
ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ!!! 

Πώς είναι να περνάς ένα βράδυ στο Μουσείο; 

 

Ήταν Παρασκευή. Οι καθηγητές μας, μας είχαν πάρει στο Παρίσι για μερικές μέρες. Μας είχαν 

ανακοινώσει πως θα επισκεπτόμασταν το Μουσείο του Λούβρου, ένα από τα πιο διάσημα Μουσεία 

του κόσμου. Μόλις φτάσαμε, έξω άρχισε να βρέχει οπότε εμείς αναγκαστικά έπρεπε να μείνουμε 

μέσα μέχρι να σταματήσει. Θαυμάζαμε διάφορα έργα τέχνης και μαζί με τους καθηγητές μας τα 

σχολιάζαμε. Οι πίνακες ζωγραφικής ήταν καταπληκτικοί. Ο κάθε ένας διαφορετικός και 

πρωτότυπος. 

Λίγο αργότερα ξέσπασε μια φωτιά μέσα στο κτήριο. Οι φύλακες προσπάθησαν να τη σβήσουν με 

νερό και πυροσβεστήρα. Όλοι πανικόβλητοι έτρεχαν για να σωθούν. Δεν ήξεραν που να πάνε. Ένας 

φύλακας μας είπε με ψυχραιμία όλοι να κατευθυνθούμε προς την έξοδο κινδύνου. Οι καθηγητές μας 

προσπάθησαν να μας βγάλουν όλους έξω. Μόνο ένας είχε μείνει μέσα διότι μερικοί μαθητές 

απουσίαζαν και προσπαθούσε να τους βρει. Μέσα σε αυτούς ήμουν κι εγώ. Καθώς έψαχνα να βρω 

τους συμμαθητές μου παρατήρησα πως ο πίνακας της Μόνα Λίζας είχε εξαφανιστεί και το τζαμί 

ήταν σπασμένο. Σταμάτησα να αναζητώ τους άλλους και πήγα σε έναν από τους φύλακες για να 

του μεταφέρω τα άσχημα νέα. Κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Μέσα από τις φλόγες της φωτιάς 

διέκρινα κάποιον να τρέχει και να προσπαθεί να αποδράσει. Φυσικά τον ακολούθησα διότι υπέθεσα 

πως εκείνος έκλεψε τον πολύτιμο πίνακα. Αποδείχθηκε πως ήμουν σωστή.  

Η αστυνομία είχε μόλις φτάσει και μπει στο κτήριο. Προσήγαγα τον ληστή προς εκείνους για να 

συλληφθεί και παρέδωσα τον πίνακα στους φύλακες. Κατέθεσα στην αστυνομία την υποψία που 

είχα. Υπέθεσα πως ίσως τη φωτιά την άναψε επίτηδες ο ληστής ώστε να πανικοβληθούν όλοι και 

να μη συνειδητοποιήσουν πως ο πίνακας έλειπε. Με ευχαρίστησαν κι ύστερα έφυγα. Κατευθύνθηκα 

προς τους καθηγητές και τους υπόλοιπους μαθητές ώστε να γυρίσουμε στο ξενοδοχείο αφού είχε 

σταματήσει να βρέχει.  

 

Ήταν μια πολύ κουραστική αλλά και γεμάτη εμπειρία μέρα.. (Νικολέττα Σ.) 

 

 

Πριν από δυο χρονιά πήγα με τους γονείς μου και κάποιους οικογενειακούς φίλους, που είχαν 

έναν γιο, ένα ταξίδι στη Γαλιά. Επισκεφθήκαμε πολλά μέρη αλλά αυτό που θα μας μείνει αξέχαστο 

θα είναι η επίσκεψη στο Λούβρο.  

Ήταν ένα ηλιόλουστο μεσημέρι όταν οι γονείς μας αποφάσισαν πως θα ήταν ωραία ιδέα να 

επισκεφτούμε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μουσεία του κόσμου, το Λούβρο. Έτσι και έγινε. Πήραμε 

το λεωφορείο από το ξενοδοχείο μας και μέσα σε δέκα λεπτά ήμασταν εκεί. Μόλις πλησιάσαμε στην 

είσοδο παρατηρήσαμε την τεράστια ουρά. Έτσι, μετά από πολύ υπομονή μπήκαμε επιτέλους στο 

μουσείο. Περιηγούμασταν αρκετή ώρα στους τεράστιους διάδρομους. Μετα από περίπου τρεις ώρες 

ξενάγησης φτάσαμε επιτέλους στην πιο ενδιαφέρον πτέρυγα του μουσείου, της αρχαίας Αίγυπτου. 

Παρατηρούσα με πολύ προσήλωση το τεράστιο άγαλμα του ΡΑΜΣΗ ΙΙ. Με ύψος μεγαλύτερο των 9 

μέτρων, το κολοσσιαίο άγαλμα επέβαλλε τον σεβασμό στους επισκέπτες, με το αριστερό του πόδι 

να κινείται προς τα εμπρός και τα χέρια σφιγμένα σε γροθιές. Ήταν το πιο ωραίο άγαλμα που έχω 

δει. Αλλά μόλις μπήκαμε στο θάλαμο με τις μούμιες έγινε κάτι που δεν το περίμενε κάνεις. Καθώς η 

μητέρα του φίλου μου παρατηρούσε μια νεκροφάγο κάπως τρομαγμένη ο άντρας της με τον γιο της 

αποφάσισαν να της κάνουν μια πλακά. Ενώ από πίσω της υπήρχε  ένας όρθιος σκελετός αυτοί της 

χάιδεψαν απαλά τον ωμό. Έτσι γύρισε και μόλις αντίκρισε τα κοκάλα τρόμαξε με αποτέλεσμα να 



τσιρίξει. Όλοι σκάσαμε στα γέλια και όλοι όσοι ήταν εκεί γελούσαν μαζί. Αντίθετα με μας η φίλη μας 

άργησε να συνέλθει από το τρέμουλο που την είχε κυριεύσει. 

Όταν πια φτάσαμε στο ξενοδοχείο είπαμε τις εντυπώσεις μας από αυτό το υπέροχο μουσείο και 

πήγαμε για βραδινό διότι ήμασταν πεινασμένοι μετά από την μακροσκελής επίσκεψη μας. Εύχομαι 

κάποια στιγμή να καταφέρω να ξαναεπισκεφθώ αυτή την υπεροχή πόλη. (Κυριάκος Σ.) 

Ένα ηλιόλουστο πρωινό ξύπνησα στην κεντρική αίθουσα του μουσείου της Ακρόπολης. Δεν 

ακουγόταν τίποτα. Μόνο το δροσερό αεράκι που χτυπούσε στις πόρτες του μουσείου. Ήμουνα μόνη 

μου. Χωρίς νερό, φαγητό και παρέα. Μετά από λίγη ώρα άκουσα έναν θόρυβο από πίσω μου. 

Τρόμαξα και γύρισα αργά για να δω τι βρισκόταν πίσω μου. Ξαφνικά είδα ένα άγαλμα που μου 

ψιθύρισε «καλημέρα». Αργότερα αντίκρισα πως ήταν μία Καρυάτιδα από τις πρωτότυπες. Αφού 

ηρέμησα και είδα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, της ρώτησα «Πώς ζωντάνεψες; Τι έγινε;». Εκείνη μου 

αποκρίθηκε λέγοντάς μου «Πάντα ήμουν ζωντανή, πάντα άκουγα, πάντα έβλεπα». Καθώς 

προσπαθούσα να κατανοήσω τι μου έλεγε η Καρυάτιδα, άκουσα έναν δυνατό θόρυβο. Κάποιος 

άνοιγε την πόρτα. Ήταν ένας υπάλληλος. Μόλις άνοιξε η πόρτα, η Καρυάτιδα πήρε θέση και εγώ 

κάθισα σε ένα σκαλάκι τρομοκρατημένος. Ο υπάλληλος με αντίκρισε και με ρώτησε τι γυρεύω εδώ 

μέσα. Του εξήγησα πως έτρεχα να βγω το προηγούμενο βράδυ αλλά δεν πρόλαβα. Αφού 

βεβαιωθήκαμε ότι όλα ήταν μια χαρά, ο υπάλληλος κάλεσε τους γονείς μου για να έρθουν να με 

πάρουν. Μετά από αρκετή ώρα, έφτασαν τρέχοντας και με πολύ άγχος. Με πήραν και επιστρέψαμε 

στο σπίτι μας με ασφάλεια και σιγουριά.  (Π. Τσαμπίκα Μαρία Α4  ) 

 

ΕΧΘΕΣ ΕΙΧΑΜΕ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΦΙΛΕΣ 

ΜΟΥ.ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΡΕΥΝΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ.ΑΦΟΥ ΜΠΗΚΑΜΕ ΜΕΣΑ ΕΙΔΑΜΕ ΑΡΚΕΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΕΙΧΕ 

ΝΥΧΤΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΕΙΧΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ. ΜΠΗΚΑΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΟ Mammut american (Kerr, 1792).ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ 

ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ, ΕΜΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ 

ΠΗΓΑΜΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΙΧΑΝ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ ΗΔΗ, ΑΡΧΙΣΑΜΕ ΝΑ 

ΧΤΥΠΑΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΜΗΠΩΣ ΜΑΣ ΑΚΟΥΓΑΝ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ. ΣΚΕΦΤΙΚΑΜΕ  ΝΑ 

ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑ.ΨΑΧΝΑΜΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ 

ΒΓΟΥΜΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΙΝΑΜΕ ΕΚΕΙ. ΣΤΗΣ 12 

ΑΚΟΥΣΑ ΕΝΑΝ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΗΧΟ ΣΑΝ ΚΛΕΦΤΕΣ ΕΜΕΙΣ ΕΙΧΑΜΕ ΤΡΟΜΑΞΕΙ ΚΑΙ ΜΕΙΝΑΜΕ 

ΑΚΙΝΗΤΕΣ, ΤΟΤΕ ΟΜΩΣ Η ΑΝΝΑ ΧΤΗΠΙΣΕ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΛΟΝΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΧΤΥΠΑΕΙ 

Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΝΟΙΞΕ Η ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΜΠΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ 

ΔΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΣΚΟΤΕΙΝΑ. ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΗΡΘΑΝ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΠΙΑΣΤΗΚΑΜΕ ΟΛΕΣ 

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΠΗΡΑΜΕ ΜΙΑ ΒΑΘΙΑ ΑΝΑΣΑ ΑΥΤΟΙ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΔΑΜΕ ΔΥΟ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ. ΑΥΤΕΣ ΟΜΩΣ ΜΑΣ ΠΡΑΣΑΝ ΓΙΑ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ 

ΕΙΡΘΕ Ο SECURITY ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΗΡΕ ΣΕ ΕΝΑ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙ, ΕΜΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΗΓΗΣΑΜΕ ΤΙ 

ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΕΒΑΛΕ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΝΑ ΔΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΠΩ 

ΚΛΕΙΔΩΘΗΚΑΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ.ΕΤΣΙ ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ. (ΕΙΡΗΝΗ Σ. 

Α4) 

 

Πριν ένα μήνα καθώς ήμουν στη Γκαλερί Τετριακοφ, μου συνέβη κάτι απίστευτο. 

Πήγαινα από αίθουσα σε αίθουσα θαυμάζοντας τα εκθέματα, μέχρι που παρατήρησα κάτι 

πολύ περίεργο άνθρωποι περνούσαν από μέσα μου λες και ήμουν άυλη. Έκανα νοήματα, 

φώναζα, αλλά κανείς δεν με παρατηρούσε. Όταν πήγα να βγω από την πινακοθήκη, το κτίριο 



δεν με άφηνε. Προσπάθησα για αρκετή ώρα μέχρι που εξαντλήθηκα αλλά και συνάμα το πήρα 

απόφαση, ήμουν φάντασμα. 

 Το μουσείο είχε κλείσει. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα και ο φύλακας κοιμόταν για τα καλά. 

Εγώ, έκοβα βόλτες σε όλο το μουσείο, μέχρι που άκουσα μία ανατριχιαστική κραυγή. Ήταν ένας 

πίνακας! Ναι, ένας πίνακας κραύγαζε. Βρίσκονταν στην αίθουσα με τα «απαγορευμένα». Τον 

θυμόμουν, με είχε σημαδέψει το πόσο καλά είχε αποτυπώσει ο καλλιτέχνης τα συναισθήματα του 

πρωταγωνιστή.  

 Ήταν ένας στρατιώτης που γυρνούσε σπίτι του και κοιτάζονταν στον καθρέφτη. Ήταν 

όμορφος, αλλά με το που έβλεπε το είδωλό του στον καθρέφτη, έβλεπε ένα τέρας. Ένα τέρας που 

φορούσε τα ρούχα του και κρατούσε ότι κρατάει. Το δωμάτιο έπαιρνε φωτιά και μεταμορφωνόταν 

στην κόλαση. Ο στρατιώτης ζούσε  πάνω στην γη με μία ψυχή και συνείδηση στην κόλαση… 

 Τότε, άρχισα να τον ρωτάω με μανία, «ΤΙ ΕΧΕΙΣ; ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΙ ΕΧΕΙΣ; ΜΠΟΡΩ ΝΑ 

ΒΟΗΘΗΣΩ!», όμως δεν έπαιρνα απάντηση. Μία περήφανη κυρία πάνω σε ένα άλογο μου είπε πως 

δεν θα πάρω απάντηση. Μου είπε επίσης να φύγω, πριν με ρουφήξει ο πίνακας τόσο βαθιά μέσα 

του, έτσι που δεν θα μπορούσα να φύγω ποτέ… 

 Έφυγα, όμως άκουγα ακόμα τις κραυγές απελπισίας του. Αργότερα, άκουσα κλάματα με 

λυγμούς από ένα μικρό κορίτσι. Κοίταξα στον πίνακά του και κατάλαβα τι συνέβαινε. Την είχαν 

αναγκάσει να παντρευτεί ένα γέρο αξιωματούχο, που λογικά ήταν πλούσιος. Ήξερα πως δεν 

μπορούσα να κάνω κάτι και έτσι με βάρος στην καρδία προχώρησα. Λίγους πίνακες πιο πέρα 

βρισκόταν μία απελπισμένη γυναίκα, κλεισμένη σε ένα δωμάτιο κλαίγοντας με λυγμούς.  

Είδα πολλούς δυστυχισμένους εκείνο τα βράδυ. Με την ανάμνηση  εκείνης, εκείνης της 

νύχτας στο μουσείο, συνέχισα τη ζωή μου σαν άνθρωπος. Είχα βάλει στόχο όσο ζω, να κάνω τους 

ανθρώπους να γελάνε…(Μελίνα Π.) 

 

 

Τον Περασμένο Απρίλιο επισκέφτηκα με τους γονείς μου το μουσείο φυσικής ιστορίας στο 

Λονδίνο. Εκεί φιλοξενήθηκε δίπλα στα άλλα εκθέματα του μουσείου η συλλογή φανταστικών 
πλασματων από τα μυθιστορηματα του Χάρι Ποττερ. Για πρώτη φορά στην ιστορία του μουσείου 
θα μπορούσαμε να περάσουμε το βράδυ μας εκεί. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης χαζευαμε τους 
άπειρους διαδρόμους με τα πολύ εντυπωσιακά εκθέματα από έντομα και ζώα. Η πιο ωραία στιγμή 
όμως ήταν το δωμάτιο με τον δεινόσαυροι σε πραγματικό μέγεθος που έβγαζε καπνούς από τα 
ρουθούνια του και δυνατες κραυγές Πολύ σύντομα έφθασε το βράδυ και θα το περνούσαμε εκεί. 
Ενώ όλοι κοιμοντουσαν, εγώ παρατήρησα στο βάθος του διαδρόμου ένα φως κόκκινο σαν φωτιά. 
Σηκώθηκα και πήγα να δω τι ήταν. Εκεί λοιπόν είδα τον πιστό φίλο του Ντανμπλορ, τον Φοξ, να 
γίνεται στάχτες και να αναγεννιεται ξανά από αυτές. Ο Φοινιξ. Από την ταραχή μου, άρχισα να τρέχω 
πάνω κάτω μες το μουσείο μ αποτέλεσμα να χτυπήσω πάνω στον δεινόσαυρο που κοιμόταν στο 
έδαφος και να τον ξυπνήσω. Μετά όλα καλύφθηκαν από το σκοτάδι. Η μητέρα μου το πρωί μου είπε 
πως με βρήκε να κοιμάμαι στο πάτωμα δίπλα στο δεινόσαυρο. Που να της έλεγα την αλήθεια; 
Φεύγοντας από το μουσείο, ένιωσα χαρά και που το επισκεφτηκαμε αλλά και που γυρνούσαμε σπίτι 
μας ασφαλείς. 
(Στέλλα Χ.) 
 
 
 

Πριν δύο χρόνια πήγαμε με το  σχολείο μου μια εκπαιδευτική εκδρομή την Αγγλία . Στην 

εκδρομή αυτή θα πηγαίναμε και στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου . Όλα ξεκίνησαν την 



μέρα εκείνη όπου από την ώρα που φύγαμε από το ξενοδοχείο είχα ένα πολύ έντονο συναίσθημα . 

Μετά την επίσκεψη του μουσείου όταν ήταν η ώρα πια να φύγουμε μία συμμαθήτρια μου κατάλαβε 

πως είχε ξεχάσει το καπέλο της, δώρο της αγαπημένης της εξαδέλφης . Όμως φοβόταν να πάει 

μόνη της  και μου ζήτησε να πάω μαζί της . Ξεχάσαμε να το πούμε στην κυρία μας και χωρίς να το 

καταλάβουμε έφυγαν χωρίς εμάς . Ούτε όμως και ο φύλακας δεν το κατάλαβε διότι το καπέλο το 

είχε ξεχάσει στο μπάνιο . Τότε λοιπόν ο φύλακας μας κλείδωσε μέσα . Εμείς βέβαια δεν το είχαμε 

καταλάβει ώσπου όλα τα φώτα έσβησαν . Δεν βλέπαμε τίποτα και για αυτό χάσαμε η μία την άλλη . 

Είχαμε φοβηθεί πολύ και ειδικά όταν καταλάβαμε πως δεν είχαμε η μία την άλλη . Ξαφνικά 

ακούστηκε ένας  περίεργος ήχος . Εγώ όμως δεν πανικοβλήθηκα γιατί νόμιζα πως ήταν η φίλη 

μου . Όταν γύρισα για να δω ποιος είναι από κάπου έπεσε ένας φακός! Ακόμα όμως και με τον 

φακό φοβόμουν πολύ αλλά προσπαθούσα να βρω κάπου να κοιμηθώ επειδή είχε νυχτώσει πια .  

Επιτέλους βρήκα ένα μαλακό και άνετο σημείο να κοιμηθώ αλλά χωρίς φακό γιατί είχαν τελειώσει 

οι μπαταρίες  . Την επόμενη μέρα  ξύπνησα και συνειδητοποίησα   πως κοιμόμουν πάνω σε έναν 

δεινόσαυρο . Είχα αηδιάσει αλλά άρχισα να γελάω . Μετά από λίγο ήρθαν να μας πάρουν αλλά η 

φίλη μου ήταν άφαντη . (Νεφέλη Π. ) 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 



 


