
1 
 

 

Σάββατο 6 Μαΐου 2017  

 «Τα Πανεπιςτθμιακά Μουςεία ανοικτά ςτο κοινό» 
(11:00 π.μ. ζωσ τισ 3:00 μ.μ.) 

1. Μουςείο Ιςτορίασ  - Πλάκα (Θόλου 5)  

Σο Μουςείο Ιςτορίασ αποτελεί τον βαςικό πολιτιςτικό οργανιςμό του Εκνικοφ και 

Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτιμιου Ακθνϊν που προωκεί, προάγει και αναδεικνφει τθν ιςτορία 

του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν.   τεγάηεται ςτο ιςτορικό και αρχιτεκτονικισ αξίασ κτίριο τθσ 

οικίασ Κλεάνκουσ, ςτο χϊρο που γεννικθκε θ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα 180 

χρόνια πριν. το πνεφμα των ςφγχρονων μουςειολογικϊν απαιτιςεων το Μουςείο Ιςτορίασ  

αναπτφςςει ζντονθ πολιτιςτικι δραςτθριότθτα προβάλλοντασ με το πλζον εξωςτρεφι τρόπο 

το ΕΚΠΑ. Θ δθμιουργία και ανάπτυξθ περιοδικϊν εκκζςεων, θ ψθφιακι αφιγθςθ, κακϊσ και θ 

επανζκκεςθ βαςικϊν ςυλλογϊν του, αποτελοφν βαςικζσ δράςεισ τθσ ςφγχρονθσ λειτουργίασ 

του. Σο Μουςείο Ιςτορίασ ςυμμετζχει ςε διεκνείσ διοργανϊςεισ για τθν προςταςία και τθν 

ανάδειξθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κλθρονομιάσ. Ενδεικτικά, αναφζρεται ότι το Μουςείο Ιςτορίασ 

αποτελεί μζλοσ του ευρωπαϊκοφ δικτφου UNIVERSEUM European Academic Heritage Network 

και το 2015 φιλοξζνθςε τθν 16θ ςυνάντθςθ του κεςμοφ ςτθν Ακινα με τθ ςυμμετοχι 

πανεπιςτθμίων από 16 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. το πλαίςιο των επετειακϊν εκδθλϊςεων, για τθ 

ςυμπλιρωςθ των 180 χρόνων ίδρυςθσ του ΕΚΠΑ, το Μουςείο Ιςτορίασ διοργανϊνει περιοδικι 

ζκκεςθ με κζμα: "Σο Λάβαρο του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν - φγχρονεσ Εικαςτικζσ 

Προςεγγίςεισ", κακϊσ και πλικοσ άλλων πολιτιςτικϊν δράςεων. Για τθν 6θ Μαΐου ζχουν 

προγραμματιςτεί ξεναγιςεισ ανά μιςι ϊρα ϊςτε το κοινό να γνωρίςει τισ ςυλλογζσ που το 

μουςείο διακζτει.   

2. Ιςτορικό Αρχείο – Σκουφά 45 ςτο Κολωνάκι  

Σο Ιςτορικό Αρχείο του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ιδρφκθκε το 1991 και αποτελεί ερευνθτικι 

μονάδα του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. κοπόσ του Ιςτορικοφ 

Αρχείου είναι θ διάςωςθ, θ ςφγχρονθ οργάνωςθ και θ διαχείριςθ του αρχειακοφ υλικοφ από 

τθν ίδρυςθ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (1837). Σο υλικό αυτό αποτελεί μια ευρεία ερευνθτικι 
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υποδομι για τθ μελζτθ τθσ ιςτορίασ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν αλλά και τθσ Ελλθνικισ και 

Ευρωπαϊκισ Ιςτορίασ γενικότερα. Θ ςυλλογι του Ιςτορικοφ Αρχείου (περίπου 2.000.000 

φφλλα) είναι επιςκζψιμθ ςτουσ χϊρουσ του. Για τθν 6θ Μαΐου ζχουν προγραμματιςτεί 

ξεναγιςεισ ανά μιςι ϊρα ϊςτε το κοινό να γνωρίςει τισ ςυλλογζσ που το μουςείο διακζτει. 

τισ 12:00 κα πραγματοποιθκεί διάλεξθ από τον Ομότιμο κακθγθτι του Παντείου 

Πανεπιςτθμίου κφριο Άλκθ Ριγο με κζμα: "Ιςτορικι Διαδρομι του Φοιτθτικοφ Κινιματοσ ςτο 

Ελλθνικό Κράτοσ". Θα εκτεκοφν τεκμιρια και φωτογραφίεσ που κα αφοροφν, πζραν των 

άλλων, και φοιτθτικζσ κινθτοποιιςεισ.  

Μουςεία τθσ Σχολισ Επιςτθμών Υγείασ (Ιατρικισ)  – Γουδι (Είςοδοσ, Μικράσ Αςίασ 75) 

 

3.  Μουςείο Ανατομίασ / Συλλογι Γεωργίου Παπανικολάου 

Σο Μουςείο Ανατομίασ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του Εργαςτθρίου Περιγραφικισ 

Ανατομικισ, που ανικει και λειτουργεί ςτο Σμιμα τθσ Ιατρικισ. Σα εκκζματα του μουςείου 

αποτελοφνται από ςυλλογζσ ανατομικϊν παραςκευαςμάτων, παλαιϊν και νζων (φυςικϊν, 

τεχνθτϊν, ξθρϊν, νωπϊν, πλαςτικοποιθμζνων), κακϊσ και παλιϊν οργάνων και ανατομικϊν 

εργαλείων. το μουςείο μπορεί κανείσ να δει και να καυμάςει τον ςκελετό του γίγαντα, του 

νάνου αλλά και τθν καρδιά του μεγαλφτερου νζου ποιθτι μασ Αντϊνθ αμαράκθ. Επίςθσ, ςτο 

μουςείο ανικει και θ ςυλλογι Γεωργίου Παπανικολάου ςτθν οποία υπάρχουν ςπάνιεσ 

φωτογραφίεσ, επιςτολζσ και άλλα εκκζματα ςχετικά με το επιςτθμονικό ζργο του Γ. 

Παπανικολάου. Για τθν 6θ Μαΐου ζχουν προγραμματιςτεί ξεναγιςεισ ανά μιςι ϊρα ϊςτε το 

κοινό να γνωρίςει τισ ςυλλογζσ που το μουςείο διακζτει. 

4. Ανκρωπολογικό Μουςείο 

Σο Ανκρωπολογικό Μουςείο του Σμιματοσ Ιατρικισ ιδρφκθκε το 1886 και είναι ζνα από τα 

αρχαιότερα Μουςεία για τθν ιςτορία του Ανκρϊπου ςτθν Ευρϊπθ. Θ ίδρυςι του 

αποςκοποφςε ςτθν προϊκθςθ επιςτθμονικϊν ςτόχων του νεαροφ τότε κλάδου τθσ Φυςικισ 

Ανκρωπολογίασ και αποτελοφςε πρωτοποριακι ενζργεια για τα ελλθνικά δεδομζνα. Πρζπει, 

επίςθσ, να ςθμειωκεί ότι από τθν ίδρυςι του είχε δθμιουργθκεί με τθν προοπτικι 

ολοκλθρωμζνθσ ερευνθτικισ και εκπαιδευτικισ πανεπιςτθμιακισ μονάδασ, πζρα από τον 

μουςειακό και ευρφτερα ενθμερωτικό του χαρακτιρα. Για τθν 6θ Μαΐου ζχουν 

προγραμματιςτεί ξεναγιςεισ ανά μιςι ϊρα ϊςτε το κοινό να γνωρίςει τισ ςυλλογζσ που το 

μουςείο διακζτει. 

5. Εγκλθματολογικό Μουςείο 

Σο Εγκλθματολογικό Μουςείο ανικει και λειτουργεί ςτο Σμιμα Ιατρικισ τθσ χολισ Επιςτθμϊν 

Τγείασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου 5343/1932. Σο Μουςείο καταγράφει τθν ιςτορία 

του εγκλιματοσ ςτον ελλθνικό χϊρο κατά τον 19ο και τον 20ό αιϊνα, μζςω τθσ ςυλλογισ, 
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ταξινόμθςθσ, ςχολιαςμοφ, ανάδειξθσ και δθμοςίευςθσ πειςτθρίων εγκλιματοσ, τα οποία 

χρθςιμοποιικθκαν κατά το παρελκόν για τθν άςκθςθ βίασ. Για τθν 6θ Μαΐου ζχουν 

προγραμματιςτεί ξεναγιςεισ ανά μιςι ϊρα ϊςτε το κοινό να γνωρίςει τισ ςυλλογζσ που το 

μουςείο διακζτει. 

6. Μουςείο Φαρμακολογίασ 

Σο Μουςείο Φαρμακολογίασ του Σμιματοσ Ιατρικισ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ ιδρφκθκε το 

1998 από μια μικρι ομάδα του Διδακτικοφ και Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ του Εργαςτθρίου 

Φαρμακολογίασ και ςτεγάηεται ςτο ίδιο Εργαςτιριο. Για τθν 6θ Μαΐου ζχουν προγραμματιςτεί 

ξεναγιςεισ ανά μιςι ϊρα ϊςτε το κοινό να γνωρίςει τισ ςυλλογζσ που το μουςείο διακζτει. 

7. Συλλογι Πακολογοανατομικών Παραςκευαςμάτων 

το Αϋ Εργαςτιριο Πακολογικισ Ανατομικισ ςε ειδικά διαμορφωμζνθ αίκουςα, εκτίκεται θ 

ςυλλογι πακολογοανατομικϊν παραςκευαςμάτων. Σα παραςκευάςματα είναι τοποκετθμζνα 

εντόσ υάλινων δοχείων με ειδικό μονιμοποιθτικό υγρό και εκτίκενται ςε ειδικζσ προκικεσ. Θ 

ςυλλογι αφορά ςε ολόκλθρο ςχεδόν το φάςμα νοςολογικϊν οντοτιτων τθσ πακολογικισ 

ανατομικισ και περιλαμβάνει κυρίωσ χειρουργικά και νεκροτομικά παραςκευάςματα κακϊσ 

και μεγάλο αρικμό από ζμβρυα με ςυγγενείσ ωσ επί το πλείςτον ανωμαλίεσ. Θ ςυλλογι 

χρονολογείται από τα μζςα περίπου του 19ου αιϊνα (δεκαετία του 1850) και αφορμι υπιρξε θ 

ίδρυςθ τθσ ζδρασ Πακολογικισ Ανατομικισ ςτθν Ιατρικι χολι. Για τθν 6θ Μαΐου ζχουν 

προγραμματιςτεί ξεναγιςεισ ανά μιςι ϊρα ϊςτε το κοινό να γνωρίςει τισ ςυλλογζσ που το 

μουςείο διακζτει. 

8. Μουςείο Οδοντιατρικισ 

Ο κεντρικόσ πυρινασ των εκκεμάτων προζρχεται εκ δωρεάσ κοινωνικϊν φορζων (κυρίωσ τθσ 

Εταιρείασ Οδοντοςτοματολογικισ Ερεφνθσ και οριςμζνων εργαςτθρίων του Σμιματοσ 

Οδοντιατρικισ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ) αλλά και ιδιωτϊν. Επιπλζον εκκζματα βρίςκονται 

ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνουσ χϊρουσ ςτισ αίκουςεσ αναμονισ, ςτθν είςοδο του 

Αμφικεάτρου και ςτον χϊρο του πουδαςτθρίου. Θ είςοδοσ ςτο μουςείο είναι επί τθσ Θθβών 

2 (απζναντι από το νοςοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακοφ) ςτο Γουδι. Για τθν 6θ Μαΐου ζχουν 

προγραμματιςτεί ξεναγιςεισ ανά μιςι ϊρα ϊςτε το κοινό να γνωρίςει τισ ςυλλογζσ που το 

μουςείο διακζτει. 
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Ζωγράφου – Πανεπιςτθμιόπολι, Κεντρικι Είςοδοσ Οφλωφ Πάλμε 

9. Μουςείο Αρχαιολογίασ και Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ / Αρχαιολογικό Πάρκο 

Πανεπιςτθμιόπολθσ 

Σο Μουςείο περιλαμβάνει ςυλλογζσ τθσ Προϊςτορικισ και Κλαςικισ Αρχαιολογίασ, αξιόλογθ 

υλλογι Εκμαγείων, υλλογζσ Βυηαντινισ Ηωγραφικισ και Κεραμεικισ, Διαχρονικι και 

Διαμεςογειακι υλλογι Κεραμεικισ, υλλογι Περιβαλλοντικισ Αρχαιολογίασ και υλλογι 

Πετρωμάτων, Μεταλλευμάτων και Αρχαίασ Σεχνολογίασ. Θ νεότερθ τζχνθ εκπροςωπείται από 

πίνακεσ ςθμαντικϊν νεοελλινων ηωγράφων, οι οποίοι κατά καιροφσ δανείηονται ςε εκκζςεισ 

που διοργανϊνονται ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. ε πρόςφατθ δωρεά οφείλεται και θ 

υλλογι ζργων Λαϊκισ Αικιοπικισ Σζχνθσ. Σο αρχαιολογικό πάρκο αποτελεί πρωτοποριακό 

ςτθν ςφλλθψθ ζργο ανάδειξθσ αναςκαφικοφ υλικοφ κακϊσ περιλαμβάνει αναςκαφικά 

ευριματα και εκκζματα από το ςτακμό του υντάγματοσ κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του 

ζργου του ΜΕΣΡΟ τθσ Ακινασ. Για τθν 6θ Μαΐου ζχουν προγραμματιςτεί ξεναγιςεισ ανά μιςι 

ϊρα ϊςτε το κοινό να γνωρίςει τισ ςυλλογζσ που το μουςείο διακζτει κακϊσ και ξεναγιςεισ 

ςτο αρχαιολογικό πάρκο. 

10. Βιβλικό Αρχαιολογικό Μουςείο Θεολογικισ Σχολισ 

Σα εκκζματα αποτελοφνται από μακζτεσ, εκμαγεία και αντίγραφα αντικειμζνων του 

κρθςκευτικοφ και κακθμερινοφ βίου των λαϊν τθσ Βίβλου. θμαντικά εκμαγεία τα οποία 

προζρχονται από το μουςείο του Λοφβρου: ο Κϊδικασ του Χαμουραμπί (2.25 x 0.90), θ τιλθ 

του Μεςά (1.25 x 0.72 x 0.36) και ο οβελίςκοσ του αλμανάςαρ Γ. Εκτίκεται ςθμαντικόσ 

αρικμόσ από αντίγραφα αντικείμενων κακθμερινισ χριςθσ ι λατρευτικϊν (αγγεία, νομίςματα, 

ειδϊλια, είδθ οπλιςμοφ). Για τθν 6θ Μαΐου ζχουν προγραμματιςτεί ξεναγιςεισ ανά μιςι ϊρα 

ϊςτε το κοινό να γνωρίςει τισ ςυλλογζσ που το μουςείο διακζτει. 

11. Βοτανικό Μουςείο  

Από τισ παλαιζσ ςυλλογζσ του Μουςείου ωσ ςθμαντικότερεσ κεωροφνται τα αποξθραμζνα 

δείγματα φυτϊν των T. von Heldreich, Θ. Γ. Ορφανίδθ και Β. Σοφντα. θμειϊνεται ότι επίςθμθ 

και αξιόπιςτθ καταγραφι των δειγμάτων δεν ζχει επιτευχκεί μζχρι ςιμερα για τισ 

περιςςότερεσ ομάδεσ φυτϊν, το δε πλικοσ τουσ είναι μεγαλφτερο από το επιςιμωσ 

αναφερόμενο (117.000 δείγματα αναφζρονται ςτο Index herbariorum). τισ νεότερεσ ςυλλογζσ 

του Μουςείου περιλαμβάνονται μυκθτολογικό υλικό, κακϊσ και δείγματα ςπερματοφφτων και 

φυκϊν από ςυνεργαηόμενουσ ερευνθτζσ βοτανικοφσ κυρίωσ του Σομζα Οικολογίασ και 

Σαξινομικισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. το μουςείο εκτίκεται θ μόνιμθ ζκκεςθ: «Θ Ζκκεςθ 

για το Αττικό Σοπίο» που είχε πραγματοποιθκεί ςτον Πειραιά ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 80ϋ. 
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Για τθν 6θ Μαΐου ζχουν προγραμματιςτεί ξεναγιςεισ ανά μιςι ϊρα ϊςτε το κοινό να γνωρίςει 

τισ ςυλλογζσ που το μουςείο διακζτει. 

 

12. Ζωολογικό Μουςείο 

Σο Ηωολογικό Μουςείο ζχει ηωι 130 περίπου ετϊν. Είναι το πρϊτο και πλθρζςτερο του είδουσ 

του ςτθν Ελλάδα. Αρχικά, αποτζλεςε τον πυρινα ενόσ ευρφτερου Φυςιογραφικοφ Μουςείου, 

που εγκαταςτάκθκε από τα μζςα του 19ου αιϊνα, ςτον 1ον όροφο τθσ προσ τθν οδό 

Ακαδθμίασ πτζρυγασ του κεντρικοφ κτθρίου του Πανεπιςτθμίου. Αργότερα, αποςπάςτθκαν 

από αυτό οι βοτανικζσ, παλαιοντολογικζσ, ορυκτολογικζσ και ανκρωπολογικζσ ςυλλογζσ 

και  αυτονομικθκαν ςτο Βοτανικό, το Παλαιοντολογικό, το Ορυκτολογικό και το 

Ανκρωπολογικό Μουςείο. Για τθν 6θ Μαΐου ζχουν προγραμματιςτεί ξεναγιςεισ ανά μιςι ϊρα 

ϊςτε το κοινό να γνωρίςει τισ ςυλλογζσ που το μουςείο διακζτει. 

13. Μουςείο τθσ Παιδείασ 

Σο Μουςείο τθσ Παιδείασ διαςϊηει και εκκζτει όλο το φάςμα τθσ Παιδαγωγικισ χρονικά και 

κεματικά, με πλοφςιο πρωτογενζσ (ςχολικά αντικείμενα μακθτϊν, εποπτικά μζςα δαςκάλου, 

παλιά ςχολικά εγχειρίδια, όργανα ςωματομετριςεων) & δευτερογενζσ υλικό (φωτογραφίεσ, 

χάρτεσ, κείμενα, μακζτεσ). Για τθν 6θ Μαΐου ζχουν προγραμματιςτεί ξεναγιςεισ ςτθ μόνιμθ 

ζκκεςθ του Μουςείου με κζμα «Εικόνεσ από τθ Νεοελλθνικι Εκπαίδευςθ και Παιδεία». Οι 

ξεναγιςεισ κα διεξαχκοφν ανά μιςι ϊρα ςτισ ϊρεσ 11:00-15:00 . Επίςθσ, κα υλοποιθκοφν 

εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά με τίτλο «Γνωρίηω το Μουςείο, Γνωρίηω το 

Πανεπιςτιμιο, Γνωρίηω το Παρελκόν», κατά τισ ϊρεσ 10:00-11:00 & 11:00-12:00. Σζλοσ, κα 

πραγματοποιθκεί ομιλία τθσ Διευκφντριασ του μουςείου κυρίασ Μαρίηασ Φουντοποφλου με 

τίτλο: «Η πορεία του Μουςείου τθσ Παιδείασ και θ ςυμβολι του ςτθν προώκθςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ» ςτισ 12:00-12:30.  

14. Μουςείο Ορυκτολογίασ και Πετρολογίασ 

Σο 1908 δθμιουργικθκε το Πανεπιςτθμιακό Μουςείο Ορυκτολογίασ - Πετρογραφίασ, και από 

τότε λειτουργεί ωσ ανεξάρτθτο παράρτθμα. Σα ζτθ 1980 – 2000, το Μουςείο παρζμεινε 

ανενεργό λόγω μεταφοράσ και αναςφςταςθσ. Επαναλειτουργεί από τθν 7θ Φεβρουαρίου 

2000, υπό τθ διεφκυνςθ του κακθγθτι Ακανάςιου Κατερινόπουλου. Για τθν 6θ Μαΐου ζχουν 

προγραμματιςτεί ξεναγιςεισ ανά μιςι ϊρα ϊςτε το κοινό να γνωρίςει τισ ςυλλογζσ που το 

μουςείο διακζτει. τισ 12:00 ο κακθγθτισ κοσ Κατερινόπουλοσ κα παρακζςει διάλεξθ με τίτλο: 

«Ο ορυκτόσ πλοφτοσ τθσ Ελλάδασ:Μεταλλεφματα –Μουςειακά δείγματα – Πολφτιμοι Λίκοι». 

Σζλοσ, για τουσ μικροφσ επιςκζπτεσ κα υπάρχουν κατά τθν διάρκεια τθσ μζρασ ψθφιακά 

διαδραςτικά παιχνίδια.  
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15. Μουςείο Παλαιοντολογίασ και Γεωλογίασ 

Διακζτει πλοφςιεσ ςυλλογζσ ςπονδυλωτϊν και αςπόνδυλων ηϊων, φυτικϊν απολικωμάτων 

και άλλων παλαιοντολογικϊν ευρθμάτων και γεωλογικϊν δειγμάτων, από τθ χϊρα μασ και το 

εξωτερικό, οι οποίεσ διαρκϊσ εμπλουτίηονται. Διεξάγει επιςτθμονικζσ ζρευνεσ κακϊσ και 

αναςκαφζσ ςε όλθ τθν επικράτεια. Για τθν 6θ Μαΐου ζχουν προγραμματιςτεί ξεναγιςεισ ανά 

μιςι ϊρα ϊςτε το κοινό να γνωρίςει τισ ςυλλογζσ που το μουςείο διακζτει. 

Τα Πανεπιςτθμιακά Μουςεία του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών που 

μποροφν να υποςτθρίξουν ςτισ υποδομζσ τουσ επιςκζπτεσ ΑΜΕΑ είναι:  

1. Βιβλικό Αρχαιολογικό Μουςείο Θεολογικισ Σχολισ  

2. Αρχαιολογίασ και Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ 

3. Ορυκτολογίασ  

4. Ανατομίασ / Συλλογι Γεωργίου Παπανικολάου 

5. Ανκρωπολογίασ 

6. Οδοντιατρικισ 

7. Φαρμακολογίασ   

 

Από ηις 11:00 έως ηις 15:00 ζηην είζοδο ηης Ούλωθ Πάλμε θα σπάρτει πούλμαν για ηην 

μεηακίνηζη ηων επιζκεπηών ζηα μοσζεία ηης Πανεπιζηημιόπολης Ζωγράθοσ.  

Εκδηλώζηε ενδιαθέρον, μιλήζηε με ηοσς ειδικούς και ελάηε να γνωρίζεηε κρσμμένοσς 

θηζασρούς ποσ ζσμβάλλοσν διατρονικά ζηην εκπαίδεσζη και ηην πανεπιζηημιακή 

γνώζη. 

 

Καλή διασκέδαση!!! 

 

 

 

 


