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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην κεντρική 

εκδήλωση της Βραδιάς Ερευνητή 2016 

30/9/2016 - ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βραδιά του Ερευνητή  -  μια γιορτή για την Επιστήμη και την Έρευνα  - 

σε εκατοντάδες πόλεις στην Ευρώπη 

 

Γίνε και εσύ ερευνητής! 

 

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών γιορτάζει και συμμετέχει στη φετινή Βραδιά του 

Ερευνητή στην Κεντρική Εκδήλωση στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στις 30 

Σεπτεμβρίου 2016 με τις ακόλουθες δράσεις  
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“Το Εργαστήρι του Αλχημιστή” 

 

Διαδραστική αναπαράσταση παρασκευής αλχημιστικών συνταγών 

Στο εργαστήρι του αλχημιστή, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα: 

α. να γνωρίσουν από κοντά τα όργανα της αλεξανδρινής αλχημείας του 1ου-2ου αιώνα μ.Χ. 

μέσα από ανακατασκευές αλχημικών αμβύκων . 

β. να συμμετάσχουν στην εκτέλεση ιατροχημικών συνταγών της μεταβυζαντινής αλχημείας 

 (16ος αιώνας μ.Χ.), οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή φαρμακευτικών 

αφεψημάτων για την καταπολέμηση του πυρετού, πόνων της κοιλίας, κ.ά. 

Το εργαστήρι απευθύνεται σε  παιδιά ηλικίας 10-15 ετών. 
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“Ρίξτε Νόμισμα !” 

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο κατασκευής γύψινων 

εκμαγείων για παιδιά 

Ελάτε να φτιάξουμε γύψινα εκμαγεία 

νομισμάτων ! 

Ελάτε να δημιουργήσουμε αντίγραφα 

(εκμαγεία) αρχαίων νομισμάτων με γύψο, 

χρώμα και πλαστελίνη, με τον ίδιο τρόπο που 

οι ερευνητές – νομισματολόγοι τα δημιουργούν 

για να μελετήσουν τις παραστάσεις και τις 

επιγραφές ενός νομίσματος. 

Με την ολοκλήρωση της δράσης, θα πάρετε 

μαζί σας το εκμαγείο που δημιουργήσατε και 

έντυπο υλικό σχετικό με το νόμισμα που 

επιλέξατε να μελετήσετε ! 

Το  εργαστήριο, απευθύνεται σε  παιδιά ηλικίας 

5-12 ετών. 

 

 

 

Το εργαστήριο υλοποιείται από τους ερευνητές του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του 

Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.  

Τα νομίσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή εκμαγείων είναι αντίγραφα 

αρχαίων νομισμάτων της νομισματικής συλλογής της Alpha Bank. 
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“Από τον λίθο στο χαρτί” 

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο αποτύπωσης 

επιγραφών για παιδιά. 

Ελάτε να αποτυπώσουμε μια αρχαία 

επιγραφή!  

Με χαρτί, νερό και ειδική βούρτσα θα 

φτιάξουμε ένα ακριβές αντίγραφο του 

κειμένου της επιγραφής, ίδιο με εκείνα που 

χρησιμοποιούν οι ερευνητές για τις μελέτες 

τους. 

Το  εργαστήριο, απευθύνεται σε  παιδιά 

ηλικίας 5-12 ετών. 

 

 

 

 

 

 

 

Το εργαστήριο υλοποιείται από τους ερευνητές του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του 

Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.  

Η επιγραφή που θα χρησιμοποιηθεί είναι αντίγραφο αρχαίας επιγραφής από την Νίκαια της 

Βιθυνίας. 

 

 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος http://www.demokritos.gr 

 

Πληροφορίες  για όλες τις δράσεις της Βραδιάς του Ερευνητή 2016 στο  http://www.rengreece.com/  
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