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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο ∆ιευθυντής του Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας Καθηγητής Αθανάσιος 

Κατερινόπουλος σας προσκαλεί: 

Τις Κυριακές 22 και 29 Νοεµβρίου, 6 και 13 ∆εκεµβρίου 2015 και ώρες 10.00 - 14.00, στην 

εκδήλωση «Πρωινά Κυριακής στο Μουσείο Ορυκτολογίας».  

 

Με εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διαλέξεις και ξεναγήσεις για όλη την οικογένεια, θα 

αποκαλυφθούν η οµορφιά των πολύτιµων λίθων, η ιδιαιτερότητα των µετεωριτών, η µοναδικότητα των 

φθοριζόντων ορυκτών, η ιστορία του Λαυρίου κ.ά.  

Με διαδραστικά παιχνίδια, οι µικροί µας φίλοι 

επισκέπτες, θα συµµετάσχουν σε ένα πανηγύρι 

ανακαλύψεων και περιπέτειας. Θα πειραµατισθούν 

µε τις ιδιότητες των κρυστάλλων, θα ανακαλύψουν 

την άγρια οµορφιά των ηφαιστείων και θα νιώσουν 

τον πυρετό του χρυσού όπως οι πρώτοι 

χρυσοθήρες, ψάχνοντας στην άµµο για να βρουν τους κρυστάλλους που θα πάρουν µαζί τους. 

Παράλληλα, θα πραγµατοποιηθεί για τέταρτη χρονιά η «Έκθεση Ελλήνων Συλλεκτών 

Ορυκτών», µε συλλογές ορυκτών από όλο τον κόσµο.  

Το επιστηµονικό επιτελείο του Μουσείου οργανώνει το διαδραστικό και εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο αυτής της εκδήλωσης.  

Γενική είσοδος: ∆ΩΡΕΑΝ 

Συµµετοχή σε όλες τις δραστηριότητες: ∆ΩΡΕΑΝ 

Το Μουσείο Ορυκτολογίας & Πετρολογίας, 

βρίσκεται στο ισόγειο του Τµήµατος Γεωλογίας & 

Γεωπεριβάλλοντος, στην Πανεπιστηµιούπολη 

Ζωγράφου, είσοδος από τη κεντρική πύλη επί της 

οδού Ούλωφ Πάλµε. 

Επικοινωνία  : 

τηλ. 210-7274112, 7274180, 7274124 

e-mail : mineralmuseum@geol.uoa.gr 

http://museums.geol.uoa.gr/mineralogy 

www.facebook.com/MineralogyAndPetrologyMuseum 

«Οι μικροί χρυσοθήρες» 

Αµέθυστος 
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