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Περιπέτεια στο Μουσείο!
Πρόλογος από την Κριτική Επιτροπή

Δρ. Ευαγγελία Κανταρτζή
Διευθύντρια Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
Με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων το Μουσείο
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης προκήρυξε τον Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό με
θέμα
«Μια περιπέτεια στο Μουσείο»
Ο στόχος ήταν, στις δύσκολες συνθήκες της καραντίνας λόγω του covid 19 να
δραστηριοποιηθούν, να ενεργοποιηθούν και να βρουν δημιουργική διέξοδο
ταξιδεύοντας με τη ….φαντασία τους.
Τα παιδιά ηλικίας 10-15 ετών έπρεπε να γράψουν μια δική τους περιπέτεια
μυστηρίου και αγωνίας σε 500 λέξεις η οποία θα είχε ως τόπο και αφορμή ένα
Μουσείο.
Το αποτέλεσμα μας εξέπληξε. Οι μικροί συγγραφείς απέδειξαν ότι διαθέτουν
φαντασία, χιούμορ, όρεξη και δημιουργική πένα. Οι συμμετοχές ήταν η μία καλύτερη
από την άλλη. Το διάβασμα ήταν μια απόλαυση. Παιδιά από όλη την Ελλάδα έλαβαν
μέρος και μας μετέφεραν σε πολλά και διαφορετικά Μουσεία. Έως και το δικό μας
Μουσείο το γνωρίσαμε με έναν διαφορετικό τρόπο!
Για τον λόγο αυτό ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν στον τόμο αυτό να
περιληφθούν 15 δημιουργίες των παιδιών τελικά περιλαμβάνονται 20 «περιπέτειες».
Φυσικά τα συγχαρητήρια ανήκουν σε όλα τα παιδιά καθώς όλες οι δημιουργίες
ήταν εξαιρετικές και δυσκολευτήκαμε πολύ στη βαθμολογία και γι’ αυτό δεν είναι
τυχαίο ότι η βαθμολογία είχε μικροδιαφορές.
Ευχόμαστε πάντα να διαθέτουν τη δημιουργική αυτή φαντασία στη ζωή τους
και γιατί όχι να είναι το πρώτο τους ξεκίνημα στο ταξίδι της συγγραφής!
Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής,
ανθρώπους καταξιωμένους στο επιστημονικό τους αντικείμενο, που με περισσή
αγάπη στάθηκαν απέναντι στα κείμενα των παιδιών!
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Περιπέτεια στο Μουσείο!
Μαίρη Τρύφων
Υπεύθυνη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Διαγωνισμός δημιουργικής γραφής από το Μουσείο Σχολικής ζωής και
Εκπαίδευσης. "Περιπέτεια στο Μουσείο". Πόσο χάρηκα τα κείμενα που διάβαζα!
Υπήρχε τόσο δημιουργική φαντασία και γραφή , αλλού παιδική και αλλού μεστή.
Σκέψεις παιδιών που συνδύασαν το χιούμορ, την περιπέτεια, τις γνώσεις . Ήταν όλα
απολαυστικά και μοναδικά! Η επιλογή ήταν δύσκολη, αλλά ο μόνος βαθμός που
ταιριάζει για τις προσπάθειες όλων των παιδιών είναι άριστα 10!!
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Περιπέτεια στο Μουσείο!
Άννα Βασιλειάδη
Πρόεδρος Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς
Ήταν μεγάλη απόλαυση η ανάγνωση όλων των κειμένων. Παιδιά με φαντασία,
με γνώσεις, με γλυκιά χρήση της ελληνικής γλώσσας. Μικρά αστυνομικά δαιμόνια
στις ιστορίες των οποίων κυριαρχεί η αγωνία αλλά και το θάρρος.
Η βαθμολογία δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, ήταν απλά αναγκαία, γι’ αυτό και
υπήρξαν πολύ μικρές διαφορές στην βαθμολογία.
Τα κείμενα έχουν ευρηματικότητα, πρωτοτυπία, διασκεδαστική αφήγηση και
ολοκληρωμένες ιστορίες. Κάποια δεν αποτελούν ακριβώς μια περιπέτεια σε κάποιο
μουσείο αλλά περισσότερο περιγραφή ενός μουσείου, παρ’ όλα αυτά δεν υστερούν
σε ποιότητα και δεν μπορεί κάποιος να αγνοήσει ότι μέσα σε αυτά κρύβονται παιδιά
με καλλιέργεια και προβληματισμό, με διάθεση και γνώσεις.
Σε κάποιες ιστορίες διαφαίνεται κάποια μικρή βοήθεια των γονέων, γεγονός
που θεωρείται θεμιτό και τρυφερό καθώς όλοι ως γονείς το έχουμε κάνει. Απλά για
να μην νιώσουν αδικημένα και «μοναχικά» τα παιδιά που προσπάθησαν χωρίς να
έχουν την τύχη κάποιας ιδιαίτερης βοήθειας, δόθηκε κάποια περισσότερη προσοχή,
σε ό,τι με αφορά, σε κάποια κείμενα που μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνονται
ελάχιστα «άτεχνα», στην πραγματικότητα αξίζουν πολλά μπράβο γιατί δουλεύτηκαν
με προσπάθεια, με πολύ καλή διάθεση, με φαντασία.
Στις ηλικίες που διαγωνίστηκαν δεν υπάρχει «καλό» και «κακό» κείμενο.
Υπάρχει «καλό» και «καλύτερο» και «ακόμα λίγο πιο καλό» και ο διαχωρισμός είναι
δύσκολος.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, πρωτίστως για το θάρρος της
συμμετοχής τους. Όλα τα κείμενα ήταν όμορφα κι εάν δεν ήταν διαγωνισμός, θα
μπορούσαν όλα να βαθμολογηθούν με άριστα.
Καλή συνέχεια, παιδιά, και μην σταματήσετε ποτέ να προσπαθείτε!
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Περιπέτεια στο Μουσείο!
Κώστας Στοφόρος
Συγγραφέας- δημοσιογράφος
Όταν έπεσε η ιδέα στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης να
διοργανώσουμε έναν μαθητικό διαγωνισμό μέσα στην καραντίνα, φαινόταν λίγο
…τρελή σαν ιδέα. Όμως χωρίς μια δόση τρέλας τίποτε δεν θα προχωρούσε στον
κόσμο. Και φυσικά την άποψη αυτή συμμεριζόμαστε όλοι όσοι συνεργαζόμαστε με
αυτό το νεαρό Μουσείο που χάρη στην τρέλα της διευθύντριάς του ξεκίνησε το δικό
του ταξίδι πριν από λίγα χρόνια και καταφέρνει -παρ’ όλες τις αντιξοότητες και χωρίς
ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία- να απλώνει την πλούσια δραστηριότητά του
όχι μόνο στην έδρα του, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
Όμως για να υλοποιηθεί ένας τέτοιος διαγωνισμός απαραίτητο είναι να έχεις
μια κριτική επιτροπή που να αφιερώσει τον χρόνο και να αξιοποιήσει τις γνώσεις της
για να διαβάσει και να κρίνει τα κείμενα των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα με την ίδια την αξία του έργου που έχει αποσταλεί- και την ηλικία του
παιδιού που το γράφει.
Στην πρόσκληση μας για συμμετοχή σε αυτή την επιτροπή ανταποκρίθηκαν
αμέσως δυο κυρίες με σημαντική δράση στον χώρο του παιδικού βιβλίου:
-η Μαίρη Τρύφων, Υπεύθυνη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Δήμου Παλαιού
Φαλήρου
-και η Άννα Βασιλειάδη, Πρόεδρος Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς
Όσο για τις συμμετοχές, ήρθαν απ’ όπου μπορεί να φανταστεί κανείς και
περιείχαν περιπέτεια, μυστήριο και βέβαια πολλά Μουσεία εντός αλλά και εκτός
Ελλάδος! Μουσεία πραγματικά και μουσεία της φαντασίας.
Τα παιδιά μας απέδειξαν ότι το Μουσείο και η επίσκεψη σε αυτό μπορεί να
συνδυάζει πέρα από τη γνώση και τη μάθηση και την ψυχαγωγία!
Θα θέλαμε να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους και όλες για την εξαιρετική
ποιότητα των εργασιών, την πρωτοτυπία και τις όμορφες ιδέες. Τα διηγήματα που
κατατέθηκαν προς κρίση διαβάστηκαν με ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό από την
κριτική επιτροπή και έτσι προχωρήσαμε ομόφωνα στην επιλογή των κειμένων για
διάκριση.
«Οι προσπάθειες όλων των παιδιών ήταν εξαιρετικές. Κάποιες δε, ιδιαίτερα
χαριτωμένες. Η βαθμολογία δεν ήταν εύκολη απόφαση. Όλα τα παιδιά αξίζουν
συγχαρητήρια»
αναφέρει η Άννα Βασιλειάδη, Πρόεδρος της Γυναικείας
Λογοτεχνικής Συντροφιάς.
«Με συνεπήρε το διάβασμα των ιστοριών. Μεταφέρθηκα σε πολλά Μουσεία,
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μάλιστα σε κάποια που δεν γνώριζα. Πρέπει να
τα επισκεφθώ» αναφέρει η Ευαγγελία Κανταρτζή, Διευθύντρια του Μουσείου
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης.
«Είναι καταπληκτικό να βλέπεις ένα Μουσείο μέσα από τα μάτια των παιδιών.
Φαντασία, χιούμορ, γνώσεις που δεν φαντάζεσαι. Κάθε κείμενο ήταν κι ένα ταξίδι.
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Περιπέτεια στο Μουσείο!
Βλέπω μια νέα γενιά συγγραφέων να εμφανίζεται σε λίγα χρόνια!» αναφέρει ο
συνεργάτης του Μουσείου, συγγραφέας και δημοσιογράφος Κώστας Στοφόρος.
Λόγω του υψηλού επιπέδου των κειμένων που κατατέθηκαν προς κρίση,
αποφασίσαμε την αύξηση του αριθμού των κειμένων που περιλαμβάνονται στην
ψηφιακή έκδοση από δεκαπέντε σε είκοσι!
Σημειώνουμε πάντως ότι όλα τα παιδιά έλαβαν αναμνηστικό έπαινο για τη
συμμετοχή τους.
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά που μας τίμησαν με την
αποστολή των διηγημάτων τους αλλά και τους γονείς που τους υποκίνησαν και τους
εμψύχωσαν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό.
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Περιπέτεια στο Μουσείο!
Ακολουθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού:
Βραβεία (με αλφαβητική σειρά):
•

Χρήστος Γεραρής για το διήγημα Περιπέτεια στο μουσείο: Μια

διαφορετική εκδρομή
•

Σμαράγδα Μπότη για το διήγημα Μυστήριο στο Μουσείο

•

Ερατώ-Άννα Σμπόνια για το διήγημα Με τον Δούκα στο μουσείο Ουφίτσι

της Φλωρεντίας
Διάκριση (με αλφαβητική σειρά, συμμετοχή στην ψηφιακή έκδοση):
•

Omama Al Barakat για το διήγημα Περιπέτεια στο Μουσείο

•

Παρασκευή Ανδρεάδου για το διήγημα Η απαγωγή

•

Κωνσταντίνος-Χρυσοβαλάντης Γεωργίου για το διήγημα Περιπέτεια στο

Μουσείο (τη μέρα που επισκέφθηκα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας)
•

Αγγελιάννα Γεωργούλη για το διήγημα Μια περιπέτεια στο μουσείο

•

Κοραλία Γκουντή για το διήγημα Περιπέτεια στο Μουσείο

•

Μάξιμος Γκουντής για το διήγημα Περιπέτεια στο Μουσείο

•

Κάρμεν Εμμανουηλίδου για το διήγημα Περιπέτεια στο Μουσείο

•

Νικολέτα Θεοδωρίδη για το διήγημα ΠεΡιπέΤΕια σΤο ΜουΣείΟ - Το όνειρο

της Καρυάτιδας
•

Iάσονας – Ραφαήλ Θεοδωρίδης για το διήγημα Το ταξίδι της παλιάς

σχολικής σάκας
•

Στέφανος Καραγιάννης για το διήγημα Μυστήριο στο Μουσείο

•

Χριστίνα Καφούρου για το διήγημα Περιπέτεια στο Μουσείο

•

Αναστασία Κυρκούδη για το διήγημα Μια παράξενη περιπέτεια στο

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Καλαμπάκας
•

Ηλέκτρα Λυμπινάκη για το διήγημα Περιπέτεια στο Μουσείο

•

Κωνσταντίνα Μαντά για το διήγημα Ένα μυστήριο από μάρμαρο
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Περιπέτεια στο Μουσείο!
•

Δημήτρης Οδυσσέας Πιπέρης για το διήγημα Μια περιπέτεια στο

Μουσείο… κέρινων ομοιωμάτων
•

Σοφία Ράικου για το διήγημα Περιπέτεια στο Μουσείο

•

Ευάγγελος Σκουτέρης για το διήγημα Περιπέτεια στο Μουσείο
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Περιπέτεια στο Μουσείο!

Π

εριπέτεια στο μουσείο: Μια διαφορετική εκδρομή
Χρήστος Γεραρής

Ήταν πρωί Δευτέρας, μιας μέρας που όχι μόνο ποτέ δεν θα αναμέναμε με
ανυπομονησία, αλλά και που θα κάναμε τα πάντα για να μην έρθει. Κι όμως, αυτή η
Δευτέρα, ήταν διαφορετική! Θα πηγαίναμε στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και
Εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι συμμαθητές μου είχαν δηλώσει συμμετοχή, και ναι-η
στιγμή έφτασε. Επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο που θα μας μετέφερε στο μουσείο
και δεν καταλάβαμε πόσο γρήγορα φθάσαμε. Μάλιστα, ο φίλος μου ο Γιωργάκης είχε
επισκεφθεί ξανά το μουσείο με τους γονείς του και ήξερε κάποια σχετικά πράγματα.
Ξεναγό δεν είχαμε, όμως μας έλεγαν μερικές πληροφορίες οι καθηγητές μας.
Ταυτόχρονα, ο Γιωργάκης μου έκανε τη δική του ξενάγηση.
-Βλέπεις αυτήν την εικόνα με τα δύο παιδάκια; Είναι από το εξώφυλλο ενός
παλιού αλφαβηταρίου.
-Την έχω ξαναδεί νομίζω…
Με την πολλή συζήτηση, «βυθιστήκαμε» στη μαγεία όλων αυτών των
όμορφων, συνάμα όμως τρομακτικών εκθεμάτων, και απομακρυνθήκαμε από την
υπόλοιπη τάξη, χωρίς να το καταλάβουμε. Υπήρχαν παντού γύρω μας παιχνίδια και
βιβλία των παιδιών. Πόσο διαφορετική ήταν αυτή η εποχή! Τότε, ο Γιωργάκης μου
λέει:
-Υπάρχει μια αίθουσα εδώ με παλιές γραφομηχανές και διάφορα άλλα. Πάμε
να ρίξουμε μια ματιά;
-Μα…
-Μην ανησυχείς, θα ξαναβρούμε την τάξη μας, έλα!
Πράγματι, μπήκαμε στην αίθουσα. Ο φωτισμός ήταν χαμηλός και δεν υπήρχαν
επισκέπτες. Οι πόρτες έτριζαν και έξω ο αέρας φυσούσε.
-Βλέπεις; Αυτή είναι μια στολή κοριτσίστικη. Δινόταν μεγάλη σημασία στην
εμφάνιση των μαθητών. Να και κάποιες σάκες…
Η ώρα περνούσε και η υπόλοιπη τάξη άφαντη. Εμείς παρατηρούσαμε τα
εκθέματα, όλα τακτοποιημένα με σειρά. Ήταν σαν να βρισκόμασταν σε μια
πραγματική τάξη εκείνης της εποχής. Τότε καθίσαμε σε ένα μικρρό θρανίο και
κλείσαμε τα μάτια μας. Επικρατούσε ησυχία…
Μετά από λίγη ώρα , ω του παραδόξου θαύματος, ανοίξαμε τα μάτια μας και
αντικρίσαμε κάτι απίστευτο! Στην έδρα ήταν καθισμένη μια νεαρή κυρία, πιθανότατα
η δασκάλα και στα θρανία πειθαρχημένοι μαθητές με στολές. Ακόμα και εμείς
φορούσαμε στολές και είχαμε μπροστά μας από ένα αναγνωστικό: ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Γ’ Δημοτικού!
Η δασκάλα διάβαζε μια ιστορία: Ο Σιδηρουργός. Όλοι οι μαθητές κοιτούσαν το
κείμενο από μέσα με ανυπομονησία όταν η δασκάλα με έβαλε να διαβάσω-ήξερε το
επίθετό μου! Έτσι, διάβασα ένα απόσπασμα, πάντα με τρόμο και απορία για αυτό
που συνέβαινε. Διάβασα περίπου πέντε σειρές.
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Περιπέτεια στο Μουσείο!
-Για την επόμενη φορά, αντιγραφή και απέξω το διήγημα. Μπορείτε να
πηγαίνετε. Προσέξτε στον δρόμο.
Εγώ και ο Γιωργάκης κοιτάζαμε ο ένας τον άλλο για μερικά δευτερόλεπτα. Τα
πάντα ήταν όπως πριν. Δεν υπήρχε ούτε στολή, ούτε δασκάλα, ούτε τετράδιο.
Σηκωθήκαμε γρήγορα χωρίς να πούμε λέξη και πήγαμε στην κεντρική είσοδο. Η
υπόλοιπη τάξη είχε ανησυχήσει.
-Που ήσασταν παιδιά; Δεν έπρεπε να φύγετε από δίπλα μου. Ακολουθείτε
πάντα τον καθηγητή σας, μας μάλωσε η καθηγήτριά μας.
Πάλι δεν μιλήσαμε και πήραμε τον δρόμο της επιστροφής μη έχοντας
καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. Αυτό που ξέραμε πάντως ήταν πως η εκδρομή
αυτή ήταν πολύ καλύτερη και βιωματική-τουλάχιστον για εμάς τους δύο- απ’ ό,τι την
περιμέναμε, παρόλο που δεν πίστεψε κανείς την περιπέτειά μας. Είχαμε μια
μοναδική εμπειρία επιστροφής πίσω στο χρόνο, την καλύτερη ξενάγηση που θα
μπορούσαμε να έχουμε!
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Περιπέτεια στο Μουσείο!

Μ

υστήριο στο Μουσείο
Σμαράγδα Μπότη

Πριν από λίγες μέρες πήγαμε εκδρομή στο λαογραφικό μουσείο της Κύμης. Η
ιδέα αρχικά δεν με ενθουσίασε, καθώς θα προτιμούσα να πάμε κάπου αλλού.
Όταν έφτασε η μέρα ανεβήκαμε στο λεωφορείο από την Οκτωνιά και πήγαμε
στο μουσείο στην Κύμη. Όταν μπήκαμε μέσα, εντυπωσιάστηκα! Στο ισόγειο είχε
διάφορες φορεσιές, στολές και πολλών ειδών ενδυμασίες. Επίσης, στην «αστική
γωνιά» υπήρχαν ιερά σκεύη, ξυλόγλυπτα και τόσα άλλα υπέροχα πράγματα! Τα
κοίταζα προσεκτικά και πραγματικά είχα εντυπωσιαστεί! Υπήρχαν και άλλες
αίθουσες στο ισόγειο, μα πιο συγκλονιστική ήταν αυτή που αναπαριστούσε ένα
ολόκληρο παλιό σπίτι. Όταν αντίκρισα την κρεβατοκάμαρα, το βλέμμα μου στάθηκε
στην αραχνοΰφαντη πάντα στον τοίχο: φαινόταν στην άκρη της μια χρυσή κουκίδα.
Αρχικά, νόμιζα ότι όλο αυτό το έκαναν τα μάτια μου και, ενώ πήγαμε πιο πέρα να
θαυμάσουμε τα ασπροκεντήματα, εγώ σκεφτόμουν όλη την ώρα την κουκίδα.
Αφού ξεναγηθήκαμε παντού, πήγαμε και καθίσαμε στη βιβλιοθήκη. Εγώ
παρακάλεσα την υπεύθυνη και πάω ξανά μόνη μου στους χώρους που είχαμε
περάσει, για να τα δω ξανά όλα μόνη μου με ησυχία. Εκείνη συμφώνησε, θέτοντας
μου ως προϋπόθεση να μην αγγίξω τίποτα. Ένευσα καταφατικά και έτρεξα, σχεδόν,
στην κρεβατοκάμαρα.
Μόλις μπήκα στην αίθουσα, η χρυσή κουκίδα έλαμπε ακόμη περισσότερο.
Πλησίασα το χέρι μου να την αγγίξω και, εκείνη την ώρα, ήρθε η υπεύθυνη το μάτι
της έπεσε πάνω στην κουκίδα. Στην ερώτησή μου αν την είχε ξαναδεί, απάντησε πως
δεν την είχε προσέξει. Η περιέργειά μου είχε φουντώσει και, τραβώντας την πάντα,
αντικρίσαμε ένα χρυσό κλειδί, που πάνω του έγραφε με καλλιγραφικά γράμματα:
«Στον Κυμαίο ευεργέτη σαν πας, θα βρεις αυτό που αναζητάς». Κατευθείαν το μυαλό
μου πήγε στον Γ. Παπανικολάου και τρέξαμε στην αίθουσα με τις φωτογραφίες από
τη ζωή του. Εκεί βρισκόταν η δασκάλα και οι συμμαθητές μου και, αφού τους
εξηγήσαμε τα πάντα, αρχίσαμε να ψάχνουμε για τη λύση στο μυστήριο του κλειδιού,
προσπαθώντας να βρούμε πού θα το βάλουμε.
Έπειτα από αρκετή ώρα και αφού παιδευτήκαμε αρκετά, μια συμμαθήτριά μου
είπε πως μάλλον το κλειδί μας υποδείκνυε τον τόπο, όπου έπρεπε να πάμε. Ξαφνικά,
το μάτι της δασκάλας μας έπεσε σε ένα χαρτί που φαινόταν πίσω από μια
φωτογραφία. Το τραβήξαμε και έγραφε: «Δούλεψε σκληρά και θα βγάλεις στάρι».
«Αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο!» παραπονέθηκε μια μαθήτρια της Ε΄ τάξης.
«Μάλλον πρέπει να πάμε στην αίθουσα με τα γεωργικά εργαλεία», απάντησα εγώ.
Πήγαμε στην αίθουσα και σε μια γωνιά, κάτω από ένα δρεπάνι υπήρχε ένα άλλο
κιτρινισμένο χαρτί που έγραφε: «Βάλε μπουγάδα και ξεπλένεται η αλήθεια».
«Γρήγορα, πάμε στον χώρο του πλυσταριού!» πρόσταξε η δασκάλα μας. Τρέξαμε
γρήγορα και αρχίσαμε το ψάξιμο. Ψάχναμε, ψάχναμε… ώσπου κάποια παιδιά
βρήκαν ένα άλλο σημείωμα μέσα σε μια σκάφη. Μου το έδωσαν και διάβασα
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δυνατά: «Μπράβο, παιδιά! Αν διαβάζετε αυτό το σημείωμα τώρα, σημαίνει ότι
συνεργαστήκατε και δουλέψατε μαζί. Δείξατε ενδιαφέρον για τον τόπο σας και ένα
ξυλόγλυπτο ενθύμιο σας ανήκει»!
Τελικά, όλη η ιστορία είχε «σκηνοθετηθεί» από την υπεύθυνη του μουσείου και
τη δασκάλα μας. Αυτή ήταν η πιο περιπετειώδης εκδρομή και θα μου μείνει
αξέχαστη!
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Μ

ε τον Δούκα στο Μουσείο Ουφίτσι της Φλωρεντίας
Ερατώ Άννα Σμπόνια

‘Ήταν μια κανονική μέρα όπως όλες οι άλλες. Καθόμουνα ήρεμα στον πίνακά
μου, κατσουφιασμένος όπως πάντα, δεν φταίω εγώ ,αν ο ζωγράφος με σχεδίασε έτσι.
Είχα το ωραίο κόκκινο καπελάκι Δούκα σταθερό στο κεφάλι μου, οι επισκέπτες του
μουσείου περπάταγαν ανάμεσα στους πίνακες, ήταν μια μέρα σαν όλες τις άλλες.
Έτσι τουλάχιστον νόμιζα. Αχ, συγνώμη, ξεχάστηκα να συστηθώ. Είμαι ο Δούκας του
Μοντεφέλτρο. Το πορτρέτο μου είναι τοποθετημένο δίπλα στον πίνακα της
Δούκισσας του Ουρμπίνο. Δεν ξέρω πώς του ήρθε του Μουσείου να βάλει ένα
τσακωμένο ζευγάρι τον ένα δίπλα στην άλλη να κοιτάζονται αιώνια. Ναι, καλά
καταλάβατε, τελευταία δεν τα πάω πολύ καλά με τη σύζυγό μου. Πολλές φορές το
βράδυ, όταν δεν κοιτάει κανένας, πηγαίνω καμιά βολτίτσα στους άλλους πίνακες να
δω τους φίλους μου.
To ίδιο έγινε και εκείνη την δήθεν συνηθισμένη μέρα, που η δούκισσα είχε
ξεπεράσει τα όρια. Αποφάσισα οργισμένος να πάω να κάνω μία βόλτα, όσο οι
τουρίστες ήταν ακόμα λίγοι. Γύρισα την πλάτη μου στη σύζυγό μου και πήγα να βρω
την φίλη μου θεά Αφροδίτη στον πίνακα της ‘Ανοιξης του Μποτιτσέλι. Για κάποιο
παράξενο λόγο δεν μπορούσα να την βρω πουθενά. Κοίταξα γύρω, όλα ήταν πολύ
παράξενα. Δεν είχα ξαναδεί τόσο ρεαλιστική ζωγραφιά. Aλλά μόλις όλοι άρχισαν να
με κοιτάνε παράξενα κατάλαβα ότι είχα πάρει λάθος δρόμο και είχα καταλήξει στον
κόσμο των ανθρώπων. Άρχισα να περπατάω πανικόβλητος ψάχνοντας την Άνοιξη.
Ξαφνικά είδα ένα πλήθος ανθρώπων μαζεμένους γύρω από έναν πίνακα.
Πλησίασα και είδα ότι παρατηρούσαν με ενθουσιασμό το αριστούργημα του
Μικελάντζελο, τη Μαντόνα Ντόνι. Δεν είχα ποτέ παρατηρήσει αυτή την τόσο όμορφη
ζωγραφιά, ήταν λες και την έβλεπα για πρώτη φορά. Απεικονίζει την Αγία Οικογένεια
και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Λένε ότι αυτός ο πίνακας είναι το μοναδικό ζωγραφικό
έργο του γλύπτη Μικελάντζελο.
Γύρισα απότομα το κεφάλι μου και είδα στο τέλος του διαδρόμου την Αφροδίτη
να με κοιτάει. Έτρεξα προς το μέρος της και κάθισα να κοιτάζω τον πίνακα με το
στόμα ανοιχτό. Τι ομορφιά! Τι χρώματα! Τα μάτια μου σχεδόν βγήκαν από την θέση
τους. Η Αφροδίτη, όπως πάντα όμορφη στην μέση της ζωγραφιάς, με κοίταζε
απορημένη. Ο άνεμος στην άλλη άκρη, με ένα θυμωμένο ύφος, κυνηγούσε την
τρομαγμένη Φλώρα, την θεά των φυτών. Και πάνω από την θεά πετούσε ο φιλαράκος
μου ο Έρως. Με κοίταξε καλά και μου είπε ψιθυριστά «τρέχα, πήγαινε στον Δάντη,
μόνο αυτός μπορεί να σε βοηθήσε»’.
Μόλις με είδε ο Δάντης με κοίταξε με ένα βλέμμα λες και μου έλεγε: «Τι
βλακεία έκανες πάλι;». Τον κοίταξα καλά. Φορούσε μια μακριά σκούρα κόκκινη
ρόμπα και στο αριστερό του χέρι κράταγε το βιβλίο του. Είχε ένα ειρηνικό, σοφό ύφος
και με το δεξί χέρι σηκωμένο κοιτούσε προς τα δεξιά, λες και μου έδειχνε κάτι.
Κοίταξα προς εκείνη την κατεύθυνση και είδα με μεγάλη χαρά την κορνίζα του πίνακά
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μου. Έριξα μια ματιά δεξιά και αριστερά για να σιγουρευτώ ότι κανείς δεν κοιτούσε
και πήδηξα στην θέση μου. Τι να κάνω, αυτό είναι το πεπρωμένο μου.
Καταδικασμένος ισόβια να κοιτάζω την συμβία μου.
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Η

απαγωγή
Παρασκευή Ανδρεάδου
Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019
Προσπάθεια απαγωγής στο μουσείο, ο κακοποιός συλλαμβάνεται. Όμως, ας
πάρουμε τα πράγματα από την αρχή…..
Πέμπτη, 18 Ιουλίου (πρωί)
Εγώ και η οικογένειά μου πήγαμε μια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Αβδήρων. Εκεί γινόταν μια εκδήλωση που ήταν μόνο για παιδιά και έτσι οι γονείς
μου, με άφησαν να την παρακολουθήσω. Στο μουσείο υπήρχε ένας ξεναγός, ο οποίος
μας έδειχνε διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα. Μετά από λίγα λεπτά, ένας άγνωστος
με τράβηξε από το χέρι και είπε, δήθεν, πως είναι ο μπαμπάς της κολλητής μου. Εγώ
τον ακολούθησα και με πήγε σε μια αίθουσα όπου βρισκόταν μια ομάδα Αμερικανών.
Ανάμεσά τους ήταν η Κέιτ. Τη γνώρισα όταν φτάσαμε στην αίθουσα με τα ταφικά
ευρήματα. Εκεί τελείωνε η ξενάγηση και όλοι έτρεξαν στην έξοδο εκτός από εμένα
που χτύπησα το πόδι μου σε μία επιτύμβια πλάκα. Η Κέιτ έτρεξε να με βοηθήσει. Έτσι
γνωριστήκαμε. Ξαφνικά, ο «μπαμπάς» της κολλητής μου, κλείδωσε την πόρτα
λέγοντας τη φράση «αυτός θα γίνει ο δικός σας τάφος».
Πέμπτη, 18 Ιουλίου (μεσημέρι)
Ρώτησα την Κέιτ αν έχει κινητό τηλέφωνο, για να τηλεφωνήσουμε στην
αστυνομία. Εκείνη έβγαλε από την τσάντα της ένα κινητό με ασημένια θήκη που όμως
είχε ξεχάσει να το φορτίσει. Έπειτα εγώ, επειδή είχα πεινάσει, έβγαλα ένα σάντουιτς
από τον σάκο μου και το μοιράστηκα με την Κέιτ. Καθώς τρώγαμε, ακούστηκε μια
ανδρική φωνή. Γύρισα πίσω μου και είδα το άγαλμα του Δημόκριτου να μου μιλάει.
Λιποθύμησα από το φόβο μου.
Πέμπτη, 18 Ιουλίου (απόγευμα)
Λίγη ώρα μετά ένοιωσα ένα χέρι να με σκουντάει. Ήταν η Κέιτ που
προσπαθούσε να με συνεφέρει. Μου έδωσε λίγο νερό και μισή σοκολάτα. Μετά από
αυτό με έπιασε μια ανησυχία ότι θα με ψάχνουν οι δικοί μου. Το άγαλμα
εξακολουθούσε να μένει «ζωντανό» και έτσι αρχίσαμε να ψάχνουμε να βρούμε τι
κάνει το άγαλμα να «ζωντανεύει». Τότε βρήκα ένα κουμπί. Το πάτησα και ξαφνικά
ακούστηκε ο δυνατός ήχος του συναγερμού. Η Κέιτ πανικοβλήθηκε και μου είπε ότι
θα μπούμε φυλακή αλλά εμένα μου ήρθε μια πολύ τρελή ιδέα. Εφόσον η αστυνομία
θα νόμιζε ότι έγινε ληστεία στο μουσείο, θα έφτανε αμέσως και έτσι μπορούσαμε να
σωθούμε από τον απαγωγέα μας.
Μέχρι τότε έπρεπε να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε για να μας βρουν οι
αστυνομικοί πιο γρήγορα. Έτσι, πετάξαμε χρήματα στο πάτωμα για να τους
τραβήξουμε την προσοχή, ανοίξαμε το χρηματοκιβώτιο και περιμέναμε.
Δέκα λεπτά αργότερα…..
Ακούγονταν σειρήνες παντού. Περιμέναμε με αγωνία να φτάσουν οι άνθρωποι
που θα μας ελευθέρωναν. Η πόρτα έτριξε και δυο αστυνομικοί μπήκαν στο χώρο της
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ψεύτικης κλοπής. Είδαν τα πεταμένα λεφτά και πλησίασαν στο ανοιχτό
χρηματοκιβώτιο. Μας βρήκαν κρυμμένες πίσω του και παγωμένες από το φόβο μας.
Προσπάθησαν να μας ηρεμήσουν και μας ρώτησαν τι είχε συμβεί. Εκείνη την ώρα
έφτασε και ο απαγωγέας μας μαζί με δύο αγόρια που σκόπευε να τα κλειδώσει μαζί
μας. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και ειδοποίησαν τους γονείς μας να έρθουν να
μας πάρουν.
Την άλλη μέρα, η Κέιτ κι εγώ , βλέπαμε τις φωτογραφίες μας στα πρωτοσέλιδα
των εφημερίδων…
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Π

εριπέτεια στο Μουσείο
(τη μέρα που επισκέφθηκα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας)
Κωνσταντίνος Χρυσοβαλάντης Γεωργίου
Επιτέλους! Έφτασε η μέρα που είχα κυκλώσει στο ημερολόγιό μου. Σάββατο,
15 Μαρτίου. Επίσκεψη στο μουσείο! Θα έβλεπα από κοντά όλα αυτά που μελετούσα
και θαύμαζα τόσο καιρό, μέσα από τις εγκυκλοπαίδειές μου.
«Καλωσορίσατε στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας» είπε ένας κύριος ανοίγοντας
την πόρτα. Άφησα το χέρι του μπαμπά κι έκανα μια αργή στροφή γύρω από τον
εαυτό μου, ξεφωνίζοντας ένα δυνατό «Γουάουυυυυυ»! Βρέθηκα σε μια.. ζούγκλα!
Όχι, σε ένα… δάσος. Ή μήπως σε μια λίμνη, σε μια θάλασσα, σε ένα ποτάμι. Δεν ήξερα
από πού να αρχίσω. Τι να πρωτοδώ. Ώσπου άκουσα μια φωνή να μου φωνάζει «
Κωνσταντίνοοο».
Κοίταξα δεξιά, κοίταξα αριστερά, τίποτα. Πάνω, κάτω… κανείς. «Εεε, ψιτ εδώ»,
συνέχισε η φωνή. Μου φάνηκε πως προερχόταν από την… αρκούδα. Εκείνη την
τεράστια που με κοιτούσε με τα λαμπερά της μάτια. Πλησίασα κι έμεινα για λίγη
ώρα να κοιτώ τα κοφτερά της νύχια και την πλούσια, καφέ γούνα της. Το βλέμμα μου
έπεσε στο μικρό ταπελάκι με τις πληροφορίες και ξεκίνησα να διαβάζω: «Η
αρκούδα….» ώσπου εμφανίστηκε ένα τοξάκι. Ένα χρυσό τοξάκι που μου έδειχνε να
προχωρήσω δεξιά. Εκεί ήταν ένας κροκόδειλος που έμοιαζε τόσο ζωντανός με το
στόμα ανοιχτό και τα τριγωνικά του δόντια. Η ταμπελίτσα του έλεγε:« Διάβαζε και
σημείωνε ό, τι βλέπεις».
Χωρίς χάσιμο χρόνου, έβγαλα από το σακίδιό μου σημειωματάριο και στυλό
και έγραφα ό, τι μου έδειχνε η ταμπέλα. Κάθε ταμπέλα κι ένα γράμμα της αλφαβήτας.
Έβλεπα και σημείωνα ώσπου βγήκε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα από τα… ζώα.
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ ΝΑ ΖΩΝΤΑΝΕΨΟΥΜΕ. ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ!» Στο
τελευταίο ταμπελάκι είχε κι έναν χάρτη.
Έτσι, ξεκίνησα τη μεγάλη προσπάθεια για να εκτελέσω αυτή την περίπλοκη και
σπουδαία αποστολή. Ακολούθησα τον χάρτη. ‘Εστριψα 46ο δεξιά, δυο μέτρα
μπροστά. Έφτασα μπροστά από έναν λαγό. Πλησίασα το ταμπελάκι κι έγραφε μοναχά
τη συλλαβή «ΛΑ». Αμέσως το σημείωσα και συνέχισα να ακολουθώ τον χάρτη.
Έφτασα μπροστά από ένα ζουζούνι με φτερά. Στο ταμπελάκι του έγραφε ένα «ΖΟΥ».
Συνέχισα ώσπου βρέθηκα μπροστά από έναν ρινόκερο. Τεράστιο, γκρίζο και ξέρετε τι
μου εμφάνισε η ταμπέλα του; Τη συλλαβή «ΡΙ». Τη σημείωσα κι αυτή. Ακολούθησα
και πάλι τον χάρτη ώσπου βρέθηκα μπροστά από ένα σπουργίτη. Αυτή τη φορά
έγραψα τη συλλαβή «ΤΗΣ» .
Ο χάρτης με οδήγησε στην αίθουσα με τα πετρώματα. Γύρισα τον χάρτη
ανάποδα και διάβασα: «Γράψε τις συλλαβές που βρήκες με τη σειρά που τις βρήκες.»
Τις έγραψα μια μια. ΛΑ ΖΟΥ ΡΙ ΤΗΣ. Ήταν η λέξη λαζουρίτης. Ένα σπάνιο πέτρωμα.
Αυτό θα έπρεπε να το πάρω από την αίθουσα εκθεμάτων με τα πετρώματα και τους
δεινόσαυρους.
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Όταν έφτασα στην αίθουσα έκανα στροφές για να δω πού ακριβώς βρισκόταν.
Τον είδα! Ήταν πάνω σε έναν δεινόσαυρο. Για να βγω εκεί πάνω έπρεπε να κάνω …
παρκούρ. Από τον μικρό δεινόσαυρο στον μεσαίο και ύστερα στον πιο ψηλό. Τα
κατάφερα! Πήρα στα χέρια μου το πέτρωμα και στη συνέχεια κατρακύλησα και
βρέθηκα μπροστά από ένα κούφωμα. Αυτό ήταν! Το «αντίδοτο»! Τοποθέτησα το
πέτρωμα στο κούφωμα και… αρκούδες, χελώνες, κροκόδειλοι, τίγρεις, ζαρκάδια,
κροκόδειλοι, λιοντάρια, πουλιά, ψάρια ζωντάνεψαν. Άλλα άρχισαν να περπατάνε,
κάποια να πετάνε, άλλα να κολυμπάνε και όλα τους να επιστρέφουν πίσω στο φυσικό
τους περιβάλλον.
Φεύγοντας, μού κλείσανε το μάτι. Το ίδιο έκανα κι εγώ!
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Μ

ια περιπέτεια στο μουσείο
Αγγελιάννα Γεωργούλη

Ας κάνουμε μία αναδρομή και ας γυρίσουμε δύο χρόνια πίσω, την ημέρα που
επισκέφτηκα με την οικογένειά μου το μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην όμορφη και
παγωμένη Βιέννη.
Το μουσείο ήταν αριστοκρατικό. Ένα επιβλητικό κτήριο, που στις αίθουσές του,
φιλοξενούσε αμέτρητα εκθέματα. Πολλοί άνθρωποι μεγάλοι και μικροί περίμεναν
στη σειρά για να πάρουν το εισιτήριό τους. Όλοι τους χαμογελαστοί, καθώς θα
επισκέπτονταν ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία στην Ευρώπη. Όλα ήταν πολύ ήρεμα
κι η απαλή μουσική έκανε μικρούς και μεγάλους να χαλαρώνουν.
Φτάσαμε στην αίθουσα με τα βαλσαμωμένα ζώα. Υπήρχαν τίγρεις, λιοντάρια,
πουλιά, σαύρες και άλλα πολλά. Μου κίνησε το ενδιαφέρον αυτή η αίθουσα. Της
οικογένειάς μου όχι και τόσο, αφού προχώρησαν γρήγορα στην επόμενη.
Έμεινα μόνη μου σε ολόκληρο το δωμάτιο να κοιτάζω ένα -ένα προσεκτικά τα
εκθέματα και να διαβάζω τη λεζάντα του καθενός.
Ξαφνικά άκουσα τζάμια να σπάνε, γύρισα πίσω μου και τι να δω; ….μία τίγρης
της Μαλαισίας, ένα λιοντάρι και μία μαϊμού πήδηξαν από τις βιτρίνες τους‼
Νόμιζα ότι θα μου κάνουν κακό! Όλες οι ιστορίες που είχα διαβάσει
περιέγραφαν αυτά τα ζώα άγρια, περίεργα και επιθετικά! Τίποτα δεν ίσχυε.
Η τίγρης με πλησίασε σιγά σιγά, κι ακούμπησε τη μουσούδα της στη μύτη μου
σαν αυτός να ήταν αυτός ο τρόπος της να με χαιρετήσει. Με ανέβασε στη ράχη της
και με οδήγησε σε ένα δωμάτιο. Το τοπίο άλλαξε τελείως. Από εκεί που ήμουν στο
μουσείο… μεταφέρθηκα στη ζούγκλα‼
Μία οικογένεια μαϊμούδων κρέμονταν από ένα καταπράσινο, ψηλό δέντρο,
μερικές καμηλοπαρδάλεις έπιναν νερό από μία δροσερή λιμνούλα και ο βασιλιάς της
ζούγκλας καθόταν στον αναπαυτικό θρόνο του, φτιαγμένο από φύλλα μπανανιάς και
ξύλα μπαμπού.
Όλα τα ζώα εκεί, ήταν πολύ φιλικά μαζί μου και ήταν φανερό ότι ήθελαν να
επικοινωνήσουμε. Μιλούσαν τη γλώσσα των ανθρώπων. Τους καταλάβαινα και αυτά
το ίδιο.
Μου έδειξαν πόσο όμορφη είναι η ζούγκλα! Ένα σπάνιο πουλί, με υπέροχα
χρωματιστά φτερά, που όμοιά τους δεν είχα ξαναντικρίσει στη ζωή μου, με τη
βοήθεια ενός φτερού από παγώνι, ζωγράφισε πώς εμείς οι άνθρωποι
καταστρέφουμε το σπίτι τους, τη ζούγκλα.
Ο βασιλιάς τους, το λιοντάρι, είπε, ότι πολλά από τα ζώα που βρίσκονταν εκεί
χρόνια πριν ζούσαν σε ζούγκλες και σε δάση που τώρα έχουν καταστραφεί.
-«ΞΗΡΑΣΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΚΥΝΗΓΙ ΖΩΩΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΑΜΕΤΡΗΤΑ
ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΓΚΑΛΙΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ
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ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΗ ΧΡΟΝΙΑ!», είπε ο βασιλιάς κι όλα τα ζώα
συμφώνησαν και τον χειροκρότησαν.
-«ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ‼ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΖΩΑ‼» Φώναξαν όλα μαζί.
Ήρθε η ώρα της επιστροφής. Η τίγρης με ανέβασε ξανά στη ράχη της και με
μετέφερε πίσω στη αίθουσα του μουσείου.
Η μαμά μου εμφανίστηκε σαστισμένη μαζί με τους φύλακες. Με έψαχνε
παντού!
Στο χέρι μου κρατούσα ένα χρωματιστό φτερό και ένα φύλλο μπανανιάς που
πάνω του έγραφε:
ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΦΤΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ
ΘΥΜΑΣΕ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΠΑΝΙΟ ΦΥΛΑΧΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΤΙΓΡΗΣ
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Π

εριπέτεια στο Μουσείο
Κοραλία Γκουντή

Ήταν στις 24 του μήνα όταν ο νυχτοφύλακας του μουσείου άρχισε να ακούει
παράξενους θορύβους από την αίθουσα της αρχαίας Αιγύπτου. Αρχικά ο
προϊστάμενός του νόμισε ότι απλά του φανταζόταν από την έλλειψη ύπνου. Μια
νύχτα πήγε ο ίδιος να ελέγξει την κατάσταση.
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα συνειδητοποίησε ότι ο νυχτοφύλακας έλεγε την
αλήθεια και πανικόβλητος έφυγε από το μουσείο όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Πολλοί
υπάλληλοι είπαν ότι το μουσείο ήταν στοιχειωμένο και οι συντηρητές απέφευγαν να
πηγαίνουν στην συγκεκριμένη αίθουσα, ενώ όταν τα νέα διαδόθηκαν μόνο οι πιο
τολμηροί επισκέπτονταν το μουσείο, ψάχνοντας για οποιοδήποτε στοιχείο για την
ύπαρξη του φαντάσματος.
Μέσα σε διάστημα μερικών ημερών υπήρχαν διάφορες θεωρίες γύρω από τη
στοιχειωμένη αίθουσα. Κάποιοι έλεγαν ότι το πνεύμα κάποιου φαραώ
περιπλανιόταν στην αίθουσα ενώ, κάποιοι άλλοι είπαν πως επρόκειτο για κάποια
αρχαία κατάρα. Όταν οι υπεύθυνοι του μουσείου κατάλαβαν πως αν δεν έλυναν το
μυστήριο της αίθουσας τότε το μουσείο θα έκλεινε αποφάσισαν να προσλάβουν
κάποιον που θα τους βοηθούσε.
Έτσι το επόμενο πρωί έβαλαν αγγελία το διαδίκτυο ζητώντας βοήθεια από
όποιον μπορούσε να την προσφέρει με αμοιβή 2000 ευρώ. Δύο μέρες πέρασαν όμως
και κανείς δεν εμφανίστηκε. Την τρίτη μέρα εμφανίστηκε ο μόνος άνθρωπος που
ήταν διατεθειμένος να βοηθήσει. Ο φύλακας αρχικά ξαφνιάστηκε όταν είδε το άτομο
αυτό και αρνήθηκε να το πάει στον υπεύθυνο. Τελικά όμως αφού κανένας άλλος δεν
είχε εμφανιστεί για την αγγελία, ο φύλακας πήγε εκείνο το περίεργο άτομο στον
υπεύθυνο.
Εκείνος αφότου είδε εκείνον τον άνθρωπο και αφού ο φύλακας του είχε
εξηγήσει τον λόγο της παρουσίας του εκεί, συνέχιζε να κοιτά χωρίς καλά καλά να
καταλαβαίνει την κατάσταση. Παρατηρούσε εκείνο το άγνωστο άτομο και δεν
πίστευε ότι όντως είχε έρθει για την αγγελία. "Ώστε ενδιαφέρεστε για την αγγελία
μας;" Ρώτησε. "Μάλιστα αποκρίθηκε το άτομο δίπλα στον φύλακα. Ο υπεύθυνος
δυσκολευόταν να κατανοήσει τι συνέβαινε. Έμεινε να κοιτάζει απορημένος τον μόνο
ενδιαφερόμενο. Ήταν ένα κορίτσι μελαμψό με μαύρα μακριά μαλλιά και μελί μάτια.
Φορούσε μια κόκκινη ζακέτα, μια μαύρη φόρμα, κίτρινο μπλουζάκι και ένα ζευγάρι
κόκκινα αθλητικά παπούτσια. "Πόσων χρόνων είστε;" "Δεκαέξι" απάντησε το κορίτσι.
Ο υπεύθυνος δεν είχε σκοπό να την προσλάβει ακόμη κι αν κανείς άλλος δεν είχε
ενδιαφερθεί για την αγγελία. Ήταν μόνο ένα παιδί. "Πώς σε λένε;" "Ίσιδα".
Ο υπεύθυνος είχε αποφασίσει να μην την προσλάβει. "Λυπάμαι Ίσιδα αλλά
είσαι πολύ μικρή για να σε προσλάβουμε" δήλωσε. Η νεαρή κοπέλα όμως δεν το
έβαλε κάτω. Έβγαλε από την τσέπη της ένα διπλωμένο χαρτί και του το έδωσε.
"Ορίστε η έγγραφη συγκατάθεση των γονιών μου" είπε. Ο υπεύθυνος ξεδίπλωσε το
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χαρτί και το διάβασε όμως είχε ακόμη αμφιβολίες για την πρόσληψη. Το κορίτσι το
κατάλαβε και με μια φράση κατάφερε να τον πείσει. "Χρειάζομαι μόνο μια νύχτα για
να λύσω το μυστήριο". Ο φύλακας και ο υπεύθυνος την κοίταξαν με δυσπιστία.
Παρόλα αυτά ο υπεύθυνος σκέφτηκε αυτό που είχε πει η νεαρή και ύστερα
συμφώνησε να τη προσλάβει. "Όμως θα πρέπει να λύσεις το μυστήριο απόψε"
πρόσθεσε. Η κοπέλα συμφώνησε και έπειτα έφυγε.
Την ίδια νύχτα το κορίτσι επέστρεψε στο μουσείο όπου ο νυχτοφύλακας την
οδήγησε στην αίθουσα της Αιγύπτου. Αν και τα φώτα ήταν ανοιχτά κάποιος από τους
δυο φοβόταν. Η κοπέλα ανεπηρέαστη από τις φήμες περιφερόταν στην αίθουσα
χωρίς το παραμικρό ίχνος φόβου. Φαινόταν υπερβολικά ήρεμη. Συνέχιζε να
περπατάει στην αίθουσα χωρίς να φαίνεται να ψάχνει για οτιδήποτε που θα
μπορούσε να λύσει το μυστήριο. Ο νυχτοφύλακας, ανήσυχος προσπάθησε να
ηρεμήσει συζητώντας. "Είπες ότι θα λύσεις το μυστήριο μέσα σε μια νύχτα. Πώς
σκοπεύεις να το κάνεις αυτό;" "Χωρίς να φοβάμαι" είπε η κοπέλα παραμένοντας
ανέκφραστη.
Ο νυχτοφύλακας δεν είπε τίποτα άλλο, σκέφτηκε ότι εκείνο το κορίτσι είχε κάτι
το τρομακτικό. Ξαφνικά τα φώτα έσβησαν και ακούστηκε ένα ουρλιαχτό. Όταν
ξανάναψαν τα φώτα ο νυχτοφύλακας ήταν τρομοκρατημένος. Κοίταξε το κορίτσι.
Ήταν μπροστά από μια σαρκοφάγο με μια μαύρη γάτα με πράσινα μάτια στην
αγκαλιά της. Η νεαρή κοπέλα κοίταξε τον νυχτοφύλακα και δήλωσε "Ορίστε η λύση
του μυστηρίου" ."Μια γάτα;" ρώτησε φανερά απορημένος. "Αυτή είναι η υπεύθυνη
για τους θορύβους και όχι κάποιο αρχαίο πνεύμα". Ο νυχτοφύλακας μπερδεμένος
τηλεφώνησε στον υπεύθυνο. "Το έλυσε" είπε. Όταν εξήγησε στον υπεύθυνο την λύση
του μυστηρίου εκείνος του είπε να την ενημερώσει ότι θα έπαιρνε την αμοιβή της το
επόμενο πρωί. Όμως, αν και ο νυχτοφύλακας ενημέρωσε την κοπέλα, εκείνη δεν
εμφανίστηκε.
Δύο μέρες πέρασαν και ένα βράδυ ο νυχτοφύλακας επισκέφθηκε ξανά την
αίθουσα της αρχαίας Αιγύπτου. Όταν κοίταξε μέσα πάγωσε. Είδε την φιγούρα μιας
κοπέλας με μακριά μαύρα μαλλιά. Φορούσε αρχαία αιγυπτιακά ρούχα και
κοσμήματα. Στεκόταν μπροστά από μια σαρκοφάγο. Την ίδια σαρκοφάγο μπροστά
από την οποία είχε σταθεί η μυστήρια κοπέλα με την μαύρη γάτα. Η φιγούρα γύρισε
και κοίταξε τον νυχτοφύλακα. Η κοπέλα χαμογέλασε κι εκείνος άσπρισε από τον
φόβο του. Ήταν η ίδια κοπέλα που είχε λύσει το μυστήριο των θορύβων. "Γεια σου"
του είπε. Ο νυχτοφύλακας στεκόταν και την κοίταζε τρομοκρατημένος. "Είμαι η Ίσιδα,
η πρώτη γυναίκα Φαραώ της αρχαίας Αιγύπτου". Η νεαρή κοπέλα κοίταξε ξανά την
σαρκοφάγο και εξαφανίστηκε.
Ο νυχτοφύλακας ακόμη τρομοκρατημένος κοίταξε την περιγραφή του
εκθέματος και τέλος διάβασε: "Μούμια νεαρής Φαραώ, χρονολογία 1067π.Χ."
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Π

εριπέτεια στο Μουσείο
Μάξιμος Γκουντής

Κάποτε σε ένα μουσείο μεγάλο σε επισκεψιμότητα συνέβη κάτι συγκλονιστικό.
Τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 8 Αυγούστου 1967, ενώ ο νυχτοφύλακας έκανε
περιπόλους εντός του μουσείου ξαφνικά έσβησαν τα φώτα. Όταν άνοιξαν το
χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς είχε κλαπεί και στη θέση του υπήρχε ένα
αναποδογυρισμένο Model T αυτοκίνητο του 1908.
Ο νυχτοφύλακας κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Μόλις ήρθε η αστυνομία
άρχισε να εξερευνάει τον χώρο του εγκλήματος και ύστερα από λίγο βρήκε μέσα στο
αυτοκίνητο ένα πορτοφόλι με την ταυτότητα του Μιχάλη Παπαπαρασκευά. Μετά
από λίγη ώρα πήγαν στο μουσείο όλοι οι ύποπτοι: ο Δημήτρης ο ταμίας, η Μάρθα η
καθαρίστρια, ο Θανάσης ο γραμματέας και η Ανδρομέδα η καθαρίστρια. Εκτός από
αυτούς που δούλευαν στο μουσείο μα όχι εκείνη την ημέρα πήγαν στο μουσείο και
άλλοι πέντε άνθρωποι που είχαν το αμάξι Model T. Ο Φώτης, ο Τάσος, η Μαρία, η
Νατάσα και η Αντωνία.
Ο αστυνομικός πρώτα ανέκρινε τους υπαλλήλους: ο Δημήτρης και η Μάρθα
είχανε πάει εκδρομή στη Γαλλία και έδειξαν τις φωτογραφίες τους στον Μάνθο τον
αστυνομικό. Ο Μιχάλης με την Ανδρομέδα είχαν πάει στην Ζάκυνθο να βοηθήσουν
τις χελώνες καρέτα-καρέτα. Ο Φώτης, ο Τάσος, η Μαρία και η Νατάσα ισχυρίστηκαν
ότι ήταν στο συνέδριο εγκληματολογίας του Σερλοκ Χολμς και το απέδειξαν
δείχνοντας στον Μάνθο τον αστυνομικό τα αμάξια τους και τις αποδείξεις τους. Τέλος
ο Μάνθος ότι ίσως είναι ο Θανάσης ή η Αντωνία, όμως γιατί να μπει στον κόπο να
κλέψει ένα άγαλμα τόσο βαρύ, να βάλει στην θέση του ένα αμάξι και να ρίξει την
ταυτότητα, ενώ είναι πλούσια; Οπότε όλα τα παραπάνω θα τα έκανε ο Θανάσης που
χρειαζόταν τα λεφτά για να ξεχρεώσει τους λογαριασμούς του.
–Θανάση μπορώ να σου μιλήσω λίγο; Είπε ο Μάνθος και κατεύθυνε τον Θανάση σε
έναν εσωτερικό χώρο να του μιλήσει
-Θανάση εσύ το έκλεψες;
-Όχι κύριε.
–
-Εσύ το έκλεψες για να ξεχρεώσεις τους λογαριασμούς σου και έβαλες το αμάξι σου
για να μην χτυπήσει ο συναγερμός, επίσης σήμερα για να έρθεις εδώ πήρες το τρένο
και όχι το αυτοκίνητό σου.
Ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα είπε ο Θανάσης:
-Ωραία η ιστορία σας μα όχι αληθινή. Δεν ήρθα με το αμάξι επειδή μου το
έκλεψαν πριν δύο μήνες και τα χρέη μου τα πλήρωσα γιατί πριν μία εβδομάδα
κέρδισα
το
τζόκερ.
Ορίστε
και
ο
τυχερός
λαχνός
-Εντάξει Θανάση πήγαινε στους άλλους μέσα. Μετά από λίγο οι άλλοι δύο
αστυνομικοί
είπαν
μέσα
από
το
γουόκι
τόκι
-Μάνθο ψάξαμε όλους τους χώρους-, δεν υπήρχε ούτε πόρτα ούτε παράθυρο
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παραβιασμένο και οι κάμερες ήταν κλειστές από τις έντεκα μετά μεσημβρίας, οπότε
δεν κατέγραψαν τίποτα.
Οι κάμερες κατέγραψαν ποιος τις έκλεισε;
-Ναι Μάνθο τις έκλεισε η Έρικα Σακελαρίδη
-Ποιοι άλλοι δουλεύουν στο μουσείο;
-Ο Χάρης ο νυχτοφύλακας που μας ειδοποίησε, ο Ιορδάνης ο νυχτοφύλακας, ο
Θησέας γραμματέας και η Φρίντα η καθαρίστρια
-Φέρτε τους όλους εδώ.
Μόλις πήγαν στο μουσείο άρχισαν να τους ανακρίνουν. Ο Θησέας, ο Ιορδάνης
και η Φρίντα όταν σχόλασαν πήγαν στην φίλη τους την Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου να
παίξουν πόκα και έδωσαν στον Μάνθο το τηλέφωνο της Αλεξάνδρας για να το
επιβεβαιώσει. Ο Μάνθος κατάλαβε πως το άγαλμα το έκλεψε ο Χάρης σε συνεργασία
με την Έρικα γιατί ήθελαν να κλείσει το μουσείο.
-Χάρη και Έρικα εσείς κλέψατε το άγαλμα για να το πουλήσετε έτσι ώστε να
βγάλετε λεφτά και να κλείσει το μουσείο.
–Όχι
κύριε!
-Αρχικά η Έρικα έκλεισε τις κάμερες μετά φορτώσατε το άγαλμα στο φορτηγάκι της
Έρικας, ύστερα βάλατε το αμάξι που κλέψατε στη θέση του αγάλματος για να μην
χτυπήσει ο συναγερμός , έπειτα ρίξατε την πλαστή ταυτότητα και τέλος πήρε ο Χάρης
το 100 για να μην πέσουν οι υποψίες πάνω σας.
Και θα είχαμε καταφέρει να πουλήσουμε το άγαλμα και να γλυτώσουμε αν δεν
ήσουν τόσο καλός στην δουλειά σου!
Έπειτα ο Χάρης και η Έρικα συνελήφθησαν, το άγαλμα γύρισε στο μουσείο και
πολλοί άνθρωποι συνέχισαν να το επισκέπτονται.
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Π

εριπέτεια στο Μουσείο
Κάρμεν Εμμμανουηλίδου

Γεια σας, είμαι η Ευρώπη. Είμαι ένα δεκάχρονο κορίτσι και πρόκειται να σας
διηγηθώ την περιπέτειά μου σε ένα αρχαιολογικό μουσείο, που πήγα με την
οικογένειά μου.
Στη πρώτη αίθουσα υπήρχαν αγάλματα του 5ΟΥ αιώνα π.Χ.. Κάπως έτσι ήταν
και όλες οι άλλες βαρετές αίθουσες . Όμως, στην όγδοη αίθουσα βρήκα μια πόρτα!
Δεν άνοιγε με τίποτα! Κοίταξα μέσα στην κλειδαρότρυπα και είδα… Ξαφνικά
ακούστηκε ένα τιτίβισμα! Ήταν ένα πουλάκι με ένα κλειδί στην ούρα του, το πήρα
και άνοιξα την πόρτα και αμέσως βρέθηκα σε μια πολιτεία με πορσελάνινες
κούκλες.!!!! Μία από αυτές με πλησίασε…. και….. αμέσως γίναμε φίλες. Το όνομα
της ήταν Ρόζι.
Ξαφνικά οι κούκλες δέχτηκαν επίθεση από κάτι τεράστια σφυριά. Η Ρόζι με
οδήγησε σε ασφαλές μέρος και μείναμε εκεί ώσπου να τελειώσει η μάχη. Όταν
τελείωσε τη ρώτησα τι ήταν αυτά. Μου είπε πως είναι κακά σφυριά που θέλουν να
διαλύσουν όλες τις κούκλες και να κατακτήσουν τη πολιτεία. Αυτό, επειδή η πολιτεία
αυτή είναι η βάση της γης κι εάν καταστραφεί αυτή καταστρέφεται και η γη.
«Ρόζι θέλω πολύ να βοηθήσω μα….. είμαι στο μουσείο και οι γονείς μου θα
ανησυχήσουν και» είπα στη Ρόζι. «Αν θέλεις πραγματικά να βοηθήσεις εγώ μπορώ
να σταματήσω το χρόνο για να μην καταλάβουν οι γονείς σου την απουσία σου.
Πήγαινε στο σπίτι μου να με περιμένεις. Είναι στη οδό Μαρέγκα – Λεμόνι στο
νούμερο 12», είπε με ενθουσιασμό.
Πριν καλά καλά το καταλάβω βρισκόμουν στο σπίτι της Ρόζι. Σκέφτηκα πως
ήταν όλα τόσο …. απλά! Απλό να σώσω εγώ τον κόσμο! Γιατί άραγε; Σε δέκα λεπτά
ήρθε και η Ρόζι.
- Λοιπόν πώς θα σώσουμε τον κόσμο; τη ρώτησα.
- Είναι πολύ απλό! Τα σφυριά είναι η προσωποποίηση της βαρεμάρας!
Βαριούνται απίστευτα πολύ τις γνώσεις για τα μουσεία! Οπότε αν σου μάθω τα
πάντα θα τα εξοντώσεις. Έχουμε χρόνο μέχρι αύριο το ηλιοβασίλεμα, μου εξήγησε.
Από εκείνη τη στιγμή δε σταματήσαμε ως το πρωί. Ήμουν έτοιμη! Όταν
φτάσαμε στη Σφυροκόντρα (χώρα των σφυριών) πήγα κοντά στα σφυριά και άρχισα
να ουρλιάζω:
- Ξέρατε πως τα αγγεία τα χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι για αποθήκευση
λαδιού, κρασιού και άλλων τροφών; Επίσης …… συνέχισα να ουρλιάζω ότι γνώριζα
για το μουσείο ώσπου και το τελευταίο σφυρί εξαφανίστηκε!
- Ουφφφ.. τα καταφέραμε είπε η Ρόζι. Μάλλον τώρα πρέπει να πούμε αντίο. Ο
χρόνος σε λίγο θα ξανακυλήσει.
- Χμμμ… Ρόζι, γιατί δεν έρχεσαι στο δικό μου κόσμο; Θα μπορούσαμε να
ζήσουμε μαζί της πρότεινα.
- Αλήθεια; Τέλεια! Ευχαριστώ, απάντησε.
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Κάπως έτσι λοιπόν κατάφερα να ανακαλύψω το φανταστικό, υπέροχο κόσμο
του μουσείου με ένα λίγο….. πιο διασκεδαστικό τρόπο!
Επιστρέψαμε στο σπίτι με τη καινούργια μου κούκλα τη Ρόζι. Ευτυχώς οι γονείς
μου δε κατάλαβαν ποτέ που τη βρήκα!
Αν και στο τέλος της επίσκεψης μας οι γονείς μου με ρώτησαν αν μου άρεσε το
δώρο μου… Γιατί άραγε;
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Π

εΡιπέΤΕια σΤο ΜουΣείΟ
Το όνειρο της Καρυάτιδας
Νικολέτα Θεοδωρίδη

Το Βρετανικό Μουσείο βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Αγγλίας, το Λονδίνο.
Ιδρύθηκε το 1753, είναι το παλιότερο του κόσμου .Η μορφή του μοιάζει με τον
Παρθενώνα! Εκεί υπάρχουν εκθέματα από πάρα πολλές χώρες του κόσμου.
Κάθε βράδυ λοιπόν, όταν οι πόρτες του Μουσείου αυτού κλείνουν, κάτι
περίεργο συμβαίνει. Όλα τα εκθέματα ζωντανεύουν, κάνουν βόλτες στους
διαδρόμους και συζητούν μεταξύ τους.
Ένα βράδυ πριν από λίγο καιρο, κάποια αντικείμενα καθώς τριγυρνούσαν και
είχαν στήσει κουβεντούλα άκουσαν κάποιον να κλαίει…Ψάχνοντας να βρουν από
πού έρχοταν το κλάμα, έφτασαν στην αίθουσα των μαρμάρων. Εκεί που βρίσκονται
τα εκθέματα από την αρχαία Ελλάδα και τα κλεμμένα γλυπτά του Παρθενώνα.
Πλησίασαν και είδαν την Καρυάτιδα να κλαίει.
-Γιατί κλαις; Την ρώτησαν.
Εκείνη τους απάντησε πως ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα, να ξαναδεί τις
αδελφές της. Δεν πρόλαβαν να συνεχίσουν τη συζήτηση γιατί ξημέρωνε, έπρεπε να
γυρίσουν στις θέσεις τους γιατί θα άνοιγαν οι πόρτες του μουσείου.
Πολύς κόσμος επισκέφτηκε εείνη τη μέρα την Καρυάτιδα. Κάποια στιγμή ένα
μικρό παιδί ρώτησε τη μαμά του.
-Μαμά, αυτή η Καρυάτιδα είναι ίδια με αυτή που είδαμε στο Μουσείο της
Ακρόπολης στην Ελλάδα, περυσι που είχαμε διακοπές;
- Παιδί μου, του απάντησε, έξι Καρυάτιδες ήταν μαζί στο Ερέχθειο μαζί με τα
Γλυπτά του Παρθενώνα που βλέπεις εδώ. Οι ΄Ελληνες κάνουν προσπάθειες για να
τα γυρίσουν πίσω στον τόπο τους. Στο Μουσείο της Ακρόπολης έχουν κρατήσει κενή
τη θέση δίπλα στη μία Καρυάτιδα για να τοποθετήσουν εκεί την αδερφή τους όταν
επιστρέψει.
Η Καρυάτιδα το άκουσε…
Το βράδυ την άκουσαν να κλαίει πάλι.Πήγαν όλα να συνεχίσουν τη συζήτησή
τους . Εκείνη τους είπε όσα είχε ακούσει και πως ήθελε να γυρίσει στην πατρίδα της.
-Μα, της είπαν, εδώ είσαι σε μια τόσο ωραία αίθουσα και σε θαυμάζουν
τόσοι πολλοί άνθρωποι !!! Γιατί θέλεις να φύγεις;
- Γιατί εκεί είναι οι ρίζες μου, η πατρίδα μου, τους απάντησε.
Έτσι άρχισε να τους διηγείται πόσο ωραία ήταν η ζωή στην Ελλάδα, πριν την
κλέψει ο Έλγιν. Πόσο ωραία ήταν μαζί με τις αδελφές της… για τον πολιτισμό της
Αθήνας … για τα όμορφα και καλοχτισμένα κτήρια με τους υπέροχους κίονες…
Μετά μίλησε για τους ανθρώπους, που ήταν τόσο ευγενικοί και καλοσυνάτοι…
Αλλά και μετά από πολέμους και καταστροφές δεν έπαψε να αγαπάει τη χώρα της
και να θέλει να γυρίσει σ’ αυτήν.
Τα υπόλοιπα εκθέματα κατάλαβαν πόσο ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα.
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-Αυτό είναι το πραγματικό σου όνειρο, η πραγματική σου επιθυμία; τη
ρώτησαν.
-ΝΑΙ, τους απάντησε.
-Τότε, πίστεψέ το, κάνε αυτό το όνειρο πραγματικότητα, γιατί αν θέλουμε κάτι
πάρα πολύ στο τέλος γίνεται.
Μόλις το άκουσε αυτό χάρηκε πάρα πολύ, όπως και τα Γλυπτά του Παρθενώνα
που ήθελαν κι αυτά να γυρίσουν.
Από εκείνο το βράδυ, λοιπόν, η Καρυάτιδα έπαψε πλέον απλώς να ελπίζει ,
ήταν πια σίγουρη πως μια μέρα, πολύ σύντομα θα επέστρεφε στη χώρα που ανήκει,
στη χώρα που δημιουργήθηκε, δίπλα στις αδελφές της που υπομονετικά τόσα χρόνια
την περιμένουν .
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Τ

ο ταξίδι της παλιάς σχολικής σάκας
Iάσονας – Ραφαήλ Θεοδωρίδης

Η παλιά σχολική τσάντα ήταν πολύ λυπημένη, γιατί τώρα πια δεν ήταν γεμάτη
με βιβλία και τετράδια... Ήταν μόνο ένα έκθεμα στο Μουσείο Σχολικής Ζωής.
Θυμόταν με νοσταλγία τον μαθητή που την κρατούσε με καμάρι την Πρώτη
μέρα στο σχολείο! Θυμόταν τη συντροφιά των βιβλίων, αλλά και τις φορές που ο
μαθητής την άφηνε μετά το σχόλασμα κάτω από τον πλάτανο για να παίξει μπάλα
στην αλάνα...Πόσο πολύ αγαπούσε τα παιδιά η παλιά σχολική τσάντα! Και τι δε θα
έδινε να βρισκόταν πάλι ανάμεσά τους! Να ξαναγύριζε στο σχολείο !
Το παράπονό της άκουσε μια μέρα ένα σύννεφο που στεκόταν έξω από το
παράθυρο του Μουσείου. «Έλα, μαζί μου», της είπε. «Θα σε πάω κοντά στους
μαθητές»! Η παλιά σάκα δεν έχασε την ευκαιρία. Αποχαιρέτησε την πένα και τον
κονδυλοφόρο και ανέβηκε στο σύννεφο.
Γρήγορα όμως απογοητεύτηκε, γιατί είδε πως οι μαθητές στις πολιτείες ήταν
συνεχώς σκυμμένοι πάνω στις οθόνες των κινητών και των τάμπλετ. Όλοι τους είχαν
φανταχτερές σχολικές τσάντες και πολύχρωμα τετράδια. Τότε το σύννεφο ταξίδεψε
την παλιά τσάντα σε μια διαφορετική χώρα. Σ΄ αυτόν τον τόπο τα παιδιά ήταν
αδύνατα, ξυπόλητα, ταλαιπωρημένα... Δεν είχαν φαγητό και το νερό ήταν
βρόμικο...Η σάκα ζήτησε από το σύννεφο να κατέβει πιο χαμηλά και τότε είδε πως
αυτά τα παιδιά δεν είχαν τσάντες, ούτε βιβλία και τετράδια. Τα σχολεία τους δεν
είχαν θρανία κι έμοιαζαν με παράγκες.
Η παλιά τσάντα αποφάσισε να μείνει κοντά σ΄αυτά τα παιδιά, γιατί όταν την
είδαν την αγκάλιασαν με λαχτάρα. Η χαρά της σάκας ήταν μεγάλη γιατί θα ήταν
χρήσιμη ξανά!!!
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Μ

υστήριο στο Μουσείο
Στέφανος Καραγιάννης

Ήταν μια βροχερή μέρα του Μαΐου… Ήταν μια μέρα που θα πηγαίναμε με την
παρέα μου στο μουσείο της Βεργίνας. Μια μέρα που με αγωνία περίμενα για καιρό,
γιατί ήθελα να επισκεφθώ αυτό το Μουσείο.
Το Μουσείο βρίσκεται στη Βεργίνα, κοντά στη Βέροια, οπότε μας βόλευε να
πάμε με το λεωφορείο αφού ήταν κοντά. Έφαγα το πρωινό μου, πήρα την τσάντα μου
και κατευθύνθηκα προς το λεωφορείο. Ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας. Στην αρχή
βγήκαμε από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης για να μπούμε στην Εγνατία Οδό.
Συνεχίσαμε τον δρόμο μας. Κάναμε περίπου σαράντα λεπτά για να φτάσουμε στην
Βέροια. Μόλις φτάσαμε στη Βέροια σταματήσαμε λίγο για να δούμε αυτή την
όμορφη πόλη και μετά ξαναμπήκαμε μέσα στο λεωφορείο. Σε είκοσι λεπτά περίπου
φτάσαμε ακριβώς μπροστά από το Μουσείο της Βεργίνας.
Μπήκαμε μέσα στο μουσείο και περπατήσαμε μες στο σκοτάδι. Ξαφνικά
ακούσαμε έναν θόρυβο. Ήταν η πόρτα που έκλεισε από μόνη της. Προσπαθήσαμε να
την ανοίξουμε αλλά δεν άνοιγε. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπά γρήγορα, αλλά
συνεχίσαμε να περπατάμε. Βλέπαμε τα αρχαία πιάτα, ποτήρια, κουτάλια, πιρούνια.
Μέχρι και κατσαρόλες και τηγάνια είχε. Περπατούσαμε προς τους τάφους. Ο
μεγαλύτερος ήταν του Φιλίππου και ένας άλλος μικρότερος του πρίγκιπα. Καθώς
πηγαίναμε να δούμε τα χρυσά στεφάνια παρατήρησα ότι εξαφανίστηκε από τη
βιτρίνα η στολή του Φιλίππου. Γύρισα πίσω το κεφάλι μου για να πω στους φίλους
μου πως λείπει η στολή. Μα είχαν εξαφανιστεί και αυτοί. Άμα ήταν εδώ μέσα θα
άκουγα τις φωνές τους. Δεν υπήρχε κανείς μες στο μουσείο, υπήρχε απόλυτη ησυχία.
Είχα μείνει μόνος μου.
Ξαφνικά άκουσα έναν άλλο, σύντομο θόρυβο που τον ακολούθησε ένα τρίξιμο!
Ήταν η πόρτα του τάφου του Φιλίππου. Έκανα πίσω για να φύγω, αλλά με είχαν
περικυκλώσει πολλές αρχαίες κολώνες που βρίσκονταν μέσα στο μουσείο. Ξαφνικά
είδα στην πόρτα ένα χέρι να τραβάει την πόρτα για να βγει. Ήταν ο Φίλιππος. Πήγα
να φύγω αλλά οι κολώνες ήρθαν ακόμα πιο κοντά. Τότε σκέψεις τριγύριζαν στο
μυαλό μου. Πού να είναι άραγε τα παιδιά; Πού είχαν εξαφανιστεί; Πώς έμεινα μόνος;
Και πώς γίνεται να μην είδαν τα παιδιά τις κολώνες που κινήθηκαν; Κάτι δεν πήγαινε
καλά! Μπας και τους πήραν κι αυτούς; Όσο σκεφτόμουνα είχα αφαιρεθεί από το
παρόν.
Μόλις επανήλθα στην πραγματικότητα είδα τον Φίλιππο να μου ακουμπάει τον
ώμο. Άρχισε να μου λέει από τα παλιά τα χρόνια. Μου έλεγε πως ο Αλέξανδρος
εξημέρωσε τον Βουκεφάλα και μου εξιστορούσε άλλα μεγάλα κατορθώματά του.
Ξαφνικά άκουσα την φωνή της μαμάς μου να μου λέει «Ξύπνα, αγόρι μου, να
φας το πρωινό σου και να πας στην εκδρομή! Σήμερα θα πάτε στο Μουσείο της
Βεργίνας!». Σηκώθηκα και κοίταξα το παράθυρο. Άνοιξα τις κουρτίνες και είδα ότι
ήταν μια πολύ ωραία και ηλιόλουστη ημέρα. Έφαγα γρήγορα το πρωινό μου, πήρα
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την τσάντα μου, άνοιξα την πόρτα, με φίλησε η μαμά μου και πήγα προς το
λεωφορείο και μπήκα μέσα και κάθισα με τους φίλους μου!!!
Η επίσκεψή μας στο Μουσείο της Βεργίνας μόλις τώρα ξεκινούσε.

32

Περιπέτεια στο Μουσείο!

Π

εριπέτεια στο Μουσείο
Χριστίνα Καφούρου

Σε ένα μουσείο φυσικής ιστορίας τρεις έφηβοι θα ανακαλύψουν πολύτιμα
αντικείμενα και διαδρόμους που κάνεις δεν έχει ξαναδεί. Ένα τούνελ και ένας
πολύτιμος θησαυρός θα αλλάξουν εντελώς τις ζωές και τις απόψεις τριών εφήβων
που επισκέφτηκαν το μουσείο φυσικής ιστορίας για διαφορετικούς λόγους ο
καθένας… αλλά αυτή η περιπέτεια θα τους φέρει κοντά, χάρις αυτή τη περιπέτεια θα
δημιουργηθεί μια φιλία τόσο δυνατή που τίποτα δεν θα μπορεί να την σπάσει.
Ο Φίλιππος, η Χάρριετ και ο Παύλος, τρεις μαθητές της Γ’ λυκείου επισκέφτηκαν
το μουσείο φυσικής ιστορίας μαζί με τις υπόλοιπες τάξεις και κάποιους καθηγητές
από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου τους για μια εκπαιδευτική επίσκεψη.
Όταν έφτασαν στο Μουσείο ενημερώθηκαν όλοι οι μαθητές για την ώρα
αναχώρησης, τις απαραίτητες πληροφορίες και το σημείο συνάντησης για την
αναχώρηση τους.
Τα τρία παιδιά συναντήθηκαν τυχαία σε ένα διάδρομο στο Μουσείο και
θαύμαζαν τον σκελετό ενός δεινοσαύρου. Άρχισαν λοιπόν να συζητούν για τον
σκελετό του δεινόσαυρου ώσπου κατά λάθος ο Φίλιππος ακούμπησε ένα τούβλο του
τοίχου και ενώ ήταν ακουμπισμένοι με την πλάτη στον τοίχο ξαφνικά ο τοίχος γύρισε
από την άλλη πλευρά και βρέθηκαν σε ένα σκοτεινό διάδρομο. Άναψαν έτσι τους
φακούς των κινητών για να μπορούν να βλέπουν και προσπάθησαν να καλέσουν
βοήθεια αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε πουθενά σήμα ώστε να μπορέσουν να
επικοινωνήσουν με κάποιον για να τους βοηθήσει.
Ύστερα από λίγα λεπτά ενώ καθόντουσαν στο πάτωμα και προσπαθούσαν να
βρουν μια λύση να επιστρέψουν στην υπόλοιπη τάξη τους, η Χάρριετ τους πρότεινε
να ακολουθήσουν τον διάδρομο και να ψάξουν στην άλλη μεριά του τούνελ για μια
έξοδο Τα δύο αγόρια συμφώνησαν και ξεκίνησαν να ακολουθούν τον διάδρομο.
Καθώς ακολουθούσαν το μονοπάτι ο Παύλος είδε μια πόρτα στο τέλος του
διαδρόμου και τα παιδιά συμφώνησαν να πάνε να ρίξουν μια ματιά. Βρέθηκαν σε
ένα δωμάτιο, κοίταξαν τριγύρω και παρατήρησαν ένα παλιό γραφείο και κάτι
παράξενα παλιά σκονισμένα αντικείμενα, άνοιξαν τα συρτάρια και βρήκαν μέσα κάτι
παλιά σημειώματα και ένα κλειδί, ξεκίνησαν λοιπόν να τα διαβάζουν.
Ενώ τα παιδιά διάβαζαν τα παλιά σημειώματα τα υπόλοιπα παιδιά του
σχολείου τους ήταν ήδη στο σημείο συνάντησης μαζί με τους καθηγητές και έπαιρναν
παρουσίες. Όταν φώναξαν τα ονόματα των τριών παιδιών και δεν απάντησε κανείς
άρχισαν να ρωτάνε τους υπόλοιπους μαθητές αν τους είχαν δει, οι μαθητές
απάντησαν αρνητικά. Οι καθηγητές προσπάθησαν να τηλεφωνήσουν στους τρεις
μαθητές οι οποίοι ήταν αγνοούμενοι, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και ειδοποίησαν
τους γονείς και τους διασώστες.
Τα τρία παιδιά διαβάζοντας τα σημειώματα συνειδητοποίησαν πως το κλειδί
που βρήκαν μέσα στους φακέλους με τα σημειώματα άνοιγε ένα κρυφό
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χρηματοκιβώτιο πίσω από έναν παλιό πίνακα. Ξεκρέμασαν τον πίνακα, ξεκλείδωσαν
το χρηματοκιβώτιο και είδαν μέσα κάτι υπέροχα πετράδια που σύμφωνα με τα
σημειώματα ήταν πολύ σπάνια στο είδος τους και δεν έχουν βρεθεί άλλα για αιώνες.
Ενώ θαύμαζαν τα πετράδια άκουσαν κάτι φωνές και ξαφνικά εμφανίστηκαν οι
διασώστες και κατάφεραν να επιστρέψουν στο σχολείο τους. Έδειξαν στους
υπεύθυνους του μουσείου τι ανακάλυψαν και κέρδισαν οι τρεις τους ένα αρκετά
μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά πάνω από όλα κέρδισαν μια νέα φιλία που θα
κρατήσει για πάντα.
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Μ

ια παράξενη περιπέτεια στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Καλαμπάκας
Αναστασία Κυρκούδη

Πριν από χρόνια, επισκεφτήκαμε με την οικογένειά μου το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Καλαμπάκας. Ξεκινήσαμε λοιπόν πολύ πρωί από την πόλη μας, για να
φτάσουμε μέρα στο νομό Τρικάλων. Μας κύκλωνε μια θέα μαγευτική. Επιβλητικά
βουνά με περίεργα σχήματα, απλώνονταν μπροστά μας. Με την βοήθεια του GPS
φτάσαμε στο Μουσείο, ένα μεγάλο, γκρι, μοντέρνο κτίριο. Στην είσοδο διαβάσαμε:
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» και στα αγγλικά: «NATURAL HISTORY
MUSEUM OF METEORA”. Ώστε είχε επισκέπτες από όλο τον κόσμο;
Μόλις περάσαμε την τετράγωνη, γυάλινη πόρτα, μια ευγενική υπάλληλος στην
υποδοχή μας καλωσόρισε. Πληρώσαμε τα εισιτήρια και η κυρία μας ευχήθηκε «καλή
διασκέδαση».
Η έκθεση των ζώων ήταν εντυπωσιακή. Διάφορα είδη λύκων, φιδιών, πουλιών,
ήταν τοποθετημένα σε γυάλινες μεγάλες βιτρίνες και ήταν πανέμορφα! Στάθηκα
μπροστά σε μια άσπρη κουκουβάγια. Η επιγραφή μπροστά της έγραφε: «Τητώ η
λευκή» και πράγματι ήταν ολόλευκη και εντυπωσιακή! Μια λευκή αρκούδα με
μαγνήτισε. Δεν ήθελα να την χάσω από τα μάτια μου. Όμως όλα τα ζώα, τα μανιτάρια,
τα φυτά γενικά … ήταν τόσο όμορφα!!! Δεν ήθελα να φύγω, αν και η ώρα είχε
περάσει…
Ξαφνικά έγινε ένας μεγάλος σεισμός! Ήταν πολύ δυνατός! Πρέπει να κράτησε
πέντε ολόκληρα λεπτά… και μετά… οι δυο όροφοι που Μουσείου, ο πάνω και κάτω…
ενώθηκαν. Το Μουσείο μέσα σε ελάχιστα λεπτά μετατράπηκε με μεγάλο δάσος. Οι
βιτρίνες άνοιξαν και τα ζώα, πήραν πίσω την ζωή τους και ξεχύθηκαν στον φυσικό
τους χώρο: το δάσος!!!
Τώρα πια κι εγώ δεν ήμουν στο Μουσείο, αλλά περιπλανιόμουν σε αυτό το
μυστηριώδες δάσος, ψάχνοντας την οικογένειά μου και την έξοδο για να φύγω. Ο
λύκος που λίγο πριν έβλεπα πίσω από την βιτρίνα, ήταν ζωντανός απέναντί μου!
Σάλια έτρεχαν από το στόμα του και ήταν φανερό ότι σε λίγο θα με άρπαξε! Φώναξα
«Βοήθεια» με όση δύναμη είχα, αλλά απάντηση καμιά!
Σαν θαύμα ξαφνικό, ο μπαμπάς εμφανίστηκε μπροστά μου και με άρπαξε
αγκαλιά. Ψάξαμε την μαμά και τα αδέλφια μου. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά αυτός
που μας έσωσε ήταν ο μικρός μου αδελφός! Είχε πιάσει φιλίες με έναν μικρό
σκίουρο, που τον είχε φιλέψει φιστίκια που είχε στην τσέπη του και δεν έφευγε από
την αγκαλιά του. Ο μικρός αυτός σκίουρος, που ήξερε καλά το δάσος, έγινε ο οδηγός
μας, ενώ μας εξέπληξε, καθώς μιλούσε ελληνικά και αγγλικά και διάφορες άλλες
γλώσσες, μέχρι και γιαπωνέζικα! Ξεκινήσαμε να βρούμε την μαμά μου με τον άλλο
μου μεγάλο αδελφό μου, καθώς μας είπε ότι είδε να τους κυνηγάει η άσπρη
αρκούδα… Ήμουν τόσο τρομαγμένη, σκεφτόμουν ότι πάει πια θα είχαν πεθάνει.
Τεράστια μανιτάρια μας κύκλωναν τώρα και ένας ποντικός εμφανίστηκε
δείχνοντας ένα τηλέφωνο. Αρχίσαμε να τηλεφωνούμε στο νούμερο που ήταν
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γραμμένο… σιωπή. Κανείς δεν απαντούσε. Βρεθήκαμε να τρέχουμε πίσω από τον
ποντικό, σε μονοπάτια δύσβατα μέσα από καταπράσινα λιβάδια, ώσπου φτάσαμε
από ένα ξέφωτο στον ποταμό Αχέρωντα και βλέπαμε τα ορμητικά, γαλάζια του νερά
να πέφτουν στη γη. Εκεί πια έσκυψα να πιω το αθάνατο νερό, αλλά έχασα την
ισορροπία μου και βρέθηκα μέσα στο ποτάμι, παγωμένη.
Όταν ξανάνοιξα τα μάτια μου, η ξεναγός, η μαμά, ο μπαμπάς, όλοι ήταν από
πάνω μου. Είχα λιποθυμήσει από την κούραση και τον ήλιο!
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Π

εριπέτεια στο Μουσείο
Ηλέκτρα Λυμπινάκη

Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη, θα πηγαίναμε επιτέλους εκδρομή. Εκείνη τη μέρα,
17 Φεβρουαρίου θα πηγαίναμε στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. Που
να ήξερα όμως ότι ο αρχικός ενθουσιασμός γρήγορα θα μετατρεπόταν σε φόβο και
αγωνία.
Όλα ξεκίνησαν στη ξενάγησή μας και συγκεκριμένα στο δωμάτιο με το λευκό
θρανίο και τα πολλά βιβλία. Η ξεναγός μας άφησε να περιπλανηθούμε. Εμένα μου
έκανε εντύπωση η γραφομηχανή κάτω από το λευκό θρανίο. Έσκυψα για να τη δω
καλύτερα. Η ξεναγός με πρόσεξε και ήρθε κοντά μου σκύβοντας δίπλα μου.
-Θέλεις να δεις πώς δουλεύει; με ρώτησε χαμογελώντας.
Της έγνεψα καταφατικά. Εκείνη ανασηκώθηκε πήρε μία κόλλα χαρτί και
ξαναέσκυψε. Έβαλε το χαρτί στη γραφομηχανή, την έσπρωξε πιο κοντά μου και εγώ
στρογγυλοκάθισα. Ένιωσα ένα χέρι στον ώμο μου.
-Τι είναι αυτό; με ρώτησε η φίλη μου.
-Είναι σαν να λέμε ο υπολογιστής του 1800, απάντησε η ξεναγός και
ανασηκώθηκε να πάει να δει τι κάνουν οι συμμαθητές μου.
Εγώ έμεινα εκεί κοιτάζοντας τη γραφομηχανή. Η φίλη μου έφυγε. Εκείνα τα
κουμπιά της πόσο ήθελα να τα πατήσω! Πέρασα το χέρι μου από πάνω τους
χαϊδεύοντάς τα κι ύστερα άρχισα να πατάω κάποια τυχαία. Ένα από εδώ κι ένα από
εκεί. Ξάφνου ένιωσα να αιωρούμαι, ένα μπλε φως ξεχύθηκε στην αίθουσα. Μέσα σε
λίγα δευτερόλεπτα ξαναπροσγειώθηκα. Αγχώθηκα, τρόμαξα.
Κοίταξα γύρω μου, ήταν σούρουπο. Ήμουν σε ένα μονοπάτι. Από μπροστά
γκρεμός με ψηλά δέντρα και από πίσω βράχος. Άκουσα πυροβολισμούς. Ένιωθα την
καρδιά μου να κτυπάει τόσο δυνατά που θα έσπαγε. Βήματα να τρέχουν. Έκανα να
φύγω αλλά είδα ένα παιδί μπροστά μου. Γούρλωσε τα μάτια του λες και ήμουν
εχθρός του. Από τα ρούχα του μπορούσα να καταλάβω ότι ήμουν σε μία άλλη εποχή.
-Από που είσαι; με ρώτησε.
-Είμαι και εγώ Ελληνίδα, του είπα γιατί δεν ήξερα τι άλλο να απαντήσω.
-Έλα, μου απάντησε φανερά ανακουφισμένο. Τότε κατάλαβα τι γινόταν.
Άρχισε να τρέχει και το ακολούθησα. Έτρεχε πολύ γρήγορα δυσκολευόμουν να
κρατιέμαι πίσω του. Δεν ήθελα να χαθώ ενώ ήμουν στην πολιορκημένη Ελλάδα.
Προχωρούσαμε βιαστικά περνώντας συνέχεια από κάποια μυστικά σκοτεινά
περάσματα. Δεν είχα ξανανοιώσει έτσι. Βρεθήκαμε σε μία σπηλιά. Υπήρχαν χάρτες,
βιβλία, παιδιά καθισμένα στο πάτωμα που διάβαζαν στο φως των κεριών και ένας
ιερέας. Ήμουν στο κρυφό σχολειό!
Ακούστηκε βοή πυροβολισμών, ποδοβολητά και ομιλίες ανθρώπων. Ο ιερέας
σήκωσε αθόρυβα τα παιδιά και τα πήγε πιο βαθιά στη σπηλιά για να κρυφτούν.
Σβήσανε όλα τα κεριά και κράτησαν μόνο ένα. Τους ακολουθήσαμε. Γύρισα και
κοίταξα το αγόρι. Τα βλέμματα μας συναντήθηκαν. Το δικό μου ανήσυχο και
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τρομοκρατημένο, το δικό του ψύχραιμο. Πλησίαζαν και οι ομιλίες πλέον ξεκαθάρισαν
και ήταν του εχθρού. Ένιωθα πως δεν μπορούσα να βγάλω κανένα ήχο. Ήθελα να
τρέξω γρήγορα αλλά δεν μπορούσα. Έσφιξα τα μάτια μου για να μην βλέπω.
Ένα μπλε φως απλώθηκε πάλι. Άνοιξα απότομα τα μάτια μου ενώ
ανασηκωνόμουν. Είδα από πάνω μου τη ξεναγό, τον κύριο μου και τις φίλες μου.
Φάνηκαν να ανακουφίζονται όλοι. Ήμουν πίσω στο Μουσείο, πίσω στο σήμερα.
Όμως τι απέγιναν αυτά τα παιδιά;
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Έ

να μυστήριο από μάρμαρο
Κωνσταντίνα Μαντά

Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Κρύβει μέσα του ικανότητες και δυνάμεις που
τον κάνουν να ξεχωρίζει. Η δικιά μου μυστική δύναμη ξεκλειδώνει τον κόσμο των
αγαλμάτων. Ώρες ολόκληρες έχω καθίσει πλάι στα αγάλματα ακούγοντάς τα να μου
ψιθυρίζουν για τη ζωή τους στο πέρασμα των αιώνων.
Ομολογώ πως τα αγάλματα δεν τα είχα συναντήσει για αρκετό καιρό, έτσι
αποφάσισα να κάνω μια επίσκεψη στο μουσείο
της ψυχής μου. Δεν είναι άλλο από το «ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ». Την επόμενη μέρα, αργά το
απόγευμα, λίγο πριν κλείσει το μουσείο, είχα
κιόλας φτάσει. Ξαφνικά ένας μακρόσυρτος ήχος
σπάει την ησυχία του απογεύματος. Είναι ο
συναγερμός. Σαν άγρια θηρία ορμούν μέσα στην
αίθουσα οι υπάλληλοι και η διευθύντρια του
μουσείου. Έτρεξα αμέσως κοντά τους για να μάθω τι είχε συμβεί. Όλοι όσοι
βρίσκονταν στον χώρο με αγνόησαν επιδεικτικά. Μπορούσα να καταλάβω από την
έκφρασή τους τι σκέφτονταν. «Τι δουλειά έχει ένα παιδί εδώ;» Έπειτα από πολλές
προσπάθειες μια αρχαιολόγος που με λυπήθηκε μου απάντησε. Έκθεμα του
μουσείου είχε εξαφανιστεί. Ένας άνδρας με μακριά μαλλιά μπούκλες που κουβαλάει
ένα μοσχαράκι και ονομάζεται «ΜΟΣΧΟΦΟΡΟΣ». Μα αυτά ήταν τα μόνα στοιχεία
που γνώριζε η ίδια έως τώρα.
Θέλοντας να διελευκάνω το μυστήριο, αποφάσισα να απευθυνθώ στην πιο
ενωμένη ομάδα του πλανήτη, στους καλύτερους μου

φίλους,
τα
αγάλματα.
Έτσι
κρύφτηκα πίσω από
ένα παράξενο λιοντάρι, ή μήπως ήταν λέαινα; Δεν ξέρω, γιατί περιέργως είχε χαίτη
και μαστούς. Τέλος πάντων. Κρύφτηκα εκεί, περίμενα μέχρι να τελειώσουν οι έρευνες
για σήμερα και να κλείσει το μουσείο. Με το που ερήμωσε ο χώρος, πετάχτηκα σαν
ελατήριο από τη θέση μου και άρχισα να ανακρίνω τα αγάλματα.
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Πρώτος μάρτυρας ήταν η «ΣΦΙΓΓΑ». Τότε, άρχισε να μου λέει
κάτι ακαταλαβίστικα για την έρημο και τις πυραμίδες, μα επιτέλους
μπήκε στο θέμα. Το προηγούμενο πρωινό είχε παρατηρήσει πως
ένας κινέζος τουρίστας έκανε συνέχεια βόλτες γύρω από το
εξαφανισμένο άγαλμα.

Στη
συνέχεια πήγα
να μιλήσω στις «ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ», μα
βλέποντάς τες απασχολημένες με
το να θαυμάζουν η μία την ομορφιά
της
άλλης
σκέφτηκα
«άσε
καλύτερα».
Έπειτα απευθύνθηκα στον
«ΝΕΑΡΟ ΙΠΠΕΑ», ο οποίος μου
αποκάλυψε βιαστικά, ότι το
χθεσινό βράδυ ο έφορος της
αίθουσας φαινόταν πιο αγχωμένος
απ΄ ότι ήταν συνήθως.
Τέλος
απευθύνθηκα
στην
«ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ
ΑΘΗΝΑ». Κάτι
θα γνώριζε παραπάνω. Με απλά και κατανοητά
λόγια μου εξήγησε πως χθες αργά το βράδυ είδε
δύο άνδρες να μεταφέρουν πολύ προσεκτικά το
άγαλμα στην απέναντι αίθουσα.
Χωρίς δεύτερη σκέψη, τρύπωσα αμέσως
στην αίθουσα που μου είχε υποδείξει η σοφή
Αθηνά. Δεν έβλεπα τίποτα. Την ίδια στιγμή, ένας
άνδρας ανάβει το φως και μπαίνει στο δωμάτιο.
Παίρνω θάρρος και τον ρωτώ: «Γιατί το άγαλμα
βρίσκεται εδώ;» Εκείνος μου απαντά, πως εδώ
είναι το εργαστήριο συντήρησης. Τότε είναι που τα
χάνω. «Γιατί κανείς δεν γνωρίζει πως ο «ΜΟΣΧΟΦΟΡΟΣ» βρίσκεται εδώ;» Ο άνδρας
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απόρησε. «Μάλλον έγινε κάποια παρεξήγηση». Αμέσως όλα φωτίζονται στο μυαλό
μου! Κι εγώ που νόμιζα πως το άγαλμα είχε κλαπεί!

ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ.
ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ.
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Μ

ια περιπέτεια στο Μουσείο …. Κέρινων Ομοιωμάτων
Δημήτρης Οδυσσέας Πιπέρης

Άρχιζε να βραδιάζει, όταν τρεις φίλοι επιστρέφανε από την βόλτα τους με τα
ποδήλατά τους. Τότε το κορίτσι της παρέας , η Γιάννα είπε : «Μπορούμε να
σταματήσουμε; Θέλω να πάω στην τουαλέτα» και έδειξε το μουσείο κέρινων
ομοιωμάτων. Τα αγόρια της έγνεψαν καταφατικά και την ακολούθησαν.
Ο φύλακας μόλις είδε τα παιδιά ξαφνιάστηκε και τους ενημέρωσε : « Λυπάμαι
παιδιά , αλλά , το μουσείο κλείνει.». Εκείνη τη στιγμή ο Δημήτρης , ένα από τα δύο
αγόρια της παρέας , του εξήγησε ότι ήθελαν να πάνε για λίγο στην τουαλέτα του
μουσείου. Έτσι εκείνος καταλαβαίνοντας την μεγάλη ανάγκη, τους επέτρεψε να
πάνε- αλλά με την προϋπόθεση να κάνουν γρήγορα.
Όταν μπήκαν στην τουαλέτα ο Ιάσωνας , το δεύτερο αγόρι θεώρησε ότι ήταν
«καλή στιγμή» να χτενιστεί με την χτένα που πάντα είχε στο σακίδιο του. Όμως δεν
πρόλαβε να το κάνει γιατί άκουσε μια βροντερή φωνή . Οι φίλοι βγήκαν έξω στον
χώρο της υποδοχής του μουσείου και είδαν τον φύλακα φτιαγμένο από κερί! Όλοι
τους σάστισαν ! Ξαφνικά άκουσαν βαριά βήματα που συνεχώς τους πλησίαζαν. Τότε
εμφανίστηκαν τα κέρινα ομοιώματα της Μαντόνα, του Μαικλ Τζάκσον και του Τσάρλι
Τσάπλιν που έτρεχαν προς το μέρος τους. Ένα τρελό κυνηγητό άρχισε στους χώρους
του μουσείου. Διασχίζοντας έναν διάδρομο , στα αριστερά τους παρατήρησαν ότι
υπήρχε μια σκάλα που οδηγούσε τον κάτω όροφο. Οι φίλοι σχεδόν ταυτόχρονα
αποφάσισαν να κατέβουν τη σκάλα , μήπως και τα παράξενα αυτά ομοιώματα τους
έχαναν.
Στο τέλος της σκάλας ξεκινούσε ένας διάδρομος που στο βάθος του υπήρχε
μια πόρτα. Η παρέα πλησίασε με αποφασιστικότητα, την άνοιξαν και μπήκαν στο
δωμάτιο . Ο χώρος είχε απαλό φωτισμό! Εκεί ένιωθαν ασφαλείς. Αλλά αιφνίδια
ένιωσαν χέρια να του αρπάζουν και να τους μεταφέρουν στο βάθος της αίθουσας
όπου βρίσκονταν και άλλα ομοιώματα διάσημων του εξωτερικού. Η Γιάννα
τρομοκρατημένη πήγε και έκατσε σε μια γωνιά και άκουσε τον Ιάσωνα να λέει: «Δεν
το ζω αυτό! Είμαι και αχτένιστος !» Ο Δημήτρης που στέκονταν λίγο πιο μπροστά ,
είδε να πλησιάζει μια μορφή που ΝΑΙ!....αμέσως συνειδητοποίησε ότι ήταν ο
Αϊνστάιν! Το αγόρι τραυλίζοντας είπε στους υπόλοιπους : «Παιδιά, εεενα
τττέραςςς!!».
Η Γιάννα λιποθύμησε. Ο Δημήτρης έτρεξε και πήρε την Γιάννα στην πλάτη του
κάνοντας νόημα στον Ιάσωνα, να τον ακολουθήσει. Τα παιδιά κατευθύνθηκαν στην
αίθουσα «ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ». Το κορίτσι συνήλθε και έτσι οι τρομοκρατημένοι
φίλοι αποφάσισαν να φύγουν παρόλο που τα ομοιώματα της Μερκούρη και του
Κολοκοτρώνη έρχονταν καταπάνω τους. Τρέχοντας και πηδώντας κατάφεραν να
ξεφύγουν. Κρύφτηκαν μέσα στο χώρο των Αρχαίων Ελλήνων. Ξαφνικά η μορφή του
Σωκράτη ζωντάνεψε και τους είπε : « Για να φύγετε πρέπει να λύσετε τον εξής γρίφο
.Είναι ένα μαύρο άλογο σε άσπρο λιβάδι. Τρεις το καβαλάνε και δύο το κοιτάνε! Τι
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είναι;» « Ξέρω! Είναι η πένα» απάντησε ο Δημήτρης φωναχτά. « Σωστά!». Οι
κεντρικές πόρτες άνοιξαν και όλα τα ομοιώματα αφού πήγαν στη θέση τους
ακινητοποιήθηκαν.
Οι φίλοι με έναν πήδο βρέθηκαν στην αυλή του μουσείου και οι πόρτες
έκλεισαν ερμητικά. Καβάλησαν τα ποδήλατά τους και έφυγαν ανακουφισμένοι.
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Σοφία Ράικου

Με λένε Σοφία και μου αρέσουν δύο πράγματα περισσότερο στον κόσμο. Τα
μυστήρια και τα μουσεία. Αν, μάλιστα, τα μυστήρια είναι μέσα στα μουσεία, τότε
ακόμη καλύτερα!
Είχα πληροφορηθεί για μια έκθεση με ευρήματα της αρχαίας Θήρας στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο και φυσικά πήγα αμέσως. Συνολικά ήμασταν είκοσι άτομα
και ακολουθούσαμε την αρχαιολόγο. Αρχικά, περάσαμε από έναν διάδρομο με
αγάλματα ασύγκριτης ομορφιάς. Στη συνέχεια, βρεθήκαμε στην αίθουσα με τα
αγγεία. Πόσο ωραία χρώματα και σχέδια! Κατόπιν, φτάσαμε στην αίθουσα με τα
ευρήματα. Το πρώτο πράγμα που αντίκρισα και έμεινα άφωνη ήταν μια προθήκη με
κουτάκια, πήλινα, που τα χρησιμοποιούσαν για να αποθηκεύουν τα αρώματά τους οι
γυναίκες. Ήταν κάτι που δεν περίμενα να δω. Δεν είχα ξανακούσει για τα αρώματα
των αρχαίων. Μα, το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι υπήρχε και ένα μικρό κομμάτι, σαν
πάπυρος, που πάνω του ήταν γραμμένα τα συστατικά ενός αρχαίου αρώματος! Εάν
είχαμε βρει όλη τη συνταγή, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και εμείς τα ίδια αρώματα
με τους αρχαίους, μας είπε η αρχαιολόγος. Πήρα το μεγεθυντικό μου φακό, χωρίς
αυτόν δεν πάω πουθενά και κοίταξα προσεκτικά τη συνταγή μήπως διακρίνω τη
γραφή. Δεν καταλάβαινα τίποτα.
Μετά πήγαμε στις τοιχογραφίες. Μία απεικόνιζε την Άνοιξη, πολύχρωμα
λουλούδια και χελιδόνια. Πρόσεξα κάπου και δύο παγώνια, που ωραιότερα δεν έχω
δει σε ζωγραφική. Έκανα άλλον ένα γύρο, και γύρισα πίσω. Με είχε τόσο συναρπάσει
η συνταγή, που ήθελα να την ξαναδώ. Πλησίασα και έβγαλα ξανά το μεγεθυντικό μου
φακό. Τότε πρόσεξα μία κλωστή, πάρα πολύ λεπτή, με ένα ιδιαίτερο μουσταρδί
χρώμα. Μου φάνηκε περίεργο, αλλά δεν έδωσα σημασία. Δεν ήταν δυνατόν να
βλέπω παντού μυστήρια, σκέφτηκα! Σχεδόν αμέσως όμως, συνειδητοποίησα ότι
προηγουμένως αυτή η κλωστή δεν υπήρχε. Κατάλαβα τότε ότι κάποιος είχε ανοίξει
τη θήκη και είχε αλλάξει τη συνταγή.
Έπρεπε να βρω τον κλέφτη και να πάρω πίσω τη σωστή συνταγή. Κοίταξα
εξονυχιστικά γύρω μου και πρόσεξα τρεις με μουσταρδί κλωστή στο πανωφόρι τους.
Μία γυναίκα και δύο άντρες. Η γυναίκα αμέσως άνοιξε το βήμα της. Την ακολούθησα
και την ώρα που ήμουν έτοιμος να την αρπάξω, εκείνη έπιασε το μικρό παιδί της, που
ετοιμαζόταν να αγκαλιάσει ένα άγαλμα. Έκανα λάθος. Συνέχισα με τον δεύτερο
ύποπτο, που πλησίαζε προσεκτικά τον κάδο. Ήθελε να κρύψει τη συνταγή; Τρέχω, τον
ακινητοποιώ, κοιτάζω το χέρι του. Ήθελε να πετάξει ένα σκουπίδι. Ζήτησα συγγνώμη
και σίγουρη πια για τον ένοχο, έτρεξα κατά πάνω του. Εκείνος άρχισε να τρέχει και
από τη βιασύνη του σκόνταψε πάνω στην αρχαιολόγο και έπεσαν και οι δύο κάτω.
Έβγαλα από την τσέπη του σακακιού του με την μουσταρδί κλωστή τη συνταγή. Η
ασφάλεια τον συνέλαβε αμέσως. Ήθελε να την πουλήσει για να γίνει πλούσιος, είπε.
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Κρίμα, σκέφτηκα, που δεν είχε καταλάβει τίποτα για την ιστορία μας και τους
προγόνους μας.
Τι μέρα όμως κι αυτή! Με βεβαιότητα, η καλύτερη! Συνδύαζε τα δύο
αγαπημένα μου πράγματα. Τα μυστήρια και τα μουσεία! Σας συμβουλεύω, αν σας
αρέσουν τα μυστήρια, νούμερο ένα τοποθεσία για να ζήσετε τα πιο συναρπαστικά
είναι τα μουσεία!
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Ευάγγελος Σκουτέρης

Τα Χριστούγεννα του 2019 ήταν για μένα μία αποκάλυψη, καθώς μαζί με την
οικογένειά μου επισκεφθήκαμε για πρώτη φορά το Μέτσοβο, φιλοξενούμενοι από
την οικογένεια του συμμαθητή μου, του Θοδωρή.
Την επομένη των Χριστουγέννων αποφασίσαμε όλοι μαζί να πάμε στη Βεργίνα,
στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, για να δούμε τους τάφους των Μακεδόνων
βασιλιάδων και να θαυμάσουμε τα ευρήματα του Ανδρόνικου. Αφού αγοράσαμε
γρήγορα τα εισιτήριά μας, μιας και ο κόσμος ήταν λίγος και οι υπάλληλοι ήταν
μειωμένοι λόγω των γιορτών, μπήκαμε στον τύμβο, στη Μεγάλη Τούμπα, όπου
βρίσκονταν οι τάφοι και το μουσείο. Η ατμόσφαιρα ήταν επιβλητική, καθώς όσοι
έμπαιναν στο μουσείο εκπλήσσονταν από τα φωτισμένα εκθέματα που έλαμπαν
μέσα στο σκοτάδι του τύμβου.
Εκεί που θαύμαζα την πανοπλία του Φιλίππου του Β’, με την άκρη του ματιού
μου παρατήρησα δύο άντρες να κινούνται ύποπτα προς τη βιτρίνα που περιείχε τη
χρυσή λάρνακα και το χρυσό διάδημα της βασίλισσας Μήδας. Τους παρακολούθησα
διακριτικά και είδα ότι ο ένας πήγε προς τις ασφάλειες του ρεύματος και ο άλλος
κινούνταν προς το χρυσό στεφάνι. Πριν προλάβω να ενημερώσω τους φύλακες, το
ρεύμα έκλεισε, άκουσα το σπάσιμο της βιτρίνας και έπεσα πάνω στον άντρα που
κρατούσε το στέμμα για να τον σταματήσω, με αποτέλεσμα να με σπρώξει μέσα στο
σκοτάδι και να με ρίξει σε μια καταπακτή. Ευτυχώς, όμως, πρόλαβα να του πάρω το
στέμμα, αποτρέποντας έτσι την κλοπή.
Επικράτησε ένας μεγάλος χαμός, χτυπούσε δυνατά ο συναγερμός, οι φύλακες
απεγνωσμένοι, αφού επανήλθε το ρεύμα, εκκένωσαν τον χώρο, μαζεύοντας όλους
τους επισκέπτες (μαζί με τους δύο κλέφτες) στην είσοδο του τύμβου. Στο μεταξύ, οι
γονείς μου ήταν αγχωμένοι γιατί δεν με έβρισκαν, ενώ όλοι παρατήρησαν ότι έλειπε
και το στέμμα.
Παράλληλα, εγώ βρέθηκα σε ένα υπόγειο δωμάτιο, μάλλον του τάφου του
Φιλίππου, με το στέμμα στα χέρια μου και το γόνατό μου χτυπημένο. Ουρλιάζοντας,
προσπαθούσα να ειδοποιήσω πού ήμουν, αλλά κανείς δεν με άκουγε, μάλλον γιατί
το βάθος ήταν μεγάλο. Άρχισα να σκαρφαλώνω, ψάχνοντας με τα χέρια μου κάποια
έξοδο. Όσο σκαρφάλωνα η παλάμη μου ακούμπησε μία πέτρα που μετακινήθηκε και
παρουσιάστηκε μια τσουλήθρα, η οποία με ταξίδεψε σε μια στοά γεμάτη με χρυσά
αντικείμενα. Κατάφερα να σκάψω ένα μικρό λαγούμι και βγήκα σώος στον κήπο
γύρω από το μουσείο.
Τότε με είδαν οι φύλακες κρατώντας το ανεκτίμητο στεφάνι, ήρθαν κοντά μου
και τους είπα τι έγινε και ό,τι ανακάλυψα. Η μητέρα μου, παρά τον φόβο της, χάρηκε
πάρα πολύ που με βρήκε αλλά και με την ατρόμητη συμπεριφορά μου. Μάλιστα,
αναγνώρισα και τους κλέφτες, παραδίδοντάς τους στην αστυνομία. Επίσης, η
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διευθύντρια του μουσείου ενημερώθηκε για το γεγονός και κανόνισαν να με
βραβεύσουν. Αλλά ξαφνικά…
Ακούω τη φωνή της μητέρας μου να μου λέει: «Βαγγέλη, ξύπνα, φτάσαμε στο
μουσείο της Βεργίνας». Δυστυχώς, ήταν όλα ένα όνειρο! Είναι 26 Δεκεμβρίου και ώρα
11π.μ. και παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου.
Περπατάμε προς την είσοδο, πιάνουμε σειρά για να πάρουμε εισιτήρια, αλλά
μπροστά στην ουρά βλέπω δυο ύποπτα ανδρικά πρόσωπα με μία παράξενη και
μεγάλη βαλίτσα. Λες; Έχει γούστο!
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Omama Al Barakat

Την άνοιξη ήμουν 10 χρονών, πήγαινα σχολείο, πηγαίναμε εκδρομές στη φύση
και στα μουσεία, αλλά ξαφνικά όλα σταμάτησαν να λειτουργούν. Κάτι έγινε, ο
Κορονοϊός, ένας ιός στην Κίνα, σιγά σιγά εξαπλώθηκε παντού, και για αυτό έκλεισαν
όλα και ανακοίνωσαν απαγόρευση κυκλοφορίας. Δεν μπορούμε να πάμε ούτε καν
έξω από το σπίτι. Θεέ μου τι είναι όλα αυτά!
Έχουν περάσει 2 μήνες, χωρίς μάθηση και χωρίς κάποιο όφελος. Μου έλειψαν
τα μουσεία και ξεκίνησα να σκέφτομαι: «Πότε θα βγω από το σπίτι;». Μετά είπα:
«Γιατί να μην βγω με το μυαλό μου και την φαντασία μου;». Στη συνέχεια, σκέφτηκα:
«Γιατί δε βγαίνω και έξω από τον πλανήτη μας;».
Έτσι, ξεκίνησα το ταξίδι μου. Πήγα στο διάστημα, ήμουν μέσα σε ένα
διαστημικό σκάφος. Πόσο ωραίο ήταν! Με ρώτησε ο εξωγήινος που θέλω να πάω και
του απάντησα στον πλανήτη Ερμή. Το σκάφος πετούσε και η καρδιά μου χτυπούσε
γρήγορα από τον φόβο. Ήμουν, όμως, πολύ χαρούμενη. Είδα τον πλανήτη μου από
το παράθυρο και παρατήρησα ότι έχει σχήμα μπάλας. Είχε λίγα σημεία ξηράς και λίγα
πράσινα. Είχε, όμως, πολλή θάλασσα! Η θάλασσα σκέπαζε το μεγαλύτερο μέρος του.
Όταν ήμασταν στα μισά της εκδρομής μας, σιγά σιγά εμφανίζονταν και άλλοι
πλανήτες. Τα αστέρια ήταν πολύ μεγάλα και το φεγγάρι επίσης. Εμείς νομίζαμε ότι
είναι μικρά! Τα αστέρια έλαμπαν, ήταν τέλειο θέαμα!
Φτάσαμε στον πλανήτη Ερμή. Η θέα ήταν μαγευτική! Λες και ο πλανήτης ήταν
άδειος και δεν είχε ψυχή. Υπήρχαν πολλά όμορφα λουλούδια και λουλουδένιες
πεταλούδες και σφυρίχτρες. Κατέβηκα από το σκάφος και περπατούσα στον
πλανήτη. Είδα έναν μακρύ δρόμο που στις άκρες του είχε πολλά λουλούδια, αλλά δεν
μπορούσα να δω τι ήταν από πίσω. Περπατούσα μέχρι πού είδα ένα μεγάλο κάστρο
από λουλούδια και μπήκα μέσα. Ήταν ένα παλιό μουσείο με εκθέματα φτιαγμένα
από λουλούδια. Είδα εκεί πρόσωπα και σώματα από λουλούδια, ζώα και μετά
συνέχισα την εξερεύνηση.
Ενώ προχωρούσα, είδα πάνω σε ένα δέντρο μια λουλουδένια φωλιά. Δεν μου
φάνηκε ότι ήταν φωλιά πουλιών, γιατί ήταν πολύ μεγάλη και έμοιαζε με τα σπίτια
μας. Ενθουσιαστικά και ήθελα να δω τι είναι μέσα. Σκαρφάλωσα στο δέντρο και είδα
μια λουλουδένια πριγκίπισσα που είχε φτερά και μας έμοιαζε. Το πρόσωπο της ήταν
άσπρο και ήταν πολύ όμορφη. Της φώναξα: «Πριγκίπισσα;». Ξύπνησε και με είδε,
πέταξε γρήγορα προς το μέρος μου και με ρώτησε: «Ποια είσαι και πώς ήρθες εδώ;
Ποιος σε έφερε και πώς έμαθες πού μένω;». Της είπα πως ήρθα εδώ για να γνωρίσω
έναν καινούριο κόσμο και ότι χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Με καλωσόρισε και μου
είπε ότι αυτόν τον λουλουδένιο κόσμο τον έφτιαξε η ίδια. Της είπα: «Το μουσείο σου
είναι πολύ ωραίο, όπως και εσύ. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα πριγκίπισσα!».
Είχε έρθει η ώρα να επιστρέψω. Η πριγκίπισσα μου είπε ότι δεν έμεινα πολύ,
αλλά της υποσχέθηκα ότι θα την επισκεφτώ ξανά και θα τα πούμε σύντομα! Έτσι
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γύρισα στον πλανήτη Γη και στο μέρος που καθόμουν. Ήταν μια πολύ ωραία εκδρομή
και με έκανε να γνωρίσω έναν καινούριο κόσμο, ενώ βρισκόμουν στην θέση μου!
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Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός:
Περιπέτεια στο Μουσείο!
«Οι προσπάθειες όλων των παιδιών ήταν
εξαιρετικές. Κάποιες δε, ιδιαίτερα χαριτωμένες. Η
βαθμολογία δεν ήταν εύκολη απόφαση. Όλα τα
παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια» αναφέρει η Άννα
Βασιλειάδη,
Πρόεδρος
της
Γυναικείας
Λογοτεχνικής Συντροφιάς.

«Με συνεπήρε το διάβασμα των ιστοριών.
Μεταφέρθηκα σε πολλά Μουσεία, στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό και μάλιστα σε κάποια που δεν
γνώριζα. Πρέπει να τα επισκεφθώ» αναφέρει η
Ευαγγελία Κανταρτζή, Διευθύντρια του Μουσείου
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης.

«Είναι καταπληκτικό να βλέπεις ένα Μουσείο μέσα
από τα μάτια των παιδιών. Φαντασία, χιούμορ,
γνώσεις που δεν φαντάζεσαι. Κάθε κείμενο ήταν κι
ένα ταξίδι. Βλέπω μια νέα γενιά συγγραφέων να
εμφανίζεται σε λίγα χρόνια!» αναφέρει ο
συνεργάτης του Μουσείου, συγγραφέας και
δημοσιογράφος Κώστας Στοφόρος.
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