
                                                                                          

 

 

 

      11.000 μαθητές και μαθήτριες απο τη Βόρεια Ελλάδα 
επισκέφθηκαν την Έκθεση  τα «Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στους 
έξι μήνες λειτουργίας της ! 

 

 
 
Άκρως επιτυχημένη ήταν η έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στη 
Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης, με 
περίπου 30.000 επισκέπτες, μέσα σε ένα εξάμηνο! 

Η έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» και «Τα ορυκτά και η Τέχνη» 
φιλοξενήθηκε στο χώρο του ΑΜΦΙΘ, στην προβλήτα Α΄ στο Λιμάνι 
Θεσσαλονίκης για 6 μήνες. Ήταν επισκέψιμη, με δωρεάν είσοδο για το 
κοινό, από τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 μέχρι την Παρασκευή 13 
Μαρτίου 2020, ημερομηνία που με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού ανέστειλαν τη λειτουργία τους όλα τα μουσεία της Ελλάδας  
για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορoνοϊού (COVID-19) και οδήγησε 
στην πρόωρη ολοκλήρωση της έκθεσης, αντί για την  προγραμματισμένη λήξη 
της που ήταν η 31η Μαΐου 2020.  

Την έκθεση αγκάλιασαν χιλιάδες επισκεπτών που εντυπωσιάστηκαν από τα 
μοναδικά εκθέματα και τον ιδιαίτερο τρόπο προβολής των ορυκτών και 



πετρωμάτων. Μετά από την ξενάγησή τους, έφευγαν με πολύ θετικές 
εντυπώσεις, καθώς είχαν έρθει σε επαφή με τον κλάδο της επιστήμης της 
γεωλογίας, τον σημαντικό ορυκτό πλούτο της Ελλάδας και είχαν 
συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα των ορυκτών στην καθημερινή τους 
ζωή. Άλλωστε το «μήνυμα» που προέβαλε η έκθεση των ορυκτών ήταν να 
αντιληφθούμε ότι «ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑ ΔΕ ΖΟΥΜΕ»! 

Η επιτυχία της έκθεσης αποτυπώνεται στα υψηλά νούμερα επισκεψιμότητας 
και στο μεγάλο ενδιαφέρον φορέων, σωματείων, συλλόγων και φυσικά 
σχολείων να την επισκεφθούν. Στις 22 εβδομάδες λειτουργίας, την έκθεση 
επισκέφθηκαν συνολικά 29.198 άτομα εκ των οποίων οι 11.013 ήταν 
παιδιά, 15.537 Έλληνες ενήλικες και 2.648 ξένοι. Οι Έλληνες επισκέπτες 
της έκθεσης ήταν από όλο το Νομό Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή 
της Βόρειας και Κεντρικής Μακεδονίας, της Χαλκιδικής και της Πιερίας 
(Δράμα, Ξάνθη, Σέρρες, Κιλκίς,  Κατερίνη, Κιλκίς, Βέροια, Καλλικράτεια, 
Έδεσσα, Κοζάνη, Βόλος, Πτολεμαΐδα, Κομοτηνή, Μαρμαράς), ενώ οι ξένοι 
ήταν τουρίστες που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη τη συγκεκριμένη περίοδο, 
από χώρες όπως Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία, Ισραήλ 
Ρωσία και Αμερική.  

Πραγματοποιήθηκαν 230 οργανωμένες ξεναγήσεις που αφορούσαν 
επισκέψεις σχολείων από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, Συλλόγων, 
Φορέων, Ιδρυμάτων, ενώ μέχρι τέλη Μαΐου είχαν προγραμματιστεί  άλλες 
περίπου 100 ξεναγήσεις 5.500 ατόμων οι οποίες ακυρώθηκαν λόγω του 
κορονοϊού που οδήγησε στον πρόωρο τερματισμό της έκθεσης. 

Παιδάκια νηπιαγωγείων, δημοτικών, μαθητές Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, 
φοιτητές από ΑΕΙ και ΙΕΚ, σπουδαστές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, 
φροντιστήρια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, άτομα με ειδικές ανάγκες με τους 
συνοδούς τους, γονείς με παιδιά, μεμονωμένοι επισκέπτες, ενθουσιάζονταν 
όλοι εξίσου από τα εκθέματα, από τα περίτεχνα έργα τέχνης φτιαγμένα από 
εντυπωσιακά πετρώματα και κυρίως από τη χρήση των ορυκτών στην 
καθημερινότητά τους.  

Σημαντικοί αρωγοί που συνέδραμαν ουσιαστικά στην άψογη λειτουργία της 
Έκθεσης  ήταν ο πρόεδρος του Αριστοτέλειου Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας Θεσσαλονίκης (ΑΜΦΙΘ), Ομότιμος καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ, 
κ. Σπύρος Παυλίδης με συμπαραστάτες - στη γνωριμία  των επισκεπτών με 
τα ορυκτά  - εξαιρετικούς γεωλόγους ξεναγούς. Φοιτητές του Τμήματος 
Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τελειόφοιτοι και 
απόφοιτοι γεωλόγοι, με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, όλοι 
συμμετείχαν εθελοντικά στις καθημερινές ξεναγήσεις, με ενθουσιασμό και 
αγάπη για το γνωστικό τους αντικείμενο, την ορυκτολογία, την πετρολογία, την 
κοιτασματολογία, το οποίο και μετέδιδαν με μεράκι, υπομονή και ευγένεια. Οι 
επισκέπτες προσπαθούσαν να απορροφήσουν όσες περισσότερες 
πληροφορίες γύρω από τα ορυκτά και τις εφαρμογές τους, κάποιοι μάλιστα 
μικροί επισκέπτες, δήλωσαν φεύγοντας ότι «θα γίνουν γεωλόγοι όταν 
μεγαλώσουν»! 
 
Τον γενικό συντονισμό των φοιτητών διεκπεραίωσε με άριστο 
προγραμματισμό και επίβλεψη των ξεναγήσεων ο Αναπληρωτής 



Καθηγητής Ορυκτολογίας του ΑΠΘ, κ. Βασίλης Μέλφος.  
 
Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων με τίτλο «Τα Ορυκτά και ο 
Άνθρωπος» που διοργάνωσαν τo Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Θεσσαλονίκης (ΑΜΦΙΘ) και ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 
(ΣΜΕ), διακεκριμένοι ομιλητές «σύστησαν» στο κοινό τα ορυκτά και τη χρήση 
τους, όπως  το τσιμέντο, τις σπάνιες γαίες, τους ζεόλιθους, το ρόλο τους στην 
κυκλική οικονομία.  
 
Ομιλητές:  
- Βασίλης Μέλφος,  Αναπλ. Καθηγητής του Τομέα Ορυκτολογίας-
Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας του τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ.  

- Κωνσταντίνος  Νικολάου,  Διευθυντής του εργοστασίου ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Θεσσαλονίκης 

- Ανέστης Φιλιππίδης, Καθηγητής Ορυκτολογίας - Κοιτασματολογίας του 
Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ  
 
- Χρήστος Καβαλόπουλος, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργών Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Γενικός Διευθυντής ΣΜΕ  

- Νίκος Αρβανιτίδηs, Δρ. Γεωλόγος Ινστιτούτου Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) 
 
Το ενδιαφέρον του κόσμου για την έκθεση παρέμενε αμείωτο όπως και ο 
ενθουσιασμός στα πρόσωπα των επισκεπτών, από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας  που εγκαινίασε την έκθεση στις 27 Οκτωβρίου 2019 μέχρι 
και τους τελευταίους επισκέπτες στα μέσα Μαρτίου, κάποιοι μάλιστα με 
μάσκες και αντισηπτικά, που δε δίστασαν να έρθουν σε «επαφή» με τον 
υπέροχο και πολύχρωμο κόσμο των ορυκτών και πετρωμάτων. 
 
«Στόχος μας ήταν να  δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές - μαθήτριες, 
φοιτητές και σ’ όλο τον κόσμο, την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους 
ορυκτούς πόρους της χώρας μας, που στηρίζουν μία δραστηριότητα που είναι 
περίπου το 3% του ΑΕΠ της χώρας και απασχολεί σημαντικό ποσοστό  του 
εργατικού δυναμικού κυρίως στην Ελληνική περιφέρεια και αυτό 
επιτεύχθηκε», ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών  
Επιχειρήσεων κ. Αθανάσιος Κεφάλας.  

Η έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος τελούσε υπό την αιγίδα του ΑΠΘ και 
του ΣΜΕ και πραγματοποιήθηκε  με την οικονομική συνδρομή εταιρειών 
μελών του ΣΜΕ Βόρειας Ελλάδας.  

Xρυσοί χορηγοί: Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) και 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 

Χορηγοί: Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάδος ΑΕ, ΓΕΩΕΛΛΑΣ, Ελληνικοί 
Λευκόλιθοι Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε, ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε,  Παυλίδης ΑΕ Μάρμαρα-
Γρανίτες και Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ ΑΕ 

Χορηγοί επικοινωνίας : EΡΤ3,  958 FM, FM 102,  TV100, FM100, 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Makthes.gr, PARALLAXI, Parallaximag, Biscotto, 



Cityportal.gr, Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5, Τhessnews.gr, Voria.gr, Grtimes.gr,  
Praximag, Orathess.gr, ΠΟΛΙΤΗΣ news 

 

 

 

 

 

Με την παράκληση να δημοσιευθεί/αναρτηθεί/μεταδοθεί.  

Πληροφορίες:  Epi Direct -Λήδα Παπαδοπούλου, 2310 227225, 
Κωνσταντίνα Χαρίση kcharisi@epidirect.gr, lpapadopoulou@epidirect.gr 
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