Βραδιά του Ερευνητή 2015
Η Επιστήμη και η Έρευνα για ένα καλύτερο μέλλον!
HΒραδιά του Ερευνητή είναι μια γιορτή για την Επιστήμη και την Έρευνα, που διοργανώνεται κάθε
χρόνο την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου σε περισσότερες από 300 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Οι
εκδηλώσεις υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των Marie SkłodowskaCurie
Actions, και αποτελούν πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό ‐μεταξύ άλλων‐ την προώθηση
του Επαγγέλματος του Ερευνητή στην Ευρώπη. Το 2015, η Βραδιά Ερευνητή συμπληρώνει δέκα χρόνια
ζωής και θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου.
Από τις έξι το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους
ερευνητές, να ενημερωθεί για το ερευνητικό έργο τους, να πάρει μία γεύση από την καθημερινότητά τους
και να χαρεί τη μαγεία της επιστήμης.
Με σύνθημα, Η Επιστήμη και η Έρευνα για ένα καλύτερο μέλλον, η φετινή βραδιά διοργανώνεται σε
οκτώ πόλεις σε όλη την Ελλάδα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Πάτρα, Κόρινθο, Πύλο, Ρόδο,
Ηράκλειο.
Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν δύο κεντρικές εκδηλώσεις:


η φετινή γιορτή της κοινοπραξίας REN‐Athens, που αποτελείται από τα ερευνητικά κέντρα Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.‐
«Δημόκριτος», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων
Ερευνών, «Αθηνά», το ΊδρυμαΜείζονος Ελληνισμού και την SciCo αλλάζει «στέκι». Από τον φιλόξενο
κήπο του Δημοκρίτου μεταφέρεται στους εντυπωσιακούς χώρους του Κέντρου Πολιτισμού
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, στην οδό Πειραιώς, ενώ τη
διοργάνωση αναλαμβάνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, επιφυλάσσοντας πολλές επιστημονικές
«εκπλήξεις» στους φίλους της επιστήμης και όχι μόνο!
Σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, θα παρουσιαστεί η δράση μεγάλων ερευνητικών κέντρων,
παράλληλα με πειραματικές επιδείξεις, διαδραστικά πειράματα, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους,
φορητό πλανητάριο, εκθέσεις φωτογραφίας κ.ά. Το κεντρικό αμφιθέατρο θα φιλοξενήσει
ενδιαφέρουσες διαλέξεις και συζητήσεις από διακεκριμένους επιστήμονες, ενώ θα υπάρχει ζωντανή
σύνδεση με το CERN και μήνυμα αστροναύτη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Στην
αίθουσα ΘΟΛΟΣ, θα προβάλλονται ειδικά προσαρμοσμένα ντοκιμαντέρ και video εικονικής
πραγματικότητας ενώ στον εξωτερικό χώρο, θα στηθούν τηλεσκόπια, ένα βαθυσκάφος και δράσεις
για τη θάλασσα. Τη βραδιά θα γεμίσει με ήχους και ρυθμούς μια πολυδιάστατη συναυλία, με τη
συμμετοχή ερευνητών /καλλιτεχνών.



το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) θα υποδεχτεί το κοινό στο Κτήριο Αβέρωφ του
Ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων, με ποικίλες επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Λίγο πριν τη Βραδιά του Ερευνητή, έξι μικρότερες εκδηλώσεις θα προηγηθούν της κεντρικής, για την
καλύτερη γνωριμία του κοινού με τους επιστημονικούς φορείς που συμμετέχουν στη διοργάνωση, αλλά
και την ευρύτερη ενημέρωση για την ίδια τη Βραδιά. Το Αστεροσκοπείο ανοίγει τις πόρτες του στο
Θησείο στις 5/9, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στις 11/9, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» στις 18/9, το
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στις 23/9 και το Ινστιτούτο Παστέρ στις 24/9. Στη Ρόδο και το Ηράκλειο, τα
ενυδρεία του ΕΛΚΕΘΕ θα περιμένουν τους φίλους τους στις 17/9. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, από τα μικρότερα κυκλώματα ως τους πιο μακρινούς δορυφόρους,
η Επιστήμη και η Έρευνα για ένα καλύτερο μέλλον!
******

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015
Έναρξη: 18:00 ‐ Λήξη: 24:00 ●Είσοδος Ελεύθερη!
Κέντρο Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Πειραιώς 254, Ταύρος
Περισσότερες πληροφορίες για τους Φορείς που συμμετέχουν και το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων:
#rengreece• contact@rengreece.gr• www.rengreece.gr • www.facebook.com/rengreece

