
Με τους µαθητές του 24ου Γυµνασίου Αθηνών αποφασίσαµε να συµµετάσχουµε
στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα και στην έκθεση µε θέµα "H Ακρόπολη µέσα από
τα µάτια των µαθητών". Μπαίνoντας σ' αυτήν τη γλυκιά περιπέτεια κάναµε στο
σχολείο πολλές συζητήσεις, είδαµε τη βιντεοταινία της Ένωσης για την Ακρόπολη,
ξεφυλλίσαµε το εκπαιδευτικό υλικό του Tµήµατος Eκπαιδευτικών Προγραµµάτων
της Aκρόπολης και πολλά ακόµα βιβλία και έτσι καταλήξαµε να κάνουµε µε την
A' τάξη µια σειρά από εικονογραφηµένες ιστορίες µε τους θεούς. 
Ξεκινήσαµε πρώτα µε το κείµενο το οποίο διαµορφώθηκε σε γενικές γραµµές
µέσα στην τάξη, µετά από µια ευρεία συζήτηση. Μια οµάδα παιδιών κρατούσε
σηµειώσεις και ανέλαβε να γράψει την ιστορία. Χωρίσαµε το κείµενο σε ενότη-
τες και για κάθε ενότητα, όλα τα παιδιά έκαναν µια ζωγραφιά. Φτιάχτηκαν από
κάθε τµήµα της Α' τάξης φανταστικές ιστορίες, όπου άλλοτε οι θεοί "έρχονται"
στην Αθήνα του 2001, άλλοτε τα παιδιά επισκέπτονται στον Όλυµπο το παλάτι
των θεών, "Πίσω στο παρελθόν" και άλλοτε πάλι µε τη βοήθεια της χρονοµη-
χανής µεταφέρονται στην πόλη του Κέκροπα για να δουν τη διαµάχη "Αθήνα ή
Ποσειδωνία;".
Ας δούµε όµως τις ιστορίες που δηµιούργησαν οι µαθητές: 

"Οι θεοί στην Αθήνα του 2001"
Μιλήσαµε για το πόσο σηµαντικό είναι το εξώφυλλο για ένα βιβλίο και προ-
σπαθήσαµε να κάνουµε κι εµείς ένα για την ιστορία µας. 
Η ιστορία αρχίζει: Η Ήρα σαν πονηρή θεά ζήτησε από τον Ήφαιστο, το σιδη -
 ρουργό του Ολύµπου, να της φτιάξει µια µηχανή για να παρακολουθεί τις 
ατασθαλίες του ∆ία. Ο Ήφαιστος όµως έκανε ένα µικρό λαθάκι όπως την έφτια-
χνε. Η Ήρα ενθουσιασµένη πάει να τη βάλει σε λειτουργία. Πατάει το κόκκινο
κουµπί: Μπαµ! Όλοι οι θεοί µεταφέρθηκαν στην Αθήνα του 2001.
• Ο ∆ίας, ενώ κοιµόταν βρέθηκε σε µια εκκλησία. Παραξενεύτηκε ακούγοντας
τους παπάδες να ψέλνουν τους ακαταλαβίστικους γι' αυτόν ύµνους. Του κακο-
φάνηκε που δεν πίστευαν οι άνθρωποι στο ∆ωδεκάθεο, αλλά σ' έναν άλλο Θεό!
Εκνευρίστηκε και ήταν έτοιµος να εξαπολύσει τους κεραυνούς του.
• Η Ήρα και η Αφροδίτη βρέθηκαν σε ένα µεγάλο κατάστηµα µε καλλυντικά. 
Παραξενεµένες από το µεγάλο αριθµό καλλυντικών άρχισαν να τα δοκιµάζουν
όλα µαζί! Το αποτέλεσµα ήταν αστείο.
• Ο Ποσειδώνας βρέθηκε στο λιµάνι του Πειραιά. Έµεινε έκπληκτος από τα
πολλά καράβια. Ανέβηκε σε ένα ferry-boat, αλλά απογοητεύτηκε από το συνω-
στισµό. Τα παιδιά τον βάζουν να έχει τάσεις αυτοκτονίας!
• Ο ∆ιόνυσος βρέθηκε σε ένα µπαράκι. Κάθισε σε ένα σκαµπό και µια νέα
όµορφη κοπέλα του ζήτησε να χορέψουν. Αφού χόρεψε για αρκετή ώρα, ανα-
κηρύχθηκε απ' όλους "βασιλιάς του χορού". 
• Ο Ερµής βρέθηκε σ' ένα ταχυδροµείο. Παραξενεύτηκε από τον τρόπο 
αποστολής και µεταφοράς των γραµµάτων! Παρόλα αυτά προσφέρεται να 
µεταφέρει και αυτός µερικά.
• Ο Απόλλωνας βρέθηκε σε µια συναυλία. Ενθουσιασµένος βλέποντας τα σύγ-
χρονα όργανα µουσικής ανέβηκε στην πίστα, άρπαξε µια ηλεκτρική κιθάρα και
άρχισε να παίζει και να τραγουδά. Το κοινό ενθουσιασµένο τον αποθεώνει.

• Η Άρτεµη βρέθηκε σε ένα προστατευόµενο περιαστικό δάσος. Βγάζει το τόξο
της να κυνηγήσει και τη συλλαµβάνει ο δασοφύλακας (Η ταµπέλα "απαγορεύ -
εται η θήρα" δεν της έλεγε τίποτα).
• Ο Άρης εµπλέχθηκε σε έναν πόλεµο µε εξωγήινους.
Ένα άλλο παιδί τον παρουσίασε σαν έφιππο σταυροφόρο. (Εδώ µπορούµε να
δούµε την επιρροή των κόµικς στα παιδιά).
• Η Αθηνά βρέθηκε σε µία τάξη. Συµπτωµατικά το µάθηµα που έκαναν είχε σαν
θέµα το ∆ωδεκάθεο του Ολύµπου. Ενθουσιασµένη πήρε µέρος στη συζήτηση
και άρχισε να µιλάει για τους φίλους της τους θεούς!
• Η ∆ήµητρα βρέθηκε στη λαϊκή αγορά. Παραξενεµένη από τα τόσα λαχανικά
και φρούτα που υπήρχαν, δοκίµασε µερικά. Άλλες γεύσεις! 
Ένα άλλο παιδί έβαλε τη ∆ήµητρα σε έναν αγρό µε εγκατάσταση αυτόµατου 
ποτίσµατος.
• Ο Ήφαιστος στο διάστηµα αυτό διόρθωσε τη µηχανή και όλα έγιναν όπως
πρώτα!!

"Πίσω στο παρελθόν"
Ένα άλλο τµήµα, το Α3, θέλησε να πάνε τα παιδιά στον Όλυµπο, στο παλάτι των
θεών, και να κάνουν ζαβολιές. 
Έτσι λοιπόν… βάλανε λάσπη στο λουτρό της Αφροδίτης και καρφίτσες στο
κρεβάτι της Ήρας· µέλι στα χέρια του ∆ία, για να µην µπορεί να πετάξει τους
κεραυνούς του, και βαρίδια στα φτερωτά πέδιλα του Ερµή!!! Παίξανε µε το
χρυσό άρµα του Ήλιου και την τελευταία στιγµή… σώζεται η κατάσταση µε την
παρέµβαση του ∆ία, ο οποίος απειλεί µε κεραυνούς.
Η µαγική σφραγίδα της χρονοµηχανής τους, µεταφέρει τα παιδιά στο σήµερα
και τα σώζει.

"∆ιαµάχη Αθηνάς και Ποσειδώνα"
Τέλος, το Α1 τµήµα, πάλι µε τη βοήθεια της χρονοµηχανής µετέφερε δύο 
παιδιά στην πόλη του Κέκροπα.
Πάνω στη χρονοµηχανή ήταν γραµµένο το όνοµα "ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ".
Πατάνε το κουµπί και ΜΠΑΜ!!!… ο Αριστείδης, ο νεαρός Αθηναίος, τους υπο-
δέχεται στην πόλη του.
Παρακολουθούν τη διαµάχη της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για το ποιος θα
δώσει το όνοµα στην πόλη!!!
Ο Κέκροπας!!!
Ο Κέκροπας σκέφτεται και αποφασίζει "ΑΘΗΝΑ".
Τα παιδιά παρευρίσκονται στο συµπόσιο που δόθηκε από τον Κέκροπα προς
τιµήν της θεάς Αθηνάς.

Τελειώνοντας το γλυκό ταξίδι της φαντασίας φθάνουµε πίσω στο σχολείο για να
διαπιστώσουµε για άλλη µια φορά ότι ο χρόνος για τις καλλιτεχνικές εργασίες
ήταν περιορισµένος. Το αποτέλεσµα όµως εµένα µε ικανοποίησε. Το ίδιο και 
τα παιδιά.
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