
 

 

Science without borders 

«Επιςτιμθ χωρίσ ςφνορα» 

Athens Science Festival 2018 

Σεχνόπολθ Διμου Ακθναίων 

24 – 29 Απριλίου 2018 

 

#asf2018: Οι προβολείσ του φεςτιβάλ εςτιάηουν ςε  

εκπλθκτικζσ γυναίκεσ 

 

Το Athens Science Festival 2018 εμπνζεται από το φετινό μινυμα «Επιςτιμθ χωρίσ 

Σφνορα». Οι καλφτερεσ ιδζεσ των επιςτθμόνων παίρνουν ςάρκα και οςτά όταν 

εκείνοι αψθφοφν περιοριςμοφσ και εμπόδια. Το πρότυπο τθσ γυναίκασ-επιςτιμονα 

και θ ςθμαςία τθσ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ κάκε φφλου ςε ίςεσ ευκαιρίεσ, 

αναδεικνφονται ςτο Athens Science Festival από μια ςειρά ομιλιϊν από κορυφαίεσ 

προςωπικότθτεσ ςτο χϊρο τθσ επιςτιμθσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό, ςε 

παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ και ςε εργαςτιρια:  

Η γυναίκα-ςφμβολο, θ κρυλικι αςτροναφτθσ, πιλότοσ και μθχανικόσ Marsha 

Ivins,κα αναφερκεί ςτισ χιλιάδεσ ϊρεσ που ζχει ταξιδζψει ςτο διάςτθμα, και ςτθν 

αξία τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ενδυνάμωςθσ του προτφπου τθσ γυναίκασ-επιςτιμονα 

ςτθν κοινωνία μασ, ωσ ςθμεία ειςόδου γυναικϊν ςτον κόςμο τθσ επιςτιμθσ.  

Τίτλοσ ομιλίασ: The Importance of Sending Humans to Space || Ημερομθνία & Ώρα: 

24 Απριλίου, 18:15 

Με τθν υποςτιριξθ τθσ Πρεςβείασ των ΗΠΑ ςτθν Ακινα. 

 

 



H κορυφαία Ελλθνίδα αςτροφυςικόσ Ακθνά Κουςτζνθ, διευκφντρια ζρευνασ ςτο 

Εκνικό Κζντρο Επιςτθμονικϊν Ερευνϊν τθσ Γαλλίασ και πρόεδροσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ Διαςτθμικισ Επιςτιμθσ, κα μασ ταξιδζψει ςτθςυναρπαςτικι αναηιτθςθ 

για ευνοϊκζσ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ τθσ ηωισ εκτόσ του πλανιτθ μασ.  

Τίτλοσ ομιλίασ: Υπάρχουν ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για ηωι ζξω από τθ Γθ;|| Ημερομθνία 

& Ώρα: 24 Απριλίου, 19:00 

 

Η αναπλθρϊτρια κακθγιτρια φυςικισ ςτο University College του Λονδίνου 

Alexandra Olaya-Castro, ενϊνει δφο ςυναρπαςτικοφσ επιςτθμονικοφσ τομείσ: τθσ 

κβαντικισ επιςτιμθσ και τθσ βιολογίασ. Αναλφοντασ τθν εκπλθκτικι διαδικαςία τθσ 

φωτοςφνκεςθσ κα μασ δείξει ποιεσ κεμελιϊδεισ κβαντικζσ αρχζσ διζπουν τθ 

δζςμευςθ, τθ μεταφορά και τθ μετατροπι ενζργειασ.  

Τίτλοσ ομιλίασ: Φωτοςφνκεςθ: γεφυρϊνοντασ τθν κβαντικι επιςτιμθ και τθ 

βιολογία || Ημερομθνία & Ώρα: 28 Απριλίου, 20:00 

 

Η κακθγιτρια μοριακισ βιοφυςικισ ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Οξφόρδθσ Elspeth 

Garman, κα μασ ξεναγιςει ςτθςυναρπαςτικι επιςτιμθ τθσ κρυςταλλογραφίασ και 

κα εξθγιςει πϊσ ςχετίηεται θ αγαπθμζνθ μασ ςοκολάτα με τθν ανακάλυψθ 

εξατομικευμζνων φαρμάκων και κεραπειϊν. 

Τίτλοσ ομιλίασ: Από τθ ςοκολάτα ςτθν ανακάλυψθ φαρμάκων: καταπλθκτικοί 

κρφςταλλοι || Ημερομθνία & Ώρα: 28 Απριλίου, 19:00 

 

Η Σηζνθ Λειβαδάρου, υποψιφια διδάκτωρ ςτο τμιμα εφαρμοςμζνων μακθματικϊν 

και κεωρθτικισ  φυςικισ ςτο Πανεπιςτιμιο του Cambridge, κα μασ αποκαλφψει τον 

εκπλθκτικό κόςμο τθσ ρευςτοδυναμικισ. Πϊσ τα υγρά και αζρια ρευςτά επιδροφν 

ςτο κλίμα, το περιβάλλον, το γονιδίωμα μασ, τον τρόπο που πετοφν τα αεροπλάνα, 

με άλλα λόγια ςε όλθ τθν ηωι μασ;  

Τίτλοσ ομιλίασ: Αναταράξεισ από τθ Γθ ςτο διάςτθμα || Ημερομθνία & Ώρα: 28 

Απριλίου, 18:00 

 

Επίςθσ το κεματικό αφιζρωμα «Γυναίκεσ και Επιςτιμθ» περιλαμβάνει και 

εκδθλϊςεισ που κα προςφζρουν γνϊςθ και χαρά ςτα παιδιά:  

Στο διαδραςτικό παιχνίδι καρτϊν «Γυναίκεσ-κρφλοι τθσ επιςτιμθσ» παιδιά θλικίασ 

11 ετϊν και άνω κα γνωρίςουν το ζργο και τθ ςυμβολι 99 γυναικϊν επιςτθμόνων.  

Ημερομθνία & Ώρα: 28 Απριλίου, 11.00 

Διοργάνωςθ: Challedu- Challenging education. 



Στο παιχνίδι «τα ίχνθ τθσ χαμζνθσ Ροη Ποδιάσ» οι μικροί φίλοι τθσ επιςτιμθσ κα 

ζρκουν ςε επαφι με τισ πιο αξιόλογεσ Ελλθνίδεσ Βιοεπιςτιμονεσ, αναηθτϊντασ τθ 

χαμζνθ ροη ποδιά.  

Ημερομθνία & Ώρα: 28 Απριλίου, 11.00 

Διοργάνωςθ: Πανελλινια Ζνωςθ Βιοεπιςτθμόνων. 

 

Στο εργαςτιριο «Μυςτιριο ςτο Ντίςελντορφ: Σι ςυνζβθ ςτθν κυρία Katrin;», μζςα 

από γρίφουσ τα παιδιά κα… διειςδφςουν ςτθν κακθμερινότθτα ενόσ επιςτιμονα και 

κα μάκουν τισ πρϊτεσ τουσ λζξεισ ςτα Γερμανικά – λφνοντασ ζνα μυςτιριο που 

εξελίςςεται ςτθ Γερμανικι πόλθ, με πρωταγωνίςτρια μία γυναίκα 

νευροεπιςτιμονα.  

Ημερομθνία & Ώρα: 28 Απριλίου, 13.00 

Διοργάνωςθ: Goethe–Institut Athen. 

 

Τζλοσ, ςτθν τρίωρθ εκδιλωςθ «Γυναίκεσ ςτθν Επιςτιμθ: Διαμορφώνοντασ το 

Μζλλον», πάνελ από επιςτιμονεσ, εκπαιδευτικοφσ, ςτελζχθ επιχειριςεων και 

κρατικοφσ φορείσ κα διερευνιςουν τα ςτερεότυπα και τισ προκλιςεισ ςτθν 

επιςτθμονικι εξζλιξθ των γυναικϊν, με άξονα τον δθμιουργικό διάλογο με το κοινό.  

Ημερομθνία & Ώρα: 28 Απριλίου, ςτισ 15:00 

 Διοργάνωςθ: Ζνωςθ Ελλινων Χθμικϊν 

 

Εξαιρετικζσ γυναίκεσ, εξαιρετικζσ επιςτιμονεσ, εξαιρετικζσ εκδθλϊςεισ, ςτο Athens 

Science Festival 2018.  

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του φεςτιβάλ εδϊ.  

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  

Σιμζσ ειςιτθρίων: 

Ημεριςιο: 3€ 

Ειςιτιριο 5 θμερϊν: 12€ 

Προπώλθςθ ειςιτθρίων:  

 

 

http://www.athens-science-festival.gr/wp-content/uploads/2018/04/PROGRAM_ASF2018.pdf


Πλθροφορίεσ:http://www.athens-science-festival.gr/ 

Σεχνόπολθ Διμου Ακθναίων: Πειραιϊσ 100, Γκάηι, 213 0109300, 213 0109324 

press@athens-technopolis.gr, www.technopolis-athens.com 

Πρόςβαςθ: Μετρό: Στακμόσ «Κεραμεικόσ», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάςθ 

«Φωταζριο», Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάςθ «Φωταζριο» 
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