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Οι άθλοι του Ηρακλή και η 
επικοινωνία με τον Ευρυσθέα 

γίνονται εντελώς διαφορετικά!

Γεια σου Ευρυσθέα! 
Ήρθαμε με τον Κέρβερο. 

Κρίμα που δεν το σκέφτηκα 
νωρίτερα, θα μπορούσα 

απλώς να σου είχα στείλει 
στο email τη φωτογραφία να 

δεις ότι τον έπιασα.

Ναι, μην κάνεις τόσο δρόμο. 
Και εγώ θα σου στέλνω τον 
επόμενο άθλο με μήνυμα.
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Κάτσε λίγο βρε λιοντάρι 
να βγάλουμε μια selfie

Η τεχνολογία συνοδεύει τον  
Ηρακλή σε όλους τους άθλους...

Μήνυμα προς 
Διομήδη: Πώς και 

δεν έχεις 
εκπαιδεύσει τα 

άλογά σου να είναι 
πιο ήρεμα;

Ιόλαε βρες στο κινητό 
σου το τηλέφωνο του 
Ευρυσθέα να του πω 

τα νέα. 

Ναι αλλά να 
βγάλουμε πρώτα 

μια selfie!

Πώς τα 
πήγα 

Ευρυσθέα;

Τέλεια, ο 
προηγούμενος 

άθλος είχε 
1.887 like!



 4

Ιόλαε, βγάλε με το κινητό σου μια 
φωτογραφία τώρα που το κρατάω

Εντάξει θείε 
Ηρακλή. Θα την 
ανεβάσουμε και 
στο Instagram.

Η τεχνολογία συνοδεύει τον  
Ηρακλή σε όλους τους άθλους...

Θα σας σκοτώσω και από τα 
πούπουλά σας θα φτιάξω 
μαξιλάρι να κάθομαι πιο 

άνετα να παίζω στο Internet.

Κάτσε να ψάξω πρώτα στο Google να δω πώς 
μπορώ να τις σκοτώσω πιο εύκολα

Αχ ωραία, βρήκα μια εφαρμογή που 
υπολογίζει την καλύτερη κατεύθυνση να 

τις χτυπήσω



Ο Θησέας θα έβγαινε ευκολότερα από 
τον Λαβύρινθο και δεν θα έχανε τον 

πατέρα του!

Ξεμπερδέψαμε και 
με τον Μινώταυρο. 

Αντε να βάλω το 
GPS να δω πώς θα 
βγω από δω μέσα

Στέλνω και μήνυμα: 
«Μπαμπά ξέχασα να 

αλλάξω τα πανιά αλλά 
όλα καλά, τα λέμε σε 

λίγες μέρες»

Εγώ  τραβούσα βίντεο, 
ας το ανεβάσουμε στο 

Youtube, θα πάρει 

πολλά Like!
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Τρωικός πόλεμος: 
Το internet βγάζει τον Πάρη 

από το δίλημμα...

Γιατί μου τις κουβάλησες 
όλες εδώ και δεν μου 

έστειλες μήνυμα στο κινητό 
με τις φωτογραφίες τους;

Πώς να αποφασίσω 
τώρα; Α, το βρήκα! 

Θα ψάξω στο Google 
ποια είναι η 

ομορφότερη...



Θα μου δώσεις το 
κινητό σου να σου 
στέλνω μηνύματα;

O Πάρης και η Ωραία Ελένη 
ξέρουν από τεχνολογία...

Θα σου πω σε λίγο, τώρα 
μιλάω στο Facebook με μια 

φίλη μου.



Ωραία η ασπίδα σου!
Από το Amazon είναι;

Όχι, από το eBay, 
την είχε σε 

τιμή ευκαιρίας...

Το διαδίκτυο βοηθά τους 
Αχαιούς να αγοράσουν 

όπλα τελευταίας 
τεχνολογίας...

Γιατί δεν στέλνουμε 
ένα email στον 

Ήφαιστο να μας 
ετοιμάσει taser, laser 

και άλλα τέτοια όπλα;



Οπότε εσύ πας προς τα εκεί και 
εγώ θα κάνω επίθεση στους 
Τρώες από την άλλη πλευρά.

Καλύτερα πάντως να επιτεθούμε 
το πρωί γιατί μετά βλέπω στο 
METEO ότι θα έχει καταιγίδα.

Πολύ χρήσιμo αυτό το 
tablet. Καταστρώνουμε 

εύκολα τη στρατηγική μας.

Καλά που έχουμε βάλει 
κωδικό για να μην μας 

χακάρουν οι εχθροί μας!

Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας σχεδιάζουν... 
ηλεκτρονικά τις επόμενες κινήσεις τους

Μήπως, αντί να 
πολεμήσουμε, 

λύσουμε απλώς τις 
διαφορές μας 

παίζοντας ηλεκτρονικό 
σκάκι με τους Τρώες;



Δούρειος ίππος

Πώς θα περάσει 
βρε παιδιά η ώρα 
μέχρι να μπούμε 

στην Τροία;

Εγώ βλέπω 
Ολυμπιακούς Αγώνες 

στο YouTube.

Πέρασα την πίστα 
Angry Birds!

Συγκεντρωθείτε λίγο! Μην 
ασχολείστε όλο με τις 

ηλεκτρονικές σας συσκευές... 
Πόλεμο έχουμε!Λίγο ησυχία, μιλάω 

στο Skype με την 
οικογένεια.

Εγώ δεν έχω σήμα. Αλλά 
καλύτερα... Δεν πρέπει να 
είμαστε μπροστά από την 

οθόνη πολλές ώρες!

Η τεχνολογία συντροφεύει τους 
πολεμιστές μέσα στον Δούρειο Ίππο...

Στείλτε μήνυμα ότι φτάσαμε να 
μας ανοίξουν, τόση ώρα 

περιμένουμε.
Πείνασα κιόλας, μήπως να 

παραγγείλουμε φαγητό online;



Τι κάνεις Οδυσσέα; 
Ακόμα να φτάσεις 

στην Ιθάκη;

Να, πάρε το 
τάμπλετ μου. 

Έχει και 
σύνδεση στο 
διαδίκτυο!

Σε περιμένει η 
Πηνελόπη τόσον 

καιρό, αρκετά έχεις 
καθυστερήσει...

Και τι θα κάνω 
βρε παιδιά; Για 
εξηγήστε μου...

Να, εδώ που λέει 
GOOGLE MAPS 

βλέπεις που είσαι 
και που θες να πας.

Μπορείς τώρα να δεις 
την Πηνελόπη στο SKYPE 

και να της πεις ότι 
έρχεσαι σε λίγο!

Το διαδίκτυο βοηθα τον 
Οδυσσέα να βρει το δρόμο του 

προς την Ιθάκη... και να 
επικοινωνήσει με την Πηνελόπη!



Η Εκκλησία του Δήμου λειτουργεί 
λίγο διαφορετικά...

Βλέπετε αυτά τα ωραία 
πεντελικά μάρμαρα; 

Τα παραγγείλαμε από το 
Amazon.

Ας βγάλουμε 
τώρα όλοι μαζί 

μια selfie

Ποιος από εσάς 
ξέρει να στέλνει 

email;



Ο εξοστρακισμός θα γινόταν 
πολύ πιο εύκολα...

-  Για να εξοριστεί ο 
KIMON MILTIADO  

στείλτε SMS 01
-  Για να εξοριστεί ο 

APISTEIDES LYSIMAXO 
στείλτε SMS 02

-  Για να εξοριστεί...



Η τεχνολογία μεταμορφώνει τη 
διδασκαλία στο αρχαίο σχολείο

Κοιτάξτε τα θαύματα του 
internet. Μπορώ να 

ανεβάσω τη μουσική μου 
στο YouTube!

Κύριε να στείλω μήνυμα 
στον μπαμπά μου να έρθει 

να με πάρει;

Σε πέντε λεπτά, μόλις 
τελειώσουμε το 

μάθημα υπολογιστών



SAFER INTERNET DAY 2018
Τι θα άλλαζε στην αρχαία Ελλάδα 

αν υπήρχε το διαδίκτυο;

Συμμετείχαν οι μαθητές και μαθήτριες 
του δημοτικού σχολείου Athener Schule

από τις τάξεις Γ, Δ, Ε, ΣΤ'
στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής

Εκπαιδευτικός: Γιούλα Σιγούρου

Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι από τα σχολικά βιβλία Ιστορίας της Γ' και Δ' δημοτικού
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