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Μοναδιαία φωτόνια και συµβολή: Αποτελείται το φως από σωµατίδια ή κύµατα; Λοιπόν, εξαρτάται

θα λέγαµε… Θα παρουσιάσουµε ένα πείραµα στο οποίο το φως ταξιδεύει σε δυο διαφορετικά

µονοπάτια και συµπεριφέρεται συµπληρωµατικά και ως σωµατίδιο και ως κύµα.

Ακουστικό συµβολόµετρο: Τη µια στιγµή ακούς τον ήχο, την άλλη όχι. Το απλό αυτό πείραµα

ερευνά την ιδέα της συµβολοµετρίας: κάποιες φορές για να ακούσεις έναν ήχο πρέπει να αποκλίσεις

ένα µέρος του.  

Οπτο-ακουστική µικροσκοπία: βλέποντας και ακούγοντας το φως: Επίδειξη οπτοακουστικής

απεικόνισης πάνω σε οµοιώµατα ιστών και φυτικούς ιστούς.  

Απρόσµενο φως: Ολική εσωτερική ανάκλαση, αντιστροφή ειδώλων, φως που χοροπηδάει και άλλα

φωτεινά τρικ.

Εφαρµογή οπτικής φασµατοσκοπίας για τον έλεγχο προέλευσης και ποιότητας τροφίµων: Εφαρ-

µόζουµε τις τεχνικές Απορρόφησης φωτός και Φθορισµού σε έρευνες που αφορούν στην προ-

έλευση και στον ποιοτικό έλεγχο τροφίµων. Οι τεχνικές αυτές είναι γρήγορες, δεν χρειάζεται

ιδιαίτερη προετοιµασία του προς µελέτη δείγµατος και επίσης είναι χαµηλού κόστους καθιστώντας

έτσι δυνατή την εφαρµογή τους από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο παραγωγής και

µεταποίησης τροφίµων, για τη δηµιουργία ποιοτικών προϊόντων µε µεγάλη προστιθέµενη αξία.   

Οπτικές ίνες: Παρουσίαση κατασκευής, αρχής λειτουργίας και πεδίου εφαρµογών οπτικών ινών. 

Το λέιζερ στην υπηρεσία της Μηχανικής Ιστών: Προβολή video και µικροσκοπική παρατήρηση

τρισδιάστατων κυτταρικών καλλιεργειών.

Μεταϋλικά: Νέες δυνατότητες στον έλεγχο του φωτός: Επίδειξη µέσω video των ηλεκτροµαγνητικών

ιδιοτήτων και των δυνατοτήτων των µεταυλικών στον έλεγχο του φωτός.  

Καθαρισµός αέρος εσωτερικού χώρου µε φωτοκαταλυτική δράση: Παρακολούθηση της ποιότητας

του αέρα σε εσωτερικό χώρο πρότυπων κατοικιών µε τη χρήση νανοϋλικών. Η φωτοκαταλυτική

δράση ∆ιοξειδίου του Τιτανίου σε πραγµατικές συνθήκες πρότυπης κατοικίας. 

Τηλε-φασµατοσκοπία πλάσµατος επαγόµενου από λέιζερ: Επίδειξη LIBS από απόσταση, για την

αξιολόγηση της λειτουργικής κατάστασης συνθετικών υπαίθριων µονωτήρων υψηλής τάσης.   
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Ocean sound lab (OSL): Εκπαιδευτικό υπολογιστικό περιβάλλον που προσφέρει µια ευχάριστη
εισαγωγή στον συναρπαστικό κόσµο του υποβρύχιου ήχου. Περιέχει µια ποικιλία από
δραστηριότητες, παρουσιάσεις υποβρύχιων ήχων, διαδραστικές εφαρµογές και παιχνίδια γύρω από
τα αποτελέσµατα της ακουστικής διάδοσης στη θάλασσα.

D_Ears (Directional Ears): ∆ιαδραστική εφαρµογή για δοκιµή της αντίληψης  κατευθυντικής
ακοής.

FLIRE DSS: ∆ιαδικτυακό σύστηµα υποστήριξης αποφάσεων (DSS)  για πυρκαγιές και πληµµύρες σε
αστικές και περιαστικές περιοχές.

Engage: Καινοτόµα υλικά διδασκαλίας/µάθησης που δίνει σε  µαθητές την ευκαιρία για αυτο-
έκφραση και την ευθύνη λήψης αποφάσεων. 

TTNet: Ελκυστικοί τρόποι εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήµες  για νεαρούς µαθητές.  

Βάδιση και ισορροπία ανθρωποειδών ροµπότ: Τα ανθρωποειδή ροµπότ αποτελούν τη µοντέρνα τάση
της ροµποτικής, µιας και συνιστούν “µηχανικά κατασκευάσµατα” όσο γίνεται πιο κοντά στην ανθρώπινη
µορφολογία. Η βάδιση και η επίτευξη ισορροπίας τέτοιων συστηµάτων είναι ένα σηµαντικό και ιδιαίτερα
δύσκολο πρόβληµα της ροµποτικής. Το εργαστήριο µας έχει αναπτύξει κατάλληλες µεθόδους για την
επίτευξη των παραπάνω, που θα επιδειχθούν στη Βραδιά Ερευνητή. 

Hobbit - Ροµποτικός οικιακός βοηθός για παροχή βοήθειας σε ηλικιωµένους: Το HOBBIT αποτελεί ένα
ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα χρηµατοδότησης (7o Κοινοτικό Πλαίσιο) µε θέµα την ανάπτυξη αυτό-
νοµης ροµποτικής πλατφόρµας ικανή για παροχή βοήθειας και υποστήριξης ηλικιωµένων στο σπίτι. Στο
πλαίσιο του προγράµµατος πραγµατοποιείται έρευνα και ανάπτυξη της ροµποτικής πλατφόρµας που θα
βρίσκεται και θα λειτουργεί εντός του οικιακού περιβάλλοντος ηλικιωµένων ατόµων που ζουν και συν-
τηρούνται ανεξάρτητα στο σπίτι τους, µε σκοπό να επεκτείνει µέσω των δράσεών του, την χρονική διάρκεια
της διαµονής τους σε αυτό, βελτιώνοντας παράλληλα την ευεξία και την ποιότητα ζωής τους. Η επίτευξη
του στόχου αυτού βασίζεται στις πολλαπλές λειτουργίες της ροµποτικής πλατφόρµας, όπως π.χ: (α) ανί-
χνευση πιθανής πτώσης του ηλικιωµένου µέσω οπτικής παρακολούθησης και αναγνώρισης των κινήσεων
του σώµατος, (β) µείωση της πιθανότητας πτώσης µέσω αυτόνοµης συλλογής αντικειµένων που βρίσκονται
στο πάτωµα µε χρήση ροµποτικού βραχίονα, (γ) δυνατότητα εντοπισµού,  ανάκτησης και µεταφοράς γνω-
στών/χρήσιµων αντικειµένων που βρίσκονται στο οικιακό περιβάλλον προς τον ηλικιωµένο µε τη χρήση
ροµποτικού βραχίονα, (δ) αυτόνοµη πλοήγηση στο χώρο για εντοπισµό ανθρώπου στο πάτωµα έπειτα
απο πτώση και ειδοποίηση για εξωτερική παρέµβαση/βοήθεια µέσω τηλεφώνου, (ε) κοινωνική δικτύωση
και αλληλεπίδραση ανθρώπου-ροµποτικού βοηθού µέσω έξυπνης διεπαφής που επιτρέπει αναγνώριση
φωνής, χειρονοµιών ή χρήση αφής, (στ) βελτίωση φυσικής κατάστασης ηλικιωµένου µέσω προγράµµατος
εκγύµνασης άνω άκρων, µέσω µη-παρεµβατικής επίβλεψης απο τον ροµποτικό βοηθό.

Kινητή Επικοινωνιακή Υποδοµή Έκτακτης Ανάγκης Ταχείας Ανάπτυξης REDComm: Το REDComm είναι µία
προηγµένη κινητή υποδοµή για την υποστήριξη και τη διαχείριση επικοινωνιών σε καταστάσεις εκτάκτων
αναγκών και κρίσεων, η οποία µπορεί να προσφέρει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες τόσο στο κοινό όσο
και σε υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Η υποδοµή REDComm µπορεί να προσφέρει επικοινωνίες εκτά-
κτου ανάγκης, χωρίς την ύπαρξη των εµπορικών δικτύων επικοινωνιών, βασιζόµενη σε πολλαπλούς επι-
κοινωνιακούς κόµβους οι οποίοι δηµιουργούν µία ανθεκτική αρχιτεκτονική τηλεπικοινωνιών. 

Κατανεµηµένο Σύστηµα Καταγραφής ∆ιαδικτυακών Επιθέσεων: Το EWIS (Early Warning Intrusion System)
είναι ένα κατανεµηµένο σύστηµα καταγραφής διαδικτυακών επιθέσεων σε εθνικό επίπεδο. ∆ουλεύει σαν
παθητικό honeypot (σύστηµα το οποίο εκτίθεται σε κυβερνοεπιθέσεις), καταγράφοντας επιθέσεις σε δια-
δικτυακές διευθύνσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται σε φυσικά µηχανήµατα (darknets), οπότε δεν θα
έπρεπε να υπάρχει καµία απόπειρα επικοινωνίας από τρίτους προς αυτές. Η οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα
επικοινωνίας καταγράφεται ως κακόβουλη. Οι επιθέσεις αποστέλλονται σε κεντρικό εξυπηρετητή για κα-
ταγραφή και περεταίρω αξιολόγηση. Το EWIS υποστηρίζεται από την οµάδα FORTHcert.

Safeline: Η Ελληνική Aνοικτή Γραµµή για το παράνοµο περιεχόµενο στο ∆ιαδίκτυο. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΚ)
Mathesis: Παρουσίαση της πλατφόρµας και των δωρεάν διαδικτυακών µαθηµάτων που προσφέρουν.

Α Σ Τ Ε Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ε Ι Ο  Σ Κ Ι Ν Α Κ Α : Βιντεοπαρουσίαση.

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ( Ι Π )

Μελέτη της µικροκυκλοφορίας µέσω αγγειακών µετρήσεων σε εικόνες του αµφιβληστροειδούς: Ο
οφθαλµός αποτελεί ένα άµεσα προσβάσιµο και ορατό παράθυρο για τη µελέτη της µικροκυκλοφο-
ρίας. Τα αγγεία του αµφιβληστροειδούς χιτώνα µπορούν να απεικονιστούν µε µη-επεµβατικό και οι-
κονοµικό τρόπο. Η πρόοδος στην ανάλυση εικόνων έχουν καταστήσει δυνατή τη µέτρηση των
διαστάσεων των αγγείων αυτών καθώς και την ανίχνευση πολύ µικρών αλλαγών στη δοµή τους. Η
εργασία αναφέρεται σε εργαλεία τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα της εικόνας και αυτοµατοποιούν
µετρήσεις που χρησιµεύουν στη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενειών, όπως ο σακχαρώδης δια-
βήτης και η υπέρταση. Μεταξύ των µεθόδων συµπεριλαµβάνονται η χωρική καταχώρηση εικόνων
καθώς και µέθοδοι υπερδειγµατοληψίας, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της ει-
κόνας.  

BeanTable: Το “Beantable” αποτελεί ένα διαδραστικό τραπέζι επαυξηµένης πραγµατικότητας, το οποίο
υποστηρίζει την αλληλεπίδραση, µικρών παιδιών ηλικίας από 3 έως 7 χρονών. Το “Beantable” έχει
ως σκοπό την παρακολούθηση και ενδυνάµωση των ορόσηµων ανάπτυξης  µικρών παιδιών µε ένα
εύχρηστο και διακριτικό τρόπο. Συγκεκριµένα, παρακολουθεί την αλληλεπίδραση των παιδιών και
εξάγει ενδείξεις µέσω του επιπέδου ωριµότητας και δεξιοτήτων τους λαµβάνοντας υπόψη: (α) τον
τρόπο ψυχαγωγίας, (β) την επιλογή των θεµατικών παιχνιδιών και των φυσικών αντικειµένων, και (γ)
τον τρόπο που συµµετέχουν στην κάθε δραστηριότητα. Επιπλέον, το “Beantable” µέσω ενός συνόλου
διαδραστικών τεχνολογιών προσφέρει την δυνατότητες αναγνώρισης χειρονοµιών, χαρακτηριστικών
προσώπου, αναγνώρισης στάσης του σώµατος, αναγνώρισης φωνής,  και άλλα. Το “Beantable”
προσφέρει µια ολοκληρωµένη εµπειρία έξυπνου παιχνιδιού, χρησιµοποιώντας ως επί των πλείστον
φυσικά αντικείµενα µέσω διαφόρων αλληλεπιδραστικών µεθόδων που προσελκύουν την προσοχή
των παιδιών και δρουν ως κίνητρο για την ενασχόλησή τους µε αυτά. Παράλληλα, το σύστηµα
απευθύνεται σε γονείς οι οποίοι µπορούν να ενηµερώνονται για την οµαλή ανάπτυξη των παιδιών
τους, όπως επίσης και σε ειδικούς ανάπτυξης µικρών παιδιών, όπως παιδαγωγούς και
παιδοψυχολόγους. Συγκεκριµένα, παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την πρόοδο της εξέλιξης του
παιδιού, συµπεριλαµβανοµένων στατιστικών αναλύσεων που αφορούν τις επιδόσεις, δεξιότητες και
ικανότητες τους, αναδεικνύοντας εγκαίρως τυχόν αναπτυξιακές διαταραχές που πιθανόν να
παρουσιαστούν.  

Εικονικό ∆οκιµαστήριο Ένδυσης: Το σύστηµα "Εικονικό ∆οκιµαστήριο Ένδυσης" (Virtual Fitting
Room) αποτελεί έναν "εικονικό καθρέφτη" επαυξηµένης πραγµατικότητας µέσω του οποίου οι
πελάτες ενός καταστήµατος µπορούν να δοκιµάσουν ποικίλα ρούχα και αξεσουάρ. Το σύστηµα
προσαρµόζει και αντιστοιχίζει στα σώµατα των χρηστών δισδιάστατα και τρισδιάστατα µοντέλα
ένδυσης τα οποία ακολουθούν την κίνηση του χρήστη, ενώ µπορούν να δηµιουργηθούν συνδυασµοί
ένδυσης. Η αλληλεπίδραση του χρήστη µε το σύστηµα γίνεται µέσω χειρονοµιών, επιτρέποντας µε
αυτόν τον τρόπο στους χρήστες να βλέπουν τους εαυτούς τους να φορούν τα αντικείµενα που τους
ενδιαφέρουν σε πραγµατικό χρόνο µέσω µίας µεγάλης οθόνης. Επίσης, υποστηρίζεται η λειτουργία
εικονικής γκαρνταρόµπας στην οποία αποθηκεύονται οι επιλογές ένδυσης του χρήστη που έχει
δηλώσει ως αγαπηµένες, ώστε να µπορεί να συγκρίνει εναλλακτικούς συνδυασµούς. Το σύστηµα
έχει τη δυνατότητα να προτείνει στο χρήστη ένδυση που ενδεχοµένως να του ταιριάζει βασιζόµενη
σε προηγούµενες επιλογές του. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα λήψης φωτογραφιών, οι οποίες
µπορεί να δηµοσιεύονται σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter,
διαµοιράζοντας µε τον τρόπο αυτό την εµπειρία χρήσης της εφαρµογής. Το "Εικονικό ∆οκιµαστήριο
Ένδυσης" αποτελεί αποτέλεσµα εφαρµοσµένης έρευνας του Προγράµµατος ∆ιάχυτης Νοηµοσύνης
του ΙΠ-ΙΤΕ. Η χρηµατοδότηση και η εµπορική του εκµετάλλευση πραγµατοποιείται από την εταιρία LI-
ATER PC, µία Ελληνική εξωστρεφή νεοφυή εταιρία στο χώρο της ένδυσης µε διεθνή παρουσία.  

Ίππαλος - Σύστηµα Εξερευνητικής Αναζήτησης µε Χρήση Προτιµήσεων: Το σύστηµα Ίππαλος (Hip-
palus) αποτελεί ένα σύστηµα εξερευνητικής αναζήτησης µε πολλές εφαρµογές (π.χ. e-commerce), το
οποίο υποστηρίζει την έκφραση προτιµήσεων. Οι προτιµήσεις αυτές εκφράζονται δυναµικά, µε απλό
και εύληπτο τρόπο, καθώς ο χρήστης αλληλεπιδρά µε τα διαθέσιµα προϊόντα/υπηρεσίες. Έτσι, η
επιλογή του ιδανικού προϊόντος/υπηρεσίας είναι πιο γρήγορη και επιτυχής.  

Βιολογικά-εµπνευσµένο ροµποτικό χταπόδι OctoBot: Το ροµποτικό χταπόδι OctoBot είναι
εµπνευσµένο από τη µορφολογία των χταποδιών και τη συµπεριφορά τους κολύµβησης µε χρήση
των πλοκαµιών.  Έχει κατασκευαστεί από εύκαµπτα υλικά µε τη χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή.
Υποβρύχια πειράµατα, στα εργαστήριο και στη θάλασσα, ανέδειξαν διάφορες µεθόδους κίνησης του
ροµπότ, που αξιοποιούν διάφορους τρόπους συγχρονισµένης κίνησης των πλοκαµιών του.
Περισσότερες πληροφορίες: www.ics.forth.gr/cvrl/octopus 
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Τα λέιζερ στις υπηρεσίες της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς: Ανάλυση, διάγνωση και συντήρηση: Θα
παρουσιαστούν συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής ∆οµής και Λέιζερ
του ΙΤΕ για την ανάλυση, διάγνωση και καθαρισµό έργων τέχνης και µνηµείων. Η παρουσίαση θα
εµπλουτιστεί µε βίντεο και φωτογραφίες από χαρακτηριστικά παραδείγµατα (IPERION-CH.gr) και
σχετικές επιτόπιες εφαρµογές (πρόγραµµα ΚΡΗΠΙΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ).  

Εργαστήριο γεωφυσικών διασκοπήσεων - ∆ορυφορικής Τηλεπισκόπησης και
Αεροφωτογράφισης: Παρουσίαση µεθοδολογιών και αποτελεσµάτων αποτύπωσης του πολιτιστι-
κού περιβάλλοντος µέσω καινοτόµων τεχνικών απεικόνισης του υπεδάφους και της επιφάνειας
των αρχαιολογικών θέσεων, στο πλαίσιο του ΚΡΗΠΙΣ-ΠΟΛΙΤΕΙA. (Ινστιτουτο Μεσογειακων Σπου-
δών).

Ανάλυση Αρχαίου DNA - Μια εντελώς νέα µατιά στο παρελθόν: Παρουσίαση των υψηλών
προδιαγραφών Εργαστηρίου Ανάλυσης Αρχαίου DNA του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και
Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ (πρόγραµµα ΚΡΗΠΙΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Περιφέρεια Κρήτης). Συµπεράσµατα που
µπορούν να προκύψουν από τις αναλύσεις aDNA από ανασκαφικά ευρήµατα σε σχέση µε τη
προέλευση και τις µετακινήσεις πληθυσµών, ασθενειών, εµπορευµάτων και  αγροτικής παραγωγής.  

Τα Πληροφοριακά συστήµατα στην υπηρεσία της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς. Το έργο
«Εξερευνώντας τον Κόσµο του Βυζαντίου»: Παρουσίαση ψηφιακών εφαρµογών που έχουν
αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου «Εξερευνώντας τον Κόσµο του Βυζαντίου», οι οποίες  δίνουν
τη δυνατότητα για περιήγηση σε πόλεις και µνηµεία του Βυζαντίου και γνωριµία µε την καθηµερινή
ζωή των Βυζαντινών, µέσω µελετών και διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρµογών – παιχνίδια. 

Τεκµηρίωση τρισδιάστατων (3D) µοντέλων, των επιχειρηµάτων και των συλλογισµών τους:
Αποτελέσµατα στο πλαίσιο του έργου « ITN-DCH: Projecting our  Past to the Future», ενός από τα
πρώτα και µεγαλύτερα έργα υποτροφιών Marie Curie στην περιοχή της ηλεκτρονικής τεκµηρίωσης,
διατήρησης και προστασίας της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς το οποίο χρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7 PEOPLE research framework). Το poster παρουσιάζει το πρόβληµα της
εικονικής αναπαράστασης ως βάση κατανόησης του παρελθόντος τόσο για τους ειδικούς όσο για
τον ευρύτερο κοινό. Θέτει το ερώτηµα του καθορισµού της µεθοδολογίας που αφορά στη σύνθεση
των τρισδιάστατων (3D) µοντέλων που παρουσιάζονται ως πιστές απεικονίσεις ενός µνηµείου ή
αρχαιολογικού χώρου. Μια προτεινόµενη λύση στο πρόβληµα είναι η δηµιουργία ενός
πληροφοριακού συστήµατος που τεκµηριώνει τα επιχειρήµατα και τους συλλογισµούς που
υποστηρίζουν αυτές τις εικονικές αναπαραστάσεις µαζί µε τα αντίστοιχα τρισδιάστατα (3D) µοντέλα.   

Οπτικοποίηση και συνθετική κίνηση σε περιβάλλοντα εικονικής και επαυξηµένης
πραγµατικότητας: Στo πλαίσιo του προγράµµατος ITN-DCH παρουσιάζουµε πρόσφατα
δηµοσιευµένα αποτελέσµατα  συστηµάτων τρισδιάστατης οπτικοποίησης και προσοµοίωσης
γενικού φωτισµού σε περιβάλλοντα εικονικής και επαυξηµένης πραγµατικότητας που επιτρέπουν
και τη συνθετική κίνηση εικονικών χαρακτήρων σε πραγµατικό χρόνο.  

Χαρακτηρισµός δοµικών υλικών, νέα υλικά και µέθοδοι συντήρησης µνηµείων: Παρουσίαση της
τρέχουσας έρευνας και των εξελίξεων αναφορικά µε τον χαρακτηρισµό των δοµικών υλικών σε
µνηµεία Πολιτισµικής κληρονοµιάς καθώς και σε νέα υλικά και µεθόδους συντήρησης, από το Ιν-
στιτούτο Επιστήµης Χηµικής Μηχανικής του ΙΤΕ.

Παρουσίαση διαδραστικών συστηµάτων στον τοµέα του Πολιτισµού: Θα παρουσιασθούν
συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί από το ΙΠ µε στόχο την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την
προβολή του πολιτισµικού πλούτου, την διάδραση µε ψηφιοποιηµένο πολιτισµικό περιεχόµενο
και την επαύξηση αντικειµένων µε πληροφορία. Η παρουσίαση θα συµπληρωθεί µε βίντεο και
φωτογραφίες από χαρακτηριστικά παραδείγµατα αξιοποίησης των συστηµάτων. Επιπλέον θα γίνει
επίδειξη του συστήµατος «Χρονογραµµή». Η Χρονογραµµή αποτελεί ένα διαδραστικό σύστηµα το
οποίο παρουσιάζει πληροφορία µε χρονικά χαρακτηριστικά σε µεγάλες οθόνες προβολής, ενώ η
αλληλεπίδραση µε τους χρήστες επιτυγχάνεται µέσω αποµακρυσµένων χειρονοµιών. Εκτός από
την παρουσίαση της πληροφορίας ως µια παραδοσιακή δισδιάστατη χρονογραµµή, το σύστηµα
επιτρέπει την παρουσίαση της πληροφορίας µέσω µιας τρισδιάστατης αναπαράστασης ως «χρόνο
- σήραγγα», δηλαδή ενός διαδρόµου κατά µήκος του οποίου τα γεγονότα τοποθετούνται µε
χρονολογική σειρά. Η αλληλεπίδραση του χρήστη µε τη χρονοσήραγγα γίνεται µέσω κιναισθητικής
αλληλεπίδρασης, κατά την οποία ο χρήστης χρησιµοποιεί ολόκληρο το σώµα του.

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο  Μ Ο Ρ Ι Α Κ Η Σ  Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  &  Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  ( Ι Μ Β Β )

Περιήγηση µέσα από προσοµοίωση σε υπολογιστή του ζωντανού κυττάρου: Ο επισκέπτης, µέσα από ένα
βίντεο,  θα ξεναγηθεί στη ζωή στο εσωτερικό του κυττάρου (από το Πανεπιστήµιο Χάρβαρντ). Θα επιδειχθεί
πως τα µακροµόρια αλληλεπιδρούν και πως αυτό επιδρά στη δόµηση και τη λειτουργία των υποκυτταρικών
δοµών. Θα  επιδειχθούν ακόµη τρισδιάστατες εικόνες του κυτταρικού πυρήνα, στις οποίες έχουν σηµειωθεί
ειδικές περιοχές του DNA µε φθορίζοντα χρώµατα. Θα δειχθεί πως κάποιος µπορεί να ακολουθήσει την
κίνηση των περιοχών αυτών µέσα στον πυρήνα κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης της διαφοροποίησης
των κυττάρων. Με τη βοήθεια του προγράµµατος Volocity, ο επισκέπτης µπορεί να περιηγηθεί στον πυρήνα
των κυττάρων, που θα γίνει µε τη χρήση της τεχνικής DNA Fluorescent In Situ Hybridization (DNA-FISH).  

Εξερευνώντας την υπέροχη µύγα: Η φρουτόµυγα Drosophila melanogaster είναι στο επίκεντρο της
βιολογικής έρευνας εδώ και έναν αιώνα. Κάνοντας λεπτούς χειρισµούς στα γονίδια της µύγας, οι επιστήµονες
µπορούν να προσεγγίσουν βασικά ερωτήµατα για τη ζωή και την υγεία. Γιατί τελικά τα µόρια που απαρτίζουν
τα κύτταρα όλων των οργανισµών έχουν µεγάλες οµοιότητες µεταξύ τους και µελετώντας την ταπεινή µύγα
µπορούµε να ανοίξουµε δρόµους για την κατανόηση ανθρώπινων ασθενειών. Η έρευνα µας εστιάζεται στη
µελέτη των γενετικών µονοπατιών που ρυθµίζουν τη φυσιολογική ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος, τα
οποία όµως συχνά εµπλέκονται σε νευρολογικές παθήσεις.  

Μελέτη ανθρώπινων ασθενειών µε το µοντέλο του νηµατώδους Caenorhabtitis elegans: Το εργαστήριο
Νευρογενετικής και Γήρανσης χρησιµοποιεί τον νηµατώδη Caenorhabditis elegans για να µελετήσει τη
λειτουργία ή/και δυσλειτουργία του νευρικού συστήµατος και τα µονοπάτια της γήρανσης. Θα
παρουσιάσουµε πως, µεταλλαγµένος νηµατώδης  µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη ανθρώπινων
νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως οι νόσοι Alzheimer, Parkinson κ.ά. Θα παρατηρηθεί σε στερεοσκόπιο,
η συµπεριφορά του φυσικού και του µεταλλαγµένου σκουληκιού. Τα µεταλλαγµένα ζώα παρουσιάζουν
κινητικές αλλοιώσεις εξαιτίας µιας µεταλλαγής που επηρεάζει τη δοµή του κολλαγόνου της επιδερµίδας, µε
αποτέλεσµα η κίνησή τους να είναι περιστροφική. Αυτή η µεταλλαγή χρησιµοποιείται ως δείκτης για την
επιλογή διαγονιδιακών σκουληκιών.  

Η κρυµµένη ζωή του παράσιτου της ελονοσίας: Η ελονοσία προκαλείται από το µικροσκοπικό παράσιτο Plas-
modium, που ζει στο αίµα του αρρώστου. Μεταφέρεται από τα κουνούπια του είδους Ανωφελή. Είναι µια
από τις πιο θανατηφόρες µολυσµατικές ασθένειες στον κόσµο µε περίπου 1 εκατ. θανάτους και εκατοντάδες
εκατοµµύρια ανθρώπους να νοσούν το χρόνο. Στο ΙΜΒΒ µελετούµε τη ζωή του παρασίτου µέσα στο κου-
νούπι. Το παράσιτο µεταµορφώνεται πολλές φορές µέσα στις τρεις εβδοµάδες που ζει στο κουνούπι µέχρι
να είναι έτοιµο να µεταδοθεί σε άλλο άνθρωπο. Ο επισκέπτης θα µπορεί να δει από κοντά τα κουνούπια και
τα παράσιτα και πως ζει το παράσιτο µέσα στο κουνούπι.  

Μια καινοτόµος διαγνωστική πλατφόρµα για την ανάλυση κουνουπιών-φορέων ασθενειών: Ορι-
σµένα έντοµα αποτελούν πολύ σηµαντικό πρόβληµα, αφού µεταδίδουν ασθένειες αλλά και µει-
ώνουν σηµαντικά τη γεωργική παραγωγή. Η προστασία από τα έντοµα βασίζεται στη χηµική
καταπολέµηση µε χρήση εντοµοκτόνων, ωστόσο τα έντοµα αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε αυτά.
Βασικό αντικείµενο του εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας Εντόµων αποτελεί η κατανόηση των µη-
χανισµών ανθεκτικότητας των εντόµων στα εντοµοκτόνα, µε σκοπό την ανάπτυξη µέσων για τη δια-
χείριση και αντιµετώπιση του φαινοµένου. Θα παρουσιαστεί µια καινοτόµος, πλήρως
αυτοµατοποιηµένη πλατφόρµα (sample-to-answer) που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο πεδίο για
την ανάλυση του DNA και RNA των κουνουπιών.  

Έντοµα και γεωργία: Η γεωργία είναι µία από τις κυριότερες πηγές  πλούτου της Κρήτης. Οι µεγα-
λύτεροι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις παραδοσιακές καλλιέργειες της ελιάς και των φρούτων, είναι
δύο έντοµα, ο ∆άκος και η Μεσογειακή Μύγα, τα οποία µειώνουν την παραγωγή και επηρεάζουν
την ποιότητα των προϊόντων. Οι επισκέπτες θα δουν τα διάφορα στάδια  του κύκλου ζωής των εν-
τόµων αυτών και τη ζηµιά που προκαλούν στις καλλιέργειες. Επιπλέον, θα µάθουν πως αναπτύχ-
θηκαν στο ΙΜΒΒ νέες, φιλικές µε το περιβάλλον µέθοδοι, για τον έλεγχο των εντόµων αυτών. 

∆οµές φυσικών αντιβιοτικών πεπτιδίων και πρωτεϊνών: Οι δοµές των µορίων σε επίπεδο ατοµικής
ανάλυσης βοηθούν τους ερευνητές να αντιληφθούν πως λειτουργούν τα µόρια. Θα επιδειχθεί ένα
βίντεο µε την τρισδιάστατη δοµή του πεπτιδίου τριχοβιρίνη µε τους δεσµούς υδρογόνου του. Η δοµή
προσδιορίστηκε από λεπτούς σαν τρίχα κρυστάλλους, µε τη χρήση ισχυρής ακτινοβολίας Συγχρο-
τρόνιου. Επίσης, θα δείξουµε την πρωτεΐνη Rop, η οποία προσδένεται σε RNA. Η πρωτεΐνη αυτή
αποτελεί παράδειγµα ενός αντιπαράλληλου δεµατίου 4 α-ελίκων. Το τρίτο παράδειγµα θα είναι η
επίδειξη της δοµής µιας µικρής µεταλλο-πρωτεΐνης. Τέλος, θα σας δοθεί η ευκαιρία να κρυσταλλώ-
σετε µια πρωτεΐνη και να δείτε σε λίγη ώρα τα κρυσταλλάκια!  

Βακτήρια - εργοστάσια πρωτεϊνών: Πώς από ένα ταπεινό µικροσκοπικό βακτήριο µπορούµε να κα-
ταλήξουµε σε προϊόντα υψηλής καθαρότητας µε εφαρµογές στην επιστηµονική έρευνα (εργαλεία
κλωνοποίησης) και στη βιοϊατρική (ταυτοποίηση δειγµάτων DNA µέσω PCR); H MINOTECH biotech-
nology, παραγωγική µονάδα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας εδώ και σχε-
δόν τρεις δεκαετίες, εξειδικεύεται στην αποµόνωση πρωτεϊνών υψηλής προστιθεµένης αξίας µε
εφαρµογές στη βιοτεχνολογία και τη βιοϊατρική. Μέλη της MINOTECH biotechnology, θα κάνουν
επίδειξη των τεχνικών αποµόνωσης πρωτεϊνών.

Μοντελοποιώντας τον εγκέφαλο: Το εργαστήριο Υπολογιστικής Βιολογίας του ΙΜΒΒ θα παρουσιάσει
υπολογιστικά µοντέλα νευρικών κυττάρων και κυκλωµάτων στον εγκέφαλο και θα εξηγήσει πώς
αυτά χρησιµοποιούνται για την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο µαθαίνουµε πληροφορίες και
τις αποθηκεύουµε υπό τη µορφή νέων µνηµών. Τα εκθέµατα θα περιλαµβάνουν απλουστευµένες
παρουσιάσεις υπό την µορφή καρτούν και βίντεο ενώ θα δίνεται η δυνατότητα στο κοινό να
πειραµατιστεί µε τα µοντέλα. 

Γονιδιωµατική αστάθεια και Γήρανση: Η γήρανση στα θηλαστικά χαρακτηρίζεται από την σταδιακή
ατροφία ιστών και οργάνων, συσσώρευση βλαβών στο DNA και ανεπαρκή αναδίπλωση των πρω-
τεϊνών. Η ελαττωµατική επιτήρηση του γονιδιώµατος φαίνεται να είναι ένας από τους σηµαντικότε-
ρους παράγοντες που συντελούν στην γήρανση. Χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετά από τα σύνδροµα
προγηρίας οφείλονται σε δυσλειτουργία των συστηµάτων επιδιόρθωσης DNA. Στο εργαστήριό µας
µελετάµε τον ρόλο τέτοιων ατελειών σε όργανα όπως το ήπαρ και το πάγκρεας καθώς και στον λι-
πώδη ιστό και στο ανοσοποιητικό σύστηµα, στα οποία εξειδικευµένα απενεργοποιούµε την πρωτεΐνη
που µας ενδιαφέρει, ενώ αυτή εκφράζεται κανονικά στο υπόλοιπο σώµα. Εδώ θα παρουσιάσουµε
παραδείγµατα µελέτης οργάνων και ιστών µε σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης (Ηλεκτρονική Μοκρο-
σκοπία) καθώς και τεχνικές υψηλής απόδοσης (Φασµατοσκοπία µάζας, Αλληλούχιση).

aDDRess: Παρουσίαση του ∆ικτύου aDDress, το οποίο υπάγεται στα ∆ίκτυα Αρχικής Κατάρτισης (Ini-
tial Training Network - ITN)  και στις ∆ράσεις Marie Curie (7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο και Ειδικό Πρό-
γραµµα "Άνθρωποι").
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Κλιµατικές αλλαγές και παράκτια µνηµεία: Παρουσίαση της συµβολής του Εργαστηρίου Παράκτιας Έρευνας
του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηµατικών του ΙΤΕ στη µελέτη της κλιµατικής αλλαγής στο παράκτιο
περιβάλλον (ανύψωση στάθµης θάλασσας, εντατικοποίηση ακραίων καιρικών φαινοµένων, διάβρωση,
ασφάλεια παράκτιων υποδοµών) και των επιπτώσεών της στο φυσικό περιβάλλον και στην Πολιτιστική
Κληρονοµιά. Η εκτίµηση της επικινδυνότητας από την κλιµατική αλλαγή µπορεί να συνεισφέρει, µέσα από
την έξυπνη εξειδίκευση, στην προστασία και αποκατάσταση των παράκτιων µνηµείων και στην ανάπτυξη
ανθεκτικότητας οικονοµικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε αυτά, όπως ο τουρισµός. 

ΙΤΕ & 

Πολιτισµική 

Κληρονοµιά

Μοριακή Βιολογία & Βιοτε-
χνολογία

Ο Ρ Ο Φ Ο Σ


