Εσείς ακόμα να ανακαλύψετε 200 χρόνια καινοτομίας;
Έχεις το κλειδί για να ξεκλειδώσεις 200 χρόνια κοινής επιστημονικής ιστορίας Ηνωμένων Πολιτειών και
Ελλάδας; Μπορείς να λύσεις τον γρίφο σπουδαίων επιστημονικών ανακαλύψεων της ιστορίας; Γνωρίζεις
τους επιστήμονες που καθόρισαν την πορεία των τελευταίων 200 ετών και που θα σε βοηθήσουν να
αποδράσεις από το δωμάτιο;
Την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια της δράσης «USA-Greece: 200
Years of Innovation», ενός διαδραστικού Escape-Room που εξερευνά 200 χρόνια κοινής επιστημονικής
ιστορίας Ελλάδας και Η.Π.Α στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.
Στην εκδήλωση που συντόνισε ο γενικός διευθυντής και ιδρυτής του οργανισμού SciCo (Science
Communication), Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, απηύθυναν χαιρετισμό ο πρέσβης των Η.Π.Α στην
Αθήνα, κύριος Geoffrey R. Pyatt, η πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» κυρία Γιάννα
Αγγελοπούλου, και ο δήμαρχος Αθηναίων κύριος Κώστας Μπακογιάννης.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία, Ζέττα Μακρή, η
πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) κυρία Αλεξία Έβερτ, καθώς
και πλήθος προσωπικοτήτων από τον χώρο της επιστήμης και της αυτοδιοίκησης.
Στο Escape Room, οι επισκέπτες καλούνται να περιηγηθούν μέσα από 4 διαφορετικά δωμάτια, το καθένα
από τα οποία αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο της σύγχρονης ιστορίας. Οι επισκέπτες
θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για μερικές από τις σημαντικότερες ιστορικές και
επιστημονικές ανακαλύψεις, μέσα από γρίφους και παζλ. Και οι τέσσερις αίθουσες αναδεικνύουν τις
αξιοσημείωτες καινοτομίες που προέκυψαν από την ελληνοαμερικανική συνεργασία τα τελευταία 200
χρόνια, εστιάζοντας σε μερικές από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες από διάφορους τομείς της
επιστήμης και της τεχνολογίας.
Την δράση, δημιούργησε ο εκπαιδευτικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός SciCo (Science
Communication), υπό την επιστημονική επίβλεψη του ερευνητικού κέντρου Αθηνά, καθώς και του
καθηγητή του τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, κυρίου Αριστοτέλη Τύμπα.

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα χρηματοδότησε αυτήν την προσπάθεια, στο πλαίσιο των δράσεων:
«ΗΠΑ-Ελλάδα: Γιορτάζοντας 200 Χρόνια Φιλίας», για την υποστήριξη των εορτασμών των διακοσίων
ετών από την ελληνική επανάσταση. Η δράση «USA-Greece: 200 Years of Innovation» πραγματοποιείται
υπό την αιγίδα των δράσεων της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Το Escape Room φιλοξενείται στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144).

Έναρξη Λειτουργίας: Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021
Λήξη Λειτουργίας: Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021
Ωράριο Λειτουργίας:
Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου - Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου: 10:00-13:00 (σχολικές επισκέψεις) & 17:00-20:00
Σάββατο 25 Δεκεμβρίου: ΚΛΕΙΣΤΑ
Κυριακή 26 Δεκεμβρίου: ΚΛΕΙΣΤΑ
Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου - Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου: 12:00-18:00
Για την είσοδο στον χώρο, οι επισκέπτες θα πρέπει να επιδείξουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους ή
το πιστοποιητικό νόσησής τους από τον COVID-19 (έως 6 μήνες). Τα παιδιά ηλικίας 4-17 ετών μπορούν
εναλλακτικά να επιδείξουν αρνητικό self-test.

Η είσοδος είναι δωρεάν, με σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο escaperoom.scico@gmail.com
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