
 

Change is coming! 

Κάηη αιιάδεη! 

Athens Science Festival 2019 

Τετλόποιε Γήκοσ Αζελαίωλ 

3 – 7 Απρηιίοσ 2019 

140 επεςνηηικοί, ακαδημαϊκοί, εκπαιδεςηικοί οπγανιζμοί | 100 

διαθοπεηικά διαδπαζηικά δπώμενα | 60 επγαζηήπια για παιδιά | 20 workshops | 30 

ομιλίερ | 3 εκθέζειρ ηέσνηρ και επιζηήμηρ | νηοκιμανηέπ | διαγωνιζμοί 

| stand up science | ποικίλερ δπάζειρ για κάθε ηλικία! 

 

Μέζα ζε κία παγθόζκηα θαη δηαξθώο κεηαβαιιόκελε πξαγκαηηθόηεηα,  Κάηη αιιάδεη! 

θαη ζην Athens Science Festival 2019. Ο ζεζκόο πνπ θάζε ρξόλν απνθαιύπηεη ζε 

όιν θαη πεξηζζόηεξνπο επηζθέπηεο ηα κπζηηθά θαη ηα ζαύκαηα ηεο επηζηήκεο, 

επηζηξέθεη γηα 6ε ρξνληά, από ηης 3 έως ηης 7 Απρηιίοσ ζηελ Τερλόπνιε Δήκνπ 

Αζελαίσλ, θαη αλεβάδεη ηνλ πήρε ςειά. Μεηνλνκάδεηαη ζε Athens Re-Science 

Festival θαη έξρεηαη θαηεπζείαλ… από ην κέιινλ! 

Ο θόζκνο αιιάδεη, θάζε κέξα όιν θαη πην πνιύ, κε όιν θαη πην γξήγνξν ξπζκό. Η 

επηζηήκε, ε ηερλνινγία, νη ηέρλεο, ε αλζξώπηλε εξγαηηθόηεηα, δεκηνπξγνύλ λένπο 

ζαπκαζηνύο δξόκνπο, λέεο πξννπηηθέο αιιά θαη λέεο πξνθιήζεηο. Απνηέιεζκα; 

Φξεηάδεηαη, αηνκηθά αιιά θαη θνηλσληθά, λα αλαζεσξνύκε θαη λα αλαπξνζαξκόδνπκε 

ηνλ ηξόπν πνπ πξνζεγγίδνπκε ηε γλώζε θαη ηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Σηνλ 21ν 

αηώλα, ε πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη ε ζπλερήο αιιαγή δελ είλαη κόλν γόληκεο θαη 

εκπλεπζηηθέο– είλαη, πιένλ, αλαγθαίεο.  

Φαληάζνπ, ινηπόλ, έλαλ θόζκν όπνπ όινη είκαζηε ηδηνθηήηεο μελνδνρείσλ γηα 

κέιηζζεο, θαιιηεξγνύκε ιαραληθά ζην κπαιθόλη καο, ρξεζηκνπνηνύκε μαλά ηα παιηά 

δηαθεκηζηηθά banners θαη ηα αζιεηηθά καο παπνύηζηα, ηα παηδηά παίδνπλ ζηα 

δάρηπια ηα κπζηηθά ησλ θαηαηγίδσλ, ησλ θεξαπλώλ θαη ηεο κεηεσξνινγίαο. 

Φαληάζνπ, αθόκα, έλαλ θόζκν όπνπ κηθξννξγαληζκνί κεηαηξέπνπλ ην βξόρηλν ζε 

πόζηκν λεξό, ηα ζαιάζζηα ζειαζηηθά πξνζηαηεύνληαη ζπζηεκαηηθά, αλαλεώζηκεο 
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πεγέο ελέξγεηεο ηξνθνδνηνύλ ηα ζρνιεία, «έμππλεο» πόιεηο θαη ππνινγηζηέο καο 

βνεζνύλ λα θξνληίδνπκε, θάζε ζηηγκή, ηνλ πιαλήηε καο.  

Έλαλ ηέηνην θόζκν ππνδερόκαζηε, θέηνο, ζην Athens Re-Science Festival 2019, θαη 

καδί ππνδερόκαζηε όινπο εθείλνπο, καζεηέο θαη ελήιηθεο, πνπ ελζνπζηάδνληαη κε ηελ 

αλζξώπηλε εθεπξεηηθόηεηα. Φηινδνμνύκε κηθξνί θαη κεγάινη λα γίλνπλ θνηλσλνί ηεο 

επηζηήκεο, λα βηώζνπλ, λα πεηξακαηηζηνύλ, λα «ιεξώζνπλ ηα ρέξηα ηνπο» παίδνληαο 

θαη δνθηκάδνληαο. Σηόρνο καο θέηνο είλαη λα εμεξεπλήζνπκε όινη καδί ηδέεο, 

εθαξκνγέο, θαη λέεο πξαθηηθέο δσήο – έηζη ώζηε ε πξόνδνο, ε αλάπηπμε, ην κέιινλ 

λα εμαζθαιίδνπλ ηελ βησζηκόηεηα ζηνλ πιαλήηε καο. 

Σε πεξηκέλνπκε λα δήζνπκε καδί ηελ εκπεηξία ησλ ηδεώλ πνπ αιιάδνπλ ηελ δσή καο, 

λα δήζνπκε έλα αθόκα πην ζπλαξπαζηηθό Athens Re-Science Festival, λα δήζνπκε 

ηνλ ππέξνρν θόζκν ηνπ κέιινληνο ηεο επηζηήκεο, ηεο αλζξσπόηεηαο! 

Και κάηι ακόμα… 

Σηελ ηειεηή έλαξμεο ηνπ Athens Re-Science Festival, ηελ Πέκπηε 4 Απρηιίοσ, 

ππνδερόκαζηε ζηελ θεληξηθή ζθελή ηνπ Φεζηηβάι ηνλ εκπλεπζκέλν εμ-εξεπλεηή 

Christian Clot, CEO ηνπ Adaptation Group! 

 

Ο Christian Clot δελ είλαη ε θιαζηθή πεξίπησζε εμεξεπλεηή, ν νπνίνο από πνιύ 

κηθξή ειηθία μελπρηνύζε πάλσ από έλα ράξηε νλεηξεπόκελνο ην ηέιεην ηαμίδη. Τν 

πάζνο ηνπ γηα δεκηνπξγία θαη επηθνηλσλία ηνλ νδήγεζε ζην λα ζπγγξάςεη αξθεηά θαη 

δηαθνξεηηθνύ είδνπο βηβιία, από κπζηζηνξήκαηα θαη θόκηθο, κέρξη βηβιία ηζηνξηθνύ 

πεξηερνκέλνπ. Είλαη βξαβεπκέλνο γηα ηηο εμεξεπλήζεηο ηνπ θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 

πνιιά ληνθηκαληέξ. Τν 2006, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεξεπλήζεώλ ηνπ, μεθίλεζε 

έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αλζξώπηλε πξνζαξκνζηηθόηεηα, κειεηώληαο ηηο γλσζηαθέο, 

ςπρνινγηθέο θαη θπζηνινγηθέο αιιαγέο πνπ πξνθαινύληαη από ηελ έθζεζε ηνπ 

αλζξώπνπ ζε πνιύπινθεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

 

Τίηλορ ομιλίαρ: Πωρ μποπούμε να πποζαπμοζηούμε ζηον μελλονηικό κόζμο; || 

Ημεπομηνία & ώπα: Πέμπηη 4 Αππιλίος, 18.30. Η ομιλία ηος Christian Clot θα 

ππαγμαηοποιηθεί με ηην ςποζηήπιξη ηος Γαλλικού Ινζηιηούηος ηηρ Ελλάδορ. 

 

*Τν Athens Re-Science Festival δηνξγαλώλεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό 

Επηζηήκε Επηθνηλσλία – SciCo, ην British Council, ηελ Τερλόπνιε Δήκνπ 

Αζελαίλσλ, ηνλ Σύλδεζκν Υπνηξόθσλ ηνπ Ιδξύκαηνο Ωλάζε, ην Υπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο, ζε 

ζπλεξγαζία κε αθαδεκατθνύο, εξεπλεηηθνύο θνξείο θαη εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο. 

Φέηνο, γηα πξώηε θνξά ην ASF19 εθηόο από ηελ αηγίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο ηειεί θαη ππό ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη 

Ελέξγεηαο ην νπνίν, εθηόο από ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δηνξγάλσζε, παξνπζηάδεη 

ζεκαηηθή ελόηεηα κε ζέκα ηελ «Βηοοηθολοκία».  

Σηξαηεγηθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Φεζηηβάι είλαη ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Υπνηξνθηώλ. 
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Σύληοκα ζα αλαθοηλωζούλ περηζζόηερα science λέα κε θεζηηβαιηθή δηάζεζε. 

Stay tuned!  

Ηκέρες ιεηηοσργίας: 

Τεηάξηε 3 Απξηιίνπ έσο Κπξηαθή 7 Απξηιίνπ 2019 

Γεληθή είζοδος: 5 επξώ 

Πιεροθορίες: www.athens-science-festival.gr  
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