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“

”

Σαν χαράζει η χρυσοκέντητη αυγή,

σε ύπνο πέφτουν τ’ αγάλματα βαθύ.

Μα κάθε βράδυ σαν τ’ αγγίζεις…

πνοή ζωής θα τους χαρίζεις…

Κάποτε… όχι πολύ παλιά…εκεί στην Ακρόπολη… σε έναν χρυσό αιώνα… εκεί 

που γεννήθηκε ο πολιτισμός...





…Θα πετάξουμε στον Όλυμπο ψηλά…

• Σκοπός μας είναι η γνωριμία των παιδιών με την ελληνική μυθολογία ως ένα 

αγαθό διαχρονικής αξίας και πολιτιστικής κληρονομιάς

• Να αντιληφθούν τη διαφορά του μύθου από την πραγματικότητα και ότι οι 

μύθοι χρησιμοποιούνταν προκειμένου οι άνθρωποι να ερμηνεύουν τα 

φαινόμενα που συνέβαιναν γύρω τους

• Η πρώτη μας γνωριμία με τους 12 θεούς του Ολύμπου έγινε μέσα από 

εποχιακά θέματα που επεξεργαστήκαμε μέσα στην τάξη μας. 

• Διαβάσαμε τους μύθους και τους επεξεργαστήκαμε



«Όλυμπος… το βουνό των θεών»

Μέσα από ένα βιντεο στο youtube

https://youtu.be/prqM4y_PukU

γνωρίσαμε για το πως γεννήθηκαν οι θεοί 

σύμφωνα με τη θεογονία του Ησίοδου

https://youtu.be/prqM4y_PukU


Μεταμορφωνόμαστε σε 

μικρούς… 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥΣ !!!
Η διαδικασία του τρύγου είναι άρρηκτα

συνδεδεμένη με το Θεό Διόνυσο… τον πιο

πρόσχαρο από τους θεούς και από τους πιο

αγαπητούς στους ανθρώπους… μιας και τους

προσέφερε το αμπέλι και το κρασί. Ο εύθυμος

θεός μάθαινε στους ανθρώπους πως να

καλλιεργούν τα κλήματα και πως να φτιάχνουν

από τους καρπούς τους το κρασί.





Αναρωτηθήκαμε για το πως 

διαμορφώθηκαν οι 4 εποχές…
Η απορία μας… μας λύθηκε όταν γνωρίσαμε τη Θεά

Δήμητρα και την πανέμορφη κόρη της την Περσεφόνη…&

έτσι μάθαμε για το όργωμα και τη σπορά !!! Ένας μύθος που

αγαπήθηκε πολύ από τα παιδιά… η αρπαγή της Περσεφόνης

από το θεό Άδη & που εξηγεί από μυθολογική άποψη την

εναλλαγή των εποχών.

https://youtu.be/rptxvqaJOO4

Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν και θέλησαν να απεικονίσουν

εικόνες του μύθου μέσα από τις ζωγραφιές τους.

https://youtu.be/rptxvqaJOO4


Ήρθε ο καιρός… να 

γίνουμε… 

ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ !!!

Μέσα από την ενασχόλησή μας με την ελιά και το

λάδι… γνωρίσαμε τη Θεά Αθηνά μέσα από ένα

βίντεο στο youtube

https://youtu.be/I2q7Wob2FZ4

https://youtu.be/I2q7Wob2FZ4




Και το όνομα αυτής της 

πόλης… ΑΘΉΝΑ !!!

Το όνομα της πόλης μας της Αθήνας, το

οφείλουμε στον αγώνα που διεξήχθη ανάμεσα

στους θεούς Αθηνά και Ποσειδώνα, για την

προστασία και ονομασία της πόλης.

Τα παιδιά μαγεύτηκαν και εικονογράφησαν τον

μύθο



Ήρθαν οι Απόκριες και μεταμφιεστήκαμε… 

τα κορίτσια επέλεξαν τη Θεά Αθηνά και τα αγόρια το 

Θεό Ποσειδώνα !!!



Σεισμός…

«χτύπησε ο Εγκέλαδος !!!»
Παρακολουθήσαμε μέσω του διαδραστικού πίνακα στο

youtube

https://youtu.be/prqM4y_PukU

ένα πολύ όμορφο και πολύ ενδιαφέρον βίντεο

ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ-ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ και μάθαμε πως στην

εποχή της γιγαντομαχίας η Θεά Αθηνά κυνήγησε τον

γίγαντα Εγκέλαδο και πέταξε πάνω του ένα νησί τη Σικελία

και τον έθαψε από κάτω… όποτε ο Εγκέλαδος μούγκριζε…

η γη κουνιόταν και γινόταν σεισμός…

https://youtu.be/prqM4y_PukU


«Παίζοντας με τους μύθους»

Η ομάδα ΤΟΠΙ ήρθε στο σχολείο μας και μας 

παρουσίασε μία μοναδική διαδραστική παράσταση. 

Μάθαμε για έναν βασιλιά που ότι αγγίζει …γίνεται 

χρυσός…

Γνωρίσαμε έναν ήρωα με φωνή μαγική που 

κατεβαίνει μέχρι τον κάτω κόσμο για να βρει την 

αγαπημένη του…



Μέσα από το διαδραστικό είδαμε σκηνές από την καθημερινότητα των ανθρώπων 

στην Αρχαία Αθήνα. Συζητήσαμε για τις διαφορές με τη σημερινή 

πραγματικότητα. Πως ζούσαν τα παιδιά τότε; Μάθαμε τις ασχολίες των μικρών 

αγοριών και των μικρών κοριτσιών. Μας έκαναν εντύπωση πολλά πράγματα… και 

κυρίως η διαφορά στην ανατροφή αγοριών και κοριτσιών και κάναμε τη σύγκριση 

με το σήμερα!





«Κάποτε στην Αθήνα…»

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας ζωντάνεψαν 

μπροστά μας σκηνές από την τότε εποχή… τη 

γέννηση ενός παιδιού… το μεγάλωμά του… τη ζωή 

του… την καθημερινότητά του… 





Μιλήσαμε για τη διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων… και συμπεράναμε πως 

τρέφονταν πολύ υγιεινά…

Μάθαμε για τα 3 γεύματα που έκαναν μέσα στην ημέρα… το «άριστον», το 

«ακράτισμα» και το «δείπνον»…

Και τι περιλαμβάνει το καθένα…



Κριθαρένιο ή σταρένιο ψωμί

 Λάδι και Ελιές

 Σύκα

 Άφθονα φρούτα και λαχανικά

Όσπρια και ψάρια

 Ξηροί καρποί

Μέλι

 Τυρί και αυγά



Έτσι και εμείς γευματίσαμε σαν τους Αρχαίους 

Έλληνες…



«Η δέκατη Τρίτη θεά και τα κλεμμένα γλυπτά»
Γιώργος Κατσέλης

• Ένα μικρό κορίτσι, η

εγγονή του μεγάλου γλύπτη

Φειδία, ζει σε ένα μέρος

μακρινό, την Ακρόπολη…

Μοναδικός της σκοπός να

φυλάει τα γλυπτά…

• Ένας παράξενος επισκέπτης

παρουσιάζεται μπροστά της και

φέρνει μαζί του τον πόνο και την

καταστροφή…

• Λεηλατεί…καταστρέφει…κόβει

και τεμαχίζει… και στο τέλος

παίρνει μαζί του πράγματα τα

οποία δεν του ανήκουν…



“

”

Ώσπου μία μέρα εμφανίστηκε ο Λόρδος Έλγιν που έριξε 

μια μεγάλη σκιά πάνω στο βράχο της Ακρόπολης και στην 

ευτυχία της



Η καταστροφή…

Ήρθε η στιγμή να μάθουμε ίσως για τη μεγαλύτερη

καταστροφή που έγινε ποτέ εις βάρος της ιστορίας

μας…

Μέσα από βίντεο που βρήκαμε στο youtube

https://youtu.be/DbkgtsHGDJc

είδαμε την καταστροφή του Παρθενώνα… τα

μάρμαρα και τα αγάλματα που τα πήραν και τα

πήγαν σε ξένη χώρα… την πανέμορφη Καρυάτιδα

που ζει πλέον μακριά από τις αδερφές τις και

εκλιπαρεί για την επιστροφή της.

https://youtu.be/DbkgtsHGDJc


Μέσα από ένα πολύ όμορφο, χιουμοριστικό και συγκινητικό βίντεο, 

https://youtu.be/qRUr86RJv1M

το οποίο έχει γίνει και σενάριο για την καμπάνια που προωθείται σε όλες τις χώρες 

με τίτλο “BRING THEM BACK”,

γνωρίσαμε όλες τις ενέργειες που γίνονται από τους Έλληνες για να πάρουν πίσω 

αυτά που πραγματικά δικαιούνται γιατί πλέον υπάρχει ένα πολύ όμορφο μέρος , 

το μουσείο της Ακρόπολης, που τα περιμένει…

https://youtu.be/qRUr86RJv1M






Στην τάξη μας προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μία τρισδιάστατη μακέτα του Παρθενώνα έτσι 

όπως την είχαν ονειρευτεί και την σχεδίασαν και την πραγματοποίησαν οι δύο αρχιτέκτονες 

εκείνης της εποχής ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης και ο δημιουργός των γλυπτών ο Φειδίας, ο 

οποίος ανέλαβε το στολισμό του Παρθενώνα



Τα παιδιά προσπάθησαν να αποδώσουν όσο καλύτερα μπορούσαν τις 

προσωπογραφίες αυτών των σπουδαίων ανθρώπων που μας χάρισαν ένα πολύτιμο 

μνημείο





Και έπειτα ήρθε η απόλυτη καταστροφή… από τον Έλγιν















Πως μπορούμε σήμερα να πάμε το 

χρόνο πίσω…? 

Υπάρχει ένα μέρος μαγικό, γεμάτο ζωή, μνήμες και μυστικά του 

παρελθόντος… που περιμένουν να μας αποκαλυφθούν… και το 

όνομα αυτού…

ΜΟΥΣΕΙΟ !!! 



«Η Αριάδνη στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης»
Νίκη Κάντζου

• Μία μικρή κούκλα μιας άλλης εποχής…η

πλαγγόνα…ζει σε ένα μέρος γεμάτο

αναμνήσεις…παρέα με την Πεπλοφόρο,

τους ίππους, τις Καρυάτιδες, τη Θεά

Αθηνά και πολλούς άλλους…

• Το μικρό αυτό κορίτσι μας ταξιδεύει με

έναν πιο βιωματικό τρόπο στα εκθέματα

του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης



Επίσκεψη στην Ακρόπολη

Με ιδιαίτερο σεβασμό αλλά και με απέραντη 

συγκίνηση πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη 

μας στο Μουσείο της Ακρόπολης. Όλα 

εκείνα που είχαμε διαβάσει και που είχαμε 

δει μέσα από το διαδραστικό πίνακα… 

εμφανίζονταν μπροστά μας. Η ξεναγός μας 

μας ταξίδεψε με τα λόγια της και με όλα 

αυτά που μας έδειχνε…την ιστορία μας…



Η επίσκεψή μας ήταν εποικοδομητική και η περιπλάνησή μας παραμυθένια και 

ονειρική στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και σε μερικά από τα σημαντικότερα 

αγάλματα και γλυπτά που φιλοξενούνται στο Μουσείο. Γνωρίσαμε την ιστορία της 

Ακρόπολης και των μνημείων της ανακαλύπτοντας τα μυστικά του πολιτισμού και 

ιστορίας.



Γνωρίσαμε από κοντά την αρχιτεκτονική των αρχαίων χρόνων…

Θαυμάσαμε τα λαμπρά δημιουργήματα του πολιτισμού μας…



Ο τεμαχισμός των γλυπτών από τον Έλγιν είναι γεγονός… 

Πως μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα αυθεντικά και πως τα ψεύτικα???

Με κίτρινο χρώμα είναι το μέρος του κάθε γλυπτού που βρίσκεται στο Βρετανικό 
μουσείο και με άσπρο αυτό το μέρος που έχει μείνει εδώ…



Ένα μαγευτικό ταξίδι στον Παρθενώνα στην αρχιτεκτονική του και στην 

εξερεύνηση των γλυπτών που τον στόλιζαν.

Συγκινηθήκαμε πολύ… κάτι έπρεπε να κάνουμε…



«Ένα παιδί μεγαλώνει στην Αρχαία Αθήνα»

Στο χώρο του στούντιο «ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ» με τη φαντασία μας συναντήσαμε μίαν άλλη 

πραγματικότητα πολύ διαφορετική από τη δική μας. Ένα μικρό παιδί μεγαλώνει στην Αρχαία 

Αθήνα το χρυσό αιώνα του Περικλή… Ζωντανεύει μπροστά μας , με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας, ταξιδεύουμε μαζί του…μας ξεναγεί στην Αγορά…μας γνωρίζει την οικογένεια 

του…μας δείχνει τα παιχνίδια του…μας παρουσιάζει την καθημερινότητά του και όλα όσα το 

περικλείουν.





Ο χρόνος πίσω δε γυρνάει…

Μετά από όλα αυτά που μάθαμε , ζήσαμε, 

ονειρευτήκαμε, συγκινηθήκαμε… κάτι έπρεπε να 

κάνουμε… να στείλουμε το δικό μας μήνυμα… να 

ζητήσουμε πίσω αυτά τα οποία μας ανήκουν…



«Η Μεγάλη Επιστροφή…»

…μια ιστορία… όχι ένα παραμύθι… μια αλήθεια…

Ας γυρίσουμε λίγο πίσω στο … 438 π.χ

Εκεί όπου γεννήθηκε το πολίτευμα της δημοκρατίας…

Εκεί όπου άνθησε ο πολιτισμός μας…



Αποφασίσαμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα βίντεο και να το στείλουμε στο Λονδίνο… 

το ανεβάσαμε και στο youtube

https://youtu.be/woYP20zqrAo

για να δει όλος ο κόσμος ότι τα αγαλματά μας βρίσκονται σε ξένη χώρα χωρίς τη 

θέληση των Ελλήνων…

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΠΙΣΩ…

ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ…

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ…

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ…

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ…

Εδώ μπορείτε να 

παρακολουθήσετε το 

βίντεο που φτιάξαμε

https://youtu.be/woYP20zqrAo


Εργαστήρι κεραμικής
Πλαγγόνες, σβούρες, πιθάρια, αγγεία και άλλα πολλά 

ζωντάνεψαν μπροστά μας και μας έφεραν σε επαφή 

με τις κατασκευαστικές τεχνικές των αγγείων



Το project αυτό είναι αφιερωμένο σε 

έναν υπέροχο άνθρωπο… μια 

καταπληκτική συνάδελφο…και σε μια 

σπουδαία δασκάλα… τόσο για τα παιδιά 

όσο και για εμένα την ίδια…

Σας ευχαριστούμε πολύ 
Mme Elizabeth







Το Νοέμβριο του 2016 η τάξη μας ξεκίνησε ένα μακρύ ταξίδι προς τον πολιτισμό της 

Αρχαίας Ελλάδας και μέσα από εικόνες και ιστορίες αποκτήσαμε πολύτιμες γνώσεις. 

Βιώσαμε πολλά συναισθήματα και φτάσαμε στο τέλος του ταξιδιού μας τον Ιούνιο του 

2017…& κλείσαμε αυτό το υπέροχο κεφάλαιο με τη γιορτή μας… 

γεμάτοι χαμόγελα αλλά και απέραντη συγκίνηση θα θυμόμαστε για πάντα αυτή τη χρονιά…



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• «Η Αριάδνη στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης», της Νίκης Κάντζου, εκδόσεις Διάπλαση

• «Η δέκατη Τρίτη θεά και τα κλεμμένα γλυπτά», του Γιώργου Κατσέλη, εκδόσεις 

Ψυχογιός

• https://youtu.be/prqM4y_PukU

• https://youtu.be/rptxvqaJOO4

• https://youtu.be/I2q7Wob2FZ4

• https://youtu.be/prqM4y_PukU

• https://youtu.be/DbkgtsHGDJc

• https://youtu.be/qRUr86RJv1M

https://youtu.be/prqM4y_PukU
https://youtu.be/rptxvqaJOO4
https://youtu.be/I2q7Wob2FZ4
https://youtu.be/prqM4y_PukU
https://youtu.be/DbkgtsHGDJc
https://youtu.be/qRUr86RJv1M

