
 

 

 

 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Π.Α.  

 

Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, 

Την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 το Γεωργικό Μουσείο του Γ.Π.Α. με ιδιαίτερη χαρά 

και συγκίνηση εγκαινίασε την έκθεση που διοργανώνει με αφορμή τον επετειακό 

εορτασμό των εκατό ετών ιστορίας του ακαδημαϊκού μας ιδρύματος. Η έκθεση έχει 

τίτλο: «1920 – 2020. Κρίσεις, ΑντιΚρίσεις, ΣυγΚρίσεις. Μια διαδρομή 100 χρόνων με 

εναλλαγές ανάπτυξης και κρίσης. Το παράδειγμα της γεωργίας».  

Η εν λόγω έκθεση εξιστορεί τη διαδρομή των τελευταίων 100 ετών που 

σημαδεύτηκαν από εναλλαγές περιόδων κρίσεων και οικονομικής και κοινωνικής 

ευημερίας, με κοινή αφετηρία τον πόλεμο, τη μετανάστευση πληθυσμών, την πείνα 

και τη φτώχια. Η ίδρυση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και η εξέλιξή του μέσα σ’ 

αυτή την διαδρομή, επηρεάζει και επηρεάζεται απ’ όλα τα σημαντικά γεγονότα αυτής 

της περιόδου. Βρίσκεται στην καρδιά των εξελίξεων και των μετασχηματισμών που 

άλλαξαν τη χώρα. 

Οι πιο σημαντικοί σταθμοί του εκθεσιακού μας αφηγήματος φιλοξενούν ένθετα 

ψηφιακά μέσα για την προβολή σημαντικού αρχειακού υλικού (φωτογραφιών, 

ντοκιμαντέρ και σπάνιων εγγράφων), ενώ οι γραφιστικές συνθέσεις, παρέχουν 

πλούσια ιστορική πληροφόρηση σε κάθε σταθμό αυτού του αφηγήματος. 

Παράλληλα, επιστημονικός εξοπλισμός της πρώτης περιόδου λειτουργίας της Σχολής 

αλλά και μεταγενέστερος που αποκτήθηκε με τη βοήθεια του Σχεδίου Μάρσαλ, 

αφηγείται την ιστορία της γεωπονικής εκπαίδευσης και έρευνας, ενώ το αφήγημα 

συμπληρώνουν δύο καταληκτικές ενότητες, με την εικαστική τέχνη και την τέχνη της 

συγγραφής να υφαίνουν τον ιδεολογικό απόηχο των πτυχών της σύγχρονης 

οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.  

 

Την εκδήλωση της επίσημης παρουσίασης της έκθεσης τίμησε με την παρουσία της 

η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Επίσης, 

παρευρέθηκαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπυρίδων-

Παναγιώτης Λιβανός, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ανδρέας Κατσανιώτης κι ο 

Επιτετραμμένος της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα κ. David Burger. Επιπλέον την 

εκδήλωση παρακολούθησαν οι Κοσμήτορες και οι Πρόεδροι του ακαδημαϊκού μας 



 

ιδρύματος, εξέχοντα μέλη λοιπών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, καθώς επίσης κι 

εκπρόσωποι σημαντικών φορέων του πολιτισμού και του πνεύματος με τους οποίους 

συνεργάστηκε το Γεωργικό Μουσείο για την υλοποίηση αυτού του απαιτητικού 

εγχειρήματος, όπως είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα 

του Ομίλου Πειραιώς κ.ά.  

 

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών Καθηγητής Σπυρίδων Κίντζιος, η Α.Ε. η Προέδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα 

Σακελλαροπούλου κι ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και 

Διευθυντής του Γεωργικού Μουσείου Καθηγητής Σταύρος Ζωγραφάκης. Οι 

προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στην έκθεση του Γεωργικού Μουσείου, ενώ 

ακολούθησε δεξίωση για όλους τους προσκεκλημένους στον προαύλιο χώρο του 

Γεωργικού Μουσείου.  

 

Προσκαλούμε τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, καθώς και το ευρύτερο 

κοινό, να επισκεφθούν την επετειακή έκθεση του Γεωργικού Μουσείου, η οποία 

πολύ σύντομα θα πλαισιωθεί από δράσεις εκπαιδευτικού και πολιτιστικού 

περιεχομένου. Η παρουσία σας θα μας γεμίσει χαρά και δύναμη να συνεχίσουμε το 

έργο μας. 

 

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι:  

Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00 – 15:00  

Δευτέρα & Τετάρτη: 16:00 – 19:30  

Το 1ο και το 3ο Σάββατο εκάστου μήνα: 11:00 – 16:00  

Τις Κυριακές και τις αργίες η έκθεση θα παραμένει κλειστή, ενώ τις περιόδους των 

εορτών καθώς και κατά τη θερινή περίοδο, το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης θα 

κοινοποιείται στην ιστοσελίδα του Γ. Μουσείου http://mouseio.aua.gr καθώς και στη 

σελίδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Γεωργικό Μουσείο Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών | Facebook  

http://mouseio.aua.gr/

