
8 ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΟΥ… «ΞΕΦΕΥΓΟΥΝ» ΑΠΟ ΤΑ 
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ 

 
Όταν ακούμε τη λέξη μουσείο μας έρχεται στο μυαλό συνήθως ένας 

χώρος γεμάτος αγάλματα, αγγεία και άλλα πολλά αντικείμενα από 
περασμένους αιώνες, κάποιες φορές ακόμη μπορεί να αναπολήσουμε 
την επίσκεψη μας σε κάποιο από τα πολλά λαογραφικά μουσεία που 
υπάρχουν διάσπαρτα στη Θεσσαλία, ή ακόμη καλύτερα στα χωριά που 
τη κατακλύζουν. Σε καμία περίπτωση όμως δεν σκεφτόμαστε μηχανές 
παγωτού, γιγάντια μολύβια, γλυπτά όχι από πυλό αλλά από άμμο και 
παπούτσια όπως αυτά του θρυλικού 007. Ίσως τα παραπάνω να 
αποτελούσαν μια πολύ ωραία ιδέα για μια έκθεση με θέμα: «Γράψτε μία 
φανταστική ιστορία, ή φτιάξτε ένα κόμικ» και όμως φαίνεται η φαντασία 
κάποιων ανθρώπων, η εφευρετικότητα τους, η κουλτούρα τους, ο 
πολιτισμός τους και η ιστορία τους, οδήγησαν στη δημιουργία πολλών 
περίεργων, πρωτότυπων, αλλά πάνω από όλα ασυνήθιστων μουσείων! 
Στη συνέχεια θα καταλάβετε τι εννοώ… 
 
 
 
 
 
1.  Μουσείο Αλατιέρας & Πιπεριέρας, Τενεσί, Ηνωμένες Πολιτείες (Salt & 

Pepper Shaker Museum ) 

 
 

ΝΑΙ ΚΑΛΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ! ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΕΡΑΣ! Πάνω 
από 20.000 σετ αλατιέρας & πιπεριέρας, μερικές από τις οποίες 
χρονολογούνται από το 1500, φιλοξενούνται σε αυτό το απίθανο μουσείο. O 
Andrea, ιδιοκτήτης του μουσείου και αρχαιολόγος, γοητεύτηκε από την ιστορία 
που υπάρχει πίσω από τα εν λόγω αντικείμενα οικιακής χρήσης και 
αποφάσισε λίγα χρόνια πριν να παρουσιάσει δημόσια την απίθανη συλλογή 
του. 
 



2.   Μουσείο Άμμου, Ιαπωνία,  TottoriSandDune(Sand Museum) 

 
Έκπληξη, εντυπωσιασμός αλλά και απορία προκαλούνται συνήθως στη θέα 
των αριστουργημάτων που εκτίθενται στο πρώτο «Μουσείο Άμμου» στον 
κόσμο, το οποίο βρίσκεται στην Ιαπωνία, και πιο συγκεκριμένα στο 
TottoriSandDune, τον μεγαλύτερο αμμόλοφο της χώρας! 
Και πώς αλλιώς, άλλωστε, όταν οι «τυχεροί» επισκέπτες βρίσκονται μπροστά 
σε γιγάντια έργα τέχνης, το ένα καλύτερο από το άλλο. Αξιοθέατα από όλο τον 
κόσμο, αντικείμενα αλλά και ολόκληρες σκηνές από την καθημερινότητα 
δημιουργούνται από τόνους άμμου, αφήνοντας άπαντες με το στόμα ανοιχτό! 
Κάθε χρόνο οι δημιουργίες του μουσείου ανανεώνονται από διάφορους 
γλύπτες και αναφέρονται κάθε φορά σε ένα διαφορετικό θεματικό πλαίσιο. 
 
 
3.  Μουσείο Coca Cola 

 
Μέσα σε 100 χρόνια η Coca Cola κατάφερε όχι μόνο να γίνει το αγαπημένο 
αναψυκτικό του πλανήτη. Η ιστορία της Coca Cola «ξεδιπλώνεται» στο 
πρωτότυπο τριώροφο μουσείο «World of Coca Cola», που εδρεύει στην 
Ατλάντα από το 2007. Το Μουσείο συγκεντρώνει πάνω από 9.000.000 
επισκέπτες ετησίως. Διαδραστική τεχνολογία, παρουσιάσεις βίντεο, 
εκδηλώσεις, ζωντανές επιδείξεις και δοκιμές, η διαφημιστική ιστορία της Coca 
Cola αλλά και τα συλλεκτικά μπουκάλια του αναψυκτικού αποτελούν μερικά 
μόνο από αυτά που μπορεί να θαυμάσει κάποιος στην περιήγησή του στο 
Μουσείο. Σήμα-κατατεθέν: Η υδρόγειος-σφαίρα στην είσοδο με το logo της 
Coca Cola υποδηλώνει τον παγκόσμιο χαρακτήρα του αναψυκτικού! 



4.   Μουσείο Μαγισσών,  Κορνουάλη,  Αγγλία (Museum of Witchcraft) 

 
ΝΑΙ, ΚΑΛΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ‼! Αγαπητοί θαυμαστές/αναγνώστες του Harry 
Potter,φανατικές θαυμάστριες της Σαμπρίνας,  και εσείς οι υπόλοιποι που 
απλά ΚΑΤΕΝΘΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΤΕ με την ερμηνεία της Angelina Jolie ως 
Maleficent! (κακία μάγισσα της ωραίας κοιμωμένης)  βρήκατε επιτέλους το 
μουσείο που πρέπει να επισκεφτείτε! Το Μουσείο Μαγισσών,  στην Τουρνουά  
άνοιξε το 1951 και περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη…μαγική συλλογή στον κόσμο. 
Οι επισκέπτες  μπορούν να μάθουν την ιστορία αλλά και τη πρακτική της 
μαγείας ανά τους αιώνες παρατηρώντας αντικείμενα, όπως το βωμό μιας 
μάγισσας ή το σπαθί ενός μάγου,  ή επιλέγοντας ένα από τα 3.000 βιβλία που 
υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του ! 

 

5.  Μουσείο Μολυβιών, Keswick, Αγγλία (Cumberland Pencil Museum) 

 
Στην Αγγλία υπάρχει ένας πολύ γνωστός μύθος που συνδέεται με την 
ανακάλυψη του γραφίτη. Σύμφωνα με το μύθο, μια τεράστια καταιγίδα του 
1500, η οποία ξερίζωσε πολλά δέντρα στο Cumberland, έγινε η αιτία για να 
ανακαλυφθεί ο γραφίτης! Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής χρησιμοποίησαν το 
γραφίτη για να «σημαδέψουν» τα πρόβατά τους, και έτσι ξεκίνησε η 
βιομηχανία μολυβιών στην περιοχή. Το Cumberland Pencil Museum δίνει την 
δυνατότητα σε όσους αποφασίσουν να το επισκεφτούν να μάθουν όσα 
περισσότερα μπορούν για την ιστορία του μολυβιού, ενώ διαθέτει στους 
χώρους του το μεγαλύτερο μολύβι στον κόσμο, ύψους 8 μέτρων και βάρους 
984 κιλών! 



6.    Μουσείο για ταπεράκια φαγητού, Georgia (Lunch box museum) 

 

Ομολογουμένως οι περισσότερες μαμάδες ανά τον κόσμο έχουν…ένα πάθος 
να το πω…μία αγάπη να το πω…μία προτίμηση αν θέλετε…ΣΤΑ ΤΑΠΕΡ ! 
Μεγάλα, μικρά, μεταλλικά, πλαστικά διάφορα χρώματα τάπερ βρίσκονται στις 
κουζίνες πολλών σπιτιών παγκοσμίως ! Όσοι μάλιστα από εσάς πήγαιναν στο 
ολοήμερο σχολείο θα έχει χαραχτεί χαρακτηριστικά στη μνήμη σας ένα μόνο 
είδος τάπερ…ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ‼! Καλώς ή κακώς το 1968 το μέταλλο έδωσε 
τη θέση του σε ένα πιο οικονομικό υλικό για τη κατασκευή των εν λόγω 
αντικειμένων, στο πλαστικό. Παρόλα αυτά τα μεταλλικά ταπεράκια φαγητού 
δεν χαθήκαν εντελώς. Ένας συλλέκτης μάλιστα το όνομα Allen Woodall 
ξεκίνησε να συλλέγει μεταλλικά τάπερ φαγητού το 1990 έχοντας κληροδοτήσει 
ήδη πρόσφατα μία μικρή συλλογή από ένα φίλο του. Η κληρονομιά αυτή 
αποτέλεσε το κίνητρο του να συνεχίσει να συλλέγει μεταλλικά τάπερ φαγητού 
έχοντας σα στόχο να φτιάξει και το μουσείο, ήταν άλλωστε μία υπόσχεση που 
είχε δώσει στο φίλο του όσο ζούσε. Σήμερα στο μουσείο φυλάσσονται πάνω 
από 3.500 μεταλλικά τάπερ φαγητού και ο αριθμός όλο και αυξάνεται. 



7.   Μουσείο Κατασκοπείας, Ουάσινγκτον, ΗΠΑ (SpyMuseum) 

 

Ανήκετε στο μισό πληθυσμό της Γης που έχει δει ταινία James Bond; Έχετε 
ευχηθεί πότε σας να μοιάζατε στο θρυλικό 007; Έχετε επιθυμήσει έστω και για 
μία στιγμή να είχατε εκείνο το στυλό που πετά ακτίνες λέιζερ ή τους 
αναπτήρες που με ένα τους απλό πάτημα προκαλείται ολόκληρη έκρηξη; Αν 
απαντήσατε ΝΑΙ σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις και σκοπεύετε να 
ταξιδέψετε μέχρι τη μακρινή Αμερική και συγκεκριμένα στην Ουάσιγκτον,  τότε 
το Μουσείο Κατασκοπείας είναι το μέρος που «επιβάλλεται» να επισκεφθείτε ! 
Αφιερωμένο σε διάσημους κατασκόπους του κόσμου και στα αντικείμενα που 
χρησιμοποιούσαν στις αποστολές τους. Από γυαλιά με κρυφές κάμερες και 
στυλό-περίστροφα μέχρι αναπτήρες-φωτογραφικές μηχανές και κραγιόν-
πολυεργαλεία, το Μουσείο παρουσιάζει όλα εκείνα τα gadgets που 
μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε φονικά όπλα, απαραίτητα εργαλεία σε 
διάφορες… επικίνδυνες αποστολές και σίγουρα αυτά που βρίσκει κανείς 
στις… τσέπες του Τζέιμς Μποντ. 



8.   Gelato Museum, Μπολόνια Ιταλία 

 

Επιτέλους! Η θεότητα των γλυκών, το must του καλοκαιριού (μετά βέβαια από 
το ίδιο το καλοκαίρι που αποτελεί από μόνο του must γενικότερα…!), αυτή η 
γλυκιά απόλαυση που αποτελεί συνδυασμό 3 αισθήσεων! Αρχικά, η εικόνα 
του και μόνο σε μαγνητίζει. Κατόπιν η μυρωδιά που αναδύει σε συνεπαίρνει. 
Όσο για τη γεύση,  εδώ τα λόγια είναι περιττά. Η γεύση του σε ακολουθεί 
πιστά όλο το καλοκαίρι. Σοκολάτα, βανίλια,  φράουλα,  μπισκότο, καραμέλα,  
μπανάνα, φιστίκι, βύσσινο, στρατσιατέλα είναι μόνο λίγες από τις άπειρες 
γεύσης ΠΑΓΩΤΟΥ που μπορεί κάποιος να συναντήσει σε ένα 
ζαχαροπλαστείο. Αυτό λοιπόν το εκπληκτικό γλυκό αφού μπήκε για τα καλά 
στη καρδιά και στη συνέχεια στη κατάψυξη μας,  μπήκε επιτέλους και σε ένα 
ακόμη χώρο,  ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟ ΚΥΡΙΟ 
ΕΚΘΕΜΑ εξ’ ου άλλωστε και η ονομασία του μουσείου Gelato Museum 
(Μουσείο Παγωτού). Οι επισκέπτες του μουσείου θα μπορούν να θαυμάσουν 
από κοντά στην πρώτη γραπτή συνταγή παγωτού, δέκα χιλιάδες 
φωτογραφίες και ντοκουμέντα αλλά και αρχαίες συσκευές παρασκευής 
παγωτού, από ξύλο και σίδερο.. 
    Τέλος οι τυχεροί επισκέπτες αυτού του ασύγκριτα “γλυκού” μουσείου έχουν 
τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα σύντομο μάθημα στο εργαστήριο και 
να φτιάξουν το δικό τους παγωτό ή ένα πιο εντατικό μάθημα διάρκειας 
τεσσάρων ωρών. 
 
 
 
 
Εύχομαι να σας άρεσε το άρθρο, στο επόμενο τεύχος θα σας ενημερώσω για 
περισσότερα μουσεία που ‘’ξεφεύγουν’’ από τα συνηθισμένα… 
 

 Μαρίνα Τσεκούρα Β5 
 

 
 


