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Θ Παγκόςμια Εβδομάδα Διαςτιματοσ διοργανϊνεται κάκε χρόνο 4 ζωσ 10 Οκτϊβρθ. Αυτζσ οι 
θμερομθνίεσ τιμοφν τθν μνιμθ τθσ εκτόξευςθσ του πρϊτου δορυφόρου του Σποφτνικ Ι, ςτισ 4 Οκτωβρίου 
1957 και θ ζναρξθ ιςχφοσ τθσ Συνκικθσ για το Διάςτθμα του ΟΘΕ ςτισ 10 Οκτωβρίου 1967. Ο ςτόχοσ τθσ 
Παγκόςμιασ Εβδομάδασ Διαςτιματοσ, όπωσ δθλϊκθκε από τα Θνωμζνα Ζκνθ το 1999, είναι να «αυξιςει 
τθν ευαιςκθτοποίθςθ αυτϊν που παίρνουν τισ αποφάςεισ αλλά και τθσ κοινωνίασ γενικότερα ςχετικά με 
τα οφζλθ από τισ ειρθνικζσ χριςεισ τθσ διαςτθμικισ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ για τθ βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ». Είναι μια «ετιςια γιορτι ςε διεκνζσ επίπεδο τθσ ςυνειςφοράσ ότι θ διαςτθμικι επιςτιμθ και 
θ τεχνολογία μπορεί να κάνει για τθ βελτίωςθ τθσ ανκρϊπινθσ κατάςταςθσ». 
 
Τα γεγονότα τθσ Παγκόςμιασ Εβδομάδασ Διαςτιματοσ, πραγματοποιείται ςε όλο τον κόςμο, ςε ςχολεία, 
πανεπιςτιμια, επιςτθμονικά κζντρα, πλανθτάρια, μουςεία, εταιρείεσ και ςε πολλά άλλα μζρεσ. Μπορείτε 
να δείτε το πλιρεσ θμερολόγιο των προγραμματιςμζνων εκδθλϊςεων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Παγκόςμιασ 
Εβδομάδασ Διαςτιματοσ: www.worldspaceweek.org 
 
Το Γεροςταθοποφλειο Πανεπιςτημιακό Αςτεροςκοπείο Αθηνών και ο Τομζασ Αςτροφυςικήσ, 
Αςτρονομίασ και Μηχανικήσ του Τμ. Φυςικήσ ΕΚΠΑ διοργανϊνει μια εκδιλωςθ ςτο πλαίςιο τθσ 
παγκόςμιασ αυτισ εορτισ.  
 

Η εκδήλωςη θα λάβει χώρα την Κυριακή ςτισ 9 Οκτωβρίου 2016 ςτο Τμήμα 
Φυςικήσ του ΕΚΠΑ από τισ 16:00 μζχρι τισ 22:00 

 
Οι δραςτθριότθτεσ που ζχουν προγραμματιςτεί για αυτιν τθν θμζρα είναι για όλεσ τισ θλικίεσ (από παιδιά 
7 ετϊν και άνω). Ξεκινοφν νωρίσ το απόγευμα με παιχνίδια, ομιλίεσ μικρισ διάρκειασ και χειροτεχνίεσ, 
καταλιγοντασ το βράδυ με μια κεντρικι ομιλία και βραδινι παρατιρθςθ του ουρανοφ για όλουσ. 
 
Το πρόγραμμα είναι το εξισ: 
 

Ώρα 
Γεροςταθοποφλειο 

Πανεπιςτημιακό 
Αςτεροςκοπείο 

Αμφιθζατρο 
Αρίςταρχοσ 

(2οσ όροφοσ) 

Αίθουςα 
διαλζξεων Τομζα 

Αςτροφυςικήσ                                   
(3οσ όροφοσ) 

Διάδρομοσ και 
Αίθουςεσ Τομζα 
Αςτροφυςικήσ  
(3οσ όροφοσ) 

16:00-17:00 Παρατιρθςθ του 
Ιλιου με 

τθλεςκόπια 
  

 
Ομιλίεσ 

αςτρονομικοφ 

περιεχομζνου* 

Αςτρονομικζσ 
χειροτεχνίεσ, κεατρικά 

και ηωγραφικι για 
παιδιά 17:00-18:30 

18:30-19:30 

  

Εκπαιδευτικό παιχνίδι 
για μικροφσ και 

μεγάλουσ 

    
19:30-20:00 

Κεντρικι ομιλία:  
"Μαδαγαςκάρθ 4:  

Το κυνιγι τθσ 
ουράνιασ ςκιάσ" 

από τον Κοςμά Γαηζα 

20:00-22:00 
Νυχτερινι 

παρατιρθςθ, 
ουρανογραφία 

  

* Οι ομιλίεσ κα επαναλαμβάνονται αυτοφςιεσ ςε τακτά διαςτιματα και κα ζχουν διάρκεια 10-15 λεπτϊν 



 
Για τθν εφκολθ πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ του Πανεπιςτθμιακοφ Αςτεροςκοπείου (πράςινθ κουκίδα), 
ακολουκείςτε τον παρακάτω χάρτθ: 
 

 
 
Θ είςοδοσ τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ για τα οχιματα κα γίνεται από τθν κεντρικι πφλθ ςτθν οδό Οφλωφ 
Πάλμε (μπλε κουκίδα), ενϊ υπάρχουν και οι είςοδοι για τουσ πεηοφσ από τθν περιοχι Ηωγράφου (τζρμα 
λεωφορείων 608, 235 και 230) και από τθν πφλθ τθσ Καιςαριανισ (κόκκινεσ κουκίδεσ). Τα λεωφορεία που 
ζρχονται ςτθν περιοχι Ηωγράφου είναι το 608, 235 και 230 και όλα οδθγοφν κοντά ςτισ ειςόδουσ τθσ 
Πανεπιςτθμιοφπολθσ. Επίςθσ υπάρχουν τα λεωφορεία 250 και Ε90, που ειςζρχονται ςτον χϊρο τθσ 
Πανεπιςτθμιοφπολθσ και κάνουν ςτάςθ μπροςτά ςτο Τμιμα Φυςικισ. 
 
Οργανωμζνεσ επιςκζψεισ πολυμελϊν ομάδων κα πρζπει να γίνονται κατόπιν ςυνεννόθςθσ, ϊςτε να 
αποφευχκεί ο ςυνωςτιςμόσ. 
 
Οι επιςκζπτεσ κα ιταν καλό να φζρουν μαηί τουσ ζνα καπζλο για ςκιά τθν θμζρα, νερό και κάποιο ςνακ, 
κακότι δε κα υπάρχει κάποιο κυλικείο ςτθν ευρφτερθ περιοχι. Ενδζχεται το βράδυ κατά τθ νυχτερινι 
παρατιρθςθ να ζχει κρφο, οπότε ζνα ηεςτό ζνδυμα ενδείκνυται για κάκε ενδεχόμενο. 
 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, επικοινωνία και δθλϊςεισ ςυμμετοχισ: 
website: http://observatory.phys.uoa.gr 
email:  uoa.wsw@gmail.com    
facebook:  https://www.facebook.com/uoaobservatory (University of Athens Observatory - UOAO) 
 
 
 
 
 
 


