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ΘΕΜΑ : Έκθεση σχετικά με την πραγματοποίηση τριήμερης εκδρομής στους Δελφούς


Σας αποστέλλουμε τη λεπτομερή έκθεση της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του πολιτιστικού προγράμματος του σχολείου μας με θέμα : 
Εικών η λίθος ειμί
 γνωριμία με τα μουσικά όργανα της ελληνικής αρχαιότητας
μέσα από αντιπροσωπευτικά μουσεία της Ελλάδας
που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως και τις 7 Μαΐου 2007. 

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η εκδρομή μας εκπλήρωσε τον κύριο εκπαιδευτικό στόχο της, δηλ.  τη συλλογή εξειδικευμένων πληροφοριών, τη φωτογράφηση των ευρημάτων που ήταν σχετικά με το θέμα της εργασίας μας, βοηθώντας στην καλύτερη κατανόηση του σχήματος, της λειτουργίας, του τρόπου παιξίματος των συγκεκριμένων οργάνων, αλλά και στον προβληματισμό της σχέσης της μουσικής με τον τρόπο ζωής και την ιδεολογία των προγόνων μας. Παράλληλα, εκμεταλλευτήκαμε κάθε άλλο ερέθισμα που δόθηκε στο ταξίδι μας, ώστε να επιστρέψουμε γεμάτοι από ποικίλες εμπειρίες.

Αναλυτικότερα :
Η επίσκεψή μας στο ανακατασκευασμένο Χάνι της Γραβιάς, το οποίο βρίσκεται απέναντι ακριβώς από την αρχική θέση του και το μνημείο του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ενώ ήταν εκτός προγράμματος, αποφασίστηκε αυθόρμητα από όλους μας. Στάθηκε μοναδική αφορμή να βιώσουμε, με την προβολή της ιστορικής μάχης σε οθόνες που στηθήκαν σε ειδικό χώρο μέσα στο Χάνι, μία από τις ιστορικότερες στιγμές του νεότερου Ελληνισμού. Μάλιστα οι μαθητές μας, παντρεύοντας την Κρήτη με τη Ρούμελη, σκαρφίστηκαν μια σχετική μαντινάδα, η οποία ερμηνεύτηκε μπροστά στο μνημείο του Οδ. Ανδρούτσου, ενθουσιάζοντας όλους τους παρευρισκομένους στην πλατεία.
Η στάση για φαγητό στην Άμφισσα επεφύλασσε μεγαλύτερη έκπληξη, αφού η ταβέρνα «Σταυροδρόμι» (δικαιολογώντας το όνομά της) μας έφερε σε επαφή με έναν αξιολογότατο άνθρωπο, τον κ. Δρόσο Κραβαρτόγιαννο, φαρμακοποιό και λόγιο της περιοχής, εκδότη τοπικού περιοδικού, λάτρη και μελετητή των αρχαίων νομισμάτων (με προσωπική συλλογή που φτάνει τα 2500 νομίσματα, τα οποία και χάρισε πρόσφατα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας). Με δική του πρωτοβουλία, μας πλησίασε και προσφέρθηκε να μας ξεναγήσει στην πόλη του. Κανονίστηκε συνάντηση για την ημέρα της επιστροφής μας, Δευτέρα 7 Μαΐου.

Η επίσκεψή μας στους Δελφούς, κύριος λόγος του ταξιδιού μας, εκπλήρωσε με το παραπάνω τις προσδοκίες μας. Πρώτα περιηγηθήκαμε στον Αρχαιολογικό χώρο, «αισθανθήκαμε» την ιερότητά του, « δοκιμάσαμε » την ακουστική του θεάτρου και οργανώσαμε αγώνα δρόμου στο Στάδιο, προσφέροντας ως έπαθλο στο νικητή το μεσημεριανό γεύμα. Η επίσκεψή μας στο Μουσείο μας γέμισε συγκίνηση, αφού είδαμε εκ του σύνεγγυς όλα αυτά τα ευρήματα που μας δίνουν σημαντικότατες πληροφορίες για την αρχαία ελληνική μουσική, για τα οποία ως τότε μαθαίναμε μόνο από περιγραφές και απεικονίσεις σε βιβλία ή στο internet. Μάλιστα, οι μαθητές ενθουσιάστηκαν, όταν ανακάλυψαν ένα ειδώλιο αυλητή, για τον οποίο δεν είχαμε ως τότε καμία αναφορά, δείγμα εξέχουσας χαλκοπλαστικής των αρχών του 5ου αι π.Χ., φτιαγμένο με τη μέθοδο του «χαμένου κεριού». 

Το προσκύνημα στους Δελφούς ολοκληρώθηκε με την επίσκεψή μας στο σπίτι του Άγγελου και της Εύας Σικελιανού, σήμερα Μουσείο Δελφικών Εορτών. Το προγραμματισμένο αυτό γεγονός στάθηκε αφορμή να μιλήσουμε στους μαθητές για έναν από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της νεοελληνικής λογοτεχνίας και εμπνευστή της Δελφικής Ιδέας : τη δημιουργία δηλ. ενός παγκόσμιου πνευματικού πυρήνα που θα ενώνει τους πνευματικούς ανθρώπους μέσα σε μια νέα πίστη ικανή να συνθέσει τις αντιθέσεις και να αδελφώσει τους λαούς, όπως αδελφώθηκαν στους Δελφούς "ο Διόνυσος με τον Απόλλωνα, το γόνιμο πάθος με το φωτεινό λόγο". 
Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό, τα κείμενα του Σικελιανού, η μουσική του Κ. Ψάχου που συνέθεσε για τις τραγωδίες που ανέβηκαν στις Δελφικές Εορτές το 1927 και 1930, τα κοστούμια της εποχής, τα έργα λαϊκής τέχνης και τα άλλα αντικείμενα του σπιτιού μας βοήθησαν να μεταφερθούμε 80 περίπου χρόνια πριν και να αφουγκραστούμε τις αγωνίες των Σικελιανών. 

Το απόγευμα της 2ης ημέρας μεταβήκαμε στη γέφυρα που ενώνει το Ρίο με το Αντίρριο, τη μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα στον κόσμο, γεγονός που ενθουσίασε τα παιδιά. Διασχίσαμε ένα μεγάλο μέρος της στον ειδικό πεζόδρομο που διαθέτει. Η ημέρα μας τελείωσε με το πέρασμά μας από τη Ναύπακτο.

Την ημέρα της επιστροφής μας, συναντήσαμε τον κ. Κραβαρτόγιαννο στην Άμφισσα, ο οποίος φρόντισε να μας υποδεχθεί μαζί με μια αρχαιολόγο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης (εκεί όπου συνήλθε η Α΄ Εθνοσυνέλευση της Αν. Χέρσου Ελλάδος το Νοέμβριο του 1821), η οποία μας ξενάγησε στο ισόγειο του Μουσείου. Η υπόλοιπη ξενάγηση έγινε από τον κ. Κραβαρτόγιαννο, μια που αφορούσε στα νομίσματα που βρέθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, μέρος των οποίων ο ίδιος είχε μελετήσει και καταγράψει. Εν συνεχεία, μεταβήκαμε στο χριστιανικό βαπτιστήριο δίπλα στη Μητρόπολη και τέλος, θαυμάσαμε τις τοιχογραφίες που του Σπύρου Παπαλουκά στο μητροπολιτικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με την πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα διήγηση του ξεναγού μας, η οποία περιελάμβανε πολλά ανέκδοτα γεγονότα. 

Τελευταίος σταθμός μας, το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας – Vagonetto και η Στοά 850. Στα 200 μέτρα κάτω από τη γη, είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε 30 χρόνια πριν και να δούμε από κοντά την εργασία των μεταλλωρύχων για την εξόρυξη του βωξίτη. Η περιήγησή μας ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη μιας έκθεσης, σχετικής με το βωξίτη και τα προϊόντα που παράγονται από αυτόν.

Β. ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
Η εκδρομή μας πραγματοποιήθηκε με το πρακτορείο ATHOS HELLAS. Η σύμβασή μας προέβλεπε τη συμμετοχή 25 μαθητών και 4 συνοδών καθηγητών. Τελικά, ταξίδεψαν 23 μαθητές (λόγω προβλημάτων υγείας που προέκυψαν την τελευταία στιγμή). Η τιμή συμμετοχής για κάθε μαθητή ανέρχονταν στο ποσό των 105 € και περιελάμβανε μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο DELFI BEACH σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια, πρωινό στο ξενοδοχείο, τη μεταφορά μας στους χώρους που ορίζονταν από το πρόγραμμα, ασφάλεια αστικής ευθύνης και 3 συνοδούς δωρεάν. 
Οι παραπάνω όροι πραγματοποιήθηκαν στο ακέραιο. Ο οδηγός του λεωφορείου ήταν ιδιαιτέρως συνεπής ως προς το όριο ταχύτητας και τις ώρες απασχόλησης ημερησίως.


Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στην επιτυχία της εκδρομής συνέβαλαν :
	Οι συνοδοί καθηγητές, Φωτεινή Καρκαφίρη, Μαργαρίτα Κετσιμπάσογλου και Ειρήνη Μπουλάκη.
	Η άψογη συνεργασία με το πρακτορείο ATHOS HELLAS και ειδικότερα με τον οδηγό του λεωφορείου.
	Η κ. Μάρω Νικολοπούλου, υπεύθυνη του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Προγράμματος Δελφών στην Αθήνα.
	Ο κ. Δρόσος Κραβαρτόγιαννος στην Άμφισσα.



Συνημμένα υποβάλλουμε αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.


Καλαμαριά, 23-05-2007

Ελένη Παπαδοπούλου
Αρχηγός της εκδρομής

