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« Αγγίζω αντικείµενα της καθηµερινής ζωής, 

προσεγγίζω το βυζαντινό παρελθόν…» 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Η Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών 

διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε τον τίτλο « Αγγίζω αντικείµενα της 

καθηµερινής ζωής, προσεγγίζω το βυζαντινό παρελθόν…» το οποίο εντάσσεται στο 

πλαίσιο της δράσης που εγκαινίασε το 2013 «Τα αρχαία ..πάνε σχολείο..».  

Στόχος της συγκεκριµένης δράσης είναι η παρουσίαση κινητών 

µνηµείων προερχόµενα από ιδιωτικές συλλογές στα πλαίσια µιας 

συγκεκριµένης κάθε φορά συλλογιστικής σε σχολικές τάξεις στην έδρα των 

σχολείων τους. Σηµαντικό κριτήριο στην επιλογή των αντικειµένων συνιστά η 

ανθεκτικότητα του υλικού τους, ώστε να είναι δυνατή η άµεση επαφή των 

µαθητών µε αυτά. Η προσέγγιση αυτή, καθόλου αυτονόητη για τον µη ειδικό 

αρχαιολόγο ή συντηρητή, αποτελεί µια ξεχωριστή ευκαιρία για τους µαθητές 

και κινεί το ενδιαφέρον τους αναφορικά µε τους µακρινούς προγόνους 

δηµιουργώντας άµεσες συνδέσεις του τότε µε το σήµερα, ως προς τις αντίστοιχες 

εκδηλώσεις του ανθρώπινου βίου. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που θα παρουσιασθεί βασίζεται στην ιδέα 

της γνωριµίας των µαθητών µε τον κόσµο του Βυζαντίου µέσα από 

αντικείµενα της καθηµερινής ζωής προερχόµενα από ιδιωτική συλλογή. 

Αντικείµενα κατά κανόνα µικρού µεγέθους, κατασκευασµένα από µέταλλo, 

πηλό ή ξύλο, συνδέονται µε τις καθηµερινές ανάγκες και πρακτικές: την 



ένδυση, τον καλλωπισµό, τον φωτισµό, το εµπόριο, την ασφάλεια, την 

προσωπική λατρεία. Ο βυζαντινός άνθρωπος παύει ως εκ τούτου, να είναι µια 

αφηρηµένη έννοια χαµένη στα βάθη των αιώνων, µέρος ενός κόσµου 

θρησκόληπτου στον οποίο οι πόλεµοι και οι ραδιουργίες κυριαρχούν, αλλά 

µετατρέπεται σε ένα πρόσωπο χειροπιαστό που έζησε, εργάσθηκε, 

χρησιµοποίησε συγκεκριµένα αντικείµενα για το γεύµα του, την ένδυσή του, 

για το φωτισµό στο σπίτι ή το εργαστήριό του, για την προσωπική του 

λατρεία. Έτσι επιτυγχάνεται η σύνδεση αλλά και η σύγκριση µε το σήµερα, µε 

τις αντίστοιχες εκδηλώσεις του ανθρώπινου βίου στην καθηµερινότητά του.  

Ταυτόχρονα, η προέλευση των αντικειµένων από ιδιωτική συλλογή σε 

συνδυασµό µε την παρουσία του συλλέκτη κινούν το ενδιαφέρον των 

µαθητών για την έννοια της συλλογής, της νοµοθεσίας που διέπει τις σχετικές 

δραστηριότητες και την αρχαιοκαπηλεία. 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που απευθύνεται σε µαθητές της Ε΄ Τάξης του 7ου 

Δηµοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου, θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων 

του σχολείου (Μουσαίου 12-14, Π. Φάληρο) την Τετάρτη 21 Μαϊου 2014, στις 

09.00 π.µ. 

 
Πρόκειται για πρωτοπόρα δράση ιδιαίτερης ευαισθητοποίησης της σχολικής 
κοινότητας.  
 
Σχεδιασµός & οργάνωση της δράσης : Χρυσαυγή Κούτσικου. 
Σχεδιασµός & οργάνωση της α) ενότητας του προγράµµατος : Ά. Λέκκα. 
Σχεδιασµός & οργάνωση της β) ενότητας του προγράµµατος : Χρ. Κούτσικου. 
 
Όλα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της ΕΑΙΑΣ τελούν υπό την αιγίδα της 
Alpha Bank και του Ιδρύµατος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου 

 
 
 
	
	

	

	


