
 

 

 

   

ΚΚΚΤΤΤΡΡΡΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗ   ΠΠΠΡΡΡΩΩΩΙΙΙ   ΣΣΣΟΟΟ   ΜΜΜΟΟΟΤΤΤΕΕΕΙΙΙΟΟΟ      
 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδθλώςεων 
 

 

 

 



 

 

 

 

1133    ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  
 

ΕΝΗΛΙΚΕ και ΠΑΙΔΙΑ:  ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΣΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΛΟΓΙΑ     

Σο Μουςείο ανοίγει τισ πόρτεσ του πιλοτικά και Κυριακι πρωί.  
Ο Διευκυντισ του Μουςείου Κακθγθτισ Γεώργιοσ Θεοδώρου κα είναι ζτοιμοσ να δϊςει απαντιςεισ ςτα ερωτιματα των επιςκεπτϊν 
ιδιαίτερα ςε ότι αφορά τα χερςαία ηϊα που ζηθςαν ςτθν Ελλάδα τα τελευταία 15 εκατομμφρια χρόνια. 
 

ΠΑΙΔΙΚΟ (9 – 16 ετών): Ο ΜΙΚΡΟ ΑΝΑΚΑΦΕΑ 

Οι μικροί επιςκζπτεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να πραγματοποιιςουν ςε ειδικά διαμορφωμζνο χώρο του Μουςείου τθ δικι τουσ 
«παλαιοντολογικι αναςκαφι», με τθν υποςτιριξθ εξειδικευμζνου και ζμπειρου προςωπικοφ που πραγματοποιεί παλαιοντολογικζσ 
αναςκαφζσ ςε διάφορεσ κζςεισ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. 

υντονίηει: 

O υποψιφιοσ Διδάκτωρ Μsc Δθμιτριοσ Μιχαθλίδθσ.  

υμμετζχει: 

H μεταπτυχιακι φοιτιτρια Βαςιλικι Μθτςοποφλου και ο προπτυχιακόσ φοιτθτισ Αριςτείδθσ Λυχουνάσ. 
 
 
 
 
 



 
 
 

2200    ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  
 

ΕΝΗΛΙΚΕ και ΠΑΙΔΙΑ:  Ο ΜΙΚΡΟΚΟΜΟ ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

Η κακθγιτρια Μικροπαλαιοντολογίασ – τρωματογραφίασ Αλεξάνδρα Ζαμπετάκθ-Λζκκα, μζλοσ τθσ Επιτροπισ του Μουςείου, κα 
παρουςιάςει το μαγικό μικρόκοςμο που ανακαλφπτουν οι ερευνθτζσ μικροπαλαιοντολόγοι ςτα πετρϊματα τθσ γθσ χρθςιμοποιϊντασ το 
μικροςκόπιο. Ο απολικωμζνοσ ςιμερα μικρόκροςμοσ, ηοφςε και εξελίχκθκε ςτισ κάλαςςεσ και ςτισ ςτεριζσ τθσ γθσ ςυνεχϊσ από το 
βάκοσ των γεωλογικϊν αιϊνων, πριν από περίπου 500 εκατομμφρια χρόνια μζχρι ςιμερα. Οι μικροπαλαιοντολόγοι ερευνθτζσ μζνουν 
ζκκαμβοι από τθν ομορφιά τθν πολυπλοκότθτα, τθ λειτουργικότθτα και τθν προςαρμογι του απολικωμζνου μικρόκοςμου ςτισ εκάςτοτε 
περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν ςτον πλανιτθ. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςυνζχειασ του καυμαςτοφ αυτοφ κόςμου που 
βρίςκουμε ςιμερα απολικωμζνο ςτα πετρϊματα, μασ εξιςτορεί τισ γεωγραφικζσ και περιβαλλοντικζσ μεταβολζσ που γνϊριςε ο 
πλανιτθσ μασ ςτο βάκοσ τθσ γεωλογικισ ιςτορίασ του.    
 
Εξειδικευμζνο προςωπικό κα είναι ζτοιμο να δϊςει απαντιςεισ ςτα ερωτιματα των επιςκεπτϊν.  

υντονίηει: 

Η κακθγιτρια Μικροπαλαιοντολογίασ – τρωματογραφίασ Αλεξάνδρα Ζαμπετάκθ-Λζκκα 

υμμετζχουν: 

H Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Μικροπαλαιοντολογίασ Μαρία Σριανταφφλλου. 
Η Επίκουρθ Κακθγιτρια Μικροπαλαιοντολογίασ Αςθμίνα Αντωναράκου. 
H Dr. Κατερίνα Κοφλθ   
Η Dr. Μαργαρίτα Διμιηα  
H Dr. Θεοδώρα Σςουροφ 
Ο Τποψιφιοσ Διδάκτωρ Μsc. Γεώργιοσ Κοντακιώτθσ. 
 



 
 
 

2277    ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  
 

ΕΝΗΛΙΚΕ και ΠΑΙΔΙΑ:  ΑΓΓΙΖΩ ΣΟΝ ΔΕΙΝΟΑΤΡΟ 

Οι επιςκζπτεσ κα ζχουν τθ μοναδικι δυνατότθτα να δουν από απόςταςθ αναπνοισ μοναδικά ΓΝΗΙΑ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΣΑ ΔΕΙΝΟΑΤΡΩΝ 
που φιλοξενοφνται ςτο Μουςείο και να αγγίξουν ποικίλα πρωτότυπα απολικϊματα. θμειϊνεται ότι ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΜΟΤΕΙΟ ΔΕΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΑ ΟΣΑ ΓΙΓΑΝΣΙΑΙΩΝ ΔΕΙΝΟΑΤΡΩΝ ι ΠΑΣΗΜΑΙΕ ΣΟΤ 

υντονίηει: 

O Λζκτορασ Παλαιοντολογίασ τρωματογραφίασ Dr. ωκράτθσ Ρουςιάκθσ. 

υμμετζχουν: 

H Dr. Ελίηαμπεκ τακοποφλου. 
Η μεταπτυχιακι φοιτιτρια Βαςιλικι Μθτςοποφλου.    
 

ΠΑΙΔΙΚΟ: ΤΝΣΗΡΩΝΣΑ ΕΝΑ ΘΗΑΤΡΟ – ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΠΟΝΔΤΛΩΝ, ΠΟΝΔΤΛΟΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΤΛΛΟΓΩΝ. ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩ ΚΑΣΑΚΕΤΑΖΟΝΣΑΙ ΣΑ ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΣΩΝ 

Οι επιςκζπτεσ γνωρίηουν από κοντά τισ κυριότερεσ μεκόδουσ ςυντιρθςθσ, βλζπουν πϊσ ξεπροβάλλει ςιγά ςιγά ζνα απολίκωμα μζςα 
από το ίηθμα, και πϊσ ο ςυντθρθτισ καταςκευάηει ζνα εκμαγείο που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ι ςε ζνα άλλο 
μουςείο. 

υντονίηει: 

Η Γαλάτεια Κριεηι  

υμμετζχουν: 

Oι φοιτιτριεσ ςυντιρθςθσ του ΣΕΙΑ Αναςταςία Kατςιδιμα, Άννα πανοφ και Μαρία Μοφςθ. 



 
 
  
 
 

44    ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  
 

ΕΝΗΛΙΚΕ και ΠΑΙΔΙΑ:  ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΣΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

Η Επίκ. Κακθγιτρια Παλαιοντολογίασ Ευτζρπθ Κοςκερίδου κα είναι ζτοιμθ να δϊςει απαντιςεισ ςτα ερωτιματα των επιςκεπτϊν, 
ιδιαίτερα ςε ότι αφορά ςτα καλάςςια ηϊα που ζηθςαν ςτισ κάλαςςεσ τθσ Ελλάδασ ςτα τελευταία 300 εκατομμφρια χρόνια. 

υμμετζχουν οι μεταπτυχιακζσ φοιτιτριεσ Χριςτίνα Γιαμαλι και Δανάθ Θθβαίου. 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ: ΓΝΩΡΙΖΩ ΣΑ ΜΑΜΜΟΤΘ 

Δφο φοιτιτριεσ Γεωλογίασ, θ Φωτεινι Δράκου και θ Κωνςταντίνα Παπαδζα, διθγοφνται ςτουσ παιδικοφσ μασ φίλουσ τισ μοναδικζσ 
εμπειρίεσ τουσ και τα ςυναιςκιματά τουσ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε Παλαιοντολογικι Αναςκαφι ςτθ  Διεκνϊσ Φθμιςμζνθ 
Παλαιοντολογικι κζςθ των Μαμμοφκ (Μammoth site) ςτθ Μακρινι Νότια Ντακότα των ΗΠΑ.  
 
Πρόκειται για τισ πρώτεσ Ελλθνίδεσ Φοιτιτριεσ του Σμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ, που ταξίδευςαν τόςο μακριά για να 
ςυμμετάςχουν ςε μια αναςκαφικι ομάδα και να φζρουν ςτο φωσ απολικϊματα από Μαμμοφκ που ζηθςαν πριν από πολλζσ δεκάδεσ 
χιλιάδεσ χρόνια ςτθ Βόρεια Αμερικι. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1111    ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  
 

ΕΝΗΛΙΚΕ και ΠΑΙΔΙΑ:  ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΣΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

O επιμελθτισ του Μουςείου Δρ. Γεώργιοσ Λφρασ κα είναι ζτοιμοσ να δϊςει απαντιςεισ ςτα ερωτιματα των επιςκεπτϊν, ιδιαίτερα ςε 
ότι αφορά τα χερςαία ηϊα που ζηθςαν ςτθν Ελλάδα τα τελευταία 15 εκατομμφρια χρόνια. 
 

ΠΑΙΔΙΚΟ 11 – 16 ετών: Ο ΜΙΚΡΟ ΑΝΑΚΑΦΕΑ 

Οι μικροί επιςκζπτεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να πραγματοποιιςουν ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο του Μουςείου τθ δικι τουσ 
«παλαιοντολογικι αναςκαφι». Με τθν υποςτιριξθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ που πραγματοποιεί παλαιοντολογικζσ αναςκαφζσ ςε 
διάφορεσ κζςεισ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. 

υντονίηει: 

O Yποψιφιοσ Διδάκτωρ Παλαιοντολογίασ Μsc Δθμιτριοσ Μιχαθλίδθσ.  

υμμετζχει: 

Η μεταπτυχιακι φοιτιτρια Βαςιλικι Μθτςοποφλου και ο προπτυχιακόσ φοιτθτισ Αριςτείδθσ Λυχουνάσ. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1188    ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  
 

ΕΝΗΛΙΚΕ και ΠΑΙΔΙΑ:  ΗΜΕΡΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΜΟΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΕΩΝ 

Ενθμζρωςθ από τον Διευκυντι του Μουςείου Κακθγθτι Γεώργιο Θεοδώρου ςτουσ Παλαιοντολογικοφσ Θθςαυροφσ Πικερμίου, 
Ευβοίασ, Σιλου, Κφπρου και Μεγαλόπολθσ και όχι μόνον. Θα προβλθκεί οπτικό ι/και οπτικοακουςτικό υλικό από τισ αναςκαφζσ και 
τισ μόνιμεσ τοπικζσ εκκζςεισ των περιοχών αυτών. 
Οι επιςκζπτεσ, κα ζχουν εκτόσ των άλλων, τθ μοναδικι δυνατότθτα να δουν από κοντά απολικϊματα από τισ παλαιοντολογικζσ 
αναςκαφζσ Αγίασ Νάπασ και τθσ Ακτισ Ξυλοφάγου Κφπρου. Σο πολφτιμο αυτό υλικό βρίςκεται προςωρινά ςτθν Ελλάδα και κακϊσ 
ολοκλθρϊνεται θ μελζτθ του επιςτρζφεται ςταδιακά ςτθν Κφπρο.   

ΕΝΗΛΙΚΕ και ΠΑΙΔΙΑ: 10.00 – 12.00 ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΣΑ ΜΑΧΑΙΡΟΔΟΝΣΕ και ΔΕΙΝΟΘΗΡΙΑ 

Οι μικροί μασ φίλοι ταξιδεφουν νοερά ςτο παρελκόν ηωγραφίηοντασ Μαχαιρόδοντεσ τα τρομερότερα ςαρκοφάγα που ζηθςαν ςτθν 
Ελλάδα, ηϊα που ζηθςαν ςτουσ κάμπουσ τθσ Αττικισ πριν από περίπου 7.000.000 χρόνια, κακϊσ και τα τεράςτια Δεινοκιρια τθσ εποχισ, 
δθλαδι Προβοςκιδωτά με φψοσ 4-5 μζτρα που είχαν δφο μεγάλουσ χαυλιόδοντεσ ςτραμμζνουσ προσ τα κάτω.  

υντονίηει: 

H ηωγράφοσ Διμθτρα Λαμπρζτςα. Ζργα των παιδιϊν κα εκτίκενται ςτο Μουςείο μζχρι και τθν 18 Μαΐου 2012 τθ Διεκνι Ημζρα των 
Μουςείων. 
 

 
 

 


