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Ένα αφρώδες τριήμερο γεμάτο Επιστήμη. At a bar near you!
Μπύρες και Επιστήμη, πάνε μαζί; Σου έχουμε την απάντηση!
To Pint of Science δεν είναι ένα ακόμη τυπικό επιστημονικό φεστιβάλ. Είναι μια
πολυσυλλεκτική επιστημονική εμπειρία με μια μπύρα ανά χείρας, ή με ό,τι ποτό/αφέψημα
τραβάει η ψυχή σου για περισσότερη επιστημονική κουβέντα. Και το καλύτερο; Η κοινωνική
ζύμωση αυτή θα εξελίσσεται στο αγαπημένο σου bar!
Φτάνοντας στην 5η διοργάνωση του, το Pint of Science Greece, το φεστιβάλ που έχει
προσφέρει πολλές δροσιστικές «φυσαλίδες» εγκεφαλικής χαράς κυκλοφορώντας στα bars,
γιορτάζει με ένα πολυδιάστατο τριήμερο, σε 3 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Βόλο). Περισσότεροι από 20 επιστήμονες θα βρεθούν μπροστά στους
θαμώνες των bars σκορπώντας επιστημονική μαγεία σε ένα ευχάριστο γιορτινό κλίμα! Το
φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει με άλλα λόγια όλα όσα θα ήθελες να μάθεις και να ακούσεις
για την επιστήμη που σε ενδιαφέρει, με έναν απλό και διασκεδαστικό τρόπο!
Ας δούμε γεμάτο το ποτήρι από την αρχή. Το Pint of Science είναι μια πρωτότυπη και
ξεχωριστή ετήσια διοργάνωση που πραγματοποιείται από το 2013 ανά την υφήλιο.
Πρόκειται για ένα μεγάλο κίνημα στα πλαίσια της διάχυσης της επιστήμης που ξεκίνησε
από μια παρέα φίλων ερευνητών στα εργαστήρια του Imperial College of Science,
Technology and Medicine στο Λονδίνο. Σκοπός είναι να έρθουν κοντά οι επιστήμονες και η
κοινωνία με τρόπο απλό και άμεσο, στο οικείο και φιλικό περιβάλλον ενός bar. Όραμα της
ομάδας είναι να διαδοθεί το πάθος για τη γνώση και την επιστημονική έρευνα.
Φέτος από τις 9 έως 11 Μαΐου 2022 νέοι και διακεκριμένοι ερευνητές από όλα τα
επιστημονικά πεδία, θα δώσουν τον καλύτερο διαδραστικό τους εαυτό μέσα από σύντομες
ομιλίες σε κεντρικά bars της Αθήνας, του Βόλου και της Θεσσαλονίκης, ταυτόχρονα
με συναδέλφους τους ερευνητές σε άλλες 25 χώρες και περισσότερες από 200 πόλεις ανά
τον κόσμο. Για τρεις συνεχόμενες ημέρες, σε συγκεκριμένα bars και με ελεύθερη είσοδο η

επικοινωνία επιστημόνων και κοινού, με καταλύτη την αιθανόλη, θα οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια σε χαλαρή και εποικοδομητική συζήτηση.
Το Pint of Science ζωντανεύει ξανά και εκτός του διαδικτύου, και επιστρέφει ανανεωμένο
προκειμένου να μας μεταφέρει στην «αληθινή» εποχή όπου η επιστήμη είναι γνώση,
δύναμη αλλά και ψυχαγωγία! Συνάντησε την επιστήμη στα bars της Αθήνας (MoMix και
Micraasia), της Θεσσαλονίκης (ReHaB Pub και Beer ‘o clock) και του Βόλου, (Friends pub και
Καλειδοσκόπιο).
Το Pint of Science απευθύνεται σε κοινό κάθε ηλικίας, και καλύπτει μια σειρά από επίκαιρα
επιστημονικά θέματα επιλεγμένα από τις πιο «καυτές» θεματικές της επιστήμης που
προβληματίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Η θεματολογία είναι χωρισμένη σε 6 ενότητες:
Beautiful Mind (νευροεπιστήμες, ψυχιατρική και ψυχολογία), Atoms to Galaxies (φυσική,
χημεία, μαθηματικά), Our Body (ανθρώπινη βιολογία, υγεία, και ιατρική), Planet Earth
(περιβαλλοντικές επιστήμες, ζωολογία, φυτικές επιστήμες), Τech Me Out (τεχνολογία,
μηχανική, και ηλεκτρονικοί υπολογιστές), Our Society (κοινωνιολογία, νομική, ιστορία και
πολιτικές επιστήμες). Ταυτίστηκες;
Στο φετινό καθιερωμένο Pint of Science υπάρχει μια έντονη ανάγκη μέσα από το εγχείρημα
να έρθουν κοντά οι άνθρωποι μέσω της αγάπης τους για την επιστήμη και τα επιτεύγματα
της, μετά από μια δύσκολη περίοδο. Οι διοργανωτές και εθελοντές δουλεύουν πυρετωδώς
για να μη λείψουν και τα υπέροχα δώρα κοινού, ευγενική προσφορά των χορηγών μας, και
τα «παιχνίδια» στα bars, γιατί είναι σημαντικό η γνώση να συνοδεύεται και από διασκέδαση!
Άκου την επιστημονική δίψα σου, και πιάσε θέση στο πιο κοντινό σου μπαρ! Τα Pints σε
περιμένουν για τρεις αξέχαστες ημέρες απολαυστικής γνώσης και όμορφων συζητήσεων!
Σε περιμένουμε από τις 19:00, 9 με 11 Μαΐου, στα bars της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και
του Βόλου!
Δες το τριήμερο πρόγραμμα για όλες τις πόλεις εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες: https://linktr.ee/pintofsciencegr
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Social Media: @pintofscienceGR

