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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΜΕΙΣ»  
ΦΑΛΗ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ 
23.11.22 
 
 
Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 
 
Εκ μέρους του Δ.Σ. του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας σας καλοσωρίζω 
στα εγκαίνια της νέας μόνιμης έκθεσης του Κέντρου ΓΑΙΑ με τίτλο «Κλιματική 
Αλλαγή κι εμείς».   
 
Κυρία Πρόεδρε, είναι μεγάλη τιμή και χαρά μας η παρουσία σας εδώ, γιατί τονίζει 
τη σημασία της Κλιματικής  Αλλαγής και των περιβαλλοντικών θεμάτων. Πρώτον, 
διότι εκπροσωπείτε το ανώτατο αξίωμα της χώρας, αλλά και διότι, σεις προσωπικά 
ως επί δεκαετίες μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας  και μάλιστα του 
αρμόδιου για τα περιβαλλοντικά θέματα 5ου τμήματος,  και στη συνέχεια ως 
Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, γνωρίζετε σε βάθος τα 
περιβαλλοντικά θέματα και στην πρακτική τους εφαρμογή.       
     
Γνωρίζουμε την ευαισθησία σας στα κοινωνικά θέματα, την αγάπη σας για τον 
άνθρωπο και την ακάματη δραστηριότητά σας στην επικοινωνία με τον κόσμο.   
 
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας ιδρύθηκε το 1964 από τον Άγγελο και 
τη Νίκη Γουλανδρή ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με σκοπό την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας. Ήταν το πρώτο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας στην Ελλάδα και το πρώτο που έθεσε τα θεμέλια της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κυρίως των μαθητών των σχολείων. 
 
«Η γνώση είναι προϋπόθεση κάθε προστασίας και η παιδεία προϋπόθεση κάθε 
αλλαγής» είναι τα λόγια του Ιδρυτή και πρώτου Προέδρου του Μουσείου Άγγελου 
Γουλανδρή. 
 
Μετά από 10 χρόνια προετοιμασίας το Μουσείο, άνοιξε για το κοινό, το 1974. Από 
τότε, με διεθνή αναγνώριση και ευρωπαϊκή συνεργασία στις έρευνές του, 
συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και συμμετέχει στον παγκόσμιο 
προβληματισμό για τα καίρια θέματα που αφορούν τη συντήρηση της ζωής. 
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Το Μουσείο πάντα πρωτοπόρο, την εποχή που το θέμα της Κλιματικής Αλλαγής 
δεν απασχολούσε την καθημερινότητα μας,  φιλοξένησε το 2008 την περιοδική 
έκθεση «Πλανήτης Γη: Κλιματική Αλλαγή και Ανθρώπινη παρέμβαση» σε 
συνεργασία με την Villette Paris.  
 
Tον Νοέμβριο του 2014, οργάνωσε ημερίδα με θέμα «Κλιματική αλλαγή: 
παρελθόν, παρόν & μέλλον» υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. 
Καρόλου Παπούλια, με συμμετοχή παγκοσμίου φήμης επιστημόνων. 
 
Ακολούθησε ένας Κύκλος ομιλιών - μαθημάτων, με τίτλο «Μάθε και δράσε»  με τη 
συμμετοχή  επιστημόνων που ανέπτυξαν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
σε διάφορους τομείς. 
 
Τον Οκτώβριο του 2018, υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Τράπεζα της 
Ελλάδος, με τον Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα,  που προέβλεπε την επιστημονική 
βοήθεια της Τράπεζας στα προγράμματα του Μουσείου και τη συνεργασία μας, 
με την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) με Πρόεδρο 
τον  Ακαδημαϊκό Χρήστο Ζερεφό και με την Διευθύντρια του Κέντρου Κλιματικής 
Αλλαγής και Βιωσιμότητας της Τράπεζας, Ντόρα Αντωνακάκη.  
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Παράλληλα αποφασίσαμε στο πλαίσιο της ανακαίνισης του Κέντρου ΓΑΙΑ, μετά 
από 20 χρόνια λειτουργίας του,  να δημιουργήσουμε μία νέα μόνιμη διαδραστική 
έκθεση για την Κλιματική Αλλαγή. Στόχος είναι να ενημερώσει και να 
ευαισθητοποιήσει τους επισκέπτες, στη μεγαλύτερη πρόκληση που θα 
αντιμετωπίσει ο άνθρωπος στο προσεχές μέλλον.  
 
Η γενναιοδωρία των χορηγών μας, έκανε δυνατή την πραγματοποίηση της 
έκθεσης,  την ανανέωση της λειτουργίας της Σφαίρας και τη δημιουργία του Dome,  
με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και  εφαρμογή των πιο προηγμένων 
μουσειολογικών τεχνικών.  
 
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους: την ασφαλιστική εταιρεία Generali, 
που είναι ο χρυσός χορηγός μας. Την Hellenic Energy, μέγα χορηγό μας. Το 
κοινωφελές ίδρυμα «Ιωάννης Σ. Λάτσης» μέγα δωρητή μας. Τους χορηγούς ΔΕΗ, 
ΤΙΤΑΝ, ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΔΕΠΑ.  
Και τους δωρητές ΑΙΓΕΑΣ, Alpha Bank, το Ίδρυμα «Νίκος Δασκαλαντωνάκης» και 
την GRECOTEL.  
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Η έκθεση σχεδιάστηκε για οικογένειες, σχολικές τάξεις και μεμονωμένους 
επισκέπτες, από τη γερμανική εταιρία Huttinger Interactive exhibitions, που 
ειδικεύεται σε διαδραστικές εκθέσεις για μουσεία και άλλα κέντρα επιστημών,  με 
την συνεργασία του αρχιτέκτονα Χαράλαμπου Λαζάκη. 
 
Mέσω των 17 διαδραστικών εκθεμάτων, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τι είναι 
Κλιματική Αλλαγή, τις επιπτώσεις της και πως μπορούν να συμβάλουν σε ένα 
καλύτερο μέλλον. Θεωρήσαμε πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουν ότι ακόμη 
και μικρές αλλαγές στη καθημερινή ζωή μας μπορούν να βοηθήσουν.  
 
Την επιστημονική επιμέλεια της έκθεσης είχε η Φοίβη Κουντούρη, καθηγήτρια στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μαζί με το εκπαιδευτικό τμήμα του Μουσείου 
μας.  
 
Ήδη γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί με την άνοδο της θερμοκρασίας, τις 
πλημμύρες, το λιώσιμο των πάγων, την άνοδο του επιπέδου της θάλασσας, την 
ερημοποίηση, την εξαφάνιση ειδών.  
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Στην ειδικά διαμορφωμένη νέα αίθουσα «Καίτη Κυριακοπούλου» ένα 
εντυπωσιακό υπερθέαμα προβολής 360ο με τίτλο  «Η Αλήθεια Κατάματα»  δίνει 
μία άλλη διάσταση στο θέμα της Κλιματικής Αλλαγής. Η Καίτη Κυριακόπουλου 
υπήρξε πραγματική φίλη του ‘Αγγελου και της Νίκης Γουλανδρή, πίστεψε στους 
σκοπούς του Μουσείου, και τους υποστήριξε πρώτη εκείνη, και στη συνέχεια όλη 
η οικογένειά της, η οποία έκανε και τη δωρεά του υπερθεάματος.  
Συντελεστές του είναι οι εταιρείες, Wonder Ιmmersive και η 2Monochannels. 
 
Με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση το Μουσείο επιδιώκει τη 
δημιουργία οικολογικής συνείδησης, την αλλαγή στον τρόπο σκέψης, τον 
επανακαθορισμό των προτεραιοτήτων και των αξιών μας, ώστε τα ηθικά κριτήρια 
να παίζουν ρόλο εξίσου με τα επιστημονικά.  
 
Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Λεβέντη, για τη δωρεά του, για την ανακαίνιση και τον 
εξοπλισμό των αιθουσών των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων. 
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Βλέποντας τους  παγκόσμιους ηγέτες να μην μπορούν να προχωρήσουν στις 
απαραίτητες αλλαγές λόγω του πολιτικού κόστους και των μεγάλων 
συμφερόντων, ελπίδα είναι η αντίδραση από τη βάση, από τον κόσμο, τον 
ενημερωμένο και σωστά εκπαιδευμένο, που θα απαιτήσει πράξεις. Οι ηγεσίες 
αναγκαστικά θα ακολουθήσουν. Προκειμένου η αφύπνιση να γενικευτεί,  η 
ενημέρωση και η εκπαίδευση,  έχουν τεράστια σημασία, καθώς και η συμβολή των 
ΜΜΕ. 
 
Στοχεύουμε να αποτελέσουμε έναν σημαντικό παράγοντα που θα οδηγήσει τη νέα 
γενιά στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης τον μόνο δρόμο για την πραγματική 
πρόοδο.  
 
Σε αυτό μας εμπνέουν αξίες ζωής που έχουν την πηγή τους στην Αρχαία Ελλάδα, 
όπου τα ηθικά κριτήρια που σήμερα έχουν παραμεληθεί, έπαιζαν ρόλο εξίσου με 
τα επιστημονικά.    
 
Η γνώση είναι δύναμη, την χρειαζόμαστε για να προστατέψουμε την ζωή στον 
Πλανήτη, αλλά και να προστατευτούμε από αυτόν.  
  
Κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας,  
Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, 
Κύριοι Υπουργοί, 
Κύριοι Βουλευτές, 
Κύριοι Καθηγητές, 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας.  
 
 
 


