
          ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

Γεια σας, παιδιά! Σήμερα γιορτάζεται σε όλον τον κόσμο η 

παγκόσμια ημέρα Μουσείων!! 

Δυστυχώς εμείς προλάβαμε να επισκεφτούμε φέτος μόνο το 

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. Επειδή όμως τα 

Μουσεία αυτήν την εποχή είναι ακόμα κλειστά, αποφάσισαν να μας επισκεφτούν αυτά 

σε όλες τις υπογραμμισμένες λέξεις! 

 

Πρώτη μας χτυπά την πόρτα η Εθνική Πινακοθήκη. Πολλά παζλ από 

διάσημους ζωγραφικούς πίνακες, εύκολα και δύσκολα, μας περιμένουν, 

αρκεί να ανοίξουμε! 

  

Επόμενος επισκέπτης μας είναι το 

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Με το που 

μπαίνει, μας προτείνει παιχνίδια με 

παραδοσιακές φορεσιές, αλλά και με τις 

διάφορες ελληνικές σημαίες. Πριν φύγει, οργανώνουμε 

παρέα έναν παραδοσιακό γάμο. Να ζήσει το ζευγάρι! 

 

Δεν προλαβαίνουμε να καθίσουμε, να σου και το Ιστορικό 

Μουσείο Κρήτης! Θέλει λέει οπωσδήποτε να πεταχτούμε ως 

το σπίτι ενός Κρητικού, του Θεμιστοκλή, χωρίς καράβια κι 

αεροπλάνα… Έλα μου, όμως, που στην 

Κρήτη μας περιμένει και το Παιδικό 

Μουσείο Εξερευνήσεων! Πώς να του ξεφύγουμε; Ευτυχώς, αυτό 

μας στέλνει για εξερευνήσεις στο σπίτι μας και επιστρέφουμε. 

 

Ώρα για ξεκούραση… Δίπλα μας κάθεται αναπαυτικά το Μουσείο 

Θεοχαράκη που έφερε μαζί του τη Σάσα Βούλγαρη, για να μας πει 

παραμύθια… Νομίζω ότι μπορούμε να κοιμηθούμε γλυκά γλυκά… 

 

ΑΜ ΔΕ !!!  

Μόλις έφτασε παραξηγημένο το Μουσείο Απολιθωμένου Δάσους 

Λέσβου και θέλει οπωσδήποτε να παίξουμε μαζί του… Μια και δεν 

έχουμε ξαναδεί τέτοιο δάσος, φτου κι απ’ την αρχή! 

http://corfu.nationalgallery.gr/pazl
http://www.nhmuseum.gr/multimedia/foresies/index.html
http://www.nhmuseum.gr/multimedia/simaies/index.html
http://www.nhmuseum.gr/multimedia/gamos/index.html
https://vimeo.com/400148011
https://www.exploration.gr/gr/explore-at-home
https://www.facebook.com/watch/thf.gr/
http://www.lesvosgeopark.gr/ekpaideytikh_efarmogh/games.html


Προς το τέλος του παιχνιδιού, όμως, εμφανίζεται στο παράθυρό 

μας προβληματισμένο το Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας. Ξέμεινε, 

λέει, από παρέα για να παίξει με τη συντηρήτρια αρχαίων μνημείων 

και ήρθε σε μας για βοήθεια.  

 

Τέλος πάντων, τι να κάνουμε; Έχουμε γυρίσει όλη 

την Ελλάδα σχεδόν! Γι’ αυτό και ακούγεται τόσο 

παραπονεμένο το Βυζαντινό και Χριστιανικό 

Μουσείο από το θυροτηλέφωνο, χτυπώντας το 

κουδούνι. «Εμένα δε 

θα με βοηθήσετε να μαζέψω τα σπασμένα μου 

αντικείμενα και να ζωγραφίσω;» λέει κλαίγοντας κι 

εμείς…πάμε για βοήθεια. 

 

 

Ααααα, φτάνει πια! Θα ξεκουραστούμε, τηλεφωνώντας στους 

φίλους μας. Σηκώνουμε το ακουστικό και πριν προλάβουμε να 

πληκτρολογήσουμε τον αριθμό, πετάγεται από μέσα το Μουσείο 

Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ και κουβαλάει τα παιχνίδια 

του: κάτι παλιά καντράν τηλεφώνων και μερικά μουσικά όργανα 

με τα οποία ετοιμάζεται να στείλει μηνύματα...  

 

 

 

 

 

Παιδιά, άλλη μια Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων τελειώνει… 

Μακάρι του χρόνου να είμαστε καλά και να πάμε σε όλα αυτά τα μουσεία, καθώς και 

σε πολλά άλλα, που δεν τα αναφέραμε. 

Ξεκουραστείτε πια κι ακούστε το τραγούδι Μες το Μουσείο! 

 

Καλή αντάμωση! 
 

 

   

 

http://games.mthv.gr/mth-puzzle/
https://www.ebyzantinemuseum.gr/games/discover/broken/?el
https://www.ebyzantinemuseum.gr/games/discover/paint/?el#play/item/152
https://www.youtube.com/watch?v=KdLa2b9bFxI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SrRY4mdxi4E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZQgyHWZohmY

