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ΕΙΣΣΑΑΓΩΩΓΗ  

ΤΤαα  ΜΜοουυσσεείίαα  εείίννααιι  γγιιαα  ττοουυςς  ααννθθρρώώποουυςς...

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι η εισσααγγωωγγή  τοου  εκκπααιδδεευόόµεννοουυ  σστοονν  κκόόσσµοο  τωων  ΜΜοουυσσείωωνν. Οι

περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν τα Μουσεία ως µη προσιτούς χώρους, οι οποίοι απευθύνονται σε ένα

συγκεκριµένο και εκλεκτό κοινό. Όταν ολοκληρωθεί το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραµµα, ο ενδιαφερόµενος

θα ανακαλύψει ότι τα Μουσεία καλούν όλους τους πολίτες να τα επισκεφθούν και είναι κάθε άλλο παρά

αποκλειστικά. 

Η πρώτη ενότητα εισάγει τον εκπαιδευόµενο στην έννοια του Μουσείου. Ποιός είναι ο λόγος ύπαρξης

των Μουσείων, πού απευθύνονται, τι προσφέρουν, ποια είναι η µορφή των σύγχρονων Μουσείων, ποιοι

είναι αυτοί που εργάζονται για τα Μουσεία και τι είναι η µουσειολογία είναι κάποια από τα θέµατα µε τα

οποία ασχολείται η πρώτη ενότητα.

Στη συνέχεια, το κεφάλαιο µε τίτλο «ενδεδειγµένοι τρόποι περιήγησης» παρουσιάζει µία ενδεικτική

επίσκεψη σε ένα Μουσείο. Ο υποψήφιος επισκέπτης εφοδιάζεται µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

που χρειάζεται να γνωρίζει πριν και κατά τη διάρκεια µιας επίσκεψης. 

Ακολουθεί ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που έχει ο πολίτης

που επισκέπτεται έναν µουσειακό χώρο, ώστε ο µελλοντικός επισκέπτης να γνωρίζει ενδεχόµενους

περιορισµούς, αλλά και τα δικαιώµατά του. Οι Συλλογές ενός Μουσείου είναι η πολιτισµική κληρονοµιά

ενός επισκέπτη και το άτοµο έχει δικαίωµα να την απολαύσει σεβόµενο πάντα τη σηµασία της. 

Το τέταρτο κεφάλαιο έχει ως στόχο να επισηµάνει τη σηµασία που έχει η µουσειακή αγωγή και η

εξοικείωση µε το χώρο των Μουσείων από την παιδική ακόµα ηλικία. 

Το επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζει σύγχρονες µορφές Μουσείων, που προτείνουν εναλλακτικούς

τρόπους έκθεσης αντικειµένων και διαπαιδαγώγησης του ενδιαφερόµενου. 

Τα τελευταία κεφάλαια είναι αφιερωµένα στα Μουσεία του κόσµου, τα σηµαντικότερα εκ των οποίων

παρουσιάζονται εν συντοµία.

ΣΣτοο  τέέλλοοςς  ααυυτοού  τοουυ  σεεµιννααρρίοουυ  οο  εεκκπααιδδεευυόόµεεννοοςς  θθαα  έέχχεει  έρρθθεει  σσεε  εεπααφφή  µεε  τιςς  ββαασσικκέέςς  ιδδιόότητεςς

εεννόόςς  Μοουυσσεείοου  κκααι  θθαα  έέχχεει  ααποοκκτήσσει  εεφφόόδδιαα  ώώσστεε  µµιαα  εεπικκείίµεννη  εεπίσσκκεψψη  ναα  κκααταασστεί  µµιαα  ποολλύύπλευυρρη

ψψυυχχααγγωωγγικκή  κκααι  δδιδδαακκτικκή  εµπεειρρίαα.
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ΕΙΣΣΑΑΓΩΩΓΗ  ΣΣΤΟΟΝΝ  ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟ  ΤΩΩΝΝ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΩΩΝΝ

««....εεννώώ  κκάάθθεε  Μοουυσσεείοο  έέχχεει  κκάάτι  ναα  πρροοσσφφέέρρεει  σσεε  οορρισσµέέννουςς  ααννθθρρώώποουςς,  ααυυτόό  ποουυ  πρροσσφφέέρρεει

δδεενν  είννααι  οούτεε  τοο  ίδδιοο  οούύτεε  έέχχεει  τοο  ίδδιοο  εεννδδιααφφέέρροον  ή  τηνν  ίδδιαα  ααξίαα  γγιαα  όόλλοουυς.»

Bruno Bettelheim, ‘Curiosity – Its Applications in a Museum Setting’

Τοο  ΜΜοουυσσεείίοο

Το Μουσείο, ως κατεξοχήν µέσο διαφύλαξης και προβολής της παγκόσµιας πολιτισµικής κληρονοµιάς,

είναι ο χώρος όπου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να µελετήσει το παρελθόν και το παρόν, να

ψυχαγωγηθεί, να εµπλουτίσει τις γνώσεις του και να προβληµατιστεί. 

Η ίδια η λέξη Μουσείο δηλώνει την προέλευσή της από τις Μούσες, αρχαίες ελληνικές θεότητες,

προστάτιδες των Τεχνών και των Γραµµάτων, κόρες του ∆ία και της Μνηµοσύνης. Η αρχαία έννοια της

λέξης παραπέµπει στο ναό που είναι αφιερωµένος στις Μούσες. Από το τέµενος των Μουσών η εξέλιξη

του Μουσείου είναι διαρκής και συναντάται σε όλες τις περιόδου της ιστορίας. 

Σήµερα, ο επίσηµος ορισµός που έχει δοθεί στο Μουσείο από το ∆ιεθνές Συµβούλιο των Μουσείων

(ICOM - International Council of Museums) έχει ως εξής: το Μουσείο είναι ««οο  µόόννιµµοοςς  θθεεσσµόός,  χχωωρρίςς
κκεερρδδοοσσκκοοπιικκόό  χχααρραακκττήρραα,  σστηνν  υυπηρρεεσσίαα  ττηςς  κκοοιννωωννίααςς  κκααι  ττηςς  αανάάπττυυξξήςς  τηςς,  ααννοοιχχτόόςς  σστοο  κκοοινόό,  οο
οοποοίίοοςς  ααποοκκττάά,  σσυυνντηρρείί,  µελλεττάά,  κκοοιιννοοπποοιείί  κκααι  εκκθθέέτει  υυλλιικκέέςς  µααρρτυυρρίίες  ττοου  ααννθθρρώώπποου  κκααιι  τοουυ
περριββάάλλλλοονντόόςς  τοουυ  µµεε  σσκκοοπόό  τη  µµελλέέττη,  την  εεκκπααίδδεευυσση  κκααι  τηνν  ψψυυχχααγγωωγγίίαα».

Η  ισστοορρίαα  της  εεξέέλλιξξηςς  τοουυ  ΜΜοουσσεείοουυ

Το πρώτο Μουσείο στην παγκόσµια ιστορία συστάθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον 3o π.Χ. αιώνα

από τον Πτολεµαίο Σωτήρα. Περιελάµβανε γλυπτά, εκµαγεία, χειρουργικά εργαλεία, αστρονοµικά όργανα,

καθώς και βοτανικό και ζωολογικό κήπο. Η λειτουργία του πρώτου Μουσείου διέφερε από αυτή των

σύγχρονων, καθώς ήταν κυρίως ένας χώρος µελέτης και συγκέντρωσης των επιστηµών, έχοντας

περισσότερο τη µορφή ακαδηµίας. Το Μουσείο της Αλεξάνδρειας καταστράφηκε τον 3ο µ.Χ. αιώνα. 

Κατά τη ρωµαϊκή περίοδο το Μουσείο εξελίσσεται. Παίρνει τη λατινική ονοµασία «museum» και

λειτουργεί όχι ως χώρος έκθεσης, αλλά ως τόπος συνάντησης «ανήσυχων προσωπικοτήτων» που
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συζητούν για θέµατα φιλοσοφίας και επιστήµης. Κατά την ίδια περίοδο πολλές είναι οι ιδιωτικές συλλογές

που φιλοξενούν στις επαύλεις τους οι πλούσιοι ρωµαίοι και οι στρατηγοί. 

Στο Μεσαίωνα η έκθεση συγκεντρωµένων αντικειµένων σε δηµόσιους χώρους επικεντρώνεται σε

θρησκευτικά αντικείµενα, όπως εικόνες και βιβλία, που προέρχονταν από εκκλησίες και µοναστήρια.

Την ίδια περίοδο, οι Σταυροφόροι κατά την επιστροφή τους έφεραν πολύτιµα αντικείµενα από χώρες

που λεηλάτησαν και τα δώρισαν στους ευγενείς της εποχής. 

Στην Αναγέννηση, ο όρος Μουσείο άρχισε να χρησιµοποιείται για να δηλώσει το σύνολο των

θησαυρών που είχαν στην ιδιοκτησία τους οι πλούσιοι άρχοντες. Είναι η πρώτη φορά που ο όρος Μουσείο

πλησιάζει στη σηµερινή έννοια της λέξης. 

Οι συγκροτηµένες ιδιωτικές συλλογές έργων τέχνης που υπήρχαν ήδη από τον 15ο αιώνα, όπως

αυτή του Λαυρέντιου των Μεδίκων στη Φλωρεντία, αποτέλεσαν στο πέρασµα του χρόνου τον πυρήνα

των Συλλογών πολλών ευρωπαϊκών Μουσείων. Τον 18ο αιώνα η συλλογή πινάκων του Λουδοβίκου XIV

που το 1715 απαριθµούσε 2.500 έργα ενσωµατώθηκε στη συλλογή του Λούβρου. 

Τον 16ο και 17ο αίωνα η «συνάντηση» µε ένα αρχαίο αντικείµενο φάνταζε εξωτική και για πολλά

χρόνια η επίσκεψη σε ένα εκθεσιακό χώρο υπήρξε προνόµιο µόνο της αριστοκρατικής τάξης. Ο «θάλαµος
των περιέργων», όπως αποκαλούσαν τους χώρους αυτούς, και τα «πολύτιµα συρτάρια» µε αντικείµενα

από µακρινές ηπείρους αποτελούσαν κύριο θέµα συζήτησης της αφρόκρεµας της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Καθώς πολλά από αυτά τα αντικείµενα ανήκαν σε ευγενείς και µονάρχες και ήταν εκτεθιµένα σε

ιδιωτικούς χώρους, εκλεκτό ήταν και το κοινό που είχε τη δυνατότητα να τα θαυµάσει.

Οι περισσότερες συλλογές των ευρωπαϊκών Μουσείων συγκροτήθηκαν από ιστοριοδίφες, πλούσιους

συλλέκτες σπάνιων αντικειµένων, τυχοδιώκτες, εξερευνητές ή περιηγητές, οι οποίοι, συνεπαρµένοι από

την συνάντησή τους µε θαυµαστούς πολιτισµούς ή µε παράξενα όντα, θέλησαν να µοιραστούν τις

εµπειρίες τους µε άτοµα του περιβάλλοντός τους κατά το γυρισµό στην πατρίδα. Συχνά οι συλλογές των

αντικειµένων αυτών υπήρξαν µέσον επίδειξης πλούτου και εντυπωσιασµού, κυρίως των ταξιδιωτών και

των ηγεµόνων άλλων χωρών.

Αρχικά, όπως προαναφέρθηκε, οι συλλογές είχαν αυστηρά ιδιωτικό χαρακτήρα και απευθύνονταν

σε συγκεκριµένο κοινό. Τον 18ο και 19ο αιώνα, όµως, οι περισσότερες εκτέθηκαν σε κοινή θέα, καθώς

οι κάτοχοι των συλλογών συχνά δεν είχαν ικανοποιητικό εισόδηµα ή υπέκυπταν στις εγκλίσεις των

τοπικών αρχών. Πολλές συλλογές µεταφέρθηκαν σε δηµόσια κτίρια και πωλήθηκαν στο δηµόσιο. Τα έργα

τέχνης ενσωµατώθηκαν σε Μουσεία Τέχνης, ενώ οι βοτανικές συλλογές και τα ταρριχευµένα ζώα

µεταφέρθηκαν σε Μουσεία Φυσικής Ιστορίας (εεικκ.  11)

Η ανάπτυξη του ∆ιαφωτισµού και η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης συνέβαλαν στην µελέτη και

την οργάνωση των συλλογών. Πολλά από τα ευρωπαϊκά Μουσεία ιδρύθηκαν µε τη βοήθεια των

Πανεπιστηµίων (όπως το Μουσείο Ασµόλιαν του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης που είναι και το πρώτο

πανεπιστηµιακό Μουσείο που ιδρύθηκε το 1683). Οι συλλογές αποτέλεσαν αντικείµενο µελέτης και

γνωριµίας των πολιτισµών από όπου προέχονταν. Οι πρώτοι επιµελητές των Μουσείων, οι οποίοι ήταν

ακαδηµαϊκοί, εργάστηκαν για την ταξινόµηση και την ερµηνεία τους. 

Το πρώτο εθνικό και δηµόσιο Μουσείο της Ευρώπης είναι το Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. Ήδη

από το 1753 έφερε την ονοµασία του Μουσείου, ακολουθούσε τις αρχές του Ντιντερό και των

εγκυκλοπαιδιστών του 18ου αιώνα, ανήκε στο έθνος και ήταν ανοιχτό σε όλους τους «φιλοµαθείς και
περίεργους ανθρώπους». ((εικκ.  2)
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Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, µε την ίδρυση των εθνικών κρατών, τα ευρωπαϊκά Μουσεία

πληθαίνουν, προς ενίσχυση της εθνικής – πολιτιστικής ταυτότητας των νεοϊδρυθέντων κρατών. 

Με το πέρασµα στον 20ο αιώνα η ιδέα της έκθεσης των αντικειµένων προς θαυµασµό εµπλουτίστηκε

και µε έναν ακόµη ρόλο: αυτόν της προστασίας του αντικειµένου και της επιµόρφωσης των ανθρώπων.

Οι χώροι έκθεσης από «αξιοπερίεργους θαλάµους» µετατράπηκαν σε µουσειακούς χώρους, όπου

αναγνωρίστηκε ο πρωταρχικός ρόλος τόσο της πολιτισµικής αξίας των συλλογών, όσο και της χρήσης

του ως υλικού για τη µελέτη των επιστηµών.

9

Εικ. 1: Φωτογραφία του 1873 – πλήθος επισκεπτών θαυµάζει την πρώτη έκθεση Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο (από το βιβλίο Caygill,
Marjorie, 1981, The story of the British Museum, British Museum: Publications, London, σελ. 40)

Εικ. 2: Σκίτσο του 1822 µε τίτλο «ο Τοµ και ο Μποµπ σε αναζήτηση του αρχαίου κόσµου»– η πρώτη επαφή των Άγγλων µε τις
αρχαιότητες, όπως τα γλυπτά του Παρθενώνα, επηρρέασε ιδιαίτερα το γούστο τους (από το βιβλίο Caygill, Marjorie, 1981, The story of

the British Museum, British Museum: Publications, London, σελ. 24)



ΟΟ  χχααρραακκτήρραας  τωωνν  σσύύγγχχρροοννωωνν  ΜΜοουυσσεείωωνν

Τον τελευταίο µισό αιώνα οι εξελίξεις στον τοµέα των Μουσείων είναι σηµαντικές και σε πολλές χώρες

εντυπωσιακές. Οι εξελίξεις στα Μουσεία αφορούν στους τοµείς της εκπαίδευσης, της προσβασιµότητας,

της συντήρησης, της έκθεσης, της κτιριακής εγκατάστασης, του εξειδικευµένου προσωπικού και κυρίως

των επισκεπτών. 

Το δικαίωµα στη µόρφωση είναι παγκόσµιο και τα Μουσεία κάθε είδους έχουν κατοχυρώσει τον

πααιδδεευυτικκόό  τοουυς  ρρόόλλοο. Η πρροοσσββαασσιµόότηηταα όλων των ανθρώπων στα Μουσεία θεωρείται πια βασική αρχή

και πρωταρχική ανάγκη ενός Μουσείου που στοχεύει στην εξξυυπηρρέέτησση  τοου  κκοοιννοού του. Θεωρείται,

πλέον, πρόκληση για τους ειδικούς των Μουσείων να κατορθώσουν να περιλάβουν όλες τις κοινωνικές

οµάδες στον εκθεσιακό χώρο και να τους εξασφαλίσουν µία ψψυχχααγωωγικκή  εεµπεειρρίαα, καθώς αυτό αποτελεί

στόχο των σύγχρονων Μουσείων. Παράλληλα τα Μουσεία αποκτούν και έναν νέο ρόλο, αυτόν της

σσυυµβοολλής  σστηνν  αανάάπτυυξη  της  κκοοιννωωνίααςς. 

Τα Μουσεία πληθαίνουν διαρκώς, ααποοτεελλοούύνν  τοο  σσυυνδδετικκόό  κκρρίκκοο  ααννάάµµεσσαα  σστοο  πααρρελλθόόν  κκααι  τοο  πααρρόόν

κκααι  πρροοετοοιµάάζζοουυνν  γγιαα  τοο  µέέλλλοον. Η πρόοδος στον τοµέα των Μουσείων είναι αξιοσηµείωτη κυρίως στον

ευρωπαϊκό χώρο, όπου υπολογίζεται ότι σε κάθε Μουσείο που υπήρχε το 1950 στην Ευρώπη σήµερα

αντιστοιχούν τέσσερα νέα Μουσεία. Πιο συγκεκριµένα, στην Ευρώπη υπάρχουν πάνω από 13.500 Μουσεία

(εκ των οποίων το ένα τρίτο είναι βρετανικά) ενώ περίπου 13.000 υπάρχουν στον υπόλοιπο κόσµο. 

Χαρακτηριστικό των σύγχρονων Μουσείων είναι η ποοικκιλλίίαα που αφορά τις επιλογές που προσφέρουν.

Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να εεπιλέέξξεει και να επισκεφθεί τα Μουσεία που τον ενδιαφέρουν. Τα

περισσότερα από αυτά, εκτός από τις συλλογές τους, προσφέρουν πλούσιο εποπτικό και διαδραστικό

υλικό στους επισκέπτες τους για επιπλέον πληροφορίες, αίθουσες ξεκούρασης, αίθουσες προβολής

ταινιών, οπτικοακουστικά µέσα, κήπους, γραφεία πληροφοριών, εστιατόρια, βιβλιοθήκες και πωλητήρια

αναµνηστικών αντικειµένων και βιβλίων κ.ά. 

Πιο συγκεκριµένα, η  εεπίσσκκεψψη  σσεε  έένναα  µοουυσσεειαακκόό  χχώώρροο  µµποορεεί  νναα  ααποοτελλέέσσεει  µίαα  ποολλυυδδιάάσσταατη

εεµπειρίαα. Ο επισκέπτης, πλέον, έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει µέσω της επίσκεψής του σε ένα

σύγχρονο Μουσείο ποικίλες δραστηριότητες που στο παρελθόν, τις περισσότερες φορές, δεν

συµπεριλαβάνονταν σε µία επίσκεψη στο Μουσείο. Χαρακτηριστικά, στην αίθουσα προβολής ενός

Μουσείου µπορεί κανείς να απολαύσει µια ταινία µικρού µήκους σχετική µε τα εκθέµατα ή τη θεµατική

ενότητα της έκθεσης να µελετήσει σπάνια χειρόγραφα και βιβλία στη βιβλιοθήκη ή να περιηγηθεί µε

συντροφιά έναν ακουστικό οδηγό (audio guide). Ακόµα, εάν διαθέτει χρόνο, µπορεί να περιπλανηθεί

στους χώρους αναψυχής του Μουσείου πίνοντας ένα ρόφηµα ή τρώγοντας ένα «µουσειακό» γεύµα...τα

περισσότερα Μουσεία διαθέτουν ιδιαίτερα συµπαθητικά αναψυκτήρια! 

Συχνά, στα Μουσεία προσφέρονται εκπαιδευτικά προγράµµατα, και για οικογένειες, όπου οι

παρευρισκόµενοι καλούνται να συµµετάσχουν σε µία οµαδική δραστηριότητα και να γνωρίσουν µαζί µε

άλλους τα εκθέµατα µέσω παιχνιδιών ή ερωτήσεων. Ξεχωριστές εκδηλώσεις µε ποικίλα θέµατα, όπως

δραµατοποιήσεις, αφηγήσεις παραµυθιών, παρουσιάσεις νέων εκθεµάτων, καλλιτεχνικές

δραστηριότητες, βραδιές µε µουσική και ποίηση κ.ά. πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

σε πάρα πολλά Μουσεία. 

ΟΟ  εεπισσκκέέπτης,  έέτσσι,  έέχχεει  τη  δδυυναατόότηηταα  ναα  σσυυννδδυυάάσσεει  τη  µµόόρρφφωωσσή  τοουυ  µεε  ξξεκκοούύρραασση  κκααι,  εενν  τέέλλεει,  η

εεπίσσκκεεψψη  σσεε  ένναα  Μοουσσείοο  µποορρεεί  νναα  ααποοτελλέσσει  µίαα  ευχχάάρρισστη  κκααι  ξξεχχωωρρισστή  εεκκδδρροοµή!  

10



ΟΟ  όόρροοςς  ««ΜΜοουυσσεειοολλοογγίαα»
Πρόκειται για µία επιστήµη πολύ νέα ακόµα στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον, όµως, γι’ αυτήν είναι έντονο

και η πρόοδός της ραγδαία. Ο όρος της, αν και δηµοφιλής στη χώρα µας, είναι αρκετά παρεξηγηµένος

και συχνά ταυτίζεται µε τον παιδαγωγικό και µόνο χαρακτήρα ενός Μουσείου. Η έννοιά του, όµως είναι

πολύ πιο διευρηµένη και ο χαρακτήρας της µουσειολογίας διεπιστηµονικός.

Οι µµοουυσσειοολλόόγοοι ασχολούνται µε τη διοίκηση και την οργάνωση των επισκέψιµων χώρων είτε πρόκειται

για Μουσεία, εκθεσιακούς χώρους, χώρους πολιτισµού, ενυδρεία ή ζωολογικούς κήπους κ.λ.π. Μελετούν

την ιστορία και το ρόλο του Μουσείου στην κοινωνία και ασχολούνται µε τους επιµέρους τοµείς του,

θεωρητικούς και πρακτικούς. Οι ειδικοί των Μουσείων προσπαθούν µε έρευνες νναα  γγνωωρρίσσοουυν  το  κκοοινόό

τοουυςς και, ανάλογα µε τις ανάγκες του, να προσαρµόσουν τον τρόπο έκθεσης. Ακόµη, γνωρίζοντας τα

ενδιαφέροντα των ατόµων που δεν επισκέπτονται χώρους πολιτισµού, αποσκοπούν να τους

προσελκύσουν σε αυτούς. Παράλληλα, φροντίζουν για την οργάνωση των Συλλογών, τη διαφύλαξη και

την σωστή τους ερµηνεία. 

Η µουσειολογία ασχολείται µε όλες τις πτυχές της ύπαρξης του Μουσείου. Οι έρευνες για τα Μουσεία

είναι παγκόσµιες και στρέφονται στις νέες ιδιότητες των Μουσείων. Τα τελευταία χρόνια η µουσειολογία

µετατοπίζει το ενδιαφέρον της προς τα µικρότερα, τοπικά και περιφερειακά Μουσεία και προσπαθεί να

καταδείξει τη σσχχέσση  τουυ  πλληηθθυυσσµούύ  µιααςς  κκοοιννότητααςς  µεε  το  Μοουυσσεείοο  τηης  πεερριοοχχήςς. Ασχολείται µε την

αναγνώριση της συµβολής του Μουσείου εκτός των χωρικών του συνόρων του και επιδιώκει να το

καταστήσει κοµµάτι της καθηµερινής ζωής. Ενσσωωµαατώώννεει,  δδηλααδδή  τοο  ΜΜοουσσείοο  σστη  ζζωωή  µιααςς  κκοοιννωωννίααςς

κκααι  υπεερρτοοννίίζζει  τηηνν  ιδδιόότηηταα  τοουυ  Μοουσεείοου  νναα  εεννισσχχύύεει  τηνν  ιδδιααίτεερρη  τααυτόότηταα  τωωνν  ααννθθρρώώπωωνν.  

ΟΟι  υπάάλλλληλλοοι  εννόόςς  Μοουσσείοουυ

Πίσω από τις προθήκες µε τα αντικείµενα υπάρχει ένας ολόκληρος κόσµος. Είναι ο κκόσσµµοοςς  τωωνν

υυπααλλλλήλλωων  εεννόόςς  ΜΜοουυσσείοουυ, οι οποίοι εργάζονται για να διαφυλάξουν τα αντικείµενα και να διασφαλίσουν

στον επισκέπτη την άνετη περιήγησή του. 

Επί κεφαλής ενός Μουσείου είναι ο ∆∆ιεευθθυυντήήςς  ή ∆ιεευθθύύνντρριαα, που φέρει την ευθύνη για όλο το

προσωπικό. Είναι το άτοµο που εγκρίνει όλες τι διαδικασίες και είναι πολύ καλός γνώστης των Συλλογών

και των αναγκών του χώρου που διοικεί. Οι εεπιµελλητέέςς των Συλλογών είναι αυτοί που έχουν γνώση της

ιδιαιτερότητας του κάθε εκθέµατος, φέρουν την ευθύνη του και φροντίζουν για τη γνωριµία του µε το

ευρύ κοινό. Οι σσυντηρρηητέέςς είναι γνώστες της φύσης των αντικειµένων και είναι αυτοί που τα συντηρούν

(εεικκ.  33)). Ο ρόλος του συντηρητή σε ένα Μουσείο είναι από τους πιο σηµαντικούς, καθώς από αυτόν

εξαρτάται - στο µεγαλύτερο µέρος - η προστασία του αντικειµένου. Η συνεργασία επιµελητή – συντηρητή

είναι άµεση και αποτελεί το βασικό κρίκο της µουσειακής αλυσίδας. Ο µοουυσσειοολλόόγοοςς ασχολείται µε

θέµατα εφ’ όλης της ύλης, όπως την οργάνωση εκθέσεων, τις έρευνες του κοινού, τη διοίκηση των

συλλογών, την προβολή του Μουσείου, τις δηµόσιες σχέσεις, την εκπαίδευση κ.ά. Ο ρόλος του είναι
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συµπληρωµατικός σε όλες τις ειδικότητες ενός Μουσείου και σε πολλά θέµατα επιτελικός. Ο ααρρχχιτέκκτοοννααςς

και ο σσχχεδδιαασστήςς του Μουσείου ασχολούνται µε την οργάνωση του χώρου και φροντίζουν για το σχεδιασµό

µιας άνετης διαδροµής για τους επισκέπτες. Το πρροοσσωωπικκόό φφύύλλααξξηςς µεριµνά για την προστασία των

εκτεθιµένων αντικειµένων από βανδαλισµούς και διατίθεται για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ο

µµοουυσσεειοοπααιδδααγγωωγόός είναι υπεύθυνος για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και την εξοικείωση των παιδιών

µε το µουσειακό χώρο. Οι δδιοοικκητικκοοίί  υπάάλλλληλλοοι,  οοι  σσχχεδδιαασστέςς  –  ζωωγγρράάφφοοι,  οοι  φφωωτοογγρράάφφοοι  και οι τεχχννικκοοίί

εκτελούν καθήκοντα που είναι απολύτως απαραίτητα για την οµαλή λειτουργία του ιδρύµατος. 

ΟΟ  κκόόσσµοοςς  τωωνν  ΜΜοουσσεείωωνν

Ταα  ΜΜοουυσσεείαα  εείννααι  γγιαα  τουυςς  αανθθρρώώποουςς  και καλούν όλους να τα επισκεφθούν. Τα εκθέµατα είναι η βασική

προσφορά τους και αγωνίζονται για την προστασία τους. 

Η  εεπίίσσκκεψψη  σσε  έέναα  Μοουυσσείοο  πρροοσσφφέέρρει  ποολλλλέέςς  εµπειρρίίεςς, οι οποίες διαφέρουν από Μουσείο σε

Μουσείο και αξιοποιούνται από κάθε άτοµο µε διαφορετικό τρόπο. Τα Μουσεία κρύβουν έναν ολόκληρο

κόσµο γνώσεων, σχέσεων, νοηµάτων και ψυχαγωγίας. Αποτελούν σηµαντικά ιδρύµατα της κοινωνίας

και συνεισφέρουν στην επιµόρφωση και την εξέλιξή της. 
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Εικ. 3: Φωτογραφία συντηρητή επί τω έργω (φωτογραφικό αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου)

Άποψη αίθουσας µε έργα τέχνης - Μουσείο Λούβρου (προσωπικό αρχείο συγγραφέα)



ΕΡΩΩΤΗΣΣΕΙΣΣ  –  ΘΘΕΜΜΑΑΤΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΤΗΣΣΗ

1. Είστε τακτικοί επισκέπτες των Μουσείων;

2. Πόσο εξοικειωµένοι είστε µε το χώρο των Μουσείων; 

3. Ποιες είναι οι απαιτήσεις σας από έναν µουσειακό χώρο;

4. Πώς θα διαµορφώνατε τον ορισµό του Μουσείο βάσει των εµπειριών σας;
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ΕΝΝ∆∆Ε∆∆ΕΙΓΜΜΕΝΝΟΟΙ  ΤΡΟΟΠΟΟΙ  ΠΕΡΡΙΗΓΗΣΣΗΣΣ  ΣΣΕ  ΕΝΝΑΑ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  

Πόότεε  εείννααι  ηη  κκαατάάλλλληηλλη  εευυκκααιρρίίαα  νναα  εεπισσκκεεφφτοούύµεε  έένναα  ΜΜοουυσσεείίοο;

Πριν αποφασίσει κανείς να επισκεφθεί ένα µουσειακό χώρο σηµαντικό είναι να διαλέξει µία µέρα που

θα έχει εευυχχάάρρισστη  δδιάάθθεσση  κκααι  ελλεύύθθερροο  χχρρόόννοο ώστε η εµπειρία του να είναι ψυχαγωγική. Κάθε επίσκεψη

σε ένα Μουσείο είναι διαφορετική από τις άλλες, καθώς οι µουσειακοί χώροι έχουν πάντα κάτι καινούριο

να προσφέρουν στον θεατή. Είναι, όµως, απαραίτητο να υπάρχει η διάθεση από τον υποψήφιο επισκέπτη

να απολαύσει την εµπειρία του. 

Ποοιοο  ΜΜοουυσσεείοο  εεννδδεείκκννυυτααι  νναα  επισσκκεεφφτοούύµεε;

Όταν έχει αποφασίσει κανείς να αφιερώσει µία επίσκεψη σε ένα Μουσείο, το πρώτο βήµα είναι να

αποφασίσει ποιο Μουσείο θα είναι αυτό. Τα κριτήρια διαφέρουν, καθώς κάθε άτοµο έχει διαφορετικά

ενδιαφέροντα και προτεραιότητες. Μποορρεεί  κκααννεείςς  νναα  εεπιλλέξεει  µεε  ββάάσση  ταα  εεννδδιααφέέρροοντάά  τοουυ,  τη  φφήµη

τοου  ΜΜοουυσσεείοου  κκααι  τωωνν  εεκκθεµµάάτωων  τοου  ή  την  τοοποοθθεσσίαα  τοουυ,  δδηλλααδδή  την  γγεεωωγγρααφικκή  ααπόόσσταασση  ααπόό  την

κκαατοοικκίαα  τοου,  αακκόόµαα  κκααι  ααννάάλλοογαα  µε  τοο  µµέγεθθόόςς  τοουυ  Μοουσσείίοουυ.  Όσον αφορά το µέγεθος, αναφέρουµε

χαρακτηριστικά το παράδειγµα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα. Πρόκειται για το

µεγαλύτερο µουσείο στην Ελλάδα, του οποίου οι εκθεσιακοί χώροι καλύπτουν εµβαδόν 8.000τ.µ. και

τα εκθέµατά του αγγίζουν τις 16.000! Αντιλαµβάνεται, λοιπόν, κανείς οτι η επίσκεψη στο χώρο αυτό θα

είναι χρονοβόρα και πιθανότατα θα χρειαστούν περισσότερες από µία επισκέψεις για να το εξερευνήσει

ο επισκέπτης.

Συµβαίνει συχνά να επισκεφθεί κανείς περισσότερες από µία φορές το ίδιο Μουσείο είτε γιατί δεν

κατόρθωσε να ολοκληρώσει την περιήγησή του µε µία µόνο επίσκεψη είτε γιατί επιθυµεί να µελετήσει

τα εκθέµατα αναλυτικότερα. Πολλά Μουσεία οργανώνουν περιοδικές εκθέσεις µε ποικίλα θέµατα, ενώ

άλλα είναι ακόµα πιο ευέλικτα και ανανεώνουν αρκετά συχνά και τις µόνιµες Συλλογές τους, ώστε να

προσφέρουν στους τακτικούς επισκέπτες τους διαφορετικές εµπειρίες. 

Σε περίπτωση που κάποιος είναι αναποφάσιστος ή δε γνωρίζει ποιοι µουσειακοί χώροι είναι

επισκέψιµοι, έχει τη δυνατότητα να ενηµερωθεί σχετικά µε όλες τις επιλογές που προσφέρονται σε έναν

υποψήφιο επισκέπτη. 
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Πώώςς  πλληρροοφφοορείτααι  κκααννείς  γιαα  ταα  ΜΜοουυσσεείαα;

Το ∆∆ιααδδίκκτυυοο αποτελεί συγκεντρωµένη πηγή για όλες τις περιοδικές εκθέσεις και τα Μουσεία παγκοσµίως.

Ο περιοδικός Τύύποςς περιλαµβάνει καταλόγους µε επισκέψιµους χώρους, καθώς και πληροφορίες που

αφορούν µουσειακές εκδηλώσεις. Επιπλέον, γραφεία που παρέχουν πληροφορίες στο ευρύ κοινό,

όπως τα ΚΚέένντραα  Εξξυυπηρρέτησσης  τοουυ  Ποολλίτη ή Πεερρίπτερραα  Πλληροοφφοοριώώνν που υπάρχουν σε συγκεκριµένα

σηµεία σε κάθε πόλη, είναι ενηµερωµένα σχετικά µε τα Μουσεία. Επίσης, πολλά Μουσεία διαφηµίζονται

στα τηλλεεοοπτικκά  κκααι  ρρααδδιοοφφωωννικκάά  ∆∆ίκκτυυαα  σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Ακόµα, στα περισσότερα

ββιββλλιοοπωωλλεείαα πωλούνται ειδικοί οδηγοί µε καταλόγους και πληροφορίες για τα Μουσεία σε κάθε πόλη

/ χώρα. Τέλος, µία καλή πηγή πληροφοριών είναι η πρροοσσωωπικκή  γγννώώµη κάποιου ατόµου που έχει ήδη

επισκεφθεί έναν από τους εκθεσιακούς χώρους που σας ενδιαφέρουν. Εξάλλου, οι προσωπικές

πληροφορίες συχνά αποδεικνύονται ιδιαίτερα περιγραφικές και κατατοπιστικές.

Τι  πρρέέπεει  νναα  γγννωωρρίζζεει  κκααννεείς  πρρινν  ααπόό  µίίαα  εεπίσσκκεεψψηη  σσεε  έένναα  ΜΜοουυσσεείίοο;

Εφόσον κάποιος έχει αποφασίσει ποιο Μουσείο θα επισκεφθεί, οφείλει να πληροφορηθεί τις ώώρρεεςς

λλειτοουυργγίααςς και την δδιεεύύθυυνσση του εκθεσιακού χώρου. Τα περισσότερα Μουσεία λειτουργούν

καθηµερινά, µέχρι το µεσηµέρι. Τις ∆ευτέρες συνήθως παραµένουν κλειστά, ενώ τα σαββατοκύριακα

πολλά Μουσεία έχουν διευρυµένο ωράριο. Σε αρκετά Μουσεία (κυρίως σε αυτά που βρίσκονται στα

προάστια) διατίθεται χώρος πάρκινγκ, ενώ πολλά µεγάλα Μουσεία έχουν προβλέψει να υπάρχει στάση

της αστικής συγκοινωνίας στην είσοδό τους.

Για να νιώσει κανείς µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κατά την επίσκεψή του, είναι σηµαντικό να έχει

εφοδιαστεί µε τις ββαασσικκέέςς  πλληηρροοφφοορρίεεςς  σσχχεετικκάά  µεε  τοο  ΜΜοουυσσεείοο  κκααι  τιςς  ΣΣυυλλλλοογγέέςς  που πρόκειται να

θαυµάσει. Για παράδειγµα, εάν επιθυµεί κάποιος να επισκεφτεί µία περιοδική έκθεση που έχει ως θέµα

το ζωγραφικό έργο ενός καλλιτέχνη της Αναγέννησης, θα του είναι χρήσιµο εάν διαβάσει σχετικά µε

την τέχνη της Αναγέννησης ή αν γνωρίζει βιογραφικά στοιχεία του ζωγράφου. Η  εεκκ  τωωνν  πρροοτέέρρωωνν  γγννώώσση

τοου  αανντικκειµέννοουυ  ποουυ  πρρόόκκεειτααι  να  δδεει  κκάάποιοος  σστοο  Μοουυσσεείοο  ββοηηθθάάεει  σστηηνν  κκααλλύύτερρηη  κκαατααννόόησσήή  τοουυ.

Πώώςς  οορργγααννώώννεει  κκααννεείίςς  µίίαα  εεπίίσσκκεεψψη  σστοο  ΜΜοουσσεείοο;

Μίαα  εεπίσσκκεεψψη  µµποορρεί  νναα  εείννααι  αατοοµµικκή  ή  σσυυνντρροοφφικκή. Μπορούµε να περιηγηθούµε στους εκθεσιακούς

χώρους ατοµικά, παραµένοντας σε συγκεκριµένα αντικείµενα όσο χρόνο επιθυµούµε και

απολαµβάνοντας µε ησυχία την περιήγησή µας, ή να επιλέξουµε να επισκεφτούµε µε παρέα,

ανταλλάσοντας απόψεις µε άλλους. Είναι βασικό, εάν απολαµβάνουµε περισσότερο τις συντροφικές

επισκέψεις σε Μουσεία, να γνωρίζουµε ότι οι φίλοι µας έχουν την ίδια διάθεση για µουσειακή ψυχαγωγία

µε εµάς. Εξίσου σηµαντικό είναι να επενδύσουµε περισσότερο χρόνο στην οργάνωση της επίσκεψής

µας όταν θέλουµε να συνοδεύσουµε στο Μουσείο τρίτα άτοµα. 

Όταν επιλέγουµε να επισκεφθούµε ένα Μουσείο θέτουµε σστόχοουυςς και προοσσδδοκκίεες από την επίσκεψη.

Οι περισσότεροι άνθρωποι επισκέπτονται για διαφορετικούς λόγους ένα Μουσείο. Κάποιοι θεωρούν την

επίσκεψη µέσο για να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και άλλοι θεωρούν το Μουσείο τόπο γνωριµίας
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µε ανθρώπους που µοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα. Πολλοί είναι αυτοί που επισκέπτονται το Μουσείο

µόνο για να αγοράσουν αντίγραφα και βιβλία από το πωλητήριο ή απλά για να πάρουν τον καφέ τους

σ’ ένα ξεχωριστό περιβάλλον. ΌΌταανν  έχχεει  ααποοφφαασσίσσεει  κκααννείςς  γιαα  ποοιο  λλόόγγοο  εεπιλλέέγγεει  νναα  εεπισσκκεεφφθθεεί  έένναα

Μοουυσσεείοο  εξαασσφααλλίζζει  σσε  µεεγάάλλοο  βααθθµόό  κκααι  τηνν  ικκααννοοποοιητικκή  τοουυ  εµµπειρίαα. Για παράδειγµα, εάν κάποιος

είναι πληροφορηµένος και αποφασισµένος σχετικά µε αυτό που πρόκειται να βιώσει και έχει οργανώσει

εκ των προτέρων την επίσκεψή του σε ένα Μουσείο, έχει περισσότερες πιθανότητες να ευχαριστηθεί

και να αποχωρήσει εµπλουτισµένος µε νέες εµπειρίες, σε σχέση µε κάποιον ο οποίος έχει περιηγηθεί

στο χώρο χωρίς προεργασία.

ΚΚααννόόννεεςς  σσυυµπερριφφοορράάςς  σσεε  έένναα  ΜΜοουυσσεείοο

Στην είσοδο ενός Μουσείου υποδεικνύονται οι ενδεχόµενες απαγορεύσεις ή οι περριοορρισσµµοοί, οι οποίοι

ορίζονται για την προστασία των αντικειµένων και των επισκεπτών από ατυχήµατα. Το πρροοσωωπικκόό φφύλλααξξηςς

ενός Μουσείου φροντίζει για την τήρηση της τάξης και είναι στη διάθεσή σας για όποιες διευκρινίσεις.

Οι πιο συνηθισµένοι περιορισµοί που συναντά κανείς σε έναν εκθεσιακό χώρο είναι η απαγόρευση

εισόδου κατοικίδιων ζώων, η πόση υγρών, η κατανάλωση τροφής και η χρήση αιχµηρών αντικειµένων.

Στα περισσότερα Μουσεία, επίσης, απαγορεύεται η χρήση του φλας στην φωτογραφική µηχανή, η

άσεµνη ενδυµασία, όπως και η µεταφορά µεγάλων σε µέγεθος αποσκευών (στα Μουσεία υπάρχουν

ειδικοί χώροι φύλαξης των προσωπικών αντικειµένων).

Είναι σηµαντικό ο υποψήφιος επισκέπτης να γνωρίζει ότι µέσα στον εκθεσιακό χώρο οφείλει κανείς

να οµιλεί χαµηλόφωνα, ώστε να µην ενοχλεί τους υπόλοιπους επισκέπτες. Επίσης, τοο  άάγγγγιγγµαα  τωωνν

αανντικκεειµέέννωωνν  ποουυ  εεκκτίθθεεντααι  χχωωρρίςς  την  πρροοσσταασσίαα  πρροοθθήήκκηςς  ααπααγγορρεεύεετααι  σσε  όόλλαα  ταα  ΜΜουσσεείαα.  

ΟΟ  τρρόόποοςς  πεερριήήγγησσηςς  σσεε  έένναα  ΜΜοουσσεείοο

Η  άάφφιξξη  σστοο  ΜΜοουυσσεείοο

Αφού έχει αποφασίσει κανείς την ηµέρα και τις συνθήκες της

επίσκεψης στο Μουσείο, είναι απαραίτητο να σχεδιάσει και την

περιήγησή του µέσα στην έκθεση.

Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει εάν επιθυµεί να

απολαύσει µία οορργγααννωωµέέννη  ξξεννάάγγησση επί πληρωµής από έναν ειδικό

ξεναγό ή νναα  αανναακκααλλύύψεει  τοο  χχώώρροο  µόόννοοςς  τοου. Στην πρώτη περίπτωση,

ο ξεναγός συνοδεύει τον επισκέπτη, τον οδηγεί στο χώρο και τον ξεναγεί

στις Συλλογές. Τις περισσότερες φορές η ξενάγηση από ξεναγό του

Μουσείου απαιτεί ραντεβού εκ των προτέρων. Στο σηµείο αυτό πρέπει

να επισηµανθεί ότι πολύ συχνά υπάρχει χρόνος αναµονής στην είσοδο

των Μουσείων (κυρίως στα δηµοφιλή), η οποία τις περισσότερες φορές

οφείλεται στον αυξηµένο αριθµό των επισκεπτών µέσα στον χώρο

έκθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται υποµονή, καθώς τα

Μουσεία φροντίζουν για την άνετη περιήγηση όλων.
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Εικ. 1: Φωτογραφία από την είσοδο του
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην

Αθήνα µε την κάτοψη του χώρου
(προσωπικό αρχείο συγγραφέα)



Στην περίπτωση που το άτοµο προτιµά να γνωρίσει το Μουσείο χωρίς τη συνοδεία ξεναγού, το

Μουσείο φροντίζει να του παρέχει τις σηµαντικότερες πληροφορίες, ώστε να του εξασφαλίσει µία άνετη

διαδροµή (εεικκ  11). Στις πληροφορίες, στην είσοδο κάθε Μουσείου, παρέχεται, συνήθως δωρεάν,

εννηµεερρωωτικκόό  φφυυλλλλάάδδιοο σχετικά µε την ιστορία του Μουσείου και τις Συλλογές που παρουσιάζει. Το

έντυπο αυτό έχει – τις περισσότερες φορές - την κάτοψη του χώρου, ώστε να διευκολύνει τον επισκέπτη

ως προς τον προσανατολισµό του στο χώρο. Εάν το Μουσείο δεν προµηθεύει τον επισκέπτη µε το ειδικό

αυτό έντυπο, οι υυπάάλλλληηλλοοι  σστις  Πλληρροφφοορρίεςς είναι αυτοί που αναλαµβάνουν να κατατοπίσουν και να

κατευθύνουν τον επισκέπτη στον εκθεσιακό χώρο. Πολλοί είναι, επίσης, οι επισκέπτες οι οποίοι επιλέγουν

να αγοράσουν έναν αανααλλυυτικκόό  οοδδηγγόό του Μουσείου, τον οποίο είτε έχουν µελετήσει πριν την επίσκεψη

είτε τον συµβουλεύονται κατά τη διάρκειά της. Οι οδηγοί περιλαµβάνουν πληροφορίες για το Μουσείο

και παρουσιάζουν αναλυτικά όλα τα εκθέµατά του. Τα

Μουσεία συνήθως πωλούν τους οδηγούς αυτούς στα

Πωλητήριά τους, αλλά πολλοί οδηγοί, κυρίως αυτοί των

µεγάλων Μουσείων, πωλούνται και στα βιβλιοπωλεία. Για τους

επισκέπτες που δεν επιθυµούν να αγοράσουν έναν οδηγό, τα

Μουσεία προσφέρουν και ακουστικό, δανειστικό υλικό.

Πρόκειται για ακουστικά, τα οποία προµηθεύεται κανείς στην

είσοδο του Μουσείου, έναντι ενός χρηµατικού ποσού το οποίο

είναι διαφορετικό σε κάθε Μουσείο, και τα επιστρέφει στο

τέλος της επίσκεψής του. Ο αακκοουυσστικκόόςς  οοδδηγγόόςς (audio guide)

προορίζεται για ατοµική χρήση, παρέχει µετάφραση σε πολλές

γλώσσες και είναι ιδιαίτερα εύχρηστος. Ο εξοπλισµός είναι

ελαφρύς, καθοδηγεί τον επισκέπτη στην έκθεση και του

παρέχει πληροφορίες για τα σηµαντικότερα εκθέµατα (εεικκ.  2).

Η  εείσοοδδοοςς  σστοονν  εεκκθθεσσιαακκόό  χχώώρροο

Τις πιο πολλές φορές η περιήγηση σε ένα Μουσείο ξεκινά από µία αίθουσα καλωσορίσµατος και

πληροφόρησης σχετικά µε τα εκθέµατα. Ο σκοπός ύπαρξης του Μουσείου, η προέλευση του συνόλου

των Συλλογών και ο τρόπος έκθεσής τους (π.χ. χρονολογικά ή κατά θεµατικές ενότητες) δηλώνεται από

την αρχή. Έτσι, ο επισκέπτης παίρνει µία πρώτη ιδέα για τον χώρο. Αφού πληροφορηθεί σχετικά µε τις

αίθουσες και τα εκθέµατα του Μουσείου, καλείται να επιλέξει εάν θα ακολουθήσει την ενδεδειγµένη

από την κάτοψη του Μουσείου διαδροµή ή αν θα ακολουθήσει τη δική του ποορρεείαα. Στην επιλογή του

τρόπου περιήγησης συντελούν παράγοντες, όπως ο χρόνος που διαθέτει ο κάθε επισκέπτης, η εξοικείωση

µε τον µουσειακό χώρο γενικότερα, το µέγεθος του Μουσείου και το ενδιαφέρον του για τα εκθέµατα. 

Εάν η επίσκεψη σε ένα Μουσείο πραγµατοποιείται για πρώτη φορά, εάν ο χώρος φαίνεται δαιδαλώδης

και χαοτικός και ο επισκέπτης προτιµά η περιήγησή του να είναι ανιχνευτική, το ιδανικότερο είναι να

προµηθευτεί έναν έντυπο οδηγό ή ακουστικό υλικό. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης αποφασίσει να

περιηγηθεί χωρίς τη χρήση ενηµερωτικού – βοηθητικού υλικού, η πορεία του κατευθύνεται από το

εποπτικό υλικό του Μουσείου. 

Τοο  εποοπτικκόό  υυλλικκόό  σσε  έένναα  Μοουυσσείοο

Στις αίθουσες ενός Μουσείου οι Συλλογές εµπλουτίζονται από το εποπτικό υλικό. Από υλικό, δηλαδή,
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Εικ. 2: Άτοµο που κάνει χρήση ακουστικού υλικού
στο σπήλαιο – Μουσείο στο Nottigham της Αγγλίας

(προσωπικό αρχείο συγγραφέα)



συνοδευτικό και πληροφοριακό, που απευθύνεται στους επισκέπτες και προβλέπει την ερµηνεία των

εκθεµάτων. Στόχος του υλικού αυτού είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον του ατόµου στις περιπτώσεις που

τα εκθέµατα φαίνονται δυσνόητα.

Το πληροφοριακό υλικό µπορεί να έχει τη µορφή λεζάντας, επιτοίχιου κειµένου, χάρτη,

αναπαράστασης κ.ά. Η λλεζζάάνταα είναι το πιο σηµαντικό συνοδευτικό υλικό ενός εκθέµατος σε ένα

Μουσείο, καθώς δίνει τις βασικές πληροφορίες, όπως την ονοµασία, το υλικό, τη χρονολογία, την

προέλευση και τη χρήση του. Τα εεπιτοίχχιαα  κκεείµεεναα, λόγω του µεγέθους τους, δίνουν περαιτέρω

πληροφορίες που αφορούν την εκθεσιακή ενότητα στην οποία βρίσκεται ο επισκέπτης. Είναι

καθαρογραµµένα και παρέχουν πιο ειδική γνώση. Οι χχάάρρτεςς, οι φφωωτοογγρρααφφίεεςς, οι αανααπααραασστάάσσεειςς, οι

χχρροοννοολλοογικκοοίί  πίνναακκεεςς και το υπόλοιπο συνοδευτικό υλικό (που διαφέρει ανάλογα µε το είδος του

Μουσείου) έχουν ως κύριο στόχο την παίδευση του επισκέπτη. Τα σύγχρονα Μουσεία έχουν πολλές

φορές και οπτικοακουστικό υλικό, όπως οοθόόννεεςς µε προβολή ταινιών µικρού µήκους, οι οποίες είναι

σχετικές µε την έκθεση και παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον (εικκ  33).

Συµβαίνει µερικές φορές το συνοδευτικό υλικό, όπως οι λεζάντες, να µην είναι ευανάγνωστο ή ο

επισκέπτης να αντιµετωπίζει προβλήµατα όρασης, συχνά και ύψους. Πολλά Μουσεία το έχουν προβλέψει

και προµηθεύουν τον επισκέπτη µε φωτοτυπίες των λεζαντών ή µεγεθυντικό φακό. Εάν αντιµετωπίζετε

κι εσείς προβλήµατα στην ανάγνωση, µµη  δδισστάάσσετε  νναα  ζζητήσσετε  ααπόό  τοο  φφυλλαακκτικκόό  πρροοσσωωπικκόό  τοου

Μοουσεείοου  νναα  σσααςς  πρροοµηθθεεύύσσεει  µεε  εεπιββοοηηθθητικκόό  αατοοµικκόό  υλλικκόό. 

Από το χρόνο και τη διάθεση του επισκέπτη εξαρτάται εάν θα ενηµερωθεί, µέσω της ανάγνωσης του

εποπτικού υλικού, σχετικά µε όλα τα αντικείµενα. Είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι σε ένα Μουσείο

δεν είναι απαραίτητο να γνωρίσουµε µέσα από µία µόνο επίσκεψη όλα τα εκθέµατα. Για το λόγο αυτό,

είναι, συχνά, απαραίτητες περισσότερες από µία επισκέψεις. 

Έναα  «µµοουσσειαακκόό»»  δδιάάλλεειµµµαα!

Καθώς εξελίσσεται η περιήγηση στον εκθεσιακό χώρο, ο επισκέπτης µπορεί να νιώσει την ανάγκη για

ένα διάλειµµα. Τα Μουσεία έχουν προβλέψει χώρους ξεκούρασης του επισκέπτη, όπως αναψυκτήρια,
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Εικ. 3: Άποψη της αίθουσας της Θήρας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα µε οθόνη προβολής ταινίας µικρού
µήκους και εποπτικό υλικό (προσωπικό αρχείο συγγραφέα)



κήπους ή αίθριους χώρους. Οι χώροι αυτοί δίνουν τη δυνατότητα χαλάρωσης και µελέτης του

µουσειακού, πληροφοριακού υλικού και αποτελούν ενδεικτικούς χώρους γνωριµιών και ανταλλαγής

απόψεων µε άλλους επισκέπτες!

ΣΣυννεεχχίζοονντααςς  τηνν  περριήγγησση...

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έχει κανείς τη δυνατότητα να φφωωτοογρρααφφίίσεει τα εκθέµατα που τον/την

εντυπωσίασαν και να κρατήσει σσηηµεειώώσσεειςς, τις οποίες µπορεί κατόπιν να επεξεργαστεί. Μπορεί ακόµα

να φέρει µαζί του ένα φύλλο χαρτί και ένα µολύβι και να σσχχεεδδιάάσσεει κάποιο από τα εκθέµατα (η παρουσία

καλλιτεχνών στα Μουσεία είναι συνηθισµένη!). Στόχος του Μουσείου είναι η παροχή πληροφοριών και

η µελέτη της καινούριας γνώσης µετά την επίσκεψη είναι το κλειδί για την εµπέδωσή της. 

Σε πολλά Μουσεία η έκθεση συµπληρώνεται µε δδιααδδρραασστικκόό  υυλλικκόό, όπως οθόνες αφής, ηλεκτρονικοί

υπολογιστές, οµοιώµατα αντικειµένων, παιχνίδια κ.ά. Το υλικό αυτό απευθύνεται στον επισκέπτη και

τον καλεί να το επεξεργαστεί προκειµένου να κατανοήσει βαθύτερα τις Συλλογές του Μουσείου. Για

παράδειγµα, οι Η/Υ µπορεί να είναι συνδεδεµένοι µε το διαδίκτυο και να συνδέουν τον ενδιαφερόµενο

µε σχεικές ιστοσελίδες. Ακόµα, σε πολλά Μουσεία οθόνες αφής παρουσιάζουν τα εκθέµατα αναλυτικά

ή προτείνουν «παιχνίδια» γνώσεων στον επισκέπτη, τα οποία περιέχουν ερωτήσεις ανάλογες µε τις

Συλλογές τους. Σε άλλα Μουσεία ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να νιώσει ο ίδιος τις ιδιότητες και τη

χρήση του αντικειµένου. Εάν το Μουσείο που έχετε επιλέξει να επισκεφθείτε προσφέρει διαδραστικό

υλικό ενδείκνυται να το δοκιµάσετε....η εµπειρία είναι διασκεδαστική, ξεχωριστή και απευθύνεται σε

όλους! (εικκ.  44)
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Εικ. 4: Φωτογραφία ατόµου που κάνει χρήση του διαδραστικού υλικού στο ναυτικό µουσείο στο Liverpool της Αγγλίας (Merseyside
Maritime Museum, Jarrold Publishing, σελ. 5)



ΌΌτααν  η  πεερριήγγησση  σστοονν  εεκκθθεσσιαακκόό  χχώώρροο  έέχχεει  τεελλεειώώσσεει

Εάν έχετε φθάσει στο τέλος της περιήγησής σας και επιθυµείτε να αγοράσετε ένα αναµνηστικό της

επίσκεψής σας, επισκεφθείτε το Πωωλλητήήρριο του Μουσείου. Εκεί θα βρείτε αυθεντικά αντίγραφα των

σηµαντικότερων αντικειµένων, ποικιλία βιβλίων, µικροαντικείµενα µε το λογότυπο του Μουσείου (όπως

µολύβια, γόµες, τετράδια, µαγνήτες, προσωπικά αξεσουάρ και πολλά άλλα), πρωτότυπα διακοσµητικά

αντικείµενα, παιχνίδια κ.ά. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που δηλώνουν θαυµαστές των αντικειµένων αυτών και

έχουν επιλέξει να διακοσµήσουν τον προσωπικό τους χώρο µε µουσειακά αντικείµενα!

Για αυτούς που δηλώνουν έντονο ενδιαφέρον για τις Συλλογές ενός Μουσείου και επιζητούν

περαιτέρω επιµόρφωση, στα περισσότερα Μουσεία λειτουργεί ββιββλλιοοθθήκκη. Οι βιβλιοθήκες είναι

δανειστικές ή χώροι µελέτης και ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ενηµερωθεί από τους υπεύθυνους

για τον τρόπο λειτουργίας τους. 

Μετά το πέρας της επίσκεψής του, ο επισκέπτης µπορεί στο τέλος να πληροφορηθεί για τις τακτές

εκδηλώσεις ενός Μουσείου ή για επικείµενες εκθέσεις. Τα περισσότερα Μουσεία διαθέτουν ΣΣωωµαατείαα

ΦΦίλλωωνν  τοου  ΜΜοουσσείίοου, που είναι ανοιχτά για όσους επιθυµούν να γίνουν µέλη. Τα Σωµατεία αυτά έχουν

συγκροτηθεί από άτοµα που θαυµάζουν τον συγκεκριµένο χώρο, βοηθούν στην ανάπτυξή του και

οργανώνουν τακτές συναντήσεις και εκδηλώσεις. Η εγγραφή σε έναν τέτοιο σύλλογο είναι ένας ιδανικός

τρόπος να έρθει κανείς σε επαφή µε άτοµα που µοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα και να συµβάλλει στην

βελτίωση της προσφοράς ενός Μουσείου. 

Όταν η επίσκεψη έχει φτάσει στο τέλος της οι επισκέπτες καλούνται από το Μουσείο να αφιερώσουν

λίγο ακόµα από τον χρόνο τους γράφοντας τα προσωπικά τους σχόλια στο βιβλλίοο  εενντυυπώώσσεεωωνν του

Μουσείου. Η συγγραφή δεν είναι υποχρεωτική και η επωνυµία ή ανωνυµία είναι επιλογή του επισκέπτη.

Στο βιβλίο µπορεί κανείς να αναφέρει τη γνώµη του για τον τρόπο έκθεσης, για την οργάνωση του

χώρου, να προτείνει κάτι διαφορετικό ή να καταγράψει οτιδήποτε άλλο επιθυµεί να δηλώσει. Τα

προσωπικά σχόλια των επισκεπτών, θετικά και αρνητικά, αποτελούν πηγή έµπνευσης για το Μουσείο και

το βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών των επισκεπτών του.

Τί  εεισσπρράάτοουυµεε  ααπόό  µιαα  επίσσκκεψψη  σστοο  ΜΜοουσσεείοο;

Η αποχώρηση από τον µουσειακό χώρο συνεπάγεται τον εµπλλοουτισσµόό  µααςς  σσε  εµπειρρίίεςς. Άλλες φορές

οι εµπειρίες αυτές είναι πρωτόγνωρες και άλλες φορές είναι οικείες. Τις γγννώσσεειςς µας πάνω στα θέµατα

για τα οποία µας πληροφόρησε το Μουσείο µπορούµε να τις διευρύνουµε κάνοντας οι ίδιοι περαιτέρω

έρευνα. Ακόµα µπορούµε να µοιραστούµε τις γνώσεις µας µε συγγενείς, φίλους ή συναδέλφους µας

συντελώντας έτσι στη διάδοση της πολιτιστικής αυτής εµπειρίας. 

Στην περίπτωση που ο επισκέπτης περίµενε κάτι διαφορετικό από την επίσκεψή του δεν υπάρχει

λόγος απογοήτευσης. Πάντα θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ταα  ΜΜοουυσσεείαα  κκαατααββάάλλλλοουυνν  σσυυννεεχχεείςς

προοσσπάάθειεςς  γγιαα  ναα  ικκααννοοποοιήσσοουυν  τοο  κκοοιννόό  τοουυςς. Μία δεύτερη επίσκεψη είναι η ευκαιρία να κατανοήσει

κανείς καλύτερα τα εκθέµατα. ∆εν έχει σηµασία εάν το έκθεµα είναι µοναδικό ή εάν πρόκειται για κάτι

συνηθισµένο. Τοο  κκάάθθεε  αντικκείµεενοο  είνααι  ιδδιααίτερροο  κκααι  κκρρύύββει  τη  δδικκή  τοουυ  ισστοορρία. Το Μουσείο σας καλεί

να το εξερευνήσετε και να γνωρίσετε τον χώρο του. 

Ταα  ΜΜοουυσσείίαα  ααπεευυθύύνοονντααι  σστοουςς  ααννθρρώώποουυς και χωρίς την παρουσία τους δεν δύνανται να
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υπηρετήσουν το σκοπό τους, ο οποίος – σε σχέση µε το κοινό - είναι πρωτίστως επιµορφωτικός. Ωστόσο,

τα σύγχρονα Μουσεία προσφέρουν στους πολίτες πολλές ευκαιρίες να περάσουν ευχάριστα το χρόνο

τους. ∆οκιµάστε λοιπόν κι εσείς να τα ανακαλύψετε. Μπορεί ο κόσµος τους να αποδειχθεί οικείος και

να αποτελέσει το νέο σας χώρο αναψυχής! 
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ΕΡΩΩΤΗΣΣΕΙΣΣ  –ΘΘΕΜΜΑΑΤΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΤΗΣΣΗ

1. Με ποιό τρόπο επιλέγετε συνήθως να περιηγηθείτε κατά τη διάρκεια µιας µουσειακής επίσκεψης;

Εάν δεν έχει τύχει ποτέ να επισκεφθείτε ένα µουσείο, ποιον τρόπο θα επιλέγατε;

2. Η αναµονή στη σειρά κατά την είσοδό σε ένα Μουσείο αποτελεί λόγο αναβολής της επίσκεψής σας;

3. Σας βοηθάει η παρουσία εποπτικού υλικού στα Μουσεία;

4. Είστε µέλος κάποιου µουσειακού Συλλόγου; Εάν ναι, ποιές είναι οι δραστηριότητές του; Καταγράψτε

τους βασικούς λόγους που σας κινητοποίησαν να γίνετε µέλος και συζητείστε τους µέσα στην τάξη. 

5. Έχετε βιώσει ποτέ έντονη συγκίνηση αντικρίζοντας κάποιο µουσειακό έκθεµα; Εάν ναι, ποιο ήταν το

έκθεµα αυτό;

ΠΡΟΟΤΕΙΝΝΟΟΜΕΝΝΕΣΣ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

1. Επιλέξτε ένα Μουσείο που θέλετε να επισκεφθείτε µε τους συµµαθητές σας. Χωριστείτε σε οµάδες

και επιλέξτε τρεις διαφορετικούς τρόπους περιήγησης (π.χ. µε ξεναγό, µε ακουστικό οδηγό και

ατοµικά). Καταγράψτε µε συντοµία τις εµπειρίες σας ανά οµάδα και στο επόµενο µάθηµα µοιραστείτε

τις µε τα µέλη των άλλων οµάδων, αναφέροντας τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του κάθε τρόπου

περιήγησης.

2. Προσπαθήστε να οργανώσετε ένα µικρό Μουσείο στην αίθουσα διδασκαλίας του µαθήµατος. Επιλέξτε

το είδος του Μουσείου που θέλετε να δηµιουργήσετε και συλλέξτε (π.χ. από το σπίτι) τα αντικείµενά

σας. Έπειτα, κρεµάστε τα εκθέµατα αυτά στους τοίχους ή τακτοποιήστε τα σε ράφια. Προσπαθήστε

να τα συνοδεύσετε από λεζάντες και επιτοίχια κείµενα. Μπορεί να είστε οι πρώτοι που θα ιδρύσετε

το Μουσείο των Κ.Ε.Ε.!
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ΟΟ  ΠΟΟΛΛΙΤΗΣΣ  ΩΩΣΣ  ΕΠΙΣΣΚΚΕΠΤΗΣΣ  ΕΝΝΟΟΣΣ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥ:  ∆∆ΙΚΚΑΑΙΩΩΜΜΑΑΤΑΑ  –
ΥΥΠΟΟΧΧΡΡΕΩΩΣΣΕΙΣΣ

Ο επισκέπτης ενός µουσειακού χώρου πρέπει να γνωρίζει τους κκααννόόννεεςς  σσυυµπεερριφφοορράάςς  στον χώρο

αυτό, τις υποοχχρεώώσσειςς σε ότι αφορά τα πολιτιστικά αγαθά, αλλά και τα δδικκααιώώµµααταα που απορρέουν από

αυτά. Τα µουσεία, από την άλλη, έχουν την εξής βασική υποχρέωση απέναντι στο κοινό τους: οφείλουν

να  πρροωωθθούύνν  τηηνν  εεύκκοολληη  πρρόσσββαασσηη  όόλλωων  κκααι  να  παρροουυσσιάάζζοουυνν  ταα  εεκκθθέέµαατάά  τουυςς  µεε  τέέτοιοο  τρρόόποο,

ώώσστεε  η  εερρµηννεείαα  τοουυς  νναα  γγίνεετααι  άάµεεσσαα  αανντιλληπτή  κκααι  κκαατααννοοητή.  

Ταα  πιοο  σσυυχχννάά  πρροοββλλήήµααταα  τωωνν  εεπισσκκεεπτώώνν  σσ’  έένναα  µοουσσεειαακκόό  χχώώρροο

∆εν είναι λίγες οι φορές που άτοµα µε ιδιαιτερότητες νιώθουν αποκλεισµένα από τους µουσειακούς

χώρους, κυρίως λόγω των ελλειπών µέσων πρόσβασης σε αυτούς. Πολύ συχνά στα µουσεία οι λεζάντες

είναι δυσανάγνωστες, επειδή είναι τοποθετηµένες σε δυσπρόσιτο σηµείο, ο φωτισµός των προθηκών

είναι ανεπαρκής και δυσκολεύει στην ανάγνωση τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης, ενώ ακόµα συχνότερα

οι επισκέπτες αντιµετωπίζουν προβλήµατα προσανατολισµού στον εκθεσιακό χώρο. Συχνές είναι και οι

διαµαρτυρίες επισκεπτών για ρατσιστικές συµπεριφορές, δείγµατα αγένειας και έλλειψη ενηµέρωσης.

Επίσης, πολλοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι διστάζουν να συµµετάσχουν στις εκδηλώσεις των µουσείων,

καθώς πιστεύουν ότι είναι χώροι που απευθύνονται στους λίγους και εκλεκτούς.

Τα παραπάνω είναι µερικά µόνο από τα συχνότερα προβλήµατα, τα οποία έχουν αναφερθεί από τους

επισκέπτες των µουσείων σε όλο τον κόσµο. Τα µουσεία οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις

του κοινού τους και βάσει αυτών να βελτιώνουν τις εκθέσεις τους. ΟΟ  εεπικκοιννωωννιαακκόόςς  κκααι  κκοοιννωωννικκόόςς  ρρόόλλος

τωων  µοουυσσεείωων  σστηνν  κκοοινωωνίαα  εεξααρρτάάτααι,  κκαατάά  έένναα  µεεγγάάλλοο  βααθθµόό,  ααπόό  τη  σσχχέέσση  τοουυςς  µεε  τοουυςς  εεπισσκκέέπτεεςς. 

Ο υποψήφιος επισκέπτης οφείλει να γνωρίζει τα δικαιώµατά του πριν από την επίσκεψη σε ένα

µουσείο, καθώς και τις υποχρεώσεις του απέναντι στους χώρους πολιτισµού. Η κατανόηση των

δικαιωµάτων και των υποχρεώσων αυτών συµβάλλει και στην καλύτερη σχέση του µε τα µουσεία.

ΟΟι  υποοχχρρεεώώσσεειςς  τοου  ΜΜοουσσεείοουυ  ααπέένναανντι  σστοο  κκοοιννόό  τοου

Ταα  Μοουυσσείαα  ααπεευθθύύννοονντααι  σσεε  όόλλοουυςς και το δικαίωµα πρόσβασης σε αυτά είναι ααννθθρρώώπιννοο  δδικκααίωωµαα,

καθώς το δδικκααίωωµαα  σστοονν  ποολλιτισσµόό είναι αναγνωρισµένο παγκοσµίως. Το δικαίωµα αυτό εξασφαλίζει την

ισσόότηταα  όόλλωωνν, τον σσεεββαασσµµόό  τηςς  αανθθρρώώπιννηςς  ααξξιοοπρρέέπειααςς  κκααι  τηςς  δδιααφφοορρετικκόότητααςς και τη σσυµµεετοοχχή
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όόλλωωνν  σστηνν  ποολλιτισστικκή  ζζωωή. Έτσι, τα Μουσεία οφείλουν να δέχονται όλους τους επισκέπτες, ανεξάρτητα

από την ηλικία, την ιδιότητα, τη φυλή, το φύλο, το οικονοµικό επίπεδο κ.λ.π. του κάθε επισκέπτη. ΟΟ

κκοιννωωννικκόόςς  ααποοκκλλεεισσµόόςς κάποιου επισκέπτη προσβάλει τα ανθρώπινα δικαιώµατά του.

Επιπλέον, τα µουσεία είναι υποχρεωµένα να λαµβάνουν µέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης

των πολιτών σε αυτά. Έτσι, οφείλουν να προνοούν για τη θέσπιση πρροολληπτικκώών  µέέτρρωωνν,  όπως να

µεριµνούν για την κινητική δυσκολία των αναπήρων, τη δυσκολία στην ανάγνωση των ανθρώπων µε

µειωµένη όραση, τη δυσκολία στη διάκριση συγκεκριµένων χρωµάτων των ατόµων µε δαλτονισµό, την

αδυναµία των κωφών να ακούσουν και να προειδοποιηθούν (π.χ. από συναγερµό πυρκαγιάς), το χαµηλό

ύψος των µικρών παιδιών και για πολλά άλλα. Η αµέλεια λήψης µέτρων σε µία έκθεση για τις οµάδες

των επισκεπτών µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σσυυννεπάάγγεετααι  τοονν  κκοοιννωωννικκόό  ααποοκκλλεισσµόό  ορισµένων και

εποµένως και την καταπάτηση του δικαιώµατος στον πολιτισµό. 

Ως προς την πρρόόσσββαασση  τοου  κκοοιννοούύ  σσταα  ποολλιτισστικκάά  ααγγααθθάά, τα µουσεία οφείλουν να προωθούν τη σχέση

αυτή. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, όµως, όπως στα στοιχεία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς, οι

φορείς του πολιτισµού ενθαρρύνουν τη σχέση αυτή µόόννοο  σσεε  κκαατάάλλληλλαα  δδιααµοορρφφωωµέέννοουςς  χχώώρροουυςς. Σε

χώρους, δηλαδή, όπου η επίσκεψη του κοινού δεν αποτελεί κίνδυνο για τη διατάραξη των αρχαιολογικών

στοιχείων του περιβάλλοντος. Οι χώροι αυτοί είναι, κυρίως στην Ελλάδα, οι υπαίθριοι αρχαιολογικοί

χώροι, όπου η προσέλευση επισκεπτών είναι συχνά εις βάρος της συντήρησης των µνηµείων, εάν δεν

έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα πρόληψης κατά των φθορών. 

Ταα  µοουυσσεείαα  οοφφεείλλοουυν  να  εείννααι  πρροοσσιτάά  σσεε  όλλουςς.  Είναι, όµως αναγκαίο, η ίση ευκαιρία που δίνουν

στους πολίτες για µόρφωση, να µπορεί να υποστηριχθεί από ένα οργανωµένο περιβάλλον. Έτσι, ταα

µµοουσσείαα  έέχχοουυνν  οορίσσεει  σσυγγκκεκκριµένεςς  ταακκτικκέέςς  γγιαα  τη  δδιεευκκόόλλυυννσση  τωνν  εεπισσκκεπτώώνν  κκααι  τηνν  κκααλλύτερη

κκαατααννόόησση  τωωνν  ΣΣυλλλλοογγώών  τοουςς. Συγκεκριµένα, οι πιο συνηθισµένες µέθοδοι που υιοθετούν τα µουσεία

για την εξυπηρέτηση του κοινού είναι η παρουσία προσωπικού φύλαξης για την προστασία των

αντικειµένων, αλλά και των πολιτών, η διανοµή ενηµερωτικού υλικού στους επισκέπτες, η οργάνωση

ξεναγήσεων (είτε µε τη χρήση ακουστικού οδηγού είτε από ξεναγό), το διευρυµένο ωράριο λειτουργίας

και η χαµηλή τιµή του εισιτηρίου (σε κάποια µουσεία έχει καθιερωθεί και η ελεύθερη είσοδος). 

Καταλήγοντας σχετικά µε τις υποχρεώσεις του µουσείου απέναντι στο κοινό του, πρέπει να σηµειωθεί

ότι η πρόοδος των µουσείων στον τοµέα της εξυπηρέτησης των επισκεπτών είναι ραγδαία. Στο

αποτέλεσµα αυτό συνέβαλαν οι έέρρευννεςς  κκοοιννοούύ που διεξάγουν τα µουσεία προκειµένου να γνωρίσουν

τους επισκέπτες και τις προσδοκίες τους από την επίσκεψη. Τα σύγχρονα µουσεία στρέφονται προς το

κοινό τους και συνειδητοποιούν ότι χωρίς τη συµµετοχή των ανθρώπων η έκθεση των αντικειµένων στα

µουσεία δεν υπηρετεί το σκοπό της. 

Η άρτια λειτουργία ενός µουσείου, παρολαυτά, δεν εξαντλείται µόνο στην καλή οργάνωση του χώρου.

Η σχέση µουσείου – επισκέπτη είναι αµφίδροµη και απαιτείται σεβασµός και από τις δύο πλευρές. Το

µουσείο προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα, αλλά και ο επισκέπτης οφείλει να επιδεικνύει ανάλογη

συµπεριφορά µέσα στο µουσειακό χώρο.

ΟΟι  υυποοχχρρεεώώσσεειςς  τοουυ  επισσκκέπτη  σσεε  ένναα  µοουυσσείοο

Τα µουσεία είναι χώροι πολιτισµού, όπου το άτοµο έχει τη δυνατότητα να συµµετάσχει ανεξάρτητα από

τα προσωπικά του χαρακτηριστικά. ∆εν είναι απαραίτητο ο πολίτης να είναι τακτικός επισκέπτης ή να
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έχει ιδιαίτερο ζήλο για τη µουσειακή εµπειρία που πρόκειται να βιώσει. Το Μουσείο έχει ως στόχο να

τους προσελκύσει όλους και να τους µυήσει στο χώρο του. Ιδιαίτερη προσπάθεια, µάλιστα, καταβάλλεται

για να συµµετάσχουν στη µουσειακή εµπειρία αυτοί οι οποίοι φαίνονται διστακτικοί.

Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να κινηθεί στους χώρους του Μουσείου ανάλογα µε τις προτιµήσεις

του. Παρολαυτά, οοφφεείλλει  νναα  γγνωωρρίζζει  κκααι  ναα  τηρρεί  σσυγγκκεκκρριµέννοουςς  κκααννόόνεςς  σσυµπερριφφοορράάςς  σστοο  χχώώρροο

ααυυτόό. Στα περισσότερα Μουσεία οι κανόνες που ισχύουν είναι οι ίδιοι και αναφέρονται γραπτώς στην

είσοδό τους. Εξαιρέσεις στους κανόνες συναντώνται συχνά σε χώρους Μουσείων και δεν είναι λίγες

οι φορές που τα Μουσεία παραλείπουν να τους αναφέρουν. Στις περιπτώσεις αυτές, ο επισκέπτης έχει

τη δυνατότητα να ζητήσει σχετικές πληροφορίες (για παράδειγµα, εάν µπορεί να φωτογραφήσει

λεπτοµέρεια ενός αντικειµένου, κάτι που συχνά παραλείπουν τα Μουσεία να διευκρινίσουν, εάν

επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση κ.ά.).

ΚΚααννόόννεεςς  σσυµπεερριφφοορράάςς  σσεε  έένναα  ΜΜοουσσεείίοο

Οι βασικότεροι απαγορευτικοί κανόνες που επιβάλλουν τα περισσότερα Μουσεία παγκοσµίως και ο

επισκέπτης έχει υποχρέωση να τους σεβαστεί είναι οι παρακάτω: η πόόσση  υυγγρρώώνν,  η  κκαατααννάάλωωσση  τρροοφφήςς,

η  εείσσοοδδοοςς  κκαατοοικκιδδίίωων, η  φφωωτοογγρράάφφησση  µεε  σσκκοοπόό  τη  δδηµοοσσίίεευσση  τωωνν  εκκθθεεµάάτωωνν  χχωωρρίίςς  άάδδεειαα (εάν

φωτογραφήσετε ένα έκθεµα παραβιάζοντας τον κανόνα µπορεί να σας ζητήσουν ενυπόγραφη δήλωση

ότι δεν θα προβείτε σε δηµοσίευση του αντικειµένου) και τοο  άάγγγιγµαα  τωωνν  εεκκθθεεµάάτωων. Σε πολλά Μουσεία,

επίσης, απαγορεύονται µέσα στο µουσείο η φφωωτοογγρράάφφησση  µε  τη  χχρρήσση  φφλλααςς,  οοι  µεγγάάλλεεςς  τσσάάνντεςς και

ταα αανντικκεείίµεενναα  µεε  ααιχχµηηρράά  άάκκρραα, όπως σουγιάδες, οµπρέλες κ.λ.π.  ((εεικκ.  1)). Οι παραπάνω περιορισµοί

επιβάλλονται για την προστασία των αντικειµένων – εκθεµάτων του Μουσείου. 
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Ατυχήµατα σε Μουσεία συµβαίνουν συχνά και η ζηµιά στα εκθέµατα από την επαφή µε υγρά ή τον

ανθρώπινο ιδρώτα µπορεί να αποβεί µοιραία, ιδίως στα αντικείµενα από µέταλλο. Η απαγόρευση του

αγγίγµατος ισχύει και στην περίπτωση που το έκθεµα προστατεύεται από προθήκη (µοναδική εξαίρεση

αποτελούν οι τυφλοί, στους οποίους δίδεται άδεια αγγίγµατος επιλεγµένων εκθεµάτων µε τη χρήση

γαντιών). Περιστατικά, όπως το ράγισµα ή το σπάσιµο του γυαλιού, συµβαίνουν τακτικά στα Μουσεία

και στις περιπτώσεις αυτές ο κίνδυνος τραυµατισµού του επισκέπτη και της καταστροφής του αντικειµένου

είναι υψηλός. Αρµοδιότητα του προσωπικού φύλαξης του Μουσείου είναι να αποτρέψει τα ατυχήµατα

αυτά, για το λόγο αυτό και η παρουσία του στο χώρο είναι απαραίτητη. 

Πολλοί είναι οι επισκέπτες που εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την ενοχλητική παρουσία φυλάκων

που οπλοφορούν ή κάνουν συνεχείς παρατηρήσεις στο κοινό, στερώντας τους, όπως υποστηρίζουν, την

ελευθερία κινήσεων. Η ύπαρξή τους, όµως, είναι αναγκαία, καθώς δεν είναι λίγα τα περιστατικά κλοπής

και βανδαλισµού αντικειµένων που έχουν συµβεί κατά καιρούς σε Μουσεία (αναφέρουµε χαρακτηριστικά

περιστατικά, όπως τον πυροβολισµό ενός πίνακα και την κλοπή ενός αντικειµένου χωρίς προθήκη και

την αντικατάστασή του µε αντίγραφο).

Στα Μουσεία ισχύουν και άάτυυποι  κκαανοοννισσµοοί, οι οποίοι απευθύνονται στον επισκέπτη και αφορούν

τη σχέση του µε τους υπόλοιπους επισκέπτες του χώρου. Ένας άγραφος κανόνας ευγένειας κατά τη

διάρκεια της επίσκεψης σε έναν εκθεσιακό χώρο είναι νναα  εκκφφρράάζζετααι  κκαανείςς  µε  τοο  µέέσσοο  τόόννοο  τηςς  φφωννήςς

τοου. Η οµιλία µε δυνατή φωνή µπορεί να αποτελεί ενόχληση για τους υπόλοιπους, οι οποίοι πιθανόν να

θέλουν να συγκεντρωθούν ή να µην µπορούν καν να παρακολουθήσουν την ξενάγησή τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι επισκέψεις παιδιών στα Μουσεία, τα οποία ενθαρρύνονται

να νιώσουν άνετα µέσα στο χώρο του Μουσείου, αλλά συχνά αποτελούν ενόχληση για το υπόλοιπο

κοινό. Για το λόγο αυτό, είίννααι  σσηµαανντικκόό  ταα  πααιδδιάά  ναα  λααµββάάννοουυνν  οοδδηγγίίεςς  σσυµπερριφφοορράάςς  ααπόό  τοουςς

σσυυννοδδούύς  τοουυςς  πρινν  τηηνν  επίσσκκεψη,  ώώσστε  ναα  τηνν  ααποολλααύύσσοουνν,  σσεεββόόµεενναα,  όµωωςς,  τοουυςς  υυπόόλλοοιπουυς

πααρρεευυρισσκκόόµενοουυςς.  Επιπρόσθετα, σε ένα Μουσείο είναι σηµαντικό να είναι κανείς ευπρρεεπώώςς

εννδδεεδδυµέέννοοςς. Η άσεµνη ενδυµασία µπορεί να προσβάλει ή να προκαλέσει κάποιους από τους πολίτες

που βρίσκονται στον ίδιο χώρο και για το λόγο αυτό προτείνεται στους επισκέπτες να είναι ευπρεπώς

ενδεδυµένοι. Το φαινόµενο της άσεµνης περιβολής παρατηρείται συχνά (ιδιαίτερα στα ελληνικά µουσεία)

σε τουρίστες-επισκέπτες κατά τους θερινούς µήνες, οι οποίοι συνηθίζουν να επισκέπτονται το χώρο

ηµίγυµνοι ή µε το µαγιό τους. Στις περιπτώσεις αυτές, οι υπάλληλοι του µουσείου τους συµβουλεύουν

να αλλάξουν εµφάνιση, παρόλο που ο κανόνας αυτός µπορεί να µην αναγράφεται πουθενά. Τέλος, οο

ποολλίτηςς  οοφφεείλλεει  ναα σσέββεετααι  τουυςς  άάλλλλοουυςς  εεπισσκκέπτεεςς, δείχνοντας κατανόηση προς τα άτοµα µε αναπηρία,

τα οποία πιθανόν να κινούνται αργά ή παραχωρώντας τη θέση ξεκούρασής του (π.χ. µια καρέκλα ή ένα

παγκάκι µέσα την έκθεση) σε ηλικιωµένα άτοµα, των οποίων η αντοχή στην ορθοστασία είναι µειωµένη. 

Εξααιρρέέσσεειςς  σστοουυςς  κκααννόόννεεςς

Οι κανόνες συµπεριφοράς που επισηµάνθηκαν ισχύουν στα περισσότερα µουσεία του κόσµου.

Παρολαυτά, εξαιρέσεις στους κανόνες υπάρχουν πάντα και οι συνηθέστερες από αυτές αφορούν στη

φωτογράφηση, την ένδυση και το άγγιγµα. Το µουσείο οφείλει να τους δηλώνει, ώστε οι επισκέπτες να

είναι προετοιµασµένοι. 

Συγκεκριµένα, σε κάποια µουσεία απαγορεύεται αυστηρά η φωτογράφηση των εκθεµάτων και του
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χώρου, ενώ σε άλλα επιτρέπεται η φωτογράφηση και µε τη χρήση φλας. Οι κανόνες επιβάλλονται από

το µουσείο και ο επισκέπτης έχει το δικαίωµα να ζητήσει να µάθει, εάν το επιθυµεί, το λόγο της

απαγόρευσης. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ο πιο συνηθισµένος λόγος για την απαγόρευση της λήψης

φωτογραφιών είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στο αντικείµενο (συνήθως στις τοιχογραφίες ή στα

αντικείµενα από οργανικά υλικά) ή η πιθανότητα δηµοσίευσης των εκθεµάτων (κάποια εκ των οποίων

ενδέχεται να είναι αδηµοσίευτα). Ακόµη, στα περισσότερα µουσεία των µουσουλµανικών χωρών (ιδιαίτερα

της αραβικής χερσονήσου) επιβάλλεται στις γυναίκες να µην αφήνουν ακάλυπτα σηµεία του σώµατός

τους και στους άντρες να φορούν µακριά παντελόνια. Ο περιορισµός αυτός προκύπτει από τις

θρησκευτικές πεποιθήσεις των κρατών αυτών και οι υπάλληλοι των µουσείων στις χώρες αυτές µπορεί

να είναι ιδιαίτερα αυστηροί στην επιβολή των κανονισµών. Ο επισκέπτης οφείλει να σεβαστεί τους

κανόνες αµφίεσης, αν και δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που αποφασίζουν για το λόγο αυτό να µην

επισκεφθούν ένα µουσείο. 

Τέλος, σε µερικά µουσεία επιτρέπεται το άγγιγµα επιλεγµένων εκθεµάτων. Τα εκθέµατα αυτά είναι

συνήθως αντικείµενα τα οποία δεν είναι σπάνια ή ευαίσθητα, και συνοδεύονται από λεζάντες µε την

ένδειξη «αγγίξτε µας!». Τα µουσεία που εφαρµόζουν την τακτική αυτή υποστηρίζουν την άποψη ότι ο

επισκέπτης κατανοεί καλύτερα την ερµηνεία και τη χρήση του αντικειµένου όταν το επεξεργάζεται µε

τα χέρια του. Προσοχή, όµως: στις περιπτώσεις που ένα αντικείµενο είναι εκτεθιµένο χωρίς προθήκη...δε

σηµαίνει οτι ο επισκέπτης µπορεί να το ακουµπήσει, παραµόνο εάν έχει την ένδειξη του ελεύθερου

αγγίγµατος. 

∆∆ικκααιώώµααταα  κκααι  ΥΥποοχχρρεεώώσσεειςς

Συνοψίζοντας τα παραπάνω καταλήγουµε στο εξής συµπέρασµα: το Μουσείο είναι ένας χώρος, όπου

ο επισκέπτης έχει ίσα δικαιώµατα µε όλους και όπου οι κανόνες συµπεριφοράς ή οι ενδεχόµενοι

περιορισµοί ισχύουν για όλους τους πολίτες. Ο επισκέπτης οφείλει να τους αποδεχθεί, καθώς ισχύουν

για την προστασία του, όπως και για τη διαφύλαξη της πολιτισµικής αξίας των αντικειµένων, που είναι

κληρονοµιά ολόκληρης της ανθρωπότητας. 

Οι κανόνες του µουσείου δεν θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν προσβάλλουν τα βασικά

ανθρώπινα δικαιώµατα. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης αισθανθεί για οποιοδήποτε λόγο

προσβεβληµένος, οφείλει να το αναφέρει. Τα µουσεία στηρίζονται στη σχέση των επισκεπτών µε τις

συλλογές τους και επιζητούν τη γνώµη του κοινού για την επίτευξη των ιδανικότερων συνθηκών

επικοινωνίας µεταξύ τους. Τέλος, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα πρέπει να είναι αποδεκτά και από

τις δύο πλευρές, ώστε ο σεβασµός του επισκέπτη προς το µουσείο και του µουσείου προς το κοινό του

να είναι αµοιβαίος. 
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ΕΡΩΩΤΗΣΣΕΙΣΣ  –  ΘΘΕΜΜΑΑΤΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΤΗΣΣΗ

1. Έχετε έρθει ποτέ αντιµέτωποι µε κάποιο δυσάρεστο περιστατικό κατά την επίσκεψή σας σ’ ένα Μουσείο;

Εάν ναι, περιγράψτε την εµπειρία σας στην τάξη. 

2. Γνωρίζατε ότι η συµµετοχή στον πολιτισµό είναι κατοχυρωµένο παν-ανθρώπινο δικαίωµα, βάσει

διεθνών Συνθηκών που έχουν γραφτεί από εκατοντάδες κράτη-µέλη της διεθνούς κοινότητας;

3. Έχετε αισθανθεί ποτέ κοινωνικά αποκλεισµένοι σε ένα µουσειακό χώρο; Εάν ναι, σε ποια περίπτωση;

4. Έχετε πληροφορηθεί για περιπτώσεις βανδαλισµού ή κλοπής αντικειµένων σε κάποιο µουσείο;

Μοιραστείτε τη γνώση σας µε τους συµµαθητές σας. 

ΒΒΙΒΒΛΛΙΟΟΓΡΡΑΑΦΦΙΑΑ

Βουδούρη, ∆άφνη, 2003, Κράτος και Μουσεία, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 155, 161, 164, 168,

169, 172, 173
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Η  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΑΑΚΚΗ  ΠΑΑΙ∆∆ΕΙΑΑ  ΚΚΑΑΙ  Η  ΣΣΗΜΜΑΑΣΣΙΑΑ  ΤΗΣΣ  ΓΙΑΑ  ΤΗ  ΣΣΥΥΓΧΧΡΡΟΟΝΝΗ  ΟΟΙΚΚΟΟΓΕΝΝΕΙΑΑ  

ΟΟ  εεκκπααιδδεευυτικκόός  ρρόόλλοος  τοου  ΜΜοουυσσεείίοου

Μία από τις πολλές ιδιότητες του µουσείου είναι η σσυµµββοολλήή  τοου  σστηνν  εκκπααίίδδευσση  κκααι  σστηνν  πννευµαατικκή

κκααλλλλιέρργειαα  τωωνν  ααννθθρρώώπωων  όόλλωωνν  τωωνν  ηλλικκιώώνν. Τα µουσεία έχουν κατοχυρώσει τον παιδαγωγικό τους

ρόλο και τον ενδυναµώνουν προσαρµόζοντας την παιδευτική τους προσφορά ανάλογα µε τις ανάγκες

της κοινωνίας. Τις τελευταίες δεκαετίες στα µουσεία πραγµατοποιούνται εκκπααιδδευτικκάά  πρροογγρράάµµµααταα  γιαα

σσχχοολείίαα  κκααι  οοικκοογγέέννειεςς, που έχουν ως στόχο την εξοικείωση µε το µουσειακό χώρο και την επιµόρφωσή

τους. Παράλληλα µε τα νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα που εγκαινιάζονται, τα µουσεία καταβάλλουν

προσπάθειες, ώστε να εµπλουτίσουν µε παιδευτικό υλικό τις εκθέσεις τους µε στόχο να είναι πιο

ελκυστικές και, προπάντων, πιο κατανοητές από το ευρύ κοινό. 

Η  οοικκοογγέέννεειαα  σστοο  ΜΜοουσσεείίοο

Ανάµεσα στο ευρύ κοινό που επισκέπτεται τα µουσεία είναι και οι οικογένειες. Τις περισσότερες φορές

οι οοικκοογγεεννειαακκέςς  επισσκκέψψειςς πραγµατοποιούνται το σαββατοκύριακο, καθώς εκείνες τις ηµέρες τα µέλη

της οικογένειας είναι ελεύθερα από τις επαγγελµατικές και σχολικές τους υποχρεώσεις. Ταα  µοουυσσείαα

πρροοτεείίννοουυνν  τηνν  επίσσκκεψψη  τωωνν  οοικκοογγενειώώνν  ωωςς  ηµερρήσσιαα  εκκδδρροοµήή  σσε  έένναα  χχώώρροο  ποου  πρροοσσφφέρρεει  τη  γννώώσση,

τηνν  ψψυυχχααγγωωγγίίαα,  τηνν  έρρεευνναα,  τη  χχααλλάάρρωωσση  κκααι  τηνν  ευυκκααιρρίίαα  σστοουςς  γγοοννείίςς  ή  τοουςς  κκηδδεµόόννεςς  νναα  έέρρθθοουνν

πιοο  κκοονντάά  σσταα  πααιδδιάά  τοουςς.  

Έρευνες στην Αγγλία έχουν αποδείξει οτι στη Βρετανία το ένα τέταρτο των επισκεπτών των µουσείων

είναι οικογένειες και συνηθίζουν να επισκέπτονται τα µουσεία τις Κυριακές. Στην Ελλάδα οι επισκέψεις

των οικογενειών στα µουσεία παρουσιάζονται ακόµα συγκρατηµένες, παρόλο που τα ελληνικά µουσεία

προσφέρουν ποικίλες δραστηριότητες για παιδιά και συνοδούς εκτός του σχολικού ωραρίου. Αφήγηση

παραµυθιού, κυνήγι θησαυρών, ξεναγήσεις, θεατρικό παιχνίδι, µαθήµατα χειροτεχνίας και επιτόπια

έρευνα είναι µερικά µόνο από τα προγράµµατα που εφαρµόζονται στα ελληνικά µουσεία µε στόχο να

προσελκύσουν τις οικογένειες το σαββατοκύριακο. Η εκδροµή στο µουσείο αποτελεί ιδανικό τρόπο

οικογενειακής «επιµόρφωσης» εκτός σπιτιού, η οποία προσφέρεται σε µορφή άτυπης διδασκαλίας και

έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σηµαντική στις οικογένειες που την έχουν βιώσει.

Το µουσείο δίνει στα παιδιά πολλά ερεθίσµατα για να γνωρίσουν τον κόσµο, και στους γονείς πολλές

ευκαιρίες να ενασχοληθούν συστηµατικά και υπεύθυνα µε την εκπαίδευση των παιδιών τους. Η µουσειακή

εµπειρία µπορεί να γίνει το έναυσµα για ουσιαστικές συζητήσεις µεταξύ των µελών της οικογένειας όχι

µόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, αλλά και µετά την επιστροφή τους στο σπίτι.

31



Ταα  πααιδδιάά  σσταα  ΜΜοουσσεείαα

Ταα  πααιδδιάά  ααποοτελλοούνν  τοουςς  µµελλλλοονντικκοούςς  επισσκκέέπτεςς των µουσείων. Έτσι, τα µουσεία οφείλουν να είναι

προετοιµασµένα, ώστε να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους και να τους εξασφαλίσουν µία

διασκεδαστική εµπειρία. Ο όρος «διασκεδαστική εµπειρία» χρησιµοποιείται για την επίσκεψη των παιδιών

στο µουσείο, καθώς είναι αποδεδειγµένο ότι τα παιδιά απορροφούν

καλύτερα τις πληροφορίες που λαµβάνουν όταν τις συνδυάζουν

µε ευχάριστα συναισθήµατα. 

Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που τα παιδιά επισκέπτονται ένα

µουσείο χωρίς συνοδό. Επίσης, τα παιδιά συνηθίζουν να

κατευθύνονται προς τις βιτρίνες που εκθέτουν παράξενα και

εντυπωσιακά αντικείµενα, τα οποία διεγείρουν τη φαντασία τους

(εεικκ.1). Επιπλέον, έρευνες µε θέµα τη συµπεριφορά των παιδιών

στους εκθεσιακούς χώρους έχουν αποδείξει ότι ελάχιστα είναι τα

παιδιά που διαβάζουν τις λεζάντες των αντικειµένων ή το εποπτικό

υλικό. Αντίθετα, τα παιδιά φαίνεται ότι είναι πιο εξοικειωµένα από

τους ενήλικους επισκέπτες µε τα διαδραστικά εκθέµατα των

µουσείων (π.χ. µε υπολογιστές ή παιχνίδια), µε τα οποία δεν

διστάζουν να πειραµατιστούν. Η νέα αυτή γενιά έχει καλύτερη

πρόσβαση στην ηλεκτρονική γνώση και µεγαλύτερη άνεση στον

χειρισµό της. 

Η  σσυυµµββοολλή  τωωνν  εενήλλικκωωνν  σσυυννοοδδώώνν  τωων  πααιδδιώώνν  εείννααι  ααπααρρααίίτητη κατά τη διαδικασία της περιήγησης.

Η βοήθεια που θα προσφέρει ο ενήλικας στην ερµηνεία του εκθέµατος διαβάζοντας το συνοδευτικό

υλικό ή θέτοντας ερωτήσεις ολοκληρώνει την εµπειρία του παιδιού. ΟΟ  δδιάάλλοογγοοςς  µεε  το  πααιδδί κατά τη

διάρκεια της επίσκεψης ενισχύει την κριτική του ικανότητα και διεγείρει το ενδιαφέρον του. Ταυτόχρονα,

δίνει στο παιδί την αίσθηση ότι ανήκει σε µια ευρύτερη «οικογένεια», καθώς µαθαίνει για τον πολιτισµό

της χώρας του αλλά και ξένων χωρών. Με την επίσκεψή τους στα µουσεία, παιδιά και ενήλικες

εντάσσονται οµαλά στην παγκόσµια κουλτούρα που αποτελεί πολύτιµη κληρονοµιά όλων µας.

Το περιβάλλον του µουσείου είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά έρχονται αντιµέτωπα µε πλήθος

ερεθισµάτων και καταστάσεις ασυνήθιστες για αυτά. Εάάν  ααισσθθαανθθοούύνν  οοικκείίαα  κκααι  δδεείξοουνν  εννδδιααφφέρροονν

γιαα  τοονν  θθααυµαασστόό  κκόόσσµοο  τωωνν  ΜΜοουσσεείωωνν,  τόότε  έέχχοουνν  περρισσσσόότερρεςς  πιθθααννόότητεςς  νναα  ααγγααπήσσοουν  τοονν  κκόόσσµοο

αυυτόό  κκααι  ωςς  εενήήλλικκοοι. Συµβαίνει, µάλιστα, τα άτοµα που επισκέπτονται συχνότερα τα µουσεία να είναι

τα άτοµα που ήταν εξοικειωµένα µε το χώρο από την παιδική τους ηλικία. 

Η  εεπιββίίωωσση  τωωνν  µοουσσείωωνν  σστοο  µέλλλλοονν  έγγκκειτααι  σστηνν  εεπίσσκκεψψη  τωωνν  πααιδδιώών  σσταα  µοουυσσεείαα. Εάν θέλουν

τα µουσεία να δέχονται και στο µέλλον ενήλικους επισκέπτες πρέπει νναα  ικκααννοοποοιήσσοουυνν  τιςς  πρροοσσδδοοκκίίεςς

τωωνν  ααννήλλικκωωνν  εεπισσκκεεπτώών  τοουυςς. Η οικογένεια διαµορφώνει κατά ένα µεγάλο βαθµό τη συµπεριφορά των

παιδιών και τα µουσεία οφείλουν να είναι προετοιµασµένα για να την υποδεχθούν. Για το λόγο αυτό οι

εκθέσεις των µουσείων έχουν ανανεωθεί και έχει εκδοθεί ειδικό διανεµόµενο υλικό προς τις οικογένειες,

µε σκοπό η επίσκεψη να γίνει πιο δηµιουργική και να αποκτήσει το χαρακτήρα παιχνιδιού γνώσεων.

Επιπλέον, στα Πωλητήρια πολλών µουσείων διατίθενται οικογενειακά παιχνίδια µε ειδική θεµατολογία

από τα µουσεία, ενώ αρκετά εστιατόρια σε µουσεία έχουν εντάξει στο µενού τους παιδικά γεύµατα! 
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Εικ. 1: Παιδιά που διαβάζουν λεζάντες σε
περιοδική έκθεση µουσείου (προσωπικό

αρχείο κ. ∆ήµητρας Λαµπρέτσα)



Εκκπααιδδεευυτικκάά  πρροογγρράάµµααταα  σσταα  µοουυσσεείαα

Τα µουσεία προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράµµατα που απευθύνονται σε σχολικές οµάδες, σε

οικογένειες, αλλά και σε µεµονωµένους ανήλικους επισκέπτες. Τα προγράµµατα αυτά µπορεί να

λειτουργούν ως οµαδική δραστηριότητα στο µουσείο, στο σχολείο ή και στο σπίτι. 

Στα περισσότερα µουσεία της Ελλάδας λειτουργούν εκπαιδευτικά προγράµµατα που απευθύνονται

σε µαθητές, κυρίως του δηµοτικού. Τα προγράµµατα αυτά

διεξάγονται στους εκθεσιακούς χώρους ή στην αίθουσα

εκπαιδευτικών προγραµµάτων του µουσείου και υλοποιούνται τις

περισσότερες φορές από µουσειοπαιδαγωγούς ή ειδικούς

ερµηνευτές, οι οποίοι διακρίνονται από τη µεταδοτικότητα που

έχουν στα παιδιά. Παιχνίδια, δραµατοποίηση, αφήγηση ιστορίας,

πειράµατα, σχέδιο-ζωγραφική -κατασκευές, ξενάγηση και διάλογος

είναι οι συνηθέστερες µορφές εκπαιδευτικών προγραµµάτων που

πραγµατοποιούνται στα ελληνικά µουσεία και είναι ιδιαίτερα

αγαπητά στα παιδιά. ∆εν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι τα τελευταία

χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθµός των σχολικών οµάδων που επιλέγουν

να παρακολουθήσουν κάποιο ειδικό πρόγραµµα που τους

προσφέρει το µουσείο (εικκ.22). Αξίζει να σηµειωθεί οτι πολλά από τα

προγράµµατα προσφέρονται δωρεάν στους µαθητές και

απευθύνονται σε όλους. Σε πολλά µουσεία, µάλιστα, υπάρχουν

ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα για κωφά παιδιά, για παιδιά

προσφύγων, για παιδιά µε αναπηρίες κ.ά.

Πολλά είναι τα µουσεία που προσφέρουν δανειστικό υλικό σε σχολεία ή σε οµάδες ανηλίκων που δεν

έχουν τη δυνατότητα να τα επισκεφθούν. Το υλικό αυτό µπορεί να έχει τη µορφή «µµοουσσεειοοσσκκεευυήςς». Η

µουσειοσκευή αναφέρεται σε θέµατα του µουσείου και µπορεί να περιλαµβάνει έντυπα, αντίγραφα

αντικειµένων, φωτογραφίες, CD, παιχνίδια και άλλα αντικείµενα που βοηθούν τους ενδιαφερόµενους στην

καλύτερη κατανόηση του επιλεγµένου θέµατος. Το µουσείο προµηθεύει τους εκπαιδευτές µε το υλικό αυτό

ώστε η επεξεργασία του από τους µαθητές εκτός των συνόρων του µουσείου να προσεγγίζει τη µορφή της

επίσκεψης ή να τους προετοιµάζει για µία µελλοντική επαφή µε το µουσείο. Πολλά µουσεία παρέχουν το

δανειστικό τους υλικό σε σωφρονιστικά ιδρύµατα ανηλίκων, σε βιβλιοθήκες, σε κέντρα νεότητας και αλλού. 

Άλλα εκπαιδευτικά προγράµµατα µουσείων που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι αυτά που έχουν τη

µορφή εκδηλώσεων. Συγκεκριµένα, πολλά µουσεία οργανώνουν το σαββατοκύριακο δραστηριότητες

για παιδιά, σε µία προσπάθεια να προσελκύσουν τις οικογένειες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι κηδεµόνες

έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και οι ίδιοι το παιδικό πρόγραµµα του µουσείου ή να

εµπιστευτούν τα παιδιά τους στους παιδαγωγούς και οι ίδιοι να περιηγηθούν µόνοι τους στις εκθέσεις.

Είναι σηµαντικό οι συνοδοί των παιδιών µετά το πέρας του προγράµµατος να παραµείνουν στο µουσείο

και να ανακαλύψουν από κοινού τους χώρους του. 

Σε κάποια µουσεία παραχωρείται εκπαιδευτικό υλικό στους επισκέπτες που συνοδεύουν παιδιά.

Συνήθως πρόκειται για έντυπα, που περιέχουν πληροφορίες για την έκθεση, προτεινόµενες διαδροµές,

δραστηριότητες και ερωτήσεις, µε σκοπό να βοηθήσουν τον ενήλικα στην προσπάθειά του να περιηγηθεί

ευκολότερα και να κεντρίσει το ενδιαφέρον του παιδιού. 

33

Εικ. 2: Εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο Εθνικό
Αρχαιολογικό µουσείο 

(προσωπικό αρχείο συγγραφέα)



Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που προσφέρουν τα µουσεία ανακοινώνονται στο διαδίκτυο και στον

ηµερήσιο και περιοδικό Τύπο. Ακόµα, στις Πληροφορίες του µουσείου οι υπάλληλοι µπορούν να

ενηµερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόµενους. 

Τέλος, κάποια µουσεία πρωτοπορούν στην οργάνωση ειδικών σεµιναρίων για ενήλικες, διδάσκοντας

µµοουσσειαακκή  ααγωωγγή. Τα σεµινάρια αυτά διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από τους

υπεύθυνους των µουσείων, απευθύνονται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται

για την µουσειακή εκπαίδευση και στοχεύουν στην ενηµέρωση σχετικά µε θέµατα µουσειακής αγωγής. 

Η  σσηµαασσίαα  τηςς  µοουυσσεειαακκήή  ααγγωωγγήςς

Τα µουσεία επενδύουν στις επισκέψεις των παιδιών. Οι µικροί επισκέπτες είναι οι πιο αυθόρµητοι κριτές

και η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τα εκθέµατα είναι το κλειδί για µια επιτυχηµένη

έκθεση. Είναι βασικό λοιπόν το µουσείο να γνωρίζει τις αντιδράσεις των επισκεπτών, ώστε να βελτιώνει

την προσφορά του. 

Απαραίτητη, όµως, προυπόθεση για µία ψυχαγωγική και παιδευτική εµπειρία είναι οι µικροί, υποψήφιοι

επισκέπτες να έχουν ενηµερωθεί για τις δυνατότητες που τους προσφέρει το µουσείο. Η έννοια του

µουσείου, ο ρόλος του στην κοινωνία και η ατοµική συµπεριφορά του επισκέπτη µέσα στο χώρο είναι

τα βασικά στοιχεία που ένα παιδί οφείλει να γνωρίζει πριν την επίσκεψη. Η  οικκοογγέννειαα  κκααι  τοο  σσχχοολλεείοο

είννααι  οοι  ββαασσικκοοί  φφοορείςς  εκκπααίδδευυσσης  τωωνν  πααιδδιώώνν  κκααι  οοφείλλοουυνν  νναα  ταα  ευυααισσθηητοοποοιήσσοουυν.  
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Παιδιά σε διαδραστικές δραστηριότητες στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.
(προσωπικό αρχείο Χαράς Μουρλά)



ΕΡΩΩΤΗΣΣΕΙΣΣ  –  ΘΘΕΜΜΑΑΤΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΤΗΣΣΗ

1. Έχετε παρακολουθήσει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε µουσείο ως ανήλικοι ή ενήλικοι; Εάν ναι,

περιγράψτε την εµπειρία σας στην τάξη.

2. Ποια είναι η γνώµη σας για την προσπάθεια των µουσείων να προσεγγίσουν τα παιδιά µέσα από

εκπαιδευτικές δραστηριότητες; 

3. Όσοι είστε πάνω από 55 ετών, µπορείτε να θυµηθείτε αν είχατε ποτέ επισκεφθεί µουσειακό χώρο µε

την οικογένειά σας ή µε το σχολείο σας όταν είσαστε παιδί; Αν ναι, προσπαθήστε να αναβιώσετε την

εµπειρία σας συζητώντας µέσα στην τάξη. Αν όχι, προσπαθήστε να εξηγήσετε γιατί (διαφορετικές

συνθήκες στην κοινωνία, στην εκπαίδευση, κ.ο.κ.).

ΠΡΟΟΤΕΙΝΝΟΟΜΜΕΝΝΕΣΣ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

1. Προσπαθήστε να δηµιουργήσετε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για ένα µουσείο της επιλογής σας.

Αποφασίστε ποια συλλογή του µουσείου που επιλέξατε θα αποτελέσει το θέµα σας, σε ποιες ηλικίες

θα απευθύνεται, ποιος θα είναι ο τρόπος λειτουργίας του (π.χ. παιχνίδι, µουσειοσκευή, έντυπο κ.λ.π.)

και ο στόχος του προγράµµατος. Μετά την ολοκλήρωση της δηµιουργίας του µπορείτε να το

καταθέσετε στο εκπαιδευτικό τµήµα του µουσείου. Ίσως να αποτελέσει το νέο του εκπαιδευτικό

πρόγραµµα! 

ΒΒΙΒΒΛΛΙΟΟΓΡΑΑΦΦΙΑΑ
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Hooper-Greenhill, Eilean, ‘Education, Communications and Interpretation: Τowards a Critical Peda-

gogy in Museums’, στο The Educational Role of the Museum, ed. Eilean Hooper-Greenhill, 2nd

ed. (London: Routledge, 1999) σελ. 9

Wood, Richard, ‘Families’ στο Developing Museum Exhibitions for Lifelong Learning, ed. Gail Durbin,

(London: The Stationery Office, 2000) σελ. 77, 
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ΣΣΥΥΓΧΧΡΡΟΟΝΝΕΣΣ  ΜΜΟΟΡΦΦΕΣΣ  ΜΟΟΥΥΣΣΕΙΩΩΝΝ

Τα Μουσεία εξελίσσονται και πληθαίνουν διαρκώς. Στόχος των σύγχρονων Μουσείων είναι να προσεγ-

γίσουν τους επισκέπτες τους και να τους προσφέρουν νέες, ξεχωριστές εµπειρίες. Εφόδιό τους είναι

η γνώση που µεταδίδουν και οι πολλαπλές δυνατότητες που µπορούν να προσφέρουν στο κοινό. Κύρι-

οι ανταγωνιστές τους είναι τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης που προσφέρουν πληθώρα συσσωρευµένων

πληροφοριών καθηµερινά και οι χώροι συγκέντρωσης πλήθους κάθε είδους (π.χ. γυµναστήρια, πολυ-

καταστήµατα, πάρκα, κέντρα αναψυχής κ.λ.π.). 

Τα Μουσεία αγωνίζονται να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του «κορεσµένου πολίτη» της σύγχρονης ε-

ποχής και να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις του. Παράλληλα, προσπαθούν να καταρρίψουν τους

φραγµούς των συνόρων και των ατοµικών ιδιαιτεροτήτων, ώστε να είναι προσιτά σε όλους. Είναι πλέον

ανάγκη για τα Μουσεία να ανανεώνονται συνεχώς και να κατοχυρώσουν τον σηµαντικό ρόλο τους στην

σύγχρονη κοινωνία, ώστε να συνεχίσουν να υπηρετούν το σκοπό τους. 

Ενδεικτικά παραδείγµατα σύγχρονων µορφών Μουσείων παρουσιάζονται παρακάτω. 

ΜΜοουυσσεείίαα  σστοο  ∆∆ιααδδίίκκτυοο

Η πιο σύγχρονη µορφή Μουσείων είναι τα Μουσεία που παρουσιάζονται στο διαδίκτυο. Πολλοί καλλι-

τέχνες οι οποίοι δεν έχουν την ευκαιρία να εκθέσουν τα έργα τους σε κάποιο εκθεσιακό χώρο, εκκθθέ-

τοουυνν  ταα  έέρργγαα  τοουυςς  ψηφφιαακκάά, µέσα από τις ιστοσελίδες του διαδικτύου. Ψηφιακές εκθέσεις µε διάφορα

θέµατα εγκαινιάζονται καθηµερινά και οι «εικονικοί επισκέπτες» τους ολοένα και αυξάνονται. 

Αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύουν οτι η εικονική επίσκεψη είναι απρόσωπη και δεν συγκρίνεται µε την

εµπειρία της πραγµατικής επίσκεψης και της θέασης των αντικειµένων από κοντά. Οι υπέρµαχοι των δια-

δικυακών εκθέσεων αντικρούουν την άποψη αυτή υποστηρίζοντας την ευκολία αυτού του τρόπου έκθε-

σης µε µοναδικό µειονέκτηµα την έλλειψη της κοινωνικότητας - αµεσότητας. Στα προτερήµατα που ανα-

φέρουν συγκατελέγονται η  ααπερριόόρρισστη  (κκααι  σσεε  ποολλλλάά  ελλεύύθθεερρη)  πρόόσσββαασση  σσε  πλληρροοφφοορριαακκόό  υλλικκόό,  η  αα-

νντααλλλλααγή  κκααι  η  δδιάάδδοοσση  ααπόόψεωωνν,  τοο  κκέρρδδοοςς  χχρρόόννοου,  η  πρροοσσταασσίίαα  τωωνν  αανντικκειµέέννωωνν  ααπόό  τηνν  εκκτετααµέέννη

έέκκθθεεσσήή  τοουςς,  η  εεξξοοικκεείίωωσσηη  τωων  αατόόµωωνν  µεε  τοο  χχώώρρο  τοουυ  δδιααδδικκτύύοου  ((κκαθθώώςς  ηη  χχρρήσση  τηςς  τεεχχνοολλοογγίας  τηης

πλληρροοφφοορρικκήςς  γίνεετααι  κκοοµµάάτι  τηςς  κκααθθηµεεριννήςς  µααςς  ζζωωήςς)),  οοι  ποολλλλααπλλέές  επιλλοογγέςς  σστοονν  τρρόόποο  έέκκθεεσσηςς,

η  κκαατάάρργγησση  τωωνν  χχωωρρικκώώνν  σσυυννόόρρωωνν  κκααι  οο  ααπεευθείαας  δδιάάλλοογγοοςς  τωων  επιµµελλητώώνν  µµε  τοο  κκοοιννόό. 

Πολλά είναι και τα Μουσεία που µέσω των ιστοσελίδων τους δίνουν την ευκαιρία στον ενδιαφερό-
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µενο να πραγµατοποιήσει µέσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µία εικκοοννικκή  περριήγγησση στους χώρους

του Μουσείου. Η περιήγηση αυτή περιλαµβάνει την εικονική ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους και

την παρουσίαση των εκθεµάτων. Σε πολλές ιστοσελίδες παρέχεται απευθείας σύνδεση µε τις ιστοσελί-

δες άλλων Μουσείων για τους επισκέπτες που επιθυµούν να γνωρίσουν και άλλα Μουσεία του ίδιου εί-

δους. Τα προγράµµατα τέτοιου είδους πληθαίνουν συνεχώς στους χώρους του διαδικτύου και τα Μου-

σεία έχουν κατορθώσει να συνεργάζονται και να ανταλλάσουν πληροφορίες και µεθόδους προσέγγι-

σης του κοινού. 

∆ύο από τις πιο σύγχρονες ιστοσελίδες µουσείου στο διαδίκτυο που µπορείτε να επισκεφθείτε είναι

οι ακόλουθες:

wwwww.eeuurooppeeannvvirtualmusseeumm.it

wwwww.vv-ccoosstuummemmusseeum.ggrr

ΜΜοουυσσεείίαα  γγιαα  τυφφλλοούύςς

Πριν από µερικά χρόνια η επίσκεψη σε ένα Μουσεία αποτελούσε πλεονέκτηµα µόνο για τους ανθρώ-

πους µε όραση. Καθώς τα Μουσεία επικεντρώνονταν όλο και περισσότερο στις ανάγκες των επισκε-

πτών τους και προσπαθούσαν να ικανοποιήσουν τις ιδιαιτερότητες όλων, εισήχθησαν νέες µέθοδοι έκ-

θεσης των Συλλογών τους. 

Τα Μουσεία Τυφλών είναι από τους χώρους µε τους πλέον πρωτότυπες µεθόδους έκθεσης. Συνήθως

εκθέτουν αντίγραφα γνωστών µουσειακών εκθεµάτων, τα οποία οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να τα

γνωρίσουν µέσω της αφής. Οι λεζάντες είναι γραµµένες σε γλώσσα Braille και οι εκθεσιακοί χώροι είναι

ευρύχωροι. Σηµαντικό Μουσείο τέτοιου είδους και µοναδικό στην Ελλάδα είναι ο «Φάρος των Τυφλών» που

στεγάζεται στην Καλλιθέα (Αθήνα). Πρόκειται για έναν χώρο, όπου εκτίθενται αντίγραφα σηµαντικών εκθε-

µάτων (όπως αρχαία ελληνικά αγάλµατα), τα οποία οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αγγίξουν και να

περιεργαστούν. Το Μουσείο οργανώνει τακτικά ξεναγήσεις και για άτοµα που βλέπουν, τα οποία έχουν την
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Φωτογραφία ιστοσελίδας µε έκθεση στο διαδίκτυο (http://www.lbwf.gov.uk/wmg/gallery.htm)



ευκαιρία µέσα στο χώρο αυτό να έρθουν σε επαφή µε τα αντικείµενα µε τον

ίδιο τρόπο που τα γνωρίζουν και αυτοί που δεν βλέπουν (µε τα µάτια δεµέ-

να). Είναι µία εµπειρία πρωτόγνωρη και δίνεται η δυνατότητα σε όλους να

τη βιώσουν!

Προσπαθώντας να εξασφαλίσουν µία ικανοποιητική εµπειρία στο κοι-

νό τους συµπεριλαµβάνοντας όλες τις κοινωνικές οµάδες, πολλά Μου-

σεία έχουν προβλέψει να δέχονται στις εκθέσεις τους τυφλούς προσφέ-

ροντάς τους την ευκαιρία να αγγίξουν τα αυθεντικά εκθέµατα. Σε αρκε-

τά ελληνικά Μουσεία (π.χ. στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο) δίνεται η

δυνατότητα στους τυφλούς να επισκεφθούν συνοδευόµενοι τους εκθε-

σιακούς χώρους και να αγγίξουν επιλεγµένα εκθέµατα φορώντας γάντια

για την προστασία των αντικειµένων. Σε πολλά Μουσεία του εξωτερικού

(π.χ. στο New Walk Museum στο Leicester της Αγγλίας) έχει προβλεφθεί

ειδικός εκθεσιακός χώρος για τους τυφλούς, όπου εκτίθενται αντικείµε-

να που µπορεί να τα αγγίξει κανείς χωρίς γάντια και να διαβάσει τις σχε-

τικές λεζάντες σε γλώσσα Braille. Σε άλλα Μουσεία έχουν προβλέψει να

χρησιµοποιούν µεγάλη γραµµατοσειρά και ειδικά χρώµατα στα κείµενα

του εποπτικού υλικού, ώστε να µπορούν να νιώθουν άνετα κατά την επί-

σκεψη και τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης.

Πααιδδικκάά  ΜΜοουσσεείαα

Τα παιδικά Μουσεία είναι ιδιαίτερα αγαπητά στο εξωτερικό και πληθαίνουν διαρκώς και στην Ελλάδα. Τα

Μουσεία αυτά αποσκοπούν στην εξοικείωση των παιδιών µε το µουσειακό χώρο από την παιδική ακόµη

ηλικία και τη διεύρυνση των οριζόντων τους. Τα εκθέµατά τους µπορεί να µην είναι πάντα υψηλής αισθη-

τικής και χρηµατική αξίας ή οργανωµένα σε Συλλογές, αλλά ο ρόλος των παιδικών Μουσείων είναι διευ-

ρυµένος σε σχέση µε την παραδοσιακή έννοια του Μουσείου. Υπηρετούν µεν το σκοπό ενός Μουσείου,

χωρίς, όµως, τα εκθέµατα να κατέχουν τον κεντρικό ρόλο. Η γνωριµία µε το αντικείµενο ή µε το θέµα της

έκθεσης πραγµατοποιείται µέσα από την παρακολούθηση και την επεξεργασία και στόχος είναι η παιδα-

γωγική προσέγγιση των θεµάτων.

Πρόκειται για Μουσεία που εκθέτουν αντικείµενα όλων των ειδών (µοναδικά εκθέµατα, αντικείµενα κα-

θηµερινής χρήσης, χειροτεχνίες παιδιών κ.ά.), µε τρόπο παιδαγωγικό. Τα παιδικά µουσεία δδίννοουνν  τη  δδυυ-

νναατόότηταα  σστοουυςς  µικκρροούςς  επισκκέέπτεςς  νναα  πααρραακκοολοουυθθήήσσοουνν,  νναα  πααίίξξοουν,  ναα  φφαανντααστοούύνν,  νναα  περριερργγαα-

σστοούύν,  ναα  ααγγγγίξξουνν,  νναα  δδηµιουυρργγήσσουυνν,  νναα  σσυυµµεετάάσσχχοουυνν  κκααι  νναα  µάάθθοουυνν  ννέέαα  πρράάγµααταα  δδιαασσκκεεδδάάζζοοννταας

οοµααδδικκάά  ή  αατοοµµικκάά.

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο της Αθήνας είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα στην Ελλάδα και απο-

τελεί κέντρο γνωριµίας των παιδιών µε τον πολιτισµό µας. Στεγάζεται στην οδό Κυδαθηναίων 14 στη Πλά-

κα και προσφέρει πλήθος πρωτότυπων δραστηριοτήτων. Μπορείτε να ενηµερωθείτε για την προσφο-

ρά του στο διαδίκτυο: www.hcm.gr

39

Φωτογραφία τυφλού επισκέπτη σε
µουσείο που αγγίζει τα εκθέµατα φο-

ρώντας γάντια (προσωπικό αρχείο
συγγραφέα)



ΜΜοουυσσεείαα  µε  εεκκθθέέµααταα  ποουυ  κκααλλοούύνν....νναα  ταα  ααγγγίξοουυνν!

«ΑΑγγγγίξτε  µµααςς» λένε οι πινακίδες σε πολλά σύγχρονα Μουσεία. Πρόκειται για µία πρωτότυπη µέθοδο έκ-

θεσης αντικειµένων, η οποία εφαρµόζεται κυρίως σε Μουσεία του εξωτερικού και σε ελάχιστα ελληνι-

κά (π.χ. Παιδικό Μουσείο Αθήνας). Πρόκειται για εκθεσιακούς χώρους, όπου εκτίθενται αυθεντικά α-

ντικείµενα τα οποία επιτρέπεται οι επισκέπτες να τα αγγίζουν. Η µέθοδος αυτή έχει ως στόχο να φέρει

τους επισκέπτες πιο κοντά στο αντικείµενο, καθώς η επεξεργασία του βοηθάει στην καλύτερη κατανόη-

σή του. 

ΜΜοουσσεείίαα  µµεε  δδιααδδρραασστικκάά  εεκκθθέέµααταα

Στα περισσότερα Μουσεία τα εκθέµατα συνοδεύονται από πλούσιο εποπτι-

κό υλικό. Στα πιο σύγχρονα το υλικό αυτό έχει διαδραστικό χαρακτήρα. Ου-

σιαστικά, µέσω της χρήσης του υλικού αυτού (π.χ. πολυµέσα) ο επισκέπτης

έχει τη δυνατότητα πειραµατιζόµενος να κατανοήσει βαθύτερα τα εκθέµα-

τα και την ιδιότητά τους, η οποία πολλές φορές δεν είναι έκδηλη µόνο από

την παράθεσή τους στις προθήκες. 

Τα σύγχρονα Μουσεία έχουν αναγνωρίσει το βοηθητικό και συµπληρω-

µατικό ρόλο των διαδραστικών µέσων και τα αξιοποιούν παράλληλα µε τις

εκθέσεις τους. 

Στην Ελλάδα το µοναδικό πολιτιστικό κέντρο µε διαδραστικά εκθέµατα

είναι ο «Ελληνικός Κόσµος» του Ιδρύµατος  Μείζονος Ελληνισµού στην

Αθήνα. Στους χώρους του υπάρχουν θέατρα εικονικής πραγµατικότητας

και θόλος, των οποίων τα θέµατα ανανεώνονται αρκετά συχνά. Πληροφο-

ρίες: http://www.ime.gr, http://www.hellenic-cosmos.gr
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Φωτογραφία οθόνης αφής στο Εθνι-
κό Μουσείο της Σκωτίας (προσωπικό

αρχείο συγγραφέα)

Φωτογραφία µε εποπτικό και διαδραστικό υλικό στο Εθνικό Μουσείο της Σκωτίας (προσωπικό αρχείο συγγραφέα)



ΕΡΩΩΤΗΣΣΕΙΣΣ  -  ΘΘΕΜΜΑΑΤΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΤΗΣΣΗ

1. Πιστεύετε ότι η χρήση βοηθητικών πολυµέσων στα Μουσεία βοηθάει τον επισκέπτη ή προτιµάτε την

απλή παράθεση των αντικειµένων στο µουσειακό χώρο;

2. Έχετε επισκεφθεί κάποια έκθεση στο διαδίκτυο; Ποια ήταν τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα

που εντοπίσατε;

3. Πώς κρίνετε την προσπάθεια των Μουσείων να συµπεριλάβουν όλες τις κοινωνικές οµάδες στο χώ-

ρο τους; 

4. Υποστηρίζετε την άποψη οτι το άγγιγµα του εκθέµατος βοηθάει στην κατανόηση της χρήσης του;

5. Πιστεύετε οτι τα Μουσεία, των οποίων τα εκθέµατα δεν είναι σπάνια έργα τέχνης, αλλά απευθύνο-

νται στο κοινό τους µε στόχο την καλλιέργεια και τη µάθηση µέσω της επεξεργασίας, υστερούν σε α-

ξία σε σχέση µε τα µεγάλα Μουσεία που εκθέτουν µοναδικά αντικείµενα τέχνης;

ΠΡΟΟΤΕΙΝΝΟΟΜΜΕΝΝΕΣΣ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

1. Οργανώστε µία οµαδική επίσκεψη στο Φάρο των Τυφλών στην Καλλιθέα. Ζητήστε να σας δέσουν τα

µάτια και να ξεναγηθείτε χωρίς την όρασή σας. Προσπαθείστε να εντοπίσετε τα εκθέµατα µόνο µε

την αίσθηση της αφής. Συζητήστε την εµπειρία σας µετά την επίσκεψη. Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα

της επίσκεψης, δοκιµάστε να πραγµατοποιήσετε το αντίστοιχο στην τάξη, αντικαθιστώντας τα µουσει-

ακά εκθέµατα µε καθηµερινά αντικείµενα. 

2. Εάν έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσα στην τάξη, πραγµατοποιήστε µία εικονική επί-

σκεψη σε µία έκθεση έργων τέχνης. Μοιραστείτε τις εντυπώσεις σας µε τους συµµαθητές σας. 
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ΤΑΑ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΑΑ  ΤΗΣΣ  ΠΟΟΛΛΗΣΣ  /  ΧΧΩΩΡΡΑΑΣΣ  ΜΜΟΟΥΥ  

Η χώρα µας προσφέρει πλήθος µεγάλων και αξιόλογων Μουσείων, όπου ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή

µε την ελληνική πολιτισµική κληρονοµιά. Ο επισκέπτης στην Ελλάδα έχει, όµως, και το προνόµιο να µπο-

ρεί να επισκεφθεί και τους ίδιους τους χώρους, όπου έχουν βρεθεί όλα τα ευρήµατα που σήµερα αποτε-

λούν µουσειακά εκθέµατα. Οι χώροι αυτοί, αρχαιολογικοί κατά το πλείστον, είναι επισκέψιµοι και, σε πολ-

λές περιπτώσεις, κοντά στα µνηµεία ή στους ανασκαφικούς χώρους υπάρχει σχετικό ενηµερωτικό υλικό.

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που συγκρότησαν Μουσείο µε

σκοπό τη µόρφωση του λαού. Ειδικότερα, το 1825 ο Υπουργός Εσωτερικών Γρ. ∆ικαίος (Παπαφλέσσας)

κάλεσε τις Τοπικές Αρχές και τους δασκάλους να συγκεντρώσουν και να διαφυλάξουν τα αρχαία στα

σχολεία: «διά ν'αποκτήση, µε τον καιρόν, παν σχολείον το Μουσείον του, πράγµα αναγκαιότατον διά την
ιστορίαν...διά την γνώρισιν της δεξιότητος των προγόνων µας...». Η σύσταση του πρώτου Μουσείου έ-

γινε µε το υπ’ αριθ. 49 Ψήφισµα του Ι. Καποδίστρια της 21ης Οκτωβρίου 1829 (Γενική Εφηµερίς της Ελλά-

δος, αριθ. 77, 16.11.1829). Ήταν Μουσείο αρχαιολογικό και έφερε την ονοµασία «Εθνικόν Μουσείον».

Σκοπός της ίδρυσής του ήταν η συλλογή των αρχαιολογικών αντικειµένων που βρίσκονται σε ελληνικό

χώρο και θα συντελούσαν «...εις την πρόοδον της Φιλολογίας και των Τεχνών...». Ο πρώτος ∆ιευθυντής

του Μουσείου ήταν ο Ανδρέας Μουστοξύδης, λόγιος από την Κέρκυρα. Το Μουσείο στεγάστηκε αρχι-
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Επισκέπτης που διαβάζει το πληροφοριακό υλικό 
στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης 

(προσωπικό αρχείο συγγραφέα)



κά στο κτίριο του Ορφανοτροφείου στην Αίγινα και λειτούργησε µέχρι το 1834, έστω και εάν σήµερα θα

το χαρακτηρίζαµε περισσότερο ως χώρο αποθήκευσης και συλλογής αρχαίων αντικειµένων. Το 1837

ολοκληρώθηκε η µεταφορά πολλών αρχαιοτήτων από την Αίγινα στο Θησείο, το οποίο είχε οριστεί ως

το νέο Κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο, µε βασιλικό διάταγµα στις 13.11.1834. Το Μουσείο αυτό ολο-

κληρώθηκε το 1874 και είναι σήµερα το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Πα-

τησίων 44, δίπλα ακριβώς στο Πολυτεχνείο. Από τότε πολλά αρχαιολογικά Μουσεία έχουν ιδρυθεί και

σήµερα οι περισσότερες ελληνικές πόλεις έχουν το δικό τους αρχαιολογικό Μουσείο. 

Αν και η Ελλάδα είναι κατεξοχήν η χώρα των αρχαιολογικών Μουσείων - οι αρχαιολογικές Συλλο-

γές των ελληνικών Μουσείων είναι από τι διασηµότερες στον κόσµο - και µε αυτή την κατηγορία Μου-

σείων, κυρίως, είναι εξοικειωµένοι οι Έλληνες, τα τελευταία χρόνια ο υποψήφιος επισκέπτης έχει, πλέ-

ον, τη δυνατότητα να επιλέξει από µία ποικιλία Μουσείων, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά του. Η πρόο-

δος στον τοµέα των Μουσείων είναι αλµατώδης και τα ελληνικά Μουσεία, αρχαιολογικά και άλλα, έχουν

αρχίσει πλέον να συναγωνίζονται τα υπόλοιπα διεθνή σε αριθµό επισκεπτών, εκδηλώσεις και εκθέσεις. 

Αν και η επισκεψιµότητα των ελληνικών Μουσείων από αλλοδαπούς τουρίστες κρίνεται ικανοποιητι-

κή, οι επισκέψεις των ίδιων των Ελλήνων στα Μουσεία φαίνονται ακόµη συγκρατηµένες. Ίσως πρόκει-

ται για δισταγµό, ο οποίος πηγάζει από τη γενικότερη νοοτροπία των περασµένων δεκαετιών, ότι τα ελ-

ληνικά Μουσεία είναι ανιαρά, συχνά «δυσνόητα» και ακριβά. Τα σύγχρονα, όµως, ελληνικά Μουσεία

κάθε άλλο παρά χωρίς ενδιαφέρον είναι. Πλούσιο εποπτικό υλικό συνοδεύει τα εκθέµατα και µοντέρ-

νες µέθοδοι έκθεσης δίνουν µία ευχάριστη πινελιά στην παρουσίαση των συλλογών. Τα περισσότερα

Μουσεία παρέχουν δωρεάν είσοδο στους επισκέπτες µία φορά τη βδοµάδα και προσφέρουν συχνά εκ-

παιδευτικά προγράµµατα, παιδαγωγικά σεµινάρια και πρωτότυπες εκδηλώσεις. Αρκεί κανείς να ενηµε-

ρωθεί και να τα επισκεφθεί!

ΚΚΑΑΤΑΑΛΛΟΟΓΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ΙΣΣΤΟΟΣΣΕΛΛΙ∆∆ΕΣΣ  ΤΩΩΝΝ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΩΩΝΝ  ΠΟΟΥΥ  ΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΑΑΖΖΟΟΝΝΤΑΑΙ

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο - Αθήνα

Αρχαιολογικό Μουσείο Ακροπόλεως 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυµπίας

Αρχαιολογικό Μουσείο ∆ελφών

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

Αρχαιολογικό Μουσείο Βεργίνας 

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο - Αθήνα

44



Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού - Θεσσαλονίκη (wwwwww.mbp.ggr)

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Γουλανδρή - Αθήνα (httpp:////wwwww.ccyyccladdicc-m.ggr//)

Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης - Αθήνα

Μουσείο Μπενάκη - Αθήνα

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο - Αθήνα

Νοµισµατικό Μουσείο - Αθήνα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο -Αθήνα

Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου - Αθήνα

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Αθήνα

Μουσείο Σαρακατσάνων - Σέρρες (httpp://wwwwww.ssarakkatssani-foolkk-musseeumm.coom))

Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας µε κέρινα οµοιώµατα - Ιωάννινα

Ενυδρείο - Ρόδος 

Μουσείο Κοσµήµατος Ηλία Λαλαούνη - Αθήνα

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Θεσσαλονίκη

Μουσείο Μετάξης Σουφλίου

Μουσείο Ιστορίας της ελληνικής ενδυµασίας του Λυκείου Ελληνίδων - Αθήνα

Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης - ∆ηµητσάνα

Μουσείο της ελιάς και του ελληνικού λαδιού - Σπάρτη

Οι λίστες και οι ιστοσελίδες όλων των ελληνικών Μουσείων υπάρχουν αναλυτικά στον κόµβο του Υ-

πουργείου Πολιτισµού: wwww.cculturee.ggrr και wwwww.yppppoo.ggr
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ΕΘΘΝΝΙΚΚΟΟ  ΑΑΡΧΧΑΑΙΟΟΛΛΟΟΓΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι ένα από τα µεγαλύτερα και σηµαντικότερα µουσεία αρχαίας ελ-

ληνικής τέχνης. Το κτίριο, όπου στεγάζεται σήµερα, εγκαινιάστηκε επίσηµα το 1889, επεκτάθηκε στο µε-

σοπόλεµο και σήµερα διαθέτει περίπου 8000 τ. µ. εκθεσιακού χώρου. Στις αίθουσές του προβάλλεται

η µακρά εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής τέχνης και ιστορίας από την προϊστορική εποχή (6800 π.Χ.) έως

την ύστερη ρωµαιοκρατία (4ο αιώνα µ.Χ.). Οι συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου είναι α-

πό τις πλουσιότερες του κόσµου.

Η  Πρροοϊσστοορικκή  ΣΣυλλλλοογγή

Αποτελείται από µοναδικά έργα τέχνης αντιπροσωπευτικά των µεγάλων πολιτισµών που άνθησαν στο

Αιγαίο από την 7η χιλιετία π.Χ. έως το 1100 π.Χ. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν οι θησαυροί από τις Πολύ-

χρυσες Μυκήνες, οι πινακίδες Γραµµικής Β γραφής, τα νεολιθικά αντικείµενα, τα αινιγµατικά κυκλαδι-

κά, µαρµάρινα ειδώλια και οι τοιχογραφίες της Θήρας.

Η  ΣΣυυλλλλογγήή  Γλλυυπτώών

Χίλια έργα αρχαίας ελληνικής γλυπτικής εκτίθενται σε χρονολογική σειρά από την πρώιµη Αρχαϊκή ε-

ποχή (7ος αι π.Χ.) έως την ύστερη αρχαιότητα (4ος αι µ.Χ). Μοναδικά σύνολα είναι οι Κούροι και τα ε-

πιτάφια ανάγλυφα της κλασικής εποχής. Τα έργα προέρχονται από ιερά, νεκροπόλεις, και δηµόσια κτή-

ρια όλης της Ελλάδος. 

Η  ΣΣυυλλλλοογγή  ΧΧααλκκώώνν  

Είναι από τις πλουσιότερες συλλογές χάλκινων πρωτότυπων έργων. Ο ∆ίας του Αρτεµισίου, ο αναβά-

της µε το άλογο, κι άλλα µεγάλα χάλκινα αγάλµατα είναι µοναδικά στον κόσµο. Μεγάλης τέχνης όµως

είναι και τα εκατοντάδες µικρά έργα µικροτεχνίας και µικρογλυπτικής, αγαλµατίδια θεών, αθλητών, η-

ρώων, πολεµιστών, γυναικών, ιερέων, σφιγγών και άλλων δαιµονικών µορφών.

46

Εξωτερική όψη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 
(φωτογραφικό αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου)



Η  ΣΣυυλλλλοογγή  ΑΑγγγγείωων  κκααι  Μικκρροοτεχχνίααςς  

Παρουσιάζεται η εξέλιξη της ελληνικής κεραµικής από τον 11ο αι. π.Χ. µέχρι και τον 4ο αι. π.Χ. µέσα α-

πό 2500 περίπου αγγεία και σκεύη. 

Η εξέλιξη της κεραµικής διακόπτεται κατά περίπτωση από µεγάλες ή µικρές ενότητες που αφορούν

τα ευρήµατα από τα µεγάλα Ιερά, ή ειδικά θέµατα όπως είναι τα ταφικά έθιµα, ο κόσµος της γυναίκας,

το παιδί, ο αθλητισµός. 

Στη Συλλογή αυτή ανήκουν και µικρότερες Συλλογές, όπως η Συλλογή των Ελληνιστικών Αγγείων,

των Κυπριακών Αγγείων, των Κοσµηµάτων, των Ειδωλίων, η Συλλογή Σερπιέρη - Βλαστού και η Συλλο-

γή Σταθάτου. Οι τελευταίες πρόκειται να εκτεθούν το 2007.

Η  ΑΑιγγυυπτιαακκήή  ΣΣυυλλλλογή

Απαρτίζεται από έργα που χρονολογούνται από την προδυναστική περίοδο (5000 π.Χ.) έως και τους

χρόνους της ρωµαϊκής κατάκτησης. Περιλαµβάνει αγάλµατα, αγγεία, ειδώλια, σαρκοφάγους, µούµιες,

κοσµήµατα καθώς και πλήθος από κοµψοτεχνήµατα. Η αιγυπτιακή Συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογι-

κού Μουσείου είναι από τις πιο σηµαντικές Συλλογές αιγυπτικών αντικειµένων στον κόσµο λόγω της µο-

ναδικότητας των αντικειµένων της. Πρόκειται να επανεκτεθεί το 2007.

ΑΑΡΧΧΑΑΙΟΟΛΛΟΟΓΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΑΑΚΚΡΟΟΠΟΟΛΛΕΩΩΣΣ

Το Μουσείο Ακροπόλεως θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα Μουσεία του κόσµου. Είναι το πρώτο

Μουσείο στην Ελλάδα που από την ίδρυσή του στεγάζεται σε ειδικό κτήριο. Στις αίθουσές του φιλοξε-

νούνται από το 1874 τα αριστουργήµατα της αρχαίας ελληνικής πλαστικής που ήταν αφιερωµένα στη

θεά Αθηνά. Τα αγγεία και τα γλυπτά αντικείµενα που έχουν βρεθεί στο χώρο της Ακρόπολης εκτίθενται

στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, οι επιγραφές στο Επιγραφικό Μουσείο Αθηνών, ενώ πολλά αντικεί-

µενα αποτελούν εκθέµατα σε Μουσεία του εξωτερικού. 

Οι συλλογές του Μουσείου περιλαµβάνουν αετώµατα ναών και αναθηµατικά γλυπτά της αρχαϊκής
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Εξωτερική όψη του Μουσείου Ακροπόλεως 
(προσωπικό αρχείο συγγραφέα)



εποχής, γλυπτά του «αυστηρού ρυθµού», αετώµατα και µετόπες του Παρθενώνα, τη ζωφόρο του Παρ-

θενώνα, του Ερέχθειου και του ναού της Αθηνάς Νίκης, τις Καρυάτιδες, πήλινα ειδώλια και αγγεία α-

πό το Ιερό των Νυµφών και πολλά άλλα αριστουργήµατα της αρχαίας ελληνικής τέχνης.

ΑΑΡΧΧΑΑΙΟΟΛΛΟΟΓΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΟΟΛΛΥΥΜΜΠΙΑΑΣΣ

Το αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυµπίας συγκροτήθηκε το 1886 και αποτελεί ένα από τα σηµαντικότε-

ρα αρχαιολογικά Μουσεία της Ελλάδας. Οι συλλογές του αποτελούνται από τα αρχαιολογικά ευρήµα-

τα που έχουν βρεθεί στον Ιερό χώρο της Ολυµπίας, τα σηµαντικότερα των οποίων είναι αυτά από το ιε-

ρό του ∆ιός.

Τα αντικείµενα που εκτίθενται στο ανακαινισµένο κατά το 2004 Μουσείο ανήκουν στις βασικές Συλ-

λογές, όπως η Προϊστορική Συλλογή, η Συλλογή των Χαλκών, η Συλλογή των Πήλινων, η Συλλογή των

Γλυπτών και η Συλλογή των Ολυµπιακών Αγώνων.

ΑΑΡΡΧΧΑΑΙΟΟΛΛΟΟΓΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ∆∆ΕΛΛΦΦΩΩΝΝ

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο των ∆ελφών φυλάσσονται όλα τα ευρήµατα των

ανασκαφών από τον αρχαιολογικό χώρο των ∆ελφών. Οι ∆ελφοί αποτε-

λούσαν το κέντρο του αρχαίου κόσµου (ο οµφαλός της γης) και οι θησαυ-

ροί που εκτίθενται στο Μουσείο είναι ανάλογοι της φήµης του. Πρόκειται

για ένα από τα Μουσεία µε τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικό έκθεµα του Μουσείου είναι ο Ηνίοχος.
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Άποψη αίθουσας του Μουσείου Ολυµπίας (προσωπικό αρχείο ∆ήµητρας Λαµπρέτσα)

Ο Ηνίοχος των ∆ελφών στο Μουσείο
των ∆ελφών 

(http://www.culture.gr/2/21/211/
21110m/00/lk10m012.jpg)



ΑΑΡΧΧΑΑΙΟΟΛΛΟΟΓΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΗΡΑΑΚΚΛΛΕΙΟΟΥΥ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου είναι κατ’ εξοχήν

Μουσείο του Μινωικού Πολιτισµού. Τα εκθέµατά του

προέρχονται από ανάκτορα, σπήλαια, τάφους και οικίες

και εκτίθενται κατά χρονική αλληλουχία, αλλά και βάση

της προέλευσής τους. Τα αντικείµενα των Συλλογών του

Μουσείου προέχονται από τη Νεολιθική Εποχή έως και

τη Ρωµαϊκή περίοδο. Χαρακτηριστικά και διάσηµα εκθέ-

µατα του Μουσείου είναι η τοιχογραφία µε τα Ταυροκα-

θάψια, οι θεές των Όφεων και ο δίσκος της Φαιστού.

ΑΑΡΡΧΧΑΑΙΟΟΛΛΟΟΓΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΘΘΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΚΚΗΣΣ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης συγκαταλέγεται στα πιο σηµαντικά Μουσεία της Ελλά-

δας. Είναι το µεγαλύτερο αρχαιολογικό Μουσείο στη βόρεια Ελλάδα. Το κτίριο του Μουσείου εγκανιά-

στηκε το 1962 και από τότε αποτελεί κοιτίδα του πολιτισµού των Μακεδόνων. Το Μουσείο ανακαινίστη-

κε από το 2003 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2006. Οι Συλλογές του περιλαµβάνουν αντικείµε-

να εκτεθειµένα κατά θεµατικές ενότητες, όπως ο Χρυσός των Μακεδόνων, η Γένεση των Πόλεων, η

Προϊστορία, η Θεσσαλονίκη, τα Γλυπτά και η Μακεδονία.

ΑΑΡΧΧΑΑΙΟΟΛΛΟΟΓΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΒΒΕΡΓΙΝΝΑΑΣΣ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Βεργίνας στεγάζεται στο ίδιο το κτίσµα, όπου το 1977 αποκαλύφτηκαν

οι βασιλικοί τάφοι των Αιγών. Εξωτερικά έχει τη µορφή χωµάτινου τύµβου και στο εσωτερικό του εκτί-

θενται από το 1997 οι θησαυροί που βρέθηκαν µέσα στους τάφους. 
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Ο δίσκος της Φαιστού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 
(http://www.culture.gr/)

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
(προσωπικό αρχείο Βασίλη Γαλανάκου)



Ο χαµηλός φωτισµός της έκθεσης υποβάλει τον επισκέπτη σε µία µυστικιστική ατµόσφαιρα. Τα ευ-

ρήµατα από τον τάφο του Φιλίππου, όπως τα όπλα, ο σωρός των υπολειµµάτων της νεκρικής πυράς, η

χρυσή λάρνακα που περιείχε τα οστά του βασιλιά και το στεφάνι βελανιδιάς που έφερε στο κεφάλι του

ο νεκρός είναι λίγα µόνο από τα µακεδονικά εκθέµατα που ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να θαυµά-

σει. Πρωτότυπη και µοναδική είναι η τελευταία αίθουσα του κτιρίου, ειδικά διαµορφωµένη ώστε να προ-

σφέρει στον επισκέπτη τη µοναδική εµπειρία να ακούσει τον ίδιο τον ανασκαφέα Μανόλη Ανδρόνικο

να τον ξεναγεί στα µνηµεία. 

ΒΒΥΥΖΖΑΑΝΝΤΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙ  ΧΧΡΙΣΣΤΙΑΑΝΝΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΝΝΑΑΣΣ

Το προσφάτως ανακαινισµένο Βυζαντικό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας αποτελεί ένα από τα πιο

σύγχρονα Μουσεία της Ελλάδος και από τα πιο σηµαντικά του είδους του στον κόσµο. Ιδρύθηκε το

1914 και διαθέτει περισσότερα από 25.000 αντικείµενα, οργανωµένα σε Συλλογές που χρονολογούνται

από τον 3ο έως και τον 20ο αιώνα. 

Οι συλλογές του Μουσείου αποτελούνται από αντικείµενα βυζαντινής τέχνης, όπως εικόνες, θρη-

σκευτικά κειµήλια, ξυλόγλυπτα και γλυπτά εκκλησιαστικά αντικείµενα, τοιχογραφίες, έργα µικροτεχνίας,

κεραµική και υφάσµατα, χειρόγραφα, σχέδια, χαλκογραφίες, καθώς και αντίγραφα έργων βυζαντινών

και µεταβυζαντινών τοιχογραφιών και ψηφιδωτών. Προέρχονται από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο αλ-

λά και από περιοχές όπου άνθισε ο ελληνισµός.
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Άποψη της αίθουσας µε τη χρυσή λάρνακα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βεργίνας 
(http://alexander.macedonia.culture.gr/2/21/211/21117a/00/lk17a07i.jpg)

Άποψη της αίθουσας µε εκθέµατα που ανήκουν στην ενότητα «λατρεία και τέχνη» του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου της Αθήνας 
(http://www.culture.gr/)



ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΒΒΥΥΖΖΑΑΝΝΤΙΝΝΟΟΥΥ  ΠΟΟΛΛΙΤΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΣΣΤΗ  ΘΘΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΚΚΗ

Το Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το 1994 και το 2005 απέσπασε το Βρα-

βείο του Συµβουλίου της Ευρώπης. Είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα Μουσεία της Ελλάδας και στο-

χεύει στην παρουσίαση ποικίλων όψεων της ζωής κατά τη βυζαντινή και µεταβυζαντινή περίοδο. Τα εκ-

θέµατά του προέρχονται κυρίως από τον βορειοελλαδικό χώρο και µάλιστα τη Θεσσαλονίκη, τη σηµα-

ντικότερη πόλη µετά την Κωνσταντινούπολη στο ευρωπαϊκό τµήµα της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η µό-

νιµη έκθεση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού παρουσιάζει ποικίλες όψεις της τέχνης και του πο-

λιτισµού του Βυζαντίου αλλά και της εποχής µετά την κατάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1453

από τους Οθωµανούς Τούρκους. Παράλληλα, µε το σύνολο των δραστηριοτήτων του, αποτελεί υποδειγ-

µατικό κέντρο διαφύλαξης, έρευνας και προβολής του βυζαντινού και µεταβυζαντινού πολιτισµού.

ΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΚΚΥΥΚΚΛΛΑΑ∆∆ΙΚΚΗΣΣ  ΤΕΧΧΝΝΗΣΣ  ΓΟΟΥΥΛΛΑΑΝΝ∆∆ΡΗ  (ΑΑΘΘΗΝΝΑΑ)

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα ι-

δρύθηκε το 1986 µε σκοπό να στεγάσει και να

εκθέσει αντικείµενα από την ιδιωτική συλλογή

των Νικολάου και Αικατερίνης Γουλανδρή µε

αντικείµενα Κυκλαδικής Τέχνης και Αρχαίας

Ελληνικής Πλαστικής. Το Μουσείο εκθέτει από

τα πιο σηµαντικά έργα Κυκλαδικής Τέχνης πα-

γκοσµίως και φιλοξενεί τακτικά στους χώρους

του περιοδικές εκθέσεις µε µοναδικά έργα α-

πό το εξωτερικό και την Ελλάδα.
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Άποψη της αίθουσας του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού µε θέµα
«Από την Εικονοµαχία στη λάµψη των Μακεδόνων και των Κοµνηνών»

(http://www.mbp.gr/html/gr/mo_mesovys.htm#)

Άποψη του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Γου-
λανδρή (http://www.culture.gr/)



ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΕΛΛΛΛΗΝΝΙΚΚΗΣΣ  ΛΛΑΑΪΚΚΗΣΣ  ΤΕΧΧΝΝΗΣΣ

Το Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ιδρύθηκε το 1918 και αποτελεί µικρογραφία του ελληνικού λαϊ-

κού πολιτισµού, καθώς τα αντικείµενα που φιλοξενεί προέρχονται από όλους τους κλάδους της ελλη-

νικής λαϊκής τέχνης. Οι Συλλογές του καλύπτουν µία χρονική περίοδο από το 1650 έως και σήµερα και

αναφέρονται σε θέµατα όπως η Κεντητική, η Υφαντική, οι Ενδυµασίες, οι Μεταµφιέσεις, το Θέατρο

Σκιών, την Αργυροχοία, τη Μεταλλοτεχνία, την Κεραµική, την Ξυλογλυπτική, τη Λυθογλυπτική και τη

Λαϊκή Ζωγραφική. 

ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΜΜΠΕΝΝΑΑΚΚΗ

Το Μουσείο Μπενάκη αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά, ιδιω-

τικά Μουσεία της Ελλάδας. Είναι ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό

και οργανώνει τακτικά περιοδικές εκθέσεις µε πρωτότυπα θέ-

µατα. Οι Συλλογές του αποτελούνται από σπάνια αντικείµενα

και καλύπτουν ποικίλες πτυχές του ελληνικού πολιτισµού από

την Παλαιολιθική έως και τη σύγχρονη εποχή. Στο Μουσείο

Μπενάκη υπάγεται και το νέο Μουσείο Ισλαµικής Τέχνης, µε

αντικείµενα άγνωστα για το ευρύ, ελληνικό κοινό, τα οποία

προσφέρουν στον επισκέπτη µία γνωριµία µε τον ισλαµικό κό-

σµο. Το νέο κτίριο του Μουσείου Μπενάκη, στην οδό Πειραιώς,

φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και έχει αποκτήσει ήδη φανα-

τικούς επισκέπτες.

ΕΘΘΝΝΙΚΚΟΟ  ΙΣΣΤΟΟΡΡΙΚΚΟΟ  ΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο εκθέτει ένα σηµαντικό µέρος των ιστο-

ρικών κειµηλίων που έχει συλλέξει η Ιστορική και Εθνολογική Εται-

ρεία της Ελλάδας. Μέσα από τις µόνιµες Συλλογές του, οι οποίες ε-

κτίθενται κατά χρονολογική σειρά και καλύπτουν µία χρονολογική

περίοδο 600 χρόνων, παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του νεότερου

ελληνισµού. Τα εκθέµατά του περιλαµβάνουν υδατογραφίες, προσω-

πογραφίες, ανδριάντες, προσωπικά έπιπλα σηµαντικών προσώπων

της ελληνικής ιστορίας, πολεµικά αντικείµενα, ενδυµασίες κ.ά.
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Εξωτερική όψη του Εθνικού
Ιστορικού Μουσείου 

(http://www.culture.gr/)

Άποψη της περιοδικής έκθεσης «ΧΡΑΑΤΣ» στο
µουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς.

(προσωπικό αρχείο συγγραφέα)



ΝΝΟΟΜΜΙΣΣΜΜΑΑΤΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ

Το Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών είναι ένα από τα ελάχιστα του είδους του στον κόσµο και το µοναδι-

κό στο χώρο των Βαλκανίων. Το κτίριο εγκαινιάσθηκε το 1881 και στεγάζεται στο Ιλίου Μέλαθρον, που

υπήρξε η οικία του Ερρίκου Σλήµαν. Εσωτερικά είναι

διακοσµηµένο µε τοιχογραφίες που αντιγράφουν θέ-

µατα της Ποµπηίας και ευρήµατα των ανασκαφών του

Σλήµαν στην Τροία και τις Μυκήνες. Περίπου 600.000

νοµίσµατα που καλύπτουν τον αρχαίο ελληνικό κόσµο,

τη ρωµαϊκή περίοδο, το Βυζάντιο, το δυτικό Μεσαίω-

να και τους νεότερους χρόνους, «θησαυροί» (κλειστά

νοµισµατικά σύνολα), σταθµία, µολυβδόβουλλα, µε-

τάλλια και πολύτιµοι λίθοι, αποτελούν τον πυρήνα των

Συλλογών του Μουσείου. Επίσης, ένα πλούσιο αρχείο

εγγράφων (περίπου 10.000) πλαισιώνει και συµπληρώ-

νει το αρχαιολογικό υλικό. 

ΕΛΛΛΛΗΝΝΙΚΚΟΟ  ΠΑΑΙ∆∆ΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο που βρίσκεται στην Πλάκα ιδρύθηκε το 1987 και αποτελεί ένα από τα πιο

πρωτότυπα µουσεία του είδους του, καθώς είναι διαδραστικό, πολυθεµατικό και συµµετοχικό, το µονα-

δικό στην Ελλάδα. Τα εκθέµατά του παρουσιάζονται κατά θεµατικές ενότητες και, τα περισσότερα, α-

ποτελούν χρηστικά αντικείµενα και δηµιουργίες παιδιών. Η επίσκεψη στο Μουσείο αυτό, που έχει ψυ-

χαγωγικό και µορφωτικό χαρακτήρα, περιλαµβάνει πλούσιες δρατηριότητες και µία διαφορετική µου-

σειακή προσέγγιση, καθώς οι επισκέπτες καλούνται να βιώσουν οι ίδιοι, µέσω των ειδικών διαδραστι-

κών προγραµµάτων που τους προσφέρονται, τη χρήση των αντικειµένων. Σηµαντική είναι η πρωτοβου-

λία του υποµνηµατισµού των εκθεµάτων του Μουσείου σε γλώσσα Braille.

ΕΘΘΝΝΙΚΚΗ  ΠΙΝΝΑΑΚΚΟΟΘΘΗΚΚΗ  
ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΑΑΛΛΕΞΑΑΝΝ∆∆ΡΟΟΥΥ  ΣΣΟΟΥΥΤΖΖΟΟΥΥ

Η Εθνική Πινακοθήκη ιδρύθηκε το 1900 και αποτελεί έναν από τους εκθεσιακούς χώρους µε τη µεγα-

λύτερη επισκεψιµότητα στην Αθήνα. Σε αυτό οφείλεται η οργάνωση πολυάριθµων περιοδικών εκθέσε-

ων µε θέµατα αγαπητά στο ευρύ κοινό. Οι µόνιµες Συλλογές του Μουσείου αποτελούνται από έργα τέ-

χνης, τα παλαιότερα των οποίων χρονολογούνται τον 15ο αιώνα. Οι πίνακες, που στην πλειονότητά τους

ανήκουν σε Έλληνες καλλιτέχνες, καλύπτουν όλες τις περιόδους της ελληνικής ζωγραφικής. Η Πινα-

κοθήκη φιλοξενεί και συλλογή γλυπτών έργων.
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Εξωτερική όψη του Νοµισµατικού Μουσείου
(http://www.culture.gr/)



ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΓΟΟΥΥΛΛΑΑΝΝ∆∆ΡΗ  ΦΦΥΥΣΣΙΚΚΗΣΣ  ΙΣΣΤΟΟΡΙΑΑΣΣ

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή βρίσκεται στην Κηφισιά και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση

των ανθρώπων σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. Ιδρύθηκε το 1964 και από τότε έχει τιµηθεί

µε πολλά βραβεία για την προσφορά του στην προώθηση των φυσικών επιστηµών. Πρόκειται για ένα

Μουσείο ιδιαίτερα αγαπητό στα παιδιά, καθώς εκτός από τα αντικείµενα που εκθέτει, οργανώνει τακτι-

κά εκδηλώσεις και δραστηριότητες στη φύση. Τα εκθέµατά του είναι οργανωµένα κατά Συλλογές, ό-

πως αυτή των θηλαστικών, των εντόµων, της γεωλογίας, των πετρωµάτων, της παλαιοντολογίας, των πτη-

νών κ.ά. Το Μουσείο διαθέτει ακόµα φυτοθήκη µε δείγµατα φυτών από την Ελλάδα και την Ανατολική

Μεσόγειο. 

ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΣΣΑΑΡΑΑΚΚΑΑΤΣΣΑΑΝΝΩΩΝΝ  -  ΣΣΕΡΡΕΣΣ

Το Μουσείο Σαρακατσάνων στις Σέρρες είναι µοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, έχει λάβει διακρί-

σεις για την προσφορά του και αποτελεί έναν σηµαντικό εκθεσιακό χώρο στη βόρεια Ελλάδα. Το Μου-

σείο αποσκοπεί στη γνωριµία του κοινού µε τη ζωή, την τέχνη και την κουλτούρα των Σαρακατσάνων.

Η παρουσίαση των εκθεµάτων πραγµατοποιείται µέσω αναπαραστάσεων σηµαντικών πτυχών της ζωής

των Σαρακατσάνων. Χαρακτηριστική είναι η αναπαράσταση µιας σαρακατσάνικης καλύβας και ενός

σχολείου. Άλλα εκθέµατα του Μουσείου είναι τα υφαντά, οι ενδυµασίες και τα χρηστικά αντικείµενα.

Πλούσιο είναι και το φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζει στιγµιότυπα από την παραδοσιακή- νοµαδι-

κή ζωή των Σαρακατσάνων από τις αρχές του 20ου αιώνα. 
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Αναπαράσταση αντίσκηνου των Σαρακατσάνων στο Μουσείο Σαρακατσάνων στις Σέρρες 
(http://www.culture.gr/)



ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΕΛΛΛΛΗΝΝΙΚΚΗΣΣ  ΙΣΣΤΟΟΡΙΑΑΣΣ  ΜΜΕ  ΚΚΕΡΙΝΝΑΑ  ΟΟΜΜΟΟΙΩΩΜΜΑΑΤΑΑ  -  ΓΙΑΑΝΝΝΝΕΝΝΑΑ

Το Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας µε κέρινα οµοιώµατα ι-

δρύθηκε στα Ιωάννινα από τον Παύλο Βρέλλη, οποίος

αφιέρωσε 50 χρόνια µελέτης - έρευνας και 12 χρόνια

καλλιτεχνικής δηµιουργίας για να περατώσει το έργο

του. Το Μουσείο είναι µοναδικό στο είδος του στην Ελλά-

δα. Τα εκθέµατά του είναι φιλοτεχνηµένα από κερί, α-

πό τον ίδιο τον ιδρυτή του Μουσείου. Μέσα από την πα-

ρουσίαση των κέρινων εκθεµάτων πραγµατοποιείται µία

αναδροµή στους σηµαντικότερους σταθµούς της νεότε-

ρης ελληνικής ιστορίας. Τα θέµατα είναι οικεία στο ελ-

ληνικό κοινό και αφορούν γεγονότα, όπως η ίδρυση της

Φιλικής Εταιρείας και πρόσωπα, όπως η Κυρά της Ρω,

ο Κοσµάς ο Αιτωλός, ο Ρήγας Βελεστινλής και πολλά

άλλα. Η µεγάλη ποικιλία των κέρινων οµοιωµάτων ε-

µπλουτίζεται µε οπτικοακουστικό υλικό, ενώ η όλη έκ-

θεση έχει ως φόντο ένα βραχώδες περιβάλλον, το ο-

ποίο γοητεύει τον επισκέπτη. 

ΕΝΝΥΥ∆∆ΡΡΕΙΟΟ  ΡΟΟ∆∆ΟΟΥΥ

Το κτίριο του Υδροβιολογικού Σταθµού Ρόδου κατασκευάστηκε κατά την χρονική περίοδο 1934-1936.

Σήµερα λειτουργεί σαν Μουσείο-Ενυδρείο και ερευνητική µονάδα και ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Θα-

λασσίων Ερευνών. Σκοπός του Υ.Σ.Ρ. είναι η διατήρηση και προβολή ταριχευµένων και ζωντανών εκ-

θεµάτων του θαλασσίου µεσογειακού χώρου. Στα ενυδρεία οι επισκέπτες µπορούν να θαυµάσουν εί-

δη από Ανθόζωα, Μαλάκια Γαστερόποδα και Κεφαλόποδα, Καρκινοειδή, Εχινόδερµα, ψάρια διαφόρων

οικογενειών και θαλάσσιες χελώνες. Στο Μουσείο παρουσιάζονται εκθέµατα όπως ασπόνδυλα, είδη καρ-

χαριών και άλλων ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, οδοντοκήτη και µεσογειακές φώκιες. 

ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΜΜΗΜΜΑΑΤΟΟΣΣ  ΗΛΛΙΑΑ  ΛΛΑΑΛΛΑΑΟΟΥΥΝΝΗΣΣΤΗΝΝ  ΑΑΘΘΗΝΝΑΑ

Το Μουσείο Κοσµήµατος Ηλία Λαλαούνη είναι ένα διεθνές κέντρο µελέτης του κοσµήµατος. Η µόνιµη

έκθεση περιλαµβάνει τις δηµιουργίες του Ηλία Λαλαούνη, τα χρυσά κοσµήµατα του οποίου τον έχουν

κάνει διάσηµο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στη µόνιµη έκθεση περιλαµβάνονται 3.000 κοσµήµατα και µικρογλυπτά από 45 συλλογές σχεδιασµέ-

νες από τον Ηλία Λαλαούνη κατά την περίοδο 1940-1992. Ανάµεσά τους βρίσκονται κοσµήµατα εµπνευ-

σµένα από την προϊστορική τέχνη, την Ελλάδα της εποχής του Χαλκού, από κοσµήµατα της Κλασικής

και της Ελληνιστικής περιόδου, το Βυζάντιο, την Περσική, Οθωµανική τέχνη και τους πολιτισµούς της

Άπω Ανατολής, καθώς και συλλογές εµπνευσµένες από την πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήµης.
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Κέρινο έκθεµα µε θέµα «Οι γυναίκες της Πίνδου» 
στο Μουσείο Κέρινων Οµοιωµάτων Π. Βρέλλη 
(http://www.vrellis.org/lib/jpeg-l/pindos.jpg)



ΜΜΑΑΚΚΕ∆∆ΟΟΝΝΙΚΚΟΟ  ΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΣΣΥΥΓΧΧΡΟΟΝΝΗΣΣ  ΤΕΧΧΝΝΗΣΣ  ΣΣΤΗ  ΘΘΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΚΚΗ

Το ίδρυµα «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» ιδρύθηκε το 1994 και σήµερα η µόνιµη συλλο-

γή του ξεπερνά τα 1.800 έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Εκτός από την έκθεση της µόνιµης συλ-

λογής που εκτίθεται σε έναν χώρο 4.000τ.µ. , πάνω από 100 επιλεγµένες εκθέσεις Ελλήνων και ξένων

καλλιτεχνών έχουν διοργανωθεί µέχρι σήµερα: αναδροµικές των Τσαρούχη, Τσόκλη, Κόντογλου, Χα-

τζηκυριάκου-Γκίκα, Κοκκινίδη, Φασιανού, Σπυρόπουλου, Ψυχοπαίδη, Παύλου, Κεσσανλή, Ακριθάκη,

Warhol, Κατζουράκη, Περδικίδη παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο. Επίσης, εκθέ-

σεις έργων του Fluxus, των R. και S. Delaunay, Μatta, Viallat, Beuys, Uecker, Greenaway, Hockney, Ernst,

Barlach, Beckmann, Ζερβού, Κανιάρη, Βαρώτσου, Τάκι, Μολφέση, Λαζόγκα, Παπαδηµητρίου, Αντω-

νάκου, Ζογγολόπουλου, Μυταρά, Τριανταφύλλου, Οικονοµόπουλου, Λουκόπουλου, Αληθεινού, Θεό-

δουλου και πολλών ακόµη καθόρισαν την εκθεσιακή δράση του ΜΜΣΤ. 

ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΜΜΕΤΑΑΞΗΣΣ  ΣΣΟΟΥΥΦΦΛΛΙΟΟΥΥ

Το Μουσείο Μετάξης Σουφλίου άνοιξε για το κοινό το 1990 και αποτελεί µοναδικό στο είδος του Μου-

σείο στην Ελλάδα. Σκοπός της µόνιµης έκθεσής του είναι η παρουσίαση των προβιοµηχανικών τεχνι-

κών της εκτροφής των µεταξοσκωλήκων (σηροτροφίας) και επεξεργασίας του µεταξιού (µεταξουργίας)

καθώς και της κοινωνικό-οικονοµικής τους σηµασίας για το Σουφλί και την ευρύτερη περιοχή του Έβρου.

Η έκθεση αποτελείται από τέσσερις εκθετικές ενότητες και περιλαµβάνει 46 συνολικά εκθετικές µονά-

δες µε διδιάστατο τεκµηριωτικό και πληροφοριακό υλικό (κείµενα, φωτογραφίες, σχέδια, χάρτες) και

παραδοσιακά αντικείµενα σχετικά µε τη σηροτροφία και τη µεταξουργία. 
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Άποψη της εκθεσιακής ενότητας «Η επεξεργασία του µεταξιού» του Μουσείου Μετάξης στο Σουφλί 
(http://www.culture.gr/)



ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΙΣΣΤΟΟΡΙΑΑΣΣ  ΤΗΣΣ  ΕΛΛΛΛΗΝΝΙΚΚΗΣΣ  ΕΝΝ∆∆ΥΥΜΜΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΤΟΟΥΥ  ΛΛΥΥΚΚΕΙΟΟΥΥ  ΕΛΛΛΛΗΝΝΙ∆∆ΩΩΝΝ

Το Μουσείο Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυµασίας στην Αθήνα εγκαινιάστηκε το 1988. Είναι ένα κατ’ ε-

ξοχήν ενδυµατολογικό µουσείο, το οποίο περιλαµβάνει στις συλλογές του περίπου 25.000 αντικείµενα,

κυρίως αυθεντικές τοπικές φορεσιές και κοσµήµατα του ιστορικού ελληνικού χώρου. Τα αντικείµενα αυ-

τά φυλάσσονται στις αποθήκες του Μουσείου, ενώ µέρος τους µόνο εκτίθεται περιοδικά στις θεµατι-

κές εκθέσεις του Μουσείου.

ΥΥΠΑΑΙΘΘΡΙΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΥΥ∆∆ΡΟΟΚΚΙΝΝΗΣΣΗΣΣ  ∆∆ΗΜΜΗΤΣΣΑΑΝΝΑΑΣΣ

Το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης άνοιξε για το κοινό το 1997. Σε µια έκταση ενός στρέµµατος έχουν

αναστηλωθεί τα κτίρια ενός νερόµυλου µε τη συστεγασµένη νεροτριβή, ενός βυρσοδεψείου µε την κα-

τοικία του βυρσοδέψη και ενός µπαρουτόµυλου και έχουν αποκατασταθεί οι µόνιµοι εξοπλισµοί τους

στην αρχική τους µορφή και λειτουργία. Επίσης έχει αποκατασταθεί ο ερειπιώνας δύο βυρσοδεψείων

και έχουν κτιστεί τρία κιόσκια (πωλητήριο, αποθήκες, χώροι υγιεινής) τα οποία καλύπτουν τις λειτουρ-

γικές ανάγκες του µουσείου. ΄Ολα τα προβιοµηχανικά αυτά εργαστήρια στήριζαν τη λειτουργία τους

στη χρήση του νερού. Κάθε ένα από τα αποκαταστηµένα κτίρια των παλιών παραδοσιακών εργαστηρίων

έχει µια µόνιµη έκθεση µε θεµατικό περιεχόµενο σχετικό µε το εργαστήριο στο οποίο στεγάζεται.

ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΤΗΣΣ  ΕΛΛΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ΤΟΟΥΥ  ΕΛΛΛΛΗΝΝΙΚΚΟΟΥΥ  ΛΛΑΑ∆∆ΙΟΟΥΥ  ΣΣΤΗ  ΣΣΠΑΑΡΡΤΗ

Στο Μουσείο παρουσιάζεται η µακραίωνη ιστορία της ελιάς και του λαδιού και, παράλληλα, αναδεικνύε-

ται η πολύπλευρη σηµασία τους για τον ελλαδικό χώρο, σε πεδία όπως η οικονοµία, η διατροφή, η υγι-

εινή, οι λατρευτικές συνήθειες, τα λαϊκά έθιµα. Ακόµα, παρουσιάζεται η εξέλιξη της τεχνολογίας των ε-

λαιοτριβείων στην Ελλάδα από τους µεταβυζαντινούς χρόνους έως το πρώτο µισό του 20ού αιώνα. Εκτί-

θενται µηχανισµοί που σώζονται ή /και έχουν αποκατασταθεί, καθώς και µεγάλες κινούµενες µακέτες,

που βοηθούν τους επισκέπτες να αντιληφθούν τις παραδοσιακές τεχνικές παραγωγής του λαδιού. Όταν

ολοκληρωθεί η υπαίθρια έκθεση του Μουσείου, θα εγκατασταθούν στον περιβάλλοντα χώρο τρία ελαι-

οτριβεία, ένα των προϊστορικών, ένα των αρχαίων και ένα των βυζαντινών χρόνων.
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ΕΡΩΩΤΗΣΣΕΙΣΣ  -  ΘΘΕΜΜΑΑΤΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΤΗΣΣΗ

1. Έχετε επισκεφθεί κάποιο από τα παραπάνω Μουσεία; Ποιες εντυπώσεις αποκοµίσατε; Συζητείστε τις

µέσα στην τάξη. 

2. Γνωρίζετε πόσα Μουσεία έχει ο τόπος σας; Τα έχετε επισκεφθεί;

3. Γνωρίζετε ότι πολλά Μουσεία της χώρας µας ανακαινίστηκαν εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων; Επι-

σκεφθήκατε κάποιο από αυτά µετά την ανακαίνισή του; Αν ναι, ποια είναι η γνώµη σας για τη σύγχρο-

νη εκθεσιακή του µορφή;

4. Μοιραστείτε µία θετική και µία αρνητική εµπειρία σας σε µουσειακό χώρο µε τους υπόλοιπους εκπαι-

δευόµενους της τάξης σας.

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

1. Επισκεφθείτε το Μουσείο της περιοχής σας. Κρατείστε σηµειώσεις σχετικά µε τα εκθέµατα που σας

εντυπωσίασαν. Προσπαθήστε να συλλέξετε πληροφορίες για αυτά και µοιραστείτε τις νέες γνώσεις

σας µε τους συµµαθητές σας.

2. Επισκεφθείτε ως οµάδα ένα Μουσείο της επιλογής σας. Μελετήστε τον εκθεσιακό χώρο και προσπα-

θείστε να εντοπίσετε τα αδύναµα σηµεία του. Κρατήστε σηµειώσεις και προσπαθήστε να οργανώσε-

τε ένα σχέδιο βελτίωσης του χώρου, προβολής των εκθεµάτων κ.λ.π. 

ΒΒΙΒΒΛΛΙΟΟΓΡΑΑΦΦΙΑΑ

Βουδούρη, ∆άφνη, 2003, Κράτος και Μουσεία, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 10, 15, 16, 29

Μιχαλόπουλος, Αριστείδης, 2000, Τα Μουσεία της Ελλάδας, Εκδόσεις Ερευνητές, Αθήνα, Τόµος 1,

σελ. 67, 120, 205
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ΤΑΑ  ΜΕΓΑΑΛΛΑΑ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΑΑ  ΤΟΟΥΥ  ΕΞΩΩΤΕΡΙΚΚΟΟΥΥ:  ΕΥΥΡΩΩΠΗ

Η  Ευυρρώώπηη  θθεεωωρρείίτααι  κκαατεξξοχχήήνν  ηη  ήήπεειρροοςς  τωωνν  τεεχχννώώνν. Η κοιτίδα του πολιτισµού, όπου για πρώτη φο-

ρά, σε ευρωπαϊκό έδαφος, συνελήφθη η ιδέα του Μουσείου τον 17ο αιώνα µε τη σηµασία που έχει ο

όρο µέχρι σήµερα. Η ιδέα, δηλαδή, της φύλαξης των αντικειµένων σε ένα χώρο, όπου θα διασφαλιζό-

ταν η πολιτισµική τους αξία, θα προφυλάσσονταν από τις φθορές και θα εκτίθονταν σε προθήκες, ώ-

στε να µπορούν όλοι οι επισκέπτες του Μουσείου να τα θαυµάσουν. 

Σήµερα, τα ευρωπαϊκά Μουσεία θεωρούνται από τα πιο πλούσια σε συλλογές παγκοσµίως και δέ-

χονται εκατοµµύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Τα εκθέµατά τους προέρχονται από όλες τις γωνιές του

πλανήτη και αποτελούν σύνοψη της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς.

Παρακάτω παρουσιάζονται µερικά από τα µεγαλύτερα και πιο αντιπροσωπευτικά στο είδος τους Μου-

σεία της Ευρώπης.

ΚΚΑΑΤΑΑΛΛΟΟΓΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ΙΣΣΤΟΟΣΣΕΛΛΙ∆∆ΕΣΣ  ΤΩΩΝΝ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΩΩΝΝ  ΠΟΟΥΥ  ΠΑΑΡΟΟΥΥΣΣΙΑΑΖΖΟΟΝΝΤΑΑΙ

ΒΒΡΕΤΑΑΝΝΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ-  ΛΛΟΟΝΝ∆∆ΙΝΝΟΟ,  ΑΑΓΓΛΛΙΑΑ  

http://www.thebritishmuseum.ac.uk/

ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΦΦΥΥΣΣΙΚΚΗΣΣ  ΙΣΣΤΟΟΡΙΑΑΣΣ-  ΛΛΟΟΝΝ∆∆ΙΝΝΟΟ,  ΑΑΓΓΛΛΙΑΑ  

http://www.nhm.ac.uk/

ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΛΛΟΟΥΥΒΒΡΟΟΥΥ-  ΠΑΑΡΙΣΣΙ,  ΓΑΑΛΛΛΛΙΑΑ

http://www.louvre.fr/llv/commun/home_flash.jsp?bmLocale=en

ΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΠΕΡΓΑΑΜΜΟΟΥΥ-  ΒΒΕΡΟΟΛΛΙΝΝΟΟ,  ΓΕΡΜΜΑΑΝΝΙΑΑ

http://www.sacred-destinations.com/germany/berlin-pergamon-museum.htm

ΠΙΝΝΑΑΚΚΟΟΘΘΗΚΚΗ  ΟΟΥΥΦΦΙΤΣΣΙ-  ΦΦΛΛΩΩΡΕΝΝΤΙΑΑ,  ΙΤΑΑΛΛΙΑΑ

http://www.polomuseale.firenze.it/uffizi/
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ΠΡΡΑΑ∆∆ΟΟ-ΜΑΑ∆∆ΡΡΙΤΗ,  ΙΣΣΠΑΑΝΝΙΑΑ

http://museoprado.mcu.es/home.html

ΤΟΟΠ  ΚΚΑΑΠΙ-ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΑΑΝΝΤΙΝΝΟΟΥΥΠΟΟΛΛΗ,  ΤΟΟΥΥΡΚΚΙΑΑ

http://www.ee.bilkent.edu.tr/~history/topkapi.html

ΕΡΜΜΙΤΑΑΖΖ-ΑΑΓΙΑΑ  ΠΕΤΡΟΟΥΥΠΟΟΛΛΗ,  ΡΩΩΣΣΙΑΑ

http://www.hermitagemuseum.org/

ΤΟΟ  ΒΡΕΤΑΑΝΝΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΣΣΤΟΟ  ΛΛΟΟΝΝ∆∆ΙΝΝΟΟ

Το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο θεωρείται το εθνικό -

βασιλικό Μουσείο της Αγγλίας. Είναι ένα από τα µεγαλύ-

τερα Μουσεία του κόσµου και οι Συλλογές του, αρχαιολο-

γικές κατά το πλείστον, συγκεντρώθηκαν στο Μουσείο α-

πό άγγλους στρατιώτες που έφεραν τα αντικείµενα ως λά-

φυρα πολέµου, από πολιτικούς ή περιηγητές, όπως ο λόρ-

δος Έλγιν ο οποίος µετέφερε σχεδόν ολόκληρο τον γλυ-

πτό διάκοσµο του Παρθενώνα τον 19ο αιώνα, από τις αγ-

γλικές αποικίες σε όλο τον κόσµο, τον καιρό που η Βρετα-

νία υπήρξε αυτοκρατορία, και, τα τελευταία χρόνια, από

αγορές σε πλειστηριασµούς.

ΟΟ  ΛΛόόρρδδοοςς  Έλλγγιν  κκααι  ταα  γγλλυπτάά  τοου  Πααρθθενώώναα

Στα τέλη του 18ου αιώνα, ο άγγλος λόρδος Έλγιν διορίστηκε Πρέσβης της Αυτού Μεγαλειότητας του Βα-

σιλιά της Βρετανίας στην Αυτοκρατορική Αυλή του Σελίµ Γ΄, Σουλτάνου της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια

της προετοιµασίας της αποστολής του στην Κωνσταντινούπολη ο Έλγιν επέλεγε τους συνεργάτες που

θα τον ακολουθούσαν στο ταξίδι του. Ανάµεσά τους ήταν και ο αρχιτέκτονας Τόµας Χάρρισον, θαυµα-

στής της ελληνικής τέχνης και ο πρώτος ο οποίος εµφύσησε στον Έλγιν την ιδέα της συλλογής των ελ-

ληνικών γλυπτών. 

Το 1801 ο Έλγιν και οι συνεργάτες του πραγµατοποίησαν το πρώτο τους ταξίδι στην Ελλάδα. Με φιρ-

µάνι που εκδόθηκε από την Πύλη και απευθυνόταν προς τον Βοεβόδα, τον Καδή (αρχι-δικαστή της

Αθήνας) και τον διοικητή του Φρουρίου (Ακρόπολη) οι Οθωµανοί έδιναν στους καλλιτέχνες της οµάδας

του Έλγιν την άδεια για τα ακόλουθα, τα οποία ζητούσαν:

– να εισέρχονται ελεύθερα στην Ακρόπολη, να κάνουν σχέδια και να κατασκευάζουν γύψινα εκµαγεία

των αρχαίων αντικειµένων.

– να εγκαθιστούν σκαλωσιές στα µνηµεία και να πραγµατοποιούν ανασκαφές προκειµένου να ανακα-

λύψουν τα αρχαία θεµέλια.

– να µπορούν να αποµακρύνουν όλα τα γλυπτά ή τις επιγραφές που δεν αγγίζουν τα τείχη της Ακρόπολης.

Στόχος του Έλγιν ήταν να έχουν την δυνατότητα να σχεδιάσουν ο,τι θεωρούσαν αξιόλογο, να κατα-
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σκευάσουν αντίγραφα των αρχαίων αλλά και να εµπλουτίσουν τη συλλογή του Πρέσβη µε τα αρχαία α-

ντικείµενα τα οποία θα έβρισκαν διάσπαρτα στην επιφάνεια ή στις ανασκαφές. Στο έγγραφο της Βρε-

τανικής Πρεσβείας προς την Πύλη δεν υπήρχε καµία νύξη για αίτηση αφαίρεσης των γλυπτών από τα

µνηµεία. Με το πέρασµα των µηνών οι εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο εντείνονταν και σύντοµα η ο-

µάδα του Έλγιν, µε πρωτεργάτη τον αιδεσιµότατο Φίλιπ Χαντ, ζήτησε την άδεια του Βοεβόδα για να κα-

τεβάσει µία από τις µετόπες του Παρθενώνα. Με διαστρέβλωση του φιρµανιού και πλουσιοπάροχα δώ-

ρα στη συνέχεια δόθηκε η άδεια και άρχισε η πρώτη κάθοδος του γλυπτού διακόσµου του ναού µε βα-

ρούλκα, σχοινιά και εργατικό δυναµικό που αποτελούνταν από πέντε ξένους και είκοσι Έλληνες. 

Οι δύο πρώτες µετόπες που αφαιρέθηκαν µεταφέρθηκαν σε βρετανικό πλοίο µαζί µε άλλα αριστουρ-

γήµατα της αρχαιότητας. Χαρακτηριστική είναι η φράση του Χάντ ο οποίος έγραψε στον Έλγιν: «ΕΕυυεελλ-
ππιισστώώ  όόττι  θθαα  φφτάάσσοουυνν  αασσφφααλλώώςς  σσττηνν  ΑΑγγγγλλίαα,  όόποουυ  ππρρέέπεει  νναα  ααποοδδειιχχθθοούύνν  αανεεκκττίµητηηςς  ααξξίίααςς  σστηνν  υυ-
ππηρρεεσσίαα  τηςς  ββεελλτίίωωσσηςς  τοου  ΕΕθθνικκοού  Γοούύσσττοουυ.»»

Οι κύριες αφαιρέσεις των γλυπτών του Παρθενώνα πραγµατοποιήθηκαν από το 1801 έω το 1805.

Συνεχίστηκαν, όµως, µε χρονικές διακοπές για πολλά χρόνια ακόµα. Το 1816 η αρχαία ελληνική Συλ-

λογή του λόρδου Έλγιν περιήλθε στο Βρετανικό Μοσείο του Λονδίνου. Από τότε το µεγαλύτερο µέρος

του γλυπτού διακόσµου του Παρθενώνα εκτίθεται εκεί. 

Τα γλυπτά του Παρθενώνα, που έγιναν γνωστά ως «Ελγίνεια Μάρµαρα», αποτελούν θέµα συζητήσεων

ακόµα και σήµερα, ιδιαίτερα µετά την απόδειξη της καταστροφής της επιφάνειάς τους από τους επιµελη-

τές του Βρετανικού Μουσείου. Η Ελληνική Κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες για τον επαναπατρισµό

τους και την έκθεσή τους στο υπό ανέγερση νέο Μουσείο της Ακροπόλεως. Σύµµαχοί της είναι πολλοί πο-

λιτισµικοί φορείς του εξωτερικού, καθώς και πολίτες άλλων κρατών, συµπεριλαµβανοµένου και της Μεγά-

λης Βρετανίας, οι οποίοι είναι υπέρµαχοι της επιστροφής των γλυπτών σε ελληνικό έδαφος. 

ΟΟι  ΣΣυλλλλοογγέέςς  τοου  ΒΒρρεετααννικκοούύ  ΜΜοουσσεείίοου

Η  σσυυλλλλοογή  της  ΑΑρρχχααίααςς  ΑΑιγγύύπτοουυ  κκααι  τοουυ  ΣΣοουυδδάάνν

Περιλαµβάνει σηµαντικά αντικείµενα της καθηµερινής ζωής των αρχαίων πολιτισµών της κοιλάδας του

Νείλου, που χρονολογούνται από τη Νεολιθική Εποχή (γύρω στο 10.000π.Χ.) έως την Κοπτική (Χριστια-
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νική) Περίοδο (12ος αι µ.Χ.). Η Αιγυπτιακή Συλλογή του Βρετανικού Μουσείο είναι η µεγαλύτερη Συλ-

λογή αιγυπτιακών αντικειµένων εκτός του Μουσείου του Καΐρου.

∆∆ιάάσσηηµοο  έέκκθθεεµαα  τηηςς  σσυυλλλλογήςς: η στήλη της Ροζέτας (η τρίγλωσση επιγραφή της οποίας ήταν το κλειδί

για την αποκρυπτογράφηση της αιγυπτιακής ιερογλυφικής από τον Jean-Francois Champollion) 

Η  σσυυλλλλοογγή  τηςς  ΑΑρρχχααίαας  Εγγγύύςς  ΑΑνναατοολλής

Καλύπτει µία χρονολογική περίοδο από την Νεολιθική Εποχή µέχρι την άφιξη του Ισλάµ τον 7ο αι µ.Χ.

Τα εκθέµατα προέρχονται από χώρες όπως το Ιράκ, το Ιράν, το Ισραήλ, τη Συρία, το Λίβανο, την Ιορ-

δανία, την Τουρκία, τον Καύκασο, την Κεντρική Ασία και τον Αραβικό κόσµο. 

∆∆ιάάσσηµοο  έκκθθεµµαα  τηςς  σσυλλλλοογγήςς: η στήλη της Νινευή.

Η  ΑΑσιαατικκή  ΣΣυυλλλλοογγή

Τα εκθέµατα προέρχονται από ολόκληρη την ασιατική ήπειρο και χρονολογούνται από τη Νεολιθική

Εποχή µέχρι σήµερα.

∆∆ιάάσσηµαα  εκκθθέµααταα  τηςς  σσυλλλλοογγήςς: τα ινδικά γλυπτά, οι κινέζικες πορσελάνες και τα ιαπωνικά ξίφη.

Η  ΣΣυυλλλλοογγή  ΝΝοοµισσµάάτωων  κκααι  ΜΜεετααλλλλίωωνν

Μία από τις πλέον περίφηµες νοµισµατικές συλλογές του κόσµου που περιλαµβάνει περίπου 1.000.000

αντικείµενα. Τα εκθέµατα χρονολογούνται από τη γέννηση των νοµισµάτων (περίπου τον 7ο αι π.Χ.) έως

και σήµερα. Η συλλογή περιλαµβάνει και χαρτονοµίσµατα, ζυγαριές και χρηµατοκιβώτια.

Η  ΣΣυλλλλοογή  τωωνν  Ποολλιτισσµώώνν  της  ΑΑφφρρικκήςς,  τηςς  ΩΩκκεεααννίααςς  κκααι  της  ΑΑµερικκής

Χαρακτηρίζεται ως εθνογραφική συλλογή και παρουσιάζει τους πολιτισµούς των ιθαγενών σε όλο τον

κόσµο. Επικεντρώνεται όµως, σε λαούς της Αφρικής, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής, του Ειρηνικού,
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της Αυστραλίας, της Αµερικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Το µεγαλύτερο µέρος των αντικειµένων

χρονολογείται στον 19ο και 20ο αιώνα. 

∆∆ιάάσσηηµαα  εεκκθθέέµααταα  τηηςς  σσυυλλλλοογγήςς: τα έργα τέχνης από τους πολιτισµούς των Μάγια και των Αζτέκων και

το άγαλµα του Hoa Hakananai από το Νησί του Πάσχα.

Η  ΣΣυλλλλοογγήή  τωωνν  Ελλλληηννικκώών  κκααι  ΡΡωωµααϊκκώώνν  ΑΑρρχχααιοοτήτωωνν

Θεωρείται από τις σηµαντικότερες συλλογές της κλασικής αρχαιότητας παγκοσµίως. Τα εκθέµατα χρο-

νολογούνται από της Ελληνική Εποχή του Χαλκού (γύρω στο 3.200π.Χ.) έως και τον 4ο αι. µ.Χ.

∆∆ιάάσσηµµαα  εκκθθέµααταα  τηςς  σσυλλλλοογγήςς: ο γλυπτός διάκοσµος του Παρθενώνα, τα γλυπτά από το Μαυσω-

λείο της Αλικαρνασσού, ο Ναός της Αρτέµιδος της Εφέσσου, το Μνηµείο των Νηρηίδων από την Ξάν-

θο της Λυκίας.

Η  ΣΣυλλοογγή  τηςς  Πρροοϊσστοορρίααςς  κκααι  τηςς  Ευυρρώώπηςς

Πρόκειται για µια καινούρια Συλλογή, η οποία περιλαµβάνει από παλαιολιθικά εργαλεία της Ασίας και

της Αφρικής (πριν από 2.000.000 χρόνια) µέχρι αρχαιολογικά ευρήµατα από όλη την Ευρώπη, καθώς

και σύγχρονα αντικείµενα.

∆∆ιάάσσηµαα  εκκθθέµααταα  τηςς  σσυλλλλοογγήςς: τα ρολόγια και τα εκθέµατα από τη ρωµαϊκή Βρετανία.

Η  ΣΣυυλλλλοογήή  ΖΖωωγγρρααφφικκώών  Έργγωων  Τέχχνηςς  κκααι  Έντυπωων  Τεχχνώών

Κατατάσσεται ανάµεσα στις τρεις καλύτερες στο είδος της παγκοσµίως. 

Περιλαµβάνει βιβλία, καταλόγους και πίνακες ζωγραφικής.

∆∆ιάάσσηµαα  εεκκθθέέµααταα  τηςς  σσυυλλλλοογγήςς: τα έργα των ζωγράφων όπως ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Ρέµπραντ, ο Γκό-

για και ο Ραφαήλ.
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ΤΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΦΦΥΥΣΣΙΚΚΗΣΣ  ΙΣΣΤΟΟΡΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΟΟ  ΛΛΟΟΝΝ∆∆ΙΝΝΟΟ

Είναι το µεγαλύτερο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Αγγλία και ένα από τα µεγαλύτερα του κόσµου στο

είδος του. Αγαπητό ιδιαίτερα στα παιδιά, εντυπωσιάζει µε την εφευρετικότητα του τρόπου παρουσιάσης των

εκθεµάτων (π.χ. µε τη χρήση οπτικοακουστικών µέσων) και τα µοναδικά του εκθέµατα, όπως η συλλογή µε

τους δεινόσαυρους. Το κτίριο όπου στεγάζεται είναι από τα πιο όµορφα και επιβλητικά του Λονδίνου.

ΟΟι  ΣΣυυλλλλοογγέςς  τοου  ΜΜοουυσσεείοουυ  ΦΦυσσικκήςς  Ισστοορρίααςς

ΟΟι  ααίθθουυσσεεςς  τηςς  ζζωωήςς

Ο επισκέπτης ανακαλύπτει καταπληκτικά γεγονότα για τη ζωή, τον πλανήτη, το περιβάλλον µας και την

εξέλιξη. Από την εποχή των ∆εινοσαύρων µέχρι τους µετεωρίτες που διαµόρφωσαν τη γη, οι αίθουσες

της ζωής καταπλήσσουν.

∆∆ιάάσσηηµοο  έέκκθθεεµαα: ο σκελετός του δεινόσαυρου ∆ιπλόδοκου. 

ΟΟι  ααίθθοουυσσεςς  της  Γηςς!

Εξερευνούµε τον πλανήτη µας, ανακαλύπτουµε τις φυσικές δυνάµεις που τον επηρεάζουν και τον διαµορ-

φώνουν και εντοπίζουµε τους θησαυρούς του. Πρόκειται για ένα πραγµατικό ταξίδι γύρω από τη Γη µας!

∆∆ιάάσσηµοο  έέκκθεεµαα: η µηχανή του σεισµού (δίνει στον επισκέπτη ακριβώς την εµπειρία ενός σεισµού πολ-

λών ρίχτερ!).
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Εξωτερική όψη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου
(http://www.soulofamerica.com/tours/london_resources/london_arts/Natural_History_Museum.jpg)



Τοο  κκένντρροο  τοου  ∆∆ααρρββίνοουυ

Είναι η βάση των επιστηµόνων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Ένα πρωτοποριακό κέντρο, όπου εξοι-

κειώνεται κανείς µε την επιστηµονική έρευνα. Στον επισκέπτη δίνεται, επιπλέον, η δυνατότητα να παρα-

κολουθήσει ζωντανά το επιστηµονικό έργο των ερευνητών του Μουσείου και να συνοµιλήσει µε τους

ειδικούς επιστήµονες. Ακόµα, το κέντρο του ∆αρβίνου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας παρέχει καθη-

µερινά θεάµατα στους επισκέπτες δωρεάν. 

∆∆ιάάσσηµαα  εκκθθέέµααταα: τα βαζάκια µε αλκοόλ που περιέχουν συνολικά 22.000.000 σπάνια και µη πλάσµατα.

ΤΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΤΟΟΥΥ  ΛΛΟΟΥΥΒΡΟΟΥΥ  ΣΣΤΟΟ  ΠΑΑΡΙΣΣΙ
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Αίθουσα ∆εινόσαυρου
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

(http://www.mykreeve.net/london/kensin
gton/natural_history_museum/natural_his

tory_museum_main_hall.jpg)

Αίθουσες της Γης
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

(http://www.mykreeve.net/london/kensington/natural
_history_museum/natural_history_museum_earth_gall

eries.jpg)

Εξωτερική όψη του Μουσείου του Λούβρου
(http://www.artlex.com/ArtLex/m/images/museum_louvre.pyram.lg.jpg)



Είναι το εθνικό Μουσείο της Γαλλίας και από τα µεγαλύτερα του κόσµου. Γνωστό για την Μόνα Λίζα (Τζο-

κόντα) του Λεονάρντο Ντα Βίντσι και την Αφροδίτη της Μήλου, δέχεται πλήθος επισκεπτών καθηµερι-

νά. ∆ιατηρεί το ακαδηµαϊκό του ύφος, παρολαυτά οι µοναδικές του Συλλογές επιβάλλουν να το επισκε-

φθεί κανείς.

ΟΟι  σσυυλλλλοογγέέςς  τοου  ΛΛοούύββρροου

Η  σσυυλλλλοογγή  ΑΑρρχχααιοοτήτωωνν  τηςς  Εγγγύύςς  ΑΑνναατοολής

Μία συλλογή αφιερωµένη στους αρχαίους πολιτισµούς της Εγγύς Ανατολής, περιλαµβάνει αντικείµενα

που χρονολούνται από το 8.000π.Χ. έως και την άφιξη του Ισλάµ (τον 7ο αιώνα). 

Η  ΣΣυυλλλοογγή  τωωνν  ΑΑιγγυπτιαακκώώνν  ΑΑρρχχααιοοτήτωων

Παρουσιάζει αντικείµενα από τους πολιτισµούς που αναπτύχθηκαν στην κοιλάδα του Νείλου, από την

Προϊστορική Εποχή (περίπου το 4.000π.Χ.) έως και τα Χριστιανικά Χρόνια (4ος αιώνας).

Η  ΣΣυυλλλοογγή  τωωνν  Ελλλληννικκώώνν,  Ετρροουσσκκικκώών  

κκααι  ΡΡωωµµααϊκκώών  ΑΑρρχχααιοοτήτωων

Τα αντικείµενα της Συλλογής χρονολογούνται από τη Νεολιθική Εποχή έως και τον 6ο αι. µ.Χ. Παρου-

σιάζεται η ιστορία των πολιτισµών της Μεσογείου και υπογραµµίζεται µέσω του τρόπου έκθεσής τους

η µεταξύ του σχέση.

∆∆ιάάσσηµαα  εκκθθέµααταα  τηςς  ΣΣυυλλλλοογγήςς: η Νίκη της Σαµοθράκης και η Αφροδίτη της Μήλου.

Η  ΣΣυυλλλλοογγή  Ισσλλααµικκήής  Τέχχννηςς

Εκτίθενται περισσότερα από 1.000 αντικείµενα, η πλειοψηωία των οποίων προέχονται είτε από την Αυ-

λή είτε από την ελίτ της εποχής. Τα εκθέµατα προέρχονται από τρεις ηπείρους και καλύπτουν µία χρο-

νική περίοδο 1.300 χρόνων. Χαρακτηριστικό των αντικειµένων είναι η έµπνευση των καλλιτεχνών που

τα φιλοτέχνησαν και η ποικιλοµορφία τους.

Η  ΣΣυλλλοογγή  τηςς  Μεσσααιωωννικκήςς,  ΑΑννααγγεννννησσιαακκήςς  κκααι  Μοονντέρρννααςς  Γλλυυπτικκήςς

Η Συλλογή εγκαινιάστηκε το 1824 και είναι αφιερωµένη στα γλυπτά.

Η  ΣΣυλλλλοογή  τωωνν  ∆∆ιαακκοοσσµητικκώώνν  Τεεχχννώώνν

Παρουσιάζει ιδιαίτερη ποικιλία αντικειµένων. Περιλαµβάνει κοσµήµατα, χαλιά, ελεφαντοστέινα και χάλ-

κινα αντικείµενα, καθώς και έπιπλα. Όλα τα αντικείµενα χρονολογούνται από το Μεσαίωνα έως και το

πρώτο µισό του 19ου αιώνα.

Η  ΣΣυυλλλλοογή  τωωνν  ΖΖωωγγρρααφφικκώών  Έρργγωων

Πρόκειται για µια Συλλογή που αντικατοπτρίζει τον εγκυκλοπεδικό χαρακτήρα του Μουσείου του Λού-

βρου, καθώς παρουσιάζει κάθε ευρωπαϊκή Σχολή από τον 13ο αιώνα έως το 1848. 

∆ιάσηµα εκθέµατα της Συλλογής: η Μόνα Λίζα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, η Σφαγή της Χίου του Ευγέ-

νιου Ντελακρουά.
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Η  ΣΣυλλοογγή  ΖΖωωγγρρααφφικκώώνν  Έρργγωνν  Τέέχχννηςς  κκααι  Ένντυυπωωνν  Τεχχννώώνν

Πρόκειται για µία εκπληκτική Συλλογή έργων τέχνης σε χαρτί, η οποία περιλαµβάνει παστέλ, µινιατού-

ρες, πίνακες, χαρακτικά κ.ά.

ΤΟΟ  ΠΑΑΛΛΑΑΤΙ  ΤΟΟΠ  ΚΚΑΑΠΙ  ΣΣΤΗΝΝ  ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΑΑΝΝΤΙΝΝΟΟΥΥΠΟΟΛΛΗ

Χτισµένο ανάµεσα στο 1459 και 1456, το παλάτι αποτέλεσε κύρια κατοικία του Μωάµεθ Β'. Το Σαράι,

όπως το αποκαλούν οι Τούρκοι, εκτός από κατοικία των Οθωµανών Σουλτάνων, αποτέλεσε και κυβερ-

νητικό κέντρο. Επιπλέον, στον ίδιο χώρο στεγαζόταν και µία Σχολή εκπαίδευσης Στρατιωτών και ∆ηµο-

σίων Υπαλλήλων. Το Τοπκαπί έπαψε να στεγάζει την οικογένεια του Σουλτάνου το 1853 και µετατράπη-

κε σε Μουσείο το 1924.

Ο χώρος σήµερα έχει διαµορφωθεί ειδικά για τους επισκέπτες και αποτελεί από τα πλέον τουριστι-

κά µέρη. Υπέροχοι κήποι, αυλές και περίπτερα τραβούν την προσοχή. Στο χώρο του παλατιού, εκτός α-

πό το φηµισµένο χαρέµι, µπορεί κανείς να επικεφθεί την έκθεση όπλων και πανοπλιών, τη βιβλιοθήκη,

την έκθεση των αυτοκρατορικών ενδυµάτων, τις κουζίνες που φιλοξενούν εκθέσεις κεραµικών, υαλι-

κών και ασηµικών,την αίθουσα του θρόνου, την έκθεση ρολογιών και το θησαυροφυλάκιο. Η συλλογή

των θησαυρών από την Οθωµανική Αυτοκρατορία αλλά και από άλλες περιοχές καταπλήσσει. 

Τοο  ΧΧααρρέµµι

Το Τοπκαπί Σαράι υπήρξε διάσηµο και για το χαρέµι µε τις πανέµορφες γυναίκες του! Το χαρέµ ήταν η

οικεία των συζύγων, παλλακίδων και παιδιών του Σουλτάνου. Ήταν χώρος απαγορευµένος και φρου-

ρούνταν από µαύρους ευνούχους. Οι µόνοι άντρες που µπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο χώρο αυ-

τό ήταν ο Σουλτάνος και οι γιοί του. 

Πρόκειται για ένα σωστό λαβύρινθο µε διαδρόµους, υπνοδωµάτια, αίθουσες µε πλακίδια, λουτρά, πύρ-
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Εξωτερική όψη του Τοπ Καπί
(http://www.arakea.be/site/g_top_11927.htm)



γους, αυλές, βιβλιοθήκη, σάλες κ.ά. Η πολυτέλεια των χώρων καταδεικνύει την χλιδή του Σουλτάνου

και οι επισκέπτες µένουν έκθαµβοι από τους θησαυρούς. 

ΤΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΕΡΜΜΙΤΑΑΖΖ  ΣΣΤΗΝΝ  ΑΑΓΙΑΑ  ΠΕΤΡΡΟΟΥΥΠΟΟΛΛΗ

Το Μουσείο εκθέτει αντικείµενα που αναπαριστούν «τις εποχές και τους ανθρώπους». Οι Συλλογές, που

απαριθµούν πάνω από 3.000.000 εκθέµατα, συγκεντρώνουν το «άρωµα του κόσµου» από την Παλαιολιθι-

κή µέχρι και τη Σύγχρονη Εποχή. Πρόκειται για ένα αξιόλογο Μουσείο στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.

ΟΟι  ΣΣυυλλλλοογγέέςς  τοουυ  Ερρµιτάάζζ

Η  ΣΣυλλλοογγή  τηςς  Πρροοϊσστοορρικκήςς  Τέχχνηςς

Η Συλλογή περιλαµβάνει πάνω από 2.000.000 αρχαία αντικείµενα, από την Παλαιολιθική Εποχή µέχρι
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Άποψη από το χαρέµι του Τοπ Καπί
(http://www.eylemcengiz.com/photos/topkapi/topkapi_harem_800x554.jpg)

Εξωτερική όψη του Μουσείου Ερµιτάζ 
(http://spb.tourarena.com/taeng.nsf/(vwSubSectionsForWeb)/3-4?OpenDocument)



και τον Μεσαίωνα. Είναι η µεγαλύτερη αρχαιολογική Συλλογή στη Ρωσσία. Τα αντικείµενα προέρχονται

από τη Ρωσσία, αντανακλούν τη ζωή των αρχαίων νοµαδικών φυλών, των λαών της Βαλτικής, των αρ-

χαίων Σαρµατών κ.ά. και έχουν βρεθεί σε ανασκαφές του 18ου αιώνα έως και σήµερα.

Η  ΣΣυυλλλλοογγή  τηςς  ΑΑρρχχααιόότητααςς

Μέσα από 100.000 εκθέµατα παρουσιάζεται η τέχνη και ο πολιτισµός της Αρχαίας Ελλάδας, της Αρχαίας

Ρώµης, της Ιταλίας και των αρχαίων λαών της βόρειας Μαύρης Θάλασσας. Τα πρωιµότερα αντικείµε-

να χρονολογούνται στο 2.000π.Χ. και τα νεότερα στον 4ο αι. π.Χ. Η Συλλογή περιλαµβάνει αγάλµατα,

ενεπίγραφες στήλες, Ταναγραίες, ρωµαϊκούς ανδριάντες κ.ά. Χαρακτηριστικά, όµως, είναι τα ελληνι-

κά, Ιταλικά και Ετρουσκικά αγγεία µε πανέµορφες παραστάσεις, που εκθέτει το Μουσείο (15.000 αντι-

κείµενα), γνωστά παγκοσµίως. 

Η  ΣΣυυλλλλοογγή  τηςς  Τέχχννηςς  τηςς  ∆∆υυτικκήςς  Ευρρώώπηςς  

Θεωρείται µία από τις καταπληκτικότερες Συλλογές του κόσµου και είναι ο πυρήνας των Συλλογών του

Ερµιτάζ. Καλύπτει 120 αίθουσες του Μουσείου και παρουσιάζει την εξέλιξη της τέχνης από τη Μεσαι-

ωνική Εποχή µέχρι σήµερα. Περιλαµβάνει έργα από όλες τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, όπως Ιτα-

λία, Ισπανία, Ολλανδία (και Φλαµανδία), Αγγλία, Γερµανία κ.ά.

Η  ΣΣυυλλλλοογγή  ΌΌπλλωων  κκααι  Πααννοοπλλιώώνν

Εκτίθενται 15.000 αντικείµενα που αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη του πολεµικού εξοπλισµού της Ρωσσίας,

της ∆υτικής Ευρώπης και της Ανατολής από το Μεσαίωνα έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Η Συλλογή

συγκροτήθηκε αρχικά ιδιωτικά από τον τσάρο Νικόλαο Ι. Τα αντικείµενα προέρχονταια από εργαστή-

ρια κατασκευής πολεµικού εξοπλισµού της Ρωσσίας, και της Ευρώπης (Γερµανία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπα-

νία κ.ά.) καθώς και από πολλούς σπουδαίους στρατιωτικούς. Σε πολλά αντικείµενα η τεχνική του µετάλ-

λου είναι µοναδική, όπως σε αυτά του Ιράν, της Τουρκίας και της Ινδίας.
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Άποψη της αίθουσας µε τα δυτικά έργα ζωγραφικής του Μουσείου Ερµιτάζ
(http://www.asergeev.com/pictures/archives/compress/2005/459/01.htm)



Η  ΣΣυυλλλλοογγή  τηςς  ΑΑνναατοολικκήςς  -  ΑΑσσιαατικκήςς  Τέχχννηςς  

Περιλαµβάνει ζωγραφικά έργα τέχνης, γλυπτά, κοσµήµατα και λατρευτικά αντικείµενα από την Ανατο-

λή. Οι 50 αίθουσες της Συλλογής αποτελούν αξιόλογη ιστορική αναδροµή στους ανατολικούς πολιτι-

σµούς, όπως αυτούς της Μεσοποταµίας, του Βυζαντίου και της Εγγύς και Άπω Ανατολής.

Η  ΣΣυλλλλοογγή  τοου  Ρωωσσσσικκοούύ  Ποολλιτισσµοούύ

Παρουσιάζει τη Ρωσσική ιστορία τριακοσίων χρόνων µέσα από 300.000 εκθέµατα. Η Συλλογή διαθέτει

εικόνες και µικροαντικείµενα από τη ζωή των Ρώσσων και αντικείµενα από σπουδαίες προσωπικότητες

της Ρωσσίας, όπως ο Πέτρος ο Μέγας και η Αικατερίνη η Μεγάλη.

Η  έέκκθθεεσση  τουυ  Πολλέέµµοουυ

∆ηµιουργήθηκε πρόσφατα και παρουσίαζεται στο κοινό προς ανάµνηση της νίκης του Πατριωτικού Πο-

λέµου το 1812. Η έκθεση παρουσιάζεται στο χειµερινό Παλάτι, όπου εκτίθενται και πολλά αντικείµενα

από την τσαρική οικογένεια.

Η  ΝΝοοµισσµαατικκή  ΣΣυλλλλοογγή

Είναι η µεγαλύτερη Συλλογή νοµισµάτων της Ρωσσίας και περιλαµβάνει νοµίσµατα από τη Ρωσσία, τον

αρχαίο κόσµο, την Ανατολή και τη ∆ύση, καθώς, επίσης, και µετάλλια, οικόσηµα και σφραγιδόλιθους. 

Η  ΣΣυλλλλοογγή  τωωνν  ΘΘησσααυρρώώνν

Είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες Συλλογές του Μουσείου και πήρε την ονοµασία της τον 18ο αιώνα α-

πό την Αικατερίνη τη Μεγάλη. Αποτελείται από την Αίθουσα του Χρυσού, όπου εκτίθενται έργα από χρυ-

σό από την Ευρασία, την Ανατολή και τη Μαύρη Θάλασσα από τον 7ο αι. π.Χ. έως και τον 19ο αιώνα, και

τις Αίθουσες των ∆ιαµαντιών, όπου εκτίθενται κοσµήµατα, από την 3η χιλιετία π.Χ. έως και τις αρχές του

20ου αιώνα.

Η  ΠΙΝΝΑΑΚΚΟΟΘΘΗΚΚΗ  ΟΟΥΥΦΦΙΤΣΣΙ  ΣΣΤΗ  ΦΦΛΛΩΩΡΡΕΝΝΤΙΑΑ

Το κτίριο της Πινακοθήκης Ουφίτσι κατασκευάστηκε τον 16ο αιώνα µε σκοπό να στεγάσει τα γραφεία διοι-

κητικών αξιωµατούχων και σε αυτό οφείλει και την ονοµασία του. Παρολαυτά, από την αρχή φιλοξενούσε

έργα τέχνης που ανήκαν στην οικογένεια των Μεδίκων, ώσπου τον 18ο αιώνα οι συλλογές δωρίστηκαν στο

∆ηµόσιο. Σήµερα το Ουφίτσι είναι από τις πιο διάσηµες πινακοθήκες παγκοσµίως και εκθέτει ζωγραφικά

έργα από τον 13ο έως τον 18ο αιώνα. Η πιο φηµισµένη από τις Συλλογές του είναι αυτή µε τα έργα των µε-

γάλων ζωγράφων της Αναγέννησης. Εκτός από τους πίνακες, στο Μουσείο εκτίθενται και γλυπτά. 

Οι εκθεσιακοί χώροι του Ουφίτσι ακολουθούν µία χρονολογική σειρά παρουσίασης των αριστουρ-

γηµάτων του: 

Στις πρώτες αίθουσες ο επισκέπτης συναντά τα πρώτα αξιόλογα έργα της ∆υτικής ζωγραφικής και

του διεθνούς Γοτθικού στυλ. Ακολουθούν οι αίθουσες µε τα πρώτα έργα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι και

του Βερόκιο, συνεχίζει κανείς την περιήγησή του στους χώρους µε τα πορτρέτα των Μεδίκων (της πιο

σηµαντικής φλωρεντινής οικογένειας) και φθάνει στο χώρο όπου εκτίθενται τα περισσότερα έργα της

Αναγέννησης. Συνεχίζοντας, ο επισκέπτης θαυµάζει τα έργα του 16ου αιώνα, που φιλοτεχνήθηκαν α-
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πό ζωγράφους όπως ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Τιτσιάνο και ο Ραφαήλ. Προχωρώντας, παρουσιάζονται τα

µανιεριστικά έργα και τα δηµιουργήµατα των Βενετών καλλιτεχνών. Τελειώνοντας την περιήγηση, µπο-

ρεί κανείς να δει τα έργα ζωγράφων του 17ου αιώνα, όπως ο Καραβάτζιο και ο Ρέµπραντ.

ΤΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΠΡΡΑΑ∆∆ΟΟ  ΣΣΤΗ  ΜΜΑΑ∆∆ΡΙΤΗ

Το Μουσείο του Πράδο στη Μαδρίτη είναι κατεξοχήν Μουσείο µε γλυπτά και πίνακες, διαθέτει, όµως,

και συλλογές µε σχέδια, έντυπα, νοµίσµατα, µετάλλια και διακοσµητικά αντικείµενα.

ΟΟι  ΣΣυλλλλοογγέές  τοου  Πρράάδδοο

Η  ΣΣυυλλλλοογή  τηςς  Ισσπαανικκήςς  ΖΖωωγγρααφφικκήςς

Τα έργα τέχνης της Συλλογής χρονολογούνται από το 1100 µέχρι το 1850. Παρουσιάζονται έργα του

Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, τα καταπληκτικά έργα του Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο), καθώς και πί-

νακες των Βελάσκεθ και Γκόγια. 
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Εξωτερική όψη της πινακοθήκης Ουφίτσι
(http://www.comune.fi.it/viverefirenze/foto/foto2/2-01.jpg)

Εξωτερική όψη του Μουσείου Πράδο
(http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Madrid-prado.jpg)



Η  ΣΣυλλλλοογγή  τηςς  ΦΦλλααµµαανδδικκήςς  κκααι  ΟΟλλλλααννδδικκήςς  ΖΖωωγγρρααφφικκήςς

Τα έργα προέρχονται από την Ολλανδία του 16ου αιώνα, όταν η χώρα τελούσε υπό την διακυβέρνηση του

Ισπανικού Στέµµατος, και στο λόγο αυτό οφείλεται η πληθώρα έργων τέχνης στο Πράδο από την Ολλανδία.

Πολύ σηµαντικά έργα είναι και τα Φλαµανδικά του 17ου αιώνα από ζωγράφους, όπως ο Πωλ Ρούµπενς.

Η  ΣΣυυλλλλοογγήή  τηςς  Γεερρµααννικκήςς  ΖΖωωγγρρααφφικκήςς

Πρόκειται για µικρή, αλλά σηµαντική, Συλλογή µε έργα που χρονολογούνται από το 1450 έως το 1800. 

Η  ΣΣυλλλλοογγή  τηςς  Ιτααλλικκήςς  ΖΖωωγγρρααφφικκήςς

Η Συλλογή παρουσιάζει µία σειρά πινάκων γνωστών ζωγράφων της Ιταλικής Αναγέννησης, όπως ο Μπο-

τιτσέλι, ο Ραφαήλ, έργα Βενετών ζωγράφων, όπως ο Τιτσιάνο, ο Βερονέζε και ο Τιντορέτο, καθώς και

έργα του 17ου και του 18ου αιώνα.

Η  ΣΣυυλλλλοογγή  τηςς  Γααλλικκήςς  ΖΖωωγγρρααφφικκήςς

Οι φιλικές σχέσεις µεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας τον 17ο αιώνα και τα αποκτήµατα των Ισπανών Βασιλέ-

ων, αποτέλεσαν τη βάση της Συλλογής των πινάκων Γάλλων καλλιτεχνών στο Πράδο.

Η  ΣΣυυλλλλοογγήή  τωωνν  ∆∆ιαακκοοσσµηητικκώώνν  Τεεχχννώώνν

Η Συλλογή διαθέτει περίπου 4.000 σχέδια. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι αυτά του Φρανθίσκο Γκόγια, τα

οποία είναι και µοναδικά στον κόσµο.

Η  ΣΣυλλλλοογγή  Γλλυπτώώνν

Τα περισσότερα έργα της Συλλογής προέρχονται από την Ιταλία και µεταφέρθηκαν στο Πράδο στο διά-

στηµα από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα. Πρόκειται για ελληνικά γλυπτά έργα που χρονολογούνται από

την αρχαική µέχρι και την ελληνιστική εποχή, καθώς και για έργα της ρωµαϊκής εποχής.

ΤΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΠΕΡΓΑΑΜΟΟΥΥ  ΣΣΤΟΟ  ΒΕΡΡΟΟΛΛΙΝΝΟΟ

Το Μουσείο αποτελείται από τρεις µεγάλες Συλλογές: τη Συλλογή µε τις Κλασικές Αρχαιότητες, το Μου-

σείο της Εγγύς Ανατολής και το Μουσείο Ισλαµικής Τέχνης. Τα εκθέµατα του Μουσείου Περγάµου εί-

ναι µοναδικά και διάσηµα για την επιτόπια αναπαράσταση τριών αρχαίων κατασκευών: του Βωµού του

∆ιός, της Πύλης της Αγοράς της Μιλήτου και της Πύλης της Ιστάρ.
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Ο βωµός στο Μουσείου της Περγάµου (http://fototrip.de/Deutschland/Berlin/Museen/Pergamon/body_pergamon.html)



Η  ΣΣυλλλλοογή  ΚΚλλαασσικκώών  ΑΑρρχχααιοοτήτωων

Σήµα κατατεθέν της Συλλογής αποτελεί ο Βωµός του ∆ιός από την Πέργαµο. Καλύπτει µία ολόκληρη

αίθουσα και χρειάστηκαν 20 χρόνια για να συγκεντρωθούν τα τµήµατα του Βωµού και να κατασκευα-

στεί ένας νέος στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου. Στην ίδια Συλλογή ανήκει και η Πύλη της Αγοράς

της Μιλήτου, όπως και άλλα έργα από τον αρχαιοελληνικό και ρωµαϊκό κόσµο. 

Τοο  ΜΜοουυσσεείο  τηηςς  Εγγγγύύςς  ΑΑναατοολλήήςς

Τα αντικείµενα του Μουσείου συγκροτούν µία από τις µεγαλύτερες Συλλογές παγκοσµίως. Προέρχο-

νται από τους Βαβυλώνιους, τους Πέρσες και τους Ασσύριους. ∆ιάσηµο έκθεµα αποτελεί η Πύλη της

Ιστάρ (580π.Χ.) και ο θρόνος του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα ΙΙ (604-562π.Χ.).

Τοο  ΜΜοουυσσεείο  Ισσλλααµικκήςς  Τέέχχννηηςς

Εκθέτει µινιατούρες, χαλιά, ξυλόγλυπτα αντικείµενα και εικονογραφηµένα χειρόγραφα.
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Η πύλη της Ιστάρ στο Μουσείο της Περγάµου
(http://www.arthistoryclub.com/art_history/Image:Pergamonmuseum_Babylon_Ischtar-Tor.jpg



ΕΡΩΩΤΗΣΣΕΙΣΣ  -  ΘΘΕΜΜΑΑΤΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΤΗΣΣΗ

1. Πώς κρίνετε το θέµα της επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στη γενέτειρά τους;

2. Τα ευρωπαϊκά Μουσεία φιλοξενούν αντικείµενα από πολιτισµούς όλου του πλανήτη. Κάποιοι θεωρούν

ότι οι συλλογές αυτές θα πρέπει να εκτίθενται µόνο στα Μουσεία των χωρών προέλευσής τους. Άλλοι

πιστεύουν ότι είναι µια ιδανική περίπτωση οι επισκέπτες να γνωρίσουν µέσω της έκθεσης αντικειµέ-

νων µακρινούς πολιτισµούς, τη χώρα των οποίων ίσως δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν

ποτέ. Ποια είναι η δική σας γνώµη;

3. Έχετε επισκεφθεί κάποιο από τα Μουσεία που αναφέρθηκαν; Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας;

4. Με ποια κριτήρια επιλέγετε να επισκεφθείτε ένα Μουσείο του εξωτερικού, ενώ βρίσκεστε σε ταξίδι

αναψυχής;

5. Γνωρίζατε ότι τα ευρωπαϊκά Μουσεία διαθέτουν τα σηµαντικότερα αντικείµενα της παγκόσµιας ιστο-

ρίας; Μπορεί κανείς να τα θεωρήσει ως κέντρα της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς;

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

1. Βρείτε µία φωτογραφία ενός αντικειµένου που εκτίθεται σε κάποιο από τα παραπάνω Μουσεία και

παρουσιάστε το στην τάξη, αναφέροντας τις βασικές πληροφορίες, όπως χρονολογία, χώρα προέ-

λευσης, υλικό, ιδιότητα κ.λ.

2. Προσπαθείστε να βρείτε ποιά ελληνικά αντικείµενα εκτίθενται σε Μουσεία άλλων χωρών της Ευρώπης. 

ΒΒΙΒΒΛΛΙΟΟΓΡΑΑΦΦΙΑΑ

St. Clair, William, 1999, Ο λόρδος Έλγιν και τα Μάρµαρα, µετάφραση Μαίρη Περαντάκου-Cook, Ελλη-

νικά Γράµµατα, Αθήνα 
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ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΑΑ  ΤΗΣΣ  ΑΑΜΜΕΡΡΙΚΚΗΣΣ

Η Αµερική είναι µία ήπειρος µε σηµαντική ιστορία και εξαιρετικούς πολιτισµούς µε τους οποίους το ελ-

ληνικό κοινό δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωµένο. Πολιτισµοί, όπως αυτοί των Αζτέκων, των Ίνκας, των Μά-

για και των Ινδιάνων έχουν «µεταφερθεί» στους µουσειακούς χώρους των κρατών της Αµερικής. Στον

ευρωπαϊκό χώρο ελάχιστα είναι τα Μουσεία που φιλοξενούν αντικείµενα των πολιτισµών αυτών και ί-

σως αυτός να είναι και ο λόγος που πολύ λίγοι γνωρίζουν σχετικά.

Οι Ηνωµένες Πολιτείες είναι η χώρα µε τα περισσότερα και σηµαντικότερα Μουσεία της ηπείρου αυ-

τής και διαθέτει από τα πλέον σύγχρονα Μουσεία παγκοσµίως. Στα Μουσεία των Η.Π.Α. εκτίθενται α-

ντικείµενα (πολλά εκ των οποίων είναι µοναδικά) από όλους τους πολιτισµούς του κόσµου και παρου-

σιάζουν συνοπτικά την παγκόσµια ιστορία. Καθώς οι ΗΠΑ αποτελούν τουριστική χώρα, τα αµερικανικά

µουσεία δέχονται εκατοµµύρια επισκεπτών κάθε χρόνο και πρωτοπορούν στον τοµέα της Μουσειολο-

γίας. Εξίσου σηµαντική είναι και η προσφορά του Καναδά στον τοµέα των Μουσείων, όπου έχουν συ-

γκεντρωθεί πολλοί θησαυροί από πολιτισµούς όλου του κόσµου.

Τα Μουσεία της Κεντρικής και Νότιας Αµερικής εκθέτουν αντικείµενα των µεγάλων, εγχώριων πο-

λιτισµών. Εκτός απο τις χώρες µε τουρισµό, όπως το Μεξικό και το Περού, οι υπόλοιπες µειονεκτούν

σε τουρίστες - επισκέπτες, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι τα Μουσεία τους δεν παρουσιάζουν σηµα-

ντικά εκθέµατα.

Παρακάτω γίνεται µία σύντοµη παρουσίαση των σηµαντικότερων Μουσείων της αµερικανικής ηπεί-

ρου.

∆∆ΙΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΕΙΣΣ  ΣΣΤΟΟ  ∆∆ΙΑΑ∆∆ΙΚΚΤΥΥΟΟ  ΤΩΩΝΝ  ΑΑΜΜΕΡΙΚΚΑΑΝΝΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΩΩΝΝ  ΠΟΟΥΥ  ΠΑΑΡΟΟΥΥΣΣΙΑΑΖΖΟΟΝΝΤΑΑΙ

ΜΜητρροοποολλιτικκόό  ΜΜοουυσσείοο  ΝΝέέααςς  ΥΥόόρρκκηςς

http://www.metmuseum.org/

ΜΜοουυσσείοο  ΣΣύγχχρροοννης  Τέέχχνηςς  (MMooMMAA)  -ΝΝέέαα  ΥΥόόρκκη

http://www.moma.org/

Μοουυσεείοο  J.  Paaul  GGeettyy

http://www.getty.edu/
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ΒΒαασσιλλικκόό  Μοουσσεείοο  τοου  ΟΟντάάριοο  -  ΚΚααννααδδάάςς

http://www.rom.on.ca/

Εθννικκόό  ΑΑννθθρρωωποολλοογγικκόό  ΜΜοουυσσεείοο  τοουυ  ΜΜεξικκοούύ

http://www.mexicocity.com.mx/mantro.html

Εθθννικκόό  ΑΑρρχχααιολλοογγικκόό,  ΑΑνθθρρωωποολλογγικκόό  κκααι  Ισστορρικκόό  ΜΜοουυσσείο  τουυ  Περροούύ

http://museonacional.perucultural.org.pe/

ΜΜΗΤΡΟΟΠΟΟΛΛΙΤΙΚΚΟΟ  ΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΝΝΕΑΑΣΣ  ΥΥΟΟΡΚΚΗΣΣ

Το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης είναι ένα από τα διασηµότερα και σηµαντικότερα Μου-

σεία στον κόσµο. Ιδρύθηκε το 1870 και περιλαµβάνει στις Συλλογές του περισσότερα από 2.000.000 α-

ντικείµενα από όλα τα µέρη της υφηλίου, από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Είναι ο πόλος έλξης των

τουριστών - επισκεπτών των Η.Π.Α. και οι Συλλογές του καλύπτουν ποικιλία θεµάτων ικανοποιώντας το

ενδιαφέρον όλων.

ΟΟι  ΣΣυλλλλοογγέςς  τοου  Μητρροοποολλιτικκοούύ  Μοουσσεείοου

Η ΣΣυυλλλλοογγήή  τωων  ΑΑµερρικκααννικκώών  δδιαακκοοσσµητικκώών  τεχχνώών περιλαµβάνει έπιπλα, υαλικά, ασηµικά, κεραµικά

και υφάσµατα από τον 17ο έως τον 20ο αιώνα.

Η ΣΣυυλλλλοογγή  τωωνν  ΑΑµεερρικκααννικκώώνν  ζζωωγγρρααφφικκώώνν  κκααι  γγλλυπτώώνν  έέρργγωωνν  τέέχχννηςς αποτελείται από πορτρέτα, τοπία,

ιστορικούς πίνακες, λαϊκή τέχνη και γλυπτική από τα χρόνια της αποικιοκρατίας έως τις αρχές του 20ο

αιώνα.

Η ΣΣυυλλλλοογγή  Τέέχχνηηςς  τηςς  Εγγγγύύςς  ΑΑναατοολλήςς περιλαµβάνει αντικείµενα από ελεφαντοστό και πολύτιµα µέ-
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Εξωτερική όψη του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης (http://wwp.greenwichmeantime.com/time-zone/usa/new-york/new-
york-city/photos/digital-photos/met-new-york.JPG)



ταλλα, αναθηµατικές επιγραφές και γλυπτά από την περιοχή της Ανατολίας µέχρι την κοιλάδα του Ινδού,

που χρονολογούνται από τη Νεολιθική εποχή (8.000π.Χ.) µέχρι την Αραβική κυριαρχία (7ος αιώνας).

Η ΣΣυυλλλλοογγήή  Πολλεεµµικκώών  αανντικκεειµέένωων περιλαµβάνει πολεµικό εξοπλισµό για άνδρες, παιδιά και ίππους,

όπλα και πολεµικά αντικείµενα εξαιρετικής τέχνης από την Ευρώπη, την Ασία και την Αµερική.

Η ΣΣυυλλλλοογγή  Τέχχννηςς  τηςς  ΑΑφφρρικκήςς,  τηςς  ΩΩκκεεααννίααςς  κκααι  τηςς  ΑΑµερρικκήςς είναι από τις σηµαντικότερες του Μου-

σείου. Περιλαµβάνει τελετουργικά αντικείµενα και µνηµεία, κοσµήµατα και χρηστικά αντικείµενα από

τις τρεις ηπείρους και τα νησιά του Ειρηνικού, που χρονολογούνται από το 2.000π.Χ. έως και σήµερα.

Η ΣΣυυλλλλοογγή  ΑΑσσιαατικκήςς  Τέχχννηςς περιλαµβάνει πίνακες ζωγραφικής, καλλιγραφίες, γλυπτά, κεραµικά, χαλ-

κά, πορσελάνες και άλλα ασιατικά αντικείµενα από την Ιαπωνία, την Κίνα, την Κορέα και τη νοτιοανα-

τολική Ασία, από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα.

Η Μεσσααιωωννικκή  ΣΣυλλλλοογγή αποτελείται από έργα τέχνης της µεσαιωνικής Ευρώπης, όπως γλυπτά, εικονο-

γραφηµένα χειρόγραφα, υάλινα, µετάλλινα και ελεφαντοστέινα αντικείµενα, πίνακες και χαλιά.

Η Ενδδυυµαατοολλοογγικκήή  ΣΣυυλλλλοογγήή  παρουσιάζει χαρακτηριστικά γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ενδύµατα που

προέρχονται από όλες τις ηπείρους.

Στην ΑΑιγγυυπτιαακκή  ΣΣυλλλλοογγή ανήκουν σηµαντικά έργα τέχνης από την αρχαία Αίγυπτο (από το Αρχαίο Βα-

σίλειο έως τον 4ο αιώνα), όπως επιγραφές, στήλες, ταφικά αντικείµενα, κοσµήµατα, αρχιτεκτονικά γλυ-

πτά και αντικείµενα καθηµερινής χρήσης.

Η ΣΣυλλλοογγή  τωων  Ευρρωπααικκώώνν  Γλλυπτώώνν  κκααι  τωωνν  ∆∆ιαακκοοσσµµητικκώώνν  Τεχχννώών περιλαµβάνει αντικείµενα από τη ∆υ-

τική Ευρώπη που χρονολογούνται από την Αναγέννηση έως και τη σύγχρονη εποχή. Τα πιο χαρακτηριστι-

κά έργα που εκτίθενται είναι τα γλυπτά, τα υαλικά, τα µετάλλινα αντικείµενα και τα επιστηµονικά εργαλεία.

Η ΣΣυλλλλοογή  τωωνν  ΣΣχχεδδίωωνν αποτελείται από σχέδια, βιβλία και έργα σε χαρτί από την Αναγέννηση και εξής.

Η ΣΣυυλλλλοογγή  τωων  Ευρρωωπααϊκκώώνν  Πιννάάκκωωνν περιλαµβάνει έργα ιταλών, γάλλων, φλαµανδών, βρετανών, γερ-

µανών και ισπανών καλλιτεχνών από τον 12ο έως τον 18ο αιώνα.

Η ΣΣυυλλλλογγή  τωων  ΒΒιββλλίωων περιλαµβάνει σπάνιες, πρώτες εκδόσεις βιβλίων, εγχειρίδια, βιβλία µε καλλιτε-

χνική βιβλιοδεσία και άλλα.

Η ΦΦωωτοογγρρααφφικκή  ΣΣυυλλλλοογγή αποτελείται από φωτογραφικά ντοκουµέντα από όλες τις χώρες του κόσµου.

Η Ελλλληννοορρωωµααϊκκή  ΣΣυλλλλοογγή είναι από τις διασηµότερες του Μουσείου. Τα αντικείµενα προέρχονται από την

Ελλάδα, την Ρώµη, την Ετρουρία, από τις αρχαίες ελληνικές και ρωµαϊκές αποικίες και την Κύπρο. Τα πιο

χαρακτηριστικά εκθέµατα είναι τα γλυπτά και χαλκά έργα, τα αγγεία, οι τοιχογραφίες και τα κοσµήµατα.
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Η ΣΣυλλλλοογγή  Ισσλλααµµικκήςς  Τέέχχννηςς αποτελείται από χειρόγραφα, µικρογραφίες, χαλιά, αρχιτεκτονικά στοιχεία

και διακοσµητικά αντικείµενα από την ίδρυση του Ισλάµ (7ος αιώνας) και εξής. Τα αντικείµενα προέρ-

χονται από όλες τις χώρες του αραβικού κόσµου.

Τα αντικείµενα της προσωπικής συλλογής του RRoobberrt  Lehmaan είναι δωρεά του ιδιοκτήτη στο Μουσείο.

Τα περισσότερα είναι πίνακες, σχέδια και διακοσµητικά, προέρχονται από την Ιταλία και τις βόρειες χώ-

ρες και χρονολογούνται από την Αναγέννηση έως τον 20ο αιώνα.

Η ΣΣυλλλλοογγή  ΜΜεεσσααιωωννικκήςς  Τέχχννηςς αποτελείται από έργα τέχνης, όπως γλυπτά, τελετουργικά αγγεία και

χαλιά, που προέρχονται από το Βυζάντιο και τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης.

Η ΣΣυυλλλλοογγή  Μοονντέέρρννααςς  Τέχχνηςς περιλαµβάνει αµερικανικούς και ευρωπαϊκούς πίνακες και αρχιτεκτονι-

κά σχέδια που αντιπροσωπεύουν τα κυριότερα κινήµατα τέχνης από το 1900.

Η ΣΣυυλλλλοογγή  ΜΜοουσσικκώώνν  ΟΟρργγάάννωων καλύπτει τη µουσική παράδοση πολλών χωρών, παρουσιάζοντας τα

όργανα και αναδεικνύοντας την ιστορική, τεχνική και κοινωνική τους σηµασία.

Το ΚΚέέντρροο  ΥΥφφαασµάάτωωνν  AAnntoonioo  RRatti έχει υφάσµατα από όλους τους πολιτισµούς, το παλαιότερο εκ των

οποίων χρονολογείται στο 3.000π.Χ.

ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΣΣΥΥΓΧΧΡΟΟΝΝΗΣΣ  ΤΕΧΧΝΝΗΣΣ  (ΜΜοοΜΜΑΑ))

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Νέα Υόρκη ξεκίνησε από µία δωρεά 9 αντικειµένων. Σήµερα δια-

θέτει πάνω από 150.000 σχέδια, πίνακες, φωτογραφίες, γλυπτά και αρχιτεκτονικές µακέτες. Τα φιλµ,

οι ταινίες και τα αντικείµενα όπως αφίσες και ιστορικά ντοκουµέντα αγγίζουν τις 22.000. Οι Συλλογές

του το καθιστούν ένα από τα κυριότερα Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης παγκοσµίως.
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Εσωτερική όψη του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης (MOMA) (http://pdberger.com/images/MOMA.jpg)



ΟΟι  ΣΣυλλλλοογγέέςς  τοου  Μοουσσείοου  ΣΣύγγχχρροοννηςς  Τέέχχννηςς  τηςς  ΝΝέααςς  ΥΥόόρρκκηςς

Η ΣΣυυλλλλοογγήή  τηςς  ΑΑρχχιτεεκκτονικκήςς  κκααι  τοουυ  ΣΣχχεεδδίουυ είναι η πρώτη συλλογή παγκοσµίως που είναι αφιερω-

µένη στην αρχιτεκτονική και το σχέδιο. Ιδρύθηκε ως συλλογή το 1932 στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

και αποτελεί από τις σηµαντικότερες θεµατικές του ενότητες. Τα κινήµατα αρχιτεκτονικής του 20ου αι-

ώνα παρουσιάζονται µέσα από φωτογραφικό υλικό, µακέτες και σχέδια. Η Συλλογή Σχεδίου αποτελεί-

ται από 3.000 αντικείµενα, όπως έπιπλα, υφάσµατα, σπορ αυτοκίνητα, εργαλεία και ένα ελικόπτερο!

Μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές ΣΣυλλλλοογγέέςς  ΣΣχχεδδίωων του 20ου είναι αυτή του Μουσείου Σύγχρονης

Τέχνης. Αποτελείται από 6.000 έργα σε χαρτί, τα οποία περιλαµβάνουν υδατογραφίες, έργα µε µολύ-

βι, κάρβουνο, µελάνι, κολάζ κ.ά.

Η ΣΣυλλλλοογή  Τααιννιώώνν ιδρύθηκε το 1935 και διαθέτει περισσότερα από 22.000 φιλµ όλων των εποχών και

ειδών. Κάποια από αυτά είναι αρνητικά φιλµ, ενώ µεγάλος είναι και ο αριθµός βιντεοταινιών.

Η ΣΣυυλλλλοογή  Γλλυυπτώώνν  κκααι  ΖΖωωγγρααφφικκώώνν  Έρργωωνν  Τέέχχννηςς είναι η µεγαλύτερη και η πληρέστερη συλλογή σύγ-

χρονων έργων τέχνης παγκοσµίως. Περιλαµβάνει 3.200 έργα από το τέλος του 19ου αιώνα µέχρι σή-

µερα, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα µεγαλύτερα κινήµατα τέχνης.

Η ΦΦωωτοογρρααφφικκή  ΣΣυλλλλοογή ιδρύθηκε το 1940 και αποτελείται από 25.000 έργα που χρονολογούνται από

το 1840 και εξής. Είναι από τις σηµαντικότερες συλλογές του κόσµου και οι φωτογραφίες προέρχονται

από καλλιτέχνες, δηµοσιογράφους, επιστήµονες και ερασιτέχνες.

Η ΣΣυυλλλλοογή  τωωνν  Ενντύύπωωνν  κκααι  τωωνν  Εικκοοννοογγρρααφφηµµέέννωων  ΒΒιβλλίωωνν περιλαµβάνει πάνω από 50.000 αντικεί-

µενα από το 1880 µέχρι σήµερα. Παράλληλα µε τα έργα παρουσιάζονται και οι τεχνικές κατασκευής τους,

από την ξυλογραφία και τη λιθογραφία µέχρι την ψηφιακή τεχνολογία.

Ι∆∆ΡΡΥΥΜΜΑΑ  JJ.  PPAAUL  GGETTYY

Το ίδρυµα J. Paul Getty βρίσκεται στην καλιφόρνια των Ηνωµένων Πολιτειών και αποτελείται από δύο

Μουσεία: το Κέντρο J. Paul Getty στο Los Angeles και την έπαυλη J. Paul Getty στο Malibu (η οποία ε-

γκαινιάστηκε πρόσφατα). Είναι από τα µεγαλύτερα και δηµοφιλέστερα Μουσεία της Αµερικής, παρόλο

που τα τελευταία χρόνια ο τρόπος απόκτησης των αντικειµένων που εκθέτει τίθεται υπό αµφισβήτηση.

Η τελευταία έφορος του Μουσείου κλήθηκε προσφάτως να καταθέσει ενώπιον της δικαιοσύνης για πα-

ράνοµη αγορά ελληνικών και ρωµαϊκών αρχαιοτήτων.

ΑΑ.  ΚΚΕΝΝΤΡΟΟ  J.  PAAUL  GGETTYY

Το Μουσείο χαρακτηρίζεται από τη µοντέρνα αρχιτεκτονική του. Είναι πολύ δραστήριο σε περιοδικές

εκθέσεις και ανανεώνει διαρκώς τα εκθέµατά του. Οι Συλλογές του περιλαµβάνουν αντικείµενα ∆υτι-
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κής Τέχνης από το Μεσαίωνα έως τη σύγχρονη εποχή. Τα σηµαντικότερα αντικείµενα που εκθέτει εί-

ναι ευρωπαϊκοί πίνακες, σκίτσα, εικονογραφηµένα χειρόγραφα, γλυπτά, διακοσµητικές τέχνες και φω-

τογραφίες. Οι εκθεσιακοί του χώροι χωρίζονται κατά ενότητες.

Η βόρεια έκθεση έχει ως θέµα τους ΚΚλλαασσικκοούςς  ∆∆εεσσµοούςς (δεσµοί µε την αρχαιότητα) και αποτελείται από

µία µικρή συλλογή αρχαιοτήτων, καθώς και έργων ζωγραφικής και γλυπτικής από το 1600 έως το 1650.

Η ανατολική έκθεση παρουσιάζει πρρώώιµµαα  έρργγαα  ΜΜπααρρόόκκ (17ος αιώνας). Πολλά είναι τα έργα ολλανδών,

φλαµανδών, γάλλων και ισπανών καλλιτεχνών της εποχής, καθώς και γλυπτά έργα που χρονολογού-

νται έως το 1800.

Στη νότια έκθεσης φιλοξενούνται ζζωωγγρρααφφικκάά  έρργγαα του 18ου αιώνα και το µεγαλύτερο µερος της συλ-

λογής µε τις δδιαακκοοσσµητικκέέςς  τέχχννεςς  τηςς  Ευρώώπηςς.

Στη δυτική έκθεση εκτίθενται γλυπτά έργα ιταλών καλλιτεχνών και διακοσµητικές τέχνες που χρονολο-

γούνται από το 1700 έως το 1900.

ΒΒ.  Η  ΕΠΑΑΥΥΛΛΗ  J.  PAAUL  GGETTYY

Η έπαυλη αποτελεί εκπαιδευτικό κέντρο και Μουσείο αφιερωµένο στη µελέτη της τέχνης των πολιτισµών

της αρχαίας Ελλάδας, της Ρώµης και της Ετρουρίας. Περίπου 44.000 αρχαία αντικείµενα ανήκουν στην

έπαυλη, η οποία έχει ρωµαϊκή αρχιτεκτονική και άνοιξε για το κοινό προσφάτως. Τα 1.200 εκθέµατα του

Μουσείου παρουσιάζονται σε 23 αίθουσες κατά θεµατικές ενότητες, όπως οι Θεοί, το Θέατρο, ο ∆ιό-

νυσος, η ιστορία του Τρωικού πολέµου κ.ά.

Η Συλλογή περιλαµβάνει αντικείµενα, όπως έργα µνηµειακής πλαστικής, αγγεία, νοµίσµατα και κοσµή-

µατα, που χρονολογούνται από το 6.500π.Χ. έως και το 400µ.Χ. Κάποια από τα αντικείµενα του Μου-

σείου, όπως µια µούµια,εκτίθενται για πρώτη φορά σε κοινή θέα.

ΒΒΑΑΣΣΙΛΛΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΤΟΟΥΥ  ΟΟΝΝΤΑΑΡΙΟΟ

Το Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο βρίσκεται στο Τορόντο

του Καναδά. Χαρακτηρίζεται από την ποικιλία των Συλλογών

του που αναφέρονται σε όλους τους πολιτισµούς του κό-

σµου και τη Φυσική Ιστορία. Πολλές από τις αίθουσες του

Μουσείου εγκαινιάστηκαν πρόσφατα και οι επισκέπτες του

Μουσείου δηλώνουν γοητευµένοι από τον πρωτότυπο τρό-

πο έκθεσης των Συλλογών. Είναι ένα από τα µεγαλύτερα και

σηµαντικότερα Μουσεία του Καναδά.
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Εξωτερική όψη του Βασιλικού Μουσείου του Οντάριο
(http://www.romanianational.com/gallery/albums/rep

ere/Royal_Ontario_Museum.jpg)



ΟΟι  ΣΣυυλλλλοογγέςς  τοουυ  Βαασσιλλικκοού  Μοουσσεείοουυ  τοουυ  ΟΟντάάρριοο  είννααι  εεκκτεεθθιµέέννεεςς  σστιςς  ααίθθοουυσσεςς  κκαατάά  θθεµµαατικκέςς  ε-

ννόότητεεςς:

Η ΑΑίθθοουυσσαα  τηηςς  ΚΚίννααςς εκθέτει 2.500 σηµαντικά αντικείµενα του κινεζικού πολιτισµού, που χρονολογού-

νται από την Προϊστορική Εποχή έως τον 18ο αιώνα.

Η Έκκθθεσσηη  ΚΚιννεζικκήςς  Γλλυυπτικκήήςς παρουσιάζει λίθινα, χαλκά, ξύλινα και πήλινα αγάλµατα του Βούδα και

κινεζικών θεοτήτων.

Η ΑΑίίθθοουσσαα  µεε  τηνν  ΚΚιννεεζζικκήή  Τέέχχννηη  τωωνν  ΝΝααώώνν είναι ένας από τους πιο ευχάριστους χώρους του Μουσεί-

ου, όπου παρουσιάζονται τρεις τοιχογραφίες του πιο καλοδιατηρηµένου αρχαίου ναού της Κίνας και

τεραστίων διαστάσεων, ξύλινα αγάλµατα των bodhisattvas (οµοιώµατα του Βούδα).

Η ΑΑίίθθοουυσσαα  τηςς  ΚΚιννεζζικκήήςς  ΑΑρρχχιτεεκκτοονικκήήςς είναι η πρώτη έκθεση στη Βόρεια Αµερική αφιερωµένη στην

αρχιτεκτονική της Κίνας και η µεγαλύτερη συλλογή κινεζικών στοιχείων αρχιτεκτονικής εκτός Κίνας.

Στην ΑΑίθθοουσσαα  τηςς  Ιααπωωννίααςς  παρουσιάζονται ιαπωνικά κεραµικά, γλυπτά, αντικείµενα σχετικά µε το τε-

λετουργικό του τσαγιού, πανοπλίες και πίνακες ζωγραφικής.

Στην ΑΑίθοουσσαα  τηςς  ΚΚοορρέααςς προβάλλεται µέσω της Συλλογής των κεραµικών, των πινάκων, των αντικει-

µένων της βουδιστικής τέχνης και των επίπλων η ιστορία και ο πλούσιος πολιτισµός της Κορέας.

Η ΑΑίθθοουυσσαα  τουυ  ΚΚαανααδδάά εκθέτει στοιχεία από τους «πρώτους ανθρώπους» της βόρειας Αµερικής.

Η ΑΑίθθοουσσαα  τηςς  Εποοχχήςς  τοουυ  ΧΧααλλκκοούύ  σστοο  ΑΑιγγααίοο περιλαµβάνει 200 αντικείµενα από την Κυκλαδική, τη Μι-

νωική, τη Μυκηναϊκή και τη Γεωµετρική εποχή στην Ελλάδα.

Στην ΑΑίθοουσσαα  τηςς  ΑΑρρχχααίαας  ΚΚύπρροου εκτίθενται 300 αντικείµενα του κυπριακού πολιτισµού, µε σηµαντι-

κότερα αυτά που χρονολογούνται από την Εποχή του Χαλκού έως και την Ελληνιστική Περίοδο (2.200

-30π.Χ.).

Η ΑΑίθοουυσσαα  τηςς  Ελλλλάάδδααςς παρουσιάζει ελληνικά γλυπτά, πήλινα ειδώλια, αγγεία, νοµίσµατα και κοσµήµα-

τα που χρονολογούνται από την αρχή της Αρχαϊκής Εποχής (700π.Χ.) έως το τέλος της Ελληνιστικής πε-

ριόδου (31π.Χ.).

Στις ΑΑίθθοουυσσεεςς  τηςς  ΑΑιγγύύπτοουυ εκτίθενται αντικείµενα από τον αρχαίο αιγυπτιακό πολιτισµό, όπως γεωργι-

κά εργαλεία, µούµιες, κοσµήµατα και ταφικά αντικείµενα που καλύπτουν όλες τις ιστορικές περιόδους

του συγκεκριµένου πολιτισµού.

Η ΑΑίθθοουυσσαα  τοου  Ρωωµααϊκκοού  ΚΚόόσσµοουυ  φωτίζει τις κυριότερες πτυχές της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας και πα-

ρουσιάζει αντικείµενα από µέταλλο, υαλί και πηλό.
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Η ΑΑίθθοουσσαα  τοουυ  Ισσλλάάµ παρουσιάζει αναπαραστατικά τα σηµαντικότερα σηµεία µιας ισλαµικής πόλης, ό-

πως την αγορά, το τζαµί και το σπίτι. Πολλά αντικείµενα, όπως εικονογραφηµένα χειρόγραφα του Κο-

ρανίου, κοσµήµατα, βιβλία και κεραµική συµπληρώνουν την έκθεση.

Οι ΑΑίθθοουσσεςς  τηςς  Ευρρώώπηςς παρουσιάζουν διακοσµητικές τέχνες από την Κεντρική και ∆υτική Ευρώπη,

από το Μεσαίωνα έως και σήµερα.

ΕΘΘΝΝΙΚΚΟΟ  ΑΑΝΝΘΘΡΩΩΠΟΟΛΛΟΟΓΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΤΟΟΥΥ  ΜΜΕΞΙΚΚΟΟΥΥ

Το Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο του Μεξικού είναι το σηµαντικότερο Μουσείο αρχαιολογίας και

ανθρωπολογίας στο ∆υτικό ηµισφαίριο. Ιδρύθηκε το 1964 και φιλοξενεί την πληρέστερη συλλογή αντι-

κειµένων της προ-Κολοµβιανής τέχνης. Στους 26 εκθεσιακούς του χώρους παρουσιάζονται συγκεντρω-

µένα κατά χρονολογική σειρά και χωρισµένα σε γεωγραφικά διαµερίσµατα τα σηµαντικότερα δείγµα-

τα του πολιτισµού των ιθαγενών του Μεξικού και των προ-Κολοµβιανών πολιτισµών.

Οι ΣΣυλλλλοογέςς του Εθνικού Μουσείου Ανθρωπολογίας αποτελούνται από αντικείµενα καθηµερινής χρή-

σης των πολιτισµών του Μεξικού, όπως γεωργικά εργαλεία, κεραµικά, υφάσµατα, παραδοσιακές ενδυ-

µασίες και θρησκευτικές παραστάσεις, και είναι εµπλουτισµένες από πλούσιο εποπτικό υλικό (χάρτες,

διαγράµµατα, φωτογραφίες κ.λ.π.).

Οι θεµατικές ενότητες της έκθεσης αναφέρονται στην εισαγωγή στην Ανθρωπολογία και την ιστορία της Κε-

ντρικής Αµερικής, στους Τολτέκους, στους Μάγια, στην εθνογραφία και σε άλλου τοπικούς πολιτισµούς.

ΕΘΘΝΝΙΚΚΟΟ  ΑΑΡΧΧΑΑΙΟΟΛΛΟΟΓΙΚΚΟΟ,  ΑΑΝΘΘΡΡΩΩΠΟΟΛΛΟΟΓΙΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΙ  ΙΣΣΤΟΟΡΙΚΚΟΟ  ΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΤΟΟΥΥ  ΠΕΡΡΟΟΥΥ

Το Εθνικό Μουσείο Αρχαιολογίας, Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Περού είναι το παλαιότερο Μου-

σείο της χώρας. Οι Συλλογές του περιλαµβάνουν κεραµικά και µετάλλινα αντικείµενα, υφάσµατα και

ανθρώπινα οστά. Χρονολογούνται από την προϊσπανική εποχή, την εποχή της αποικιοκρατίας έως και

τα χρόνια της δηµοκρατίας στο Περού.
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ΕΡΩΩΤΗΣΣΕΙΣΣ  -  ΘΘΕΜΜΑΑΤΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΤΗΣΣΗ

1. Έχετε επισκεφθεί κάποιο Μουσείο της Αµερικής; Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας;

2. Τα Μουσεία του Καναδά και των Η.Π.Α. εκθέτουν αντικείµενα από όλες τις χώρες του κόσµου. Κά-

ποια, µάλιστα, αποτελούνται από Συλλογές µόνο από το εξωτερικό. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν

σηµαντικό ένα Μουσείο να περιλαµβάνει αντικείµενα από όλο τον κόσµο. Άλλοι πιστεύουν οτι τα α-

ντικείµενα αυτά πρέπει να εκτίθενται µόνο στος χώρες προέλευσής τους. Ποιά είναι η γνώµη σας;

3. Ποιό από τα Μουσεία που παρουσιάστηκαν θα σας κινούσε το ενδιαφέρον για να το επισκεφθείτε

και γιατί;

ΠΡΟΟΤΕΙΝΝΟΟΜΜΕΝΝΕΣΣ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

Προσπαθήστε να συλλέξετε πληροφορίες (από το διαδίκτυο, δηµοσιεύµατα στον Τύπο κ.λ.π.) για την πο-

λιτική της συλλογής αντικειµένων των Μουσείων των Η.Π.Α. που παρουσιάστηκαν. Με ποιους τρόπους

ήρθαν τα αντικείµενα από άλλες χώρες στην ιδιοκτησία των Μουσείων αυτών; Μπορείτε να εργαστείτε

σε οµάδες και να παρουσιάσετε τα αποτελέσµατα της έρευνάς σας στην τάξη.
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ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΑΑ  ΤΗΣΣ  ΑΑΣΣΙΑΑΣΣ,  ΤΗΣΣ  ΑΑΦΦΡΡΙΚΚΗΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ΤΗΣΣ  ΩΩΚΚΕΑΑΝΝΙΑΑΣΣ  

Τα περισσότερα από τα Μουσεία της Ασίας, της Αφρικής και της Ωκεανίας είναι άγνωστα στο ευρύ ελ-

ληνικό κοινό, κυρίως λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στις χώρες αυτές. Τα Μουσεία των ηπείρων αυ-

τών διακρίνονται για τον πλούτο των αντικειµένων που φιλοξενούν, τα οποία ανήκουν σε ξεχωριστούς

αρχαίους πολιτισµούς.

Οι χώρες της Ωκεανίας, της Αφρικής και της Ασίας δεν έχουν τον αριθµό τουριστών - επισκεπτών

που δέχονται τα Μουσεία της Ευρώπης και των Η.Π.Α., παρολαυτά δεν υστερούν ως προς την πολιτι-

σµική αξία των εκθεµάτων τους και τις σύγχρονες µεθόδους έκθεσης. Ιδιαίτερα τα Μουσεία της Άπω

Ανατολής (Ιαπωνία, Ταϊβάν, Κίνα) και της Αυστραλίας έχουν δηµιουργήσει πρωτότυπα Μουσεία και έ-

χουν κατακτήσει την προτίµηση του εντόπιου πληθυσµού τους. Η ανάθεση των Ολυµπιακών Αγώνων το

2008 στο Πεκίνο αποτέλεσε έναυσµα στις χώρες της ανατολικής Ασίας να ιδρύσουν πολλά νέα Μου-

σεία, καθώς αναµένεται να αυξηθεί ο αριθµός των τουριστών σε σχέση µε το παρελθόν.

Πολλά από τα αντικείµενα των πολιτισµών των τριών

αυτών ηπείρων εκτίθενται και σε Μουσεία της Ευρώπης,

κυρίως στην Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερµανία. Τα περισ-

σότερα από αυτά περιήλθαν στην ιδιοκτησία των ευρω-

παϊκών Μουσείων από τα θαλάσσια ταξίδια των Ευρω-

παίων εξερευνητών (π.χ. του Κουκ στην Ωκεανία), τις κα-

τακτήσεις (όπως, για παράδειγµα, του Ναπολέοντα στην

Αίγυπτο) και την αποικιοκρατία (κυρίως στην αφρικανική

Ήπειρο). Πολλοί ήταν, επίσης, οι Ευρωπαίοι καλλιτέχνες

οι οποίοι δήλωσαν τον θαυµασµό τους για την τέχνη της

Ιαπωνίας και της Ωκεανίας κατά τον 19ο αιώνα. Μέσα α-

πό την καλλιτεχνική τους δηµιουργία κατέστησαν τα α-

ντικείµενα που προέρχονταν από τις χώρες αυτά περιζή-

τητα και συνέβαλαν στη µεταφορά πολλών από αυτών

σε ευρωπαϊκό έδαφος (όπως µάσκες ιθαγενών, κινέζικες

πορσελάνες και ιαπωνικές υδατογραφίες).

Πλήγµα στα Μουσεία της Ασίας, αλλά παράλληλα και στην παγκόσµια πολιτισµική κληρονοµιά, απο-

τέλεσε ο πόλεµος σε χώρες της Αραβικής χερσονήσου, του Ιράκ και του Αφγανιστάν. Ανυπολόγιστες
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είναι οι υλικές ζηµιές σε µουσειακά κτίρια, ενώ αναρίθµητα είναι τα αντικείµενα που αποτέλεσαν εύκο-

λη λεία λαθρεµπόρων. Τα τελευταία χρόνια αντικείµενα των αρχαίων πολιτισµών των Σουµερίων, των

Βαβυλωνίων και των Χετταίων που φυλάσσονταν σε Μουσεία των χωρών αυτών κυκλοφορούν σε λίστες

πλειστηριασµών στο διαδίκτυο και σε παράνοµες αγορές. Το ∆ιεθνές Συµβούλιο των Μουσείων και άλ-

λοι φορείς καταβάλλουν προσπάθειες εξάρθρωσης της σπείρας της παράνοµης αγοραπωλησίας των

αντικειµένων αυτών και εθελοντές, ειδικοί στα Μουσεία, συνεισφέρουν στην αποκατάσταση των χώρων

πολιτισµού.

∆∆ΙΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΕΙΣΣ  ΣΣΤΟΟ  ∆∆ΙΑΑ∆∆ΙΚΚΤΥΥΟΟ  ΤΩΩΝΝ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΩΩΝΝ  ΠΟΟΥΥ  ΠΑΑΡΟΟΥΥΣΣΙΑΑΖΖΟΟΝΝΤΑΑΙ

ΑΑιγυπτιαακκόό  ΜΜοουυσσείοο  ΚΚααΐρροου

http://www.egyptianmuseum.gov.eg/

Εθθννικκόό  ΜΜοουσσεείοο  τηηςς  Ιααπωωνίααςς

http://www.tnm.go.jp/en/servlet/Con?pageId=X00&processId=00

Τοο  Μοουυσσεείίοο  τοου  Εθθννικκοούύ  ΑΑνναακκτόόρροου  σστηνν  Τααϊββάάνν

http://www.npm.gov.tw/main/fmain_en.htm

Εθθννικκόό  ΜΜοουσσείοο  τηςς  ΚΚίνααςς

http://www.nmch.gov.cn/en/index.jsp

Μοουυσσείοο  τοουυ  Ισσρρααήλλ

http://www.imj.org.il/

Εθθννικκόό  ΜΜοουσσεείο  ΑΑυυσστρρααλλίααςς

http://www.nma.gov.au/

ΤΟΟ  ΑΑΙΓΥΥΠΤΙΑΑΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΡΟΟΥΥ

Το Μουσείο του ΚΚααΐρροουυ είναι το µεγαλύτερο αιγυπτιακό Μουσείο του κόσµου. Ιδρύθηκε το 1853 και οι

Συλλογές του αποτελούνται από 120.000 αρχαιολογικά αντικείµενα από την Προϊστορική εποχή έως και

την Ελληνορωµαϊκή περίοδο.

Οι εκθεσιακοί του χώροι παρουσιάζουν λαµπρά δείγµατα του αιγυπτιακού πολιτισµού, ο οποίος εί-

ναι και ένας από τους σηµαντικότερους της παγκόσµιας ιστορίας. Το Μουσείο του Καΐρου είναι ένα α-

πό τα πιο δηµοφιλή Μουσεία του κόσµου.

ΟΟι  ΣΣυλλλλοογέςς  τοουυ  ΜΜοουυσσεείοου  τοου  ΚΚααΐρροουυ

Η ΣΣυυλλλλοογγή  τωωνν  ΚΚοοσσµηµµάάτωωνν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανάµεσα στους αρχαίους θησαυρούς,

καθώς τα κοσµήµατα των αρχαίων Αιγυπτίων είναι περίτεχνα και αποδεικνύουν το µεγαλείο της τέχνης
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του πολιτισµού αυτού. ∆ιακρίνονται για την ποιότητα, τα σχέδια, τα χρώµατα και τα πολύτιµα υλικά τους.

Ήταν λατρεµένα αντικείµενα των Φαραώ και τα περισσότερα κρύβουν ιδιαίτερους συµβολισµούς.

Η ΣΣυυλλλλοογή  τωων  Γλλυπτώώνν είναι εντυπωσιακή και αφοπλίζει τον επισκέπτη µε το µέγεθος των αντικειµέ-

νων. Τα αιγυπτιακά γλυπτά έχουν θρησκευτικό ρόλο και φιλοτεχνήθηκαν για να δηλώσουν τις θρησκευ-

τικές αρχές των αρχαίων Αιγυπτίων, όπως αυτή της αιωνιότητας. Τα γλυπτά που εκτίθενται ήταν τοπο-

θετηµένα στους ναούς και στους τάφους.

Η ααίθθοουσσαα  µεε  τιςς  ΜΜοούµιεςς είναι η πιο σύγχρονη του Μουσείου και έχει ξεχωριστό εισιτήριο στην είσο-

δό της. Στην αίθουσα αυτή φυλάσσονται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες κλίµατος οι µούµιες των αρχαί-

ων Φαραώ και των συζύγων τους. Η διαδικασία της µουµιοποίησης για τους αρχαίους αιγυπτίους τε-

λούνταν µε ιδιαίτερες τελετουργίες καθώς εξασφάλιζε στον θανόντα την αιώνια ζωή.

Η Συλλογή µε τα αντικείµενα του Τοουτααγγχχααµώώνν είναι από τις πιο σηµαντικές παγκοσµίως. Τα αντικείµε-

να από τον τάφο του αποτελούν τη µοναδική ολοκληρωµένη Συλλογή προσωπικών αντικειµένων Φα-

ραώ και είναι εξαιρετικής αισθητικής. Η Συλλογή αυτή αποτελεί το µαργαριτάρι του Μουσείου του Καΐρου

και είναι ο πόλος έλξης εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών από όλα τα µέρη του κόσµου κάθε χρόνο.

Η  αανναακκάάλλυυψψηη  τοουυ  τάάφφουυ  τοου  Τοουυτααγγχχααµώώνν

Το όνοµα του Τουταγχαµών είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένο µε το όνοµα του άγγλου αρχαιολόγου

Howard Carter, του ανασκαφέα του τάφου. Η θρυλική ανακάλυψή του το 1922 θεωρείται µία από τις

πιο σηµαντικές, αν όχι η σηµαντικότερη, αρχαιολογική ανακάλυψη στην ιστορία.

Στις 4 Νοεµβρίου του 1922 το εργατικό προσωπικό του Carter βρέθηκε µπροστά στις σκάλες της ει-

σόδου του τάφου του Τουταγχαµών, στην Κοιλάδα των Βασιλέων, στις ∆υτικές Θήβες. Μέχρι τότε κα-

νείς δεν θα µπορούσε να φανταστεί ότι ο Carter είχε ανακαλύψει ένα από τα σηµαντικότερα ευρήµατα

στην ιστορία της αρχαιολογίας. Ο ίδιος, ως αρχαιολόγος, µόνο όνειρα θα µπορούσε να έχει για ένα τέ-

τοιο εύρηµα, κυρίως µετά την µακρά περίοδο των ανασκαφών του στην Αίγυπτο, οι οποίες δεν είχαν α-

ποφέρει κάτι ουσιαστικό.

Το απόγευµα της 26ης Νοεµβρίου ο Carter µαζί µε τον βοηθό του κόµη του Carnavon άνοιξαν µία

εσοχή στην είσοδο του τάφου και έριξαν φως στο δωµάτιο, για πρώτη φορά µετά από 3.000 χρόνια. Χα-

ρακτηριστική είναι η σκηνή την οποία αφηγείται ο παρευρισκόµενος George Herbert: ««οο  CCaarrterr  κκρραατώώ-
ννττααςς  ένναα  κεερρίί  έββααλλε  µµέέσσαα  ττοο  κκεφφάλλι  ττοουυ....γγιαα  λλίγγαα  λλεπτάά  δδενν  έλλεγγε  τίποοταα,  εννώώ  εεγγώώ  είχχαα  ττρροοµεερρή  ααγγωω-
νίαα.  ΠΠίσσττεψψαα  οοτι  γγιαα  µίίαα  αακκόόµη  φφοορράά  θθαα  ααποογοοητεευόόµοουυνν  κκααιι  ττοονν  ρρώώτησσαα  αανν  ββλλέέπεειι  κκάάτι.  Εκκείννοοςς  µοουυ
ααππάάντησσεε:  ννααι,  ννααι,  είίννααι  υυπέέρροοχχοο!!»  

Ήδη από την είσοδο του τάφου ο Carter και οι συνεργάτες του είχαν υποψιαστεί ότι πρόκειται για

βασιλικό τάφο. Οι σφραγίδες παρέπεµπαν στην 18η δυναστεία και το όνοµα Τουταγχαµών είχε α-

ποκαλυφθεί. Κανένας, όµως, δεν µπορούσε να διανοηθεί ότι η µικρή είσοδος θα έκρυβε έναν τέ-

τοιο θησαυρό. Προχωρώντας ο Carter βρέθηκε µπροστά σε µία σφραγισµένη πόρτα και από ένα µι-

κρό άνοιγµα προσπάθησε να δει µε τη βοήθεια ενό κεριού. Ο ίδιος έγραψε στο ηµερολόγιό του: ««ΣΣττηηνν
ααρρχχήή  δδεενν  µππορροούύσσαα  ναα  δδιαακκρρίννωω  τίίποοταα.  ΟΟ  ζζεσστόόςς  ααέρρααςς  ποουυ  έέββγγααιννε  ααπόό  ττοονν  τάάφφοο  έκκαανε  τοο  φφωςς
ναα  τρρέέµµεει  κκααι  ήήταανν  ααδδύύνναατοο  ναα  κκαατααλλάάβωω.  ΌΌταανν  σσυυννήήθθισσαα  τοο  φφωωςς  ααυττόό  άάρρχχισσαα  νναα  δδιιαακκρρίίννωω  λλεεπττοο-
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µµέέρρεειεςς  ααππό  τοο  δδωωµάτιοο...πααρράάξξενναα  ζζώώαα,  ααγγάάλλµααταα  κκααιι  χχρυυσσάάφφι  -  ππαανττοού  άάσττρρααφφττε  χχρρυυσσόόςς...θθααύύ-
µααζζαα  ταα  ππιοο  εκκπλληκκτικκάά  πρράάγγµααταα  τηςς  ζζωωήήςς  µοουυ....πρράάγγµααταα  ποου  ήήξξερραα  πωωςς  δδενν  θθαα  ξξαανααέέββλλεεππαα.»

Αυτή ήταν η πρώτη εµπειρία από τον προθάλαµο του τάφου. Ένα πρόσθετο δωµάτιο δίπλα στον προ-

θάλαµο περιείχε σε ακαταστασία πολλά ακόµα αντικείµενα που συντρόφευαν το νεκρό στο ταξίδι

του, ενώ ο νεκρικός θάλαµος όπου φυλασσόταν η σαρκοφάγος µε τη µούµια του Φαραώ έκρυβε α-

κόµη πιο συγκλονιστικά αντικείµενα.

Το επίσηµο άνοιγµα του νεκρικού θαλάµου πραγµατοποιήθηκε λίγο καιρό αργότερα, καθώς η δια-

δικασία µεταφοράς και καταγραφής των αντικειµένων των δύο προηγούµενων δωµατίων, λόγω του µε-

γάλου αριθµού τους, υπήρξε χρονοβόρα. Ο νεκρικός θάλαµος έφερε τοιχογραφίες και φιλοξενούσε

τη σαρκοφάγο του Φαραώ, η οποία περιείχε στο κατώτερο στρώµα της τη µούµια του βασιλιά µε το πο-

λύτιµο νεκρικό του προσωπείο. ∆ίπλα στον θάλαµο αυτό, σε ένα µικρό δωµάτιο φυλάσσονταν οι θησαυ-

ροί του Τουταγχαµών. Ο Carter στις αρχές του 1923 γράφει στο ηµερολόγιό του για την είσοδό του στην

αίθουσα του θησαυρού: «....ηη  ππύύλλη  δδεεν  ήήττααν  σσφφρρααγγισσµµένη...µµιαα  µαατιάά  µόόνοο  ήταανν  ααρρκκετή  γιαα  νναα  αανντιλληη-
φφθθοούύµε  τοο  µέγγεθθοος  τοουυ  θθησσααυρροούύ...εδδώ  ββρρίίσσκκοονττααι  τταα  πιοο  ποολλύύτιµαα  αανντικκείµµενναα  όόλλοουυ  τοουυ  τάάφφοου.»»

Ο Τουταγχαµών, ως Φαραώ, υπήρξε εν ζωή ο «γιος του Ρα», ο βασιλιάς του ήλιου, µε τον οποίο τα-

ξίδεψε µέσα από τον ουρανό για να ξαναγεννηθεί. Ταυτόχρονα, όµως, υπήρξε και άνθρωπος, του ο-

ποίου οι µεταθανάτιες ανάγκες θα ήταν οι ίδιες µε αυτές της ζωής του στη γη. Για αυτό µαζί του θάφτη-

καν όλα τα προσωπικά του αντικείµενα, έπιπλα για τη νέα του κατοικία, παιχνίδια και ειδώλια για να τον

προστατεύουν, τρόφιµα για να τον συντηρούν. Ο τάφος του είναι ένας µικρόκοσµος από τις ελπίδες και

δοξασίες ενός βασιλιά, ο οποίος θάφτηκε πριν από 3.000 χρόνια σε ηλικία 17 ετών. Με την ανακάλυ-

ψη του τάφου του οι αρχαιολόγοι έδωσαν και πάλι λάµψη στο όνοµά του, που είχε ξεχαστεί για 30 αιώ-

νες, και τον κατέστησαν τον πιο δηµοφιλή αιγύπτιο Φαραώ.

Εκτός από το Μουσείο του Καΐρου, όπου εκτίθεται ο µεγαλύτερος και πολυτιµότερος όγκος των α-

ντικειµένων του τάφου του Τουταγχαµών, πολλά είναι και τα αντικείµενα από τον τάφο που κοσµούν άλ-

λα Μουσεία, όπως το Βρετανικό, το Λούβρο, το Μητροπολιτικό της Νέας Υόρκης, του Μονάχου, του

Βερολίνου, του Σικάγο και του Τορίνο.
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((ΓΓιαα  περρισσσσόότερρες  πλληρροφφοορρίες  σσχχετικκά  µε  τηνν  τέέχχννη  τωωνν  αανντικκειµέένωωνν  τοουυ  ττάάφφοου  τοου  ΤΤοουυταγγχχααµώώνν  µποο-
ρρείττε  ναα  ααπεευυθθυυννθθείίτε  σστοο  εεκκπααιδδεευττιικκόό  υυλλιικκόό  γγιαα  τοο  εεκκπααιδδεευτικκόό  πρόόγγρρααµµαα  «ΙΙσστοορρίαα  ττηςς  ΤΤέέχχννηςς»»  τηςς
ΆΆννννυυςς  ΜΜάάλλααµµαα.))

ΕΘΘΝΝΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΙΑΑΠΩΩΝΝΙΑΑΣΣ

Το Εθνικό Μουσείο της Ιαπωνίας στο Τόκιο ιδρύθηκε το 1872 και παρουσιάζει στις εκθέσεις του τις ση-

µαντικότερες τέχνες του ιαπωνικού πολιτισµού, όπως την καλλιγραφία, η οποία είναι διάσηµη παγκοσµίως.

Επιπλέον, στις Συλλογές του ανήκουν και αντικείµενα άλλων πολιτισµών, όπως του κινεζικού, του κο-

ρεανικού και του ινδικού.

ΟΟι  ΣΣυυλλλλοογγέςς  τοου  Εθθννικκοού  ΜΜοουσσείοουυ  τηςς  Ιααπωωννίααςς

Η ΣΣυλλλλοογγή  ΑΑρρχχααιοοτήήτωων περιλαµβάνει ευρήµατα από τον αρχαίο ιαπωνικό πολιτισµό, όπως αγγεία, ει-

δώλια, ξύλινα, λίθινα, µετάλλινα, υάλινα και χαλκά αντικείµενα. Τα περισσότερα εκθέµατα της Συλλο-

γές αυτής προέρχονται από ιερά και τάφους. 

Στη ΣΣυλλλλοογγή  τωωνν  Γλλυπτώώνν ανήκουν αριστουργήµατα από ξύλο, µέταλλο και άλλα υλικά, τα περισσότε-

ρα εκ των οποίων παριστάνουν θεότητες.

Η ΣΣυυλλλλοογγή  τηςς  ΚΚααλλλλιγγρρααφφίααςς είναι η πιο αγαπητή στο κοινό. Αποτελεί την ιδιαίτερη τέχνη του ιαπωνικού

πολιτισµού, την πιο αγαπητή στο ιαπωνικό κοινό και την πλέον διαδεδοµένη στις υπόλοιπες χώρες. Η

Συλλογή περιλαµβάνει τα Bokuseki τα οποία είναι κείµενα που γράφτηκαν από τους δάσκαλους Ζεν,

πολλά βιβλία και ντοκουµέντα, αρχαία ιαπωνικά χειρόγραφα, αντίγραφα από τον κινεζικό πολιτισµό και

άλλα.
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Εξωτερική όψη του Εθνικού Μουσείου του Τόκιο
(http://www.carto.net/neumann/travelling/japan_2004_09/09_tokyo_2004_09_24-
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Η ΣΣυλλλλοογγή  τωων  ∆∆ιαακκοοσσµητικκώώνν  Τεχχνώώνν είναι η µεγαλύτερη του Μουσείου και αποτελείται από ποικίλα

εκθέµατα. Τα έργα από µέταλλο περιλαµβάνουν καθρέφτες, αντικείµενα από την καθηµερινή ζωή και

έργα του Βουδισµού. Αξιόλογα είναι, επίσης, τα πολεµικά αντικείµενα, όπως ξίφη και πανοπλίες των Σα-

µουράι. Τα κεραµικά έργα από την Ιαπωνία και την Κίνα, όπως πορσελάνες, κατέχουν σηµαντικό ρόλο

στη Συλλογή αυτή, ενώ τα υφάσµατα και τα πλουµιστά ενδύµατα είναι µοναδικά, κυρίως λόγω της πα-

λαιότητάς τους.

Η ΣΣυλλλλοογγή  µεε  ταα  ΖΖωωγρρααφφικκάά  έρργγαα περιλαµβάνει αντικείµενα από την Ιαπωνία, την Κίνα και άλλες ασια-

τικές χώρες. Εκτίθενται έργα βουδιστικά, πορτρέτα, υδατογραφίες, τοπία, πάπυροι, ξυλογραφίες και σύγ-

χρονα έργα τέχνης.

ΕΘΘΝΝΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΤΗΣΣ  ΚΚΙΝΝΑΑΣΣ

Το Εθνικό Μουσείο της Κίνας συστεγάζει σε ένα από τα πιο σηµαντικά κτίρια του Πεκίνου τα δύο σηµα-

ντικότερα Μουσεία στην Κίνα: το Μουσείο της Κινεζικής Επανάστασης και το Μουσείο Κινεζικής Ιστο-

ρίας. Και τα δύο Μουσεία άνοιξαν για το κοινό το 1961.

ΑΑ.  ΤΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΤΗΣΣ  ΚΚΙΝΝΕΖΖΙΚΚΗΣΣ  ΕΠΑΑΝΝΑΑΣΣΤΑΑΣΣΗΣΣ

Το κτίριο του Μουσείου Κινεζικής Επανάστασης ιδρύθηκε το 1959 σηµατοδοτώντας την 10η επέτειο της

ίδρυσης της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας. Μέσα από τα εκθέµατα του Μουσείου παρουσιάζεται η ι-

στορία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Κίνας τα τελευταία 150 χρόνια. 

Οι Συλλογές του έχουν πολιτικό περιεχόµενο και εκτίθενται κατά θεµατικές ενότητες: η πρώτη έκ-

θεση αποτελείται από εκθέµατα που σχετίζονται µε την Πααλλααιάά  ∆∆ηµοκκρατικκήή  Επααννάάσσταασση  της περιόδου

1840 - 1911. Η επόµενη ενότητα έχει ως θέµα τη ΝΝέαα  ∆∆ηµοοκκρραατικκή  Επααννάάσσταασση και καλύπτει τη χρονι-

κή περίοδο από το 1911 έως το 1949. Η τελευταία ενότητα αφορά τον ΘΘρρίααµββοο  τηςς  Επααννάάσσταασσηςς  κκααι

τηνν  ΊΊδδρρυσση  τοου  ΣΣοοσσιααλλισσµοούύ και περιλαµβάνει στοιχεία από το 1949 και εξής.
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Πολλά είναι επίσης τα εκτεθειµένα αντικείµενα από τη νεότερη ιστορία της Κίνας, όπως της Ίδρυσης του

Κινεζικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος (1919-1921), των δύο Εµφυλίων Πολέµων (1924-1927 και 1927-1937),

του αντιστασιακού αγώνα κατά της Ιαπωνίας (1937-1945) και του απελευθερωτικού αγώνα (1945-1949).

Β.  ΤΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΚΚΙΝΝΕΖΖΙΚΚΗΣΣ  ΙΣΣΤΟΟΡΡΙΑΑΣΣ

Στο Μουσείο εκτίθενται αντικείµενα από τις τρεις σηµαντικότερες περιόδους της Κινεζικής ιστορίας. Η

πρώτη εκθεσιακή ενότητα περιλαµβάνει εκθέµατα από την Πρρωωτόόγγοοννη  ΚΚοοινωωνίαα  (500.000 - 4.000π.Χ.).

Η δεύτερη ενότητα είναι αφιερωµένη στην ΚΚοοιννωωνίαα  τωωνν  ΣΣκκλλάάββωων (2.100 - 475π.Χ.). Η Τρίτη ενότητα πα-

ρουσιάζει την ΦΦεουδδαλλικκήή  ΚΚοιννωωννίαα και επικεντρώνεται στην περίοδο από το 221π.Χ. έως το 1911.

Πολλά από τα εκθέµατα είναι σπάνια αριστουργήµατα και θεωρούνται ως εθνικοί θησαυροί. Χαρα-

κτηριστικά είναι τα απολιθώµατα από τον Άνθρωπο του Πεκίνου, τα γραπτά αγγεία της νεολιθικής επο-

χής και πολλά µοναδικά αντικείµενα που ανήκαν στους άρχοντες των κινεζικών δυναστειών.

ΤΟΟ  ΕΘΘΝΝΙΚΚΟΟ  ΠΑΑΛΛΑΑΤΙ  ΤΗΣΣ  ΤΑΑΪΒΒΑΑΝΝ

Το Εθνικό Παλάτι της Ταϊβάν λειτουργεί ως Μουσείο από το 1925, αλλά λόγω των εχθροπραξιών στην

νοτιοανατολική Ασία στα µέσα του 20ου αιώνα το Μουσείο ανακαινίστηκε και άνοιξε -µετά από πολλές

δυσκολίες- για το κοινό µόλις το 1965. Τα αντικείµενά του προέχονται από την αυτοκρατορική Συλλο-

γή του παρελθόντος, η οποία - όπως και σε πολλά ευρωπαϊκά Μουσεία - ενσωµατώθηκε µετέπειτα στη

Συλλογή του Μουσείου.

Σήµερα το Μουσείο αποτελεί κοιτίδα της ιστορίας και του πολιτισµού της Κίνας. Οι Συλλογές του ε-

µπλουτίστηκαν µε νέα αντικείµενα και το Παλάτι - Μουσείο έχει πλέον εθνικό και δηµόσιο χαρακτήρα.

Υπολογίζεται οτι το Μουσείο δέχεται κάθε χρόνο 3.000.000 επισκέπτες και αυτό το καθιστά ένα από τα
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Εξωτερική όψη από το Παλάτι της Ταιβάν (http://www.burgessbroadcast.org/taiwan/Taipei200406/pics/P6040026.jpg)



πιο δηµοφιλή και σηµαντικά Μουσεία της Ασίας. Καθώς η πρόσβαση στην Ταϊβάν, λόγω της γεωγραφι-

κής της θέσης, είναι δύσκολη, το Μουσείο οργανώνει τακτικά περιοδικές εκθέσεις µε τα εκθέµατά του

σε άλλες χώρες, συνεισφέροντας, έτσι, στην εξάπλωση της γνώσης του κινέζικου πολιτισµού.

Οι Συλλογές του Μουσείου εκτίθενται σε 35 αίθουσες του Παλατιού. Χωρίζονται ανάλογα µε τα α-

ντικείµενα που περιλαµβάνουν σε ενότητες, όπως η  κκερρααµικκή  ((κκααι  ποορρσσεελλάάννεεςς),  ταα  ββιββλλίίαα,  η  κκααλλλλιγγρραα-

φφίαα,  ταα  χχααλλιάά,  ταα  έέρργγαα  ζζωωγγρρααφφικκήςς  κκααι  ταα  χχάάλλκκιναα  αανντικκεείµεενναα.

ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΤΟΟΥΥ  ΙΣΣΡΡΑΑΗΛΛ

Το Μουσείο του Ισραήλ στην Ιερουσαλήµ ιδρύθηκε το 1965 και αποτελεί εκπαιδευτικό κέντρο της τέ-

χνης και της αρχαιολογίας της χώρας του. Πρόκειται δια ένα ιδιαίτερα οργανωµένο Μουσείο, µε σύγ-

χρονες µεθόδους έκθεσης και ποικιλία εκδηλώσεων. Σηµαντική είναι η προσφορά των εκπαιδευτικών

προγραµµάτων του Μουσείου.

Οι Συλλογές του αποτελούνται από 500.000 αντικείµενα τέχνης, αρχαιολογίας, εθνογραφίας και

Ιουδαϊσµού, τα οποία αντιπροσωπεύουν την ιστορία του παγκόσµιου πολιτισµού.

ΟΟι  ΣΣυυλλλλοογέέςς  τοουυ  ΜΜοουυσσεείουυ

Η πτέρυγα µε τα αρχαιολογικά εκθέµατα είναι η σηµαντικότερη του Μουσείου. Η έκθεση έχει τίτλο ««η

ααρρχχααιοολλοογγίαα  τοουυ  Ισσρρααήλ»» και περιλαµβάνει αντικείµενα όλων των περιόδων, από τη Χαλκολιθική εποχή

έως το Βυζάντιο. Τα εκθέµατα της αρχαιολογικής Συλλογής παρουσιάζονται σε δύο ενότητες: η πρώ-

τη αφορά τη θέση του Ισραήλ ως συνδετική γέφυρα των πολιτισµών της Αιγύπτου και της Μεσοποτα-

µίας, ενώ η δεύτερη εστιάζει στην τοπική κοινωνία.

Η έκθεση που έχει θέµα τον ««Ιοουυδδααϊκκόό  κκόόσσµοο  κκααι  τηνν  εββρρααϊκκή  εθθννοογρρααφφίαα» προβάλλει µέσα από τα εκ-

θέµατά της (τα οποία είναι κυρίως τελετουργικά) την ιστορία και τον χαρακτήρα της εβραϊκής θρησκείας

και κοινωνίας.

Η πτέρυγα της Τέέχχννηηςς παρουσιάζει εκθέµατα από όλο τον κόσµο. Οι Συλλογές αποτελούνται από έρ-

γα τέχνης από τον ευρωπαϊκό χώρο, µοντέρνα τέχνη του Ισραήλ, έργα σύγχρονης τέχνης, αρχιτεκτο-

νική, φωτογραφικό υλικό, και αντικείµενα από την Ασία, την Ωκεανία και την Αµερική.

ΕΘΘΝΝΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΙΟΟ  ΑΑΥΥΣΣΤΡΑΑΛΛΙΑΑΣΣ

Το Εθνικό Μουσείο της Αυστραλίας άνοιξε για το κοινό στην Καµπέρα το 2001. Είναι ένα από τα πλέον

σύγχρονα Μουσεία της Αυστραλίας παρόλο που η ιδέα της ίδρυσής του είχε προταθεί πριν 100 χρόνια.

Το 2005 το νεοσύστατο αυτό Μουσείο ανακηρύχτηκε ως οο  σσηηµαανντικκόότεεροοςς  τοουυρισστικκόςς  πρροοορισσµόόςς  τηης

ΑΑυυσστρρααλλίααςς.
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Οι ΣΣυλλλλοογγέςς του προήλθαν από αγορές και από δηµόσιες δωρεές. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα Μου-

σείο κοινωνικής ιστορίας, το οποίο επικεντρώνεται στην ιστορία και τον πολιτισµό των ιθαγενών της Αυ-

στραλίας, την ιστορία και την κοινωνία της Αυστραλίας µετά την εγκατάσταση των Ευρωπαίων το 1788

και τη σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον. 

Τα αντικείµενα των Συλλογών αυτών καλύπτουν τις τρεις ενότητες που ενδιαφέρουν το Μουσείο: ηη  γγη,

τοο  έέθθνοοςς  κκααι  οοι  άάννθθρρωωποοι. Στους πέντε εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου οι ενότητες αυτές αποτε-

λούν τον βασικό άξονα ερµηνείας των εκθεµάτων.
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ΕΡΩΩΤΗΣΣΕΙΣΣ  -  ΘΘΕΜΜΑΑΤΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΤΗΣΣΗ

1. Η ιστορία του τάφου του Τουταγχαµών αποτελεί θρύλο για πολλούς λάτρεις της αρχαιότητας. Επίσης,

πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι πραγµατοποιούν ένα υπερατλαντικό ταξίδι για να θαυµάσουν µεµονωµέ-

να τα αντικείµενα που ανήκουν σε αντίστοιχους θρύλους. Εσείς θα πραγµατοποιούσατε µία τέτοια µα-

κρινή επίσκεψη για να θαυµάσετε µία συγκεκριµένη συλλογή αντικειµένων;

2. Έχετε επισκεφθεί κάποιο Μουσείο σε µία από τις παραπάνω ηπείρους; Εάν ναι, ποιες ήταν οι εντυ-

πώσεις σας; Μοιραστείτε τις µε την τάξη.

3. ∆ιακρίνατε διαφορές των Μουσείων που παρουσιάστηκαν σε σχέση µε τα ελληνικά Μουσεία ως προς

την οργάνωση και ερµηνεία των Συλλογών τους; (π.χ. το Εθνικό Μουσείο της Αυστραλίας ερµηνεύ-

ει τα εκθέµατά του πάντα σε σχέση µε τη γη, την εθνική ταυτότητα και τους ανθρώπους).

ΒΒΙΒΒΛΛΙΟΟΓΡΑΑΦΦΙΑΑ

Reeves, Nicholas, (1990), The Complete Tutankhamun: The King, The Tomb and The Royal Treasure,

Thames and Hudson Ltd, London, σελ. 10, 51, 54, 87
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ΤΕΣΣΤ  ΓΝΝΩΩΣΣΕΩΩΝΝ

1. Παρακάτω παρουσιάζονται µερικά χαρακτηριστικά εκθέµατα των Μουσείων που αναφέρθηκαν. Κά-

θε ένα από αυτά προέρχεται από µία χώρα των τριών ηπείρων που παρουσιάζονται στην ενότητα αυ-

τή. Προσπαθήστε να τα ταυτίσετε µε τις χώρες και τους πολιτισµούς στους οποίους ανήκουν.

______ Ιαπωνία

______ Αίγυπτος

______ Ταϊβάν

______ Κίνα

______ Αυστραλία

______ Ισραήλ
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ΤΤεεσσττ  γγννώώσσεεωωνν  --ααππααννττήήσσεειιςς

ΑΑΙΙΓΓΥΥΠΠΤΤΟΟΣΣ

ΗΗ  χχρρυυσσήή  µµάάσσκκαα  ττοουυ  ΤΤοουυττααγγχχααµµώώνν (Reeves, Nicholas, 1990, The complete Tutankhamun: the king, the
tomb and the royal treasure, Thames and Hudson Ltd, London, σελ. 115)

ΙΙΑΑΠΠΩΩΝΝΙΙΑΑ

ΣΣττοολλήή  πποολλεεµµιισσττήή  ((1155οοςς  ααιιώώννααςς))

(http://www.tnm.go.jp/en/servlet/Con?&pageId=E16&processId=01&col_id=F19987&img_id=C0037
020&ref=2&Q1=&Q2=&Q3=&Q4=________62___&Q5=&F1=&F2=)

ΤΤΑΑΙΙΒΒΑΑΝΝ

ΜΜααξξιιλλάάρριι  σσεε  µµοορρφφήή  ππααιιδδιιοούύ  ((∆∆υυνναασσττεείίαα  SSuunngg,,  996600--11227799))

(http://www.npm.gov.tw/en/e050601.htm)

ΚΚΙΙΝΝΑΑ

ΑΑππηηδδόόσσχχηηµµοο  ββάάζζοο  µµεε  ααππεειικκόόννιισσηη  δδρράάκκοουυ

(http://www.nmch.gov.cn/en/collections/index.jsp)

ΙΙΣΣΡΡΑΑΗΗΛΛ

ΕΕννδδυυµµαασσίίαα  ΕΕββρρααίίααςς  ννύύφφηηςς

(http://www.imj.org.il/eng/judaica/index.html)

ΑΑΥΥΣΣΤΤΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΒΒααλλσσααµµωωµµέέννοο  ζζώώοο  ττηηςς  ΑΑυυσσττρρααλλίίααςς  ((ππλλααττύύπποουυςς))

(http://oz.stephan-brumme.com/gallery/mai%202004/canberra/DSC01533.jpg)
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