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#asf2018: Η ςχζςη τησ επιςτήμησ με το βιβλίο γίνεται ζμπνευςη για
ςυναρπαςτικζσ εκδηλϊςεισ που διευρφνουν τη ςκζψη μασ.
Η Ακινα ανακθρφχτθκε από τθν UNESCO Παγκόςμια Πρωτεφουςα Βιβλίου 2018 κατόπιν
πρόταςθσ του διμου Ακθναίων. Το Athens Science Festival 2018 δεν κα μποροφςε να
λείπει από τθ ςπουδαία αυτι διοργάνωςθ του διμου για τθν πόλθ. Στο πλαίςιο λοιπόν τθσ
διοργάνωςθσ το Φεςτιβάλ παρουςιάηει μια ςειρά δράςεων που αναδεικνφουν τθ ςχζςθ
του βιβλίου με τθν επιςτιμθ, και των γραπτϊν αφθγιςεων με τα μεγάλα επιτεφγματα τθσ
επιςτιμθσ:

Η πολυπράγμων περιβαλλοντολόγοσ, ποιιτρια, δοκιμιογράφοσ και ραδιοφωνικι
παραγωγόσ, Rachel McCarthy κα παρουςιάςει μια διαδραςτικι performance όπου
πρωταγωνιςτοφν τα 118, γνωςτά ςτθν επιςτιμθ, χθμικά ςτοιχεία, αλλά και το κοινό τθσ
Τεχνόπολθσ.
Τίτλοσ ομιλίασ: Τhe Alphabet of our Universe: H κοινωνία μζςα από τα Χθμικά Στοιχεία ||
Ημερομθνία & Ώρα: 29 Απριλίου, 19:00
Με τθν υποςτιριξθ του British Council.

H Δρ. Suzanne O’Sullivan, ςυγγραφζασ και νευρολόγοσ, παρουςιάηει μερικζσ εντυπωςιακζσ
περιπτϊςεισ ανκρϊπων με ςυμπτϊματα τα οποία εκπλιςςουν ακόμθ και τον γιατρό τουσ από τον άντρα που βλζπει χαρακτιρεσ κινουμζνων ςχεδίων να τρζχουν γφρω του, μζχρι το
κορίτςι που αιςκάνεται ότι ηει, ωσ άλλθ Αλίκθ, ςτθ χϊρα των καυμάτων. Συντονιςτισ ο

ψυχίατροσ-ψυχοκεραπευτισ Δημήτρησ Παπαδημητριάδησ.
Τίτλοσ ομιλίασ: BRAINSTORM: Ιςτορίεσ πολυπλοκότθτασ του ανκρώπινου εγκεφάλου||
Ημερομθνία & Ώρα: 28 Απριλίου, 19:00
Με τθν υποςτιριξθ του British Council.

Ζνα ςτρογγυλό τραπζηι με καλεςμζνουσ εκλεκτοφσ ςυγγραφείσ και μακθματικοφσ. Η
Κατερίνα Καλφοποφλου, ο Ανδρζασ Λφκοσ, ο Τεφκροσ Μιχαηλίδησ και ο Στάμοσ
Τςιτςϊνησ κα κουβεντιάςουν για τθ ςχζςθ των κειμζνων τουσ με τθν επιςτιμθ, με ζμφαςθ
ςτουσ γόνιμουσ και δθμιουργικοφσ δεςμοφσ μεταξφ επιςτιμθσ και μυκοπλαςίασ. Συντονίηει
θ δθμοςιογράφοσ Ιωάννα Σουφλζρη.
Τίτλοσ ομιλίασ: Επιςτιμθ και Μυκοπλαςία || Ημερομθνία & Ώρα: 29 Απριλίου, 18:00
Διοργάνωςθ: ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟΙ

Ο ςυγγραφζασ Βαγγζλησ Προβιάσ εξερευνά το πϊσ θ επιςτιμθ και θ τζχνθ τθσ γραπτισ
αφιγθςθσ αλλθλοεμπνζονται προςφζροντάσ μασ υπζροχεσ ιςτορίεσ. Ξεκινϊντασ από τα
εμβλθματικά ζργα επιςτθμονικισ φανταςίασ, και καταλιγοντασ ςτα μθ μυκοπλαςτικά,
επιςτθμονικά κείμενα που κακθλϊνουν με τθν αφθγθματικι αρτιότθτά τουσ, αναδεικνφει
ότι τα όρια μεταξφ γραφισ και επιςτιμθσ είναι ρευςτά.
Τίτλοσ ομιλίασ: Από τον Δρ. Φρανκενςτάιν ςτον Δρ. Σακσ || Ημερομθνία & Ώρα: 28
Απριλίου, 18:00

Γιατί οι πρόςφατεσ ανακαλφψεισ από τισ αντζνεσ LIGO και Virgo κεωροφνται από πολλοφσ
επιςτιμονεσ ςυγκρίςιμεσ με τθν κίνθςθ του Γαλιλαίου να ςτρζψει το τθλεςκόπιο του ςτον
ζναςτρο ουρανό; O Σταφροσ Κατςανζβασ, κακθγθτισ ςτο Paris-Diderot VII και διευκυντισ
του Ευρωπαϊκοφ Παρατθρθτθρίου Βαρφτθτασ(EGO) κα παρουςιάςει τθ ςυναρπαςτικι
ιςτορία τθσ ζρευνασ για τα βαρυτικά κφματα.
Τίτλοσ ομιλίασ: Κυματιςμοί ςτον ωκεανό του Σφμπαντοσ || Ημερομθνία & Ώρα: 28
Απριλίου, 17:00
Διοργάνωςθ: Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, Κδρυμα Τεχνολογίασ και Ζρευνασ

Ο Γιάννησ Μανζτασ, ομότιμοσ κακθγθτισ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν και ςυγγραφζασ δφο
γνωςτϊν βιβλίων επιςτθμονικισ εκλαΐκευςθσ, κα ρίξει άπλετο φωσ ςτθν αλλθλεξάρτθςθ
ηωισ και φωτόσ, και κα μασ αποκαλφψει πόςο απαραίτθτθ είναι θ φωτοςφνκεςθ για το
φαινόμενο τθσ ηωισ.
Τίτλοσ ομιλίασ: Η πορεία του φωτόσ και τθσ ηωισ || Ημερομθνία & Ώρα: 29 Απριλίου, 17:00
Διοργάνωςθ: Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, Κδρυμα Τεχνολογίασ και Ζρευνασ

Η Λήδα Τςενζ, διευκφντρια εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του Comicdom Press, και θ
αφθγιτρια Βαςιλεία Βαξεβάνθ κακοδθγοφν τουσ μικροφσ φίλουσ των επιςτθμϊν να
ςκαρϊςουν τισ δικζσ τουσ ιςτορίεσ, ςε ζνα πολφ πρωτότυπο βιωματικό εργαςτιριο, με
πολλά comics, υπεριρωεσ και, φυςικά, επιςτιμθ.
Τίτλοσ εργαςτθρίου: Η επιςτιμθ των υπερθρώων || Ημερομθνία & Ώρα: 29 Απριλίου, 15:00
Διοργάνωςθ: Athens Comics Library, Comicdom

Τα επιςτθμονικά βιβλία είναι γεμάτα υπζροχα κεφάλαια που μασ γεμίηουν απόλαυςθ και
γνϊςθ! Ελάτε να τα διαβάςουμε μαηί, ςτο Athens Science Festival 2018.
Ημζρεσ & Ώρεσ λειτουργίασ:
Τρίτθ 24 Απριλίου: Τελετι ζναρξθσ ςτισ 18:15
Τετάρτθ 25 ζωσ Παραςκευι 27 Απριλίου: 09:00 ζωσ 23:00
Σάββατο 28 & Κυριακι 29 Απριλίου: 11:00 ζωσ 23:00
Πληροφορίεσ:
http://www.athens-science-festival.gr/
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιϊσ 100, Γκάηι, 213 0109300, 213 0109324
press@athens-technopolis.gr, www.technopolis-athens.com
Πρόςβαςη: Μετρό: Στακμόσ «Κεραμεικόσ», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάςθ
«Φωταζριο», Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάςθ «Φωταζριο»

Δράςθ ςτο πλαίςιο τθσ

