ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Εκδηλώσεις 2008

Ο
Σ.Φ.Α.Κ είναι ένας µη-κερδοσκοπικός πολιτιστικός και
επιστηµονικός σύλλογος, ένας φορέας γνώσης και πολιτισµού που
δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Οι µέχρι τώρα
δράσεις µας σκοπό έχουν την παροχή µιας εναλλακτικής πολιτιστικής
πρότασης, στον κόσµο της Κρήτης και την προσέγγιση της
εξειδικευµένης, αλλά συναρπαστικής επιστήµης της αστρονοµίας µε το
ευρύ κοινό. Τα δύο τελευταία έτη συνεχίσαµε ακούραστα τον σχεδιασµό
και την υλοποίηση εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Κρήτη και έχουµε να
αναδείξουµε ένα πλούσιο εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και επιστηµονικό
έργο.
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2008
16 Ιανουαρίου 2008 - Έναρξη του Λαϊκου Πανεπιστημίου του Αγ. Νικολαόυ με την
συμμετοχή του Σ.Φ.Α.Κ.

Μετά από πρόσκληση του µέλους του Συλλόγου
κ.Βαρελά ∆ηµητριου παρεβρεθήκαµε πεντε µελη
του Συλλογου στην διαλεξη του Επίκουρου
Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης Ιωσήφ
Παπαδάκη, Υποδιευθυντή του Αστεροσκοπίου
Κρήτης µε θέµα: Εν Αρχή..." στα πλαίσια της
έναρξη του Λαϊκου Πανεπιστηµείου του Αγ.
Νικολαόυ. Ο σύλλογος συµµετείχε µε έκθεση
αστροφωτογραφίας, προβολής αστρονοµικών
ντοκιµαντέρ, έκθεση τηλεσκοπίων και βιβλίων
αστρονοµίας και µε ηλιακή παρατήρηση µετά το τέλος της διάλεξης.

Παρασκευή 25 Ιανουραίου 2008 - Συνάντηση µελών & Φίλων
Στην
αίθουσα
εκδηλώσεων
της
Συναιτεριστικής
Τράπεζας
Χανίων
συναντήθηκαν οι φίλοι κα τα µέλη του
Σ.Φ.Α.Κ. όπου παρουσιάστηκαν τελευταία
νέα και εξελίξεις από τον χώρο της
Αστρονοµίας, θέµατα φωτορύπανσης και η
συνεργασία µας µε την IDA για την
διατήρηση των σκοτεινών ουρανών, και
παρουσίαση του κεντρικού θέµατος:
Αστρονοµία - ιστορική αναδροµή από τον
γραµµατέα
του
Συλλόγου
∆ηµήτρη
Νικολαΐδη. Η εκδήλωση έκλεισε µε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Οι τυχεροί
ήταν δύο αφού τα δώρα ήταν δύο, ευγενική προσφορά των εταιρειών Κ. Νοµικός και
Ακτίς που τους ευχαριστούµε και πάλι ολόψυχα και το ∆Σ του Σύλλογου απεφάσισε
να µοιραστούν σε δύο µέλη. Το τρίτο δώρο (προσφορά του Συλλόγου στους φίλους
του, το βιβλίο The Monthly Sky Guide και µια αφίσα της Σελήνης) κέρδισε ο
υπάλληλος της Τράπεζας Χανίων που µας προσέφερε αγόγγυστα και πρόθυµα
καφέ, αναψυκτικά και νερό.
Σάββατο 1 Μαρτίου 2008 - Συνάντηση µελών
Έγινε συνάντηση των µελών στην αίθουσα του Συλλόγου ΠΑΛΣΟ-Χανίων όπου
παρουσιάστηκαν τα τελευταία νέα και εξελίξεις από το χώρο της Αστρονοµίας από
τον πρόεδρο Χρήστο Σωτηρόπoυλο, Παρουσίαση από την Ευγενία Παπαλά του
θέµατος Προετοιµασία και Οργάνωση Παρατήρησης και τεχνικά θέµατα
τηλεσκοπίων από τους Στέλιο Σταµπολάκη και ∆ηµήτρη Νικολαϊδη.
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Σάββατο 22 Μαρτίου 2008 - Εν αρχή
Στην αίθουσα εκδηλώσεων της Τράπεζας Χανίων µε καλεσµένο οµιλητή τον
επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης και υποδιευθυντή του
Αστεροσκοπείου του Σκίνακα. Η οµιλία εστιάζεται στον απόηχο της ∆ηµιουργίας και
αναφέρεται στην αποκαλούµενη Μικροκυµατική Ακτινοβολία Υποβάθρου, η οποία
ανακαλύφθηκε το 1963 από τους Αµερικανούς επιστήµονες Penzias και Wilson.
Λίγες επιστηµονικές ανακαλύψεις αυτού του αιώνα µπορούν να συγκριθούν σε
σπουδαιότητα µε την παρατήρηση της κοσµικής ακτινοβολίας υποβάθρου, µιας
διάχυτης ακτινοβολίας µικροκυµάτων που κατακλύζει ολόκληρο το Σύµπαν και
θεωρείται ότι είναι το σηµερινό υπόλειµµα από την υπέρθερµη αρχέγονη Μεγάλη
Έκρηξη που δηµιούργησε την ύλη, το χώρο και το χρόνο, περίπου 12-15
δισεκατοµµύρια χρόνια πριν.
12 Απριλίου 2008 - 2η ∆ιεθνής βραδιά Αστρονοµίας των Πεζοδροµίων

Ο Σ.Φ.Α.Κ. ως µόνιµο µέλος των
International
Sidewalk
Astronomers διοργάνωσε µε
µεγάλη επιτυχία την 2η συεχή
συνάντηση των αστρονόµων των
πεζοδροµείων σε Χανιά Ηράκλειο και Σητεία µε την
συµµετοχή εκατοντάδων πολιτών
και δεκάδων τηλεσκοπείων και
ερασιτεχνών αστρονόµων

Κυριακή 11 Μαΐου 2008 - Αστρονοµία και ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Στο σεµινάριο θα παρουσιαστούν: Η σελίδα του συλλόγου www.sfak.gr, η
astronomia.gr και wikipedia.org για εύρεση άρθρων αστρονοµικού περιεχοµένου,
όπως επίσης και τα αστρονοµικά προγράµµατα: Stellarium, Cartes De ciel,
The Sky, Starry Night, Οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν πρακτική
εφαρµογή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
8 Ιουνίου 2008 - Επίσκεψη στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα
Το Αστεροσκοπείο Σκίνακα προσφέρει µέρες ελεύθερης επίσκεψης κοινού κάθε
χρόνο. ∆ίδεται η δυνατότητα στους επισκέπτες του να έχουν µια πρώτη γνωριµία της
λειτουργίας του Αστεροσκοπείου, να πληροφορηθούν για τα τελευταία επιτεύγµατα
στην Αστροφυσική και να παρατηρήσουν από το τηλεσκόπιο. Ο Σ.Φ.Α.Κ.
διοργανώνει εκδροµές στο αστεροσκοπείο µε λεοφωρεία και καιρού επιτρέποντος
στήνει τα δικά του τηλεσκόπια για οπτική παρατήρηση, παράλληλα µε το τηλεσκόπιο
των 1,3 µέγτρων του αστεροσκοπείου.
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Κυριακή 29 Ιουνίου - Κυριακή 7 Ιουλίου - Ναυτική Εβδοµάδα 2008

Ο Σύλλογος Φίλων Αστρονοµίας Κρήτης
συµµετέχει στις εκδηλώσεις της Ναυτικής
Εβδοµάδας µε θέµα "Ναυσιπλοΐα και
Αστρονοµία" Έκθεση αστροφωτογραφίας και
αστρονοµικού εξοπλισµού στο Παλιό Τελωνείο
µε προβολές και παρουσιάσεις,
Αστροπαρατήρηση µπροστά από το κάστρο των
Αρχαίων Απτέρων, Οµιλία καθηγητή κου
Σειραδάκη: Ο Υπολογιστής των Αντικυθήρων.
Η έκθεση θα γίνει στο Παλιό Τελωνείο και θα
περιέχει: • Έκθεση αστροφωτογραφίας,
αστροχαρτών • Εκθέµατα αστρονοµικής
ναυσιπλοΐας (εξάντας, αστρολάβος). Υπάρχουν
επίσης εκπαιδευτικοί εξάντες για την χρήση από
το κοινό • Έκθεση τηλεσκοπίων • Χώρο
προβολής ταινιών για 30-50 άτοµα
• Παρουσίαση ναυσιπλοΐα και αστρονοµία σε
σλάιντς

2 Ιουλίου 2008 - Ο ΣΦΑΚ καλεσµένος στο καταφύγιο της Ταύρης του ΕΟΣ
Χανίων

Ο Σύλλογος Φίλων Αστρονοµίας Κρήτης είναι καλεσµένος του Ε.Ο.Σ. Χανίων στις
δύο κατασκηνωτικές περιόδους του συλλόγου στις 2 και 10 Ιουλίου 2008 στο
καταφύγιο της Ταύρης. Το καταφύγιο βρίσκεται σε µεγάλο υψόµετρο µακριά από τα
φώτα της πόλης και προσφέρεται για αστροπαρατήρηση και φωτογράφιση. Φτάσαµε
στ' Ασκύφου ακριβώς την ώρα του ραντεβού µας. Ο πρόεδρος του ορειβατικού είχε
φτάσει λίγο νωρίτερα και µας περίµενε. Το παιδικό ορειβατικό κέντρο λειτουργεί εδώ
και πολλά χρόνια στο καταφύγιο της Ταύρης στ Ασκύφου, Σφακίων σε υψόµετρο
1200 µέτρων. Οι 8 µέρες παραµονής τους είναι γεµάτες δραστηριότητες. Με την
ευκαιρία αυτή βρεθήκαµε κι εµείς για άλλη µια χρονιά µαζί τους να εξερευνήσουµε
την µαγεία του νυχτερινού ουρανού.

Σάββατο 4 Ιουλίου 2008 - Παρατήρηση Στο κάστρο της Αρχαίας Απτέρας
∆εν είναι τόσο η µαγεία της παρατήρησης, δεν είναι τόσο η αγάπη για τον έναστρο
ουρανό, δεν είναι οι καινούργιες γνώσεις που θα προκύψουν από τέτοιας µορφής
συναντήσεις. Το πιο σπουδαίο είναι πως κάθε φορά που οι ερασιτέχνες αστρονόµοι
διαθέτουν τον εξοπλισµό τους και τις γνώσεις τους στον απλό κόσµο, αναδεικνύεται
το πιο εκπληκτικό αλλά και το ποιο σηµαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την
κοινωνία µας.

Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης – Εκδηλώσεις 2008
4

Η δίψα για γνώση. Αυτό φάνηκε έντονα για µια ακόµα φορά, στην βραδιά
αστροπαρατήρησης που οργάνωσε ο ΣΦΑΚ την Παρασκευή 4 Ιουλίου στα Αρχαία
Άπτερα, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδοµάδας 2008.Το πλήθος του
κόσµου που βρέθηκε κοντά µας αυτό το βράδυ – απρόσµενο για τους οργανωτές –
µας µετέφερε ένα καθοριστικό µήνυµα: Μπορούµε να αφήσουµε τον καναπέ του
σπιτιού µας και το κουτί της ανοησίας και της πνευµατικής εξαθλίωσης, φτάνει να
µας δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα.

Το αν αξίζει τον κόπο ή όχι φαίνεται καθαρά από τα ερωτήµατα και τις απορίες που
καταθέτουν σε µας άνθρωποι όλων των ηλικιών. Έτσι κι αυτή τη βραδιά για µια
ακόµα φορά, µείναµε έκπληκτοι από το υψηλό επίπεδο των ερωτηµάτων που µας
υπέβαλαν οι επισκέπτες µας και την ειλικρινή διάθεση και προσπάθεια όλων προς την
κατεύθυνση της κατανόησης του κόσµου µέσα στον οποίο ζούµε και εξελισσόµαστε.
Οι γνώσεις της επιστήµης της αστρονοµίας προσφέρουν µια σφαιρική αντίληψη
του κόσµου µας, κάτι που γίνεται αµέσως αντιληπτό από οποιονδήποτε έρθει σε
επαφή µαζί τους. Εκεί επικεντρώνεται και η δική µας προσπάθεια σαν µέλη του
"Συλλόγου Φίλων Αστρονοµίας Κρήτης". Αυτός είναι ο σκοπός µας. Προσπαθούµε
αγόγγυστα και αφιλοκερδώς για τη διάδοση αυτών των γνώσεων στους νέους
ανθρώπους και στον απλό κόσµο γενικότερα.

Γνωρίζουµε βέβαια πως κάποιοι «άλλοι» έχουν λάβει αυτή την εντολή από την
κοινωνία και ότι αυτοί έχουν την υποχρέωση. ∆εν τρέφουµε όµως καµία
ψευδαίσθηση πως θα το τολµήσουν ποτέ. Το αντιλαµβανόµαστε κάθε φορά από την
αρνητική τους στάση όταν τους προσκαλούµε να συµµετέχουν στις εκδηλώσεις µας.
Το καταλαβαίνουµε, χωρίς αµφιβολία, κάθε φορά που σφυρίζουν αδιάφορα όταν τους
λέµε ότι είµαστε εδώ. Μας το υπογράµµισαν και πάλι µε την αδιαφορία και απουσία
τους από τη διάλεξη του καθηγητή Αστροφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης κου Γιάννη Σειραδάκη, που οργάνωσε ο ΣΦΑΚ και που
πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ το Σαββάτο 5 Ιουλίου.
Σίγουρα θα έχουν τους λόγους τους.
Σταµπολάκης Στέλιος Μέλος ∆.Σ. του ¨Συλλόγου Φίλων Αστρονοµίας Κρήτης¨
Σάββατο 5 Ιουλίου 2008 - Ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων: ένας αρχαίος
ελληνικός αστρονοµικός υπολογιστής
Γιάννης Σειραδάκης, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Τµήµα Φυσικής, ΣΘΕ, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
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10 Ιουλίου 2009 - Απονοµή αναµνηστικών από το Πολεµικό Ναυτικό
Την Πέµπτη 10 Ιουλίου και ώρα
13:00 το Πολεµικό Ναυτικό
παρέθεσε δεξίωση στη Λέσχη
Αξιωµατικών του Ναυστάθµου
Κρήτης σε όλους τους φορείς και
πολιτιστικούς συλλόγους που
συµµετείχαν στον εορτασµό της
Ναυτικής Εβδοµάδας 2008.
Το Σύλλογο Φίλων Αστρονοµίας
Κρήτης εκπροσώπησε ο πρόεδρος
του ∆.Σ. Χρήστος Σωτηρόπουλος
και το µέλος αυτού Στέλιος
Σταµπολάκης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απενεµήθησαν από τον ∆ιοικητή του Ναυστάθµου
Κρήτης αναµνηστικά διπλώµατα και δώρα στους εκπροσώπους των φορέων.
13 Ιουλίου 2008 - Εκδροµή στο Αστεροσκοίο του Σκίνακα

Οι συµµετοχές για την επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο ήταν τριπλάσιες από την
προηγούµενη επίσκεψη µας. Τα µέλη του ∆.Σ Χρήστος Σωτηροπουλος, ∆ηµητρης
Νικολαΐδης, Στέλιος Σταµπολάκης και Ευγενία Παπαλά συνόδευσαν τους 72
επισκέπτες στην κορυφή του Σκίνακα.

Η εκδροµή ξεκίνησε στις
4.00 από την πλατεία
Αγοράς και µετά από µια
σύντοµη στάση στ' Ανώγια
για να ξεµουδιάσουµε και να
πιούµε ένα καφέ ξεκινήσαµε
την ανάβαση στο βουνό.
Φτάνοντας
πάνω
συναντήσαµε ήδη πολλά
αυτοκίνητα πό το Ηράκλειο.
Ανοίγοντας οι πόρτες των
λεωφορείων
µας
προϋπάντησε ο παγωµένος
αέρας των 60 χιλιοµέτρων την ώρα µε θερµοκρασία περίπου στους 11 βαθµούς.
Το κρύο ήταν τσουχτερό και σχεδόν όλοι έτρεξαν αν βρουν καταφύγιο µέσα στο
µεγάλο θόλο του τηλεσκοπίου. Ο καθηγητής Αστροφυσικής κος Παπαδάκης
ξεναγούσε τον κόσµο στον χώρο του τηλεσκοπίου και µια καθηγήτρια του
πανεπιστηµίου
στις
διαφάνειες
στον
υπολογιστή.
Στήσαµε το 9.25 πίσω από τον δεύτερο θόλο. Στην αρχή µας έβγαλε την πίστη η
ευθυγράµµιση αλλά µε την τέταρτη προσπάθεια τα καταφέραµε οπότε ο κόσµος είδε
τον ∆ία και την Σελήνη που παρόλο το φίλτρο ήταν εκτυφλωτική.
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Από το µεγάλο τηλεσκόπιο είδαµε το Μ13 που είναι κατά γενική οµολογία πολύ
εντυπωσιακό. Ο αέρας µας πάγωσε, αργήσαµε και µια ώρα να φτάσουµε Χανιά, αλλά
περάσαµε καλά και άξιζε τον κόπο. Νοµίζω ότι επιτελούµε ένα πολύ σηµαντικό
σκοπό ενηµέρωσης µε τις επισκέψεις στον Σκίνακα και βοηθούµε µε την διάδοση της
επιστήµης της αστρονοµίας αλλά και της κατανόησης του Σύµπαντος και της θέσης
µας
σε
αυτό.
Ένα µπράβο σε ολόκληρη την οµάδα που βοηθάει στον σκοπό αυτό µε την
συµµετοχή της. Ελπίζω να µπορέσουµε να βρούµε και άλλα µέλη να συµµετέχουν σε
τέτοιες εκδηλώσεις.
27 Ιουλίου 2008 - Αστροπαρατήρηση µε τους Αεροπροσκόπους του Ηρακλείου

Η βραδιά δεν ήταν πολύ καλή, είχε
αρκετή υγρασία και το seeing ήταν
άθλιο. Παρόλα αυτά τα παιδιά ήταν
εκπληκτικά, όπως πάντα, κάνανε
εκατοντάδες ερωτήσεις κατα ριπάς
και προσπαθούσα να µην ξεχάσω
καµία. Είδαµε το Μ13 αλλά δεν ήταν
πολύ φωτεινό, τον ∆ία και τον
Αλµπιρέο. Κάναµε ουρανογραφία,
µοιράσαµε αστροχάρτες και αφίσες της Ανδροµέδας και σε γενικές γραµµές
περάσαµε
πολύ
καλά.
Τελειώσαµε
κατά
τις
11.30.
Από

τις

πάρα

πολλές

ερωτήσεις

ξεχώρησα

µερικές

πολύ

καλές:

1. Αφού στο ∆ιάστηµα δεν υπάρχει οξυγόνο πως κάνει καύσεις ο Ήλιος;
2. Αφού έχουµε 200 δισεκατοµµύρια αστέρια στο Γαλαξία γιατί δεν είναι συνέχεια
µέρα;
Ο αρχηγός τους διάβασε ένα απόσπασµα από τον µικρό πρίγκιπα που ο
επιχειρηµατίας µετράει τα άστρα γιατί είναι δικά του, αφού κανένας άλλος δεν τα έχει
ζητήσει.
Πήραµε και το παραπάνω ευχαριστήριο
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1-3 Αυγούστου 2008 - 1η Παγκρήτια Συνάντηση Ερασιτεχνών Αστρονόµων

Ερασιτέχνες
Αστρονόµοι
από
ολόκληρο το νησί συναντήθηκαν
κάτω από τον έναστρο ουρανό του
Αστεροσκοπείου του Σκίνακα στην
µεγαλύτερη
συνάντηση
ερασιτεχνών αστρονόµων που έγινε
ποτέ στην Κρήτη. Την οργάνωση
είχε αναλάβει ο Σύλλογος Φίλων
Αστρονοµίας Κρήτης µε αρωγό το
Πανεπιστήµιο Κρήτης µε τους
συµµετέχοντες να καταυθάνουν από
Χανιά, Σητεία, Άγιο Νικόλαο και
Ηράκλειο.
Κοινό
σηµείο
συνάντησης τα Ανώγεια και η
κορυφή του Σκίνακα που φιλοξενεί
το δεύτερο µεγαλύτερο τηλεσκόπιο
της Ελλάδας. Υπο τις οδηγίες του
καθηγητή
Αστροφυσικής
κου
Ιωσήφ Παπαδάκη οι ερασιτέχνες
είχαν µια µοναδική εµπειρία να
χειριστούν το τηλεσκόπιο και να
τραβήξουν φωτογραφίες µε την ccd
camera
του
τηλεσκοπίου
παίρνοντας και µια µικρή γεύση από το Maxim DL ένα από τα κορυφαία
προγράµµατα επεξεργασίας αστροφωτογραφιών. Εν τω µεταξύ έξω από το
αστεροσκοπείο µια δεκαριά τηλεσκόπια από 6" µέχρι 10" σάρωναν τον εκπληκτικό
ουρανό των 7,0+mag δίνοντας µια µοναδική ευκαιρία παρατήρησης κάτω από πολύ
καλές
συνθήκες
µε
µηδενική
φωτορύπανση.
Την δεύτερη νύχτα η συνάντηση είχε εορταστικό χαρακτήρα µιας που ο ∆ηµήτρης
Βαρελάς, πρόεδρος των Αστροφίλων Αγίου Νικολάου και µέλος του ΣΦΑΚ γιόρταζε
τα 73 του γενέθλια στο απόλυτο σκοτάδι στο χιονοδροµικό κέντρο των Ανωγείων
όπου και έγινε η δεύτερη συνάντηση µε την συµµετοχή ακόµα περισσότερων φίλων
από το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο. Ο ουρανός ήταν για άλλη µια φορά
εκπληκτικός και όλοι έφυγαν µε τις καλύτερες εντυπώσεις δίνοντας ραντεβού για του
χρόνου κάνοντας µε αυτό το τρόπο την Παγκρήτια Συνάντηση Ερασιτεχνών
Αστρονόµων θεσµό για το νησί.
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8 Αυγούστου 2008 - Ανακύκλωση και αστροφεγγιά

Την Παρασκευή 8 Αύγουστου,
στον αποκατεστηµένο χώρο του
ΜΕΣΟΜΟΥΡΙΟΥ
(πρώην
εργοστάσιο δεµατοποίησης) στο
Ακρωτήρι,
η
∆ιαδηµοτική
Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων
(∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.)
διοργανώνει
βράδια
λαϊκής
αστρονοµίας.
Ένα
µεγάλο
αστρονοµικό
τηλεσκόπιο
κατασκευασµένο
(επί το πλείστον)από υλικά της Ανακύκλωσης, δηµιούργηµα του γλύπτη Τζελέση, θα
είναι στηµένο στον χώρο από τις 9 το βραδύ µέχρι τις 12.
Συµµετέχει ο Σύλλογος Φίλων Αστρονοµίας Κρήτης (Σ.Φ.Α.Κ) που µε τα
τηλεσκόπια του θα ταξιδέψει τους επισκέπτες στα βάθη του νυχτερινού ουρανού ενώ
µέλη της ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. θα παρευρίσκονται στο χώρο για να λύσουν απορίες για την
ανακύκλωση.
Κορνάρεια - Σητεία 12 και 13 Αυγούστου 2008
Ένας θεσµός, εδραιωµένος στη Σητεία, είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του
καλοκαιριού,
τα
ΚΟΡΝΑΡΕΙΑ.
To πρόγραµµα των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΚΟΡΝΑΡΕΙΑ 2008, υπάρχει στο
επίσηµο
site
του
∆ήµου
www.sitia.gr.
Ο Σύλλογος Φίλων Αστρονοµίας Κρήτης (Σ..Φ.Α.Κ.), το Πανεπιστήµιο Κρήτης, το
Πλανητάριο Κρήτης και ο δήµος Σητείας διοργανώνουν από κοινού δυο βραδιές
γεµάτες
αστρονοµία.
Στην κεντρική πλατεία της πόλης και κάτω από φως της ηµισελήνου θα στηθούν το
κινητό πλανητάριο Κρήτης , τηλεσκόπια καθώς επίσης και µια µεγάλη έκθεση
αστροφωτογραφίας.
Οι εκδηλώσεις θα πλαισιωθούν από οµιλίες ακαδηµαϊκών δασκάλων µε θέµα την
αστρονοµία ,τα µαθηµατικά , τη σύγχρονη φυσική, την κοσµολογία και την ιστορία
της αστρονοµίας .Οι οµιλίες θα συνοδεύονται από σπάνιο και ανέκδοτο έως τώρα
οπτικοαουστικό
υλικό.
Στο τέλος κάθε βραδιάς το κοινό θα µπορεί να παρατηρήσει µε την καθοδήγηση
αστρονόµων, µέσα από τα τηλεσκόπια τον έναστρο ουρανό και να ταξιδέψει έτσι
νοερά πίσω στον χρόνο.
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13 Αυγούστου 2008 - Βραδιά Αστρονοµίας µε διαλέξεις και τηλεσκόπια στην
Λάστρο

Ο Σύλλογος Φίλων Αστρονοµίας Κρήτης είναι καλεσµένος να συµετάσχει στις
εκδηλώσεις του Προοδευτικού Συλλόγου Λάστου "Η Αναγέννησις".
Οµιλιτές είναι: ο καθηγητής Φυσικής κος Καπετανάκης και ο πρόεδρος της ΕΑΕ κος
Στέλιος Κλειδής. Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση.

8 µ.µ.

ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΗ
Σωτηρόπουλος Χρίστος

8:40 µ.µ.

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
Κλειδής Στέλιος

9:20 µ.µ.

∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
Καπετανάκης Μανόλης

10:00 µ.µ.

ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(επιµέλεια Νίκος Ματσόπουλος)

10:30 µ.µ.

ΑΣΤΡΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ
(µε την καθοδήγηση µελών του ΣΦΑΚ)

16 Αυγούστου 2008 - Η έκλειψη Σελήνης στον Άγιο Νικόλαο

Σε µία πανέµορφη βραδιά µε
εκατοντάδες επισκέπτες που γέµισαν
ασφυκτικά την πλατεία του Αγίο
υΝικολάου είχαµε την ευκαιρία να
παρακολουθήσουµε
και
να
καταγράψουµε την έκελιψη Σελήνης.
Τα 6 όργανα παρατήρησης ήταν
συνεχώς
απασχοληµένα
από
διψασµένους
παρατηρητές.
Ο
∆ηµήτρης Βαρελάς, ο Γιώργος
Καλδείρης, η Ευγενία Παπαλά και ο
Χρήστος Σωτηρόπουλος έδωσαν τον
καλύτερο τους εαυτό και ο κόσµος
έφυγε ικανοποιηµένος και γεµάτος µε νέες εικόνες, ιδέες και σκέψεις
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4 Οκτωβρίου 2008 - ο Al Nagler στην Αθήνα

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2008 διοργανώθηκε µε πρωτοβουλία της Ελληνικής
Αστρονοµικής Ένωσης ( Ε. Α. Ε. ) και του πλανητάριου Θεσσαλονίκης µία
ξεχωριστή βραδιά Αστρονοµίας στον υπαίθριο χώρο του παλαιού Αστεροσκοπείου
Αθηνών
στον
Λόφο
της
Πεντέλης,.
Μέσα σε µια πραγµατικά θερµή ατµόσφαιρα κάτω από τον σεληνόφωτο ουρανό
της Αθήνας, µαζεύτηκαν θιασώτες της αστρονοµίας από ολόκληρη την επικράτεια
για να ακούσουν ευλαβικά έναν πραγµατικό µύστη του νυχτερινού ουρανού , που
έχει συµβάλει τα µέγιστα στον χώρο, όχι µόνο της ερασιτεχνικής αλλά και της
επαγγελµατικής αστρονοµίας, τον ξακουστό Αl Νagler ( ιδρυτή και πρόεδρο της
εταιρείας Televue )..Την παρουσίαση συντόνισε ο καταπληκτικός Νίκος
Ματσόπουλος ( αστρονόµος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υπεύθυνος
του Αστεροσκοπείου της Πεντέλης ) ο οποίος έδωσε και το εναρκτήριο λάκτισµα των
οµιλιών που ακολούθησαν. Έπειτα την σκυτάλη έλαβε ο γνωστός µας Στέλιος
Κλειδής ( πρόεδρος της Ε. Α. Ε ) για να την παραδώσει στον µέγα χορηγό και έτερο
συνδιοργανωτή της βραδιάς ∆ηµήτρη Τσάµπουρα ( διευθυντή του πλανητάριου
Θεσσαλονίκης ). Μετά τον σύντοµο χαιρετισµό των προαναφερθέντων, τον λόγο
έλαβε ο κεντρικός οµιλητής και πρωταγωνιστής της βραδιάς Al Nagler.
Το µικρό
αλλά εκλεκτό
ακροατήριο
άκουσε
µε
προσοχή
τα
όσα διηγήθηκε
και
παρουσίασε µε
ιδιαίτερα
γλαφυρό ύφος
και
απόλυτα
κατανοητό
τρόπο
ο
υπέροχος αυτός
Αµερικανός
αστρονόµος. Η
οµιλία είχε ως
θέµα << Γιγάντια Προσοφθάλµια Που Καταπίνουν ∆ιαστηµόπλοια >> και παρά τον
αλληγορικό της τίτλο αποτελούσε µια εξαιρετική παρουσίαση της εξέλιξης της
ερασιτεχνικής και επαγγελµατικής αστρονοµίας τις τελευταίες δεκαετίες στο λίκνο
της
σύγχρονης
διαστηµικής
.
Σε γενικές γραµµές ο οµιλητής παρουσίασε µε αµεσότητα και χιούµορ την πορεία,
από τα µαθητικά του χρόνια έως τις ηµέρες που εργάστηκε για λογαριασµό της
NASA σε προγράµµατα εξοµοιωτών των σεληνακάτων. Η παρουσίαση του τρόπου
µε τον οποίο γίνονταν τότε οι προβολές εικόνων πάνω στα παράθυρα της
σεληνακάτου, τα οποία ήταν γιγαντιαία προσοφθάλµια του εξοµοιωτή, ήταν
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εντυπωσιακή γιατί έδειξε την επινοητικότητα του ανθρώπου σε µιά εποχή που δεν
υπήρχαν οι σηµερινές δυνατότητες µε τη χρήση ψηφιακών συσκευών, ηλεκτρονικών.
υπολογιστών
και
εξελιγµένου
λογισµικού.
Μετά το πέρας της παρουσίασης και αφού ακολούθησαν οι ενδιαφέρουσες
ερωτήσεις του κοινού, πραγµατοποιήθηκε ξενάγηση στο µεγάλο τηλεσκόπιο της
Πεντέλης ( θόλος Newall ) από τον ειδικό στα θέµατα τηλεσκοπίων και αντιπρόεδρο
της
Ε.
Α.
Ε.
κο.
Άρη
Μυλωνά
.
Η βραδιά έκλεισε µε µια µικρή δεξίωση στον αύλειο χώρο του αστεροσκοπείου µε
άφθονη
συζήτηση
µεταξύ
των
παρευρισκοµένων
.
Τον Σύλλογο Φιλων Αστρονοµίας Κρήτης εκπροσώπησε ο µαθηµατικός Περάκης
Μιχάλης , ο οποίος στο περιθώριο των συζητήσεων είχε την ευκαιρία να εκθέσει στον
κο. Ματσόπουλο την προταση που αφορά στην δηµιουργία αστεροσκοπείου στην
περιοχή της Σητείας και την εκπόνηση προγράµµατος κατασκευής σύγχρονου
κέντρου θετικών επιστηµών και αστρονοµικών παρατηρήσεων. Ο κος Ματσόπουλος
θεώρησε την όλη προσπάθεια ιδιαίτερα αξιόλογη και αφου επισήµανε τις δυσκολίες
του όλου εγχειρήµατος αλλά και τις διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθηθούν από
εδώ κι έπειτα,διαβεβαίωσε πως θα σταθεί ο ίδιος αρωγός στην όλη προσπάθεια και
θα παρέχει από την θέση που κατέχει ,τις γνώσεις και την εµπειρία του για το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.

3 Νοεµβρίου 2008 - 20 Μαρτίου 2009 - Αστρονοµία στην Ακαδηµία Εµπορικού
Ναυτικού ΑΕΝ

Ο Σύλλογος Φίλων Αστρονοµίας Κρήτης κλήθηκε να συµµετάσχει στο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Κρήτης, µία πρωτοβουλία
του ∆ιοικητή της Σχολής Πλοιάρχου Λ.Σ. κου Βασιλείου Σκουντή.
Ο Σύλλογος αποδέχτηκε την πρόσκληση για την δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού
προγράµµατος που σαν κύριο στόχο έχει την εισαγωγή των σπουδαστών της σχολής
πλοιάρχων στον κόσµο της Αστρονοµίας, της κατανόησης του νυχτερινού ουρανού
αλλά και τον εµπλουτισµό του µαθήµατος της Ναυτικής Αστρονοµίας που
διδάσκονται
στην
Σχολή.
Οι παρουσιάσεις έχουν εβδοµαδιαία βάση, θα γίνονται κάθε Τετάρτη απόγευµα στις
εγκαταστάσεις της Σχολής και θα περιέχουν τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό
περιεχόµενο.Στην πρώτη συνάντηση συµµετείχαν είκοσι σπουδαστές και δύο
καθηγητές της σχολής. Κάναµε µια γενική εισαγωγή στην επιστήµη της
Αστρονοµίας, µιλήσαµε λίγο για τα διαφορετικά είδη, για τον ουράνιο θόλο και
είδαµε ένα εισαγωγικό ντοκιµαντέρ 25 λεπτών πάνω στο οποίο θα επεκταθούµε στις
επόµενες συναντήσεις. Απαντήσαµε σε δεκάδες ερωτήσεις και νοµίζω ότι βρήκαν την
συνάντηση αρκετά ενδιαφέρουσα. Στην επόµενη θα κάνουµε Ουρανογραφία, θα
µιλήσουµε λίγο για άστρα κai µύθους και καιρού επιτρέποντος θα κάνουµε και
αναγνώριση αστερισµών από τον προαύλιο χώρο της σχολής.
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15 Νοεµβρίου 2008 - 4η Συνάντηση Συλλόγων Αστρονοµίας Αλεξανδρούπολη

Ο Σ.Φ.Α.Κ. συµµετείχε, µε τετραµελή αντιπροσωπεία, στην 4η Πανελλήνια
συνάντηση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Ερασιτεχνικών Αστρονοµικών
Εταιρειών, που έγινε το Σαββάτο 15 Νοεµβρίου στην Αλεξανδρούπολη. Στην
συνάντηση παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι από 22 συλλόγους από όλη την Ελλάδα και
συζητήθηκαν τα εξής θέµατα: Συντονισµός εκδηλώσεων στα πλαίσια του
Παγκόσµιου Έτους Αστρονοµίας 2009. Ανάδειξη του προβλήµατος της
φωτορρύπανσης και τρόποι αντιµετώπισης του. Ανάδειξη του έργου των ερασιτεχνών
αστρονόµων µε την δηµιουργία αρχείου µελετών. ∆ηµιουργία Ελληνικού Μητρώου
Ερασιτεχνικής Αστρονοµίας. Συνεργασία µε συλλόγους του Εξωτερικού.
Προετοιµασία του 6ου Πανελληνίου συνεδρίου ερασιτεχνών αστρονόµων που θα
γίνει στην Αλεξανδρούπολη από 25 - 27 Σεπτεµβρίου 2009. Τέλος συζητήθηκαν
οργανωτικά θέµατα που αφορούσαν την αρτιότερη και εποικοδοµητικότερη
συνεργασία των συλλόγων.
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