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Δομή παρουσίασης 
Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τον τρόπο προσέγγισης 
της τέχνης αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό παιχνίδι σε ένα περιβάλλον μη τυπικής 
εκπαίδευσης και διαρθρώνεται σε δύο μέρη. 
 
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το παιχνίδι και η τέχνη ως μέσο δημιουργικής 
έκφρασης που συμβάλλουν στη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη 
του παιδιού, αποτελώντας ένα μέσο επικοινωνίας και κατανόησης του κόσμου και 
του πολιτισμού, ιδιαίτερα όταν αυτά αναπτύσσονται σε ένα μη τυπικό περιβάλλον 
μάθησης. 
 
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται ο πολιτιστικός σύλλογος, το «Σπίτι της 
Αντουανέττας» και τέσσερα  δημιουργικά εργαστήρια που υλοποιήθηκαν με στόχο 
την προσέγγιση και γνωριμία με διαφορετικές μορφές τέχνης 
αξιοποιώντας ποικιλία μουσικοκινητικών, επιδαπέδιων, γλωσσικών παιχνιδιών, 
καθώς και παιχνιδιών μυστηρίου και κυνήγι θησαυρού.  



Α’ μέρος: Η τέχνη και το παιχνίδι σε ένα μη 
τυπικό περιβάλλον εκπαίδευσης 

 Ο όρος «παιγνιώδης μάθηση» συμπεριλαμβάνει το ελεύθερο και το δομημένο 

παιχνίδι, καθώς η μάθηση μπορεί να συμβεί τόσο μέσω ελεύθερου παιχνιδιού 

όσο και όταν οι ενήλικες δομούν το παιχνίδι προς ένα συγκεκριμένο μαθησιακό 

στόχο. Το παιχνίδι περιλαμβάνει διάφορες μορφές όπως κινητικό, επιτραπέζιο, 

παιχνίδι με αντικείμενα, συμβολικό, παιχνίδι ρόλων και παιχνίδι με κανόνες 

(Whitebread,  Neale,  Jensen, Liu, Solis, Hopkins, Hirsh-Pasek, & Ζosh, 2017).  

 

 



Ευχάριστη 

Νοηματο-
δοτούμενη 

Εμπλέκει την 
κοινωνική  

αλληλεπίδραση 

Επαναλαμβανό-
μενη 

Ενεργητική  
εμπλοκή 

Οι Zosh, J. M., Hopkins, E. J., Jensen, H., Liu, C., 
Neale, D., Hirsh-Pasek, K., Solis, S. L., & Whitebread, 
D. (2017:16-17) υποστηρίζουν ότι η βέλτιστη 
μάθηση μέσω παιχνιδιού συμβαίνει όταν 
περιλαμβάνει 5 χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 
 
 



ψυχαγωγεί  

αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, 

καλλιεργεί τη λογική και κριτική σκέψη,  

εγείρει τη φαντασία,  

 ενισχύει τις κοινωνικές δεξιότητες και 

 συμβάλλει στη νοητική και πνευματική καλλιέργεια  του παιδιού (Henderson 

and Atencio, 2007).  

 

  

 

Η παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού είναι αναμφισβήτητα μεγάλη και τα 

οφέλη του πολλαπλά, καθώς: 

Η τέχνη και το παιχνίδι σε ένα μη τυπικό 
περιβάλλον εκπαίδευσης 



 Συγκεκριμένα, όταν το παιδί παίζει μαζί με άλλα παιδιά του δίνεται η 
δυνατότητα να χτίσει τις επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες του αλλά 
και τις δεξιότητες αυτορρύθμισης. Παίζοντας για παράδειγμα το «κρυφτό» το 
παιδί μπορεί να σκεφτεί τι γνωρίζουν και βλέπουν οι άλλοι συμπαίκτες του και 
παράλληλα, να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του για το άγνωστο (Zosh J., 
Hopkins E., Jensen H., Liu  C., & Neale D., Hirsh-Pasek K., Solis L. and 
Whitebread, D. 2017).  

 
 Επομένως, οι παιγνιώδεις μαθησιακές εμπειρίες αποτελούν ένα ισχυρό 
μηχανισμό ο οποίος βοηθά το παιδί όχι μόνο να είναι χαρούμενο και υγιή στη 
ζωή του και να αναπτύσσει τις γνωστικές δεξιότητές του, αλλά και να είναι 
δημιουργικό, ενεργό άτομο που μαθαίνει συνεχώς,  ώστε να μπορεί να 
ανταποκριθεί στις συνεχιζόμενες προκλήσεις και ευκαιρίες του 21ου αιώνα 
(Golinkoff & Hirsh-Pasek, 2016). 

Η τέχνη και το παιχνίδι σε ένα μη τυπικό 
περιβάλλον εκπαίδευσης 



 Όπως το παιχνίδι έτσι και η τέχνη προσφέρει πολλαπλά οφέλη στα παιδιά, 
καθώς αποτελεί κι αυτή ένα «όχημα» για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της 
δημιουργικότητας και της φαντασίας (Hallama, Egana & Kirkham, 2016).  

 Η τέχνη δίνει τη δυνατότητα ψυχικής έκφρασης, ενισχύει την επικοινωνία, την 
παρατηρητικότητα, τον έλεγχο της κίνησης αλλά και την ενσυναίσθηση 
δημιουργώντας θετική διάθεση προς τη μάθηση (Κοτσαμπόπουλος και 
Γαλανάκη, 2018). 

 Σημαντικός παράγοντας στην επίτευξη των παραπάνω αποτελεί το περιβάλλον 
μέσα στο οποίο συντελείται το παιχνίδι με τις πιθανές εμπειρίες που μπορεί 
να αναπτυχθούν  σε αυτό. 

 Τέτοια περιβάλλοντα δεν είναι μόνο αυτά που ανήκουν σε ένα τυπικό πλαίσιο 
εκπαίδευσης, όπως η σχολική τάξη αλλά και αυτά που ανήκουν σε μη τυπικό  
(Dempsey and Frost, 1993).  

  

Η τέχνη και το παιχνίδι σε ένα μη τυπικό 
περιβάλλον εκπαίδευσης 



 Ένα περιβάλλον μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα μουσεία, οι χώροι 
προαγωγής παιδείας και πολιτισμού, τα ψυχαγωγικά πάρκα κ.ά. δύναται να 
ενισχύσει τη μαθησιακή εμπειρία των παιδιών, καθώς στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου 
στη βιωματική μάθηση με έμφαση στην ολόπλευρη εμπλοκή τους 
(συναισθηματική, διανοητική και σωματική) στη μαθησιακή διαδικασία και στην 
κατασκευή νοήματος από τα ίδια.  

 Σε αυτούς τους χώρους οι μαθησιακές εμπειρίες των παιδιών χαρακτηρίζονται 
από τα προσωπικά τους κίνητρα και ενδιαφέροντα και κυρίως, από τη συνειδητή 
επιλογή τους στο τι, πότε και που θα μάθουν (Falk and Dierking, 2002). 

 Ο καλύτερος λοιπόν, τρόπος γα να πραγματοποιηθεί αυτό είναι μέσω του 
παιχνιδιού.  

 Οι ενήλικοι εμψυχωτές έχουν το ρόλο να διαμορφώσουν και να υποστηρίξουν 
περιβάλλοντα στα οποία ευνοούνται  οι ποιοτικές εμπειρίες, η εξερεύνηση και 
το παιχνίδι των παιδιών (Zosh J., Hopkins E., Jensen H., Liu  C., & Neale D., Hirsh-
Pasek K., Solis L. and Whitebread, D. 2017).  

  

Η τέχνη και το παιχνίδι σε ένα μη τυπικό 
περιβάλλον εκπαίδευσης 



Β’ Μέρος: Ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας 
το «Σπίτι της Αντουανέττας» και τα 

Δημιουργικά Εργαστήρια 
 Το σπίτι της Αντουανέττας Δεμτζιάν 

 Η οικία επί της οδού Τσιμισκί 20 στην Αλεξανδρούπολη υπήρξε το σπίτι 
της Αντουανέττας Δεμτζιάν (1912-1992), της πρώτης και πιο 

αγαπημένης καθηγήτριας γαλλικής γλώσσας στην Αλεξανδρούπολη 

 Την οικία δώρισε η Αντουανέττα  στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, με 
διαθήκη, με σκοπό να γίνει κέντρο ανάπτυξης γλωσσών και πολιτισμών 

ή βιβλιοθήκη ξένων γλωσσών.  



Ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας 
« Το Σπίτι της Αντουανέττας» 

 Η οικία αποτελεί την έδρα του Συλλόγου Ελληνογαλλικής Φιλίας «Το 
Σπίτι της Αντουανέττας».  

 Ο Σύλλογος ιδρύθηκε στις 9 Ιουνίου του 2002 και αποτελείται από 
μέλη-φίλους της γαλλικής γλώσσας και κουλτούρας.  

 

            ΣΤΟΧΟΙ 

η ανάπτυξη της ελληνογαλλικής φιλίας  

η προώθηση της γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού, μέσα 
από πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 
εκπαιδευτικά προγράμματα.  

 

  



Ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας 
« Το Σπίτι της Αντουανέττας» 

Συνεργάζεται με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της 
ευρύτερης περιοχής, με σκοπό το άνοιγμα στην κοινωνία.  

 
  Πολιτιστικούς Συλλόγους  

Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολης  
Δήμο και Νομαρχία Αλεξανδρούπολης 

Μουσεία  
Βιβλιοπωλεία 

  Γαλλική Πρεσβεία  
Γαλλικό Προξενείο Θεσσαλονίκης 

 
Μια φορά το χρόνο δέχεται μία Γαλλίδα μεταπτυχιακή φοιτήτρια, η 

οποία κάνει την πρακτική της άσκηση (stage) στο Σύλλογο 

  Η πολιτική του Συλλόγου εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο της προώθησης 
της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας.  



ΔΡΑΣΕΙΣ 
 Οι δράσεις του Συλλόγου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. 

ΔΡΑΣΕΙΣ  

Δημιουργικά 
Εργαστήρια 

Γαλλικής Γλώσσας 
και Πολιτισμού 

Γιορτή 
Γαλλοφωνίας 

Βιβλιοθήκη σε 
Δράση 

Φεστιβάλ γαλλικού 
κινηματογράφου 

Σεμινάρια, 
ημερίδες 

Παρουσιάσεις 
εκπαιδευτικών και 

λογοτεχνικών 
βιβλίων 

Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα  για 

σχολεία 

Θεατρικό 
Εργαστήρι Νέων 

Πολιτιστικά 
Ταξίδια 



Δημιουργικά Εργαστήρια Γαλλικής 
Γλώσσας Και Πολιτισμού 

 Τα δημιουργικά εργαστήρια πραγματοποιούνται, μία φορά την 
εβδομάδα, για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. 

Μέσα από το παιχνίδι, τη δημιουργία, την καλλιέργεια της φαντασίας 
και την ψυχαγωγία επιδιώκεται:  

 η δημιουργική απασχόληση των παιδιών  

η ενίσχυση της ελληνογαλλικής φιλίας 

 η προώθηση της γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού  

 ο εντοπισμός κοινών στοιχείων αναφοράς ή αντιθέσεων που μπορεί 
να υπάρχουν ανάμεσα στις δύο κουλτούρες  



Όταν η τέχνη συναντά το παιχνίδι 
στο Σπίτι της Αντουανέττας 

 Ο πολιτισμός γενικότερα, και οι διάφορες μορφές τέχνης,  

 είτε αναφερόμαστε στις καλές τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, 

αρχιτεκτονική, μουσική, κινηματογράφος, κόμικς), 

  είτε στις εφαρμοσμένες όπως η μαγειρική, αγγειοπλαστική κ.ά.  

αποτελούν βασικό άξονα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών δράσεων του Συλλόγου. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες εργαστηρίων 

Αυτοτελή Εργαστήρια 

Θεματικά Εργαστήρια με συγκεκριμένο αριθμό ενοτήτων  

 



  

 Παρακάτω θα παρουσιαστεί ένας ενδεικτικός αριθμός προγραμμάτων 

όπου η ΤΕΧΝΗ αποτέλεσε την αφορμή για το 

 για να ΠΑΙΞΟΥΜΕ και το ΠΑΙΧΝΙΔΙ αγκάλιασε την ΤΕΧΝΗ 

 στο Σπίτι της Αντουανέττας.  



Τέχνη, επιστήμη και φύση.  
Ας δημιουργήσουμε όπως ο TAKIS! 
Θεματικό Εργαστήριο τριών ενοτήτων 
 
Σκοπός: Γνωριμία με τον εικαστικό TAKIS (Παναγιώτη Βασιλάκη), το έργο 
του και τη σχέση του με τη Γαλλία. 

 

 1ο Εργαστήριο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: TAKIS - ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ    ΤΕΧΝΗΣ,                 

              ΦΩΣ - ΣΚΙΑ - ΚΙΝΗΣΗ 

 2ο Εργαστήριο:  ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΛΥΠΤΟΥ 

 3ο Εργαστήριο:  ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ 



1ο Εργαστήριο  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: TAKIS - ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ  
ΦΩΣ - ΣΚΙΑ - ΚΙΝΗΣΗ 

 1Ο στάδιο: πρώτη γνωριμία με τον εικαστικό και το έργο του μέσα από 
φωτογραφικό και ψηφιακό υλικό.  

 Μέσα από ένα παιχνίδι ερωτήσεων και  παρατήρησης εντοπίσαμε τη 
διαφορετικότητα στο εικαστικό του έργο του καλλιτέχνη και ανακαλύψαμε 
τη σχέση του με τη Γαλλία. 

  
 2ο στάδιο: το παιχνίδι των γραμμάτων.  
 Εντοπίσαμε αρχικά στο χώρο δισδιάστατα γράμματα και προσπαθήσαμε να 
σχηματίσουμε το όνομα του καλλιτέχνη.  

 Σε δεύτερη φάση εντοπίσαμε τρισδιάστατα αυτοσχέδια γράμματα  
 που τοποθετώντας τα στη σωστή σειρά σχημάτιζαν και πάλι το  
 όνομα του καλλιτέχνη. 
  
 Μας δόθηκε έτσι, η αφορμή να μιλήσουμε για τη σκιά, το φως  
 και την κίνηση. 



Τα παιχνίδια των σκιών και της κίνησης 
Με τη συνοδεία μουσικής κινηθήκαμε μέσα στο χώρο με εναλλαγές στις 
πηγές φωτός και στο ρυθμό της κίνησης. 
  
Παίξαμε με τις σκιές μας στον τοίχο δημιουργώντας παγωμένες και 
κινούμενες εικόνες.  
  
Στη συνέχεια δημιουργήσαμε το δικό μας γλυπτό εν κινήσει,  
ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. 
Ο εμψυχωτής ντυμένος με ένα λευκό πανί κινούνταν  
περιστροφικά και τα παιδιά υπό ελάχιστο φως  
προσπαθούσαν να αποτυπώσουν επάνω στο γλυπτό  
τις σκιές που σχηματίζονταν κατά τη διάρκεια της κίνησης.  

  

1ο Εργαστήριο  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: TAKIS - ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ  
ΦΩΣ - ΣΚΙΑ - ΚΙΝΗΣΗ 



 Στο δεύτερο εργαστήριο της θεματικής αρχικά μέσα από ένα παιχνίδι 
ερωτήσεων, παρατήρησης και αφής γνωρίσαμε υλικά, τεχνικές και μιλήσαμε 
για τις διάφορες μορφές τέχνης.  

  

 Στη συνέχεια πειραματιστήκαμε και δημιουργήσαμε το δικό μας γλυπτό με 
γύψο και σύρμα, στο ύφος του καλλιτέχνη, παίρνοντας αφορμή από 
συγκεκριμένο  έργο του. 

  

 
 
 
 
2ο Εργαστήριο   
ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΛΥΠΤΟΥ 
 



3ο Εργαστήριο  
ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ 

Στο τρίτο εργαστήριο της θεματικής ενότητας συζητήσαμε για τον 
μαγνητισμό. 

Στη συνέχεια παίξαμε ένα επιδαπέδιο παιχνίδι με μαγνήτες και 
συνδετήρες, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα και με διασκεδαστικό 
τρόπο την έννοια του μαγνητισμού. 

Στο τελευταίο στάδιο του εργαστηρίου δημιουργήσαμε το δικό μας 
μαγνητικό αυτοκίνητο και κάναμε αγώνες δρόμου χρησιμοποιώντας τον 
μαγνητισμό ως δύναμη κίνησης! 

  

  

  



Το φθινόπωρο μέσα από τη 
ματιά ζωγράφων 

  

 

 

1ο στάδιο: Είδαμε σε ψηφιακή μορφή μουσεία και πίνακες και 
συζητήσαμε το περιεχόμενο, τα χρώματα, τα σχήματα κλπ.   
Παίξαμε παιχνίδι λέξεων αντιστοιχώντας ελληνικές και γαλλικές λέξεις 
που σχετίζονται με το θέμα όπως μουσείο, ζωγραφική, χρώματα, 
φθινόπωρο κ.ά. 
 
2ο στάδιο: Συζητήσαμε εκτενέστερα για συγκεκριμένους Γάλλους 
ζωγράφους και τα έργα τους Pierre Auguste Renoir, Paul Gauguin κ.ά.  
 
  

Αυτοτελές εργαστήριο 
 
Σκοπός: Γνωριμία με τη ζωγραφική τέχνη και Γάλλους ζωγράφους που 
εμπνεύστηκαν από το φθινόπωρο. 
  



Στη συνέχεια χωριστήκαμε σε δύο ομάδες. Η κάθε ομάδα πήρε δυο 
φωτογραφίες/πίνακες στις οποίες χρειαζόταν να εντοπίσει δέκα διαφορές. 
Μόλις η ομάδα ολοκλήρωνε τη δοκιμασία αυτή περνούσε στην αίθουσα με τα 
μπαλόνια. Εκεί τα μέλη της ομάδας έπρεπε να εντοπίσουν τα μπαλόνια που 
αντιστοιχούσαν στο σύμβολο της δικής τους ομάδας. Επάνω στα μπαλόνια 
υπήρχαν δεμένα κομμάτια παζλ. Αφού η ομάδα εντόπισε όλα τα κομμάτια και 
ολοκλήρωσε το παζλ αποκαλύφθηκε ο πίνακας ενός από τους ζωγράφους που 
είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο στάδιο.     

 

3ο στάδιο: Στο τελευταίο στάδιο το κάθε παιδί πήρε τη  
δική του καρτέλα εξερεύνησης την οποία χρησιμοποίησε  
ως οδηγό για να εντοπίσει στην αυλή του σπιτιού τα  
αντικείμενα που εικονίζονταν. Με τα υλικά αυτά 
δημιουργήσαμε το δικό μας φθινοπωρινό εικαστικό έργο!  



Γάλλοι Ιμπρεσιονιστές  
 Τέχνη, Φύση, Μυστήριο, Παιχνίδι 

Αυτοτελές εργαστήριο 

Σκοπός: Γνωριμία με τον Ιμπρεσιονισμό και τους Γάλλους ιμπρεσιονιστές 
    

1ο στάδιο: Καθίσαμε σε κύκλο και συζητήσαμε για τα μουσεία στο Παρίσι. 
Αναφερθήκαμε στο πιο γνωστό, το Λούβρο. Είδαμε ψηφιακό και  
φωτογραφικό υλικό. 
 
2ο στάδιο: Αναφερθήκαμε σε ένα άλλο σημαντικό μουσείο του 
Παρισιού, κοντά στο Λούβρο, το μουσείο Ορσέ. Είδαμε 
ψηφιακό υλικό και αναφερθήκαμε στον ιμπρεσιονισμό και  
τους ιμπρεσιονιστές Γάλλους ζωγράφους (Monet, Renoir κ.ά).  
  



 

3ο στάδιο: Ξεκινήσαμε ένα παιχνίδι αναζήτησης, καθώς διαπιστώσαμε 
ότι από τους πίνακες που είχαμε στην αίθουσα έλειπαν κάποια 
κομμάτια. Η επίλυση γρίφων, η αναζήτηση στοιχείων μέσα από 
παιχνίδια με μπαλόνια και μικροί χάρτες μας βοήθησαν να εντοπίσουμε 
μέσα στον χώρο τα κομμάτια που έλειπαν.  

4ο στάδιο: Στο τελευταίο στάδιο δημιουργήσαμε τα δικά μας 
μαγνητάκια στα οποία απεικονίζονταν τα έργα των ιμπρεσιονιστών 
ζωγράφων. 

  



Μυστηριώδης  
Εξαφάνιση στο Παρίσι 

Αυτοτελές εργαστήριο 

Σκοπός: Μέσα από το παιχνίδι να γνωρίσουν τα παιδιά τη γλυπτική κι ένα από τα 

σημαντικότερα γλυπτά που βρίσκεται στο μουσείο του Λούβρου – τη Νίκη της 

Σαμοθράκης, καθώς και τη σχέση του συγκεκριμένο γλυπτού με τον τόπο μας.  
  

1ο στάδιο: Τα παιδιά κάθισαν σε κύκλο και με κλειστά μάτια άκουσαν  
την ιστορία μυστηρίου που τους αφηγήθηκε ο εμψυχωτής.  
Κατά τη διάρκεια της αφήγησης στο κέντρο του κύκλου στήθηκε ένα 
σκηνικό μουσείου με βάθρο όπου το αντικείμενο της  
ιστορίας έλειπε! Μόλις ολοκληρώθηκε η ιστορία τα παιδιά άνοιξαν 
τα μάτια τους και αντίκρυσαν μπροστά τους τον επιθεωρητή  
Κλουζώ ο οποίος εξετάζοντας το σημείο του «εγκλήματος»  
προσεχτικά τους εξήγησε τι είχε συμβεί και ζήτησε τη βοήθειά τους  
για να φτάσουν στη λύση του μυστηρίου. 

Η αναζήτηση για την εξιχνίαση του μυστηρίου ξεκίνησε με το πρώτο στοιχείο, το 
σημείωμα που είχε αφήσει ο  δράστης στο σημείο όπου πριν βρισκόταν το αντικείμενο. 

  



2ο στάδιο: Μέσα από διαδοχικά στοιχεία και σημειώματα, παιχνίδια και 
γρίφους αναζητήσαμε τόσο στον εσωτερικό, όσο και στον εξωτερικό χώρο 
το αντικείμενο που εκλάπη. Διαπιστώσαμε ότι το αντικείμενο που λείπει 
είναι ένα αντίγραφο της Νίκη της Σαμοθράκης και ανακαλύψαμε ότι όλο 
αυτό ήταν μία φάρσα του Ροζ Πάνθηρα προς τον επιθεωρητή Κλουζώ! 

3ο Στάδιο: Τοποθετήσαμε τη χαμένη Νίκη στο βάθρο της και στη 
συνέχεια κατασκευάσαμε τη δική μας Νίκη από πολύ απλά υλικά.  
Τέλος, δημιουργήσαμε και απονείμαμε σε όλους 
τους συμμετέχοντες το τιμητικό μετάλλιο από την 
αστυνομία του Παρισιού και το Μουσείο του  
Λούβρου (απονομή ευχαριστήριας 
επιστολής - προαγωγή σε  
ντεντέκτιβ) και βγάλαμε ομαδική  
φωτογραφία με το άγαλμα  
στη θέση του. 
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