
Κατά το σχολικό έτος 1995-1996 οι µαθητές της Γ' Γυµνασίου της Σχολής
Campion ασχολήθηκαν µε τη θεά Αθηνά. Oι µαθητές µελέτησαν ειδικότερα την
ορειχάλκινη Πρόµαχο. Παρακολούθησαν λοιπόν ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα
από την κα K. Χατζηασλάνη στο Mουσείο του Πειραιά όπου φυλάσσεται µία
από τις ωραιότερες συλλογές ορειχάλκινων αγαλµάτων στον κόσµο.
H πρώτη επαφή των παιδιών µε το άγαλµα της Aθηνάς και τα άλλα εκθέµατα,
ήταν επαφή θαυµασµού και όπως περιέγραψε ένα παιδί: "Eίδα έναν κόσµο τελει-
ότητας και χάρης στις µορφές, ένα χώρο γεµάτο µυστήριο".

Στο σχολείο, οι δύο τάξεις, η κάθε µία µε τον καθηγητή της εργάστηκαν µε τον ίδιο
τρόπο. Oι µαθητές δούλεψαν οµαδικά ή ατοµικά. Xρησιµοποίησαν τα σκίτσα που
έκανε ο καθένας στο µουσείο, µε ελάχιστη βοήθεια από άλλες πηγές, για να συν-
θέσουν τα έργα τους. Όλα τα παιδιά απέδωσαν µε το δικό τους προσωπικό τρόπο
το έργο τους, ανάλογα µε το τι τους ενδιέφερε περισσότερο να εκφράσουν. 

Όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, αποφάσισα να δώσω στα παιδιά ένα ερωτη-
µατολόγιο, όπου θα µπορούσαν τα ίδια να γράψουν για την όλη διαδικασία της
δηµιουργίας ενός έργου, ξεκινώντας από το πρώτο ερέθισµα µέχρι τη συνει-
σφορά τους σ' αυτήν την εργασία. Oι απαντήσεις των µαθητών στο ερωτηµατο-
λόγιο έφερε στο φως τις αναζητήσεις τους και την επιθυµία τους να κατατάξουν
κάπου τις ζωγραφιές τους, στο ρεαλισµό, στο σουρεαλισµό, στον εξπρεσσιονι-
σµό κτλ. Eίναι φανερό ότι κινούνται στον παλµό της εποχής, και προσπαθούν να
δώσουν λύσεις και µέσα από την τέχνη. Για κάποια παιδιά η έµφαση στις 
γραµµές, στους τόνους και στα χρώµατα είχε κεντρική σηµασία, όπως ήθελαν να
αποδώσουν την κάθε λεπτοµέρεια "ρεαλιστικά" και να δώσουν "βάθος" στο έργο,
προσπαθώντας ν' αγγίξουν την "τελειότητα". Γι' αυτά οι πτυχές, παραδείγµατος
χάρη του χιτώνα της Aθηνάς, έπρεπε να ζωγραφι στούν µε τις ανάλογες χροιές,
για να δοθεί η αίσθηση του τρισδιάστατου. Για άλλα η εξέλιξη των ικανοτήτων
τους στη χρήση κάποιου υλικού, όπως των χρωµατιστών µολυβιών ή κάποιας 
τεχνοτροπίας όπως του "pointilism" είχε πρωταρχική σηµασία.

Όπως ανακάλυψαν κάποιοι, µέσα από µια ρεαλιστική τεχνοτροπία µπορεί να
κινηθεί και η φαντασία. Ένας διηγείται… "Η Αθηνά έχει εκτείνει το χέρι προς κάτι.
Μου φαινόταν ότι ήταν θλιµµένη, και µ' έναν τρόπο γνωστικό, χαµογελούσε στο αντί-
κρισµα αυτού που έδειχνε µε το χέρι. Τι έδειχνε µε το χέρι; αναρωτιέται", και απαντάει,
"εµάς νοµίζω".

Tο έργο µερικών αποτέλεσε µία επιφάνεια όπου µπορούσαν να οργανώσουν και
να συνθέσουν τις µορφές σ' ένα αρµονικό σύνολο. Άλλοι χρησιµοποίησαν
αυτές τις µορφές και µε την τεχνοτροπία του κολλάζ έδωσαν έµφαση στην 
αφαιρετικότητα της σύνθεσης. Παρόλα αυτά το στοιχείο του "ρεαλισµού" στην
απόδοση της θεάς Aθηνάς, των αγαλµάτων ή των αγγείων είναι ξεκάθαρο.

Mια άλλη πτυχή της ίδιας ιδέας ήταν ο "εκµοντερνισµός" του Aρχαίου. Όπως
περιγράφει µια µαθήτρια, "θέλαµε να κάνουµε ένα αφηρηµένο έργο που βασικά 
ήταν µια σύνθεση από διαφορετικά στοιχεία αρχαίας ελληνικής τέχνης που µετά το 
εκµοντερνίσαµε προσθέτοντας ένα ρολόι στο χέρι της Aθηνάς".

Παράλληλα µε την επιθυµία του εκµοντερνισµού, παρατηρούµε και το ζωηρό 
ενδιαφέρον µιας µαθήτριας για τον µύθο. Tο άγαλµα της Aθηνάς χρησιµο -
ποιείται σαν πηγή έµπνευσης γύρω από το οποίο ένας µύθος εξελίσσεται. 
"Yπάρχει" λέει, "ένας µύθος στον οποίον κανείς δεν πιστεύει. Tο σκηνικό: ένα αµφι -
θέατρο όπου δεν υπάρχει κανένας που να παρακολουθεί τη θυσία. Kανείς δεν θέλει πια
αυτή τη θρησκεία, επειδή κάτι τροµερό συνέβη. H θεά Mάγκθα, όπως την αποκάλεσε,
αυτής της θρησκείας µετατράπηκε σε πέτρα και αφαιρέθηκε το κεφάλι της, γιατί υπήρχε
ο φόβος ότι θα προσπαθήσει να ξαναεπιβάλει αυτή τη θρησκεία".

Tο "σύγχρονο" εισχωρεί και µε άλλο τρόπο στα έργα των παιδιών. Για παρά-
δειγµα δύο κοπέλες εµπνεύστηκαν από την απόδοση της θεάς Aθηνάς του σου-
ρεαλιστή ζωγράφου N. Eγγονόπουλου, απ' όπου δανείστηκαν κάποιες µορφές.
Ένα στοιχείο στο οποίο στάθηκαν κάποιοι µαθητές ήταν η έκφραση συναι -
σθηµάτων. Όπως χαρακτηριστικά είπε ένας, "το έργο κρύβει τις αλλαγές στις δια-
θέσεις, τους διαπληκτισµούς, τα κατορθώµατα και τη συνεισφορά του καθενός, τα αστεία
και τη µελαγχολία. Mπορεί να πει κανείς ότι τείνει να είναι το έργο εξπρεσσιονιστικό".

Tο χαρτί γίνεται όµως και επιφάνεια επάνω στην οποία διαδραµατίζονται και 
οι εσωτερικές αναζητήσεις. Kάποιοι διάλεξαν να επικεντρωθούν µόνο στα µάτια
της Aθηνάς και ενώ κατά καιρούς εξέφραζαν λεκτικά το µήνυµα που προσπα-
θούσαν να περάσουν, τελικά όπως είπαν προτίµησαν ν' αφήσουν τον θεατή να
δώσει όποια ερµηνεία θέλει εκείνος στο έργο. Ένας προσθέτει µε το δικό του
προσωπικό ύφος "Bλέπεις όπως είσαι, και σκέφτεσαι όπως επιθυµεί το µυαλό σου.
Σκέφτεσαι όπως βλέπεις".

Mέσα από τα έργα γίνεται αντιληπτό ότι απέδωσαν την Aθηνά ως µιά "Σύγχρονη
Aθηνά" που την βλέπει ο καθένας µε τα δικά του µάτια. Ένας µαθητής µάλιστα
αναλύει την έννοια "σύγχρονη" ως εξής: "Yπάρχει βελτίωση των γενεών. Aλλάζουν
οι ιδέες. H ουσία της ζωής δεν αλλάζει, πάντα µένει ίδια αλλά η εξωτερική εκδήλωση
είναι διαφορετική".

Eγώ ως καθηγήτρια νιώθω ότι ο ρόλος µου είναι απλώς καταλυτικός. Tα παιδιά
όλα επέλεξαν ελεύθερα. Kάποια ερεθίσµατα που έδωσα ήταν σε προσωπικό
επίπεδο για να µπορέσουν να αποδώσουν αυτό που επιθυµούσαν και να τους
δώσω επιπλέον διεξόδους για να διευρύνω το φάσµα των επιλογών τους.
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