
Στο 5ο Λύκειο Ν. Λιοσίων, στις τάξεις Α' και Β', παρουσιάστηκε η µουσειοσκευή
µε θέµα: "Η Ζωφόρος του Παρθενώνα". Μετά την παρουσίαση, αποφασίσαµε
µε τους µαθητές, κυρίως της Β' τάξης, οι περισσότεροι µέλη της περιβαλλοντι-
κής οµάδας του σχολείου µας, να γράψουµε ένα σενάριο για µία συνοµιλία των
θεών στη Ζωφόρο και τους υποθετικούς τους προβληµατισµούς σχετικά µε τη
ρύπανση της ατµόσφαιρας και τις συνέπειές της για τα µνηµεία της Ακρόπολης.
Τα παιδιά ασχολήθηκαν µε πάθος για τη διαµόρφωση του σεναρίου. Ακολου-
θεί ο διάλογος µεταξύ των θεών:

Ερµής: Χαιρετώ τους Θεούς.
∆ίας: Πώς κι από τα µέρη µας, Ερµή;
Ερµής: ∆ιασχίζοντας τους αιθέρες της αττικής γης, είδα κάτι που θα αναστατώσει τη
θεϊκή σας γαλήνη.
Ήρα: Τι συµβαίνει λοιπόν Ερµή; Εξηγήσου!
Ερµής: Η Αθήνα που ξέρατε δεν υπάρχει πια. Πάει, πέθανε.
Αθηνά: Μα τι συµβαίνει; Πώς είναι η Αθήνα, τι κάνουν οι Αθηναίοι µου;
Ποσειδώνας (ειρωνικά): Τώρα τη θυµήθηκες;
Ερµής: Αφήστε τώρα τις λογοµαχίες και ας κατέβουµε όλοι προς τα κάτω…

(Αλλάζει το σκηνικό. Φτάνουν στην Αθήνα και βρίσκονται µέσα στον Παρθε-
νώνα. Πριν µπουν, τους σταµατάει ο φύλακας και τους ζητάει εισιτήριο.)
……………………………
Φύλακας: Επ! Κύριε, πόσα εισιτήρια, παρακαλώ;
∆ίας: Μα τους χίλιους κεραυνούς, τι πράγµατα είναι αυτά; Εισιτήριο; Είσαι καλά 
άνθρωπέ µου; Από πότε πληρώνουµε για να µπούµε στα σπίτια µας; 
(Νευριασµένος τον αγνοεί και µπαίνει µέσα. Ο φύλακας απορηµένος, σχολιάζει…)
Αθηνά: Ωιµέ! Πώς άλλαξε το αφιέρωµά µου; Πού είναι το µεγαλείο του και η λαµπρό-
τητά του;
Ποσειδώνας: Μόνο αυτό σε πείραξε εσένα; (Ειρωνικά): Βλέπω και τα άλλα πόσο τα
φρόντισες. Κοίτα νέφος, ηχορρύπανση! (Αγανακτισµένος): Ένα σωρό σπίτια, τσιµέντο
ατελείωτο. Πού είναι το πράσινο;
Αφροδίτη: Για στάσου, µην τα ρίχνεις όλα στην Αθηνά, είδαµε και τα δικά σου! Το
µόνο που έχει αποµείνει είναι µολυσµένες θάλασσες και ποτάµια, αλλά κι αυτά τα 
τελευταία έχουν λιγοστέψει.
Ήφαιστος: Σιωπήστε και αφήστε κατά µέρος τις προσωπικές έριδες. ∆είτε όλα αυτά
τα θετικά του τεχνικού πολιτισµού που έχουν συµβεί. Ρίξτε µια µατιά στους δρόµους και
δείτε τα οχήµατα που τρέχουν πιο γρήγορα και από τα σύννεφά µας.
Ερµής: Έχει πάρει το αφτί µου κάτι για τηλεοράσεις.
Άρης: Τηλεοράσεις; 
Ερµής: Ναι καλέ! Τηλεοράσεις! Πού ζείτε;
Ήφαιστος: Μα φυσικά. Τηλεοράσεις είναι κάτι κουτιά που την ίδια στιγµή χιλιάδες 
άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης βλέπουν το ίδιο πράγµα στις οθόνες τους.
∆ίας (ενοχληµένος): Μα γιατί δε µ' έχει ενηµερώσει κανείς;
Αθηνά: Μα µην τρέχετε µακριά, κοιτάξτε εδώ µπροστά σας. Τα αριστουργηµατικά µας
µνηµεία, αυτοί οι άνθρωποι µε την τεχνολογία ή την επιστήµη τους κατόρθωσαν να τα
διατηρήσουν. Βρήκαν τρόπους να τα αναστηλώσουν. Ακόµα και το "νέφος", σκοτώνοντας

κάποιους µικροοργανισµούς, συντέλεσε στη διατήρηση των µνηµείων που κινδυνεύουν
από τις φθορές που αυτά τους προκαλούσαν. 
Ήρα: Υπερβολές… Ας µην ξεχνάµε όλα αυτά τα προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει
αυτό το περιβόητο νέφος. Θυµάστε τα λαµπερά µάρµαρα της Ακρόπολης; ∆είτε πώς 
έγιναν! Εκτός αυτού, οι Αθηναίοι απόκτησαν αναπνευστικά προβλήµατα, και το λιγοστό
πράσινο που έχει αποµείνει δεν αρκεί.
Αφροδίτη: Προσωπικά αντικρίζω ένα θέαµα αισθητικά άσχηµο, που δε µου επιτρέπει
να δω τα καλά που µου προαναφέρατε. Θυµάστε τους περιπάτους που κάναµε µεταµ-
φιεσµένοι στα σοκάκια της Πλάκας και του Θησείου; Θυµάστε τα υπέροχα ζώα που 
περιφέρονταν άφοβα γύρω µας;
Άρτεµη (αναπολεί το παρελθόν): Θυµάστε… Πράγµατι τώρα πια όλα αυτά αποτελούν
γλυκιά ανάµνηση. Φανταστείτε ότι θέλουν να εξοντώσουν ακόµα και τα αθώα µου 
περιστεράκια, γιατί ισχυρίζονται ότι καταστρέφουν την επιφάνεια των µαρµάρων.
Άρης: Και καλά θα κάνουν. Κάθε µέρα έρχονται και µου κουτσουλάνε το κεφάλι, 
τα αναθεµατισµένα…
∆ίας: Φευ! Όλο κακίες σκέφτεσαι. Πώς είναι δυνατόν να θέλεις να καταστραφεί το µόνο
σύµβολο της ειρήνης που έχει αποµείνει στη γη;
Άρτεµη: ∆ίκιο έχεις. Πρέπει να προστατέψουµε την ειρήνη, γιατί είναι αναγκαία για 
τον κόσµο.
Ήρα: Παρόµοιο ενδιαφέρον νοµίζω ότι πρέπει να δείξουµε και για τα µνηµεία της
Ακρόπολης.
Ερµής: Μα αυτό, χρυσή µου, έχει ήδη αρχίσει.
Ποσειδώνας: ∆ηλαδή, τι εννοείς;
Ερµής: Εννοώ ότι εδώ και καιρό οι Αθηναίοι έχουν αναγνωρίσει την αξία των µνηµείων
αυτών και έλαβαν κάποια µέτρα για την προστασία τους και την αναστήλωσή τους.
Αθηνά: Ναι, όπως π.χ. για τις Καρυάτιδες, φρόντισαν να τις αντικαταστήσουν µε 
τα αντίγραφά τους και τις φυλάνε σε µουσείο.
Άρης: Ναι, αλλά έτσι δεν επιδεικνύεται η γνήσια οµορφιά των αρχαίων µνηµείων.
Ερµής: ∆ιαφωνώ, διότι έτσι προστατεύονται τα γνήσια µνηµεία στα µουσεία και 
επιπλέον δίνεται η εικόνα στον καθένα για το πώς ήταν τα αυθεντικά στο παρελθόν.
Αφροδίτη: Και πώς θα διακρίνονται τα αυθεντικά από τα αντίγραφα;
Αθηνά: Μα φυσικά και διακρίνονται, αφού για τα καινούργια χρησιµοποιείται 
καινούργιο υλικό, πιο λευκά µάρµαρα. Εσένα, ∆ία παντογνώστη, πατέρα των θεών και
των ανθρώπων, ποια είναι η γνώµη σου, η σοφή σου άποψη γι' αυτά;
∆ίας: Η άποψή µου είναι ότι καλώς οι Αθηναίοι αναστηλώνουν τα τρανά αυτά µνηµεία
και αντικαθιστούν τα γλυπτά µε αντίγραφα, γιατί και οι επόµενες γενιές έχουν το δικαί-
ωµα να θαυµάσουν µε τη σειρά τους αυτό το µεγαλείο του ελληνικού αρχαίου πολιτισµού,
το σύµβολο της ∆ηµοκρατίας, το οποίο, αν δεν το φροντίσουν, δεν πρόκειται να διατη-
ρηθεί για πολύ ακόµη καιρό, όπως του αξίζει.
Ερµής: Μα θαρρώ πως πέρασε η ώρα και αρκετά ασχοληθήκαµε µε τα προβλήµατα
των θνητών. Ας πηγαίνουµε, λοιπόν.
Ποσειδώνας: Σα νά 'χεις δίκιο, γιατί όλοι έχουµε πολλές υποχρεώσεις που µας περι-
µένουν στον Όλυµπο.
Πάµε λοιπόν!
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