
Δελτίο τύπου

 

Σν 8o Παλειιήλην πλέδξην Δξαζηηερληθήο Αζηξνλνκίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Θάζο ζηιρ 11 με 13 

Οκηυβπίος 2013 ζηο ξενοδοσείο Alexandra Beach Thassos Spa Resort ζηον Ποηό. Σν ζπλέδξην 

απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο εξαζηηέρλεο αζηξνλόκνπο, θνηηεηέο θαη ιάηξεηο ηεο επηζηήκεο. θνπόο ηνπ είλαη ε 

δηάδνζε ηεο αζηξνλνκίαο, ε επαθή κεηαμύ ησλ εξαζηηερλώλ, αιιά θαη ε γλσξηκία κε ηελ Θάζν! 

 Η ζεκαηνινγία ηνπ ζπλεδξίνπ πεξηιακβάλεη: 

 Δπηζηεκνληθέο κειέηεο 

 Παξαηεξήζεηο θαη Καηαγξαθέο  

 Eξαζηηερληθό εμνπιηζκό 

 Αζηξνθσηνγξάθεζε 

 Αθηεξώκαηα 

 Γηάδνζε ηεο επηζηήκεο ηεο Αζηξνλνκίαο 

Μεηαθοπά και κόζηορ ζςμμεηοσήρ 

ην ζπλέδξην κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ όινη νη ιάηξεηο ηεο αζηξνλνκίαο αλεμαξηήησο ηδηόηεηαο.  

πλδξνκή:  35€ 

Φνηηεηέο:    25€ 

Η δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ απνθάζηζε γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ζπλέδξσλ λα νξίζεη δύν δξνκνιόγηα 

ιεσθνξείσλ κε αθεηεξία ηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε θαη πξννξηζκό ηνλ Πνηό ηεο Θάζνπ. 

Από Αζήλα: Πέκπηε 10 Οθησβξίνπ ώξα 10:00πκ 

Κόζηνο ζπκκεηνρήο:  50€ 

Από Θεζζαινλίθε: Πέκπηε 10 Οθησβξίνπ ώξα 15:30κκ 

Κόζηνο ζπκκεηνρήο:  30€ 

Δπηζηξνθή ηελ Κπξηαθή 

 

  

http://www.alexandrabeach.gr/


Σςδήηεζε ζηπογγςλήρ ηπαπέδερ 

Θα έρνπκε ηελ ηηκή θαη ηε ραξά λα θηινμελνύκε ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ ηξεηο εθιεθηνύο επηζηήκνλεο, 

γλσζηνύο θαη αγαπεηνύο ηόζν ζηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα όζν θαη ζην επξύ θνηλό, νη νπνίνη ζα 

θαηαζέζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο ζε κηα ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο πνπ αλακέλεηαη λα είλαη εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνπζα. 

Ο ηίηινο ηεο ζπδήηεζεο: «Ο πόλορ ηερ επιζηεμονικήρ γνώζερ ζηε διαμόπθυζε ηερ ζςλλογικήρ ζκέτερ». 

Τπό απηή ηελ νκπξέια, ηα επί κέξνπο ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνύλ είλαη: 

 Η Αζηξνλνκία σο θνζκνζεσξία – ηζηνξηθή αλαζθόπεζε 

 Αζηξνινγία, εμσγήηλνη θαη άιια δαηκόληα 

 Αιήζεηα θαη Οκνξθηά σο αληίβαξν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη παξακπζία 

 Δξσηήζεηο από ην θνηλό 

Δπίζεκνη πξνζθεθιεκέλνη 

Γιάννερ Σειπαδάκερ, Καζεγεηήο Αζηξνλνκίαο ΑΠΘ. 

Χάπερ Βάπβογλερ, Καζεγεηήο ζην ηκήκα θπζηθήο ΑΠΘ. 

 

Workshops 

Αζηροθωηογραθία Βαθέως Οσρανού μέζα από ηην πόλη 

ην εξγαζηήξην απηό, ζα παξνπζηαζηνύλ κέζνδνη θαη ηερληθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο θσηνξύπαλζεο, πξηλ θαη κεηά ηελ θσηνγξάθηζε - όπσο ζην ζηάδην ηεο 

επεμεξγαζίαο - πνπ κε ηελ ρξήζε ηνπο θάλνπλ εθηθηή ηελ αζηξνθσηνγξαθεζε 

αληηθεηκέλσλ βαζέσο νπξαλνύ από πεξηνρέο κε κέηξηα έσο θαη έληνλε θσηνξύπαλζε.  

Φαξκαθόπνπινο Αληώλεο 
 
Αζηρονομική Φαζμαηοζκοπία: Προζαρμόζονηας έναν αζηρονομικό 

θαζμαηογράθο ηασηότρονης ζκόπεσζης- οδήγηζης ζε ηηλεζκόπιο 

ηνηρεία Φαζκαηνζθνπίαο, θάζκαηα εθπνκπήο θαη απνξξόθεζεο, κέηξεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ελόο ζώκαηνο από ην θάζκα ηνπ. Σερληθέο, ηδέεο θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Ση 

ζπκπεξάζκαηα πξνθύπηνπλ. Υξήζε Οπηηθώλ ηλώλ ζε θαζκαηνγξάθν. 

Αξηζηείδεο Βνύιγαξεο 

Δργαζηήριο καηαγραθής θωηορύπανζης 

Σν workshop ζα παξνπζηάζεη ηνπο δηάθνξνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα θαηαγξαθεί ε 

θσηνξύπαλζε (νπηηθή παξαηήξεζε, κέηξεζε κε SQM, CCD θηι) θαζώο θαη κηα κεζνδνινγία νξγάλσζεο θαη 

πξνγξακκαηηζκνύ ησλ κεηξήζεσλ ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε κηα πξνζπάζεηα παλειιήληαο θαηαγξαθήο κε 

θνηλή κέζνδν από ηνπο εξαζηηέρλεο αζηξνλόκνπο. 

Αλδξέαο Παπαιάκπξνπ 

Δκπαίδεσζη-Γιάδοζη ηης αζηρονομίας: Δπιηόποσ διαδραζηικό και αλληλεπιδραζηικό με ηοσς 

ζσνέδροσς, εκπαιδεσηικό πρόγραμμα με μαθηηές ως παράδειγμα 

Σν εθπαηδεπηηθό απηό πξόγξακκα, είλαη εκπλεπζκέλν από ην ζέκα ηεο Παγθόζκηαο Δβδνκάδαο Γηαζηήκαηνο 

(www.worldspaceweek.org). Πξόθεηηαη γηα έλαλ εηήζην ζεζκό, πνπ δηνξγαλώλεηαη θαηά ηελ πεξίνδν 4-10 

Οθησβξίνπ θαη έρεη ζθνπό ηελ εθιαΐθεπζε θαη δηάδνζε ηεο Αζηξνλνκίαο. 

Καηεξίλα Γ. Αγγεηνπιάζηε 

 



Φωηογραθίζονηας ηην νύτηα 

Απιέο ηερληθέο γηα λα απνγεηώζεηε ηηο λπρηεξηλέο ζαο θσηνγξαθίεο. Ση ζα ρξεηαζηείηε γηα λα θσηνγξαθίζεηε 

ηε λύρηα, από λπρηεξηλά ηνπία κέρξη θαη ηνλ έλαζηξν νπξαλό. Ρπζκίζεηο, ηξόπνο θσηνγξάθηζεο αιιά θαη 

πνιιά tips πνπ έρνπλ κνηξαζηεί καδί καο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ. Βήκα βήκα πσο κεηακνξθώλνπκε κία 

απιή ιήςε ζε κία εληππσζηαθή θσηνγξαθία, κε ηελ βνήζεηα ηνπ Photoshop. Γεληθέο πξαθηηθέο ζπκβνπιέο 

γηα ηε λπρηεξηλή θσηνγξάθηζε. 

ηξάηνο Αγηάλνγινπ 

Νςσηεπινέρ εκδελώζειρ και παπάλλελερ εξοπμήζειρ 

ηόρνο ηνπ ζπλεδξίνπ δελ είλαη κόλν ε δηάδνζε ηεο επηζηήκεο, αιιά θαη ε αλάπηπμε ησλ επαθώλ κεηαμύ ησλ 

εξαζηηερλώλ αζηξνλόκσλ. Κάζε βξάδπ ειάηε λα γλσξηζηνύκε ζηα κπαξ ηνπ μελνδνρείν ζε εθδειώζεηο 

αθηεξσκέλεο ζηελ αζηξνλνκία.  

Το ππυί ηερ Παπαζκεςήρ: Δπίζθεςε ζηνλ Θενιόγν, ηελ παιηά πξσηεύνπζα 

ηνπ λεζηνύ 

Ο Θενιόγνο ίζσο είλαη ην πην γξαθηθό ζεκείν ηεο Θάζνπ. Γλσξίζηε ηελ παιηά 

πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ κέζα από ηελ μελάγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

Πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ ρσξηνύ ζην ιανγξαθηθό κνπζείν θαη ηνπο άιινπο 

παξαδνζηαθνύο ρώξνπο ηνπ ρσξηνύ. 

 

Το βπάδς ηερ Παπαζκεςήρ: Αζηξνπάξηπ ζην RoofGarden  

Σν roof garden καο πεξηκέλεη ην βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο. βήλνπκε ηα θώηα 

ζε όινθιεξν ην μελνδνρείν θαη απνιακβάλνπκε ην λπρηεξηλό νπξαλό ηεο 

Θάζνπ απαιιαγκέλν από θσηνξύπαλζε κέρξη ην πξσί.  

 

Το βπάδς ηος Σαββάηος: Gala & Μνπζηθή εθδήισζε 

Λίγν πξηλ ηελ ιήμε ηνπ ζπλεδξίνπ, ην βξάδπ ηνπ αββάηνπ, βάιηε ηα θαιά 

ζαο θαη ειάηε λα απνραηξεηηζηνύκε κε έλα όκνξθν δείπλν. Η βξαδηά καο ζα 

θιείζεη κε ηελ ζπλαπιία ησλ Trio Comple Folk. 

https://www.facebook.com/triocomple.folk?fref=ts 

 

 

Βπάδς Κςπιακήρ: Δμόξκεζε ζηελ θνξπθή ηεο Θάζνπ (1204 κ.) θαη 

παξαηήξεζε ηνπ λπρηεξηλνύ νπξαλνύ  

Μηα άιιε όςε ηνπ λεζηνύ! Με ηελ ρξήζε δηθώλ καο νρεκάησλ 

κεηαθεξόκαζηε ζηελ θνξπθή ηεο Θάζνπ (1204 κ.) γηα λα δνύκε από εθεί ην 

ειηνβαζίιεκα θαη ηελ ζέα ζηελ πόιε ηεο Καβάιαο, ηελ Ξάλζε, ηε 

ακνζξάθε, ην Άγην Όξνο, ην Γέιηα ηνπ Νέζηνπ θαη κε ηδαληθό θαηξό ηε 

Λήκλν θαη ηηο Σνπξθηθέο αθηέο! Μέρξη λα πέζεη ε λύρηα επηζηξέθνπκε ζηελ 

βάζε καο, ην νξεηβαηηθό θαηαθύγην (910 κ.). Η ειήλε δύεη ζηηο 12.30π.κ. 

θαη από απηή ηελ ζηηγκή κέρξη ην πξσί ζα κπνξέζνπκε λα παξαηεξήζνπκε ζε 

ζπλζήθεο κε κεδεληθή θσηνξύπαλζε. 

 

https://www.facebook.com/triocomple.folk?fref=ts


Διαμονή 

Σν 8ν ΠΔΑ εμαζθάιηζε δσκάηηα γηα όινπο ηνπο ζπλέδξνπο 

ηνπ ζην μελνδνρείν Alexandra Beach Thassos Spa Resort πνπ 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ην ζπλέδξην, ώζηε λα δηεπθνιπλζνύλ νη 

κεηαθηλήζεηο όισλ. Ωζηόζν αλ επηζπκείηε κπνξείηε λα 

αλαδεηήζεηε άιια δσκάηηα ζηηο γύξσ πεξηνρέο, Πνηόο, 

Ληκελάξηα, Πεπθάξη. 

 

Χοπεγοί επικοινυνίαρ 

 

Σύλλογος Φίλων Αζηρονομίας Αναηολικής Μακεδονίας 

Τελέθυνο : 6987008093 

Email: synedrio@astrosfam.org 

Web : synedrio.astrosfam.org 

 

Χοπεγοί 

 

http://synedrio.astrosfam.org/deltaiotaalphamuomicronnu942.html
http://www.astrosfam.org/
http://astrovox.gr/
http://synedrio.astrosfam.org/
http://astronomy.gr/

