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Με την κουλτούρα της νε-
οκλασικής Ερμούπολης και 
τον παραδοσιακό χαρακτή-
ρα της Άνω Σύρου και των 
χωριών του νησιού, “συ-
στήθηκαν” οι μαθητές του 
1ου Πειραματικού σχολείου 
Αθηνών, το περασμένο 
τριήμερο όπου και πραγ-
ματοποίησαν εκπαιδευτική 
εκδρομή.

Της ΑΝΝΑΣ- ΤΕΡΕΖΑΣ 
ΔΑΛΜΥΡΑ

Στο πλαίσιο ενός προγράμματος 
που αφορά στην Πολιτισμική 
κληρονομιά το 1ο Πειραματικό 

σχολείο της Πλάκας, πραγματοποί-
ησε ένα βιωματικό “διάλογο” με 
τα σπουδαία και τα σημαντικά της 
πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Στο 
Δημαρχείο στην Ερμούπολη, τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 
υποδέχθηκαν και καλωσόρισαν ο 
αντιδήμαρχος, Δημήτρης Ρούσσος 
και η ξεναγός, Άννα Σκευοφύλα-
κα.

Πολύτιμη η 
παρουσία της 
μικρής ξεναγού, 
Άννας Σκευοφύλακα

Οι μαθητές των τριών τάξεων 
του γυμνασίου του Πειραματικού 
σχολείου συνέλεξαν πληροφορίες 
και στοιχεία για τη Σύρο προτού 
την επισκεφθούν προκειμένου να 
διαπιστώσουν κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους στο νησί, κάθε 
λεπτομέρεια που διάβασαν και να 
γνωρίσουν τον πολιτισμό που κου-
βαλά στη διαδρομή της η Σύρος. 
Συνοδευόμενοι από τους υπεύθυ-
νους εκπαιδευτικούς γνώρισαν κάθε 
γωνιά του τόπου. Σπουδαία όμως 
χαρακτήρισαν τη γνωριμία τους με 
την Ερμούπολη και συγκεκριμένα με 
το Δημαρχιακό Μέγαρο.

Ειδικότερα, οι ίδιοι ξεναγήθηκαν 
στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου, 
από τη νεαρή μαθήτρια του δημο-
τικού, Άννα Σκευοφύλακα η οποία 
απεδείχθη αξιόλογη πηγή ιστορικών 
πληροφοριών για τους μαθητές του 
Πειραματικού σχολείου καθώς τους 
ενημέρωσε εκτενώς και με λεπτομέ-
ρειες για την αίθουσα του δημοτικού 
συμβουλίου αλλά και ευρύτερα για 
το τι περιλαμβάνει το ιστορικό κτίριο 
που δεσπόζει στο κέντρο της πό-
λης. Η μικρή Άννα με ενθουσιασμό 

παραχώρησε τις γνώσεις της προς 
τους μαθητές και απέσπασε το θερ-
μό χειροκρότημα για την αξιέπαινη 
προσπάθειά της.

Αναφορικά με το ρόλο που εκ-
πλήρωσε η μικρή ξεναγός, η εκ-
παιδευτικός, Ελισάβετ Ζημαρίτου 
σχολίασε “Θέλω να τονίσω ιδιαίτε-
ρα τη συγκεκριμένη φιλοξενία γιατί 
Σάββατο και Κυριακή είναι ελάχιστοι 
οι χώροι πολιτισμού, που παραμέ-

νουν ανοιχτοί και υποδέχονται τους 
επισκέπτες. Αυτό πραγματικά τιμά το 
νησί γιατί αποδεικνύει ότι οι υπεύ-
θυνοι το αγαπούν και θέλουν να το 
προβάλουν. Ευχαριστούμε για τη 
γενναιοδωρία της φιλοξενίας”. 

Ραντεβού 
με τον Πολιτισμό

Κατά τη διάρκεια της παραμονής 
τους στο Δημαρχείο τόσο οι μαθη-

τές όσο και οι εκπαιδευτικοί είχαν 
τη δυνατότητα να ακούσουν πλήθος 
στοιχείων και γεγονότων που συ-
γκροτούν αυτή την αξιομνημόνευτη 
ιστορία του κτιρίου ενώ σημαντική 
υπήρξε και η σύντομη ομιλία που 
τους απηύθυνε ο αντιδήμαρχος, 
Δημήτρης Ρούσσος παραθέτοντας 
και ο ίδιος πολλές πληροφορίες 
στην περιεκτική τοποθέτησή του 
σχετικά με την ακμή που γνώρισε 

η κυκλαδίτικη πρωτεύουσα. Μετα-
ξύ άλλων, ο κ. Ρούσσος τόνισε τη 
σπουδαιότητα της επίσκεψης του 
σχολείου στο νησί καθώς εδώ δη-
μιουργήθηκε και λειτούργησε το 
πρώτο Γυμνάσιο στο οποίο φοίτησε 
και ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Για τις εντυπώσεις από την εκ-
παιδευτική εκδρομή στο κτίριο του 
Δημαρχείου παραχώρησε δηλώ-
σεις στην “Κοινή Γνώμη” μία εκ 
των υπευθύνων καθηγητών που 
συνόδευσαν τους μαθητές του 1ου 
Πειραματικού σχολείου Αθηνών 
στη Σύρο, η Ελισάβετ Ζημαρίτου. 
“Όπως εμείς τυγχάνει να έχουμε το 
σχολείο σε ένα ιστορικό μέρος στο 
οποίο είναι συμπυκνωμένη όλη η 
πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος 
έτσι κι εσείς έχετε το κτίριο που 
λειτούργησε το 1ο Γυμνάσιο.

 Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαι-
σθητοποιημένα σε θέματα πολιτι-
σμού. Σκοπός μας λοιπόν μέσω 
της παρούσας εκδρομής είναι να 
αναδείξουμε πόλεις και νησιά που 
έχουν μία ταυτότητα πολιτιστική. 
Επίσης θέλουμε να ευαισθητοποι-
ήσουμε τους μαθητές για να οικειο-
ποιηθούν, να προστατεύσουν και να 
αναδείξουν αυτή την κληρονομιά” 
σημείωσε η κ. Ζημαρίτου. “Οι μα-
θητές είναι προϊδεασμένοι. 

Έχουν γνωρίσει ήδη τις φάσεις 
ανάπτυξης της Ερμούπολης. Έχουν 
εργαστεί και συλλέξει στοιχεία για 
την πόλη, για το θέατρο, τα αρχοντι-
κά , την αρχιτεκτονική, το Δημαρχείο 
καθώς επίσης και για την Άνω Σύρο. 
Απλά τώρα έχουν μία βιωματική 
προσέγγιση” κατέληξε η ίδια.

Ενθουσιασμένοι οι μαθητές από την μακρόχρονη και σπουδαία ιστορία του νησιού

Η ξεναγός – μαθήτρια, Άννα Σκευο-
φύλακα

Ξενάγηση του 1ου Πειραματικού σχολείου Αθηνών από την Πλάκα στο Δημαρχιακό 
Μέγαρο από τη μικρή Άννα Σκευοφύλακα

Σχολικοί “ψίθυροι” πολιτισμού

Οι μαθητές του 1ου Πειραματικού σχολείου από την Πλάκα κατά την είσοδό τους στο Δημαρχείο

Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθούν την ξενάγηση




