
Το Ηµερολόγιο του Σχολείου της Φύσης και των Χρωµάτων

Το Μουσείο 

Τα Μουσεία είναι, ας πούµε, σαν τη βαλίτσα ταξιδιωτών του χρόνου που όλο κινούνται από τη 
µια στιγµή στην άλλη, ασταµάτητα.
Σ΄ αυτή τη βαλίτσα οι ταξιδιώτες βάζουν ό,τι δεν πρέπει να ξεχαστεί. Ό,τι είναι αληθινό, δηλαδή, 
αφού η λέξη αλήθεια φτιάχνεται από το -α- στερητικό και τη λέξη λήθη. Μόνο που σ΄ αυτήν τη 
βαλίτσα µπαίνουν πράγµατα που τα υλικά, από τα οποία είναι κατασκευασµένα, κατάφεραν ν΄ 
αντέξουν στον χρόνο. Τα υπόλοιπα, αυτά που είναι φτιαγµένα από φθαρτά υλικά ή αυτά που δεν 
είναι πράγµατα, δυστυχώς, δεν φτάνουν ποτέ στο Μουσείο-βαλίτσα. Κι ας είναι κάποιες φορές τα 
πιο σηµαντικά σε όλες τις εποχές. Δεν είναι σηµαντικό το όνοµα ενός παιδιού, έτσι όπως το 
φωνάζει η µητέρα του ή ο καλύτερος φίλος του; Οι ήχοι του φθινοπώρου στις αυλές; Τα βήµατα 
που ακούς το βραδάκι και ανησυχείς, Τα γέλια; Το θρόισµα των καλοκαιρινών ρούχων καθώς 
στεγνώνουν; Μερικά συναισθήµατα; Μερικές µυρωδιές; 
Αυτά τα τελευταία είναι που προσπαθούµε να υπονοήσουµε, κάνοντας εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, µε τη βοήθεια της τεχνολογίας ή απλώς µε τη φαντασία µας και κανένα-δυο κλειδιά 
για να αποκωδικοποιούµε τις πιο µακρινές εποχές. Εκπαιδευτικά προγράµµατα - εργαλεία, λοιπόν, 
που µας βοηθούν να αφηγηθούµε ιστορίες αντικειµένων ή ανθρώπων που χρησιµοποίησαν αυτά τα 
αντικείµενα. Τα λέµε "προγράµµατα" γιατί οι λέξεις της τηλεόρασης στοίχειωσαν τη γλώσσα µας. 
Τα λέµε "εκπαιδευτικά" επειδή κάθε ταξίδι -ακόµα κι αυτά που γίνονται µέσω των αφηγήσεων- 
είναι εκπαίδευση, µιας και µάς µαθαίνουν πολλά για τον κόσµο και για εµάς τους ίδιους. Όπως το 
ταξίδι του Οδυσσέα που, οπωσδήποτε κι αυτός θα είχε µαζί του τα µπαγκάζια του, φεύγοντας από 
το σπίτι, ώστε να µπορέσει να θυµηθεί ό,τι ήταν αληθινό στη ζωή του και να επιστρέψει. 
Ο στόχος των εργαλείων αυτών είναι εν µέρει µόνο τα ίδια τα εκθέµατα: η συνειδητοποίηση των 

αναγκών που τα δηµιούργησαν και η κατανόηση των δυνατοτήτων που προσέφερε το περιβάλλον, 
ώστε τα αντικείµενα αυτά να µπορέσουν να "κατασκευαστούν/εφευρεθούν/δηµιουργηθούν". 
Στόχος είναι κυρίως η ταύτιση των επισκεπτών -µικρών ή µεγάλων- του Μουσείου όχι µε τα 
αντικείµενα, αλλά µε τους χρήστες των αντικειµένων αυτών που τα ξεριζώσαµε από το περιβάλλον 
τους και τα συρρικνώσαµε σε απλά εκθέµατα. Κι αν µάθουµε, µάλιστα , τον τρόπο να γινόµαστε οι 
χρήστες των αντικειµένων αυτών, τότε θα µπορούµε να δούµε όλα και όλων των ειδών τα Μουσεία 
του κόσµου. Όλων των Πολιτισµών. Και τότε δεν θα αισθανθούµε ποτέ τη µοναξιά των 
κληρονόµων ενός µόνο Πολιτισµού, όσο σηµαντικός κι αν είναι αυτός. Και τότε, κανείς δεν θα 
είναι ξένος στον τόπο µας ούτε κι εµείς θα είµαστε ξένοι στον δικό του τόπο, διότι θα καταλάβουµε 
µια κι έξω ότι ίδιες είναι οι ανάγκες και παρόµοια είναι τα συναισθήµατα που αποτελούν τη βάση 
όλων των Πολιτισµών. Διαχρονικά.
Τότε, λοιπόν, θα καταλάβουµε ότι η πολύπαθη "ιστορική γραµµή" που τόσο κάπο κάνουµε µέχρι να 
την καταστήσουµε κατανοητή, στην πραγµατικότητα είναι µια κλωστή που µας συνδέει όλους, σε 
όλες τις εποχές. 
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