που συγκοινωνούσαν μεταξύ τους.

Πρόκειται για τους λουτήρες των αθλητών. (Παρτίδα, 2012)

Ακόμη δυτικότερα κτίσθηκε  το 120 μ.Χ. βαλανείο  ή ρωμαϊκές  θέρμες,

για ζεστά λουτρά. Μερικούς αιώνες  αργότερα την  περιοχή  του  γυμνασίου

κατέλαβε ένα βυζαντινό  μοναστήρι. Το καθολικό του, που  είχε οικοδομηθεί

επάνω από την παλαίστρα, κατεδαφίστηκε το 1898 για να γίνουν  οι

ανασκαφές. Μάλιστα, σε έναν από τους κλασικούς κίονες, που είχε

ξαναχρησιμοποιηθεί στο μοναστήρι, χάραξε το όνομά του ο λόρδος Βύρων,

όταν επισκέφθηκε τους Δελφούς. (Παρτίδα, 2012)

2.2.14 Κασταλία Κρίνη
Η Κασταλία πηγή βρίσκεται στη χαράδρα των Φαιδριάδων, στα ριζά

του βράχου που σήμερα ονομάζεται Φλεμπούκος, ενώ στην αρχαιότητα

λεγόταν  Υάμπεια. (Ραπτόπουλος, 2012β) Το καθαρτήριο νερό της ανέβλυζε

από τους πρόποδες της Φαιδριάδας Υάμπειας και έρεε στο  στενό  φαράγγι,

όπου  σύμφωνα με το μύθο  φώλιαζε ο τρομερός φύλακας του μαντείου, ο

γιος της Γης, Πύθων. (Πετρόχειλος  & Ψάλτη, 2011)

Το νερό της Κασταλίας πηγής έφθανε μέσω ενός αγωγού στην

ομώνυμη  κρήνη, που  βρίσκεται ανάμεσα  στο  τέμενος  του  Απόλλωνα  και

στο  αρχαίο  γυμνάσιο των  Δελφών. Η Κασταλία  αποτελούσε την ιερή πηγή

των  Δελφών  και το νερό της διαδραμάτιζε σημαντικό  ρόλο στη λατρεία  και

στη λειτουργία του ιερού και του μαντείου. Εκεί πλενόταν η Πυθία, οι ιερείς και

το προσωπικό του ναού, ενώ με το νερό της καθάριζαν και το ναό του

Απόλλωνα. Εκεί έπρεπε  υποχρεωτικά να πλυθούν και οι θεοπρόποι, δηλαδή

όσοι θα ζητούσαν χρησμό, προκειμένου να εξαγνισθούν. (Ραπτόπουλος,

2012)

H ομώνυμη λιθόκτιστη κρήνη  οικοδομήθηκε στο κράσπεδο του

δρόμου  που οδηγούσε στο τέμενος του Απόλλωνος, στις αρχές του 6ου αι.

π.Χ. Τροφοδοτούσε το ιερό μαντείο με νερό, το οποίο χρησίμευε για τον

εξαγνισμό ανεξαιρέτως όλων, όσοι  εισέρχονταν στο ιερό. Σύμφωνα με τις

τοπικές παραδόσεις η πηγή έλαβε το όνομά της είτε από τον τοπικό ήρωα

Καστάλιο είτε από  τη νύμφη  Κασταλία, κόρη του ποταμού Αχελώου. Κατά τη

χρήση της στο πέρασμα των  αιώνων  η Κασταλία κρήνη των αρχαϊκών

χρόνων, που μνημονεύεται από τον Ηρόδοτο, τον Πίνδαρο και πολλούς
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άλλους ποιητές, υπέστη  πολλές επισκευές και μετατροπές. Το νερό

διοχετευόταν στο κεντρικό τμήμα της δεξαμενής μέσω λαξευμένου

υδαταγωγού. Η πρόσοψη του κεντρικού θαλάμου ήταν διακοσμημένη  με

ημικίονες και τέσσερις ή, ίσως, επτά χάλκινους κρουνούς σε σχήμα

λεοντοκεφαλής. Στο χώρο μπροστά από τον κεντρικό θάλαμο είχε

διαμορφωθεί πλακόστρωτη αυλή σε χαμηλότερο  επίπεδο με λίθινα θρανία

κατά μήκος των τοίχων. (Πετρόχειλος  & Ψάλτη, 2011)

Η πρώτη κρήνη διαμορφώθηκε γύρω στο 600-590  π.Χ. κοντά στον

αρχαίο δρόμο και είναι  αυτή  που  βλέπουμε  σήμερα  δίπλα  στο  σύγχρονο

δημόσιο  δρόμο.  Η Κάτω Κασταλία, όπως ονομάζεται, είναι ένα ορθογώνιο

κτίσμα διαστάσεων 8,20 x 6,64 μ., που περιλαμβάνει μία ορθογώνια κτιστή

λεκάνη, με σύστημα  αγωγών και κρουνών. Μπροστά της απλώνεται

πλακόστρωτη αυλή με λίθινους πάγκους, στην οποία οδηγούσε μία σκάλα με

3-4 σκαλοπάτια. (Ραπτόπουλος, 2012)

Τον 1ο αι. π.Χ. η κρήνη των  αρχαϊκών χρόνων  αντικαταστάθηκε από

μία άλλη κατασκευή στο βάθος του βράχου και σε απόσταση πενήντα

περίπου μέτρων. Η νεότερη κρήνη είναι εξ ολοκλήρου λαξευμένη στο φυσικό

πωρόλιθο και γι’ αυτό συχνά καλείται «κρήνη του βράχου». (Πετρόχειλος  &

Ψάλτη, 2011)

Η  νεότερη μορφή της, η Κασταλία του βράχου, είναι αυτή που είδε και

περιέγραψε ο περιηγητής Παυσανίας και βρίσκεται  περίπου 50 μ. ψηλότερα

από την αρχαϊκή και πιο κοντά στην πηγή. Για την κατασκευή της  χρειάσθηκε

να λειανθεί  ο βράχος σε πλάτος περισσότερο από  11μ. και  ύψος 12,50 μ.

Εκεί δημιουργήθηκαν κόγχες, όπου  τοποθετούνταν αναθήματα των  πιστών

για τη νύμφη Κασταλία. (Ραπτόπουλος, 2012β) Έχει όμοιο σύστημα

συγκέντρωσης και παροχής  του νερού με την αρχαϊκή  Κασταλία. Ενώ επί

Τουρκοκρατίας, μία από τις τρεις μεγάλες κόγχες μετατράπηκε σε αψίδα

μικρής εκκλησίας η οποία ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.

(Πετρόχειλος  & Ψάλτη, 2011)

Κάτω από τις κόγχες λαξεύθηκε στο βράχο μία στενόμακρη λεκάνη

μήκους 10 μ. και πλάτους 0,50 μ., στην οποία έφθανε το νερό της πηγής  με

κλειστό αγωγό.  Η λεκάνη  ήταν  σκεπαστή και  η  μία  άκρη  της  άνοιγε  έτσι

ώστε  να  μπορεί  να καθαρίζεται. Στην  πρόσοψη της  κρήνης  υπήρχαν επτά

χάλκινοι  κρουνοί, που χωρίζονταν με επτά πεσσούς  σκαλισμένους στο
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βράχο. Μπροστά από την κρήνη υπήρχε  πλακόστρωτη αυλή, στην οποία

κατέβαινε κανείς με οκτώ σκαλοπάτια, και στις τρεις πλευρές της υπήρχαν

λίθινοι πάγκοι. Η νεότερη κρήνη ανασκάφηκε το 1878 από τους Σ. Δραγάτση

και Ε. Καστόρχη, ενώ η αρχαϊκή το 1960  από  τον  Α. Ορλάνδο. Και στα δύο

μνημεία  έχουν  γίνει  κατά  καιρούς εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης.

(Ραπτόπουλος, 2012)

2.2.15 Ο θησαυρός των Σιφνίων
Ένας από τους πολυτελέστερους και  ομορφότερους θησαυρούς των

Δελφών ήταν ο θησαυρός των Σιφνίων. Τόσο στο ιερό του Απόλλωνα, όσο

και σε άλλα μεγάλα ιερά, υπήρχαν  μικρότερα  κτίσματα σε σχήμα ναού, τα

οποία ονομάζονταν θησαυροί,  γιατί  μέσα  σε  αυτά  φυλάσσονταν  πολύτιμα

αφιερώματα. Κτιζόταν συνήθως από την πόλη που έστελνε τα αφιερώματα και

ήταν σύμβολο του σεβασμού προς τον θεό αλλά και του πλούτου τους. Η

Σίφνος είναι ένα πολύ μικρό νησί, αλλά στα αρχαϊκά  χρόνια, ήταν πολύ

πλούσιο,  λόγω των  μεταλλείων αργύρου  και χρυσού  που είχε. Έτσι για να

δείξουν το μέγεθος τους  πλούτους  τους  οι  Σίφνιοι,  αρχικά   στόλισαν   την

πόλη  τους  με  ωραία μαρμάρινα   οικοδομήματα,  και  στη  συνέχεια

αποφάσισαν να  χτίσουν   στους Δελφούς  έναν λαμπρό  θησαυρό, εξ

ολοκλήρου  από μάρμαρο. Χρησιμοποιήθηκε σιφνιακό μάρμαρο στους

τοίχους, ναξιακό μάρμαρο για τα κυμάτια  και παριανό μάρμαρο  για  τα

γλυπτά. (Βαλαβάνης  & Κεφαλίδου, 2017)

Σύμφωνα με τον  Ηρόδοτο  (Ηρόδοτος  3.57-58), πριν προλάβουν να

τελειώσουν το κτήριο, οι Σίφνιοι έπεσαν θύματα επιδρομής εξόριστων Σαμίων,

που έψαχναν να βρουν χρήματα για να  ανατρέψουν τον τύραννο  Πολυκράτη.

Οι Σίφνιοι αρνήθηκαν να δανείσουν 10 τάλαντα αργύρου, έγιναν  μάχες,  και

τελικά έδωσαν 100  τάλαντα για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων. Η

καταστροφή της Σίφνου από  τους Σαμίους, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε για

την τυραννία του  Πολυκράτη, χρονολογείται περίπου στο 525 π.Χ. Ενώ από

την Ηρόδοτο, μαθαίνουμε ότι ο θησαυρός των Σιφνίων στους Δελφούς μόλις

είχε τελειώσει, και  έτσι  μπορούμε με ακρίβεια να χρονολογήσουμε το κτίσμα

στα 525 π.Χ. με ακρίβεια. Στην πρόσοψη, δεν είχε για κίονες, αλλά δύο

ντυμένες γυναικείες μορφές με  κάλαθο στο κεφάλι που στηρίζουν  τον θριγκό,

οι ονομαζόμενες Καρυάτιδες.  (Βαλαβάνης  & Κεφαλίδου, 2017)
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Οι Κόρες του Θησαυρού  των  Σιφνίων στους Δελφούς, αποτελούν

πρόδρομες μορφές των Καρυάτιδων του Ερεχθείου της Ακρόπολης, οι οποίες

στόλιζαν τον θησαυρό. Αντί για κίονες, οι δύο Κόρες στήριζαν  τον θριγκό  του

κτιρίου. Η μια που έχει διασωθεί σε καλύτερη κατάσταση, διατηρεί  μεγάλο

μέρος του κορμού της και στο κεφάλι βρίσκεται ο κάλαθος διακοσμημένος  με

ανάγλυφη διονυσιακή σκηνή μαινάδων και σιληνών. Τα ενδύματά τους

πρέπει  να ήταν χρωματισμένα, με κόκκινο, μπλε, πράσινο, ώχρα  και

χρυσαφί χρώμα, ώστε να είναι περισσότερο εντυπωσιακά. (www.iefimerida.gr,

2014)

Μια ζωφόρος περιτρέχει όλο το κτήριο, η οποία σε κάθε πλευρά έχει

διαφορετικό θέμα. Οι επιγραφές με τα ονόματα των εικονιζόμενων δεν

σώζονται καλά, αλλά με ειδική φωτογράφηση φαίνονται με ειδική. Όλος ο

γλυπτός διάκοσμος είναι με χρώματα. (Βαλαβάνης & Κεφαλίδου, 2017)

Η Ανατολική πλευρά που σώζεται καλύτερα  απεικονίζει  συγκέντρωση

θεών που κάθονται και συζητούν  χειρονομώντας έντονα. Το αντικείμενο

συζήτησης  είναι η μάχη  ανάμεσα στον Αχιλλέα και τον  Μέμνονα, που

πλαισιώνονται από δύο συμμάχους τους και από τα άρματά τους.

Ανάμεσαστους δύο μονομάχους κείτεται το  σώμα του  Αντίλοχου, του γιου

του Νέστορα. Πρόκειται  για  ένα επεισόδιο του Τρωικού Πολέμου, που το

αφηγούνταν ένα χαμένο σήμερα επικό ποίημα, η Αἰθιοπίς. (Βαλαβάνης &

Κεφαλίδου, 2017)

Η Βόρεια πλευρά της ζωοφόρου, σώζεται καλύτερα από όλες και

απεικονίζει  μια Γιγαντομαχία Μάχη των θεών και των Γιγάντων, των γιων της

Γης. Οι θεοί προχωρούν προς τα δεξιά, ενώ ο καθένας  έχει τα δικά του όπλα.

Ο Ήφαιστος, θεός  τεχνίτης Ήφαιστος, βρίσκεται  μπροστά στο  φυσερό  του,

και θα πετάξει πυρωμένους μύδρους.  Η Θέμις, που  είχε  το  μαντείο  πριν

από  τον  Απόλλωνα οδηγεί τα λιοντάρια  που σέρνουν το άρμα της εναντίον

των Γιγάντων και αυτά τους κατασπαράζουν. Οι Γίγαντες εικονίζονται

ντυμένοι σαν οπλίτες (Βαλαβάνης & Κεφαλίδου, 2017)

Το Ανατολικό  αέτωμα  του  θησαυρού των Σιφνίων, απεικονίζει έναν

Δελφικό μύθο, την  μάχη  του  Απόλλωνα με τον Ηρακλή για τον τρίποδα των

Δελφών, όπου απεικονίζεται και ο θεός Δίας και η θεά Άρτεμης (Βαλαβάνης &

Κεφαλίδου, 2017)
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2.2.16 Οι χρησμοί της Πυθίας
Το μαντείο  λειτουργούσε μόνο εννέα  μήνες το χρόνο, ενώ  έμενε

κλειστό  τους τρεις χειμερινούς  μήνες, και πίστευαν ότι ο Απόλλωνας έφευγε

από την περιοχή και έβρισκε κατάλυμα  στην χώρα των Υπερβορείων.

(Δραγώνα, 2009)  Για τους χρησμούς  της Πυθίας, αναφέρεται ότι ο

Απόλλωνας  θέλοντας να εξαγνίσει  τον χώρο  από  τη  παρουσία του  θηρίου

έφερε  σε  εκείνο  το  σημείο  το  ιερό  του δέντρο, τη δάφνη, με την οποία

έχτισε μάλιστα  και τον πρώτο του ναό και στο μέρος αυτό χρησμοδοτούσε διά

στόματος της Πυθίας, η οποία καθόταν πάνω  σ’ ένα γήινο χάσμα από το

οποίο έβγαιναν  αναθυμιάσεις

Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, η Πυθία αρχικά έδινε χρησμούς μόνο την

έβδομη   μέρα  ενός συγκεκριμένου μήνα, του  Βύσιου (Ο Βύσιος  είναι  ο

αντίστοιχος Ανθεστηριών των Αθηναίων και ο σημερινός μήνας Φεβρουάριος)

(http://users.sch.gr, 2012), που θεωρούνταν ο γενέθλιος  μήνας του

Απόλλωνα  και συνέπιπτε με τις αρχές της άνοιξης. Οι μηνιαίες συνεδρίες

καθιερώθηκαν πολύ αργότερα, (Πλούταρχος, 1995) περίπου τον 6ο  αιώνα,

γιατί  κατά τους  κλασσικούς  χρόνους, γνωρίζουμε ότι το μαντείο

λειτουργούσε κάθε μήνα.

Όταν πλησίαζε  η έβδομη μέρα του κάθε μήνα, η περιοχή  έσφυζε από

κόσμο, απλούς  ανθρώπους αλλά και πρεσβευτές πόλεων  και κρατών, που

έρχονταν να συμβουλευτούν το μαντείο. Γύρω  στο ξημέρωμα,  μια γυναίκα

ντυμένη στα λευκά, συνοδευόμενη από ιερείς του μαντείου, κατευθύνονταν

προς την Κασταλία Πηγή, όπου θα γινόταν  το τυπικό  του εξαγνισμού. Ο

επικεφαλής των ιερέων ονομάζονταν Προφήτης  και οι άλλοι Όσιοι, δηλαδή

ιερείς αφιερωμένοι στη λατρεία του Διονύσου και του Απόλλωνα. Η γυναίκα

βυθιζόταν τα νερά της πηγής, τα οποία θεωρούνταν ότι είχαν εξαγνιστικές και

προφητικές ιδιότητες. Η ομάδα στη συνέχεια κατευθυνόταν προς μια  άλλη

προφητική πηγή, την Κασσωτίδα, όπου η γυναίκα έπινε μια γουλιά για να

λάβει το προφητικό χάρισμα, και επέστρεφαν προς το ναό του Απόλλωνα.

Πριν αρχίσει η χρησμοδοσία, έπρεπε να διαπιστωθεί αν ο θεός το επέτρεπε

και  έτσι  δύο υπηρέτες του ναού, έφερναν έναν νεαρό τράγο, τον οποίο  τον

τοποθετούσαν πάνω  στο βωμό και τον ράντιζαν  με παγωμένο νερό. Εάν ο

τράγος  έτρεμε, τότε αυτό ήταν ευνοϊκό   σημάδι και η διαδικασία μπορούσε να

προχωρήσει, διαφορετικά θα έπρεπε να αναβληθεί μέχρι την έβδομη μέρα του
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επόμενου μήνα. Εάν ο θεός είχε δώσει την συγκατάθεσή του,  το  ζώο

θυσιαζόταν και καιγόταν στο ναό της Χίου, που βρισκόταν έξω από τον ναό. Ο

καπνός που υψωνόταν, λειτουργούσε ως σήμα για όλους τους επισκέπτες ότι

το μαντείο ήταν ανοικτό και θα λειτουργούσε. Όσοι επιθυμούσαν να λάβουν

χρησμό, συγκεντρώνονταν στο περίβολο και περίμεναν, ενώ  προτεραιότητα

δινόταν στους απεσταλμένους κάποιας πόλης ή χώρας  ή σε επιφανή

πρόσωπα. Αυτά είχαν το προνόμιο  της προμαντείας, δηλαδή λάμβαναν

πρώτοι χρησμό, χωρίς να απαιτείται να περιμένουν με το υπόλοιπο πλήθος,

ή να επιλεγούν με κλήρωση από τους ιερείς, λόγω της μεγάλη προσέλευσης

κόσμου που υπήρχε. (Δραγώνα,2009)

Η Πυθία ήταν η εκπρόσωπος του θεού Απόλλωνα, η οποία δεν ήταν

ένα συγκεκριμένο  πρόσωπο, αλλά τίτλος που δινόταν στις προφήτισσες του

Απόλλωνα που επιλέγονταν για να αφιερώσουν τη ζωή τους στην υπηρεσία

του. Αρχικά, οι πρώτες Πυθίες ήταν νεαρές, παρθένες κοπέλες, μετά από ένα

συμβάν όμως  όπου  ένας  άνδρας  που  είχε  έρθει  να  ζητήσει  χρησμό,

ερωτεύτηκε μια Πυθία και την έκλεψε, οι Πυθίες ήταν γυναίκες  προχωρημένης

ηλικίας, γύρω στα 50, συνήθως παντρεμένες με παιδιά. Από τη στιγμή  όμως

που  μια γυναίκα  με οικογένεια  καλούνταν να υπηρετήσει τον Απόλλωνα,

εγκατέλειπε το σπίτι  και την  οικογένειά  της  κι έμενε  σε  συγκεκριμένο

οίκημα  εντός  του  ναού  για  να διατηρείται  αμόλυντη.  Φορούσε   άσπρα

ρούχα   και   ζούσε   με  βάσει   τους κανονισμούς που  της  είχαν  θέσει  εξ

αρχής  οι ιερείς.  Δεν χρειαζόταν να  έχει κάποια συγκεκριμένη μόρφωση, ούτε

και κάποιες  ικανότητες ενόρασης ή διορατικότητας. (https://olympia.gr, 2014)

Στα Γεωγραφικά του Παυσανία (Παπαχατζής, 2002) μαθαίνουμε ότι η

πρώτη μάντισσα  του ναού ήταν η Φημονόη, ενώ στη συνέχεια της αφήγησής

του, αναφέρει ότι η Βοιώ, μια ντόπια κάτοικος που έγραψε ένα ύμνο στον

Απόλλωνα, θεωρεί ως πρώτο μάντη τον Ωλήνα, που τον έφερε ο Απόλλωνας

από τους Υπερβόρειους. Η ιέρεια που έκανε γνωστούς  τους χρησμούς του

Απόλλωνα ήταν η Σίβυλλα, κόρη του Τρωαδίτη Δάρδανου και της Νησώς.

Σύμφωνα με άλλη παράδοση ήταν κόρη του Δία και της Λαμίας (κόρης του

Ποσειδώνα) και ονομάστηκε  Σίβυλλα από τους Λίβυες στους οποίους και

προφήτευε. Στη συνέχεια σε όλες τις προφήτισσες δόθηκε το ίδιο όνομα,

Σίβυλλα. Η διαφορά με την Πυθία είναι ότι χωρίς τη βοήθεια του θεού

Απόλλωνα και χωρίς να ερωτηθεί, προφήτευε τα μελλούμενα.
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Η δεύτερη Σίβυλλα ήταν η Ηροφίλη, η οποία  κουβαλούσε μαζί της  μια

πέτρα, πάνω στην  οποία ανέβαινε  και  προφήτευε. Σίβυλλες  υπήρξαν

πολλές και το όνομά τους συνδεόταν με το τόπο καταγωγής τους, πχ Δελφική,

Σίβυλλα των Ερυθρών στη Λυδία, η Εβραία Σίβυλλα Σάββη, η Κυμαία,

Περσίδα, η Ελλησπόντια κ.α Η μάντισσα  που διαδέχεται τη Σίβυλλα Ηροφίλη,

ονομάστηκε, πρώτα από τον Ηρόδοτο «Πυθία».

Η Πυθία του Μαντείου των  Δελφών, πριν πει τον εκάστοτε χρησμό,

πλενόταν, έπινε νερό από την ιερή Κασταλία πηγή και μασούσε φύλλα

δάφνης. Στη συνέχεια  ανέβαινε  σε ένα υπερυψωμένο τρίποδο,  όπου από τη

βάση του οποίου έβγαιναν αναθυμιάσεις  από  καύση  ψυχοτρόπων  βοτάνων

και  μεθανίου. Οι αναθυμιάσεις αυτές την έφερναν σε έκσταση και κάποιες

φορές μάλιστα, έβγαζε κραυγές ή ψιθύριζε λόγια δίχως νόημα. (Φατούρου,

2015)

Οι χρησμοί της ήταν συνήθως έμμετροι, σε δακτυλικό εξάμετρο και

καθοριστικό ρόλο για το ποιο ακριβώς θα ήταν το μέτρο του χρησμού έπαιζε

πάντα το είδος του χρησμού, σε ποιόν δινόταν και το είδος και ο βαθμός του

προβλήματος. Κάποιες φορές η Πυθία κατέφευγε και σε  κληρομαντεία,  ειδικά

όταν τα ερωτήματα αφορούσαν διαζευκτικές ερωτήσεις κι όταν δεν υπήρχε

αρκετός διαθέσιμος χρόνος. Ο λόγος της ήταν  συνήθως δυσκολονόητος και

γεμάτος γρίφους, όπου οι ιερείς του ναού καλούνταν ν’ αποκωδικοποιήσουν

και να μεταφέρουν το μήνυμα του θεού στους χρηστηριαζόμενους

(Καραδημητρίου, 2002)

Ο Ερμής ήταν σύνναος του Απόλλωνος και ο Διόνυσος τον

αντικαθιστούσε κατά την διάρκεια του χειμώνα. Σε ένα αέτωμα επίσης

απεικονίζονται οι Μούσες να συντροφεύουν τον θεό αλλά τα αρχαία κείμενα,

αναφέρουν κυρίως την μητέρα του Λητώ, και την αδερφή του Αφροδίτη.

Ιδιαίτερο είναι το γεγονός  ότι στο ιερό απέδιδαν τιμές σε κάποια αντικείμενα,

όπως για παράδειγμα την  πέτρα  που, σύμφωνα με την μυθολογία, κατάπιε ο

Κρόνος, πατέρας του Δία και τον ομφαλό των Δελφών. (Bommelaer, 1983)
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2.3 Οι Δελφοί του σήμερα

2.3.1 Δελφικοί Αγώνες και Δελφιάδες
Οι Δελφικοί Αγώνες διεξάγονταν στην Αρχαία Ελλάδα  για περισσότερα

από 1000 χρόνια χωρίς  διακοπή. Μέχρι και το έτος 394 π.Χ. αποτελούσαν

μια από  τις σημαντικότερες πανελλαδικές γιορτές και τελούνταν  ένα χρόνο

πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.  Ενώ οι Ολυμπιακοί Αγώνες

επικεντρώνονταν στη σωματική  άσκηση,  οι Δελφικοί ή Πυθικοί Αγώνες  ήταν

αφιερωμένοι στην καλλιτεχνική δημιουργία και τον καλλιτεχνικό διαγωνισμό.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων κηρύσσονταν εκεχειρία και όλες οι πολεμικές

επιχειρήσεις διακόπτονταν (www.delpic-games.com)

Σήμερα, η Ολυμπιακή Ιδέα συνδέει τους ανθρώπους μέσα από  τον

κοινό ενθουσιασμό για τον αθλητισμό για πάνω από εκατό χρόνια. Με τον ίδιο

τρόπο οι Δελφικοί Αγώνες  της σύγχρονης εποχής φέρνουν κοντά διαφορετικά

έθνη και πολιτισμούς με άξονα τον ενδιαφέρον τους για την τέχνη. Οι Δελφικοί

Αγώνες συμβάλλουν στο διάλογο μεταξύ όλων των πολιτισμών και

προσφέρουν στους εκπροσώπους της τέχνης  μια μοναδική πλατφόρμα για

διαγωνισμούς, διαλέξεις, παρουσιάσεις και ανταλλαγές ιδεών. Το Δελφικό

Κίνημα στηρίζει μακρόπνοες πρωτοβουλίες στο χώρο της τέχνης καθώς

επίσης συμβάλλει στις προσπάθειες διατήρησης της παγκόσμιας πολιτισμικής

κληρονομιάς (www.delpic-games.com)

Το Διεθνές Δελφικό Συμβούλιο είναι η ανώτατη  αρμόδια  αρχή του

Δελφικού Κινήματος. Μέλη της είναι τα Εθνικά Δελφικά Συμβούλια καθώς

επίσης και εκπρόσωποι από το χώρο των τεχνών, του πολιτισμού, της

εκπαίδευσης και της οικονομίας. Η διοικούσα επιτροπή τους ΔΔΣ είναι το

Διευθύνον Συμβούλιο (Executive Board). Κατά το κλασικό πρότυπο

ονομάζεται  Αμφικτυονία και αποτελείται από 12 εκλεγμένα  μέλη.

(www.delpic-games.com)

Η σημαντικότερη αποστολή του του ΔΔΣ είναι η ενδυνάμωση του

Δελφικού Κινήματος και η οργάνωση των Διεθνών Δελφικών  Αγώνων και των

Δελφικών Αγώνων των Νέων όπως επίσης και των τοπικών Δελφιάδων,

συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην συνεργασία των ανθρώπων και των

πολιτισμών της Γης. Πρεσβευτές της Δελφικής Ιδέας, μεταξύ των οποίων και ο
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Nelson Mandela, έχουν  στηρίξει και στηρίζουν τις πρωτοβουλιες του ΔΔΣ

(www.delpic-games.com)

Οι Δελφικοί Αγώνες  δεν είναι απλώς ένα αντίγραφο της αρχαίας

ελληνικής ιδέας. Είναι μια παγκόσμια αλυσίδα  από τοπικές, ηπειρωτικές και

διεθνείς πρωτοβουλίες στο χώρο της εκπαίδευσης, των τεχνών  και του

πολιτισμού, με στόχο  την ενδυνάμωση των αρετών  του σώματος και της

ψυχής (www.delpic-games.com)

Το Ιδρυμα επίσης στηρίζει:

 Διεθνείς Δελφικούς Αγώνες (κάθε 4 χρόνια) - από το έτος 2000

 Διεθνείς Δελφικούς Αγώνες των Νέων (κάθε 4 χρόνια) - από  το έτος

1997

 Τοπικές και Ηπειρωτικές Δελφιάδες – έναρξη  το 2016

 Δελφικό Βραβείο Καλλιτεχνικων Ταινιών – (DAMA) Διαγωνισμός

ταινιών μικρού μήκους  από  το 2011
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Κεφάλαιο Τρίτο: Η ιστορία στην εκπαίδευση

3.1 Εντοπισμός πηγών
Το πρώτο βήμα για την αναζήτηση πηγών είναι η σύνταξη ενός

καταλόγου των πιθανών πηγών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την

ανάπτυξη ενός ιστορικού θέματος . Ο εν λόγω κατάλογος μπορεί να βοηθήσει

ουσιαστικά στην καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και να αποτελέσει ένα πρώτο

σχέδιο έρευνας.

Είναι γεγονός πως κάθε θέμα έχει τη δική του τυπολογία πηγών, για

αυτό σε πρώτο στάδιο ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συμβουλευτεί τα εξής:

 Τα ευρετήρια των αρχειακών υπηρεσιών

 Τις δελτιοθήκες και τους καταλόγους των βιβλιοθηκών

 Τις διάφορες βιβλιογραφίες για τον εντοπισμό προηγούμενων

εργασιών

Ουσιαστικά πριν αρχίσει η οποιαδήποτε αποδελτίωση και καταγραφή,

θα πρέπει να υπάρχει μια γενική εικόνα των πηγών, των διαθέσιμων καθώς

και αυτών που θα πρέπει να εντοπιστούν . Ο λόγος είναι ότι ένα καλό σχέδιο

έρευνας μπορεί να προσφέρει έναν ορθό καθορισμό των προτεραιοτήτων,

αφού για κάθε θέμα υπάρχει μια πηγή ή ομάδα πηγών που θα πρέπει να

επεξεργαστούν κατά προτεραιότητα, δεδομένου ότι θα αποτελέσουν το

έναυσμα να κατανοηθούν και εντοπιστούν άλλες πηγές (Βώρος, 1991)

3.2 Κατηγορίες Ιστορικών Πηγών
Σύμφωνα με τον Henri – IrJnJe Marrou, ως πηγή χαρακτηρίζεται

«πτιδήποτε μπορεί με κάποιον τρόπο να μας αποκαλύψει κάτι για το παρελθόν

του ανθρώπου, κάτω από την ιδιαίτερη μορφή της περασμένης εμπειρίας του,

που προσπαθούμε να μελετήσουμε στην εποχή μας».

Καθώς οι ιστορικοί ενδιαφέρονται για νέα ζητήματα, είναι αναγκασμένοι

να αναζητούν τεκμήρια που να δίνουν απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέτουν.

Έτσι, η πρόοδος της ιστορικής έρευνας οδήγησε στην εφεύρεση όλο και πιο

πλούσιων μεθόδων, με σκοπό την εκμετάλλευση των πηγών που ήταν ήδη

διαθέσιμες και την αναζήτηση μιας σειράς από ίχνη του παρελθόντος,



38

προάγοντας τα στην τάξη των ιστορικών πηγών. Η έννοια της πηγής της

ιστορίας πλαταίνει συνεχώς, περιλαμβάνοντας τελικά κάθε είδους δεδομένα,

από τα οποία η επινοητικότητα και ικανότητα του ιστορικού ανασύρουν

κάποιο κατανοητό ίχνος του παρελθόντος (Βώρος, 1991)

Με βάση τα παραπάνω βασικό εργαλείο στα χέρια των ιστορικών

γενικά και των εκπαιδευτικών ιδιαίτερα αποτελεί το αρχειακό υλικό, το οποίο

μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρωτότυπο ή αντίγραφο ύλης ή τεχνικής όπως

(Βώρος, 1991):

 Μεμονωμένα έγγραφα, χειρόγραφα, κατάστιχα, κώδικες και σχετικές

συλλογές

 Απομνημονεύματα και ημερολόγια

 Αλληλογραφία επίσημη και ιδιωτική δημοσίων προσώπων

 Οποιοδήποτε υλικό σε ηχητικές και οπτικές αποτυπώσεις με ιστορική

και πολιτιστική αξία.

Στην προσπάθεια να κατηγοριοποιηθούν τα παραπάνω, μπορεί να

ειπωθεί ότι ως ιστορικές πηγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν (Βώρος, 1991)

 Δημοτικά και κοινοτικά αρχεία, όπως είναι τα ληξιαρχικά βιβλία και

έγγραφα

 Διοικητικά έγγραφα

 Σχολικά αρχεία

 Ο τοπικός τύπος καθώς

 Στοιχεία από προφορική έρευνα

3.3 Επιλογή θέματος τοπικής ιστορίας
Η επιλογή θέματος είναι ένα από τα πιο βασικά προβλήματα που

αντιμετωπίζει όποιος ασχολείται με την τοπική ιστορία. Η εν λόγω επιλογή

επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, προσωπικούς και ιστορικούς.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το υπόβαθρο που έχει ο κάθε

εκπαιδευτικός, η γενικότερη παιδεία, ο αριθμός των ανθρώπων που

δουλεύουν στο εκάστοτε έργο, καθώς και οι πηγές που υπάρχουν διαθέσιμες

(Βώρος, 1991)
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Για την επιλογή του θέματος, θα πρέπει να υπάρχει σε γενικές γραμμές

η γνώση για το ποιες πηγές είναι διαθέσιμες. Είναι γεγονός ότι μη

επαγγελματίες ιστορικοί είναι να δυνατόν να μην μπορούν να αναγνωρίσουν

την σημαντικότητα που έχει για το θέμα τους, το κάθε αρχείο που έχουν στην

διάθεσή τους. Επίσης, βασικό πρόβλημα αποτελεί η απάντηση στο τι θέλω να

μελετήσω. Για την αποφυγή να πλατιάσει κανείς στο θέμα της ιστορικής

ιστορίας που επιθυμεί να παρουσιάσει, θα πρέπει να έχει κατασκευάσει μια

λίστα από ερωτήσεις που θα τον καθοδηγούν σε όλη την διάρκεια της

σχεδίασης του project του (Βώρος, 1991)

Το εύρος του φάσματος των θεμάτων που θα σκεφτεί ο μη

επαγγελματίας ιστορικός εξαρτάται σε πολύ σημαντικό βαθμό από την

αντίληψη που έχει για το τι είναι ιστορία και τι ιστορικά σημαντικό. Επίσης, στο

ζήτημα της επιλγής του θέματος θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως κανένας

κανόνας δεν μπορεί να ισχύσει απόλυτα. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές,

αναφορικά με την τοπική ιστορία υπάρχει μια θεματολογία που θα μπορούσε

να ακολουθηθεί ως πρότυπο. Αναλυτικότερα (Βώρος, 1991)

 Η επιλογή του θέματος δεν πρέπει να είναι τυχαία και φυσικά να μην

ακολουθείται η εύκολη λύση που εστιάζει στην επιλογή θέματος με

βάση το πόσο συχνά ακούγεται ή είναι γνωστό από το ευρύ κοινό

 Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι το εύρος πάνω στο οποίο θα κινηθεί

η θεματολογία, καθώς δεν θα πρέπει να επιλεχθεί ένα θέμα που είναι

ιδιαίτερα ευρύ ή ιδιαίτερα περιορισμένο

 Να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ορισμένοι παράγοντες -

χαρακτηριστικά όπως είναι

o Ο βαθμός καινοτομίας

o Ο βαθμός κατά το οποίο ένα έργο μπορεί να χαρακτηριστεί ως

τεχνικό και όχι απλό ή τετριμμένο

o Η ευχαρίστηση που μπορεί να προσφέρει το εκάστοτε θέμα

στον ερευνητή

o Το κοινό στο οποίο θα απευθυνθεί το θέμα

o Ο διαθέσιμος χρόνος που υπάρχει και
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o Η πείρα – εμπειρία που έχει ο εκπαιδευτικός πάνω στο

εκάστοτε θέμα και σε παραμέτρους του όπως είναι οι άνθρωποι

και η καθημερινή ζωή τους.

3.4 Η διδασκαλία της αρχαίας περιόδου της τοπικής ιστορίας
Η εισαγωγή της τοπικής ιστορίας στο σχολείο και η ένταξη της στο

πλαίσιο της διδασκαλίας της γενικής αφ’ ενός ενισχύει την αυτογνωσία των

μαθητών και αφ’ ετέρου συντελεί συχνά στην αισθητοποίηση και την

κατανόηση φαινομένων της γενικής ιστορίας, με τη μελέτη του συγκεκριμέου

που περιέχει και την άμεση επαφή με τον ιστορικό χώρο στον οποίο

παραπέμπει. Ακόμη επιβάλλει την πιο ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη

διαδικασία του μαθήματος (Βώρος, 1991)

Δεδομένου όμως ότι δεν υπάρχει επαρκής προηγούμενη εμπειρία από

τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στο σχολείο και ούτε από κάποια σχετική

εγκύλιο δίνονται πολύ συγκεκριμένες καττευθύνσεις, σημιυργούνται

ενδεχομένως μια σειρά ζητήματα, που έχουν να κάνουν με τον καθορισμό του

αντικειμένου και της διαδακτέας ύλης, όπως επίσης και με τον τρόπο

διδασκαλίας (Βώρος, 1991)

Με βάση τα παραπάνω τα ζητήματα που απασχολούν ένα

εκπαιδευτικό εστιάζονται στις εξής κατηγορίες (Βώρος, 1991)

 Το θέμα της τοπικής ιστορίας που επιλέγεται σχετίζεται με την περίοδο

της ιστορίας που εστιάζει να διδάξει ο εκπαιδευτικός. Χαρακτηριστικό

παράδειγμα στην παρούσα εργασία αποτελεί ο αποκλεισμός των

Ελλήνων καπεταναίων της επανάστασης που έδρασαν στην ευρύτερη

περιοχή, δεδομένου ότι γίνεται εκτενής αναφορά στους αρχαίους

Δελφούς

 Η διδακτική μέθοδος που θα πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός,

μπορεί να συνδυαστεί με την διδαχή της τοπικής ιστορίας. Η ανάθεση

εργασιών, η επίσκεψη σε έναν μουσειακό χώρο και η χρήση παιχνιδιών

μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην κατανόηση και στην εκμάθηση

της τοπικής ιστορίας από τους μαθητές. Για τον λόγο αυτό προτείνεται

η συστηματική διδασκαλία της τοπικής ιστορίας, η οποία θα βοηθήσει

τους μαθητές να αντιληφθούν πότε εστιάζει το τοπικό ιστορικό γεγονός
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στο οποίο γίνεται αναφορά, δίνοντας μια σειρά από παραδείγματα

σημαντικών και γνωστών ιστορικών γεγονότων που συνέβησαν

ταυτόχρονα, νωρίτερα ή αργότερα.

 Η επιλογή του θέματος, είναι ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας,

αφού θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να οριοθετήσει πολύ προσεκτικά το

γεωγραφικό πλαίσιο της τοπικής ιστορίας και να μην ξεφύγει από αυτό.

Για παράδειγμα η εστίαση αποκλειστικά στον αρχαίο χώρο των

Δελφών και όχι στην ευρύτερη περιοχή της Άμφισσας.

 Η θεματολογία αποτελεί ίσως και τον τελευταίο παράδειγμα αφού

στοιχεία όπως

o Νομίσματα και κοσμήματα της περιοχής

o Μελέτη συλλογής αγγείων του τοπικού μουσείου

o Ανθρωπωνύμια και επιτύμβιες στήλες

o Τοπικοί μύθοι και καλλιτεχνικές αραστάσεις τους

o Τοπικές λατρείες, ιερά, δοξασίες, παραδόσεις και λατρευτικά

έθιμα

3.5 Η ιστορία στο Νηπιαγωγείο
Τα μικρά παιδιά, μέσα από την συνεχή αλληλεπίδραση με το άμεσο

περιβάλλον, σταδιακά διαπιστώνουν πως δεν είναι το κέντρο του κόσμου.

Έτσι ενδιαφέρονται να διευρύνουν τον κόσμο τους ως προς το «εδώ» και το

«τώρα». Παρόλο που τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δεν έχουν

κατακτήσει απόλυτα την έννοια του χρόνου και της χρονικής ακολουθίας,

καταλαβαίνουν απλές έννοιες του χρόνου όπως το τώρα, το πριν, τα πιο

παλιά χρόνια κτλ.

Αγαπούν τα παραμύθια, τους μύθους, τις βιογραφίες και πλάθουν δικές

τους ιστορίες. Ενδιαφέρονται και ρωτούν για σημαντικούς ανθρώπους από το

παρελθόν και για σπουδαία γεγονότα. Ξεφυλλίζουν άλμπουμ και ημερολόγια.

Συγκρίνουν φωτογραφίες, αναλύουν και σχολιάζουν γεγονότα και χαρακτήρες.

Απολαμβάνουν μια επίσκεψη στο μουσείο ή σε αρχαιολογικούς χώρους και

επεξεργάζονται το πληροφοριακό – εκπαιδευτικό υλικό που τους διατίθεται.

Με άλλα λόγια, τα μικρά παιδιά προσεγγίζουν και μελετούν ιστορικά θέματα
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και προϊόντα του πολιτισμού και μαθαίνουν περισσότερα για τον εαυτό τους

και τον κόσμο που μοιράζονται

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ, οι γενικές επιδιώξεις της ιστορίας στο

νηπιαγωγείο είναι

 Να προσεγγίζουν και να αποσαφηνίζουν βασικές χρονικές έννοιες

 Να αντιλαμβάνονται την χρονική ακολουθία γεγονότων

 Να αναπαριστούν γεγονότα σύμφωνα με την χρονική τους ακολουθία

 Να ενδιαφέρονται για ιστορικά γεγονότα, προβλήματα και διλήμματα

ανθρώπων διαφορετικών εποχών.

 Να αναπτύσσουν τη γλώσσα και την επικοινωνία και να αξιοποιούν την

τεχνολογία

 Να εξοικειώνουν με την ιστορική έρευνα

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, τα εργαλεία που μπορούν να

χρησιμοποιηθούν είναι

 Διηγήσεις και δημιουργίες ιστοριών

 Ημερολόγια

 Αναπαραστάσεις γεγονότων με απλά μέσα Ιστορική γραμμή

 Διηγήσεις και σχολιασμούς γύρω από το που, πότε και γιατί

 Χρήση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης

 Υποθέσεις, σχολιασμοί, συγκρίσεις, αξιολόγηση γεγονότων, προτάσεις

λύσεων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ήρωες

 Έννοιες της ιστορίας, καθώς και λεξιλόγιο που σχετίζεται με την ροή

του χρόνου

 Παρουσίαση ιδεών και ευρημάτων με πολλούς τρόπους

 Συγκέντρωση πληροφοριών από διάφορες πηγές, όπως η οικογένεια,

η τοπική κοινωνία, παρουσιάσεις, ερμηνείες και εφαρμογές
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Κεφάλαιο Τέταρτο : Εκπαιδευτικές εφαρμογές

Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν για τον εαυτό και το περιβάλλον τους μέσα

από ένα σύμπλεγμα ικανοτήτων κίνησης οι οποίες αυξάνονται με θαυμαστό

ρυθμό. Μπορούν να χειριστούν τα αντικείμενα και να ερευνήσουν το

περιβάλλον μέσα από όλες τις αισθήσεις τους αποκτώντας εμπειρίες και

γνώσεις οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τη μετέπειτα ολόπλευρη

ανάπτυξή τους

Μέσα από την παρατήρηση του περιβάλλοντος και του κόσμου που

βιώνουν καθημερινά και την ενεργοποίηση των αισθήσεων τους,

συναισθάνονται το χώρο και τόπο τους, ενώ παράλληλα τους δίνεται η

ευκαιρία να δράσουν, να δημιουργήσουν, να στοχαστούν και να

καλλιεργήσουν την κρίση τους (Epstein & Trimis, 2005; Trimis & Savva, 2009;

Savva, Trimis & Zachariou, 2004).

Το θέμα της πρακτικής άσκησης ήταν «Επίσκεψη στο μουσείο των

Δελφών». Η εν λόγω θεματική ενότητα ανήκει στο τομέα της «Μουσειακή

Αγωγή» και οι μαθησιακές περιοχές που πραγματεύεται μέσων των

δραστηριοτήτων που περιγράφονται παρακάτω είναι οι εξής:

 Γλώσσα

 Μαθηματικά

 Εικαστικά

 Μουσική

 Πληροφορική

Οι επισκέψεις των μαθητών στους πολιτιστικούς χώρους όπως είναι τα

μουσεία, θα πρέπει σύμφωνα με τις νέες εκπαιδευτικές τεχνικές να μην είναι

πλέον απλές σχολικές εκδρομές ή απλές ξεναγήσεις, αλλά θα πρέπει να

αντιμετωπίζονται ως φορείς πληροφόρησης και επιμόρφωσης των μαθητών.

Ουσιαστικά, οι μαθητές θα πρέπει να πηγαίνουν προετοιμασμένοι για αυτά

που πρόκειται να παρακολουθήσουν, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν την

σημασία που έχουν για τον άνθρωπο τα εκθέματα του εκάστοτε μουσείου
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4.1 Στόχοι

 Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές το ιστορικό και

πολιτιστικό περιβάλλον τους, όπως αυτό προκύπτει από τα

προϊστορικά ευρήματα

 Να καλλιεργηθούν διάφορες δεξιότητες όπως είναι η μύηση στην

έρευνα του παρελθόντος. Τα παιδιά που θα συμμετέχουν στην

επίσκεψη, μέσα από το φύλλο εργασίας θα αναπτύξουν την

παρατηρητικότητά τους, δεδομένου ότι καλούνται να περιγράψουν τι

είδαν και τι τους έκανε μεγαλύτερη εντύπωση.

 Να αναπτυχθεί η δημιουργική – κριτική σκέψη μέσω διάφορων

πρωτοβουλιών

 Να αναπτυχθεί το πνεύμα της συνεργασίας και της ομαδικότητας

μεταξύ των μαθητών. Μέσα από τις ασκήσεις, το ομαδικό παιχνίδι που

θα περιγραφούν παρακάτω, τα παιδιά έρχονται πιο κοντά μαθαίνουν

να λειτουργούν μέσα στο σύνολο και να συνεργάζονται δεδομένης της

διαδραστικότητας που έχουν οι ασκήσεις που θέτονται κυρίως μετά

από την επίσκεψη στο μουσείο, ώστε να δείξουν τι έχουν αφομοιώσει

από την εν λόγω επίσκεψη.

4.2 Παρουσίαση Δραστηριοτήτων

1η

Ημέρα Παραμύθι Πάμε στους Δελφούς

Συγγραφέας Ντεκάστρο
Μαρίζα

45min

 Έντυπο
Υλικό

 Εισαγωγ
ή στην
έννοια
του
μουσείο
υ και
ποιο
συγκεκρι
μένα του
αρχαιολ
ογικού
μουσείο
υ των
Δελφών

 Κέντρισ
η του
ενδιαφέρ
οντος
των
μαθητών

 Συμμετο
χικότητα

 Παρατηρ
ητικότητ

Η εν λόγω ώρα
ξεκινά με χαλαρή
συζήτηση και
ερωτήσεις σχετικά
με την έννοια του
μουσείου και εάν
έχουν επισκεφτεί
τα παιδιά κάποιο.
Ζητείται από τους
μαθητές να
δώσουν τον δικό
τους ορισμό.
Ανάγνωση του εν
συγκεκριμένου
βιβλίου, εστίαση
στις εικόνες του
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α

https://www.youtube.com/w
atch?v=bR0L9v3_K7k

Αφιέρωμα στους Δελφούς
Εκπαιδευτική Τηλεόραση

14 min

 Η/Υ
 Ηχεία
 Οθόνη

 Εξοικείω
ση με
ΤΠΕ

 Παρατηρ
ητικότητ
α

 Εκμάθησ
η των
χώρων
του
μουσείο
υ

Δείχνω στα παιδιά,
τις εντυπώσεις που
έχουν άλλα παιδιά
από το
συγκεκριμένο
μουσείο.

Βίντεο

https://www.youtube.com/w
atch?v=jvcA3PMUiT4

Ο αρχαιολογικός χώρος των
Δελφών από ψηλά

1.52
λεπτά

 Η/Υ
 Ηχεία
 Οθόνη

 Εξοικείω
ση με
ΤΠΕ

 Παρατηρ
ητικότητ
α

 Εκμάθησ
η των
χώρων
του
μουσείο
υ

Μέσα από το
βίντεο βοηθάω
τους μαθητές να
κατανοήσουν το
μέγεθος του
αρχαιολογικού
χώρου και που
βρίσκονται τα
κτίσματα που
ναφέρθηκαν.

Παιχνίδι Μέτρα τα αγγεία – Βρες την
σωστή σκιά 15 min

 Έντυπο
υλικό,

 Φύλλο
αξιολόγησης

 Παρατηρ
ητικότητ
α

 Εκμάθησ
η και
εξοικείω
ση
αριθμών

 Κριτική
σκέψη

Μοιράζω σε όλους
τους μαθητές
φύλλο
αξιολόγησης, όπου
υπάρχει ένας
συγκεκριμένος
αριθμός αγγείων
τον οποίο
καλούνται να
αποκαλύψουν.
Ακολούθως θα
πρέπει μέσα από
την παρατήρηση
να ενώσουν κάθε
αγγείο με την
σωστή σκιά.

Χειροτεχνία
Διαλέγω και κολλώ το

άγαλμα που έκανε
εντύπωση

45min

 Φωτογραφίε
ς αγαλμάτων

 Εκπαιδευτικ
ό φυλλάδιο

 Μπογιές
 Υγρή κόλλα

 Κέντρισ
η
ενδιαφέρ
οντος

 Παρατηρ
ητικότητ
α

 Κριτική
Σκέψη

 Εκμάθησ
η των
εκθεμάτ
ων του
μουσείο
υ

 Συμμετο
χή

 Φαντασί

Φωτογραφίες
γνωστών
αγαλμάτων του
μουσείου
τοποθετούνται
στον πίνακα.
Ζητάμε από τους
μαθητές να
διαλέξουν αυτό
που τους αρέσει
περισσότερο και να
το ζωγραφίσουν.
Ακολούθως
κολλάει την
φωτογραφία δίπλα
στην ζωγραφιά
του. Γράφει το
όνομα του
αγάλματος.
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α
 Λεπτή

κινητικό
τητα

Το φυλλάδιο του
το παίρνει μαζί του
στο σπίτι για να το
δείξει στους γονείς

Παραμύθι

Δελφοί και Πυθία

Συγγραφέας Χατζή
Γιολάντα

45min

 Έντυπο
υλικό

 Εκμάθησ
η της
ιστορίας
της
Πυθίας
και των
Δελφών

 Κριτική
Σκέψη

 Συμμετο
χή

 Κέντρισ
η του
ενδιαφέρ
οντος

Γίνεται ανάγνωση
του βιβλίου και
γίνεται μια
προσπάθεια να
κατανοήσουν οι
μαθητές τον ρόλο
της Πυθίας στους
Δελφούς και των
χρησμών της.
Γίνονται ερωτήσεις
από τους μαθητές
και εστιάζουμε στο
ότι δεν ήταν μια
μάγισσα, αλλά μια
πολύ έξυπνη
γυναίκα

Παιχνίδι Ρώτα την Πυθία έναν
χρησμό

30λεπτ
ά

 Σεντόνι  Συμμετο
χή

 Κέντρισ
η
ενδιαφέρ
οντος

 Εκμάθησ
η του
ρόλου
της
Πυθίας

 Ενεργό
δράση

Αναφέρουμε την
ιεροτελεστία που
ακολουθούσε η
Πυθία πριν δώσει
τον χρησμό.
Αρχικά
Σχεδιάζουμε ένα
μικρό παιχνίδι,
όπου δίνουμε τον
ρόλο της Πυθίας
στην νηπιαγωγο
και του Μέγα
Αλέξανδρου σε
ένα παιδί. Επίσης,
3-4 μαθητές
αποτελούν τους
ιερείς που
ακολουθούν την
Πυθία και
αντίστοιχος
αριθμός είναι οι
στρατιώτες του Μ.
Αλέξανδρου. Οι
υπόλοιποι μαθητές
παρακολουθούν
και αντικαθιστούν
τους
πρωταγωνιστές σε
άλλους
φανταστικούς
χρησμούς που
ακολουθούν με βάς
τις ερωτήσεις που
κάνουν

2η

Ημέρα

Χειροτεχνία Το συμβόλαιο της Τάξης.
Πως σέβομαι το μουσείο 45min

 Χαρτόνι
 Μαρκαδόροι
 Καρμπόν
 Χάρτινες

Εικόνες
 Κόλλα

 Κέντρισ
η
ενδιαφέρ
οντος

 Κριτική
σκέψη

Πριν την επίσκεψη
στο μουσείο, θα
πρέπει να
ενημερωθούν τα
παιδιά μέσα από
συζήτηση πως θα
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 Εκμάθησ
η
βασικών
κανόνων
συμπερι
φοράς

 Λεπτή
κινητικό
τητα

 Εκμάθησ
η
ονόματο
ς

πρέπει να
συμπεριφέρονται
μέσα στο μουσείο.
Σε ένα μεγάλο
χαρτόνι
τοποθετούνται
εικόνες με το τι δεν
πρέπει να κάνουν
οι μαθητές στο
μουσείο και δίπλα
τους γράφουμε
τους κανόνες.
Δεν τρώμε
Δεν τρέχουμε
Κάνουμε ησυχία
Δεν ακουμπάμε
πράγματα
Δεν βγάζουμε
φωτογραφίες
Στο τέλος κάθε
παιδί γράφει το
όνομά του και
βάζει με το
καρμπόν το
δακτυλικό του
αποτύπωμα σαν
υπογραφή

3η

Ημέρα
Επίσκ
εψη
στο

μουσεί
ο των
Δελφ

ών

Παραμύθι Δελφοί και Πυθία

Συγγραφέας Χατζή
Γιολάντα

120 min

 Έντυπο
Υλικό

 Quiz
Ερωτήσεων
που
συμπεριλαμβ
άνονται

 Παρατηρ
ητικότητ
α

 Κριτική
Σκέψη

 Συμμετο
χή

 Ενεργό
Δράση

 Ομαδοπ
οίηση

Παρουσίαση του
αρχαιολογικού
χώρου και του
μουσείο μέσα από
το βιβλίο .

Το βιβλίο είναι
διαδραστικό καθώς
ζητά τη συμμετοχή
του αναγνώστη σε
πολλά σημεία.

Αν λάβουμε υπόψη
μας ότι πρόκειται
για έναν οδηγό,
τον ρόλο και τη
χρησιμότητά του,
καθώς και τον
τρόπο που
προτείνεται να
χρησιμοποιούνται
αυτά τα βιβλία,
είναι εύλογο ότι
έχουν σχεδιασθεί
και απευθύνεται σε
παιδιά τα οποία θα
επισκεφτούν τους
τόπους αυτούς
δηλαδή θα
χρησιμοποιήσουν
τους οδηγούς πριν
και κατά τη
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διάρκεια της
επίσκεψης. Όμως
το στήσιμο των
βιβλίων είναι πιο
«ανοικτό», δηλαδή
μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και
για έναν
αναγνώστη ο
οποίος θέλει να
μάθει για την
πόλη/τόπο εξ
αποστάσεως, χωρίς
απαραίτητα να
ταξιδέψει σε
αυτόν.
Ξεφυλλίζοντας
τους οδηγούς
διαπιστώνουμε ότι
τοποθετεί
γεωγραφικά τον
αναγνώστη με την
απεικόνιση ενός
χάρτη και δίνοντας
τον βασικό άξονα
μιας διαδρομής
στην «εθνική» οδό
σημειώνονται
βασικές μεγάλες
πόλεις που θα
συναντήσει κατά
τη μετακίνησή του.
Είναι ιδιαίτερα
χρήσιμο που το
βιβλίο εκτός του
συγκεκριμένου
στόχου, προσφέρει
γενικότερα προς
τον τομέα της
μύησης των
παιδιών τόσο στη
χρήση
γεωγραφικού
χάρτη όσο και σε
πλάνο της του
χώρου που
απεικονίζεται, κάτι
που ούτε οι
ενήλικες δεν το
καταφέρνουν πολύ
καλά.

Ο εικονογράφος
Mark Weinstein,
δεν επιλέγει τη
φωτογραφία για
την ενίσχυση της
κειμενικής
σκιαγράφησης της
πόλης. Τα
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εικονογραφικά
σκίτσα είναι
απολύτως
προσαρμοσμένα
στο πνεύμα κάθε
εποχής και κάθε
πόλης που
παρουσιάζεται,
χωρίς να
απομακρύνουν τον
αναγνώστη από
τον στόχο του
βιβλίου. Η γλώσσα
απλή, άμεση και το
ύφος κατανοητό
χωρίς περιττές (και
συχνά βαρετές)
πληροφορίες, παρά
μόνο όσες
απαιτούνται για τη
διαμόρφωση μιας
αντίστοιχης με την
ηλικία του
αναγνώστη άποψης
για τον τόπο, αλλά
και την άντληση
ευχαρίστησης
μέσω της χρήσης
του οδηγού. Το
παιδί νιώθει ότι
συμμετέχει σε ένα
παιχνίδι
κρυμμένων
θησαυρών, που του
αποκαλύπτονται με
τη δική του
συμμετοχή..

Παιχνίδι Μικροί Δημοσιογράφοι 30min

 Αλληλεπίδρ
αση με την
Ξεναγό

 Ομαδικό
τητα

 Κριτική
σκέψη

 Συμμετο
χή

 Παρατηρ
ητικότητ
α

Οι μαθητές
καλούνται να
ακούσουν την
ξεναγό και να
κάνουν παράλληλα
ερωτήσεις σαν να
είναι
δημοσιογράφοι
σχετικά με απορίες
που τους
δημιουργούνται.
Βοηθάμε την
ξεναγό ρωτώντας
για σημαντικά
εκθέματα όπως
είναι ο Ινίοχος

Παιχνίδι Πιο έκθεμα είμαι 30 min

 Τα εκθέματα
και ο χώρος
του
μουσείου

 Λεπτή,
αδρή
κινητικό
τητα

 Παρατηρ
ητικότητ
α

Χωρίζουμε τους
μαθητές σε μικρές
ομάδες και
ανάλογα με την
αίθουσα στην
οποία βρίσκονται
προσπαθούν ή να



50

 Ομαδικό
τητα

 Προσπά
θεια
μίμησης

μιμηθούν κάποιο
έκθεμα ή να
αναδείξουν κάποιο
μέσω της
παντομίμας.
Εστιάζουμε στο να
μην ακουμπούν οι
μαθητές τα
εκθέματα, αλλά να
τα παρατηρούν
αλλάζοντας
αίθουσες
σταδιακά.

Χειροτεχνία
Ζωγράφισε το αγαπημένο
σου αντικείμενο από το
μουσείο των Δελφών

45min

 Χαρτόνι
 Τέμπερες


 Λεπτή
κινητικό
τητα

 Δημιουρ
γικότητα

 Ανάπτυξ
η της
φαντασί
ας

Αφού μοιράσουμε
το λευκό χαρτόνι
και τις τέμπερες
ζητάμε από τα
παιδιά να
ζωγραφίσουν το
έκθεμα που τους
άρεσε
περισσότερο.
Επίσης, δίνεται η
δυνατότητα να
ζωγραφίσουν τον
εξωτερικό χώρο
του αρχαιολογικού
χώρου, καθώς και
την φύση που είναι
πλούσια στην
περιοχή.
Στόχος να
αφήσουν ελεύθερη
την φαντασία τους
και να σχεδιάσουν
μια μορφή του
μουσείου με
κάποιο έκθεμα
μέσα ή έξω από
αυτό

Χειροτεχνία Φτιάξε το δικό σου αγγείο 30min

 Πλαστελίνη
 Φωτογραφίε

ς αγγείων
της
συγκεκριμέν
ης περιόδου

 Λεπτή
Αδρή
κινητικό
τητα

 Δημιουρ
γικότητα

 Συμμετο
χή

Μοιράζουμε από
δύο πλαστελίνες
διαφορετικών
χρωμάτων καθώς
και εικόνες από
αγγεία. Δείχνουμε
πως δουλεύουμε
την πλαστελίνη και
ζητάμε από τα
παιδιά να πλάσουν
ένα αγγείο όπως το
φαντάζονται αυτά.
Στόχος να
φτιάξουν ένα
αγγείο και  να το
πάρουν μαζί τους
στο σπίτι

4η

Ημέρα

Χειροτεχνία Φτιάχνω το δικό μου
μουσείο 45min

 1 μεγάλο
χαρτόνι

 Μαρκαδόροι

 Λεπτή
κινητικό
τητα

Αφού κάτσουν τα
παιδιά, τους
μοιράζω χαρτόνι
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 Κόλλα
 3 στοίβες

φωτογραφιώ
ν,
αγαλμάτων,
κοσμημάτων
και κτηρίων

 Δημιουρ
γικότητα

 Παρατηρ
ητικότητ
α

 Εκμάθησ
η του
ονόματό
ς τους

μεσαίου μεγέθους
και διαφορετικού
χρώματος.
Ακολούθως κάθε
παιδί κινείται με
την σειρά του προς
την έδρα και
επιλέγει από τις 3
στοίβες που
υπάρχουν, 2
αγάλματα, 2
κοσμήματα και 2
κτίρια, τα οποία
πρέπει να τα
κολλήσει στο
χαρτόνι του και
μέσα στο μουσείο
που θα ζωγραφίσει.
Στην συνέχεια
γράφουν το όνομά
τους και κάθε ένα
εξηγεί για ποιο
λόγο επέλεξε τα
εκθέματα που
κόλλησε

Χειροτεχνία Φτιάχνω την δική μου
αρχαία μάσκα 45min

 Χαρτόνι
 Σχέδιο

μάσκας
 Μαρκαδόροι
 Ψαλίδι
 Λάστιχο

 Λεπτή
κινητικό
τητα

 Δημιουρ
γικότητα

 Φαντασί
α

 Συμμετο
χή

Αφού καθίσουν οι
μαθητές του
μοιράζω χαρτόνια
στα οποία επάνω
υπάρχουν έτοιμα
σχέδια μασκών.
Του ζητάω να τα
ζωγραφίσουν με
τους μαρκαδόρους
που έχουν. Στην
συνέχεια κόβουν
το σχέδιο της
μάσκας και
τοποθετούν ένα
λάστιχο στο πίσω
μέρος.
Προσαρμόζουμε
την μάσκα στο
κεφάλι κάθε
παιδιού

5η

Ημέρα

Παιχνίδι Οι χοροί των Μασκών 30min

 Μάσκες
 Κρουστά
 Κιθάρα
 Τύμπανο
 Καραόκε
 Μεταλόφων

ο
 Τούλι
 Οθόνη
 Ηχεία
 Η/Υ

 Εκμάθησ
η
βημάτων
παραδοσ
ιακού
χωρού

 Συμμετο
χή

 Ενεργό
δράση

 Μουσικο
κινητική
δράση

 Ομαδικό
τητα

Αφού φορέσουν τις
μάσκες που
έφτιαξαν, τα παιδιά
καλούνται να
έρθουν στο κέντρο
της τάξης, να
πιαστούν χεράκι
και να
ακολουθήσουν τα
βήματά μου.
Στόχος να μάθουν
ένα παραδοσιακό
χορό, ενώ
ακούγεται  το
παραδοσιακό
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 Συνεργα
σία

τραγούδι μήλο μου
κόκκινο από το
παιδικό
συγκρότημα τα
Ζουζούνια.
Αφού μάθουν
επαρκώς τα
βήματα χωρίζονται
σε δύο ομάδες.
Αρχικά η μια
χορεύει φορώντας
άσπρο τούλι σαν
να είναι στις
Δελφιάδες και η
άλλη ομάδα παίζει
τα μουσικά
όργανα.
Οι ομάδες
εναλλάσσονται

Χειροτεχνία Τα στεφάνια των
καλύτερων χορευτών 25 min

 Κλαδιά
ελιάς

 Κορδέλες
 Συρραπτικό
 Σπάγκος

 Λεπτή
κινητικό
τητα

 Επιβράβ
ευση
των
μαθητών
για την
συμμετο
χή τους

 Εκμάθησ
η της
σημασία
ς του
στεφανιο
ύ για την
αρχαία
Ελλάδα

Εφόσον
ολοκληρώθηκε το
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα με το
κλείσιμο της
εβδομάδας, γίνεται
μια προσπάθεια
επιβράβευσης της
συμμετοχής τους.
Για τον λόγο αυτό
ζητάμε να φέρουν
κλαδιά ελιάς, τα
οποία πλέκουμε
και τα
τοποθετούμε στο
καθένα στο
κεφάλι.
Να νιώσουν ότι
είναι οι σύγχρονοι
νικητές και ότι
έλαβαν ένα
βραβείο που δεν
έχει υλική αλλά
συναισθηματική
αξία, όπως ήταν
και στην Αρχαία
Ελλάδα

Κλείνοντας θα πρέπει να ειπωθεί ότι α παιδιά παρουσίασαν μεγάλο

ενδιαφέρον και συμμετοχή στις δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν. Φάνηκε

να διασκεδάζουν αρκετά, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια των παιχνιδιών, αλλά και

κατά την διάρκεια των χειροτεχνιών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί

ότι αντιλαμβάνονταν αρκετά καλά τα όσα αναφέρονταν, αφού μπορούσαν να

απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις που τους γίνονταν κατά την διάρκεια του

μαθήματος.
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Συμπεράσματα
Την πρώτη μέρα του προγράμματος, πριν την ανάγνωση του βιβλίου

«Πάμε Δελφούς», οι ερωτήσεις που έκανα στα παιδιά και η κουβέντα που

είχαμε σχετικά με την έννοια του Μουσείου και τι γνωρίζουν, τους προξένησε

μεγάλη περιέργεια και ξαφνιάστηκαν. Ορισμένα παιδιά που ήδη είχαν

επισκεφθεί μουσειακούς χώρους προσπαθούσαν να την εξηγήσουν με το δικό

τους τρόπο και άλλα παρακολουθούσαν προσπαθώντας να πουν και εκείνα

τις δικές τους ιδέες. Μετά την ανάγνωση του βιβλίου και βλέποντας

παράλληλα τις εικόνες ενθουσιάστηκαν και άρχισαν να ρωτάνε για τα

εκθέματα καθώς μου έδειχναν με δική μου προτροπή τους χώρους του

μουσείου και τα αγάλματα που τους έκαναν εντύπωση. Έδειξαν μεγάλο

ενδιαφέρον για το θέμα και είχαν σημαντική συμμετοχή , καθώς τους κέντρισε

το ενδιαφέρον το γεγονός ότι αγάλματα έμοιαζαν με ανθρώπους πριν από

πάρα πολλά χρόνια

Ακολούθως την πρώτη μέρα, έγινε αρχικά μια προσπάθεια, να

ακούσουν οι μαθητές από άλλα συνομήλικα άτομα την εμπειρία τους από την

επίσκεψη στο Μουσείο των Δελφών, ώστε να τους είναι πιο οικείο και

κατανοητό, προχώρησα στη χρήση βίντεο ώστε να δουν και τους υπόλοιπους

χώρους. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον. Ορισμένα

αναγνώρισαν αρχαιολογικούς χώρους, ευρήματα και αγάλματα που είχαν δει

προηγουμένως στο βιβλίο. Επιπλέον, μερικά παιδιά έδειξαν την επιθυμία τους

να πάμε σύντομα στο μουσείο για να το δουν από κοντά.

Η μέρα ολοκληρώθηκε με την δραστηριότητα «Διαλέγω και καλώ το

άγαλμα που μου έκανε εντύπωση», τα νήπια ενθουσιάστηκαν καθώς το

καθένα διάλεξε το αγαπημένο του άγαλμα από το Μουσείο και στη συνέχεια

βλέποντας το προσπάθησαν να το ζωγραφίσουν. Υπήρχε ιδιαίτερη

συμμετοχή καθώς με τη βοήθεια μου λέγαμε λίγα λόγια για το κάθε άγαλμα.

Στο τέλος έγινε προσπάθεια το κάθε παιδί να γράψει το όνομα του κάθε

αγάλματος. Το φυλλάδιο τα παιδιά το πήραν σπίτι ώστε να πουν στους δικούς

τους τι έμαθαν για το συγκεκριμένο άγαλμα του Μουσείου των Δελφών που

τους έκανε εντύπωση

Στην αρχή της δεύτερης μέρας, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι με την

ανάγνωση του βιβλίου παρατήρησα ότι στα παιδιά έκανε ιδιαίτερη εντύπωση

η Πυθία και ο ρόλος της. Τους κέντρισε το ενδιαφέρον το γεγονός ότι έδινε
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χρησμούς σε τόσο σημαντικά πρόσωπα της εποχής (στρατηγούς, βασιλείς)

και ανάλογα με το τι έλεγε η Πυθία έκαναν πόλεμο ή όχι, καθώς και τα ακριβά

δώρα που της πήγαιναν (χρυσάφι). Μερικά παιδιά με ρώτησαν αν ήταν

μάγισσα. Γελώντας τους απάντησα ότι τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι πίστευαν

σε άλλους θεούς που δεν υπήρχαν και σε πράγματα που δεν πιστεύουμε

σήμερα. Δεν ήταν μάγισσα τους απάντησα, ήταν μάλλον μια έξυπνη γυναίκα,

που έδινε έξυπνους χρησμούς και κατάφερνε να τους μπερδεύει όλους.

Ένα ακόμα διασκεδαστικό παιχνίδι που έγινε την ίδια μέρα ήταν το

«Ρώτα την Πυθία ένα χρησμό». Ήταν ένα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Τα

παιδιά γελούσαν καθώς είχα φορέσει ένα λευκό σεντόνι στο κεφάλι μου και

είχα αλλάξει τη φωνή μου κάνοντας την πιο μυστήρια και βαριά. Όλα τα παιδιά

ερχόντουσαν με τη σειρά τους και με ρωτούσαν: «Πυθία», και έλεγα, «ορίστε,

τι θα ήθελες να ρωτήσεις το πνεύμα της Πυθίας που τα ξέρει όλα». Τους

κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον και συμμετείχαν όλα καθώς με ρωτούσαν ότι

ήθελαν και εγώ κάνοντας παράξενους θορύβους και τους έδινα τους

χρησμούς. Μερικά παιδιά μου έλεγαν για σκανταλιές που έκαναν και με

ρωτούσαν αν η Πυθία μπορεί να τους συγχωρέσει και εγώ κάνοντας την

κίνηση (ντιβιντιγκλον) κάτω από το σεντόνι τους συγχωρούσα και όλα τα

παιδιά γελούσαν. Επίσης, με ρωτούσαν πότε θα πάνε μεγάλο σχολείο, πότε

θα έρθει το καλοκαίρι. Τους άρεσε πολύ και μέσα από αυτό τον ευχάριστο

τρόπο φάνηκε μια μικρή αναπαράσταση του ρόλου της Πυθίας

Η δεύτερη μέρα ολοκληρώθηκε με την υπογραφή του συμβολαίου της

τάξης. Πριν την επίσκεψη στο Μουσείο κάτσαμε στην παρεούλα και μιλήσαμε

σχετικά με τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουν τα παιδιά στο χώρο του

μουσείου. Τους εξήγησα ότι μέσα στο μουσείο υπήρχαν κανόνες τους οποίους

πρέπει να τηρούν, να είναι υπάκουοι και ευγενικοί. Ήθελα τα παιδιά να είναι

σοβαρά και να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της επίσκεψης μας χωρίς να

δημιουργήσουμε προβλήματα. Τα παιδιά έδειχναν να καταλαβαίνουν αλλά για

να το κάνω πιο διασκεδαστικό κάναμε ένα συμβόλαιο στην τάξη. Πήρα ένα

μεγάλο μπλε χαρτόνι και ανακάτεψα εικόνες, τις έδειχνα στα παιδιά και μου

έλεγαν ανάλογα με το τι έδειχνε η εικόνα, τι δεν πρέπει να κάνουμε στο

μουσείο. Έτσι κολλήσαμε τις εικόνες και δίπλα γράψαμε τους κανόνες που

έπρεπε να τηρηθούν (δεν ακουμπάμε πράγματα του μουσείου, κάνουμε

ησυχία, δεν τρέχουμε, δεν τρώμε, δεν βγάζουμε φωτογραφίες). Αφού
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τελειώσαμε το συμβόλαιο το κάθε παιδί έγραψε το όνομά του στο τέλος του

χαρτονιού και με τη βοήθεια του καρμπόν άφησε τα δαχτυλικά του

αποτυπώματα και το κρεμάσαμε στην τάξη. Όλα τα παιδιά ενθουσιάστηκαν

και επαναλάβαμε τους κανόνες.

Η πιο σημαντική μέρα ήταν η επίσκεψη στο μουσείο των Αρχαίων

Δελφών και οι δραστηριότητες που έλαβαν χώρα σε αυτό. Εφόσον φτάσαμε

στον αρχαιολογικό χώρο του Μουσείου των Δελφών και κατεβήκαμε από το

λεωφορείο τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με το χώρο. Τα περισσότερα λόγω του

νεανικού της ηλικίας δεν είχαν ξαναπάει σε αρχαιολογικό μουσείο. Έκπληξη

τους προκάλεσε ο χώρος ο οποίος ήταν μεγάλος καθώς και οι εξωτερικοί

αρχαιολογικοί χώροι που έβλεπαν από κοντά. Αφού με την καθοδήγησή μου

πιάστηκαν όλοι χέρι χέρι ξεκινήσαμε την εξερεύνηση στο χώρο. Καθώς

πηγαίναμε στις αίθουσες άρχισα να τους ρωτάω για τα εκθέματα και να

κάποιο τους θύμιζε κάτι από αυτά που είπαμε. Τους ρωτούσα για αγάλματα

που μου είπαν στην τάξη ότι τους άρεσαν, αν μπορούσαν να τα

αναγνωρίσουν και έτσι με τις  ερωτήσεις και τα quiz στον ίδιο αρχαιολογικό

χώρο το παιχνίδι έγινε πιο διασκεδαστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν και το

διασκεδάζουν

Ιδιαίτερη δραστηριότητα ήταν η συνέντευξη που προσπάθησαν να

πάρουν από την ξεναγό, σαν μικροί δημοσιογράφοι. Σημαντικό ρόλο και

βοήθεια στο έργο μου είχα από τη ξεναγό η οποία ήταν πολύ ευγενική και

κατατοπιστική. Τα παιδιά ένιωσαν άνετα μαζί της και με τη βοήθεια μου της

πήραμε μια μικρή συνέντευξη σχετικά με το μουσείο των Δελφών, την

ρωτήσαμε για τον Ηνίοχο, ένα από τα σπουδαιότερα εκθέματα του μουσείου,

για το Μαντείο των Δελφών και το ρόλο της Πυθίας. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο

ενδιαφέρον και είχαν ενεργό δράση καθώς ήταν οι μικροί δημοσιογράφοι , κάτι

το οποίο τους άρεσε πολύ.

Επίσης, το παιχνίδι «Ποιο έκθεμα είμαι», άρεσε επίσης πολύ στα

παιδιά, καθώς ανάλογα με την αίθουσα που βρισκόμασταν έπρεπε να

μιμούνται και ένα άγαλμα και τα υπόλοιπα να μαντέψουν ποιο έκθεμα

παριστάνεται. Ήταν πολύ διασκεδαστικό για αυτά και την χάρηκαν ιδιαίτερα

την δραστηριότητα. Το κάθε παιδί που μάντευε το άγαλμα το έδειχνε από

μακριά, καθώς στην τάξη είχαμε πει ότι δεν πρέπει να αγγίζουμε τα εκθέματα.
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Η επόμενη μέρα, μετά την επίσκεψη στο μουσείο, ξεκίνησε με μια

δραστηριότητα χειροτεχνίας «Ζωγράφισε το αγαπημένο σου αντικείμενο από

το μουσείο των Δελφών». Αρχικά έγινε μια συζήτηση σχετικά με την εκδρομή

που πήγαν οι μαθητές, στην οποία όλα τα παιδιά είπαν τις εντυπώσεις τους,

ότι δηλαδή τους άρεσε και πως πέρασαν ωραία. Στην συνέχεια του ζητήθηκε

να ζωγραφίσουν το αγαπημένο τους αντικείμενο, αυτό δηλαδή που τους έκανε

μεγαλύτερη εντύπωση. Σκοπός ήταν να παρουσιαστεί κάθε έκθεμα με ένα νέο

παιδικό τρόπο, όπως θα αποτυπωθεί σε κάθε ζωγραφιά. Είναι σημαντικό ότι

πολλά παιδιά ζωγράφισαν και το ίδιο το μουσείο, αφού δήλωσαν ότι θα

ήθελαν να το επισπευτούν ξανά, λόγω της εντύπωσης που τους έκανε το

μέγεθός του και η θέση του στο βουνό.

Στην περίπτωση της δραστηριότητας «Φτιάξε το δικό σου αγγείο», τα

παιδιά χάρηκαν πάρα πολύ που είχαν την δυνατότητα να φτιάξουν ένα δικό

τους αγγείο με πλαστελίνη. Με την βοήθεια μου έγινε μια προσπάθεια να

αντιγράψουν όσο ήταν δυνατόν ορισμένα εκθέματα. Είναι σημαντικό να

αναφερθεί ότι τα νήπια ένιωθαν ενθουσιασμό, καθώς το αγγείο τους θα το

έδειχναν στους γονείς τους.

Η τέταρτη μέρα ολοκληρώθηκε με την χειροτεχνία «Φτιάχνω το δικό

μου μουσείο». Η δημιουργία του μουσείου ήταν κάτι ενδιαφέρον και

πρωτόγνωρο για τους μαθητές, καθώς είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν τα

ίδια ποια εκθέματα θέλουν να έχει μέσα, αλλά και πως θα είναι εξωτερικά η

μορφή του. Σημαντικό ήταν ότι οι μαθητές είχαν τα δυνατότητα να επιλέξουν

μέσα από μια μεγάλη ποσότητα αντικειμένων, εκθεμάτων και αρχαιολογικών

χώρων και να παρουσιάσουν τις εντυπώσεις και τις απόψεις τους μέσα στην

τάξη.

Η πέμπτη μέρα ήταν επίσης σημαντική, γιατί τα παιδιά ήρθαν σε επαφή

με την δράση των Δελφειάδων. Η μέρα ξεκίνησε με την χειροτεχνία, «φτιάχνω

την δική μου αρχαία μάσκα», κάτι που ενθουσίασε τα παιδιά. Το διασκέδασαν

και συμμετείχαν όλα πολύ ενεργά. Ενώ στο τέλος τις φόρεσαν όλα μαζί για μια

αναμνηστική φωτογραφία.

Η προηγούμενη δραστηριότητα, συνδέθηκε με την επόμενη που

ονομάστηκε ο «Χορός των μασκών». Τα παιδιά είχαν ήδη εστιάσει στην

δράση της μάσκας και στην συνέχεια απλά τους ζητήθηκε να την

χρησιμοποιήσουν χορεύοντας και μαθαίνοντας τα βήματα ενός παραδοσιακού
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χορού. Παράλληλα το ενδιαφέρον τους το κέντρισε η στολή από τούλι που

φορέθηκε από τον κορυφαίου του χορού, με αποτέλεσμα να υπάρχει διάθεση

για ενεργή συμμετοχή, μέχρι να έρθει η σειρά τους να βρεθούν την κορυφή.

Παράλληλα, η χρήση των μουσικών οργάνων, σε συνδυασμό με το γνωστό

τραγούδι που χρησιμοποιήθηκε από το παιδικό συγκρότημα «τα ζουζούνια»

δημιούργησε ένα διασκεδαστικό και ταυτόχρονα εκπαιδευτικό διάστημα για τα

παιδιά.

Η ημέρα και η εκπαιδευτική εβδομάδα, ολοκληρώθηκε μέσα από την

δραστηριότητα επιβράβευσης των μαθητών, για ην συνολική τους

προσπάθεια σε όλο το πρόγραμμα. Οι μαθητές φάνηκε να ξαφνιάζονται από

την χρήση των στεφανιών ελιάς, ενώ τους άρεσε η ιδέα του να είναι νικητές.

Έδειξαν πολύ χαρούμενα, ειδικά αφού μπορούσαν να πάρουν τα στεφάνια

που φτιάξαμε για να τα δείξουν ως έπαθλο στους γονείς τους.

Συνοψίζοντας, μπορεί να ειπωθεί ότι συνολικά η θεματολογία της

τοπική ιστορίας των αρχαίων Δελφών, που χρησιμοποιήθηκε, είχε μεγάλη

απήχηση στους μαθητές. Οι διαδραστικές δραστηριότητες που επιλέχθηκαν,

φάνηκε να προκαλούν το ενδιαφέρον των νηπίων και να το συντηρούν σε

μεγάλο βαθμό με τις εναλλαγές τους. Επομένως, μπορεί να ειπωθεί ότι η

τοπική ιστορία μπορεί να αποτελέσει στην πραγματικότητα ένα πολιτισμικό

εργαλείο στον τομέα της εκπαίδευσης.
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