
 

Διαδραστικές επιστημονικές επιδείξεις                                                   

Interactive scientific experiments 

DNA DAY-OPEN DAY 2017 

Από τις 12μ.μ. μέχρι τις 2.30μ.μ Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν η/και να λάβουν μέρος οι ίδιοι σε διαδραστικές επιστημονικές επιδείξεις τις 
οποίες ετοίμασαν επιστήμονες του Ινστιτούτου.                                                  

From 12pm – 2.30pm Visitors will have the opportunity to observe and participate in a series of 
interactive experiments prepared by the Scientists of the Institute. 

Απομόνωση DNA από φρούτα – DNA extraction from fruits 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουν πως απομονώνεται το DNA από μπανάνα, με 
υλικά που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα μας. (Τμήμα Νευρογενετικής) 
The participants will have the opportunity to observe how DNA can be extracted from banana as 
a source, with materials that we usually use in our kitchen. (Neurogenetics department) 
 
Κύτταρα σε Απόγνωση - Cells Blue in the Face                                                                                                                                       
Γρήγορα πειράματα που αποδεικνύουν πως επηρεάζουμε  καθημερινά τους εαυτούς μας με το 
φαγητό που τρώμε και με τα καθαριστικά που χρησιμοποιούμε. Είναι λοιπόν καλό το σαπούνι 
για τα κύτταρά σας; Αρέσουν τα ανθρακούχα αναψυκτικά στα κύτταρα; (Τμήμα Μοριακής 
Γενετικής Θαλασσαιμίας) 
A series of quick experiments that tell us about what we do to ourselves on a daily basis with 
food and cleaning agents. Is soap good for your cells? Do cells like carbonated soft drinks? 
(Molecular Genetics Thalassaemia Department) 

Γενετική Ανάλυση Χρωμοσωμάτων - Genetic Analysis of Chromosomes                                                                                                    
Οι συμμετέχοντες θα παρατηρήσουν τα χρωμοσώματα στο μικροσκόπιο. Θα υπάρξει επίσης 
επίδειξη από πραγματικά  περιστατικά με  χρωμοσωμικές ανωμαλίες. (Τμήμα  
Κυτταρογενετικής) 
Presentation of human chromosomes and the formation of the karyotype. Participants will 
observe chromosomes under the microscope. There will also be a presentation of cases with 
abnormal chromosomes. (Cytogenetics and Genomics Department) 

Απεικονίζοντας τον εγκέφαλο - Visualising the Brain  

Δείγματα ιστών εγκεφάλου από ποντίκια θα παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες. Οι 

συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν και να τα απεικονίσουν με το 

μικροσκόπιο. Ερωτηματολόγια θα δοθούν επίσης στους συμμετέχοντες προκειμένου να 

καθοδηγήθουν στη διαδικασία ανάλυσης και κατανόησης της ανατομίας του 

εγκεφάλου. (Ομάδα Αναπτυξιακής και Λειτουργικής Γενετικής) 

Samples of already prepared brain tissues from mice will be provided to the participants. The 

participants will be allowed to visualize them under the microscope. Questionnaires will also be 



provided to the participants in order to guide them through the process of analyzing and 

understanding the anatomy of the brain. (Developmental and Functional Genetics Group) 

 
Από τα μαθηματικά της ζωής στην βιοπληροφορική για τη ζωή - From the mathematics of life 
to bioinformatics for life 
Το πεδίο της Βιοπληροφορικής πρόκειται να παρουσιαστεί μέσα από την πολυπλοκότητα των 
βιολογικών δεδομένων, τις υπολογιστικές λύσεις και την συνεισφορά τους στην έγκαιρη 
διάγνωση και τη στοχευμένη θεραπεία. (Ομάδα Βιοπληροφορικής) 
The field of Bioinformatics is going to be presented through the complexity of biological data, 
the computational solutions and their contribution to early diagnosis and targeted therapeutics. 
(Bioinformatics group) 
 


