
Θέλοντας να ταξιδέψουµε µε τη φαντασία µας στο χωροχρόνο του παρελθό-
ντος, επισκεφθήκαµε µε τους µαθητές µου την έκθεση "Θεοί και Ήρωες" στην
Eθνική Πινακοθήκη και έπειτα συγκεντρώσαµε ενηµερωτικό και εκπαιδευτικό
υλικό από βιβλία, µουσειοσκευές, οµιλίες κ.ά. 
Αφού πλούτισαν τις γνώσεις τους για την Aκρόπολη, τον Παρθενώνα, τον κόσµο
της µυθολογίας, των αρχαίων Oλυµπίων θεών –αιώνια µνηµεία και σύµβολα του
πολιτισµού µας– και ταξίδεψαν έτσι στο παρελθόν, εισπράττοντας το µεγαλείο
της ελληνικής τέχνης, οι µαθητές µου εργάστηκαν µε κέφι και µεράκι,  δηµιουρ-
γώντας εργασίες που καλύπτουν δύο ενότητες: η πρώτη αφορούσε τις µετόπες
της νότιας και ανατολικής πλευράς του Παρθενώνα, οι οποίες τους εντυπωσία-
σαν και θέλησαν να δώσουν ένα εικαστικό αποτέλεσµα µέσα από τη δική τους
οπτική γωνία ενώ η δεύτερη τις κάρτες των θεών και τα γραµµατόσηµα.

Στην πρώτη ενότητα δηµιούργησαν τρίγλυφα και µετόπες της νότιας πλευράς,
εµπνευσµένα από τη συµπλοκή των Λαπιθών µε τους Kενταύρους, "Kενταυ -
ροµαχίες". Παρατηρώντας τις ζωγραφιές βλέπουµε τις διαφορετικές εικαστικές
προσεγγίσεις του θέµατος. Στα έργα µαθητριών της B' Λυκείου, η έντονη τονική
αντίθεση µαύρου-άσπρου συνδιαλέγεται αρµονικά µε το χώρο και το θέµα.  
H ισορροπία των πλαστικών στοιχείων µε την περιγραφική διάθεση του θέµα-
τος, έδωσαν τη δική τους εικαστική έκφραση. Αντίθετα στο έργο µαθητή της 
Γ' Γυµνασίου, η αντίθεση γεννιέται µέσα από τις διαφορετικές εντάσεις του
φωτός µεταξύ των επιπέδων, οι οποίες δηµιουργούν τις φόρµες των σχηµάτων
και την πλαστικότητα, απ' όπου ξεπετάγεται ο όγκος των µορφών του έργου µε
ρυθµό και κίνηση. Tα άλλα έργα χαρακτηρίζονται από µία ανάλαφρη πνοή,
απαλή, εξαϋλωµένη γραφή και υφή, χωρίς έντονους  τονικούς διαλόγους. Όλα
όµως τα έργα υπερέχουν µε τη µορφή, το περιεχόµενο, την αρµονικότητα των
µορφών, µεταφέροντας µας στη σφαίρα του παρελθόντος.
Στα έργα που επηρεάστηκαν από τις ανατολικές µετόπες του Παρθενώνα, 
οι µαθητές της A' και B' Γυµνασίου, µας περιγράφουν σκηνές από τη µάχη 
των Γιγάντων, "Γιγαντοµαχίες", οι οποίοι προσπάθησαν να ανατρέψουν  την τάξη 
του κόσµου και το άρµα του ήλιου. Eντυπωσιάστηκαν από το χοντροκόκκινο
χρώµα που κυριαρχεί στη σύνθεση, πάνω στο οποίο σχηµατίζονται οι µυθολο-
γικές σκηνές πάλης µε την ώχρα, ενώ µε τη χρωµατική λιτότητα µας µεταδίδουν
τη λάµψη ενός ορυκτού πλούτου.

Για την πραγµάτωση του έργου κάθε παιδί χρησιµοποίησε διαφορετικές τεχνικές.
Σε ορισµένα έργα υπάρχει έντονο το περίγραµµα των σχηµάτων ή η σκιά περι-

γράφει τις φιγούρες. Σε άλλα έργα χρησιµοποιούνται γραµµές –οι κάθετες για να
δείξουν τη θεία ανάταση, οι οριζόντιες για να ισορροπήσουν την ανησυχία της
σύνθεσης, οι καµπύλες για να δώσουν ρυθµό και κίνηση– που δίνουν διαφορε-
τικό αισθητικό αποτέλεσµα. Mε τα έντονα χρώµατα έχουµε µια ξεχωριστή λάµψη.
Eνώ η αντίθεση που υπάρχει στο ανήσυχο θέµα και ήρεµο χρώµα ή το αντίθετο,
µας βοηθάει ακόµα πιο πολύ, ώστε να µας µεταφέρει το κάθε έργο στο φαντα-
στικό κόσµο της µυθολογίας και να µας δώσει µια ονειρική διάσταση στο χώρο.

Στη δεύτερη ενότητα έχουµε τις κάρτες των Oλύµπιων θεών. Θέλοντας λοιπόν
να επικοινωνήσουµε µε τους θεούς, προσπαθήσαµε να φανταστούµε πώς θα
ήταν "αν οι θεοί µας έστελναν κάρτες" και έτσι οι µαθητές ζωγράφισαν τις θεϊκές
κάρτες. Στην όψη  της κάρτας υπάρχουν διάφορες θεότητες, ενώ στο εσωτε-
ρικό της γίνεται µιά απλή αναφορά για την εικονιζοµένη θεότητα. H κάρτα ολο-
κληρώνεται µε ευχές και διάφορα διακοσµητικά µοτίβα.
Tα γραµµατόσηµα επίσης ζωγραφίστηκαν µε πολύ πρωτότυπο τρόπο, δηµιουρ-
γώντας µεταξύ τους αντιθέσεις και αρµονικές σχέσεις, ώστε το µάτι µας να περι-
πλανιέται στην ποικιλία των διαφορετικών εικαστικών εκφράσεων του µυθο λογικού
θέµατος. Tο µέγεθος του γραµµατοσήµου είναι πολύ µεγάλο σε αντίθεση µε το
µικρό σηµερινό, θέλοντας να είναι αντάξιο της µεγαλοπρέπειας των θεών. 
Tέλος έχουµε την κατασκευή µακέτας του Παρθενώνα της Aκρόπολης από 
µαθητή της B' Λυκείου, ενώ οι εικαστικές επεµβάσεις προέρχονται από µαθητή
της Γ' Γυµνασίου.

Πιστεύω ότι προσπάθησα να ξυπνήσω τη φαντασία των παιδιών, όχι µόνο ως
προς το θέµα αλλά και ως προς την εικαστική αντιµετώπιση, ότι βοήθησα τους
µαθητές µου να δουν µε άλλα µάτια, τον αρχαίο Eλληνικό πολιτισµό, να κατα-
λάβουν το µήνυµα που άφησαν στον κόσµο οι αρχαίοι Έλληνες και να τον 
αγαπήσουν.
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