
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 1997-98, πραγµατοποιήθηκε εκπαιδευτικό
πρόγραµµα σε 80 µαθητές από το ∆ηµοτικό Σχολείο Campion. Oι µαθητές 
επισκέφθηκαν κατά τµήµατα την Ακρόπολη και τη Στοά του Βιβλίου. Θέµα του
προγράµµατος ήταν το ∆ωδεκάθεο, όπως εικονίζεται στη Zωφόρο του Παρθε-
νώνα και στα βιβλία για τους θεούς που υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία.
Η προετοιµασία των µαθητών για το θέµα ξεκίνησε µε προβολή διαφανειών 
αρχαίων και νεότερων έργων τέχνης που σχετίζονταν µε τους θεούς. Τα
σύµβολα των θεών βοήθησαν τα παιδιά να τους ανακαλύψουν. Στη συνέχεια,
ακολούθησε η ξενάγησή τους στη Στοά του Βιβλίου, όπου στόχος µας ήταν να
φέρουµε τα παιδιά σε επαφή µε τα βιβλία, αναζητώντας βιβλία σχετικά µε τους
θεούς, µε τα σύµβολα και τις ιδιότητές τους. Χωρίστηκαν σε οµάδες θεµατικές
(κάθε θεός και µια οµάδα ή µια οµάδα για τα φυτά, για τα ζώα, τους ναούς των
θεών, τα ιερά τους, τα νοµίσµατα κ.ά.). Ακολουθώντας ένα οδοιπορικό στους 
φιλόξενους χώρους των βιβλίων, αναζήτησαν και σηµείωσαν στοιχεία όπως
τίτλο, συγγραφέα ή ό,τι αυτά έκριναν απαραίτητο για την έρευνά τους.
Για παράδειγµα, έψαξαν να βρουν βιβλία για τα παγώνια που είναι σύµβολο της
θεάς Ήρας ή για τις κουκουβάγιες, σύµβολο της θεάς Αθήνας. Επίσης έψαξαν
βιβλία για πλανήτες (ποιοι πλανήτες έχουν πάρει το όνοµά τους από τους 
θεούς του Ολύµπου;) βιβλία για θέατρα· (ποιος θεός τα προστάτευε;) βιβλία µε
χάρτες, βιβλία για τα σπίτια των θεών, τους αρχαίους ναούς και τα νεοκλασικά
κτήρια που έχουν πάρει πολλά στοιχεία από τους ναούς και τα έχουν ενσωµα-
τώσει στη µορφή τους.
Στο τέλος του οδοιπορικού τα παιδιά σχολίασαν τις εµπειρίες τους για τα βιβλία
που ανακάλυψαν. Μια σειρά από γραµµατόσηµα, νοµίσµατα ελληνικά αλλά και
ξένα που χρησιµοποιήθηκαν από την κα Χατζηασλάνη ολοκλήρωσαν την επί-
σκεψή µας στη Στοά του Βιβλίου. Η συµµετοχή των παιδιών ήταν ενθουσιώδης
και άµεση. Η εµπειρία αυτή ήταν µια απόλαυση γι' αυτά, γιατί ένιωθαν σιγουριά
για τις γνώσεις τους και σε οικείο περιβάλλον.
Επιστρέφοντας στο σχολείο η κάθε τάξη εργάστηκε αυτόνοµα µε την καθοδή-
γηση του δασκάλου της και σε συνεργασία µε τις δασκάλες των Ελληνικών. 
Στη συνέχεια θα περιγράψω συνοπτικά τη δουλειά που έγινε σε κάθε τάξη και
στα δύο σχολεία του Campion, στο Χαλάνδρι και στη Γλυφάδα.

Στο Campion Χαλανδρίου, στη Γ' τάξη, δασκάλα της οποίας ήταν η 
G. Karamani ετοιµάστηκαν βιβλία για τους θεούς: ∆ιόνυσο, Αφροδίτη, ∆ία, 
Απόλλωνα και Άρη. Το κάθε βιβλίο συγγράφηκε από δύο µαθητές. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσίαζε το εξώφυλλο του βιβλίου που είχε σχήµα πρόσοψης
ναού σε τρισδιάστατη µορφή (pop-up) µε την κιονοστοιχία και την πόρτα του
ναού που άνοιγε και φαινόταν από µέσα το λατρευτικό άγαλµα του θεού.
Τα παιδιά έκαναν µόνα τους τη σελιδοποίηση, δηλαδή έστησαν την κάθε 
σελίδα, που είχε ένα συγκεκριµένο θέµα. Στην πρώτη σελίδα υπήρχε µια εισα-
γωγή για το θεό. Το βιβλίο συνεχιζόταν µε το γενεαλογικό δέντρο κάθε θεού.
Σε άλλες σελίδες κατασκεύασαν ένα νόµισµα για το θεό, επεξεργάστηκαν 
τα σύµβολα, σχεδίασαν τα γλυπτά της Zωφόρου του ναού του, σηµείωσαν στο
χάρτη τις περιοχές που λατρευόταν ο θεός και εικονογράφησαν µε σκίτσα 
µια ιστορία από τη ζωή του θεού. Eπίσης έγραψαν ιστορίες για τους θεούς και
έφτιαξαν µια αφίσα για κάθε θεό µε αναφορές στη σύγχρονη εποχή. 

Παραδείγµατος χάρη, για τον Απόλλωνα έγινε µια αφίσα µε τον τίτλο "Μουσικό
κέντρο ο Απόλλων", για την Αφροδίτη, ένα µαλακτικό µαλλιών "Λάµπει και 
γυαλίζει", για τον Άρη "Αλεξίσφαιρα γιλέκα, τα καλύτερα στον κόσµο", για το
∆ία "Ηλεκτρονικά είδη ο Ζευς, λάµπες, πρίζες, αστραπές", για το ∆ιόνυσο
"Μπαρ, ο ∆ιόνυσος", για τον Πλούτωνα "Ταξιδιωτικό γραφείο, ο Πλούτων".

Παρόµοια δουλειά έγινε και για τους υπόλοιπους έξι θεούς: Ήρα, Ποσειδώνα,
Άρτεµη, Αθηνά, Ήφαιστο, Ερµή από το δεύτερο τµήµα της Γ' τάξης, δασκάλα
του οποίου ήταν η Julie Chalikiopoulou. Όλων των ειδών τα γενεαλογικά 
δέντρα, χάρτες, πλούσια εικονογράφηση των θεών και ναοί συµπλήρωναν 
το κάθε βιβλίο.

Στο σχολείο της Γλυφάδας, οι µαθητές της Γ' τάξης µε τη δασκάλα τους, 
L. Vassiliou, ετοίµασαν ένα βιβλίο για το ∆ωδεκάθεο, το οποίο συνόδευε ένα
επιτραπέζιο παιχνίδι. Στο παιχνίδι αυτό παρουσιαζόταν κάθε θεός και τα 
σύµβολά του. Σκοπός του παιχνιδιού ήταν να φτάσει κάθε παιδί στον Όλυµπο,
αλλά για να το πετύχει αυτό έπρεπε να συλλέξει καθ' οδόν τουλάχιστον 3 σύµ-
βολα από 3 διαφορετικούς θεούς. Ο δρόµος για τον Όλυµπο όµως ήταν 
γεµάτος µε κινδύνους και παγίδες που δηµιούργησαν οι θεοί για να δυσκο -
λέψουν την ανάβαση. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο παιχνίδι αυτό ήταν
η ίδια µε το επιτραπέζιο παιχνίδι "φιδάκι".
Τα παιδιά κατασκεύασαν τους θεούς και τα σύµβολά τους καθώς και τις 
διάφορες παγίδες και τα βραβεία που περιλαµβάνονταν στο επιτραπέζιο 
παιχνίδι. Η δασκάλα συγκέντρωσε το υλικό το οποίο ενσωµάτωσε στο αρχικό
βιβλίο για το ∆ωδεκάθεο όπου περιλαµβάνονταν ζωγραφιές και δίγλωσσες 
περιγραφές (αγγλικά-ελληνικά). Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν πολύ από την ιδέα
του παιχνιδιού. Χρησιµοποιήθηκε δε και από άλλες τάξεις στη διδασκαλία 
του ∆ωδεκάθεου. 

Στη ∆' τάξη η δασκάλα C. Faulkner και εγώ συνεργαστήκαµε για τη συγγραφή
ενός βιβλίου για όλο το ∆ωδεκάθεο. Το εξώφυλλο του βιβλίου στόλισε ένα 
κολλάζ από ζωγραφισµένα σχέδια των συµβόλων και η κάθε του σελίδα ήταν
αφιερωµένη σ' ένα θεό.
Τα παιδιά πρώτα συζήτησαν µέσα στην τάξη για τους θεούς και στη συνέχεια
ντύθηκαν µε χιτώνες των θεών (να αναφέρω ότι η προετοιµασία της ενδυµασίας
είχε γίνει από παλαιότερη χρονιά στο σχολείο µας στο πλαίσιο ενός θεατρικού
παιχνιδιού που οργάνωσε το ελληνικό τµήµα για το ∆ωδεκάθεο). Τα παιδιά κρα-
τώντας τα σύµβολα των θεών που κατασκεύασαν στην τάξη έζησαν για λίγες
ώρες σαν αρχαίοι Έλληνες και στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν.
Με την καθοδήγηση των δασκάλων τους αναζήτησαν και άντλησαν πληροφορίες
από τη βιβλιογραφία του σχολείου µας για να γράψουν τη δική τους ιστορία για
τη ζωή, το χαρακτήρα και τις ιδιότητες του κάθε θεού. Στο τέλος κάθε παιδί
ετοίµασε τη δική του σελίδα για τη συγγραφή του βιβλίου.

Στην Ε' τάξη µε τη δασκάλα τους, την αξέχαστη Γ. Ράλλη, οι µαθητές έδωσαν
στα βιβλία τους το σχήµα των συµβόλων των θεών. Έτσι για το ∆ία το βιβλίο είχε
σχήµα σύννεφου µε τον κεραυνό. Το βιβλίο για την Αθηνά είχε σχήµα 
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κουκουβάγιας µε πραγµατικά φτερά, για τον Απόλλωνα είχε σχήµα λύρας, 
για τον Ποσειδώνα σχήµα δελφινιού και για την Αφροδίτη µια καρδιά που
έκλεινε µε ειδικό κούµπωµα ενός βέλους.
Aπό τη σελίδα µε τίτλο "Αν ο θεός ζούσε σήµερα" επιλεκτικά ακολουθεί 
ένα απόσπασµα για τη θεά Αφροδίτη: "Η Αφροδίτη αν ζούσε σήµερα, θα ήταν
µια ωραία κοπέλα, θα της άρεσε πολύ να αγοράζει πολλά και ωραία ρούχα.
Θα πήγαινε στο µουσείο και θα έβλεπε αρχαία πράγµατα. Ακόµα η Αφροδίτη
θα είχε πολλούς φίλους και θα γιόρταζε τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου."
Ένα δεύτερο παράδειγµα για τη θεά Αθηνά όπως µας γράφει ένας µαθητής:
"Εάν η θεά Αθηνά ζούσε σήµερα, θα ήταν καθηγήτρια πανεπιστηµίου διδά-
σκοντας τι είναι η σοφία. Θα ήταν η βασίλισσα της Αθήνας. Το παλάτι της θα
ήταν στην Ακρόπολη και ο θρόνος της θα ήταν από χρυσό. Η Αθήνα θα ήταν
ωραιότερη και καθαρότερη πόλη χωρίς καυσαέρια".
Ύµνοι αφιερωµένοι στους θεούς, παιχνίδια µε κρυµµένες λέξεις, νοµίσµατα που
έφτιαξαν τα παιδιά στην τάξη και κόµικς µε αστείους διαλόγους συµπληρώνουν
το κάθε βιβλίο. 
Στην ίδια τάξη ετοιµάστηκε ένα άλλο ξεχωριστό βιβλίο απ' όλα τα παιδιά. 
Ήταν ένα βιβλίο-παιχνίδι. Στην κάθε σελίδα τα παιδιά έπρεπε να συνδυάσουν 
το πρόσωπο, το σύµβολο και το όνοµα του ίδιου θεού.

Στη Στ' τάξη οι µαθητές επέλεξαν τους θεούς για τους οποίους γράφτηκαν 
τα βιβλία (Αφροδίτη, Ήφαιστος, Ποσειδώνας και ο Απόλλωνας) µαζί µε τις 
δασκάλες τους Judy Κορακάκη και Όλγα Καροπούλου. Ορισµένα χαρακτηρι-
στικά παραδείγµατα αυτών των βιβλίων είναι οι χάρτες που έγιναν σε αποµίµηση

περγαµηνής, η οποία έκλεινε µε κορδέλα και βουλοκέρι, το οποίο είχε σφρα γι-
στεί µε το σύµβολο του θεού. Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι ζωγραφιές 
των θεών σχεδιασµένες µε τρόπο ώστε η µισή ζωγραφιά να απεικονίζει το θεό
στα αρχαία χρόνια και η άλλη µισή στα σηµερινά χρόνια. 
Ο χρόνος που αφιερώθηκε για τη συγγραφή όλων των παραπάνω βιβλίων ήταν
περίπου ένας µήνας. Μετά το τέλος του έργου οργανώθηκε έκθεση για τους
γονείς των παιδιών και τους µαθητές του σχολείου µας.
Αποτέλεσµα της συγγραφής αυτών των βιβλίων ήταν τα παιδιά να ταυτιστούν 
µε τους θεούς, να παίξουν µαζί τους, να αποκτήσουν µία ιδιαίτερη σχέση µε το
µύθο, να µυηθούν στη διαδικασία της συγγραφής ενός βιβλίου, συµβάλ λοντας
τα ίδια µε τις πρωτοβουλίες και τις προτάσεις τους στη διαµόρφωση 
του τελικού έργου. 
∆ιαπιστώθηκε δε ότι τα παιδιά µε µια µικρή, σωστή καθοδήγηση πραγµατο -
ποιούν µε άριστο τρόπο τις ιδέες τους, όταν µάλιστα έχουν ήδη παρακολου-
θήσει ένα πρόγραµµα που τα έχει ενθουσιάσει. Επίσης τα παιδιά αποκτούν το
πνεύµα της οµαδικότητας, θετική διάθεση για µάθηση, αγάπη και σεβασµό για
τον τόπο όπου ζουν, άσχετα αν αυτός είναι η γενέτειρα τους ή όχι.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά το Tµήµα Eκπαιδευτικών Προγραµµάτων 
της Aκρόπολης.

Η παρουσίαση αυτή είναι αφιερωµένη στη µνήµη της συναδέλφου µας 
Γ. Ράλλη που συµµετείχε ενεργά και µε ιδιαίτερο ζήλο στην ολοκλήρωση αυτών
των βιβλίων. 

∆. Νανοπούλου
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