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από:

Meteora
<meteoramuseum@gmail.com>
Museum

προς:

vrisika@gmail.com

Προς: Πολιτιστικοί Σύλλογοι Νομού Έβρου

Καλαμπάκα, 27 / 07 / 2015

Κυρίες, Κύριοι,

Με την επιστολή μας αυτή, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τη λειτουργία του Μουσείου
Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείου Μανιταριών, στην Καλαμπάκα.

Απευθυνόμαστε σε εσάς, επειδή πιστεύουμε ότι μια ενδεχόμενη επίσκεψη του συλλόγου
σας στην περιοχή, αναβαθμίζεται σημαντικά, στον βαθμό που συμπεριλαμβάνει και το
Μουσείο μας. Αυτό δε, δεν έχει ίχνος υπερβολής και αλαζονείας, αφού οι ίδιοι οι
επισκέπτες δηλώνουν τον ενθουσιασμό τους σε κάθε ευκαιρία, είτε στο βιβλίο επισκεπτών
του Μουσείου, είτε στα social media, στα οποία οι κριτικές είναι εξαιρετικές.
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Το σίγουρο είναι ότι ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους με τα εκθέματά του, τον τρόπο
παρουσίασής τους, την ποιότητα και την τάξη τοποθέτησης τους στα διοράματα, αλλά και
το μοναδικό στο είδος του και την σύλληψη του Μουσείο Μανιταριών.

Είμαστε βέβαιοι ότι μια επίσκεψή σας στο Μουσείο θα δώσει μια άλλη διάσταση στην
εκδρομή σας και θα σας οδηγήσει στο να αποτυπώσετε τις ίδιες θετικές κριτικές με όλους
τους προηγούμενους.

Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε με χαρά να σας ξεναγήσουμε στους χώρους του
Μουσείου.

Συνημμένα ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή του Μουσείου.

Σας ευχαριστώ,
Για το Μουσείο
Νίκος Πάλλας

Στα Μετέωρα και ειδικότερα στην πόλη της Καλαμπάκας, άνοιξε πρόσφατα και λειτουργεί
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών.

Πρόκειται ουσιαστικά για δύο μουσεία που στεγάζονται σε έναν χώρο 1100 τ.μ. περίπου:
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Το Ζωολογικό, στο οποίο εκτείθενται πάνω από 350 είδη πτηνών και θηλαστικών και
εκείνο
των Μανιταριών, στο οποίο υπάρχουν περι τα 250 διαφορετικά
είδη.

Η συλλογή των ζώων είναι εξαιρετικής ποιότητας, αφού προέρχονται από τους καλύτερους
ταριχευτές της Ευρώπης, ενώ η σπανιότητα πολλών εξ αυτών είναι μεγάλη. Καλύπτει δε
πλήρως την πανίδα της περιοχής και όχι μόνον.

Τα μανιτάρια είναι γλυπτά, σε απόλυτη ομοιότητα χρώματος και μεγέθους με τα φυσικά.
Παρουσιάζονται σε τρεις φάσεις ανάπτυξης, προκειμένου να γίνεται κατανοητός ο κύκλος
ζωής τους. Έχουν κατασκευαστεί ένα-ένα στο χέρι από πολύ καλούς γλύπτες που διαθέτει
η περιοχή.

Εκείνο, όμως, που κάνει εξαιρετικό το μουσείο δεν είναι μόνο η ποιότητα των εκθεμάτων
του. Είναι κυρίως ο τρόπος παρουσίασης που το καθιστά μοναδικό στην Ελλάδα, αλλά
και ανταγωνιστικό με ανάλογα ευρωπαϊκά.

Τα ζώα και τα μανιτάρια παρουσιάζονται μέσα στο φυσικό περιβάλλον που ζουν (π.χ.
δάσος, υγρότοποι, αλπική ζώνη κτλ) σε διοράματα, τα οποία αποτελούν προσομοίωση των
συνθηκών διαβίωσης και καρποφορίας.

Έτσι, προκύπτει ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο ενθουσιάζει μικρούς και
μεγάλους, γεγονός που αποτυπώνεται καθημερινά στο βιβλίο εντυπώσεων του Μουσείου,
αλλά και στη σελίδα μας στο facebook.

Φράσεις όπως «μαγευτική εικόνα», «θεατρικό σκηνικό», «τεράστιο έργο τέχνης»,
«πρωτοποριακό έργο», «μοναδική προσπάθεια», «παραμυθένιο περιβάλλον» κ.α., είναι μόνο
μερικές από αυτές που ακούγονται και γράφονται καθημερινά.

Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι παρ' όλο που λειτουργεί μόνο λίγους μήνες, έχει γίνει
αντικείμενο θερμών σχολιασμών από όλα τα μεγάλα ΜΜΕ της χώρας, έντυπα και
ηλεκτρονικά, γεγονός που κατά τεκμήριο μαρτυρεί την ποιότητα και την αισθητική του
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επάρκεια.

Επίσης, εκείνο που ολοκληρώνει το όραμα των ιδρυτών του Μουσείου είναι η έκθεση
ζωγραφικής και γλυπτών που υπάρχει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στην οποία
συμμετέχουν ντόπιοι καλλιτέχνες και το θέμα της σχετίζεται άμεσα με το Μουσείο. Με τον
τρόπο αυτό ήθελαν να συνδέσουν τη φύση και το περιβάλλον με την πολιτιστική
κληρονομιά, έτσι όπως αυτή βιώνεται και εκφράζεται από το ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η λειτουργία του και το πληροφοριακό υλικό
στηρίζονται στην επιστημονική γνώση που εγγυάται η συνεργασία του Μουσείου με το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο αποτελεί και τον επίσημο επιστημονικό του σύμβουλο.

Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές ότι το Μουσείο μπορεί να ικανοποιήσει και τον
πλέον απαιτητικό επισκέπτη, τόσο με την αισθητική του, όσο και με τις πληροφορίες που
διαθέτει για τα εκθέματά του.

Η επίσκεψή όμως δεν σταματά εδώ! Συνεχίζεται στο cafe του Μουσείου με θέα τους
βράχους των Μετεώρων και
ολοκληρών
εται
στο
πωλητήριο, όπου μπορεί κανείς να βρει μοναδικά αναμνηστικά και κυρίως πολλά προϊόντα
άγριων μανιταριών, εξαιρετικής ποιότητας και σε καταπληκτικές συσκευασίες.

Τα προϊόντα αυτά, με το λογότυπο και την εγγύηση του Μουσείου, αποτελούν ιδανικά δώρα
με ένα προϊόν της ελληνικής φύσης, η νοστιμιά του οποίου θα μείνει αξέχαστη.

Τα μανιτάρια προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή η οποία φημίζεται για την ποσότητα,
αλλά κυρίως για την ποιότητά τους. Για αυτό εξάλλου και το Μουσείο έχει καταρτίσει έναν
κατάλογο δραστηριοτήτων
σχετικών με τα μανιτάρια, που ουσιαστικά συνιστά και ένα
νέο τουριστικό προϊόν
και εμπλουτίζει με μοναδικό τρόπο την επίσκεψη στα Μετέωρα.
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Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν από σεμινάρια μανιταρογνωσίας, μέχρι
επισκέψεις στο βουνό για συλλογή μανιταριών, μαγειρική, γεύμα ή δείπνο με μανιτάρια,
συνοδευόμενο από ελληνική μουσική και άλλα.

Έπειτα από όλα αυτά, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο
Μουσείο, όπου τα πάντα είναι στατικά. Είναι ένα Μουσείο με μια ιδιαίτερη δυναμική, που
προσπαθεί να ικανοποιήσει ποικιλοτρόπως τις απαιτήσεις των επισκεπτών του. Για αυτό
και κάθε επισκέψη σε αυτό, αποτελεί μοναδική εμπειρία.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και φωτογραφικό υλικό, μπορείτε να βρείτε στο www.
meteoramuseum.gr
και στη σελίδα του Μουσείου στο facebook.

Η διεύθυνση είναι Πίνδου 20, Καλαμπάκα, 42200 και το τηλέφωνο (0030)2432024959.

Σας ευχαριστούμε.
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