
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

WorldSpaceWeek, 4-10 Οκτωβρίου 2015 

Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ,  

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος διοργανώνεται κάθε χρόνο 4 έως 10 Οκτώβρη. Αυτές οι 

ημερομηνίες τιμούν την μνήμη της εκτόξευσης του πρώτου δορυφόρου του Σπούτνικ Ι, στις 4 

Οκτωβρίου 1957 και η έναρξη ισχύος της Συνθήκης για το Διάστημα του ΟΗΕ στις 10 

Οκτωβρίου 1967. Είναι μια «ετήσια γιορτή σε διεθνές επίπεδο της συνεισφοράς ότι η 

διαστημική επιστήμη και η τεχνολογία μπορεί να κάνει για τη βελτίωση της ανθρώπινης 

κατάστασης». Τα γεγονότα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Διαστήματος, πραγματοποιείται σε όλο 

τον κόσμο, σε σχολεία, πανεπιστήμια, επιστημονικά κέντρα, πλανητάρια, μουσεία, εταιρείες και 

σε πολλά άλλα μέρες. Μπορείτε να δείτε το πλήρες ημερολόγιο των προγραμματισμένων 

εκδηλώσεων στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Διαστήματος: 

www.worldspaceweek.org 

 

Ο Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής του Τμ. Φυσικής ΕΚΠΑ διοργανώνει μια 

σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της παγκόσμιας αυτής εορτής. 

 

Η εκδήλωσή μας έχει τίτλο SGAC_University_of_Athens_World_Space_Week και θα λάβει 

χώρα στις 4 Οκτωβρίου 2015 στο Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ. Η ημερομηνία διεξαγωγής 

αποφασίστηκε να είναι η Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015, επετειακή ημέρα της εκτόξευσης του 

Sputnik 1.  

 

Ο χώρος διεξαγωγής των δράσεων μπορεί να είναι ο Τομέας ΑΑΜ και το αμφιθέατρο 

Αρίσταρχος του Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ και το Γεροσταθοπούλειο Πανεπιστημιακό 

Αστεροσκοπείο για την παρατήρηση του ουρανού. 

 

Οι εκδηλώσεις και δράσεις που έχουμε προγραμματίσει είναι για όλες τις ηλικίες (από παιδιά 7 

ετών και άνω), ξεκινώντας νωρίς το απόγευμα με τα παιδιά και καταλήγοντας το βράδυ με μια 

κεντρική ομιλία και βραδινή παρατήρηση του ουρανού για όλους. 

 

Το πρόγραμμα είναι το εξής: 

Ώρα Εκδήλωση 1 Εκδήλωση 2 

16:30-17:30 Παρατήρηση του Ήλιου Προβολή εικόνων του Ήλιου σε 

άλλα μήκη κύματος 

17:30-18:30 Ομιλία αστρονομικού περιεχομένου για 

παιδιά 

Προβολή βίντεο από το “ESA 

kids” 

18:30-19:30 Quiz ερωτήσεων αστρονομικού 

περιεχομένου 

Χειροτεχνίες origami και 

ζωγραφική για παιδιά 

19:30-20:00 Ομιλία (Η ανθρωπότητα στο διάστημα)  

20:00-22:00 Νυχτερινή παρατήρηση με τηλεσκόπια, 

ουρανογραφία 

 



 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ: 

Με λεωφορείο: 608 τέρμα Ζωγράφου. Κατεβαίνετε στο τέρμα, περνάτε την είσοδο του 

Πανεπιστημίου και ανεβαίνετε την ανηφόρα. Στην κορυφή της ανηφόρας αριστερά είναι το 

Τμήμα Φυσικής. Η είσοδος είναι 50 μέτρα αριστερά στα σκαλάκια που θα βρείτε στο δεξί σας 

χέρι. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στον 3ο και 4ο όροφο.  

Με αυτοκίνητο: Είσοδος από την πύλη Ιλισίων στην οδό Ούλωφ Πάλμε. Στην κυκλική 

διασταύρωση βγαίνετε στην δεύτερη έξοδο, συνεχίζετε ανηφορικά, στρίβετε στον πρώτο δρόμο 

αριστερά και στην συνέχεια στο πρώτο δρόμο δεξιά. Η είσοδος είναι σε 50 μέτρα στα σκαλάκια 

που θα βρείτε στο δεξί σας χέρι.  

Πάρκινγκ: μπροστά απο την είσοδο του Τμήματος Φυσικής και στους δρόμους γύρω από αυτό. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 

Τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στην παρατήρηση του Ήλιου με τηλεσκόπια ανάλογα και με την 

ηλιοφάνεια καλό θα είναι να έχουν μαζί τους καπέλα, αλλά και μπουφανάκι για προστασία από 

τον αέρα που ενδεχομένως να έχει στην ταράτσα. 

Πάρτε μαζί σας νερό και σνακ γιατί δεν υπάρχει κοντινό κυλικείο. 

Όσοι θα παρακολουθήσουν την βραδινή ουρανογραφία μπορούν να φέρουν μπουφάν για 

προστασία από τον αέρα στην ταράτσα.  

Το ταξίδι θα είναι στο διάστημα, αλλά δεν χρειάζεται διαβατήριο. 

Για τον καλύτερο προγραμματισμό και την δική σας άνεση, παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή 

σας στο uoa.wsw@gmail.com 

(Σχολεία και οργανωμένα γκρούπ που επιθυμούν να μας επισκεφθούν μπορούν να 

επικοινωνούν με το πανεπιστήμιο για προγραμματισμό της επίσκεψής τους μια ξεχωριστή μέρα).    

mailto:uoa.wsw@gmail.com

