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ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΜΠ 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει φέτος για πρώτη φορά τη «Βραδιά του Ερευνητή» την 
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 από τις έξι το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, στο κτίριο Αβέρωφ 
του Ιστορικού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων. 

Η Βραδιά του Ερευνητή είναι μια γιορτή για την Επιστήμη και την Έρευνα και διοργανώνεται 
κάθε χρόνο σε περισσότερες από 200 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, η φετινή βραδιά με 
σύνθημα «Η έρευνα σε ταξιδεύει παντού», διοργανώνεται σε εννέα πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Λάρισα, Κόρινθο, Πύλο, Ρόδο, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. 

Η Βραδιά του Ερευνητή ανήκει στην Πόλη της Αθήνας, στους Ερευνητές και τα Πανεπιστήμιά 
της, για να δείξουν στην Κοινωνία τα ερευνητικά τους επιτεύγματα. 

Στην αίθουσα Καυταντζόγλου του κτιρίου Αβέρωφ θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 
εναρκτήρια εκδήλωση με θέμα «Τα Πανεπιστήμια της Αθήνας παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους 
επιτεύγματα», στην οποία θα μετέχουν Πρυτάνεις και Αναπληρωτές Πρύτανη του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, της Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, και εκπρόσωποι της Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών 
ΑΕΙ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
Αθηνών και των Ερευνητικών Κέντρων.   

Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ περιλαμβάνει παρουσίαση των επιστημονικών 
επιτευγμάτων του ΕΜΠ και Πανεπιστημίων της Αθήνας, προβολές, επιδείξεις οργάνων, διεξαγωγή 
"πειραμάτων" και εκθέσεις με διαδραστική συμμετοχή του κοινού, καθώς και καλλιτεχνικά δρώμενα 
– διαγωνισμούς για μαθητές όλων των ηλικιών. Η βραδιά θα πλαισιωθεί μουσικά από τη Χορωδία 
και την Ομάδα Κρουστών του ΕΜΠ στο χώρο του αιθρίου του κτιρίου Αβέρωφ. 

Την εκδήλωση έχουν προσκληθεί να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν επίσης 
διαδραστικά εκπαιδευτικοί και μαθητές από όλα τα σχολεία της Αττικής. Θα διεξαχθούν διαγωνισμοί 
φωτογραφίας μέσω facebook, ομαδικού σχεδίου-κολάζ 

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να αντιληφθεί τη χρησιμότητα της έρευνας στην καθημερινή 
ζωή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδειχθεί ο πολύπλευρος χαρακτήρας και τα ενδιαφέροντα των 
ερευνητών προς αποκατάσταση της στρεβλής - συχνά – εικόνας, που τους θέλει απομονωμένους στα 
εργαστήρια και αποκομμένους από τον πολιτισμό και τα κοινωνικά δρώμενα.  

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 
 


