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 Το Σχολείο Αστρονομίας, αυτό το καλοκαίρι, προσφέρει μαθήματα 
αστρονομίας για μικρούς και μεγάλους. 
 Στο Περιβόλι τ΄ Ουρανού, έναν όμορφα διαμορφωμένο κήπο, μόλις 3 
χιλιόμετρα από τη Λάρισα, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, ξεναγούμε τους φίλους 
των άστρων στο θερινό νυχτερινό ουρανό.  
 Μαθαίνουμε για τους αστερισμούς και τη μυθολογία τους και παρατηρούμε με 
κιάλια και τηλεσκόπιο τα αστρονομικά αντικείμενα που αυτοί φιλοξενούν.  
 Ακόμη μαθαίνουμε για τον κοσμικό σύντροφο του πλανήτη μας, τη Σελήνη. 
Κατανοούμε το μηχανισμό των φάσεων και αναγνωρίζουμε, παρατηρώντας τη με το 
τηλεσκόπιο, τους εντυπωσιακούς κρατήρες, τις οροσειρές και τις "θάλασσές" της.  
 Επίσης κατά τη διάρκεια της μέρας παρατηρούμε, με ειδικά τηλεσκόπια, το 
δικό μας άστρο, τον Ήλιο και μαθαίνουμε πως λειτουργεί και πως παράγει το φως 
και τη θερμότητα που απλόχερα μας χαρίζει. 
  Τα μαθήματα είναι διάρκειας δύο (2) περίπου ωρών, παραδίδονται σε 
ολιγομελή τμήματα παιδιών (ηλικίας από 10 ετών και άνω) και ενηλίκων, με μέγιστο 
αριθμό τα δέκα (10) άτομα και ελάχιστο πέντε (5), τηρώντας όλα τα απαραίτητα 
μέτρα ασφαλείας. 
 Τα ημερήσια μαθήματα στα οποία γίνεται παρουσίαση και παρατήρηση του 
Ήλιου πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 10:00 - 12:00 και από 17:00-19:00. 
 Τα βραδυνά μαθήματα τα οποία αφορούν στην παρουσίαση - αναγνώριση των 
αστερισμών και παρουσίαση - παρατήρηση της Σελήνης γίνονται από τις 20:30 - 
23:00 τις παρακάτω ημερομηνίες : 
                      
                               Σάββατο 27 Ιουνίου 
                               Κυριακή 28 Ιουνίου (Σελήνη σε 1ο τέταρτο) 
                               Δευτέρα 29 Ιουνίου 
                               Πέμπτη 2 Ιουλίου  
                               Παρασκευή 3 Ιουλίου  
                               Σάββατο 4 Ιουλίου  
                               Κυριακή 5 Ιουλίου (Πανσέληνος) 
           Σάββατο 25 Ιουλίου 
                               Κυριακή 26 Ιουλίου  (Σελήνη σε 1ο τέταρτο) 
                               Τετάρτη 29 Ιουλίου  
                               Πέμπτη 30 Ιουλίου 
                               Παρασκευή 31 Ιουλίου 
                               Σάββατο 1 Αυγούστου 
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                      Κυριακή 2 Αυγούστου 
                      Δευτέρα 3 Αυγούστου (Πανσέληνος) 
                      Δευτέρα 24 Αυγούστου 
                      Τρίτη 25 Αυγούστου (Σελήνη σε 1ο τέταρτο)  
                      Τετάρτη 26 Αυγούστου 
                      Πέμπτη 27 Αυγούστου 
                      Παρασκευή 28 Αυγούστου 
                      Σάββατο 29 Αυγούστου 
                      Κυριακή 30 Αυγούστου 
                      Δευτέρα 31 Αυγούστου 
                      Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 
                      Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 

 Βασική προϋπόθεση είναι η καταλληλότητα των καιρικών συνθηκών 
(αίθριος καιρός). 
 Το κόστος των μαθημάτων είναι 10 ευρώ ανά άτομο ενώ υπάρχουν οι 
παρακάτω ειδικές εκπτώσεις : 
           Άνεργοι, φοιτητές, συνταξιούχοι : 7 ευρώ. 
      Μέλη της Λέσχης των Εξερευνητών του Έναστρου Ουρανού (αφορά 
μόνο παιδιά): 5 ευρώ. 
        Μαθητές του Σχολείου Αστρονομίας (παιδιά ηλικίας άνω των 10 ετών):  
Δωρεάν.  
 Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 6983512219 ή 
αποστείλετε μήνυμα στο info@enastron.org.  
 Υπεύθυνος δράσεων Σχολείου Αστρονομίας Μπιρσιάνης Γιώργος. 

"Ο έναστρος ουρανός μας περιμένει...ας τον ανακαλύψουμε!" 
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Πως θα έρθετε στο Περιβόλι τ΄Ουρανού. 

 Για την μετάβασή σας στο χώρο του μαθήματος θα πρέπει να ακολουθήσετε  
τις παρακάτω αναλυτικές οδηγίες : 

 Στον κυκλικό κόμβο της Ν. Σμύρνης (τέρμα Ηρώων Πολυτεχνείου) παίρνετε την 
έξοδο προς Θεσσαλονίκη. Στο 2ο φανάρι υπάρχει πινακίδα προς Ι.Ν. Αγ. Μαρίνας. 
Στρίβετε εκεί αριστερά και ακολουθείτε το δρόμο. Φτάνετε στην εκκλησία (στο δεξί σας 
χέρι) και συνεχίζετε την πορεία εισερχόμενοι στο χωματόδρομο. Στο τέλος του δρόμου 
(περίπου 150 m μετά την εκκλησία) στρίβετε αριστερά και στο επόμενο τέρμα του 
δρόμου (180 m) στρίβετε υποχρεωτικά δεξιά. Λίγα μέτρα (περίπου 65 m) μετά φτάνετε 
εκ νέου σε τέρμα του δρόμου και στρίβετε αριστερά. Αφού στρίψετε εκεί μετά από 30 
περίπου μέτρα φτάνετε στο Περιβόλι τ΄Ουρανού. 
 Ακολουθεί δορυφορική φωτογραφία της περιοχής με επισήμανση του δρόμου 
από την εκκλησία και μετά. Στο κάτω μέρος της φωτογραφίας φαίνονται και οι 
γεωγραφικές συντεταγμένες. 

 Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας 
οποτεδήποτε χρειαστεί.
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