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#asf2018: Γνϊςθ, καινοτομία, ψυχαγωγία, ενκουςιαςμόσ, πάκοσ και πολλζσ 
πρωτοποριακζσ, ςυναρπαςτικζσ ιδζεσ και εμπειρίεσ! 

 
 
Θ μεγάλθ ςτιγμι ζφταςε. Σιμερα ανοίγει τισ πφλεσ του το Athens Science Festival 2018 
ςτθν Τεχνόπολθ Διμου Ακθναίων, για πζμπτθ χρονιά, πιο φιλόδοξο και πιο ενδιαφζρον 
από κάκε άλλθ φορά. Για ζξι μζρεσ και με το μινυμα «Επιςτήμη χωρίσ ςφνορα» προςκαλεί 
μικροφσ και μεγάλουσ ςε μια μοναδικι επιςτθμονικι εμπειρία  μζςα από ζνα ςφνολο 
δράςεων γεμάτεσ δθμιουργικότθτα, πρωτοτυπία, ιδζεσ, ψυχαγωγία και, φυςικά, 
επιςτθμονικζσ ανακαλφψεισ!  
Μερικζσ από τισ κορυφαίεσ ςτιγμζσ του είναι:  
 
Διαδραςτικι ζκκεςθ 
ωματίδια CΕRN δράςει: Ηιςε μία απόλυτα διαδραςτικι εμπειρία παιχνιδιοφ ςτο 
Interactive Tunnel του CERN Media Lab. Εκεί που τα φαινόμενα «επίδραςθ του πεδίου 
Higgs ςτθν φλθ» και «επιτάχυνςθ και ςφγκρουςθ ςωματιδίων» γίνονται παιχνίδι. 
25-29 Απριλίου - CERN Media Lab  
Συνεργαςία: Ελληνογερμανική Αγωγή και CMS experiment at CERN, CREATIONS EU project 
 
Ζξυπνεσ ςυςκευζσ για αςφαλζςτερθ πόλθ: Θ τεχνολογία των κινθτϊν και φορθτϊν 
υπολογιςτϊν ςτθν υπθρεςία τθσ προςταςίασ των πολιτϊν και τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ 
ηωισ – ςε ζνα παιχνίδι που παίηεται με φορθτζσ ςυςκευζσ και με ιδιοφυι κουμπιά. 
27-29 Απριλίου - Ομάδα CoNSeRT του Πανεπιςτημίου Δυτικήσ Αττικήσ 

https://www.facebook.com/events/816065148584615/


Κάνϋτο ςωςτά: Πρόκειται για το επιτυχθμζνο, βιωματικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ 
αςφαλοφσ κυκλοφορίασ, με τθ χριςθ εξοπλιςμοφ προςομοιωτϊν προθγμζνθσ τεχνολογίασ 
και δραςτθριοτιτων. 
28 – 29 Απριλίου - Ινςτιτοφτο Οδικήσ Αςφάλειασ (Ι.Ο.ΑΣ.) "Πάνοσ Μυλωνάσ"  
Με την υποςτήριξη των Λιπαντικών Cyclon.  

 
Επιπλζον, ςτθν κατθγορία των διαδραςτικϊν εκκζςεων, ξεχωρίηουν:  
Θ πρϊτθ ελλθνικι μοτοςυκλζτα από τθν ομάδα τθσ DNA Filters. H DCR 017 είναι θ πρϊτθ 
ειδικι, περιοριςμζνθσ παραγωγισ και κατά παραγγελία μθχανι καταςκευαςμζνθ ςτθν 
Ελλάδα. Ανάμεςα ςε άλλεσ εντυπωςιακζσ γνϊςεισ που κα αποκτιςουμε, κα μάκουμε και 
πϊσ μετατρζπουμε τον αζρα ςε δφναμθ. 
Τα μοναδικά εκκζματα του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου: τα αγωνιςτικά μονοκζςια 
αυτοκίνθτα τφπου Formula που καταςκεφαςαν ςτον παγκόςμιο φοιτθτικό διαγωνιςμό 
Formula Student με τθν Prom Racing και τθν ομάδα UoP Racing.  
Το όχθμα που ζχουν ςχεδιάςει οι φοιτθτζσ τθσ ομάδασ Προμθκζασ και το οποίο μπορεί να 
καλφψει τθν απόςταςθ Ακινα-Θεςςαλονίκθ με κόςτοσ 0.1€, κακϊσ επίςθσ και το 
αεροπλάνο που διακρίκθκε ςτον διεκνι διαγωνιςμό αεροναυπθγικισ Air Cargo Challenge 
2017, από τον Σφλλογο Φοιτθτϊν Αεροδιαςτθμικισ ΕΜΠ. 

 
Εκκζςεισ τζχνθσ 
Cave of Sounds: Μια ςυγκλονιςτικι εμπειρία, που ςυνδζει τισ προϊςτορικζσ καταβολζσ τθσ 
μουςικισ με ότι πιο προθγμζνο παρουςιάηει ςιμερα θ μουςικι τεχνολογία. Μικροί και 
μεγάλοι ανακαλφπτουν μοναδικά μουςικά όργανα αλλά και δθμιουργοφν με αυτά.  
25 – 29 Απριλίου  
Με την υποςτήριξη του British Council και τησ Βρετανικήσ Πρεςβείασ ςτην Αθήνα.  
Σο Tαξίδι τθσ Αριάδνθσ: Ζνα πολφχρωμο παηλ γνϊςθσ και φανταςίασ, μία οπτικοακουςτικι 
εμπειρία εμπνευςμζνθ από τον κόςμο τθσ Κνωςοφ, που πραγματοποιείται με τον 
ςυνδυαςμό πολλϊν εφαρμογϊν προθγμζνθσ τεχνολογίασ.  
25 – 26 Απριλίου - ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτοσ», Ινςτιτοφτο Πληροφορικήσ και Τηλεπικοινωνιών, 
Εργαςτήριο Ολοκληρωμζνων Συςτημάτων.  
Με την υποςτήριξη τησ Γενικήσ Γραμματείασ Ζρευνασ και Τεχνολογίασ. 

 
Εργαςτιρια για παιδιά από το Κδρυμα Ωνάςθ και τθ τζγθ Ιδρφματοσ Ωνάςθ 
Φτιάχνω μόνοσ μου ζνα Ψθφιακό Παιχνίδι: Το «πζτρα – ψαλίδι – χαρτί» υλοποιείται με 
τθν χριςθ των δυνατοτιτων του physical computing. 
26 Απριλίου, 09.00 - Στζγη Ιδρφματοσ Ωνάςη 
Χοροπθδϊ με το Ρομπότ: Τα παιδιά καταςκευάηουν και προγραμματίηουν ζνα ρομπότ, και 
το κακοδθγοφν να φτάςει  πρϊτο ςτον ςτόχο.  
26 Απριλίου, 11.00 - Στζγη Ιδρφματοσ Ωνάςη  

 
Workshops για ενιλικεσ 
Εργαςτιριο βακτθριακισ ηωγραφικισ:  
Πϊσ εκατομμφρια ηωντανά βακτιρια, ςτον πάγο, μεταμορφϊνονται ςε πίνακεσ με μπογιζσ 
και χρϊματα;  
26 Απριλίου, 16.00 - Ίδρυμα Τεχνολογίασ & Ζρευνασ, Ινςτιτοφτο Μοριακήσ Βιολογίασ και 
Βιοτεχνολογίασ.  
Με την υποςτήριξη τησ Γενικήσ Γραμματείασ Ζρευνασ και Τεχνολογίασ 



Αποςτολι ςτον Πλανιτθ Άρθ: Τα παιδιά κα κατακτιςουν, ςαν πραγματικοί αςτροναφτεσ, 
τον κρυλικό πλανιτθ Άρθ, με τθν βοικεια τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ.  
25 Απριλίου, 16.00 - Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ 
Με την υποςτήριξη τησ iSquare. 
 

 
Ομιλίεσ 
Διαδίκτυο χωρίσ ςφνορα αλλά με αςφάλεια: Συμβουλζσ για τθν αςφαλι χριςθ του 
μαγικοφ κι απζραντου κόςμου του διαδικτφου από τα παιδιά, ϊςτε οι ψθφιακοί πολίτεσ 
του αφριο να απολαμβάνουν τισ απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ του Internet με αςφάλεια.  
27 Απριλίου,  19.00 - Κατερίνα Ψαρουδάκη – Δημοςιογράφοσ, Υπεφθυνη Eπικοινωνίασ 
Ελληνικοφ Κζντρου Αςφαλοφσ Διαδικτφου, Μαρία Δάρα – Ψυχολόγοσ, Σφμβουλοσ ςτη 
Γραμμή Βοήθειασ του Ελληνικοφ Κζντρου Αςφαλοφσ Διαδικτφου 
Με την υποςτήριξη τησ COSMOTE Family 
Αντιγράφοντασ τθ Φφςθ για Ενεργειακά Αποδοτικοφσ Τπολογιςτζσ: O ανκρϊπινοσ 
εγκζφαλοσ ωσ πρότυπο για τθ δθμιουργία των τεχνθτϊν γνωςιακϊν υπολογιςτικϊν 
ςυςτθμάτων του μζλλοντοσ.  
26 Απριλίου, 19.00 - Ευάγγελοσ Ελευθερίου, IBM Fellow, ΙBM Research - Ηυρίχη, Ελβετία.  
Η δφναμθ του φωτόσ ςτουσ βιοαιςκθτιρεσ: 
Θ τεχνολογία ανίχνευςθσ με βάςθ το λζιηερ που «ακοφει» τουσ μικρο-κραδαςμοφσ του 
ςϊματοσ, και ςτθ ςυνζχεια ανάλυςθσ των ιχων δόνθςθσ, μπορεί να οδθγιςει ςτθ 
διάγνωςθ αςκενειϊν;  
27 Απριλίου, 18.00 - Zeev Zalevsky, Καθηγητήσ, Αντιπρόεδροσ Μηχανικήσ και Διευθυντήσ 
του Κζντρου Νανοφωτονικήσ, Bar Ilan University, Ramat-Gan, Israel 
Με την υποςτήριξη τησ Πρεςβείασ του Ιςραήλ ςτην Αθήνα. 
 
Κινθματογραφικζσ πρεμιζρεσ 
Σο Απϊτατο θμείο τθσ Ανκρωπότθτασ (The Farthest): Μία ταινία για το πιο ευφάνταςτο 
και φιλόδοξο εγχείρθμα ςτθν ιςτορία του ανκρϊπου. Από το 1977, το διαςτθμόπλοιο 
Voyager ςτζλνει ςτθ Γθ εκπλθκτικό οπτικό υλικό από ςθμεία όπου θ ανκρϊπινθ εμπειρία 
δεν ζχει φτάςει ποτζ ςτο παρελκόν. Τθν προβολι προλογίηει ο ςπουδαιότεροσ Ζλλθνασ 
αςτροφυςικόσ Σταμάτθσ Κριμιηισ. 
25 Απριλίου, 21.00 - Διανομή: Filmtrade & Danaos Films 
Chimera: Μια ταινία επιςτθμονικισ φανταςίασ, μια ιςτορία αγάπθσ και απϊλειασ, κλίψθσ 
και λφτρωςθσ, εμπνευςμζνθ από τθν ζρευνα αιχμισ ςτα βλαςτοκφτταρα, τθν αναγεννθτικι 
ιατρικι, τθ ςυγκομιδι οργάνων και τθ γενετικι.  
27 Απριλίου, 21.00 - SCI-FI-LONDON Film Festival  
 
Βραδινζσ εμφανίςεισ και διαγωνιςμοί 
Stand up Science: Η επιςτιμθ… αλλιϊσ 
Για πζμπτθ ςυνεχι χρονιά, θ επιςτθμονικι ομάδα Science Reactors δίνει το δικό τθσ παρϊν 
ςτο Athens Science Festival 2018. Mζςα από ζνα ανανεωμζνο και απολαυςτικό Stand up 
Science, κατά το πρότυπο του Stand-up comedy, αναδεικνφει ζνα άλλο πρόςωπο τθσ 
Επιςτιμθσ: πωσ θ Επιςτιμθ μπορεί να είναι και διαςκεδαςτικι και πωσ οι επιςτιμονεσ 
διακζτουν χιοφμορ! 
27 Απριλίου, 21.00 – Science Reactors 



FameLab 2018: Ο ελλθνικόσ τελικόσ ενόσ από τουσ μεγαλφτερουσ, ςτον κόςμο, 
διαγωνιςμοφσ για τθν επικοινωνία τθσ επιςτιμθσ! Μια ςυναρπαςτικι βραδιά, με 
ενκουςιαςμό, ψυχαγωγία, πάκοσ και χαριςματικοφσ νζουσ επιςτιμονεσ. 
28 Απριλίου, 21.00 - British Council και HUB Science 
Με την υποςτήριξη τησ Γερολυμάτοσ International.  
Βραβεία Επικοινωνίασ τθσ Επιςτιμθσ 2018- ΕΠΙ2: Θ πρϊτθ απονομι των Βραβείων 
Επικοινωνίασ τθσ Επιςτιμθσ ΕΠΙ2 επιβραβεφει τισ πιο αξιόλογεσ ενζργειεσ διάδοςθσ τθσ 
επιςτιμθσ ςτθ χϊρα μασ και γιορτάηει τθν ολοκλιρωςθ του 5ου Athens Science Festival με 
τον πιο εντυπωςιακό τρόπο! 
29 Απριλίου, 21.00 

 
Μάκετε λεπτομζρειεσ για το πλιρεσ πρόγραμμα του πζμπτου Athens Science Festival 2018 
ςτο http://www.athens-science-festival.gr/programme/και ετοιμαςτείτε για να μαγευτείτε 
από το ςυναρπαςτικό πρόςωπο τθσ επιςτιμθσ, γνωρίηοντάσ τθ ςε όλο τθσ το μεγαλείο.  
 
Ημζρεσ & Ϊρεσ λειτουργίασ: 

Τρίτθ 24 Απριλίου: Σελετι 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  
 
Σιμζσ ειςιτθρίων: 
Θμεριςιο: 3€ 
Ειςιτιριο 5 θμερϊν: 12€ 
 
Προπϊλθςθ ειςιτθρίων:  
 

 
 

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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