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#asf2018: Μια ξεχωριςτι τελετι ζναρξθσ!
Το Athens Science Festival 2018, για ζξι ςυναρπαςτικζσ μζρεσ, από τισ 24 ζωσ τισ 29
Απριλίου, και μζςα από ζνα μοναδικό πρόγραμμα κα αποδείξει πωσ θ επιςτιμθ,
ξεπερνϊντασ γεωγραφικά, γνωςτικά και ιδεολογικά ςφνορα, δθμιουργεί νζεσ προοπτικζσ
και νζουσ δρόμουσ εφαρμογισ τθσ ανκρϊπινθσ επινοθτικότθτασ.
Με πίςτθ ςε αυτό το δθμιουργικό πνεφμα ελευκερίασ και καινοτομίασ, θ πρϊτθ μζρα του
φεςτιβάλ ξεκινά δυναμικά και ξεπερνάει τα όρια με τθ ςυμμετοχι παγκοςμίωσ
διακεκριμζνων καλεςμζνων:
Η βετεράνοσ του διαςτιματοσ Marsha Ivins είναι μια γυναίκα κρφλοσ: ζχει ςυμμετάςχει ςε
πζντε διαςτθμικζσ αποςτολζσ και μετρά περιςςότερεσ από 1.300 ϊρεσ ςτο διάςτθμα, ςε
οχιματα τθσ NASA. Θα απευκφνει χαιρετιςμό ςτθν ζναρξθ του Athens Science Festival
2018, με κζμα το ςυγκινθτικό, άςβεςτο πάκοσ τθσ ανκρωπότθτασ να ταξιδζψει ςτο
διάςτθμα αλλά και τθν ιςτορία τθσ εξερεφνθςισ του.
Τίτλοσ ομιλίασ: The Importance of Sending Humans to Space || Ημερομθνία & Ώρα: 24
Απριλίου, 18:15
Με τθν υποςτιριξθ τθσ Πρεςβείασ των ΗΠΑ ςτθν Ακινα.

Η Δρ Ακθνά Κουςτζνθ, πρόεδροσ τθσ επιτροπισ διαςτθμικισ επιςτιμθσ του Ευρωπαϊκοφ
Ιδρφματοσ Επιςτθμϊν, κα μασ ξεναγιςει ςτουσ εξωπλανιτεσ και κα μασ μιλιςει για τισ
ςυνκικεσ που ευνοοφν τθν φπαρξθ ηωισ ςτισ πιο απρόβλεπτεσ «γωνιζσ» του θλιακοφ
ςυςτιματοσ. Tι καταγράφουν τα γιγαντιαία τθλεςκόπια ςτουσ εξωπλανιτεσ και ςτα

παγωμζνα φεγγάρια; Υπάρχουν ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για ηωι ζξω από τον πλανιτθ μασ; Τα
ερωτιματα είναι μεγάλα και οι απαντιςεισ αναπάντεχεσ!
Τίτλοσ ομιλίασ: Υπάρχουν ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για ηωι ζξω από τθ Γθ;|| Ημερομθνία & Ώρα:
24 Απριλίου, 19:00

Ο Ακανάςιοσ Φωκάσ, από τουσ ςπουδαιότερουσ και πιο βραβευμζνουσ μακθματικοφσ
ςτον κόςμο, κα δϊςει πολφ υλικό για ςκζψθ και κα προβλθματίςει τουσ τυχεροφσ
ακροατζσ του. Θα αναφερκεί ςτθ ςυςχζτιςθ τθσ γλϊςςασ των μακθματικϊν με τθν τζχνθ,
ςτον ρόλο του αςυνείδθτου, ενϊ κα περιγράψει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ
αντιλαμβανόμαςτε και επεξεργαηόμαςτε τα εξωτερικά ερεκίςματα. Η ςχζςθ των
μακθματικϊν με τουσ νευρωνικοφσ μθχανιςμοφσ μασ είναι αξιοκαφμαςτθ κάτι που ςίγουρα
κα διαπιςτϊςουμε ςτθν ομιλία του κακθγθτι του Cambridge.
Τίτλοσ ομιλίασ: Η αντίλθψθ και θ ουςία των μακθματικϊν || Ημερομθνία & Ώρα: 24
Απριλίου, 20:00

Η Ελζνθ και θ Σουηάνα Βουγιουκλι ζχουν δϊςει ςυναυλίεσ ςε ςθμαντικά φεςτιβάλ και ςε
χϊρουσ όπωσ το Carnegie Hall, και φζτοσ κάνουν μια ςτάςθ ςτο Athens Science Festival. Θα
μασ ταξιδζψουν με τισ μοναδικζσ φωνζσ και τα μουςικά τουσ όργανα ςτθν Κάτω Ιταλία, ςτα
Βαλκάνια και τθν πολυφωνία τουσ, ςτο πακιαςμζνο πορτογαλζηικο fado, ςτα αμερικάνικα
blues, αλλά και ςτθν ελλθνικι μουςικι παράδοςθ, ςε μια παράςταςθ που επιβεβαιϊνει ότι
όταν θ τζχνθ αψθφά τα ςφνορα, το αποτζλεςμα… μια υπζροχθ μουςικι απόλαυςθ!
Τίτλοσ δράςθσ: Ο γφροσ του κόςμου ςε οκτάβεσ || Ημερομθνία & ϊρα: 21:00
Η πρϊτθ θμζρα του Athens Science Festival 2018, κα είναι ςυναρπαςτικι – όπωσ ακριβϊσ
και θ επιςτιμθ, κάκε φορά που ξεπερνάει τα όρια.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του φεςτιβάλ εδϊ.
Ημζρεσ & Ώρεσ λειτουργίασ:
Τρίτθ 24 Απριλίου: Τελετι ζναρξθσ ςτισ 18:15 | Είςοδοσ ελεφκερθ
Τετάρτθ 25 ζωσ Παραςκευι 27 Απριλίου: 09:00 ζωσ 23:00
Σάββατο 28 & Κυριακι 29 Απριλίου: 11:00 ζωσ 23:00
Τιμζσ ειςιτθρίων:
Ημεριςιο: 3€
Ειςιτιριο 5 θμερϊν: 12€
Προπώλθςθ ειςιτθρίων:
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