
Μουσείο Γουλανδρή-Φυσικής Ιστορίας- Μια εικονική 

συνέντευξη με το μουσειολόγο-διευθυντή του Μουσείου 

 

 

 

 

 

 Επιλέξαμε το μουσείο Γουλανδρή, διότι είναι φημισμένο για 

τις συλλογές του σχετικά με το φυσικό περιβάλλον  και 

έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. 

 Μας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι τα ζώα παρουσιάζονται 

βαλσαμωμένα και μας έδιναν την εικόνα πως ήταν ζωντανά 

και το αξιοπερίεργο ότι ήταν στο φυσικό τους μέγεθος. 

 Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας σκοπεύει κυρίως στην 

έρευνα, συλλογή, καταγραφή και μελέτη του φυσικού 



πλούτου της χώρας μας και στην αξιολόγηση των βιοτόπων. 

Η επιστημονική δραστηριότητα περιλαμβάνει διάφορους 

τομείς, όπως καταγραφή, αναγνώριση και ταξινόμηση των 

ειδών, δημοσίευση άρθρων και μελετών διεθνώς και στη 

χώρα μας, οικολογικές μελέτες περιοχών ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος κ.α. Οι συλλογές αποτελούν τόσο ένα αρχείο 

πληροφοριών όσο κι ένα αρχείο γνώσεων σχετικά με 

θέματα γνώσης της βιοποικιλότητας, γεωγραφικής 

εξάπλωσης, οικολογικών και στοματολογικών 

παρατηρήσεων. Οι συλλογές του μουσείου είναι: 

 Η  Βοτανική Συλλογή: Βασίλειο των φυτών, εισαγωγή 

στην Βιολογία, τρισδιάστατη αναπαράσταση φυτικού 

κυττάρου. 

 Η Εντομολογική Συλλογή: Πεταλούδες, νυχτοπεταλούδες 

από την Ελλάδα και από άλλες χώρες, αντιπρόσωποι των 

σημαντικότερων ομάδων όπως των δίπτερων και 

υμενόπτερων.  

 Η Υδροβιολογική Συλλογή: Εκτεταμένη συλλογή 

κοχυλιών από την ελληνική θάλασσα, αποτέλεσμα 

ερευνητικής δραστηριότητας του υδροβιολογικού 

τμήματος επιλογή κοχυλιών απ’ όλο τον κόσμο. 

 Η Ορυκτολογική Συλλογή: Πετρώματα κυρίως της 

Ελλάδας, αρχίζει με τον κύκλο των πετρωμάτων 

(σχηματική αναπαράσταση της δημιουργίας και της 

μετατροπής τους). 

 Η Ερπετολογική Συλλογή: Ελληνικές χελώνες, 3 

θαλάσσιες χελώνες (Δερματοχελώνα). 

 Η Παλαιοντολογική Συλλογή: Αρχίζει με διάγραμμα 

ιστορίας της ζωής, ηφαιστειότητα, ορογενέσεις και κλίμα 

της γης σε διάφορες γεωλογικές περιόδους. 

 Η Ορνιθολογική Συλλογή: Σε μεγάλη προσθήκη 22 

μέτρων στο μήκος μέσα σε βουνά, δάση, πεδιάδες, 

υγροτόπους και θαλάσσιες ακτές είναι τοποθετημένα 



ταριχευμένα 580 είδη πουλιών στους αντίστοιχους 

βιοτόπους. 

 Και τα Θηλαστικά: Μονοτηρήματα και μαρσιποφόρα 

Αυστραλίας (ορνιθόρυγχος, καγκουρό κ.α.)  

Επιπλέον στην περίοδο 22 Ιανουαρίου-16 Φεβρουαρίου 

2014 φιλοξενείται στο μουσείο μια περιοδική συλλογή με 

θέμα: οι ‘’Κορμοί’’ της Ελένης Αντωνοπούλου, ενώ 

πρόσφατα φιλοξενήθηκαν άλλες δύο περιοδικές συλλογές 

με θέματα ‘’Ιπποκρατική Ιατρική’’ και ‘’Χρωματιστά 

Ποδήλατα’’ (28 Μαΐου -20 Ιουνίου 2013 και 29 Μαΐου-

17 Ιουνίου 2013 αντίστοιχα) 

 

Ερωτήσεις για τον Διευθυντή του Μουσείου 

 

 Για ποιο λόγο επιλέξατε τη θέση του Διευθυντή σε 

αυτό το είδους μουσείο; 

 Πιστεύετε πώς έχει επιτευχθεί ο σκοπός αυτού του 

μουσείου; 

 Ποιες τεχνικές χρησιμοποιείται για να βαλσαμώσετε 

τα ζώα; 

 Ποιος είχε την ιδέα για την πραγματοποίηση 

βαλσαμώματος στα ζώα; 

 Έχετε διασυνδέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση; 

 Πώς μεταφέρονται τα εκθέματα στο μουσείο; 

 Πώς τα συντηρείτε; 

 Πώς επιλέγονται οι συλλογές; Από ποιους; 

 Πώς διαμορφώσατε το χώρο του μουσείου; Ποιος σας 

βοήθησε; 

 Ποια από τις συλλογές σας προσελκύει περισσότερους 

επισκέπτες; 

 Μερικοί επισκέπτες αγνοούν την ύπαρξη ορισμένων 

συλλογών σας και επικεντρώνονται μόνο στις πιο 



γνωστές(π.χ. Θηλαστικά). Πώς κρίνετε αυτό το 

φαινόμενο; 

 Σας βοήθησε το κράτος στην ίδρυση του μουσείου; 

 Έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής να πραγματοποιήσετε 

κάποια μεγάλη επιδιόρθωση κάποιου εκθέματος; 

 Από τι κινδυνεύουν αυτού του είδους ‘’διαφορετικά’’ 

εκθέματα; 

 Πολλοί από τους επισκέπτες σας είναι παιδικής 

ηλικίας. Θεωρείτε πως αυτός ήταν ένας από τους 

αρχικούς στόχους του μουσείου; Θεωρείτε πως το 

θέμα απευθύνεται κυρίως σε παιδιά; 

 Δέχεστε εθελοντική προσφορά; 

 Υπάρχει πάντα σύνδεση ανάμεσα στο θέμα Φυσικής 

Ιστορίας με το θέμα των περιοδικών εκθέσεων; 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΠΕΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΣΑΜΟΪΛΗ ΜΑΡΙΑΣ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑΣ 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 


