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ΒΡΑΔΙΕΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ  

ΣΕ 7 ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ NATIONAL GEOGRAPHIC 

 
Το NATIONAL GEOGRAPHIC σε συνεργασία με το ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

σας προσκαλεί στην  «Εβδομάδα Παρατήρησης του Πλανήτη Άρη»  
με τηλεσκόπια σε 7 σημεία της Αθήνας 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

ΑΠΟ ΤΙΣ 18:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 22:00 
 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
 

Το National Geographic, με αφορμή τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «ΑΡΗΣ», η οποία αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία 

της προσπάθειας της ανθρωπότητας να αποικίσει τον κόκκινο πλανήτη, σας προσκαλεί στην «Εβδομάδα Παρατήρησης 

του Πλανήτη Άρη», με τηλεσκόπια σε 7 σημεία της Αθήνας, από αυτή τη Δευτέρα 21 έως και την Κυριακή 27 

Νοεμβρίου. Η δράση είναι ανοικτή για το κοινό από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ (18.00 - 22:00) 

καθημερινά και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. 

 

Κάθε ημέρα της εβδομάδας, τηλεσκόπια θα τοποθετούνται σε ένα διαφορετικό σημείο της πόλης, προσκαλώντας 

το κοινό να ζήσει μία μοναδική εμπειρία εξερεύνησης του διαστήματος! Μέσα από το φακό υπερσύγχρονων 

τηλεσκοπίων, δίνεται η μοναδική ευκαιρία σε όλους, να παρατηρήσουν ουράνια σώματα καθώς και τον πιθανό επόμενο 

προορισμό του ανθρώπου στο ηλιακό μας σύστημα, τον πλανήτη Άρη. Αν σας συναρπάζει το διάστημα και οι πλανήτες, 

επισκεφθείτε ένα από τα 7 σημεία της Αθήνας όπου διοργανώνεται η ενέργεια και μάθετε περισσότερα για το διάστημα 

αλλά και για τον κόκκινο πλανήτη! 

 

Η Εβδομάδα Παρατήρησης, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, από το Ζάππειο Μέγαρο στο κέντρο της 

Αθήνας, όπου τηλεσκόπια και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, θα μυήσουν το κοινό στην παρατήρηση των 

πλανητών και στα χαρακτηριστικά του πλανήτη Άρη, καθώς και άλλων αντικειμένων του νυχτερινού αττικού ουρανού. Η 

ίδια δράση θα κάνει στάση τις επόμενες μέρες στο Περιστέρι, τον Άλιμο, το Χαλάνδρι, την Κηφισιά, τη Γλυφάδα 

και το Παλαιό Φάληρο. 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα Εβδομάδας Παρατηρήσεων: 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ 

 ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

 ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΙ, ΑΛΙΜΟΣ 

 ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, ΚΗΦΙΣΙΑ 

 ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ, ΓΛΥΦΑΔΑ 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 
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Δείτε το promo video της ενέργειας: https://www.youtube.com/watch?v=pu6TuRqXfFA 

 

Η εβδομάδα παρατήρησης πραγματοποιείται σε συνέχεια της πρεμιέρας της νέας σειράς ντοκιμαντέρ «Άρης», η οποία 

επαναπροσδιορίζει την τηλεοπτική αφήγηση, καθώς τα 6 επεισόδιά της συνδυάζουν την ποιότητα παραγωγής ταινίας 

μεγάλου μήκους, με την απαράμιλλη ποιότητα ντοκιμαντέρ του National Geographic.  

 
Το παγκόσμιο τηλεοπτικό γεγονός «ΑΡΗΣ» προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 21:00 αποκλειστικά στο National 
Geographic! 
 
Το National Geographic είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Nova, COSMOTE TV, Vodafone TV και Cyta Τηλεόρασης. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site mars.natgeotv.com/gr τη σελίδα του National Geographic στο 
Facebook facebook.com/NGCGreece ή το κανάλι στο YouTube youtube.com/user/NatGeoChannelGreece 
 
 

Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με: 

 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών  

 

Τη δράση υποστηρίζουν: 

Αστρονομική Ένωση Σπάρτης «ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ» 

Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας 

Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος, Παράρτημα Σαλαμίνας 

 
 
Για πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε: 
Press Office – FOX Networks Group Greece 
Τηλ: 2117004715 
Email: foxgreece.pressoffice@fox.com 
 
Σχετικά με τα National Geographic Channels 
Τα National Geographic Channels αποτελούν τη μονάδα παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού περιεχομένου της National Geographic Partners, κοινοπραξίας μεταξύ 21

st
 

Century Fox και National Geographic Society. Κατέχοντας ηγετική θέση, σε παγκόσμιο επίπεδο, στον τομέα των προγραμμάτων επιστήμης, περιπέτειας και εξερεύνησης, 
τα κανάλια National Geographic περιλαμβάνουν: το National Geographic Channel (NGC), το Nat Geo WILD, το Nat Geo People και το Nat Geo Mundo. Επιπλέον, στην 
National Geographic Partners συμπεριλαμβάνονται τα National Geographic Studios, η μονάδα παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων National Geographic. Τα κανάλια 
συνεισφέρουν στην υλοποίηση της δέσμευσης του National Geographic Society για την εξερεύνηση, την προστασία της φύσης και την εκπαίδευση με διασκεδαστικό και 
καινοτόμο περιεχόμενο, από τους κορυφαίους δημιουργούς, επιστήμονες και εξερευνητές. Διεθνώς, το κανάλι NGC είναι διαθέσιμο σε περισσότερα από 440 εκατ. σπίτια, 
σε 171 χώρες και 45 γλώσσες, ενώ το Nat Geo WILD είναι διαθέσιμο σε 131 χώρες και 38 γλώσσες. Επίσης, η National Geographic Partners κατέχει ηγετική θέση και στα 
social media, με τους fans των σελίδων να φτάνουν τα 250 εκατ. Μόνο στο Facebook, το κανάλι NGC διαθέτει πάνω από 55 εκατ. fans παγκοσμίως. Περισσότερες 
πληροφορίες στο: www.natgeotv.com/gr  
 
Σχετικά με τη FOX Networks Group  
Η FOX Networks Group (FNG) αποτελεί βασική λειτουργική μονάδα της 21st Century Fox (εταιρεία εισηγμένη στο NASDAQ, υπό το σύμβολο FOXA). Η FNG αποτελείται 
από το Fox Television Group, στο οποίο υπάγονται η Fox Broadcasting Company και η 20th Century Fox Television, η Fox Cable Networks, στην οποία υπάγεται η FX 
Networks, το Fox Sports Media Group και η National Geographic Partners. Συνδυαστικά, οι συγκεκριμένες επιχειρηματικές μονάδες αναπτύσσουν, προγραμματίζουν και 
διανέμουν παγκοσμίως μεγάλο μέρος του δημοφιλέστερου ψυχαγωγικού, αθλητικού και factual περιεχομένου της Αμερικανικής αγοράς. 
 
Σχετικά με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
Tο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.) είναι Δημόσιο Ερευνητικό Κέντρο (ΝΠΔΔ). Ιδρύθηκε το 1842 με δωρεά του Εθνικού ευεργέτη Γ. Σίνα. Οι επιστημονικές και 
ερευνητικές του δραστηριότητες  αφορούν το εσωτερικό και το φλοιό της Γης, το ατμοσφαιρικό περιβάλλον, τον εγγύς διαστημικό χώρο και το αστροφυσικό Σύμπαν. 
Σχετικά με το αντικείμενα αυτά διεξάγεται βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, με τη χρήση επίγειων και δορυφορικών παρατηρήσεων, και σύνδεση των αποτελεσμάτων με 
την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την εκλαίκευση. Tο Ε.Α.Α. παρέχει υπηρεσίες όπως η συνεχής παρακολούθηση της σεισμικότητας του 
Ελληνικού χώρου και η ενημέρωση της Πολιτείας και του κοινού, η πρόγνωση καιρού, η συνεχής μέτρηση παραμέτρων της ιονόσφαιρας, η συνέχιση ιστορικών κλιματικών 
παρατηρήσεων (διάρκειας 150 ετών), η λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια της Ευρώπης, κ.α.  Σημαντική είναι η συνεισφορά του στην επιμόρφωση του κοινού 
και τον τομέα της διάχυσης της επιστήμης μέσω του Κέντρου Επισκεπτών Πεντέλης και Θησείου που περιλαμβάνει το Μουσείο Γεωαστροφυσικής. Οι δραστηριότητες του 
Κέντρου εξυπηρετούνται από τα Ινστιτούτα  Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ), Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (ΓΕΙΝ) τα οποία είναι στελεχωμένα με επίλεκτο ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό. 

https://www.youtube.com/watch?v=pu6TuRqXfFA
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