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ARS …DIGITALIS
Νέα μέσα ανοίγουν νέους δρόμους στην έκφραση και η τέχνη γίνεται ψηφιακή. 
Στο Athens Digital Week η δημιουργικότητα φτάνει στο απόγειό της βρίσκο-
ντας διεξόδους και τρόπους έκφρασης που υπάρχουν μόνο επειδή υπάρχει η 
τεχνολογία.

Εκθέσεις και ομιλίες ενημερώνουν και ψυχαγωγούν, προβληματίζουν και 
διασκεδάζουν και θέτουν τα θεμέλια για την δημιουργία μιας κοινότητας 
ψηφιακών καλλιτεχνών

Με επιδείξεις οπτικοακουστικών ψηφιακών “θαυμάτων” από όλο τον κό-
σμο, με ομιλίες από δημιουργούς, πρωτοπόρους στην εξέλιξη των ψηφι-
ακών τεχνών παγκοσμίως και με τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών 
τεχνών με χρήση ανοιχτού λογισμικού κατά την διάρκεια του Athens 
Digital Week, οι επισκέπτες του event ενημερώνονται για τις δυνατότητες 
δημιουργίας ψηφιακής τέχνης σε ελληνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, οι ομιλίες των ειδικών και ο διάλογος μεταξύ ειδημόνων, καλλι-
τεχνών και κοινού, στοχεύουν στην διεύρυνση των ικανοτήτων, των έργων, 
αλλά και των κοινών για έργα ψηφιακού χαρακτήρα γεννημένα από την ελ-
ληνική κοινότητα ψηφιακών καλλιτεχνών.

Καινοτόμοι και δημιουργικοί, οι προσκεκλημένοι ομιλητές του Athens 
Digital Week θα συνεπάρουν το κοινό, δίνοντας το έναυσμα για συζητή-
σεις, ανακαλύψεις, προβληματισμούς και, πάνω απ’ όλα, δημιουργία:

	 	•	Scott	Ross	-	CEO-Creator,	Digital	Domain.		Ένας	πρωτοπόρος	των	ψη-
φιακών	τεχνών,	έχοντας	δημιουργήσει	ένα	από	τα	πιο	σημαντικά	studio	
ψηφιακών τεχνών στο κόσμο που έχουν προσφέρει καινούργιους δρό-
μους οπτικοποίησης για διασκέδαση, ενημέρωση, εκπαίδευση, κα.  

	 	•Παναγιώτης	Ράππας-Founder,	Time	Lapse	Pictures.		Με	βαθιά	εμπει-
ρία	σε	παγκόσμιο	επίπεδο	(Amblin,	Dreamworks	etc.)	έχει	καταφέρει	
με	την	εταιρία	του,	την	Time	Lapse	Pictures,	να	κάνει	πραγματικότητα	
τις ολοκληρωμένες ψηφιακές παραγωγές στην Ελλάδα.  

	 	•William	Reynish	-	Art	Director,	Peach	Project.		Ένα	στέλεχος	μιας	σημα-
ντικής ομάδας καλλιτεχνών που αψηφούν τους δρόμους των “μεγάλων” 
παραγωγών και δημιουργούν ψηφιακό κινηματογράφο χρησιμοποιώντας 
μόνο “ανοιχτά” εργαλεία και “ανοιχτές” μεθόδους  χρηματοδότησης, με τελι-
κό	προϊόν	τον	ψηφιακό	κινηματογράφο	στο	επίπεδο	των	μεγάλων	studio.		

Παράλληλα, έργα ψηφιακής τέχνης σε μια συλλογή οπτικοακουστικού 
υλικού από όλο τον κόσμο γεμίζουν τα μάτια και την φαντασία των επι-
σκεπτών:	Digital	Domain,	 TLP,	 Peach	 Project,	 Psyop,	 the	mill,	 Tippet,	
Rythym&Hues	και	άλλοι	καλλιτέχνες	προβάλουν	“reel”	τους	και	αιχμαλω-
τίζουν	μυαλό	και	καρδιά.	Κι	ακόμα,	interent	art,	collaborative	art	projects,	
αλλά	και	η	έκθεση	characters	της	ομάδας	nomass,	γοητεύουν	το	κοινό	
που θα βρεθεί στην Τεχνόπολη τον Οκτώβρη του 2008.

Και	 τέλος,	η	δημιουργία	αυτή	καθεαυτή:	 τα	καλύτερα	open	source	ερ-
γαλεία	 (blender,	gimp,	 jashkasha,	 inkscape	κα.)	είναι	στη	διάθεση	του	
κοινού για να πειραματιστούν, να ανακαλύψουν και να διασκεδάσουν.

THE VISUAL ARTS TEAM

ROBOTICS
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HASTA 
LA VISTA, 
BABY!
Η πρώτη επίδειξη ρομποτικής στην Ελλάδα 
είναι γεγονός! Στο Athens Digital Week, χο-
μπίστες και εφευρέτες, φοιτητές και καθη-
γητές, ερευνητές και περίεργοι θα έχουν την 
ευκαιρία να επιδείξουν τα δημιουργήματά 
τους, να θαυμάσουν τα δημιουργήματα άλ-
λων και να παρασυρθούν σε εντυπωσιακούς 
αγώνες με μεγάλα έπαθλα.

Ομιλίες, διαλέξεις, παρουσιάσεις τεχνολο-
γιών αιχμής, επιδείξεις και αγώνες, τα πά-
ντα για τους μυημένους αλλά και γι αυτούς 
που θέλουν να μυηθούν στο μοναδικό κό-
σμο των ρομπότ θα βρίσκονται στην Τεχνό-
πολη, στο Γκάζι

Η ομάδα ρομποτικού ποδοσφαίρου «Κου-
ρήτες» από το Πολυτεχνείο Κρήτης, που 
συγκαταλέγεται ανάμεσα στις καλύτερες 
ομάδες στον κόσμο, με πρόσφατες διακρί-
σεις	στο	παγκόσμιο	πρωτάθλημα	RoboCup	
2008 στην Κίνα, θα αντιμετωπίσει την Ιτα-
λική	ομάδα	«S.P.Q.R.»	του	Πανεπιστημίου	
της	Ρώμης,	δίνοντας	την	ευκαιρία	σε	όλους	
να παρακολουθήσουν ένα μοναδικό θέαμα: 
τετράποδα	 και	 δίποδα	 (ανθρωποειδή)	 ρο-
μπότ να παίζουν ποδόσφαιρο. Ταυτόχρονα, 
οι καθηγητές και φοιτητές  των δύο ομάδων 
θα βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών 
για να απαντήσουν και να εξηγήσουν πως 
έφεραν σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο

Οι καταπληκτικές ρομποτικές κατασκευές 
που έχουν γίνει με τα πασίγνωστα «τουβλά-
κια»	 LEGO,	 χρησιμοποιώντας	 σαν	 «εγκέ-
φαλο» την προγραμματιζόμενη κεντρική 
μονάδα	 επεξεργασίας	 NXT,	 θα	 βρίσκονται	
επίσης στο Athens Digital Week. Αυτόνομα 
οχήματα και κατασκευές που μετατρέπουν 
τις κινήσεις σε ήχο και μουσική ή και μικρά 
αυτόνομα ρομπότ με αυξημένη «οικολογική 
συνείδηση» θα κατακλύσουν τους χώρους 
της Τεχνόπολης. 

Επιπλέον, μια σειρά  από ενδιαφέρουσες πα-
ρουσιάσεις δημιουργημάτων όπως τα μικρά 
ρομπότ που αντιδρούν σε διάφορα γεγονότα 
του περιβάλλοντός τους, το ρομποτικό μηχα-
νικό λουλούδι, ή τα μικρά ανθρωποειδή ρο-
μπότ που αντιδρούν σε φωνητικές εντολές 
θα συναρπάσουν με τη φαντασία και την ευ-
ρηματικότητα των κατασκευαστών τους.

Ανάμεσα στις παρουσιάσεις συγκαταλέγε-
ται και ένας ρομποτικός εξομοιωτής πτήσης 
αεροσκάφους καθώς και ένα ερασιτεχνικό 
μηχάνημα	 CNC,	 απαραίτητος	 βοηθός	 για	
τον ερασιτέχνη για την ολοκλήρωση των 
μηχανολογικών κατασκευών του.

Όμως το Athens Digital Week δεν είναι μόνο 
παρουσιάσεις: τρεις διαφορετικοί διαγωνι-
σμοί  θα προκαλέσουν τις ικανότητες κατα-
σκευαστών και κατασκευασμάτων, χαρίζο-
ντας δώρα στους νικητές και συγκινήσεις 
στους παρευρισκόμενους.

Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά ρομπότ με δυ-
νατότητα ακολούθησης μιας μαύρης γραμ-
μής	πάνω	σε	μια	λευκή	πίστα	(Line	Follower).	
Νικητής θεωρείται το ρομπότ που θα μπορέ-
σει να ολοκληρώσει την πίστα στο μικρότε-
ρο χρόνο. Ακούγεται εύκολο; Μια σειρά από 
εμπόδια φροντίζουν ώστε ο αγώνας να είναι 
πραγματικά συναρπαστικός!

Ο δεύτερος διαγωνισμός είναι μια μάχη 
...ιαπωνικού	τύπου.	Τα	Sumo	ρομπότ	είναι	
εδώ, λαμβάνουν θέσεις μάχης και είναι έτοι-
μα να βγάλουν εκτός πίστας τον αντίπαλο. 
Ποιο θα αντέξει μέχρι τέλους, ποιο έχει τον 
καλύτερο	προπονητή	(προγραμματιστή);	

Και	τέλος,	τα	Lego.	Ενδιαφέρουσες	κατασκευ-
ές,	φτιαγμένες	εξ’	ολοκλήρου	με	Lego,	εκτε-
λούν, χάρη στον εξελιγμένο μικροεπεξεργα-
στή που διαθέτουν, πολύπλοκες λειτουργίες 
που θα καταπλήξουν μικρούς και μεγάλους.

Φυσικά, η πιο ενδιαφέρουσα και έξυπνη 
κατασκευή που θα συμμετάσχει στο Athens 
Digital Week θα κερδίσει και το  βραβείο 
Best	of	Show,	powered	by	Corallia Clusters 
Initiative. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και 
σας περιμένουμε όλους. Ανάψτε τα πολύ-
μετρα, ζεστάνετε τα κολλητήρια, πιάστε τα 
κατσαβίδια. 

Το	πρώτο	show	ρομποτικής	
είναι στο Athens Digital Week. 

Εσείς;
THE ROBOTICS TEAM

GAMING

////
COME 
OUT AND 
PLAY

Στη διάρκεια του Athens Digital Week, ένα 
πρωτοφανές, για τα ελληνικά δεδομένα, 
gaming	party	θα	στηθεί	στην	Τεχνόπολη,	
από τις 16 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου, δίνοντας 
σε όλους την ευκαιρία να δουν από κοντά 
ό,τι καινούργιο συμβαίνει στο χώρο. 

Οι... τυχεροί επισκέπτες του μεγαλύτερου 
τεχνολογικού event που έγινε ποτέ στην 
Αθήνα θα μπορέσουν να δουν αποκλει-
στικές παρουσιάσεις νέων παιχνιδιών, να 
παρακολουθήσουν συναρπαστικές διαλέ-
ξεις	στο	2ο	Πανελλήνιο	Game	Developers	
Conference,	 να	 συναντήσουν	 από	 κοντά	
τα αστέρια του παγκόσμιου gaming που 
θα «μάχονται» για μεγάλα χρηματικά έπα-
θλα, να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς με 
πλούσια δώρα, και, φυσικά, να παίξουν 
μέχρι ...εξάντλησης, στην πλειάδα διαθέ-
σιμων υπολογιστών και κονσολών που θα 
βρίσκονται στους χώρους του ADW.

Νέα, ακυκλοφόρητα παιχνίδια θα περιμέ-
νουν τους επισκέπτες και συλλεκτικά πα-
κέτα και πολλά άλλα δώρα θα κάνουν τη 
δοκιμή ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Κι ακό-
μα,	 οι	 game	 developers	 των	 παιχνιδιών	
αυτών θα περιμένουν φανατικούς και μη 
για να ακούσουν τη γνώμη τους, να συ-
ζητήσουν και να μοιραστούν τις απόψεις 
τους για το κοινό τους πάθος.

Κι ακόμα, δύο συναρπαστικά τουρνουά 
ESWC,	με	τη	χορηγία	της	ON TELECOMS, 
και	ESL	θα	ανεβάσουν	την	αδρεναλίνη	στα	
ύψη: με συνολικά έπαθλα αξίας 30.000$ 
και	δύο	θέσεις	στο	ESWC	grand	final	2009	
για	τους	νικητές,	η	«πρώτη»	του	Electronic	
Sports	World	Cup	στην	Αθήνα,	θα	δημι-
ουργήσει σίγουρα αίσθηση. 

Μία διοργάνωση που γνωρίζει ραγδαία 
ανάπτυξη και βρίσκεται ήδη στον 6ο χρόνο 
λειτουργίας	της,	το	ESWC	διενεργεί	εθνι-
κούς προκριματικούς για να την επιλογή 
των	 gamers	 που	 θα	 αντιπροσωπεύσουν	
την χώρα τους στους τελικούς, χαρίζο-
ντας ταυτόχρονα μεγάλα χρηματικά έπα-
θλα, που πολλές φορές ξεπερνούν τα 50 
χιλιάδες ευρώ! 

Παράλληλα,	 το	 ESL	 ή	 αλλιώς	 Electronic	
Sports	League,	είναι	η	μεγαλύτερη	πανευ-
ρωπαϊκή κατηγορία για τον κυβερνοαθλη-
τισμό	και	 τα	 e-sports.	Λειτουργώντας	ως	
meeting	 platform	 για	 computer	 gamers,	
καλλιεργεί το «ευ αγωνίζεσθαι» στην ηλε-
κτρονική του μορφή και στο Athens Digital 
Week προβλέπεται να δώσει σε όλους την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους καλύ-
τερους	Έλληνες	gamers	να	παίζουν	live.

Και	επειδή	δε	νοείται	gaming	party	χωρίς	
games, περισσότεροι από 100 υπολογι-
στές τελευταίας τεχνολογίας με ταχύτατη 
ευρυζωνική	πρόσβαση	στο	internet	και	με	
τα τελευταία παιχνίδια θα είναι διαθέσιμοι 
για το κοινό. Ταυτόχρονα, ειδικοί στο χώρο 
θα	περιμένουν	gamers	και	μη	για	να	εξηγή-
σουν τις τεχνολογίες πίσω από τα παιχνί-
δια που συναρπάζουν, τους κανόνες τους 
αλλά και τα κόλπα που χρησιμοποιούν οι 
καλοί παίχτες για να αυξάνουν τις επιδό-
σεις τους. Και τέλος, πάνω από 30 κον-
σόλες	σε	ειδικό	lounge	χώρο	περιμένουν	
μικρούς και μεγάλους να δοκιμάσουν τις 
δυνατότητές τους, να προκαλέσουν τους 
καλύτερους του χώρου και να κερδίσουν 
πλούσια δώρα!

Λοιπόν; 

Ποιος θα λείψει 
από το Athens Digital Week;

THE GAMING TEAM

TELECOM
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ΔΙΑΡΚHΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑ

Είστε θιασώτης των νέων τεχνολογιών 
ψηφιακής επικοινωνίας, των ασύρματων 
δικτύων,	των	δικτύων	Gigabit	και	Terrabit	
ταχυτήτων και των τεχνολογιών κινητών 
τηλεπικοινωνιών	3ης	και	4ης	γενιάς	 (3G,	
4G);	Θα	θέλατε	να	ενημερωθείτε	αξιόπι-
στα για τις επερχόμενες επαναστατικές 
εξελίξεις στο πεδίο των τηλεπικοινωνι-
ών και των δικτύων; Αν η απάντηση στις 
παραπάνω ερωτήσεις είναι καταφατική, 
τότε το Athens Digital Week σας περιμένει 
στην Τεχνόπολη στις 16-19 Οκτωβρίου για 
να σας ξεναγήσει σε ένα κόσμο ψηφιακών 
τεχνολογιών. 

Στο Athens Digital Week θα δείτε και θα 
χρησιμοποιήσετε ταχύτατα ασύρματα δί-
κτυα δεδομένων (αφού δημιουργήσαμε 
για	εσάς	σημεία	Hot	Spots	όπου	μπορεί-
τε να φέρετε και να χρησιμοποιήσετε το 
φορητό	σας	υπολογιστή	ή	το	WiFi	κινητό	
σας),	ενώ	θα	ενημερωθείτε	για	τα	σημεία	
δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στην Αθή-
να αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, 
καθώς και τις καινοτόμες υπηρεσίες που 
παρέχονται στους χρήστες τους (όπως η 
Ψηφιακή	 Βιβλιοθήκη	 του	 ΕΚΤ).	 Στελέχη	
του δικτύου έρευνας και τεχνολογίας θα 
είναι μαζί μας για να μας μιλήσουν για την 
ανάπτυξη των δικτύων επόμενης γενιάς 
που σύντομα θα συνδέουν τα πανεπιστή-
μια της χώρας μας μεταξύ τους και με το 

εξωτερικό με υπερ-υψηλές ταχύτητες που 
θα	ξεπεράσουν	τα	20Gbps.

Ακόμα θα μάθετε για την επανάσταση 
που φέρνουν τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών 
οπτικών ινών, τα οποία θα καταλήγουν 
ήδη από το 2012 σε κάθε σπίτι (τεχνολο-
γία	 Fiber-to-the-Home),	 προσφέροντας	
ταχύτητες	 που	 προσεγγίζουν	 100Mbps	
(συγκριτικά	 με	 τα	 10-20Mbps	 που	 προ-
σφέρει	 σήμερα	 το	 ADSL).	 Με	 αυτές	 τις	
ταχύτητες πρόσβασης κάθε σπίτι θα μπο-
ρεί να απολαμβάνει κορυφαία ποιότητα 
εικόνας	από	το	internet,	γεγονός	που	θα	
επιτρέψει νέες δυνατότητες σε σχέση με 
τη σημερινή τηλεόραση. Ο θεατής μπορεί 
να επιλέγει ταινίες σε πραγματικό χρόνο 
(πλήρεις	 Video-on-Demand	 δυνατότη-
τες),	 ενώ	 σε	 επιλεγμένα	 αθλητικά	 γεγο-
νότα και σε ταινίες δράσης, ο θεατής θα 
επιλέγει λήψη από πολλαπλές κάμερες 
ταυτόχρονα. Τα προγράμματα εκπαιδευ-
τικής τηλεόρασης εμπλουτίζονται πλέον 
με	εικόνα	ποιότητας	HDTV	 (που	σήμερα	
μπορεί	 να	 προσφέρει	 μόνο	 το	 DVD)	 και	
μεγάλη διαδραστικότητα. 

Στο χώρο των επιδείξεων θα έρθετε σε 
επαφή με καινοτόμα προϊόντα που ανα-
πτύχθηκαν από τις, περισσότερες από 50, 
ελληνικές εταιρίες του χώρου των τηλεπι-
κοινωνιών και της μικροηλεκτρονικής που 
συμμετέχουν	στην	ένωση	Corallia.	

Για	τις	ανάγκες	των	δεκάδων	gamers	από	
όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στον 
τελικό	 του	Electronic	 Sports	World	Cup,	
των	modders,	 των	 εκπαιδευόμενων	 στα	
εκπαιδευτικά	 sessions,	 των	 επιδείξεων	
αλλά και των εκατοντάδων επισκεπτών 
που	 θα	 βρίσκονται	 ταυτόχρονα	 on-line,	
dedicated	 οπτική	 ίνα	 θα	 καταλήγει	 στις	
εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης. Δεν θα 
είναι υπερβολή να πούμε πως η Τεχνόπο-
λη στο διάστημα 16-19 Οκτωβρίου θα είναι 
το	μεγαλύτερο	broadband	party	που	έγινε	
ποτέ στη χώρα μας!

Αν πάλι η τεχνολογία σας φοβίζει ή έχε-
τε επιφυλάξεις για τις συνέπειες από την 
κακή χρήση των νέων τεχνολογικών μέ-
σων,	 ελάτε	 στο	 Talk	 Zone	 για	 να	 ενημε-
ρωθείτε από καταξιωμένους ειδικούς, για 
την ασφαλή χρήση των τηλεπικοινωνια-
κών	δικτύων	και	του	 internet	καθώς	και	
την ασφάλεια των συναλλαγών σας, ενώ 
στο	Experience	 Zone	μπορείτε	 να	 εκπαι-
δευτείτε στην ορθή εφαρμογή των καλών 
πρακτικών χρήσης.

Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο Athens 
Digital Week, το πιο σημαντικό event τε-
χνολογίας στη χώρα μας.

THE TELECOM TEAM


