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• τι θα κάναµε µε τα σύµβολα των θεών (π.χ µε την περικεφαλαία: πιάτο για
φαγητό, µπάλα για παιχνίδι, σπιτάκι για τη γατούλα µας, γλάστρα για τα
λουλούδια…
µε την τρίαινα: θα πιάναµε τους γουλιάνους που έχει η λίµνη µας, µπαστούνι
για τον παππού, στήριγµα για τη φασολιά, άλµα επί κοντώ…)

Με αφορµή τη µουσειοσκευή "Το ∆ωδεκάθο" εφαρµόστηκε στη Βιβλιοθήκη µας
το πρόγραµµα "Οι θεοί του Ολύµπου επισκέπτονται το Βελβεντό".
Όσες µέρες διήρκησε το πρόγραµµα, τα παιδιά διάβασαν µύθους για τους
θεούς, περιστατικά για τη ζωή τους, έµαθαν για τα σύµβολα και τις ιδιότητές
τους, τους ζωγράφισαν όπως τους φαντάζονται, έγραψαν ποιήµατα και τέλος
έφτιαξαν παιχνίδια για τους θεούς και έπαιξαν µ' αυτά.

Μετά παίξαµε µε τους Oλύµπιους διάφορα παιχνίδια:
• Ο ∆ίας καλεί τους θεούς στα Πιέρια αλλά φυσάει ο Aίολος και µπερδεύει τα
ονόµατά τους. (Όλα τα γράµµατα των ονοµάτων έγιναν σε µικρά χαρτονάκια
από τα παιδιά.) Kάθε παιδί προσπαθεί να γράψει τα ονόµατα, χωρίζονται και
σε οµάδες και χρονοµετρούνται και ο νικητής ή η οµάδα πίνει νέκταρ θεϊκό
(πορτοκαλάδα).
• Ο ∆ιόνυσος καλεί τους θεούς σε γεύµα στο "Kρασοπωλείο Παπαγόρα".
Oι θεοί µεθούν όµως και µπερδεύουν τα σύµβολά τους. Kαι πάλι δουλειά –
χαρά για τα παιδιά. Ξεµπερδεύουν τα σύµβολα, ζωγραφίζουν σύµβολα και
µεθούµε και εµείς µε καραµέλες.
• Tα παιδιά αναπαριστάνουν ή µιµούνται τους θεούς και πρέπει πάλι να
αναγνωρίσουµε ποιος θεός είναι το κάθε παιδί.
• Γράφουµε και πάλι σε χαρτόνια τα ονόµατα των θεών και κάθε παιδί κρατάει
τον δικό του θεό. (Mπες-Bγες). Mε τα µικρότερα παιδιά προσπαθούµε να
βρούµε ποιος θεός ή θεά λείπει από τη σειρά. Eδώ η Aφροδίτη έγινε Iωάννα,
ο Άρης Σοφία, η Ήρα Eλευθερία… καθώς τα παιδιά αντί για το ποιος θεός
βγήκε, µπήκε έλεγαν το όνοµα του παιδιού που κρατούσε το χαρτόνι µε το
θεό που είχε διαλέξει. Eυτυχώς οι θεοί δε θύµωσαν µαζί µας αφού είναι και
αυτοί σαν παιδιά, όπως και εµείς, και τους αρέσουν τα παιχνίδια.

Όλοι µαζί βρήκαµε χώρους για να µείνουν οι θεοί:
Ο ∆ίας στην πιο ψηλή κορυφή των Πιερίων, καταπράσινη και δασωµένη, για να
βλέπει όλη την περιοχή, µαζί µε την Ήρα, τη γυναίκα του. Η Άρτεµη στις
δενδρόφυτες πλαγιές του βουνού (Πιέρια) παρέα µε τη νύµφη Bενδώ που τόσο
µαγεύτηκε από την ονειρεµένη οµορφιά του τοπίου και έµεινε για πάντα εδώ,
γι’ αυτό και ονοµάστηκε η περιοχή Bελβεντό. Η Aφροδίτη στο Σκεπασµένο,
στους καταρράκτες του και τις λιµνούλες την πιο γοητευτική τοποθεσία για την
πιο όµορφη θεά. Η Aθηνά στα σχολεία & στη Bιβλιοθήκη µας, η Eστία σε κάθε
Bελβεντινό σπίτι, ο Eρµής στο ταχυδροµείο, η ∆ήµητρα στα περιβόλια µε τις
ροδακινιές και τις µηλιές, ο Ποσειδώνας στη λίµνη του Πολυφύτου, ο Άρης στο
καινούριο µας Mουσείο, ο Ήφαιστος στα παλιά χαλκουργεία, µε τον Kαλαϊτζή,
τον Kανταρτζή, τον Xαλκιά αλλά και τον Aσηµόπουλο, τον Aργυρούλη, τον
Xρύσο (επίθετα που υπάρχουν στον τόπο µας –σχετικά µε το επάγγελµά τους)
ο Aπόλλωνας στο Πνευµατικό Kέντρο για νοσταλγικές µουσικές βραδιές, ο
∆ιόνυσος στα καζάνια του Kαµκούτη (παραδοσιακός τρόπος παραγωγής
κρασιού και ξακουστού τσίπουρου της περιοχής µας).
Στη συνέχεια συζητήσαµε για το:
• τι θα χαρίζαµε στους θεούς (π.χ. στην Αφροδίτη ένα στέµµα από τα καλλιστεία)
• τι θα ζητούσαµε από τους θεούς (π.χ. από τον Απόλλωνα να µας γνωρίσει
κάποιον τραγουδιστή, από την Ήρα ένα αδερφάκι για την Ιωάννα, από την Άρτεµη να έχουµε πολλά αγριογούρουνα στα Πιέρια γιατί έχουν νοστιµότατο
κρέας και η γιαγιά κάνει κάτι φαγητά που γλύφεις τα δάχτυλά σου και… οι χάρες
είναι ατελείωτες…)

Το πρόγραµµα για το "∆ωδεκάθεο" µάς άρεσε πολύ. Παίξαµε πολλά παιχνίδια
µε τους θεούς και θα συνεχίζουµε να παίζουµε όλο το καλοκαίρι.
Η ζωή των θεών είναι µαγευτική και εµείς τους φιλοξενήσαµε όπως αρµόζει
στους Ολύµπιους, καθώς τα Πιέρια από την αρχαιότητα θεωρούνταν το
ωραιότερο βουνό και έχουν συνδεθεί µε το κάλλος, το ρυθµό, το χορό, τη
µουσική και τον πολιτισµό των Μουσών.
Χ. Χαλδούπη
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