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Mind the Lab 
 

ΕΛΚΕΘΕ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΤΑΣΗ : ΘΑΛΑΣΣΑ 
 

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 
 

Σταθμός ΗΣΑΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
 

 

Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη συμμετοχή του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων 
Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην δράση Mind the Lab. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί 
υπό την αιγίδα της ΓΓΕΤ, με την υποστήριξη του British Council και της Τεχνόπολης 
Δήμου Αθηναίων. 

Πρόκειται για μια δράση που αποσκοπεί στην επικοινωνία της επιστήμης και της 
έρευνας μέσα σε επιλεγμένους σταθμούς του Μετρό – ΗΣΑΠ οπού το επιβατικό 
κοινό θα μπορεί να ενημερωθεί, να παρακολουθήσει και να εμπνευστεί από τις 
δραστηριότητες των φορέων που θα συμμετέχουν. 

Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, στο σταθμό του ΗΣΑΠ στον Πειραιά, το ΕΛΚΕΘΕ 
θα δώσει δυναμικά το παρών  από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. 

Μέσω μιας σειράς ποικίλων διαδραστικών εφαρμογών το διερχόμενο επιβατικό 
κοινό που θα βρίσκεται στην περιοχή του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας θα έχει 
τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή σε σύντομο χρόνο με τις εγκαταστάσεις και τις 
υποδομές του μεγαλύτερου Δημόσιου Ερευνητικού Κέντρου της Ελλάδας στον 
τομέα της θαλάσσιας έρευνας. 

Το ΕΛΕΚΘΕ θα παρουσιάσει τα ακόλουθα: 

Παιχνίδια και διαδραστικές εφαρμογές με  τη χρήση Η/Υ, tablets και οθονών αφής.   
 



Αναλυτικότερα: 
 

 «Psarologia»:  Διαδραστικό παιχνίδι όπου παρουσιάζονται πληροφορίες για 
θαλάσσιους οργανισμούς της Μεσογείου πολλοί από τους οποίους 
φιλοξενούνται στα  ενυδρεία του ΕΛΚΕΘΕ(Cretaquarium, Rhodes aquarium ) 
 

 «ΨARONEIS??»: Δείτε μοναδικούς θαλάσσιους οργανισμούς να 
ζωντανεύουν μέσα στο κινητό σας και …  ψαρώστε!!!!  
 

 «Που είναι ο Καρχαρίας ;»: Με την χρήση γυαλιών V.R.  ξεναγηθείτε   
             στις δεξαμενές του Cretaquarium προς αναζήτηση του...καρχαρία και άλλων   
             ξεχωριστών θαλασσίων οργανισμών.  
 

 «Η θάλασσα «μιλάει» και το σύστημα Poseidon  την «ακούει»…»: Γνωρίστε 
το προγνωστικό σύστημα παρακολούθησης των Ελληνικών θαλασσών 
Ποσειδών: www.poseidon.hcmr.gr 

 

 «Εξερευνώντας τις θάλασσες»:   Περιηγηθείτε «εικονικά» στους χώρους του 
ωκεανογραφικού σκάφους ΑΙΓΑΙΟ του ΕΛΚΕΘΕ και γνωρίστε τον 
επιστημονικό εξοπλισμό που διαθέτει. 

 
 
Το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να δει το ωκεανογραφικό σκάφος «ΑΙΓΑΙΟ» 
αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Πειραιά. Το Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ» θα βρίσκεται ακριβώς 
έξω από το Σταθμό του ΗΣΑΠ από τις 9 πμ έως τις 3 μμ.  
 
 

 

 

http://www.poseidon.hcmr.gr/

