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Καλημέρα! 

Καλωσόρισες στο Αρχαιολογικό Μουσείο του 
Πειραιά.

Είμαι ο Λέων και είμαι, όπως βλέπεις, λιοντάρι. Ή μάλλον 
ήμουν λιοντάρι, μέχρι που ένας μάγος με μαρμάρωσε και με 
καταδίκασε να στέκομαι ακίνητος μέσα στο μουσείο, στην 
αίθουσα 7. Από τότε τον αναζητώ για να με κάνει και πάλι 

λιοντάρι, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι ούτε πού θα τον 
βρω. Ξέρω ότι έχει αφήσει στους φύλακες του 

μουσείου μια μαγική καρτέλα και εκεί επάνω 
έχει γράψει με τρόπο μυστικό ποιος είναι και 
πώς με μαρμάρωσε! Έχει αφήσει επίσης ένα 
τετράδιο με ερωτήσεις για τα αντικείμενα του 
μουσείου. Αν βρω όλες τις σωστές απαντήσεις, 
τότε μόνο θα διαβάσω την καρτέλα. 

Μπορείς να με βοηθήσεις;
Κάθε απάντηση έχει ένα γράμμα. Μόλις βρεις 
τη σωστή απάντηση, χρησιμοποίησε το γράμμα 
για να συμπληρώσεις την κρυμμένη φράση πάνω 
στην καρτέλα σου. Όταν συμπληρώσεις τη μαγι-
κή καρτέλα, πες μου αμέσως ποιος είναι ο μάγος!
Και τότε, κύριε μάγε, θα λογαριαστούμε! 
Εμπρός λοιπόν, μην καθυστερείς! Ξεκίνησε αμέ-
σως την περιήγηση στο μουσείο!  Ανυπομονώ να 
ξαναγίνω αληθινό λιοντάρι!

7
αίθουσα



Εδώ βλέπεις τρία αγάλματα παιδιών. Τα αγάλματα αυτά τα είχαν αφιερώσει 
οι γονείς των παιδιών σε κάποιους ναούς στον Πειραιά. Παρατήρησέ τα. 
Είναι δύο κορίτσια και ένα αγόρι.
Το ένα κορίτσι, αυτό που μας κοιτάζει χαμογελαστό, κρατάει στο χέρι του 
μια μικρή χήνα και το άλλο κρατάει το ρούχο του.

Οι ερωτήσεις του μάγου

9
αίθουσα

στο ισόγειο του μουσείου
Ψάξε για τις απαντήσεις…

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑ
Ένα πουλί 
Μια μπάλα 
Ένα φρούτο

Β
Ε
Ν

Τι κρατάει στο χέρι του το αγοράκι;
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στο ισόγειο του μουσείου
Ψάξε για τις απαντήσεις…

Αν αναρωτιέσαι γιατί οι γονείς αφιέρωσαν τα αγάλματα 
των παιδιών τους στους ναούς, θα σου εξηγήσω. Οι αρχαίοι 

Έλληνες πίστευαν ότι κάποιοι θεοί, όπως για παράδειγμα η Άρτεμη και 
ο Ασκληπιός, βοηθούσαν τα παιδιά να μεγαλώσουν,  τα  προστάτευαν 
από τις αρρώστιες ή τα έκαναν καλά όταν αρρώσταιναν. Έτσι οι 
γονείς πήγαιναν στους ναούς αφιερώματα, αγάλματα καθώς και άλλα 
αντικείμενα, για να έχουν τα παιδιά τους την προστασία των θεών.  



Εδώ βλέπεις το περίφημο μνημείο της Καλλιθέας. Κάποτε ήταν στημένο πά-
νω στον τάφο ενός πολύ πλούσιου εμπόρου, του Νικήρατου. 
Ο Νικήρατος είναι αυτός που βλέπεις στα αριστερά. Δίπλα του ο γυμνός 
νεαρός είναι ο γιος του, ο Πολύξενος, και παραδίπλα ένας δούλος. 
Ο Πολύξενος εικονίζεται σαν καλογυμνασμένος αθλητής που έβγαλε τα ρού-
χα του για να προπονηθεί και τα έδωσε στο δούλο του να τα κρατάει.
Παρατηρώντας προσεκτικά το μνημείο θα δεις ότι είχε και άλλη διακόσμηση 
εκτός από τα αγάλματα. Ο γλύπτης σκάλισε πάνω στο μάρμαρο μια μάχη 
ανάμεσα σε Έλληνες πολεμιστές και γενναίες Αμαζόνες.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑ
Τόξο
Ασπίδα

Δ
Ι
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Τι όπλο κρατούν οι Αμαζόνες 
για να προστατευτούν από τα 
χτυπήματα των αντιπάλων 

τους; 

στο ισόγειο του μουσείου
Ψάξε για τις απαντήσεις…



Άκουσε τώρα μια ιστορία με πρωταγω-
νίστριες Αμαζόνες. Τα παλιά χρόνια, λέει 

ο μύθος, ο Θησέας, ο βασιλιάς της Αθήνας, πήγε 
μαζί με τον Ηρακλή στη χώρα τον Αμαζόνων. Ο 
Ηρακλής είχε να κάνει έναν άθλο, να πάρει από τη 
βασίλισσα Ιππολύτη την περίφημη ζώνη της, και ο 
Θησέας πήγε να τον βοηθήσει. Έγινε μεγάλη μάχη 
ανάμεσα στους Έλληνες και τις Αμαζόνες. Στο τέ-
λος όμως η Ιππολύτη υποχώρησε και έδωσε τη ζώνη 
της στον Ηρακλή. Ο στρατός των Ελλήνων έφυγε 
από τη χώρα των Αμαζόνων αλλά…
Tη συνέχεια της ιστορίας θα σου την πω στην επό-
μενη αίθουσα.

8
αίθουσα



Νάτες πάλι οι Αμαζόνες. Εδώ τις βλέπουμε πάνω σε μαρμάρινους πίνακες να 
πολεμούν, όπως πάντα, με τους Έλληνες. Παρατήρησε τους δύο πίνακες. Με 
μια πρώτη ματιά φαίνονται όμοιοι, αλλά δεν είναι. 

Σ Σ

Μ Μ

Β
Β

ΔΔ

Α Α
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στο ισόγειο του μουσείου
Ψάξε για τις απαντήσεις…

Σύγκρινε τις δύο εικόνες στο τετράδιο, βρες το 
σημείο όπου είναι η διαφορά και σημείωσε το 
αντίστοιχο γράμμα στη μαγική καρτέλα. 



Και τώρα η συνέχεια της ιστορίας. 

Φεύγοντας ο Θησέας από τη χώρα των Αμαζόνων πήρε μαζί του μια 
πανέμορφη Αμαζόνα, την Αντιόπη. Άλλοι είπαν ότι την άρπαξε κι άλλοι ότι 
ερωτεύτηκε τον Θησέα και πήγε μαζί του με τη θέλησή της. Όπως και να έχει, 
ο Θησέας έφερε την Αντιόπη στην Αθήνα, την παντρεύτηκε και την έκανε 
βασίλισσά του. Απέκτησαν ένα γιο, τον Ιππόλυτο, και έζησαν πολλά χρόνια 
ευτυχισμένοι. Ώσπου μια μέρα έφθασε στην Αθήνα ο στρατός των Αμαζόνων 
για να απελευθερώσει την Αντιόπη. Η Αντιόπη όμως δεν ήθελε να φύγει από 
την Αθήνα. Τότε οι Αμαζόνες θύμωσαν. Επιτέθηκαν στους Αθηναίους και 
έγινε μεγάλη μάχη. Ο Θησέας κατάφερε να νικήσει τις Αμαζόνες, έχασε όμως 
την αγαπημένη του Αντιόπη, που σκοτώθηκε πολεμώντας στο πλευρό του.
Αυτή η μάχη, η οποία έγινε στους πρόποδες της Ακρόπολης, μπροστά στα 
τείχη, απεικονίζεται στους πίνακες που μόλις είδες.

10
αίθουσα



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑ
Άνδρες
Άνδρες και γυναίκες
Γυναίκες

Κ
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Ρ

Τα αντικείμενα που βλέπεις σε αυτήν τη βιτρίνα βρέθηκαν σε ένα μακρινό 
νησί, τα Κύθηρα.  
Εκεί τα πολύ παλιά χρόνια είχαν εγκατασταθεί έμποροι και ναυτικοί από την 
Κρήτη. Είχαν ιδρύσει μάλιστα ένα ιερό σε μια βουνοκορφή των Κυθήρων για 
να λατρεύουν τους θεούς τους. 
Σε αυτό το ιερό οι αρχαιολόγοι βρήκαν πολλά αγαλματάκια και διάφορα άλ-
λα αντικείμενα που είχαν προσφέρει οι άνθρωποι στους θεούς, ζητώντας τη 
βοήθεια και την προστασία τους.

Παρατήρησε τα μικρά αγάλματα που 
παριστάνουν ανθρώπους. 
• Παριστάνουν μόνο άνδρες; 
• Παριστάνουν μόνο γυναίκες;  
• Παριστάνουν άνδρες και γυναίκες; 

στον πάνω όροφο του μουσείου
Ψάξε για τις απαντήσεις…

1
αίθουσα



Στην ίδια βιτρίνα θα δεις και 
πολλά ομοιώματα ποδιών. 

Είναι τάματα ανθρώπων που υπέφεραν 
από κάποια αρρώστια στα πόδια και 
είχαν παρακαλέσει τους θεούς να τους 
γιατρέψουν. 
Το ξέρεις ότι τα τάματα είναι μια 
πανάρχαια συνήθεια που τη συναντάμε 
ακόμα  και σήμερα;  Δες σε αυτή τη σε-
λίδα ένα σύγχρονο τάμα που απεικο-
νίζει ένα πόδι. Να είχε άραγε αυτός 
ο άνθρωπος το ίδιο πρόβλημα με τον 
κάτοικο των αρχαίων Κυθήρων;

στον πάνω όροφο του μουσείου
Ψάξε για τις απαντήσεις…

1
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Εδώ βλέπεις μια μεγάλη πλάκα που έχει χαραγμένα πάνω της ένα χέρι, μια 
πατούσα, μια παλάμη… Επειδή μου φάνηκε παράξενη αυτή η διακόσμηση, 
ρώτησα  τους αρχαιολόγους του μουσείου. Ε, λοιπόν, αυτά δεν είναι διακο-
σμητικά σχέδια αλλά αρχαία μέτρα! Τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι χρησιμο-
ποιούσαν για μέτρο το πόδι (το μήκος της πατούσας), τη σπιθαμή (το άνοιγμα 
της παλάμης), την οργιά (το άνοιγμα των δύο χεριών) και τον πήχυ (από το 
μεγάλο δάκτυλο του χεριού ως τον αγκώνα).

στον πάνω όροφο του μουσείου
Ψάξε για τις απαντήσεις…

1
αίθουσα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑ
Μια οργιά
Μισή οργιά
Δύο οργιές

Π
Ι
Λ

Παρατήρησε την πλάκα με τα μέτρα. 
Πόσες οργιές βλέπεις;



Θέλεις να δοκιμάσεις κι εσύ να μετρήσεις πόσες σπιθαμές είναι 
η κόκκινη κορδέλα που θα βρεις μέσα στο σάκο; Χρησιμο-
ποίησε τον κίτρινο σπάγκο, μέτρησε τη σπιθαμή πάνω στην 
πλάκα όπως βλέπεις στη φωτογραφία κι έπειτα μέτρησε την 
κορδέλα.  
Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιούσαν αυτές τις πλάκες οι 
έμποροι που πουλούσαν υφάσματα και άλλα προϊόντα με το 
μέτρο.  

στον πάνω όροφο του μουσείου
Ψάξε για τις απαντήσεις…

1
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Εδώ θα δεις ένα πολύ ωραίο αγγείο που προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί 
στην τελετή του γάμου μιας κοπέλας. Νάτη η νύφη. Κάθεται σε μια κομψή 
καρέκλα, ενώ τριγύρω οι φιλενάδες της μεταφέρουν τα προικιά της.
Παρατήρησε προσεκτικά τη φιλενάδα της νύφης που κρατάει δύο αγγεία. 
Ποιο αγγείο κρύβεται πίσω από το ερωτηματικό; Σημείωσε στην καρτέλα 
σου το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό αγγείο.

Ο
Ε

Π

στον πάνω όροφο του μουσείου
Ψάξε για τις απαντήσεις…

2
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;

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν 
έθιμο να θάβουν τους 

νεκρούς με πολλά δώρα. Τέτοια δώρα, 
τα οποία οι αρχαιολόγοι ονομάζουν 
κτερίσματα, βλέπεις σε αυτές τις 
βιτρίνες. Είναι αντικείμενα που τα 
είχαν χρησιμοποιήσει οι άνθρωποι 
όσο ζούσαν και, όταν ήρθε η ώρα 
να φύγουν, τα πήραν μαζί τους στο 
τελευταίο τους ταξίδι. 



Σε ένα άλλο ιερό, που βρέθηκε στα Μέθανα, οι 
άνθρωποι είχαν αφιερώσει στους θεούς πολλά 
πήλινα αγαλματάκια που παρίσταναν ζώα, κυρίως 
ταύρους και άλογα. Ορισμένα άλογα έχουν καβα-
λάρη στη ράχη τους, ενώ μερικά άλλα σέρνουν 
άρμα. 

2
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στον πάνω όροφο του μουσείου
Ψάξε για τις απαντήσεις…

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑ
Δύο
Ένας
Τρεις
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Βρες το άρμα της φωτογραφίας στη βι-
τρίνα και παρατήρησέ το προσεκτικά. 
Πόσοι άνθρωποι είναι πάνω στο άρμα;

Στην ίδια βιτρίνα θα δεις 
και ένα αγγείο με περίεργο 

σχήμα. Είναι ένα κεφαλάκι γουρουνιού. 
Αν το παρατηρήσεις προσεκτικά, θα δεις 
ότι έχει δύο ανοίγματα, ένα στην πάνω 
πλευρά και ένα στη μουσούδα του ζώου. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το 
γεμίσουμε με υγρό, γιατί θα… χυθεί. Μα 

τότε σε τι χρησίμευε ένα τέτοιο αγγείο; 
Πρέπει να σου πω ότι αυτού του είδους τα αγγεία, όπως το 
αγγείο-γουρουνάκι, καθώς και ορισμένα άλλα που βλέπεις 
στην ίδια βιτρίνα και μοιάζουν με χωνιά, τα χρησιμοποιούσαν 
οι ιερείς στις τελετές προς τιμή των θεών. Έριχναν μέσα κρασί, 
γάλα ή άλλα υγρά και καθώς κυλούσαν στο χώμα οι ιερείς 
προσεύχονταν στους θεούς. 



στον πάνω όροφο του μουσείου
Ψάξε για τις απαντήσεις…

2
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Ας μιλήσουμε για μουσική: έλα να σου γνωρίσω τον ποιητή του 
μουσείου μας. Δεν ξέρουμε το όνομά του οπότε τον αποκαλούμε 
«Ποιητή Δάφνη» γιατί σε αυτή την περιοχή βρέθηκε ο τάφος 
του. Ο ποιητής μας φεύγοντας από τη ζωή πήρε μαζί όλα τα 
εργαλεία της δουλειάς του, σαν να ήθελε να συνεχίσει να γράφει 
ποιήματα και να παίζει μουσική στο βασίλειο του Άδη. 

Και τώρα άκουσε μια ιστορία με πρωταγωνιστή τον θεό Ερμή και 
μια άτυχη χελώνα. Όταν ήταν μωρό ο Ερμής, ήταν πολύ άτακτος. 

Ενώ ήταν ακόμα στην κούνια, το έσκασε από το σπίτι του και βγήκε έξω να… 
γνωρίσει τον κόσμο. Βγαίνοντας συνάντησε μια χελώνα. Του φάνηκε αστεία 
και άρχισε να την πειράζει. Γρήγορα όμως τη βαρέθηκε και σκέφτηκε κάτι 
χειρότερο: να της πάρει το καβούκι! Έτσι το άτυχο πλάσμα έγινε παιχνίδι 
στα χέρια του θεού ή μάλλον μουσικό όργανο, αφού με το καβούκι ο Ερμής 
έφτιαξε μια λύρα σαν αυτή που μόλις είδες στη βιτρίνα.

Εδώ λοιπόν βλέπεις τα μουσικά όργανα του 
ποιητή. Ένα από αυτά έχει κατασκευαστεί 
από το καβούκι ενός ζώου. Ποιο ζώο είναι; 
Αν βρήκες τη λέξη, σημείωσε το τρίτο γράμ-
μα της στην καρτέλα σου. 



Έλα τώρα να σου δείξω παιχνίδια για αρχαία παιδάκια. Κούκλες, 
μικροσκοπικά έπιπλα, κουζινικά, κουδουνίστρες, όλα πλασμένα 
από πηλό. Ανάμεσα σε αυτά θα δεις και διάφορα πήλινα ζωάκια. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑ
Γουρούνι
Κοκοράκι
Σκυλάκι
Γάτα
Πουλιά
Άλογο
Χελώνα

Κ
Ζ
Ρ
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Δ

στον πάνω όροφο του μουσείου
Ψάξε για τις απαντήσεις…
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Σε αυτή τη βιτρίνα θα δεις και ένα πολύ 
διαφορετικό παιχνίδι που δεν είναι κατα-

σκευασμένο από πηλό. Το βρήκες; Είναι οι αστράγα-
λοι, δηλαδή κόκαλα από πόδια μικρών ζώων, αρνιών, 
κατσικιών ή ελαφιών. Ήταν πολύ αγαπημένο παιχνίδι 
για αγόρια και κορίτσια, μικρούς και μεγάλους. Πώς 
έπαιζαν; Υπήρχαν διάφορα παιχνίδια που παίζονταν 
με τους αστράγαλους, παιχνίδια τα οποία απαιτού-
σαν επιδεξιότητα αλλά και τύχη. Το πιο συνηθισμένο 
παιχνίδι ήταν να ρίχνει ο παίκτης τους αστράγαλους 
όπως ρίχνουμε τα ζάρια και ανάλογα με την πλευρά 
με την οποία έπεφταν κέρδιζε ή έχανε. Ένα παρόμοιο 
παιχνίδι, τα κότσια, έπαιζαν και οι παππούδες μας.

Παρατήρησέ τα και σημείωσε ποιο παιχνίδι -ζωάκι 
δεν υπάρχει σε αυτή τη βιτρίνα.



Εδώ βλέπεις έναν Αθηναίο πολεμιστή με όλα του τα όπλα. Ορισμένα από τα 
όπλα του είναι για να προστατεύεται από τα χτυπήματα του αντιπάλου και άλλα 
για να επιτίθεται στους εχθρούς του.

στον πάνω όροφο του μουσείου
Ψάξε για τις απαντήσεις…
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Αφού τον παρατηρήσεις καλά 
προσπάθησε να βρεις στις βι-
τρίνες της αίθουσας 2 ένα από 
τα όπλα του και σημείωσε το 
αντίστοιχο γράμμα στην καρ-
τέλα σου.

ΒΚ

Π

Λ



Στην ίδια βιτρίνα με 
τα όπλα θα δεις 

και κάποια αντικείμενα  που 
σχετίζονται με τις χαρές της 
ειρηνικής ζωής. Ανάμεσά τους  
υπάρχει κι ένα παράξενο αντι-
κείμενο με κάπως… δύσκολο 
όνομα. Είναι μία στλεγγίδα. 
Σε τι χρησίμευε; Ήταν ένα ερ-
γαλείο απαραίτητο σε κάθε αθ-
λητή. Φεύγοντας από το σπίτι 
του να πάει στο γυμναστήριο, 
ο αθλητής έπαιρνε μαζί του τη 
στλεγγίδα του, ένα μικρό αγγείο 
και μια… κουτάλα! Προτού αρ-
χίσει την προπόνηση, πήγαινε 
στην αίθουσα όπου υπήρχε ένα 
μεγάλο πιθάρι με λάδι. Χρησι-
μοποιώντας την κουτάλα έπαιρ-
νε λάδι από το πιθάρι και γέμιζε 
το αγγείο του. Έπειτα με τη βο-
ήθεια ενός δούλου άλειφε το 
σώμα του με λάδι και ήταν πλέον 
έτοιμος για προπόνηση. Όταν τελείωνε, ήταν βουτηγμένος στη σκόνη και 

στο χώμα που είχε κολλήσει πάνω στο δέρμα του και 
δεν υπήρχε περίπτωση να καθαρίσει μόνο με νερό. 
Τότε χρησιμοποιούσε τη στλεγγίδα, με την οποία 
έξυνε καλά καλά από το δέρμα του το χώμα που 
είχε κολλήσει πάνω. Μετά πήγαινε στο λουτρό 
για να πλυθεί. 

στον πάνω όροφο του μουσείου
Ψάξε για τις απαντήσεις…
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στλεγγίδα



Έλα να σου γνωρίσω τους θεούς του μουσείου 
μας, την Αθηνά, τον Απόλλωνα και την Άρτεμη. 
Για μισό λεπτό όμως: γιατί οι θεοί είναι τρεις 
αλλά τα αγάλματα τέσσερα; Πώς γίνεται αυτό; 
Απλούστατα η Άρτεμη έχει δύο 
αγάλματα. Οι αρχαιολόγοι ονόμα-
σαν το ψηλότερο άγαλμα Μεγάλη 
Άρτεμη και το πιο κοντό Μικρή 
Άρτεμη για να τις ξεχωρίζουν. Δεν 

είναι όμως μονάχα το ύψος που τις κάνει να 
διαφέρουν αλλά και η ηλικία. Η Μικρή Άρτεμη 
είναι  κορίτσι, ενώ η Μεγάλη μια νέα γυναίκα.
Και οι δύο θεές παριστάνονταν οπλισμένες. 
Στο ένα χέρι κρατούσαν τόξο και στην πλάτη 

τους είχαν κρεμασμένη τη φαρέτρα, δηλαδή τη 
θήκη με τα βέλη. Δυστυχώς από τα όπλα σώθηκε 
μόνο μία φαρέτρα. 
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στον πάνω όροφο του μουσείου
Ψάξε για τις απαντήσεις…

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑ
Η Μικρή Άρτεμη
Η Μεγάλη Άρτεμη

Τ
Ξ

Ποια από τις δύο θεές 
εξακολουθεί να φοράει τη 
φαρέτρα της;



4
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 Στην ίδια αίθουσα θα δεις και το άγαλμα του Απόλλωνα, του 
δίδυμου αδερφού της Άρτεμης. Οι δύο θεοί πέρασαν μια μεγάλη 

περιπέτεια ενώ ήταν ακόμα στην κοιλιά της μητέρας τους, της Λητώς. Η Λητώ 
ήταν μια πανέμορφη θεά που την ερωτεύτηκε ο Δίας. Η γυναίκα του Δία, η 
Ήρα, ζήλεψε πολύ κυρίως όταν έμαθε ότι η Λητώ θα έφερνε στον κόσμο δύο 
παιδιά, τα παιδιά του Δία. 
«Αυτά τα παιδιά δεν πρόκειται να γεννηθούν ποτέ!» φώναξε έξαλλη από το 
θυμό της. «Διατάζω όλες τις χώρες, όλες τις στεριές και όλα τα νησιά να μη 
δεχτούν τη Λητώ. Να τη διώξουν, να μη βρει τόπο να γεννήσει! Όποια χώρα 
δεχτεί τη Λητώ θα καταστραφεί! Θα την εξαφανίσω!» 
Οι χώρες τρόμαξαν. Δεν ήθελαν να τα βάλουν με τη μεγάλη θεά του Ολύμπου. 
Έτσι, όταν ήρθε η ώρα να γεννήσει η Λητώ, καμιά χώρα, καμιά στεριά, κανένα 
νησί δεν τη δεχόταν. Στο τέλος βρέθηκε ένα νησάκι που την καλοδέχτηκε. 
Αυτό το νησί ούτε όνομα είχε ούτε θέση στο πέλαγος, μα έπλεε από δω κι από 
κει σαν καράβι.
«Το ξέρεις ότι, αν με αφήσεις να γεννήσω εδώ, η Ήρα θα σε εξαφανίσει;» 
ρώτησε η Λητώ. 
«Χα, χα» γέλασε το νησί. «Εγώ είμαι εξαφανισμένο αφού ούτε όνομα ούτε 
θέση στο πέλαγος έχω. Τι περισσότερο μπορεί να μου κάνει η Ήρα;»
«Αν με δεχτείς», είπε η Λητώ, «θα παρακαλέσω τον Δία να σου δώσει την 
καλύτερη θέση μέσα στο πέλαγος». Έτσι κι έγινε. Η Λητώ γέννησε πάνω 
στο νησί δύο πανέμορφα παιδιά, την Άρτεμη και τον Απόλλωνα. Όσο για 
το νησί, σταμάτησε να περιπλανιέται. Ο Δίας το τοποθέτησε μεσοπέλαγα, 
με τα άλλα νησιά να σχηματίζουν κύκλο τριγύρω του. Οι άνθρωποι το είδαν 
να φανερώνεται ξαφνικά μπροστά τους και γι’ αυτόν το λόγο το ονόμασαν 
Δήλο, που σημαίνει φανερό.



Εδώ θα συναντήσουμε μια μεγάλη θεά, τη θεά Κυβέλη. 
Νάτη, κάθεται μέσα στο ναό της έχοντας δίπλα της το 
αγαπημένο της ζώο. Αν και δεν σώθηκε ολόκληρο, σκέ-
φτομαι ότι είναι πολύ τυχερό, αφού εικονίζεται πάντα να 
συνοδεύει τη μεγάλη θεά. Άλλοτε στέκεται πλάι της κι 
άλλοτε ξαπλώνει πάνω στα γόνατά της. 
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στον πάνω όροφο του μουσείου
Ψάξε για τις απαντήσεις…

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑ
Λιονταράκι
Γάτα

Η
Λ

Προσπάθησε να καταλάβεις τι ζώο είναι παρα-
τηρώντας αυτές τις μικρές εικόνες όπου η  
Κυβέλη το κρατάει στα γόνατά της. 
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Στην ίδια αίθουσα θα δεις έναν 
ακόμα θεό. Είναι ο Ασκληπιός, ο 

θεός της ιατρικής. Εδώ τον βλέπουμε σκυμ-
μένο πάνω από μια άρρωστη γυναίκα, την 
οποία αγγίζει απαλά για να τη θεραπεύσει.
Η γυναίκα αυτή είχε επισκεφθεί το ιερό του 
Ασκληπιού που βρισκόταν στον Πειραιά. 
Εκεί οι ιερείς την έβαλαν να κοιμηθεί και της 
είπαν ότι θα δει στο όνειρό της το θεό να της 
λέει τι να κάνει για να θεραπευτεί. Όταν η 
γυναίκα με τις φροντίδες των ιερέων έγινε 
καλά, αφιέρωσε αυτό το ανάγλυφο στο θεό, 
για να τον ευχαριστήσει για τη θεραπεία της.



Και τώρα που τελείωσε η 
περιήγηση μήπως βρήκες 

ποιος είναι ο μάγος;
Αν ναι, γύρισε σελίδα.



Ώστε λοιπόν αυτός ήταν 
ο μάγος; Ένας γλύπτης; Κι εγώ 

που νόμιζα ότι  κάποτε ήμουν  αληθινό 
λιοντάρι…

Ίσως όμως να είναι καλύτερα έτσι. Αν ήμουν  
αληθινό λιοντάρι, θα ζούσα σε μια ζούγκλα, ένα 
λιοντάρι ανάμεσα σε τόσα άλλα. Ενώ τώρα… εί-
μαι ένας και μοναδικός! Ο περίφημος Λέων του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά!
Τελικά αρχίζει να μου αρέσει που 

είμαι άγαλμα!


