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Κορυφαίοι ςτον κόςμο τθσ επιςτιμθσ δίνουν το παρών  

ςτο Athens Science Festival ςτθν Τεχνόπολθ Διμου Ακθναίων 

 

94 διαδραςτικά δρώμενα (50 διαδραςτικζσ εκθζςεισ και 46 πειραματικζσ  

επιδείξεισ) |35 εργαςτήρια για παιδιά | 22 workshop για  

ενήλικεσ | 45 ομιλίεσ | 5 διαγωνιςμοί και πολλά ακόμα  

πρωινά και απογευματινά καλλιτεχνικά δρώμενα  

για όλεσ τισ ηλικίεσ 

 

Πϊσ εξερευνοφν τα μεγάλα ςυμπαντικά μυςτιρια επιςτιμονεσ ςτο CERN; Πϊσ κα 

είναι το ψθφιακό μασ αφριο; Γιατί μασ αφοροφν τα βότςαλα του πλανιτθ Άρθ;  

Σε αυτά και πολλά ακόμα ςυναρπαςτικά ερωτιματα κα βρουν απαντιςεισ οι 

επιςκζπτεσ του Athens Science Festival που επιςτρζφει φζτοσ, πλζον δυναμικά, για 

5θ ςυνεχόμενθ χρονιά. Από 24 ζωσ 29 Απριλίου, μικροί και μεγάλοι κα 

παρακολουκιςουν ζνα ςυναρπαςτικό πρόγραμμα με περιςςότερα από 200 

διαφορετικά δρϊμενα, που ελπίηουμε πωσ κα ενκουςιάςει κάκε φίλο τθσ γνϊςθσ 

και τθσ επιςτθμονικισ πρωτοπορίασ.  

 

 



Μερικοί από τουσ εξαιρετικοφσ ομιλθτζσ που κα ςυμμετάςχουν είναι:  

Ο Βαςίλειοσ Νάςθσ, ακαδθμαϊκόσ και επιτυχθμζνοσ επιχειρθματίασ, ιδρυτισ τθσ 

εταιρείασ Netronix και πρωτοπόροσ ςτον τομζα του Internet των αντικειμζνων. Θα 

μασ εξθγιςει γιατί τα εκατομμφρια δικτυωμζνα αντικείμενα –από ρολόγια και 

αυτοκίνθτα, μζχρι ψυγεία και πιεςόμετρα– μποροφν να αλλάξουν τον κόςμο, αλλά 

και ποιεσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ προςφζρει το όραμα του Internet of Things. 

Τίτλοσ ομιλίασ: IoT: Η εξέλιξη μιασ νέασ βιομηχανικθσ επανάςταςησ || Ημερομηνία 

& Ώρα: 25 Απριλίου, 20:00 

*Με την υποςτθριξη τησ Πρεςβεία των Η.Π.Α. ςτην Αιθνα. 

 

Ο James Beacham, ζνα από τα «αςτζρια» τθσ πειραματικισ φυςικισ υψθλϊν 

ενεργειϊν, μα και πολυτάλαντοσ μουςικόσ και ςκθνοκζτθσ. Στθν ομιλία του κα 

εξθγιςει  πϊσ και γιατί ο Μεγάλοσ Επιταχυντισ Αδρονίων (LHC) του CERN μπορεί να 

λφςει ςυμπαντικά μυςτιρια όπωσ: Τι είναι θ ςκοτεινι φλθ; Γιατί θ βαρφτθτα είναι 

τόςο ανίςχυρθ ςε ςφγκριςθ με τισ άλλεσ φυςικζσ δυνάμεισ;  

Τίτλοσ ομιλίασ: Μια μηχανθ Big Bang ςτο φεγγάρι || Ημερομηνία & Ώρα: 29 

Απριλίου, 20.00 

 

Ο Βαςίλθσ Ντηιαχριςτοσ, βραβευμζνοσ επιςτιμονασ, διευκυντισ τθσ ζδρασ 

Βιολογικισ Απεικόνιςθσ ςτο Πολυτεχνείο του Μονάχου. Θα μασ μιλιςει για το πϊσ 

οι καινοτόμεσ εφαρμογζσ και χριςεισ του φωτόσ ςτθν ιατρικι και τθ βιολογία, 

ανοίγουν νζουσ δρόμουσ ςτθν διάγνωςθ, τθν κεραπευτικι αγωγι και τθν εξζλιξθ 

τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ. 

Τίτλοσ ομιλίασ: Φωσ και Ήχοσ: Μαγεία, Επιςτθμη και Επιχειρηματικότητα || 

Ημερομηνία & Ώρα: 29 Απριλίου, 18.00 

* Mε την υποςτθριξη του Goethe-Institut Athen. 

 

Ο Carsten Mahrenholz, ςυνιδρυτισ τθσ ColdPlasmaTech, κα παρουςιάςει ζνα 

επαναςτατικό προϊόντθσ βραβευμζνθσ αυτισ γερμανικισ εταιρίασ. Αξιοποιϊντασ τισ 

ιδιότθτεσ του ψυχροφ πλάςματοσ, ζχει επινοιςει ζναν επίδεςμο που ενεργοποιεί 

τισ αυτό-ιαματικζσ ικανότθτεσ του ςϊματόσ μασ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα 

εποφλωςθσ χρόνιων πλθγϊν και επανόρκωςθσ ςοβαρϊν δερματικϊν βλαβϊν.  

Τίτλοσ ομιλίασ: MedTech: Η επιςτημονικθ φανταςία ςτην ιατρικθ πρακτικθ || 

Ημερομηνία & Ώρα: 27 Απριλίου, 19.00 

*Mε την υποςτθριξη του Goethe-Institut Athen. 



Ο Ιωςιφ Σθφάκθσ, από τουσ κορυφαίουσ επιςτιμονεσ τθσ πλθροφορικισ διεκνϊσ, 

που ζχει τιμθκεί και με το βραβείο Turing, το «Νόμπελ τθσ Πλθροφορικισ». Η 

ομιλία του αναμζνεται με ενκουςιαςμό: κα εςτιάςει ςτουσ τρόπουσ με τουσ 

οποίουσ οι ςφγχρονεσ και αναδυόμενεσ τεχνολογίεσ βελτιϊνουν τθν ποιότθτα ηωισ 

μασ και ςυνδράμουν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

Τίτλοσ ομιλίασ: Κατανοώντασ και αλλάζοντασ τον κόςμο || Ημερομηνία & Ώρα: 25 

Απριλίου, 19.00 

 

Gábor Domokos, βραβευμζνοσ ακαδθμαϊκόσ και επικεφαλισ του τμιματοσ 

Μθχανικισ, Υλικϊν και Δομϊν ςτο Πανεπιςτιμιο Τεχνολογίασ και Οικονομικϊν τθσ 

Βουδαπζςτθσ. Θα μοιραςτεί μαηί μασ τθν ςυναρπαςτικι εμπειρία του μζςα από τθν 

αναηιτθςθ φπαρξθσ ςωμάτων με ζνα ευςτακζσ και ζνα αςτακζσ ςθμείο ιςορροπίασ 

– τα ςϊματα Gömböc που αποδείχκθκαν πρϊτα ςε μακθματικά μοντζλα και που 

τελικά φαίνεται πωσ υπάρχουν και ςτον πλανιτθ Άρθ!  

Τίτλοσ ομιλίασ: Gömböc, η Γη και τα χαλίκια ςτον Άρη || Ημερομηνία & Ώρα: 25 

Απριλίου, 18.00 

*Με την υποςτθριξη τησ Πρεςβείασ τησ Ουγγαρίασ ςτην Αιθνα. 

 

Με τθ ςυνδρομι τθσ επιςτιμθσ και των ανκρϊπων τθσ που ςκζφτονται ζξω από 

περιοριςμοφσ και ςυμβάςεισ, ο κόςμοσ μασ αλλάηει. Ελάτε να ανακαλφψουμε το 

πϊσ, 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 

Πλθροφορίεσ: 

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

 

Τεχνόπολθ 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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