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Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε τη 

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021, στις 6.00 μ.μ. 

σε μία διαδικτυακή αστροβραδιά αφιε-

ρωμένη στην παρατήρηση του πλανή-

τη Άρη. Θα έχουμε τη χαρά να δούμε 

τον κόκκινο πλανήτη, όπως φαίνεται 

από το Αστεροσκοπείο της Ελληνογερ-

μανικής Αγωγής, και να ξεναγηθούμε 

στα μυστικά του από μαθήτριες της Α΄ 

Λυκείου αλλά και από αποφοίτους του 

σχολείου μας που σπουδάζουν Φυσική 

στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-

στήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο του 

Εδιμβούργου και στο Πανεπιστήμιο της 

Χαϊδελβέργης. Οι μικρότερες μαθήτρι-

ες της Ε΄ Δημοτικού θα μας παρου-

σιάσουν τις δημιουργίες των ομάδων 

τους στο πλαίσιο της διαθεματικής ερ-

γασίας «Καταφύγιο στον Άρη».

Στη βραδιά θα συμμετάσχει και η κυρία Ελένη Χατζηχρήστου, Αστροφυσικός - Επιστημο-

νική Σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 

οποία θα μας μιλήσει σχετικά με την έρευνα για εξωγήινη ζωή. Η αστροπαρατήρηση θα 

μεταδοθεί από το κανάλι YouTube του σχολείου μας στη διεύθυνση:

https://www.youtube.com/user/ellinogermaniki

Σας περιμένουμε να μοιραστούμε τη μαγεία του διαστήματος και τη χαρά της συμμετοχής 

των παιδιών στην εξερεύνηση του κόκκινου πλανήτη. Εμπρός, λοιπόν, Mars!

Διοργάνωση: Με την υποστήριξη:



18:00 – 18:05

18:05 – 18:35

18:35 – 19:10

20:00

19:25 – 19:45

19:45 – 20:00

19:10 – 19:25

Πρόγραμμα

Καλωσόρισμα, εισαγωγή στην εκδήλωση

Aπο τη Γη στο σύμπαν: Ποια η πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινης ζωής

Δρ. Ελένη Χατζηχρήστου, Αστροφυσικός, European Research Council Executive Agency

Εξερευνώντας τον πλανήτη Άρη

Μαθήτριες Α΄ Λυκείου της Ελληνογερμανικής Αγωγής

Λήξη της εκδήλωσης

Καταφύγιο στον Άρη: Μία διαθεματική εργασία

Νάντια Παπαγεωργίου και μαθήτριες της Ε’ Δημοτικού, Ελληνογερμανική Αγωγή 

Παρατηρώντας τον πλανήτη Άρη με το τηλεσκόπιο της 
Ελληνογερμανικής Αγωγής

Εμμανουήλ Χανιωτάκης, Παναγιώτης Τσουμάκης, Γεώργιος Αθανασόπουλος, 
Ελληνογερμανική Αγωγή

Προοπτικές για σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες  
σε Ελλάδα και Εξωτερικό

Στέλλα Αντωνογιαννάκη, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου
Εμμανουέλα Γερακάκη, Πανεπιστήμιο Χαϋδελβέργης
Ελευθερία Σωτηρίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φοιτήτριες σε Τμήματα Φυσικής, Απόφοιτοι της Ελληνογερμανικής Αγωγής

Ο κόκκινος πλανήτης ανέκαθεν γεν-

νούσε την περιέργεια σε μικρούς και 

μεγάλους. Ο Άρης, που έχει διάμετρο, 

περίπου, το μισό της διαμέτρου της 

Γης, φαίνεται σαν ένας κόκκινος-πορ-

τοκαλί δίσκος με σκοτεινές και φωτει-

νές περιοχές. Στους πόλους του Άρη 

μπορούμε να δούμε περιοχές πάγου, 

όπως αυτές της Γης στην Αρκτική 

και Ανταρκτική, ενώ κάθε δύο χρό-

νια, όταν ο Άρης είναι πιο κοντά στη 

Γη, μπορούμε να δούμε περισσότερες 

λεπτομέρειες στην επιφάνειά του. Ο 

Άρης αποτελεί ένα από τα πιο ενδια-

φέροντα αντικείμενα του ηλιακού μας 

συστήματος, τόσο ως προς την πιθα-

νότητα να έχει φιλοξενήσει ζωή στο 

παρελθόν όσο και ως προς τη δυνα-

τότητα του ανθρώπου να τον εποικίσει 

στις προσεχείς δεκαετίες. Στο πλαίσιο 

αυτό, μόλις έναν μήνα πριν, η απο-

στολή Mars Perseverance της NASA 

προσεδαφίστηκε στον πλανήτη Άρη, 

υλοποιώντας ένα ακόμη βήμα της αν-

θρωπότητας προς την εξερεύνηση του 

κόκκινου πλανήτη και την αναζήτηση 

εξωγήινης ζωής σε αυτόν. Η αποστο-

λή δεν αναζητά μόνο τις συνθήκες που μπορούσαν να καταστήσουν τον Άρη κατοικήσιμο 

στο παρελθόν, αλλά αναζητά και στοιχεία για μικροβιακή ζωή. Έτσι, το ρομποτικό rover Mars 

Perseverance έχει πάνω του ένα τρυπάνι το οποίο μπορεί να συλλέξει δείγματα από το 

αρειανό έδαφος και βράχους για περαιτέρω ανάλυση. Επιπλέον, η αποστολή αυτή παρέχει 

ευκαιρίες να δοκιμαστούν τεχνολογίες οι οποίες θα χρησιμεύσουν στις μελλοντικές επαν-

δρωμένες αποστολές στον κόκκινο πλανήτη.


