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Ο Sir David 
επισκέφθηκε σπάνιους 
ορεινούς γορίλες το 

1979.

Ο διάσημος Βρετανός 
τηλεπαρουσιαστής της φύσης!

Σήμερα, ο Sir David είναι άνω των 

90 ετών, αλλά εξακολουθεί 

να ταξιδεύει σε όλο τον 

κόσμο και να παρουσιάζει 

συναρπαστικά προγράμματα, 

όπως τα Μπλε Πλανήτης 

II και Ο Πλανήτης μας, τα 

οποία αλλάζουν τον τρόπο 

με τον οποίο οι άνθρωποι 

βλέπουν την κλιματική αλλαγή, 

την πλαστική ρύπανση και άλλα 

σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα. Έχει επίσης 

γράψει αρκετά βιβλία και έχει δώσει ομιλίες σε 

εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο!

Γνωρίζατε ότι;
• Όπως οι περισσότεροι Βρετανοί εκείνη την 

εποχή, ο Sir David  δεν είχε τηλεόραση 
όταν πήγε να εργαστεί στο BBC. Στην 
πραγματικότητα, είχε παρακολουθήσει 
μόνο ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα!

• Παρά το γεγονός ότι έχει ταξιδέψει με 
πλοία, αεροπλάνα, τρένα και άλογα, ο Sir 
David δεν έχει αυτοκίνητο, καθώς δεν 
πέρασε ποτέ τις εξετάσεις οδήγησης.

• Αν και γοητεύεται από όλα τα ζώα, 
φοβάται τους αρουραίους!

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

Ο Sir David είναι ο μόνος 
άνθρωπος που έχει κερδίσει 

BAFTA (βραβεία της 
Βρετανικής Ακαδημίας 
Κινηματογραφικών και 

Τηλεοπτικών Τεχνών) για 
προγράμματα γυρισμένα σε 
ασπρόμαυρο και έγχρωμο 

φιλμ, σε HD και 3D!

Δίδασκε τα παιδιά 
για τον υδρόχοιρο 

το 1956!

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

Όπως μπορείτε να 
φανταστείτε, ο Sir David 

λατρεύει τα ζώα! Δύο 
από τα πιο αγαπημένα 
του είναι οι φυλλώδεις 
θαλάσσιοι δράκοι (που 

σχετίζονται στενά με τους 
ιππόκαμπους) και 

οι πίθηκοι!
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Ο Sir David Attenborough γεννήθηκε 

στο Λονδίνο στις 8 Μαΐου 1926. 

Γοητευμένος από τη φύση από νεαρή 

ηλικία, σπούδασε Φυσικές Επιστήμες στο 

Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ πριν αρχίσει 

να εργάζεται στη Βρετανική Ραδιοφωνία και 

Τηλεόραση (BBC) το 1952.

Η πρώτη τηλεοπτική σειρά του Sir David, Zoo 

Quest, κυκλοφόρησε το 1954. Ήταν το πιο 

φιλόδοξο ντοκιμαντέρ για τη φύση που 

γυρίστηκε ποτέ - και αποδείχθηκε πολύ 

δημοφιλές! Ο Sir David εργάστηκε στη συνέχεια 

ως Ελεγκτής του καναλιού 2 του BBC, 

πριν παραιτηθεί για να γίνει συγγραφέας και 

αφηγητής της πρωτοποριακής σειράς Life. Αυτή 

η βραβευμένη σειρά προγραμμάτων παιζόταν 

από το 1979-2008, δείχνοντας σε εκατομμύρια 

τηλεθεατές παντελώς άγνωστες πτυχές της 

άγριας φύσης από όλη την υφήλιο!

Ήρωας του Πλανήτη!
Sir David Attenborough


