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Εβδοµάδα Αστρονοµίας
Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 28
Απριλίου η Εβδομάδα
Αστρονομίας 2018 με την
εξαιρετική παρουσίαση του
Μηχανισμού των Αντικυθήρων
από τον καθηγητή του
Πανεπιστημίου Αθηνών κο
Ξενοφώντα Μουσά.
Προηγήθηκε η αστροβραδιά στο
Μύλο του Παππά, το σεμινάριο
αστροφωτογραφίας από τον κο
Δημήτρη Μάλλιαρη, η
παρουσίαση των εργασιών των
μαθητών του Σχολείου
Αστρονομίας και η ομιλία επί των
μετεωριτών από τον κο Τάκη
Θεοδοσίου.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
θερμά, εκτός από τους
προαναφερόμενους, το Γαλλικό
Ινστιτούτου Λάρισας, το
Δημοτικό Αστεροσκοπείο
Λάρισας και το Πολιτιστικό
Κέντρο Εκπαιδευτικών ν.
Λάρισας για την άψογη
συνεργασία στη
συνδιοργάνωση.
Επίσης ευχαριστούμε την
Αντιδημαρχία Πολιτισμού και
Επιστημών του Δήμου
Λαρισαίων και την Ένωση
Ελλήνων Φυσικών.
Τέλος ιδιαίτερες ευχαριστίες
απευθύνουμε στους γονείς και
στους μαθητές του Σχολείου
Αστρονομίας για τη συμμετοχή
τους και σε όλους τους φίλους
μας για τη συμπαράσταση.

www.enastron.org

Παρακάτω παρουσιάζουμε ορισμένα πιο αναλυτικά
στοιχεία για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο
πλαίσιο της Εβδομάδας Αστρονομίας.
Αρχικά πρέπει να αναφερθεί η πρόοδος που σημειώθηκε σε
σχέση με την Εβδομάδα Αστρονομίας 2017 ως προς τον
αριθμό των μαθητών που επισκέφθηκαν την έκθεση στο
Γαλλικό Ινστιτούτο. Το 2017 μας επισκέφθηκαν στο σύνολο
της εβδομάδας τρία (3) σχολεία, περίπου 150 παιδιά, ενώ
φέτος τρία (3) σχολεία ανά ημέρα δηλαδή πάνω απο 600
παιδιά!

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Εβδομάδας Αστρονομίας
φιλοξενήθηκε έκθεση τηλεσκοπίων, αστροφωτογραφίας
και έργων ζωγραφικής εμπνευσμένων από τα ουράνια
σώματα.
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Δευτέρα 23/4
Η έκθεση μετεωριτών του κου Τάκη Θεοδοσίου
κυριάρχησε τις δύο (2) πρώτες ημέρες των εκδηλώσεων,
ενώ το βράδυ της Δευτέρας η ομιλία του εισήγαγε το
ακροατήριο στα μυστικά της συλλογής, ταξινόμησης και
ταυτοποίησής τους. Νωρίτερα το πρωί εκτός από τους
μαθητές σχολείων που επισκέφθηκαν την έκθεση, είχαμε
τη χαρά να ξεναγήσουμε, εξ αποστάσεως, και τους

Σχολείο Αστρονοµίας
Αυτό το μήνα ολοκληρώνεται ο
πρώτος κύκλος μαθημάτων του
Σχολείου Αστρονομίας. Έτσι το
Σάββατο 26 Μαϊου στις 20:00 θα
πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης με
την επίδοση των αναμνηστικών στα
παιδιά και φυσικά τη βράβευση
αυτών που θα διακριθούν για τις
επιδόσεις τους και από τα δύο
τμήματα.
Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι θα
σταματήσει και η ενασχόληση με την
αγαπημένη μας επιστήμη. Συνεχίζουμε
τις θερινές μας δράσεις με τη Λέσχη
Εξερευνητών του Έναστρου Ουρανού
“Τα Πεφταστέρια”. Έτσι θα φτάσουμε
ξανά στο φθινόπωρο για το ξεκίνημα
του νέου κύκλου μαθημάτων του
Σχολείου Αστρονομίας.

μαθητές του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας του
καταστήματος κράτησης Λάρισας.

Τρίτη 24/4
Η έκθεση μετεωριτών παρέμεινε στο χώρο μέχρι το
μεσημέρι της Τρίτης, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας οι
μαθητές του Σχολείου Αστρονομίας παρουσίασαν με
τρόπο μοναδικό για παιδιά της ηλικίας τους τις εργασίες
που οι ίδιοι εκπόνησαν στο πλαίσιο των μαθημάτων.

Τετάρτη 25/4
Οι πρωινές επισκέψεις των σχολείων συνεχίστηκαν, ενώ
μας ξάφνιασε ευχάριστα η αναπάντεχη άφιξη ομάδας
παιδιών από τη Γαλλία, τα οποία βρίσκονταν στη χώρα
μας στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής μαθητών.
Το βράδυ ο φίλος μας αστροφωτογράφος Δημήτρης
Μάλλιαρης μας παρουσίασε ένα μοναδικό σεμινάριο
αστροφωτογράφισης, εξηγώντας τις μεθόδους και τις
τεχνικές λήψης των μοναδικών αστροφωτογραφιών του
που φιλοξενήθηκαν στην έκθεση.

Πέµπτη 26/4
Η μέρα αυτή ήταν αφιερωμένη στην αστροβραδιά που
είχαμε προγραμματίσει. Από νωρίς το βράδυ πλήθος
κόσμου συγκεντρώθηκε στο προαύλιο το Μύλου του
Παππά, περιμένοντας υπομονετικά να θαυμάσει τη
Μαθήτριες του Σχολείου
Αστρονομίας με το κατοπτρικό
τηλεσκόπιο 12 ιντσών.

Σελήνη μέσα από τα τηλεσκόπια που στήσαμε σε
συνεργασία με το Δημοτικό Αστεροσκοπείο Λάρισας.
Την παράσταση για μία ακόμη φορά έκλεψαν οι μαθητές
του Σχολείου Αστρονομίας, οι οποίοι σε συνθήκες

www.enastron.org
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πρωτόγνωρες για αυτούς, λόγω του κόσμου, χειρίστηκαν τα τηλεσκόπια με τρόπο
υποδειγματικό. Συνολικά πέντε (5) τηλεσκόπια τέθηκαν στη διάθεση των συμπολιτών μας.

Παρασκευή 27/4
Η Παρασκευή ήταν η τελευταία μέρα πρωινών επισκέψεων σχολείων. Το απόγευμα
μετακομίσαμε από το Γαλλικό Ινστιτούτο στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής
Βιβλιοθήκης. Εκεί παρουσιάσαμε στοιχεία ουρανογραφίας στους μαθητές που συμμετείχαν
στη δράση “Σχολείο Ανοιχτό στην Κοινωνία” που διοργάνωσε το Εργαστηριακό Κέντρο
Φυσικών Επιστημών Λάρισας.

Σάββατο 28/4
Ουσιαστικά η τελευταία ημέρα της Εβδομάδας Αστρονομίας επιισφραγίστηκε, όπως και όλη
η εβδομάδα, από την εξαιρετική
ομιλία του καθηγητή του
Πανεπιστημίου Αθηνών κου
Ξενοφώντα Μουσά. Η ομιλία
δόθηκε στο “Χατζηγιάννειο”
Πνευματικό Κέντρο Λάρισας και
είχε ως θέμα το Μηχανισμό των
Αντικυθήρων. Στην πλαϊνή
φωτογραφία ο κος Ξεν. Μουσάς
με τον επιστημονικό Διευθυντή
του Αστεροσκοπείου Λάρισας κο
Ιωάννη Χουϊνάβα και το μέλος
του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων
Φυσικών κο Σταμάτη Μαλάκο.
www.enastron.org
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Κλείνουμε το αφιέρωμα αυτό στην Εβδομάδα Αστρονομίας 2018 με μία γενική άποψη της
αίθουσας του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας, η οποία πολύ ευγενικά μας παραχωρήθηκε.

Ο ουρανός του Mαϊου

Οι φάσεις της Σελήνης
08 Mαϊου - Τελευταίο Τέταρτο
15 Μαϊου - Νέα Σελήνη
22 Μαϊου - Πρώτο Τέταρτο
29 Μαϊου - Πανσέληνος

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
www.calsky.com
• Στην ώρα ανατολής της Πανσελήνου έχει συνυπολογιστεί η διόρθωση της θερινής ώρας που ισχύει
από τις 25/3. Ενημέρωση από Δημοτικό Αστεροσκοπείο Λάρισας.
• Επιμέλεια κειμένων - Ομάδα σύνταξης “Έναστρον ΚοινΣΕπ”.
• Για όλο το υλικό που δημοσιεύεται εδώ και προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής
ιδιοκτησίας έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες αίτησης έγκρισης δημοσιοποίησης.
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