
Σε αυτό το αρχείο θα βρείτε:

Στις πρώτες σελίδες μια ιστορία για θέατρο σκιών
με πρωταγωνιστές τους 12 Θεούς του Ολύμπου που
σας προτείνουμε.

Στις υπόλοιπες σελίδες υπάρχουν τα σύμβολα των Θεών, 
τα οποία είτε μπορείτε να τα εκτυπώσετε και
να τα κόψετε, είτε αν δεν έχετε εκτυπωτή, να τα σχεδιάσετε
μόνοι σας.

Αναζητήστε ήχους στο διαδίκτυο αν επιθυμείτε να "ντύσετε"
το έργο σας με ήχους.  

Καλή διασκέδαση!



Οι θεοί σε καραντίνα
Η ιστορία μας ξεκινάει στο βουνό του Ολύμπου, την κατοικία των θεών. Κάτι
περίεργο συμβαίνει στην ατμόσφαιρα και οι θεοί βρίσκονται σε καραντίνα. Δεν
μπορούν να μετακινηθούν από  σύννεφο σε σύννεφο. Όμως, ένα σπουδαίο
μήνυμα από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών πρέπει να μεταφερθεί σε
όλους τους θεούς. Ο Ερμής, θεός της επικοινωνίας και αγγελιοφόρος των
θεών, πρέπει να αναλάβει δράση! Επειδή όμως, δεν μπορεί να πετάξει και να
επισκεφτεί τον κάθε έναν θεό ξεχωριστά, όπως έκανε άλλοτε, θα πρέπει να
σκαρφιστεί άλλους καινούριους τρόπους για να επικοινωνήσει το σημαντικό
μήνυμα. Ευτυχώς τα μέσα της επικοινωνίας είναι πολλά. Έτσι διαλέγει ένα
γρήγορο περιστέρι για να μεταφέρει το μήνυμα στον Ποσειδώνα.

Ο Ποσειδώνας λαμβάνει το μήνυμα αμέσως, και με την βοήθεια του
υδραυλικού τηλέγραφου μεταφέρει το μήνυμα από τη θάλασσα στη στεριά.
Εκεί, όπου η θεά Δήμητρα, μαζεύει με προσοχή τα στάχια της και φροντίζει τη
γη, ώστε όλοι να απολαμβάνουμε τα
πλούσια αγαθά της. Η Δήμητρα δεν
αργεί να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι
το μήνυμα και αποφασίζει να
χρησιμοποιήσει τη φωτιά, ώστε να
μεταφέρει το μήνυμα γρήγορα στον θεό
της φωτιάς, τον εργατικό Ήφαιστο. Ο
Ήφαιστος, που εκείνη την ώρα
κατασκευάζει μια ασπίδα, λαμβάνει το
μήνυμα και σκέφτεται σε ποιον θεό και με
ποιον τρόπο θα το μεταφέρει. Αμέσως του
έρχεται μια ιδέα. Ξέρει πως η Άρτεμις, θεά
του κυνηγιού, είναι στο δάσος παρέα με
τις Νύμφες. Αρπάζει τη μεταλλική
ντουντούκα, που έχει κατασκευάσει με τα
ίδια του τα χέρια και φωνάζει το μήνυμα
στα δάση για να το ακούσει η Άρτεμις.
Αμέσως εκείνη σταματάει το κυνήγι και
στέλνει μήνυμα με το κινητό της στον Δία,
ώστε να τον ενημερώσει για το μήνυμα
μουσείου. 

10:30 AM 85%

Άρτεμις
Mount Olympos Forest

ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ 
ΟΛΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΑ…

THU 10:30

ΠΡΟΣ ΔΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ



Ο Δίας στέλνει από το tablet του ομαδικό μήνυμα στο messenger όλων των
θεών και τους ενημερώνει για το μήνυμα του Μουσείου
Τηλεπικοινωνιών…

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών 
θέλει να είστε καλά, να 
προσέχετε και να παραμείνετε 
ασφαλείς.

Ραντεβού στο μουσείο.

Μέσα στον χώρο του μουσείου 
μπορείτε να δείτε όλα τα μέσα 
επικοινωνίας που 
χρησιμοποιούν οι θεοί και με 
ποιους τρόπους μπορούμε όλοι 
να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας.

THU 10:32
ΠΡΟΣ OΛΟΥΣ

Δίας, Βασιλιάς των θεών
Mount Olympos

THU 10:32






























