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ΙΣΤΟΡΙΑ 1. 

 Μια μέρα στο Μουσείο Πειραιά άκουσα κάποιον να κλαίει. Κοίταξα 

στην αίθουσα με τα αγάλματα και είδα το άγαλμα της Αθηνάς να 

κλαίει. Της λέω 

- Τι έγινε; Γιατί κλαις; Είσαι άγαλμα, πώς μιλάς; Μπορώ να πάρω 

αυτόγραφο; 

-  Η Άρτεμις με είπε «άσχημη» χωρίς λόγο. 

-  Αφού είμαι ομορφότερη από εσένα. 

- Απαπαπαπα!!! Κι εσύ μιλάς; Μπορώ να πάρω αυτόγραφο; 

- Θέλεις να παλέψουμε Αθηνά; 

- Ναι! Έλα δε σε φοβάμαι. 

- Σταματήστε! Θα καλέσω την Αρχαιολογική Υπηρεσία και θα τα 

μαρτυρήσω όλα! 

- Όχι! 

- Ωχ! 

 Σταματάνε την πάλη και καθόμαστε ήσυχοι για 5 λεπτά να 

ηρεμήσουμε. Ξαφνικά ακούω ένα άγαλμα να έρχεται προς το μέρος 

μας. Ήταν ο Απόλλωνας.  

- Πάλι τσακώνονται οι δυο τους; μου λέει 

- Ναι, άιντε παίξε λίγο λύρα να ηρεμήσουνε.  

 Ξαφνικά, μπαίνει μέσα στην αίθουσα ο Στέλιος, έκπληκτος που 

βλέπει αυτά τα αγάλματα και λέει: 

- Πώς; Τι; Πού; Πότε; 

- Στέλιο, ζούμε όνειρο. Τσίμπα με!!! 

 Του εξηγώ όλη την ιστορία που έγινε.  

- Το ξέρει κανείς ότι μιλάτε και περπατάτε; 

- Όχι. 

- Μην μαρτυρήσετε τίποτα. 

- Σιγά μη σας μαρτυρήσω. Απόλλωνα, παίξε λίγο, να σε θαυμάσουμε. 
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 Ο Απόλλωνας παίζει ένα ωραίο κομμάτι, όλοι ηρεμούμε, η Αθηνά 

δίνει το χέρι της στην Άρτεμη και για να με ευχαριστήσουν μου 

έδειξαν την ασπίδα και τη μάσκα. Ξαφνικά ακούω βήματα από τον 

διάδρομο και λέω: 

-Βάλε την ασπίδα στη θέση της, τη μάσκα στη βάση της και 

πηγαίνετε στη θέση σας.  

Τα αγάλματα πάνε στη θέση τους και περνάει ο φύλακας και μας 

ρωτάει: 

- Όλα καλά; 

Και του απαντάμε: 

-Όλα καλά! 

Πήραμε τα πράγματά μας, πήραμε τα αυτόγραφα, πήγαμε σπίτια 

μας γεμάτοι εμπειρίες. 

Θάνος 

ΤΕΛΟΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 2. 

 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν κάποιοι εργάτες που προσπαθούσαν να 

φτιάξουν την αποχέτευση. Ο Αλέξανδρος, ο Νίκος και ο Γιάννης. Την ώρα που 

σκάβανε βρήκαν δύο αγάλματα, δύο ασπίδες και μία μάσκα. Τα αγάλματα 

που βρήκανε ήταν η Αθηνά και η μικρή Αρτεμούλα. Φωνάξανε την 

Αρχαιολογική Υπηρεσία για να τα πάρουν αλλά ξαφνικά, την ώρα που πήγαν 

να τα πάρουν, ένας αρχαιολόγος φόρεσε την μάσκα χωρίς να ξέρει ότι η μάσκα 

είχε μαγικές δυνάμεις. Όταν ο αρχαιολόγος έβαλε την μάσκα λοιπόν, 

μεταμορφώθηκε σε ένα τεράστιο τέρας και πήγαινε να καταστρέψει τον 

Όλυμπο που ζούσαν οι θεοί. Οι αρχαιολόγοι πήραν τα αγάλματα και τις 

ασπίδες και τα πήγαν στο μουσείο.  

 Το βράδυ ξαφνικά τα αγάλματα ζωντανεύουν και θυμούνται ότι το τέρας 

πήγαινε στον Όλυμπο και κατευθείαν παίρνουν τις ασπίδες και τα δόρατα που 

βρήκανε στο Μουσείο και πήγαν να το σταματήσουν. Την ώρα που έφτασαν ο 

γίγαντας πολεμούσε με τον Δία και με τους άλλους θεούς. Ο Δίας του πέταγε 

κεραυνούς, ο Ερμής προσπαθούσε να του δέσει τα πόδια με ένα σκοινί. Ο 

Ηρακλής προσπαθούσε να τον ρίξει και ο Αχιλλέας προσπαθούσε να τον 

χτυπήσει. Ο Ήφαιστος πέταξε στην Αθηνά και στην Αρτεμούλα δύο τόξα με 

βέλη και άρχισαν να του τα πετάνε αλλά ένα βέλος χτύπησε κατά λάθος τον 

Αχιλλέα στη φτέρνα του και έπεσε κάτω. Ο γίγαντας είδε την Αθηνά και την 

Αρτεμούλα και τους επιτέθηκε, αλλά ο Ερμής είχε καταφέρει πριν από ένα 

λεπτό να του δέσει τα πόδια και έτσι έπεσε. Οι θεές άρχισαν να τρέχουν να του 

ξεφύγουν και τα κατάφεραν. Εκείνος έπεσε πάνω στις ασπίδες που έτσι 

έσπασαν. Η Αθηνά έτρεξε τότε προς το μέρος του και του έβγαλε την μάσκα.  

 Στο τέλος  όλα πήγαν καλά. Όχι όμως για τον αρχαιολόγο. Οι θεές 

έφτιαξαν τις ασπίδες αλλά δεν έβρισκαν την μάσκα. Ο ήλιος ανέβαινε, δεν 

είχαν χρόνο και έτσι έφυγαν. Ο αρχαιολόγος πήγε στο ψυχιατρείο γιατί δεν τον 

πίστευε κανείς. Η μάσκα είχε εκτιναχτεί σε μια σπηλιά και μπήκε στο κεφάλι 

ενός λύκου.  

Κι από τότε όποιος έμπαινε στη σπηλιά δεν ξαναέβγαινε ποτέ… 

Αντώνης  

ΤΕΛΟΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 3. 

 Μια μέρα ξαφνικά ζωντάνεψαν τα χάλκινα αγάλματα του Αρχαιολογικού 

Μουσείου του Πειραιά…  

-Αχ! Κοιτάξτε, επιτέλους απελευθερωθήκαμε! Ουπς! Γιατί είμαι γυμνός; 

-Ναι, όντως! Πώς όμως ζωντανέψαμε; 

-Μην ρωτάτε «γιατί» και «πώς». Χαρείτε τη ζωή σας τώρα που ζωντανέψαμε! 

-Σωστά λέει η Αθηνά. Πάμε να χαρούμε τη ζωή μας. Τα αγάλματα βγήκαν από 

το μουσείο και πήγαν να εξερευνήσουν την Αθήνα.  

-Ωραία πόλη. 

-Συμφωνώ! Όμως πού είναι τα ρούχα μου;  

 Τα αγάλματα γύρισαν όλη την Αθήνα και οι πολίτες έμεναν με το στόμα 

ανοιχτό. 

-Τι είναι αυτά; 

-Άκουσα να λέει ένας πολίτης πως είναι «αυτοκίνητα»  

-Μοιάζουν με τα παλιά κάρα! 

-Ναι, είναι άσχημα και πολύ μεγάλα.  

-Σωστά τα λέει η μικρή Άρτεμις. 

-Τώρα, αυτά τα μεγάλα κτίρια τι είναι; 

-Αυτά τα κτίρια είναι τα σπίτια των ανθρώπων. 

-Βοήθεια, βοήθεια! Θα μου πέσουν στο κεφάλι! 

-Αυτό όμως που μυρίζει άσχημα τι είναι; 

-Τα σκουπίδια και τα καυσαέρια. 

-Κάπου το γνωρίζω αυτό το μέρος. 

-Θες να σου πω τι είναι αυτό; 

-Ναι! 
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-Η Ακρόπολη. 

-Καλά το θυμόμουν. 

 Τα αγάλματα πήγαν να την δουν. 

-Δεν την θυμόμουν έτσι. 

-Την κατέστρεψαν, κρίμα… 

-Κοιτάξτε τι βρήκα! 

-Τι; 

-Την μάσκα, ελπίζω να την θυμάστε. 

-Την θυμόμαστε. 

 Τα αγάλματα έπιασαν κουβέντα με τη μάσκα μέχρι που βράδιασε και 

ξαναέγιναν αγάλματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά… 

Μαριάννα 

ΤΕΛΟΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 4. 

 Ήταν βράδυ. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά είχε κλείσει. Οι μόνοι που 

είχαν μείνει ήταν τα αγάλματα. Κανείς δεν ήξερε ότι κάθε βράδυ αυτά 

ζωντανεύουν. Ο Απόλλωνας, η Αθηνά, η Αρτεμούλα, η Άρτεμις ξυπνούν και 

σχολιάζουν τους επισκέπτες του Μουσείου. 

 Εκείνη τη νύχτα δυο κλέφτες μπήκαν στο Μουσείο για να κλέψουν τη 

μάσκα και την ασπίδα που βρίσκονταν στον πάνω όροφο. Ήθελαν να τις 

πουλήσουν και να βγάλουν χρήματα. 

 Η Αθηνά που είναι έξυπνη, το άκουσε και έφτιαξε ένα σχέδιο για να σώσει 

τη μάσκα και την ασπίδα. Ο Απόλλωνας θα εξαφάνιζε το φως για να μη 

βλέπουν οι κλέφτες. Η Αρτεμούλα θα τους καταριόταν να μην ξαναφάνε 

κυνηγημένο φαγητό. Η Άρτεμις θα τους κυνηγούσε μια ζωή και η Αθηνά θα 

τους έκανε πιο χαζούς από ότι είναι. Έτσι κι έγινε. 

 Όταν ο ανόητος κλέφτης πήγε να πάρει την ασπίδα αυτή τον χτύπησε στο 

κεφάλι και λιποθύμησε. Όταν ο άλλος πήγε να αρπάξει την μάσκα, αυτή 

κόλλησε στο πρόσωπό του. Μετά η Άρτεμις τους έδεσε.  

 Όταν ξημέρωσε τα αγάλματα ήταν στη θέση τους. Ο φύλακας βρήκε τους 

κλέφτες δεμένους και κάλεσε την αστυνομία. 

Τα αγάλματα έσωσαν το Μουσείο! 

Νικόλας Στ. 

ΤΕΛΟΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 5. 

 Ήταν βράδυ, το Αρχαιολογικό Μουσείο σε λίγο θα έκλεινε. Όταν έφυγε και 

ο τελευταίος επισκέπτης το Μουσείο έκλεισε. Ξαφνικά τα αγάλματα άρχισαν να 

κινούνται. Αυτό όμως δεν ήταν ασυνήθιστο. Τα αγάλματα κάθε βράδυ 

ζωντάνευαν και μιλούσαν. 

 Τότε ο Απόλλωνας είπε: 

-Κάθε μέρα ο κόσμος έρχεται και μας βλέπει. Είμαι περίεργος πώς να είναι ο 

κόσμος έξω από το Μουσείο. Εσείς δεν είστε περίεργες; 

Η Αθηνά απάντησε: 

-Ναι, εγώ είμαι, θέλετε να βγούμε έξω; 

 Συμφώνησαν όλοι. Έτσι κι έγινε. Όταν δεν πρόσεχε ο φύλακας, βγήκαν 

έξω. Ήταν ήδη πολύ αργά, το σκοτάδι είχε πέσει στην πόλη. Εκείνη την ώρα 

περνούσε μια παρέα παιδιών, ο Θάνος, ο Γιάννης και ο Κωνσταντής. Τα 

αγάλματα είδαν τα παιδιά και αμέσως κρύφτηκαν. Όταν η παρέα των παιδιών 

πέρασε από το σημείο που είχαν κρυφτεί τα αγάλματα, εκείνα άκουσαν τα 

παιδιά που συζητούσαν σχετικά με την επίσκεψή τους στο μουσείο και την 

εντύπωση που τους είχαν κάνει τα αγάλματα. Τότε τα αγάλματα βγήκαν από 

την κρυψώνα τους και άρχισαν να συζητούν με τα παιδιά.  

 Τα παιδιά έκαναν ερωτήσεις στα αγάλματα σχετικά με την αρχαιότητα. Τα 

αγάλματα μίλησαν για την εποχή τους και τα παιδιά άκουγαν με ενθουσιασμό. 

Μετά τα αγάλματα ρώτησαν για το σήμερα. Τα παιδιά τους είπαν πώς είναι να 

ζεις στη σημερινή εποχή. 

 Με την κουβέντα άρχισε να ξημερώνει και έπρεπε να φύγουν. 

Χαιρετήθηκαν,  τα αγάλματα γύρισαν στο Μουσείο και τα παιδιά στο σπίτι. 

Ήξεραν όλοι ότι μόλις είχαν αποκτήσει καινούριους φίλους! 

Γιάννης Αλ. 

ΤΕΛΟΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 6. 

  Ήταν μια μέρα πριν την επίσκεψή μας στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Πειραιά και μέσα στο Μουσείο επικρατούσε πανικός. Τα αγαλματάκια είχαν 

ενημερωθεί για την άφιξή μας και ήταν αναστατωμένα. Έπρεπε να 

καθαριστούν, να γυαλίζουν και να τραβήξουν την προσοχή μας. Είχαν πέσει 

με τα μούτρα στη δουλειά.  

 Όλη η παρέα μαζεμένη: ο Απόλλωνας, η Αθηνά, η Άρτεμις, η Αρτεμούλα 

γυάλιζαν τα πάντα για να πάρουν θέση και να τους δούμε την επόμενη μέρα. 

Ήξεραν εξάλλου πως ήταν πολύ σημαντικά, ήταν ένας από τους θησαυρούς του 

Πειραιά. 

  Αφού τελείωσαν τα πάντα, η Αθηνά έπεσε στην αγκαλιά της μικρής 

Άρτεμις, της Αρτεμούλας δηλαδή, όπως ακριβώς τις είχαν βρει.  

-Θα κάτσω παρέα σου μέχρι το πρωί που θα έρθει το 55ο Δημοτικό Σχολείο, 

της είπε και έπεσαν ξερές για ύπνο από την κούραση. 

Την επόμενη μέρα που ήρθε το 55ο δημοτικό σχολείο Πειραιά, η Αθηνά 

και η μικρή Άρτεμις σηκώθηκαν και μπήκαν στις θέσεις τους. 

Ξεναγός: Και εδώ θα δείτε τον θεό Απόλλωνα, την Άρτεμις, την μικρή Άρτεμις 

και την Αθηνά. 

Παιδιά: Ουάου! Ωραίο! 

Δασκάλα: Ησυχία!!! 

Απόλλωνας: Αυτά τα παιδιά είναι πιο περίεργα από τα άλλα. 

Αθηνά: Ησυχία! Θα μας καταλάβουν! 

Μιλτιάδης: Ακούστηκε σαν να μίλησαν τα αγάλματα... 

Θάνος: Μην λες βλακείες, τα αγάλματα δεν μιλάνε! 

Μιλτιάδης: Καλά ό,τι πεις! Εγώ πάντως ξέρω τι άκουσα! 

Δασκάλα: Παιδιά μην μιλάτε!! 

Ξεναγός: Λοιπόν παιδιά, αυτά για τώρα. Κάντε πέντε λεπτά διάλειμμα και 

συνεχίζουμε. 
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Τότε τα αγάλματα πήγαν στο παράθυρο για να δουν τον κόσμο. Όταν 

τελείωσε το διάλειμμα των παιδιών, είδαν πως τα αγάλματα είχαν εξαφανιστεί. 

Η ξεναγός πήγε να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία. Όσο έπαιρνε τηλέφωνο, τα 

αγάλματα βρήκαν ευκαιρία να γυρίσουν στις θέσεις τους, ψιθυρίζοντας στα 

παιδιά : «Μην το πείτε σε κανέναν...». Τα παιδιά κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και 

με τα μάτια τους συμφώνησαν να μην μιλήσουν ποτέ  για αυτό. 

 

        Μιλτιάδης 

ΤΕΛΟΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 7. 

 Χθες πήγα να κοιμηθώ στο κρεβάτι μου αλλά δε με έπαιρνε ο ύπνος. 

Γυρνούσα από τη μία, γυρνούσα από την άλλη, τίποτα. Ξαφνικά, σκέφτηκα το 

Μουσείο του Πειραιά όπου πήγαμε εκδρομή. Ύστερα από κάτι δευτερόλεπτα 

με πήρε ο ύπνος. 

 Μεταφέρθηκα ως δια μαγείας μπροστά στην πόρτα της αποθήκης του 

Μουσείου. Ήταν βράδυ, δεν ήταν κανείς έξω. Δεν φοβόμουν κι έτσι σκέφτηκα 

να μπω μέσα. Μόλις μπήκα είδα όλα τα αγάλματα να μιλάνε!!! 

-Γεια κοριτσάκι! Και το επανέλαβαν όλοι μετά από αυτόν. Θεωρούσα ότι ήταν ο 

αρχηγός, επειδή είχε μια ευφάνταστη φορεσιά. 

-Γεια! απάντησα λίγο διστακτικά. 

 Είδα στο βάθος του διαδρόμου ένα άγαλμα μικρό, περίπου στην ηλικία 

μου, να κοιτάζει μια φωτογραφία. Με τρόμαξε πάρα πολύ. Πήγα κοντά του και 

μου έδειξε τη φωτογραφία κι έμεινα κι εγώ άναυδη. Ήταν οι χάλκινοι θεοί: 

Αθηνά, Απόλλωνας, Άρτεμις και η Αρτεμούλα. 

-Πώς τους ξέρεις; την ρωτάω παίρνοντας λίγο θάρρος. 

-Θα σου απαντήσω μετά αυτήν την ερώτηση, στο τέλος της περιπέτειάς μας. Με 

λένε Αλίκη, εσένα; 

-Με λένε Μαριλίνα.  

 Τα υπόλοιπα αγάλματα μας κοιτούσαν λες και ήμασταν «εξωγήινοι». 

Κοιτούσαν μια εμένα μια την Αλίκη. Η Αλίκη ήταν ένα μαρμάρινο, αρτιμελές 

άγαλμα, με όμορφα χρυσαφιά μαλλιά που έπεφταν ανάλαφρα στους ώμους 

της. Φορούσε ένα χιτώνα που έπεφτε στο πάτωμα, όμως η χρυσή ζώνη που 

φορούσε τον κρατούσε σε απόσταση ασφαλείας για να μην πέσει και σπάσει 

στα μούτρα της κυριολεκτικά! 

-Εμπρός για την περιπέτεια!  

 Και με ένα δυνατό παλαμάκι βρεθήκαμε όλοι στο τωρινό μουσείο.  

-Εύη, τσιμπιδάκι! Η Εύη έδωσε το τσιμπιδάκι της στην Αλίκη και άνοιξε την 

γυάλινη πόρτα.  

-Βασίλη, λέιζερ! Ο Βασίλης έκλεισε όλα τα λέιζερ. 



12 

 

 Μόλις μπήκα έμεινα και πάλι άναυδη. Όλα τα αγάλματα μιλούσαν. Το 

καθένα έλεγε την ιστορία του σε ένα άλλο. Η Αλίκη βάρεσε παλαμάκια 10 

φορές, έκανε 2 στροφές και έδωσε 1 φιλάκι στον αέρα. Όλα τα αγάλματα 

έμειναν ακίνητα στις θέσεις τους και εμφανίστηκε ένα ασύρματο τηλεκοντρόλ 

στο χέρι της Αλίκης, με αριθμούς από το  1 έως το 230. Η Αλίκη με πήγε στο 

πρώτο άγαλμα και πάτησε τον αριθμό 1. Το άγαλμα ξεκίνησε να λέει την 

ιστορία του. Πριν όμως ξεκινήσει καλά καλά να πει την πρώτη λέξη 

εμφανίστηκε στο χέρι μου ένα μπλοκάκι.  

-Γράψε τα πιο σημαντικά, μου ψιθύρισε. 

 Εγώ κατανάλωσα 230 μπλοκάκια. Μόλις τελειώσαμε την περιήγησή μας η 

Αλίκη μου λέει: 

-Τώρα φτάσαμε στο σημαντικότερο σημείο. 

 Μόλις το είπε έδωσε 1 φιλάκι στον αέρα, έκανε 2 στροφές και βάρεσε 10 

παλαμάκια. Τα αγάλματα των θεών (του Απόλλωνα, της Αθηνάς, της Αρτέμιδος) 

ζωντάνεψαν κι έτρεξαν όλοι προς την Αρτεμούλα. Η Άρτεμις έβαλε τα κλάματα 

καθώς είδε την Αρτεμούλα να πέφτει από το βάθρο αφήνοντας την τελευταία 

της πνοή. Μόλις έπεσε και έσπασε η Αρτεμούλα, συνέβη το ίδιο και στην 

Αρτέμιδα. Η Αλίκη έτρεξε και προς τον Απόλλωνα και προς την Αθηνά κι έβαλε 

τα κλάματα.  

-Μπαμπά, μαμά! Η μαμά Άρτεμις…. 

 Εγώ ψιθύρισα στο αυτί της Αλίκης  

-Μα Αλίκη, δεν έχεις τη δύναμη της ζωντάνιας. Η Αλίκη με αγκάλιασε 

κλαίγοντας από χαρά.  

-Ευχαριστώ πολύ που μου το θύμισες αυτό Μαριλίνα με τόσο στενοχώρια για 

την σκουριά της Αρτεμούλας και για το τι πάθαινε η γιαγιά το ξέχασα! 

-Καλώ το πνεύμα της Αρτέμιδας! Ξαφνικά το δωμάτιο γέμισε με πνεύματα 

όπου στροβιλίζονταν. Η Αλίκη πέταξε στον αέρα και έπιασε στην αγκαλιά της 

ένα πνεύμα που έγραφε στην κοιλιά του «Άρτεμις, η θεά!». Το πήρε μια σφιχτή 

αγκαλιά και το θρυμμάτισε στον αέρα. Αυτή η μαγική σκόνη κόλλησε τα δύο 

χάλκινα αγάλματα και τα έκανε ακόμα πιο όμορφα. Η Αρτεμούλα φόρεσε ένα 

χρυσό λουλούδι στα μαλλιά, ένα χιτώνα χρωματιστό και το ίδιο έπαθε και η 

γιαγιά της Αρτέμιδας. Η Αλίκη πήρε μια σφιχτή αγκαλιά εμένα και την 

οικογένειά της. Η Αλίκη μου εξήγησε ότι ο κακός Άδης την είχε κλέψει και την 
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έβαλε στο παλιό Μουσείο. Όταν όμως η οικογένειά της το κατάλαβε, έριξε μια 

κατάρα πάνω του που την αντέστρεψε στην Αλίκη. Η κατάρα αυτή έλεγε: 

-Δεν θα έχεις ποτέ τις δυνάμεις σου ξανά, θα τις παίρνεις πίσω μόνο όταν 

βλέπεις ένα δικό σου σημαντικό άτομο. Η Αλίκη μας είπε: 

-Είναι 4 ακόμα, θα θέλατε να κάτσουμε να παίξουμε στο υπαίθριο θέατρο;  

 Όλοι συμφωνήσαμε. Τα αγάλματα της παλιάς αποθήκης έπαιζαν θεατρικό. 

Στις 6 άκουσα μια φωνή: 

-Ξύπνα! Κατάλαβα πως ήταν η μαμά μου. Χαιρέτησα την Αλίκη και τους 

θεούς κι έφυγα. Το πρωί οι αρχαιολόγοι βρήκαν τα χάλκινα αγάλματα των 

θεών να αγκαλιάζουν ένα μαρμάρινο. Αυτό το έκθεμα το άφησαν εκεί και 

πήγαινα κάθε βράδυ να τους επισκεφτώ! 

Μαριλίνα 

ΤΕΛΟΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 8. 

 Μια φορά είχα πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκού. Εκεί είδα το 

άγαλμα του θεού Απόλλωνα, της Αρτεμούλας, της μεγάλης Άρτεμις και της 

Αθηνάς να ζωντανεύουν και να φεύγουν από το Μουσείο. Τότε πήρα 

κατευθείαν την αστυνομία να τα μαζέψει. Μόλις οι αστυνόμοι τα είδαν, είπαν: 

-FBI Open up! 

 Τα αγάλματα ρώτησαν με μια φωνή: 

-Τι;  

-Εννοούσαμε να ανοίξετε δρόμο! 

-Εντάξει, ό,τι πεις, απάντησαν τα αγάλματα και σταμάτησαν. 

 Τελικά τα έβαλαν πίσω στη θέση τους. 

Γιάννης Ι. 

ΤΕΛΟΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 9. 

 Μια φορά και δύο χρόνια, παλιά πολύ παλιά, έπαιζε ο Απόλλωνας κρυφτό 

με την μικρή Άρτεμη, την Αρτεμούλα. Εκεί που έπαιζαν άκουσαν έναν ήχο και 

την φράση: «FBI Open up!». Η πόρτα σπάει και βλέπουν την Αθηνά με μια 

μάσκα να τους λέει:  

-Παραβιάσατε τον κώδικα 0,1,100,300…  

-Άφησέ μας με τους κώδικες, λέγε τι κάναμε, είπε η Αρτεμούλα. 

-Ε, άσε τις μαϊμουδιές σ΄ εμένα! Λοιπόν, απαγορεύεται να παίζετε κρυφτό όταν 

το FBI σας έχει πάρει 100.000.000.000 αναπάντητες. 

Τότε δυο ασπίδες χτυπούν headshot την Αθηνά. 

-Παιδί μου, η μαμάκα σου είμαι, είπε η Άρτεμις. 

-Βρε μάνα, πού ήσουν βρε χωριό; 

 Ο Απόλλωνας πήρε την μάσκα που φορούσε η Αθηνά και είπε: 

-Παναγία μου, σαν μάσκα του τσίρκου είναι!!! 

 Ξαφνικά η μάσκα ζωντανεύει και λέει: 

-Να είστε καλά παιδάκια μου, με σώσατε απ’ την μουρλή!!! 

 Έτσι, όλα τα καλά παιδάκια και η Άρτεμις ζήσαν αυτοί καλά και εμείς με 

υγεία!!! 

 Ώπα καλέ! Κάτι ξέχασα! Επειδή πεινούσαν 

έκαναν barbeque κι έψησαν την Αθηνά με 

λίγες πατάτες και λεμόνι!!!! 

Κωνσταντίνος  

ΤΕΛΟΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 10. 

Μια φορά κι έναν καιρό είχαμε πάει με την ξαδέρφη μου σε ένα Αρχαιολογικό 

Μουσείο. Είχαμε πάει σε μια αίθουσα και βλέπαμε τα αγάλματα και ξαφνικά 

μας κοιτάζει έντονα ένα άγαλμα και μας λέει: 

-Γεια σας, είμαι η Αρτεμούλα. 

-Χριστέ μου, μιλάνε τα αγάλματα; λέω εγώ. 

-Ναι, μιλάνε, είμαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και μπορώ να μιλάω. 

-Ααααα! Εγώ πρώτη φορά βλέπω άγαλμα που μιλάει και κουνιέται. 

 Έτσι συνεχίσαμε και μιλούσαμε για πολλή ώρα και το άγαλμα μας είπε 

πολλές ιστορίες από την αρχαιότητα. Στο τέλος μας είπε να μην πούμε ποτέ 

και σε κανέναν τίποτα. Εμείς φύγαμε χαμογελαστές. Μακάρι να το 

ξανασυναντούσαμε κάποια μέρα! 

Αγγελική 

ΤΕΛΟΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 11. 

 Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολύ παλιά αλλά ούτε πολύ πρόσφατα, δύο 

δεκαοχτάχρονοι φίλοι, ο Μπάμπης και ο Τόλης επισκέφτηκαν το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Πειραιά. 

ΤΟΛΗΣ: Πού θα πρωτοπάμε; 

ΜΠΑΜΠΗΣ: Δεν ξέρω, ας ρωτήσουμε και την ξεναγό. 

ΤΟΛΗΣ: Συγγνώμη, μπορείτε να μας εξυπηρετήσετε; 

ΞΕΝΑΓΟΣ: Βεβαίως, σε τι μπορώ να φανώ χρήσιμη; 

ΜΠΑΜΠΗΣ: Μπορείτε να μας κάνετε ξενάγηση στο υπέροχο αυτό Μουσείο; 

ΞΕΝΑΓΟΣ: Φυσικά και ναι, άλλωστε αυτή είναι η δουλειά μου. Εδώ βλέπουμε 

τα αγάλματα της μικρής Άρτεμης, της Αρτεμούλας δηλαδή και της μεγάλης 

Άρτεμης. Στο βάθος βλέπουμε το άγαλμα της Αθηνάς. 

ΤΟΛΗΣ: Μπάμπη, το είδες αυτό; Κουνήθηκε το χέρι της Αθηνάς!!! 

ΜΠΑΜΠΗΣ: Ναι! 

ΤΟΛΗΣ: Πώς έγινε αυτό;  

ΜΠΑΜΠΗΣ: Αρχίζουν να κουνιούνται όλα τα αγάλματα! 

ΤΟΛΗΣ: Κυρία ξεναγέ, είναι φυσικό να κουνιούνται τα αγάλματα; 

ΞΕΝΑΓΟΣ: Όχι! 

ΤΟΛΗΣ: Φίλε μου, γίνεται σεισμός! 

 Ο καημένος ο Μπάμπης, φοβόταν πάρα πολύ τους σεισμούς και μας πήρε 

τα αυτιά φωνάζοντας: 

ΜΠΑΜΠΗΣ: Τρεχάτε όλοι, πέστε κάτω από τα τραπέζια, γίνεται σεισμός! 

ΑΑΑΑΑΑΑ!!!!! 

ΤΟΛΗΣ: Πάμε έξω, γρήγορα. 

 Έτρεξαν όλοι έξω από το Μουσείο. Οι ήρωές μας είναι μια χαρά αλλά δεν 

θα έλεγα το ίδιο για τα αγάλματα και για άλλα αρχαία πράγματα. Μετά τον 

δυνατό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ, σχεδόν τίποτα δεν έμεινε σώο. 

ΜΠΑΜΠΗΣ: Κρίμα ολόκληρο μουσείο. 
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ΤΟΛΗΣ: Τι είναι αυτό; 

ΜΠΑΜΠΗΣ: Τα αγάλματα είναι ζωντανά! 

ΤΟΛΗΣ: Ουάου!!! 

-Γεια σας, άνθρωποι, είμαι η θεά Αθηνά. 

-Χαιρετώ, είμαι η Αρτεμούλα, ετών 11, θέλετε να παίξουμε κάτι; 

-Γεια σας, είμαι η Άρτεμις, 45 ετών. 

 Ο Μπάμπης και ο Τόλης έχουν μείνει άφωνοι γιατί απορούν πώς γίνεται 

τα αγάλματα να μιλούν. 

ΘΕΕΣ: Ελάτε μαζί μας να ζήσετε για μια ολόκληρη μέρα πώς είναι να είσαι 

θεός! 

ΤΟΛΗΣ: What???? 

ΜΠΑΜΠΗΣ: Αυτό θα είναι super duper τέλειο!!! 

ΘΕΕΣ: Εδώ, ό,τι λέτε, γίνεται! 

ΤΟΛΗΣ: Επικό!!! 

ΜΠΑΜΠΗΣ: Όντως! 

ΤΟΛΗΣ: Μακάρι αυτό να ήταν η καθημερινή ρουτίνα μας. 

ΜΠΑΜΠΗΣ: Θα το συνήθιζα εύκολα. 

 Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα… 

Νικόλας Σαρόλι 

ΤΕΛΟΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 12. 

[«Τ’ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΞΥΠΝΗΣΑΝ»] 

 Τελευταία είχε ακουστεί για έναν αληθινό μάγο που έλεγε το μέλλον ή 

ζωντάνευε τα αντικείμενα. Όλοι νόμιζαν ότι είναι απάτη. Αλλά η διευθύντρια 

του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά το πίστευε. Κάλεσε τον μάγο, αυτός 

έκανε τα μαγικά του αλλά τίποτα. Μετά από λίγες ημέρες τα αγάλματα 

ξύπνησαν… 

-Ώπα! Τι έγινε; Πώς ζωντάνεψα; Αρτεμούλα είσαι καλά; 

-Επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια. 

-Πώς; 

 Η Αθηνά μετά παίρνει την ασπίδα της και η Αρτεμούλα την μάσκα. 

-Πρέπει να πάμε στον Όλυμπο. Μας ψάχνουν χρόνια.  

 Ο μόνος τρόπος για να φύγουν είναι να κάνουν μία μεγάλη τρύπα στον 

τοίχο. Αυτό έκαναν. Με την τρύπα προκάλεσαν μια έκρηξη. Αφού ακούστηκε η 

έκρηξη ήρθε η αστυνομία και η πυροσβεστική. Οι άνθρωποι έλεγαν ότι ήταν 

απλά κάποιο υδραυλικό πρόβλημα, άλλοι ότι ήταν εξωγήινοι, άλλοι ότι τα 

αγάλματα το έκαναν και έφυγαν. Ποτέ δεν έλυσαν αυτό το μυστήριο… 

Αλέσιο 

ΤΕΛΟΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 13. 

 Μια μέρα εγώ, ο φίλος μου ο Στέλιος και ο φίλος μου ο Θάνος πήγαμε στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά. Όταν φτάσαμε εκεί επισκεφθήκαμε πρώτα 

την αίθουσα με τον Κούρο, την Αθηνά, την Αρτεμούλα, την ασπίδα, την μάσκα 

και την Άρτεμη.  

 Ξαφνικά, τα φώτα σβήνουν, οι πόρτες και τα παράθυρα κλείνουν! Κανείς 

άλλος δεν ήταν στο μουσείο, μόνο εμείς! Τα φώτα της αίθουσας των αγαλμάτων 

άνοιξαν. Εγώ και οι άλλοι πήγαμε πάνω για να δούμε τι έγινε.  

ΣΤΕΛΙΟΣ: Γιατί δεν καλούμε την αστυνομία;  

ΘΑΝΟΣ: Όχι, πάμε να δούμε τι έγινε πρώτα.  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ: ΒΟΗΘΕΙΑ!!!!  

ΧΡΗΣΤΟΣ: Πάμε στην αίθουσα των αγαλμάτων τώρα.  

ΣΤΕΛΙΟΣ: Γιατί; Από εκεί ακούστηκε;  

ΘΑΝΟΣ: Κι εγώ έτσι νομίζω.  

 Όταν φτάσαμε στην αίθουσα τα αγάλματα έλειπαν από την θέση τους. 

ΣΤΕΛΙΟΣ: Αυτό ήταν, θα καλέσω την αστυνομία.  

ΧΡΗΣΤΟΣ: Ναι, κάντο τώρα όμως!  

 Μετά από 3 ώρες… 

-FBI Open up!  

Κι ένα ΜΠΟΥΜ ακούστηκε. 

-Πέστε κάτω με τα χέρια ψηλά!!! (Αστυνόμοι) 

 Εμείς εν τω μεταξύ από την βαρεμάρα είχαμε κοιμηθεί του καλού καιρού. 

Μετά από όλα αυτά τα αγάλματα πήγαν φυλακή για απόπειρα δολοφονίας 

Αρχαιολόγου αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μας σκότωσαν.  

Και δε νομίζω να το μάθουμε ποτέ… 

Χρήστος 

ΤΕΛΟΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 14. 

[«Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ»] 

 Είναι βράδυ στο Μουσείο. Ο φύλακας μόλις κλείδωσε κι έφυγε. 

ΑΘΗΝΑ: Βαριέμαι αφόρητα. 

ΑΡΤΕΜΙΣ: Δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε! 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια! 

ΑΘΗΝΑ: Πρέπει να φωνάξουμε όσους βαριούνται εδώ μέσα, για να κάνουμε 

συμβούλιο.  

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Πάω να ρωτήσω τον Απόλλωνα… 

 Η Αρτεμούλα πάει στον Απόλλωνα. Αυτός κοιμάται του καλού καιρού και 

ροχαλίζει.  

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Απόλλωνααααααααα! 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Μαμά μου! Φάντασμα! Α, εσύ είσαι; Τι με θες; 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Θα κάνουμε συμβούλιο εγώ, η Αθηνά και η Άρτεμις. 

Αναρωτιόμασταν αν θες να έρθεις.  

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Και τι θέμα έχει η σύσκεψη; 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Βαριόμαστε αφόρητα το Μουσείο! 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Φυσικά και θα έρθω! 

 Τα 4 αγάλματα συγκεντρώνονται και παίρνουν μια απόφαση.  

ΑΘΗΝΑ: Θα το σκάσουμε λοιπόν! 

ΑΡΤΕΜΙΣ: Έχουμε 5 ώρες μέχρι να ξημερώσει! 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Έχω μια ιδέα! 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Τιιιι; 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Να μεταμφιεστούμε σε ανθρώπους! Θα βάλουμε ανθρώπινα 

ρούχα και θα βαφτούμε. 

ΑΡΤΕΜΙΣ: Γιατί θα βαφτούμε; 
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ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Έχεις ξαναδεί πρασινωπούς ανθρώπους; 

ΑΡΤΕΜΙΣ: Εεεεεε…… 

ΑΘΗΝΑ: Καλά! Πάμε να ντυθούμε. 

 Αφού ντύθηκαν και βάφτηκαν… 

ΘΕΕΣ: Εμείς ετοιμαστήκαμε! 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Τώρα έρχομαι. 

 Τα αγάλματα βγαίνουν από το Μουσείο και αρχίζουν να τρέχουν. Και οι 

περαστικοί απορούν… 

- Καλά μαραθώνιο έχουμε; 

- Μάλλον, όχι! Κοίτα τα κορίτσια! Έχεις ξαναδεί άνθρωπο να τρέχει 

μαραθώνιο με φόρεμα;  

- Σωστά, σωστά… 

 Μετά από καμιά ώρα τρέξιμο, τα αγάλματα φτάσανε σε ένα ερημωμένο 

λιβάδι. Εκεί αποφάσισαν να εγκατασταθούν. 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Εδώ να μείνουμε! 

ΑΘΗΝΑ: Ναι! 

ΑΡΤΕΜΙΣ: Ναι! 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: ΤΡΙΠΛΟ ΝΑΙ!!! 

Αριστέα 

ΤΕΛΟΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 15. 

 Μια μέρα η αρχαιολόγος Κατερίνα έκανε μια βόλτα στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Πειραιά. Πέρασε από τα αγάλματα Απόλλωνα, Άρτεμις, 

Αρτεμούλα, Αθηνά, όμως δεν τα είδε στις θέσεις τους. Ύστερα άκουσε: 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Πάμε στο θέατρο; 

ΑΘΗΝΑ: Ναι. 

ΑΡΤΕΜΙΣ: Εγώ είμαι η ηθοποιός. 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Είμαι VIP. 

 Ύστερα η Κατερίνα ήθελε να φύγει από το Μουσείο και αντίκρισε ότι όλα 

τα αγάλματα είχαν ζωντανέψει. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Είστε ζωντανοί ή ονειρεύομαι; 

ΑΘΗΝΑ: Ζωντανέψαμε γιατί ξέρουμε πόσο μας προσέψεις όλα αυτά τα 

χρόνια.  

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Τι μπορώ να κάνω για σας; 

ΑΡΤΕΜΙΣ: Να φέρνεις πιο πολύ κόσμο να μας θαυμάζουν όχι να μας 

κοροϊδεύουν επειδή είμαστε σκουριασμένες και επειδή δεν έχουμε διάφορα 

μέρη του σώματός μας. 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Επίσης να πεις να μην με κοροϊδεύουν επειδή είμαι γήινος! 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Εντάξει. Ό,τι πείτε. 

 Μια μέρα, που όλα τα μουσεία είχαν δωρεάν είσοδο, η Άρτεμις κοίταξε εάν 

ο Απόλλωνας ήταν στη θέση του. Όμως δεν ήταν. Έτσι είπε στην Αρτεμούλα 

να κοιτάξει πού ήταν. 

ΑΡΤΕΜΙΣ: Πού είναι; Θα πάθω εγκεφαλικό με αυτόν,  Αρτεμούλα! 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Τι; 

ΑΡΤΕΜΙΣ: Μπορείς να κοιτάξεις εάν είναι έξω από το παράθυρο; 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Εκεί είναι. Βγάζει selfies με τον κόσμο!!! 

ΑΡΤΕΜΙΣ: Ρε τούβλο! Έχεις τρελαθεί; 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Ρε Άρτεμη! Μη φωνάζεις βρε τσιριγκλοφωνάρα! 
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ΑΘΗΝΑ: Καλά σου λέει βρε μπούφο! Σε λίγο θα έρθουν να μας 

επισκεφθούν! 

 Η αρχαιολόγος τήρησε αυτό που υποσχέθηκε στα αγάλματα και όποιος 

γελούσε τον έδιωχνε. 

Κωνσταντής 

ΤΕΛΟΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 17. 

 Την Δευτέρα είχαμε πάει με τους συμμαθητές μας σ’ ένα μουσείο. Το 

πρώτο άγαλμα που είδαμε ήταν ο θεός Απόλλωνας ο οποίος δεν φόραγε 

ρούχα γιατί τα αγόρια κάνανε γυμναστήριο και ήθελαν να δείξουν το σώμα 

τους. Το δεύτερο άγαλμα ήταν η θεά Άρτεμη. Ρωτάει ο συμμαθητής μου ο 

Αντώνης: 

-Γιατί έχει ένα μάτι; 

 Του απαντάει η Ζοζεφίνα  

-Γιατί μάλλον έχει λιώσει το κερί.  

 Βλέπουμε και την Αρτεμούλα με τα μαλλιά πιασμένα πάνω. Μετά είδαμε 

την Αθηνά, η οποία είχε κλειστό το χέρι της. 

Ζωή 

ΤΕΛΟΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 18. 

 Μια από τις καλύτερες μου εκδρομές ήταν στο Μουσείο του Πειραιά με 

τους συμμαθητές μου. Η αρχαιολόγος μας έδειξε κάποια αγάλματα. Ο 

πρώτος ήταν ο Κούρος που ήταν γυμνός.  

ΖΩΗ: Πο πο, χάλια είναι! 

ΑΝΤΩΝΗΣ: Μπορούμε να τον δούμε κι από πίσω; 

ΜΑΡΙΝΑ: Ίου θα κάνω εμετό. 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Κι εγώ το ίδιο. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ: Δεν ξέρω, γιατί γελάτε; Μπορείτε να μου πείτε; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: Γιατί είναι γυμνός. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ: Θέλετε να γδυθώ κι εγώ να γελάτε; 

ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ: Ναι, ναι! 

ΚΥΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ: Ε, ρε, δεν πάτε καλά… 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΕΒΗΣ: Πάμε στα άλλα αγάλματα; 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ: Άντε πάμε. Εδώ είναι η μεγάλη Άρτεμις. 

ΑΝΤΩΝΗΣ: Πολύ χοντρή δεν είναι; 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΡΟΛΙ: Ναι, έχεις δίκιο σαν και κάποιες άλλες. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ: Εννοείς εμένα; 

ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ: Ε, φυσικά για ποια μιλάμε τόση ώρα; 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: Δηλαδή δεν μιλάτε για εμάς; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Και για εσάς! 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ: Το επόμενο άγαλμα είναι η Αρτεμούλα! 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΕΒΗΣ: Έχει πολλή σκουριά επάνω της. 

ΖΩΗ: Έλα δεν το ξέραμε. 

ΣΤΕΛΙΟΣ: Γιατί δεν την βάλατε αγκαλιά με την μεγάλη; 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ: Έτσι! Έχεις κάποιο πρόβλημα; 
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ΧΡΗΣΤΟΣ: Όχι αυτός, αλλά έχω εγώ κυρά μου! 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ: Εντάξει, το τελευταίο άγαλμα είναι η Αθηνά. 

ΚΥΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ: Μπορώ να τραβήξω μια φωτογραφία; 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ: Όχι, δεν επιτρέπεται. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛ.: Έχει μεγάλο στήθος. 

ΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι, όντως. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ: Λοιπόν, αυτό ήταν, φύγετε! Εμπρός! 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΑΙ!!! 

Ζοζεφίνα 

ΤΕΛΟΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 19. 

 Το μεσημέρι πήγα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά. Όταν μπήκα μέσα 

είδα τον αστυφύλακα να κυνηγάει έναν κλέφτη. Ο κλέφτης έκλεψε όλα τα 

αγάλματα. Έτρεξα και πήγα στην αστυνομία αλλά η αστυνομία δεν 

μπορούσε να τον βρει. Ο Απόλλωνας πήρε την ασπίδα, η Άρτεμις φόρεσε 

την μάσκα και η Αθηνά τον καταράστηκε. Τα αγάλματα ξέφυγαν. Η 

αστυνομία μετά από μερικές μέρες έπιασαν τον κλέφτη και πήραν τα 

αγάλματα πίσω και έτσι ο κλέφτης δεν μπορούσε να ξαναέρθει στο Μουσείο! 

Βαλεντίνο 

ΤΕΛΟΣ 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 20. 

 Μια φορά κι έναν καιρό επισκέφθηκα το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά. 

Αλλά πήγα νύχτα. Όταν μπήκα άκουσα πολλούς θορύβους. Τότε 

φαντάστηκα ότι ήταν κάποιος κλέφτης.  

 Η κυρία του Μουσείου έτρεξε μακριά όταν το κατάλαβε. Τη στιγμή εκείνη 

είπα ότι λέω πάντα: 

-Αυτή είναι μια υπόθεση για τον Ντετέκτιβ Γιώργο! Κι άρχισα να βρίσκω 

ίχνη. Έτσι τα ακολούθησα και τελικά βρήκα τον κλέφτη. Ήμουν στην 

αίθουσα με τα αγάλματα και τότε που πήγε να με πιάσει, ο Απόλλωνας τον 

έριξε κάτω ενώ η Άρτεμις και η Αρτεμούλα τον έπιασαν και η Αθηνά τον 

καταράστηκε. 

  Τότε κάλεσα το FBI και όταν μπήκε είπε: 

-FBI! Open up!  

 Έπιασε τον κλέφτη και τα αγάλματα μπήκαν ξανά στις θέσεις τους. Ο 

Ντετέκτιβ Γιώργος είπε: 

-Το μυστήριο λύθηκε! 

Γιώργος 

ΤΕΛΟΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 21 

 Ξαφνικά, ένα βράδυ, πολλά από τα αγάλματα του Μουσείου του Πειραιά, 

ξυπνάνε… 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Αχ! Καλημέρα… Ωχ! Είμαι γυμνός! 

ΑΡΤΕΜΙΣ: Σσσσς, η Αρτεμούλα κοιμάται. 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Πώς να κοιμηθώ με εσάς τους δύο να φωνάζετε; 

ΑΘΗΝΑ: Σκασμός! 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Αφού ξυπνήσαμε τώρα, ας κάνουμε κάτι… μου πάει η 

μάσκα; Τι λέτε; 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Πού πήγε η Αρτεμούλα; 

ΑΘΗΝΑ: Εδώ είναι, γκαβός είσαι; 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Πρόσεχε πώς μιλάς!  

Η Αρτεμούλα αρχίζει να κλαίει. 

ΑΡΤΕΜΙΣ: Κοιτάξτε τι κάνατε, άρχισε να κλαίει. Μην κλαις Αρτεμούλα, μην 

κλαις, θες να πάμε μια βόλτα να ησυχάσεις; 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Ναι. 

Η Άρτεμις και η Αρτεμούλα κατεβαίνουν τις σκάλες αλλά κάτι παράξενο 

συμβαίνει… 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Άρτεμη, κάτι ακούω. 

ΛΙΟΝΤΑΡΙ: Κοιλίτσα, κάτι μυρίζω. 

ΑΡΤΕΜΗ: Ένα λιοντάρι! Πάμε πάνω! 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Φοβάμαι. 

Η Άρτεμη και η Αρτεμούλα πάνε πάνω αλλά κάτι σκέφτηκε η Άρτεμη. 

ΑΡΤΕΜΗ: Απόλλωνα, Αθηνά και Αρτεμούλα… προσέξατε κάτι παράξενο;  

ΑΘΗΝΑ: Όχι, τι; 

ΑΡΤΕΜΗ: Είμαστε χάλκινα αγάλματα, σωστά; 
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ΑΘΗΝΑ: Ναι. 

ΑΡΤΕΜΗ: Τα αγάλματα μιλάνε, κουνιούνται, έχουν δέρμα, μάτια; 

ΑΘΗΝΑ: Όχι. 

ΑΡΤΕΜΗ: Άρα… είμαστε ΆΝΘΡΩΠΟΙ!!!  

ΟΛΟΙ: Τώρα μπορούμε να βγούμε έξω, να παίξουμε, να φάμε, να 

διασκεδάσουμε και πάνω από όλα… να φερόμαστε σαν άνθρωποι και όχι 

σαν αγάλματα, ακίνητοι! Ζήτω! 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Τι λέτε να πάμε να δούμε την σύγχρονη Αθήνα; 

ΟΛΟΙ: Ναι. 

ΑΡΤΕΜΗ: Αρτεμούλα, πρέπει να πας σχολείο. 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Μόνο οι άντρες γεννημένοι από Έλληνα πατέρα και μητέρα 

μπορούν να πάνε σχολείο.  

ΑΡΤΕΜΗ: Τόσο καιρό δεν βλέπεις παιδιά με το σχολείο τους να έρχονται 

εδώ; 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Ναι, και; 

ΑΡΤΕΜΗ: Υπήρχαν ΚΑΙ κορίτσια! 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Δεν είναι σωστό. Η γυναίκα είναι αδύναμο φύλο. 

ΑΘΗΝΑ: Πρώτο, μη λες βλακείες, δεύτερον, όλοι έχουν δικαίωμα στη 

μάθηση. 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Εντάξει. 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Πάμε έξω; 

ΑΡΤΕΜΗ: Ναι: 

 Τελικά τα πρώην αγάλματα βγήκαν έξω από το σημείο αφότου έδεσαν το 

λιοντάρι.  

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Πάμε να κοιμηθούμε; Δεν κοιμήθηκα καλά από τότε που 

φτιάχτηκα, στην αρχή ήμουν όρθια μέσα σε έναν ναό, μετά ήμουν θαμμένη 

και τέλος ήμουν όρθια στο Μουσείο. 

ΟΛΟΙ: Εντάξει. 
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 Εκείνοι κοιμούνται στο πεζοδρόμιο και οι περαστικοί απορούν. Σε λίγο, με 

το πρώτο φως… 

ΦΥΛΑΚΑΣ Α: Κάτι λείπει… το λιοντάρι. 

 Μετά από λίγη ώρα… 

ΦΥΛΑΚΑΣ Α: Να το το λιοντάρι, γιατί είναι δεμένο; Τέλος πάντων, δεν 

πειράζει. 

ΦΥΛΑΚΑΣ Β: Εγώ πάω να ελέγξω τους πάνω ορόφους. 

 Στον όροφο με τα αγάλματα… 

ΦΥΛΑΚΑΣ Β: Λείπουν τα αγάλματα! Παίρνω την αστυνομία! 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: Ελληνική Αστυνομία, τι θέλετε; 

ΦΥΛΑΚΑΣ Β: Λείπουν τέσσερα αρχαία χάλκινα αγάλματα από το Μουσείο 

του Πειραιά. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: Στέλνουμε δύο περιπολικά. Το όνομά σας; 

ΦΥΛΑΚΑΣ Β: Βασίλης Φυλακίσιους, φύλακας του Μουσείου, όλοι με 

φωνάζουν Φύλακα Β. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: Οκ!  

Τα περιπολικά φτάνουν στο σημείο. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α-98: Τι κακό μας βρήκε! Αυτό είναι πολύ κακό.  

 Εν τω μεταξύ… 

ΑΡΤΕΜΗ: Καλημέρα! 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Τι θα κάνουμε τώρα; 

ΑΘΗΝΑ: Μπορεί να γίναμε άνθρωποι αλλά τα ρούχα μας δεν έγιναν, λέω να 

τα πουλήσουμε να πάρουμε χρήματα και να αγοράσουμε αληθινά ρούχα.  

ΟΛΟΙ: Σύμφωνοι. 

 Στο ενεχυροδανειστήριο… 

ΑΘΗΝΑ: Πόσο δίνετε για αυτόν τον χαλκό; 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Χμ… 700 όχι 900 ευρώ! 
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ΟΛΟΙ: Σύμφωνοι. 

 Παίρνουν τα λεφτά και πάνε να ψωνίσουν… 

ΑΘΗΝΑ: Θα βάλουμε τον Απόλλωνα να μας λέει τι μας πάει. 

ΑΡΤΕΜΗ: Μου πάει αυτό το φόρεμα; 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Ναι. 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Μου πάει αυτή η μπλούζα; 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Ναι. 

ΑΘΗΝΑ: Μου πάει αυτή η ζακέτα; 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Ναι, εμένα μου πάει αυτό το πουκάμισο; 

ΟΛΟΙ: Φυσικά. 

 Παίρνουν τα ρούχα τους και πάνε να φάνε. 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Γ: Τι θα πάρετε; 

ΑΘΗΝΑ: Η Αρτεμούλα σουβλάκι κοτόπουλο και πατάτες. Η Άρτεμη 

σουβλάκι χοιρινό και πίττα, ο Απόλλωνας γύρο χοιρινό κι εγώ γύρο 

κοτόπουλο από όλα. 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Γ: Εντάξει, τι θα πιείτε; 

ΑΘΗΝΑ: Η Αρτεμούλα χυμό, εμείς οι μεγάλοι κρασί ενάμισι λίτρο. 

 Όταν τελείωσαν το φαί τους πήγαν σε μια πλατεία να πάρουν αέρα. 

Ξαφνικά… 

ΛΗΣΤΗΣ Μ.: Έκλεψα μια τράπεζα αλλά το μετάνιωσα… πάρτε τα λεφτά! 

ΑΘΗΝΑ: Πόσα είναι;  

ΛΗΣΤΗΣ Μ.: 900.000 ευρώ, αλλά παρακαλώ πάρτε τα και φύγετε! 

 Της Αρτεμούλας της έρχεται μια ιδέα. 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Παίρνουμε ένα σπίτι να μείνουμε; 

ΑΡΤΕΜΗ: Ας δούμε τις αγγελίες. 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΗΣ: Αγγελίες με 1 ευρώ.  
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ΑΡΤΕΜΗ: Οκ, πάρε! Για να δούμε τι γράφει; Εεεε ΝΑ σπίτι διώροφο με 

δέκα δωμάτια 300.000 ευρώ.  

ΟΛΟΙ: Το παίρνουμε. 

ΑΡΤΕΜΗ: Πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο για να το αγοράσουμε. 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Είδα ένα μαγαζί που πουλάει τηλέφωνα. 

 Πάνε στο μαγαζί, παίρνουν κινητό και sim. Μετά από λίγο… 

ΑΘΗΝΑ: Πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα; 

ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ: Να έτσι… 

 Ο περαστικός τους δείχνει πώς χρησιμοποιούν το κινητό. 

ΑΘΗΝΑ: Ποιος είναι ο αριθμός; 

ΑΡΤΕΜΗ: Είναι 6930480918. 

 Η Αθηνά παίρνει τον πωλητή και πάνε στο σπίτι να τον πληρώσουν.  

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Πώς θα πάμε; Είναι μακριά και είμαι κουρασμένη. 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Είδα ένα μαγαζί που πουλάει αυτοκίνητα. 

ΑΘΗΝΑ: Πάμε. 

 Πάνε και αγοράζουν ένα αυτοκίνητο. Οδηγούν, σπάνε 30 κολώνες και 

φτάνουν στο σπίτι. 

ΑΘΗΝΑ: Πόσα θες είπαμε; 

ΠΩΛΗΤΗΣ: 300.000 ευρώ και σας χαρίζω το parking.  

 Αγοράζουν το σπίτι. 

ΑΡΤΕΜΗ: Θέλουμε έπιπλα. 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Είδα ένα μαγαζί που πουλάει έπιπλα. 

ΑΘΗΝΑ: Αμάν, ό,τι μαγαζί υπάρχει το έχεις δει. Πάντως καλά κάνεις. 

 Παίρνουν το αυτοκίνητο και πάνε στο μαγαζί. 

ΑΘΗΝΑ: Θα πάρουμε αυτό, αυτό, αυτό… αυτό και αυτό. Α, κι αυτό και 

ετούτο και εκείνο και τ’ άλλο. 
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ΠΩΛΗΤΡΙΑ: 100.000 ευρώ παρακαλώ. 

ΑΘΗΝΑ: Πάρτε κι άλλα 100 και φέρτε τα στο σπίτι, οδός Ολύμπιων Θεών, 

12. 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Δεν είναι βολικό να κουβαλάμε τόσα χρήματα. Ας πάρουμε 

μια πιστωτική κάρτα. Άκουσα ότι είναι μικρότερη από χαρτονόμισμα αλλά 

έχει τα λεφτά σου μέσα της. 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Είδα ένα μαγαζί που πουλάνε πιστωτικές. 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Πώς θυμάσαι τόσα πράγματα; 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Το κεφάλι μου είναι άδειο και μπορώ να θυμάμαι καλά. 

 Παίρνουν το αυτοκίνητο και πάνε στην τράπεζα. 

ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ: Τι θα θέλατε;  

ΑΡΤΕΜΗ: Μια πιστωτική. 

ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ: Σε ποιανού το όνομα; 

ΑΘΗΝΑ: Στο δικό μου, Αθηνά Ολυμπίου. 

 Ο τραπεζίτης φτιάχνει την πιστωτική και τους την δίνει. 

ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ: Να η πιστωτική σας. 

ΑΘΗΝΑ: Ευχαριστώ. 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Μπορεί να σου πέσει. Πρέπει να πάρουμε ένα πορτοφόλι.  

ΑΘΗΝΑ: Απόλλωνα, ξέρουμε ότι έχεις δει ένα μαγαζί που πουλάει. Πού 

είναι πες μου. 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Πώς ήξερες ότι θα το πω; 

ΑΘΗΝΑ: Εύκολο είναι να το μαντέψω. Ό,τι θέλω να βρω, ξέρεις πού το 

πουλάνε. Θέλω έπιπλο, μου λες πού πουλάνε, θέλω κινητό, μου λες πού 

πουλάνε. 

ΑΡΤΕΜΗ: Ωχ, κάτι έμεινε, πρέπει η Αρτεμούλα να πάει σχολείο. 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Είδα ένα σχολείο που μπορεί να πάει. 

ΑΡΤΕΜΗ: Πού είναι; 
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ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Δίπλα στο σπίτι. 

 Πάνε στο σχολείο. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Τι να κάνω για εσάς; 

ΑΘΗΝΑ: Θέλω να γράψουμε την μικρή. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Πώς σε λένε; 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Αρτεμούλα Ολυμπίου. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σε 5 μέρες να την φέρετε, όμως πρέπει να έχει: 5 τετράδια, 2 

μολύβια, 2 γόμες, 1 ξύστρα, 1 κασετίνα, 1 πεντάγραμμο, 1 φάκελο και τα 

βιβλία θα της τα δώσουμε εμείς. 

ΑΡΤΕΜΗ: Τα λέμε σε 5 μέρες. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γεια σας. 

 Φεύγουν από το σχολείο. 

ΑΘΗΝΑ: Χρειαζόμαστε να πάρουμε αυτά που είπε ο διευθυντής.  

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Είδα ένα μαγαζί που πουλάει σχολικά είδη. Βρίσκεται ένα 

στενό πιο κάτω.  

 Περπατάνε προς το χαρτοπωλείο όμως… 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω καλά τα καινούρια ελληνικά. 

Ξέρω τα αρχαία ελληνικά. 

ΑΘΗΝΑ: Πρέπει να σου βρούμε φροντιστήριο. 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Είδα ένα φροντιστήριο δίπλα στο σχολείο. 

ΑΡΤΕΜΗ: Το είδα κι εγώ. Το λένε Ουράνιο Τόξο. Άκουσα ότι είναι καλό. 

ΑΘΗΝΑ: Αφήστε τα λόγια και πάμε να ψωνίσουμε. 

 Πάνε στο μαγαζί, αγοράζουν τα σχολικά είδη και κατευθύνονται προς το 

φροντιστήριο. Αργότερα στο φροντιστήριο… 

ΕΛΕΝΗ: Τι θα θέλατε; 

ΑΡΤΕΜΗ: Να γράψουμε την μικρή. 

ΕΛΕΝΗ: Είναι γλυκούλα. Πώς την λένε; 
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ΑΡΤΕΜΗ: Αρτεμούλα Ολυμπίου, 7 ετών. 

ΕΛΕΝΗ: Μοιάζει με το άγαλμα της μικρής Άρτεμης που είδα στο Μουσείο 

του Πειραιά. 

ΑΡΤΕΜΗ: Πότε να έρθουμε; 

ΕΛΕΝΗ: Με το άνοιγμα του σχολείου. 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Άρτεμη. Πάμε σπίτι; νυστάζω. 

ΑΡΤΕΜΗ: Ναι, φυσικά. 

 Πάνε σπίτι και κοιμούνται. Την άλλη μέρα… 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Καλημέρα σε όλους. 

ΑΘΗΝΑ: Άντε κοιμήσου, νωρίς είναι. 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Δε νυστάζω! 

ΑΘΗΝΑ: Το βράδυ όμως μην παραπονιέσαι!! 

 Μετά από λίγο… 

ΑΡΤΕΜΗ: Το ψυγείο είναι άδειο, πρέπει να ψωνίσουμε. 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Είδα ένα μαγαζί που πουλάει τρόφιμα και άλλα πράγματα. 

Βρίσκεται δίπλα στο φροντιστήριο. 

ΑΘΗΝΑ: Πάμε. 

 Στο σούπερ μάρκετ… 

ΑΘΗΝΑ: Έχουμε να πάρουμε: τυρί, ζαμπόν, γάντια, απορρυπαντικό, 

σαπούνι, κοτόπουλο, πατάτες, λάδι, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, πιπεριές, 

ντομάτες, καρότα, μακαρόνια, ζάχαρη, ψωμί, φρυγανιές, σακούλες, 

σαμπουάν, αφρόλουτρο, ρολόι τοίχου, σφουγγάρι, οδοντόκρεμα, 

οδοντόβουρτσα, κρέμα, τηγάνι, μπρίκι, κατσαρόλα, δίσκο, μπαταρίες, 

μπλοκάκι. 

Στο ταμείο… 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Πόσο κάνουν; 

ΤΑΜΙΑΣ: 100 ευρώ. 
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ΑΘΗΝΑ: Θα πληρώσουμε με κάρτα; 

ΤΑΜΙΑΣ: Φυσικά. 

Πάνε στο σπίτι και έχει βραδιάσει. Στο σπίτι… 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Να πάω για ύπνο; 

ΑΡΤΕΜΗ: Πήγαινε! 

Η Αρτεμούλα πάει για ύπνο. Εν τω μεταξύ… 

ΑΘΗΝΑ: Λέω να κάτσουμε σπίτι μέχρι να αρχίσει το σχολείο, γιατί έχουμε 

κουραστεί όλες αυτές τις μέρες. 

Μετά από τέσσερις μέρες… 

ΑΡΤΕΜΗ: Πρώτη μέρα στο σχολείο, τυχερούλα! 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Είναι όλα έτοιμα για να φύγω; 

ΑΡΤΕΜΗ: Ναι. 

Ο Απόλλωνας παίρνει τα πράγματα και πάει την Αρτεμούλα σχολείο. 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Είσαι χαρούμενη; 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Ναι, γιατί; 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Το σχολείο είναι βαρετό!  

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Να γιατί έχεις άδειο κεφάλι! 

 Ο Απόλλωνας αφήνει την Αρτεμούλα στο σχολείο και πάει σπίτι. Εν τω 

μεταξύ στο σχολείο… 

ΣΤΕΛΙΟΣ: Θες να γίνουμε φίλοι; 

ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ: Ναι. 

ΧΡΗΣΤΟΣ: Θέλετε να γίνουμε μια παρέα; 

ΟΛΟΙ: Ναι. 

ΣΤΕΛΙΟΣ: Το σύνθημά μας θα είναι: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟΙ ΚΙ ΕΞΥΠΝΟΙ» 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Προσοχή! 

 Τα παιδιά λένε την προσευχή και πάνε στις τάξεις τους.  
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ΧΡΥΣΑ: Εμένα με λένε Χρύσα. Εσένα πώς σε λένε; 

 Τα παιδιά λένε τα ονόματά τους και αρχίζουν να συμπληρώνουν μία κάρτα 

με τα στοιχεία τους. Να η κάρτα της Αρτεμούλας: 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Όλυμπος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Περίπου π. Χ. 

ΟΝΟΜΑ: Άρτεμη 

ΕΠΙΘΕΤΟ: Ολυμπίου 

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΞΕΡΩ: Αρχαία Ελληνικά, Ελληνικά 

 

ΧΡΥΣΑ: Αυτά τα στοιχεία κάτι μου θυμίζουν. Χμ, τέλος πάντων, δεν 

πειράζει. 

 

 Τα παιδιά αρχίζουν και ζωγραφίζουν την οικογένειά τους.  

ΧΡΥΣΑ: Αρτεμούλα, για να δω την δική σου οικογένεια! 

 

 Η Αρτεμούλα δείχνει την ζωγραφιά της στη δασκάλα της. 

 

ΧΡΥΣΑ: Παράξενο, αλλά η οικογένειά της μοιάζει με τα αγάλματα που 

λείπουν. 

Στέλιος 

ΤΕΛΟΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 22. 

 

 

 

Α΄ μέρος 

Μια μέρα στην Γαλλία ο Τζορτζ, ο Μάικλ και ο Τζακ θα επισκέπτονταν το 

μεγαλύτερο και το ομορφότερο βιβλιοπωλείο της Γαλλίας το «Γκρουγέαρ». 

Μόλις τα τρία αδέρφια έφτασαν στο βιβλιοπωλείο, ήθελαν να βρουν το 

τελευταίο ζεύγος της αγαπημένης του σειράς «Γκομ γραντ μπορ». Έτσι ρώτησαν 

την βιβλιοθηκάριο και μόλις το έκαναν η βιβλιοθηκάριος τους απάντησε: 

-Μη με ενοχλείτε άλλο, φύγετε αμέσως από αυτήν την βιβλιοθήκη.  

Μόλις το άκουσαν αυτό, τα παιδιά πετάχτηκαν έξω αμέσως. Σκέφτονταν 

για ώρες γιατί η βιβλιοθηκάριος τους έδιωξε από την βιβλιοθήκη μέχρι που 

έβγαλαν ένα συμπέρασμα: Η βιβλιοθηκάριος ΔΕΝ ήταν η βιβλιοθηκάριος! 

Οι τρεις τους τρύπωσαν στη βιβλιοθήκη από το πίσω παράθυρο που ήταν 

ανοιχτό. Τότε ρώτησαν μια άλλη συνάδελφό της, αν τον τελευταίο καιρό 

συμβαίνει κάτι παράξενο. Εκείνη τους απάντησε θετικά και τους πληροφόρησε 

ότι τον τελευταίο καιρό έρχονταν στη βιβλιοθήκη κάτι παράξενοι τύποι και 

ζητάνε τη βιβλιοθήκη για να την κάνουν ξενοδοχείο και ότι εκείνοι αρνούνταν.  

Τα αγόρια πλέον είχαν λύσει το μυστήριο της υπόθεσης, το θέμα ήταν πώς να 

το αποδείξουν. Έτσι πήγαν στην κανονική είσοδο της βιβλιοθήκης όπου εκεί 

στεκόταν η παράξενη βιβλιοθηκάριος. Μόλις η παράξενη βιβλιοθηκάριος τους 

είδε, τους είπε το ίδιο που τους είχε πει πιο πριν, απλώς με μια μικρή 

παραλλαγή, δηλαδή κάπως έτσι: 

-Μη με ενοχλείτε τώρα, φύγετε αμέσως από αυτήν τη βιβλιοθήκη.  

Τότε ο Τζακ απάντησε: 

-Όχι, εσύ να φύγεις από εδώ, τώρα, γιατί η βιβλιοθήκη δεν σου ανήκει.  
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Η παράξενη βιβλιοθηκάριος (βασικά, Όχι ακριβώς βιβλιοθηκάριος) δεν ήξερε 

τι να πει. Ευτυχώς, εκείνη την ώρα κατέφτασε η αστυνομία που είχε καλέσει ο 

Μάικλ. Έτσι η αστυνομία έβαλε την παράξενη Όχι βιβλιοθηκάριο στη φυλακή! 

 

(συνεχίζεται) 

Β΄ μέρος 

 Την επόμενη μέρα, η παράξενη Όχι βιβλιοθηκάριος, απέδρασε από τη 

φυλακή. Τα παιδιά μόλις το έμαθαν πήγαν στην αστυνομία να ρωτήσουν πώς 

κατάφερε και το έσκασε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ: Την είδα να κάνει μαγικά. 

ΤΖΑΚ: Δηλαδή, τι είδους μαγικά; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ: Να, ας πούμε, έκανε τον αρχηγό του τμήματος, τον 

Άρθουρ, χάλκινο άγαλμα. 

ΤΖΑΚ: Πού είναι τώρα; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ: Είναι ακριβώς πίσω σου. 

ΤΖΑΚ: Μα αυτό είναι το άγαλμα του Απόλλωνα, το είχα διαβάσει σε ένα 

ελληνικό περιοδικό. 

ΜΑΪΚΛ: Ένα πράγμα σημαίνει αυτό: η παράξενη Όχι βιβλιοθηκάριος είναι 

Ελληνίδα. 

ΤΖΑΚ: Τότε είμαι σίγουρος, θέλω μια ακόμη πληροφορία για να βρω πώς το 

κάνει. 

ΤΡΟΜΑΓΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 1: ΑΑΑΑΑ!!!! Είδα τη μάγισσα, φορούσε μια 

παράξενη μάσκα. 

ΤΡΟΜΑΓΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 2: ΑΑΑΑΑ!!!! Είδα τη μάγισσα, πήγε να μου φέρει 

την ασπίδα στο κεφάλι. 

ΤΡΟΜΑΓΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙ 1: ΑΑΑΑΑ!!!! Είδα τη μάγισσα, κοίταζε τον πατέρα μου 

στα μάτια και τον έκανε άγαλμα, συγκεκριμένα σαν τη μικρή Άρτεμη. 

ΤΖΑΚ: Τα κατάλαβα όλα. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ –ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΑΔΕΡΦΙΑ: ΤΙΙΙΙΙΙΙΙ;;;;;;;;;; 
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 Αποχώρησαν όλοι τους. Λοιπόν, όλοι τους, χωρίς να ξέρουν καν τι γίνεται, 

ακολούθησαν το σχέδιο του Τζακ, έπρεπε να παγιδέψουν τη μάγισσα. Το θέμα 

ήταν πώς θα το έκαναν αλλά όπως έλεγε κι ο Τζακ «τα είχε κανονίσει όλα». Για 

κάποιο λόγο, ο Τζακ είχε βάλει πίσω από κάθε άγαλμα ένα τεράστιο δίχτυ. 

Όταν η μάγισσα κινήθηκε προς το άγαλμα της (μεγάλης) Άρτεμης πιάστηκε 

κατευθείαν στα δίχτυα του Τζακ. Μόλις το είδε αυτό ο Τζακ, που κρυβόταν 

πίσω από έναν θάμνο, πετάχτηκε προς το μέρος της μάγισσας και της πήρε τη 

μάσκα και την ασπίδα. Τότε πετάχτηκε από τους θάμνους ο αστυνόμος Πέρι 

μαζί με τα άλλα δυο αδέρφια, που πλέον είχαν καταλάβει κατά λέξη το σχέδιο 

του Τζακ και έβαλαν για άλλη μια φορά τη μάγισσα στη φυλακή της Κίνας κι 

όχι της Γαλλίας!!! 

Παναγιώτης  

ΤΕΛΟΣ 

  

 

 


