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Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών  
συμμετέχει  

στη Βραδιά του Ερευνητή 2017 
Παρασκευή 29/9/2017, 17.00-00.00  

Ελληνικός Κόσμος (Πειραιώς 254, Ταύρος) 
Δηλώστε συμμετοχή 

για τις δράσεις «Αλχημικός χρυσός» και «Πώς ζωγράφιζαν στην αρχαία Ελλάδα ;» 

στο link που ακολουθεί http://www.meteo.noa.gr/registration/index.php 

           
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών συμμετέχει στην κεντρική εκδήλωση της  Βραδιάς του Ερευνητή, πραγματοποιώντας 
μια σειρά από δράσεις, όπου ερευνητές του ΕΙΕ θα παρουσιάσουν με τρόπο ελκυστικό και διασκεδαστικό σε 
παιδιά, νέους και γονείς τον άγνωστο κόσμο του ερευνητή.    
 
Αναλυτικά, αναφέρουμε τις δράσεις που προγραμματίζονται :  

 
 Παιχνίδια επιβίωσης στον «Κόσμο των Θετικών Επιστημών»   

 
Ποιός είναι ο παραμυθένιος κόσμος της Θετικής Γνώσης και πώς μπορείτε να τον κατακτήσετε; Ελάτε να 
περιπλανηθούμε στον «Κόσμο των Θετικών Επιστημών» μέσω διαδραστικών πειραμάτων που σχετίζονται με 
το DNA, τις πρωτεΐνες, τα φάρμακα και την ύλη.  
 
Αποκτήστε τον «Μυστικό Χάρτη Επιβίωσης», ταξιδέψτε στα τέσσερα Βασίλεια του «Κόσμου των Θετικών 
Επιστημών» και ελάτε σε επαφή με τους αντίστοιχους «επιστημονικούς Οίκους» σε κάθε «Βασίλειο».  
 

 «Βασίλειο της Βιολογίας» 

 «Βασίλειο της Φαρμακευτικής Χημείας» 

 «Βασίλειο της Βιοτεχνολογίας» 

 «Βασίλειο της Φυσικής και Χημείας» 
 

Λύστε τους γρίφους σε κάθε «Βασίλειο» και ανακαλύψτε σε ποιόν «επιστημονικό Οίκο» ανήκετε!  
  

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-15 ετών. 

 

Δείτε το βίντεο [Link] 
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Εκπαιδευτικά εργαστήρια & παρουσιάσεις από τους 
ερευνητές του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών 
 
 

 
 
 
 «Ρίξτε Νόμισμα», Εκπαιδευτικό Εργαστήριο κατασκευής 
γύψινων εκμαγείων για παιδιά  

 

Η αρχαιολόγος-νομισματολόγος, Δρ.Ευαγγελινή Μάρκου 
ερευνήτρια του ΙΙΕ/ ΕΙΕ, θα δημιουργήσει αντίγραφα 
(εκμαγεία) αρχαίων νομισμάτων με γύψο, χρώμα και 
πλαστελίνη, με τον ίδιο τρόπο που οι ερευνητές – 
νομισματολόγοι τα προετοιμάζουν προκειμένου να 
μελετήσουν τις παραστάσεις και τις επιγραφές ενός 
νομίσματος. Με την ολοκλήρωση της δράσης, οι μικροί 
μας φίλοι θα πάρουν μαζί τους το εκμαγείο που 
δημιούργησαν και έντυπο υλικό, σχετικό με το νόμισμα 
που επέλεξαν   ! 

Το  εργαστήριο  απευθύνεται σε  παιδιά ηλικίας 5-12 
ετών. 
Τα νομίσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 
εκμαγείων είναι αντίγραφα αρχαίων νομισμάτων της 
νομισματικής συλλογής της Alpha Bank. 
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«Χ[ρ]ώματα», Εκπαιδευτικό εργαστήριο κατασκευής 
και διακόσμησης πήλινων αγγείων  
 
H αρχαιολόγος Δρ. Αναστασία Γιαγκάκη, ερευνήτρια 
του ΙΙΕ/ ΕΙΕ, θα μυήσει τα παιδιά στα χαρακτηριστικά 
της βυζαντινής κεραμικής, ενώ με τη συνδρομή 
αγγειοπλάστριας θα φτιάξουν πήλινα αγγεία και θα τα 
διακοσμήσουν κατά τα βυζαντινά πρότυπα, 
χρησιμοποιώντας μήτρες, σφραγίδες ή και με 
εγχαράξεις.  
Με την ολοκλήρωση της δράσης οι μικροί μας φίλοι θα 
πάρουν μαζί τους τις δημιουργίες τους στο σπίτι καθώς 
και την πολύτιμη εμπειρία και γνώση από τη 
συμμετοχή τους. 
 
Το  εργαστήριο, απευθύνεται σε  παιδιά ηλικίας 5-12 
ετών. 
 

 

 

 

 

 
 

«Από τον λίθο στο χαρτί», Διαδραστική εκπαιδευτική 
δραστηριότητα με σκοπό τη βιωματική γνωριμία 
μικρών και μεγάλων με την επιγραφική  

Eρευνητές του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του ΕΙΕ 
θα υποδεχθούν το κοινό στο εργαστήριο γνωριμίας με 
τις βασικές μεθόδους έρευνας των αρχαίων επιγραφών 
επί λίθου. Στο εργαστήριο αποτύπωσης αρχαίων 
επιγραφών θα φτιάξουμε με απλά υλικά (χαρτί, νερό 
και ειδική βούρτσα) αποτυπώματα του κειμένου μιας 
αρχαίας επιγραφής (έκτυπα), όπως αυτά που 
χρησιμοποιούν οι ερευνητές για τις μελέτες τους. Η 
επιγραφή που θα αποτυπωθεί είναι αντίγραφο 
αρχαίας επιγραφής από την Νίκαια της Βιθυνίας. Το 
έκτυπο που θα φτιάξουν οι συμμετέχοντες θα έχουν τη 
δυνατότητα να το πάρουν μαζί τους ως ενθύμιο (θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).  

Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά (ηλικίας 7-17 
ετών) και ενήλικες. 

 

. 
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«Αλχημικός χρυσός», Η αναπαραγωγή μιας αλχημικής 
συνταγής.  
Ο ιστορικός Δρ.Γεράσιμος Μέριανος, ερευνητής του 
ΙΙΕ/ΕΙΕ θα γυρίσει μικρούς και μεγάλους πίσω στον 
χρόνο, μεταχρωματίζοντας άργυρο σε χρυσό σύμφωνα 
με μια ελληνο-αιγυπτιακή αλχημική συνταγή, ενώ ο 
χημικός Δρ.Γιώργος Μούσδης θα εξηγήσει με 
σύγχρονους επιστημονικούς όρους τις διεργασίες που 
επιτελούνται. 
Το εργαστήριo απευθύνεται σε  παιδιά ηλικίας 10-15 
ετών 
Ώρες: 18:00,  διάρκεια 45 λεπτά, με δήλωση 
συμμετοχής στο 
http://www.meteo.noa.gr/registration/index.php 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Πώς ζωγράφιζαν στην αρχαία Ελλάδα ;»  
 
Εκπαιδευτικό εργαστήριo για την αρχαία πολυχρωμία  
 
Η αρχαιολόγος Δρ. Χαρίκλεια Μπρεκουλάκη θα 
εισαγάγει τα παιδιά στα υλικά που χρησιμοποιούσαν 
οι ζωγράφοι της αρχαιότητας για να χρωματίσουν 
αντικείμενα και έργα πλαστικής από πηλό και μάρμαρο 
ή για να ζωγραφίσουν επάνω σε ασβέστη και ξύλο. Τα 
παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με 
φυσικές, ορυκτές και φυτικές χρωστικές και να 
χρωματίσουν το δικό τους μικρό ειδώλιο ή να 
ζωγραφίσουν επάνω σε δοκίμια από ασβεστοκονίαμα 
με την τεχνική της τοιχογραφίας. 
Το εργαστήριo απευθύνεται σε  παιδιά ηλικίας 6-12 
ετών 
Ώρες: 19:00,  διάρκεια 45 λεπτά, με δήλωση 
συμμετοχής στο  
http://www.meteo.noa.gr/registration/index.php 
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