
    Κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2015-2016 ςτο 4ο Γυμνάςιο Νεάπολθσ ςτθ 

Θεςςαλονίκθ λειτουργοφςε μια λζςχθ ανάγνωςθσ ςτα πλαίςια του πολιτιςτικοφ 

προγράμματοσ : Μυςτιριο ςτθ Βυηαντινι Θεςςαλονίκθ, με υπεφκυνουσ κακθγθτζσ τθ 

φιλόλογο Βαςιλικι Μαλοφτα και τον πλθροφορικό Πρόδρομο Σαράτςογλου.  

    Αντικείμενο ανάγνωςθσ ,μελζτθσ και  πθγι ζμπνευςθσ πολλϊν δράςεων  ιταν το 

αςτυνομικό μυκιςτόρθμα του Παναγιϊτθ Αγαπθτοφ,  Χάλκινοσ Οφθαλμόσ  το οποίο 

εκτυλίςςεται ςτθ Βυηαντινι Θεςςαλονίκθ του 9ου αι μ.Χ. τθν περίοδο τθσ εικονομαχίασ.  

    Από τισ δράςεισ μασ δε κα μποροφςε να λείπει και μια περιιγθςθ ςτο Βυηαντινό Μουςείο 

τθσ πόλθσ μασ.  Επιςκεφκικαμε το Μουςείο και ςυμμετείχαμε ςε ζνα  ενδιαφζρον 

βιωματικό πρόγραμμα του μουςείου με τίτλο Αλλοτινά και τωρινά πρόςωπα του χρόνου. 

Ήδθ οι δυο υπεφκυνοι κακθγθτζσ είχαμε επιμορφωκεί από  τθν μουςειοπαιδαγωγό  του  

Μουςείου και προςπακιςαμε να ανταποκρικοφμε ςτισ ανάγκεσ και τουσ ςτόχουσ του 

προγράμματοσ. Επιλζξαμε και μερικά από τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που προτείνονταν από 

το  Μουςείο και τα παιδιά ανταποκρίκθκαν με ηωντάνια και χαρά.  

    Θζλαμε όμωσ,  να εντάξουμε και τθν ατμόςφαιρα του  βυηαντινοφ μυκιςτοριματοσ ςτο 

‘φυςικό του χϊρο’, το Βυηαντινό Μουςείο.  Με πρωτοβουλία των υπεφκυνων κακθγθτϊν 

και με πρόκυμθ αποδοχι από τουσ υπεφκυνουσ του Μουςείου υλοποιιςαμε και το εξισ: Οι 

κακθγθτζσ είχαμε ιδθ επιλζξει τρεισ αίκουςεσ που ταίριαηαν ςε ςυγκεκριμζνεσ ςκθνζσ του 

βιβλίου, αλλά δεν τισ αποκαλφψαμε ςτα παιδιά.   Στθ ςυνζχεια,  χωρίςαμε τα παιδιά ςε 

τρεισ ομάδεσ και τουσ ανακζςαμε ζνα εκτενζσ απόςπαςμα από το βιβλίο ,για  να επιλζξουν 

οι ίδιοι ςε ποιο χϊρο κα ικελαν να το διαβάςουν και να το μοιραςτοφν δθμόςια με τισ 

άλλεσ ομάδεσ. Τζλοσ ζπρεπε να εξθγιςουν γιατί κατζλθξαν ςε αυτι τθ ςυγκεκριμζνθ 

επιλογι του χϊρου.  Η ςυνεργαςία των μελϊν κάκε ομάδασ ιταν γόνιμθ. Περιτριγφριςαν 

ςτισ αίκουςεσ και  κατζλθξαν ςτθ ςωςτι επιλογι του χϊρου.  Η ανάγνωςθ ςτο χϊρο του 

Μουςείου με το χαμθλό φωτιςμό και τθν υποβλθτικι ατμόςφαιρα του βυηαντινοφ  

παρελκόντοσ  ιταν μια πρωτόγνωρθ,   ατμοςφαιρικι και ςυγκινθτικι   εμπειρία για όλουσ 

μασ.  Τα παιδιά ζφυγαν με μια άλλθ εντφπωςθ  για  το χϊρο του Μουςείου και εμείσ 

ικανοποιθμζνοι για τον κόπο μασ.  

   Ευχαριςτοφμε τουσ ανκρϊπουσ του  Μουςείου  για τθ φιλοξενία τουσ και τθν 

καλοδιάκετθ ςυνεννόθςθ. Ελπίηουμε ςτο μζλλον να ξαναςυνεργαςτοφμε.   
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