ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Εκδηλώσεις 2009

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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2009
Το 2009 σηµατοδοτεί τα 400 χρόνια από τότε που ο Γαλιλαίος ύψωσε το τηλεσκόπιο
του προς τον ουρανό για να ανακαλύψει έναν νέο κόσµο ο οποίος κρυβόταν καλά
µέσα στο πέπλο της νύχτας. Με το πολύ µικρό του τηλεσκόπιο είδε τις θάλασσες και
τους µεγάλους κρατήρες στην επιφάνεια της Σελήνης, τον Άρη, τον Κρόνο, τον ∆ία
και ανακάλυψε ότι και άλλοι πλανήτες έχουν δορυφόρους όπως ο δικός µας.
Συνειδητοποίησε (1700 χρόνια µετά τον Αρίσταρχο) ότι η Γη δεν είναι στο κέντρο
του σύµπαντος και ότι είµαστε απλά ένας πλανήτης που περιφέρεται γύρω από τον
Ήλιο, φέρνοντας τον σε σύγκρουση µε τα κοσµολογικά και θρησκευτικά πιστεύω της
εποχής του.
Ο Γαλιλαίος άνοιξε τον δρόµο για την κατανόηση του σύµπαντος. Την σηµερινή
εποχή βιώνουµε, ίσως στην πιο θαυµαστή εποχή αστρονοµικών ανακαλύψεων
στην παγκόσµια Ιστορία.
Πριν από εκατό χρόνια σχεδόν δεν γνωρίζαµε καν την ύπαρξη του δικού µας γαλαξία
αστεριών. Τώρα ξέρουµε ότι το Σύµπαν φτιάχνεται από πολλά δισεκατοµµύρια
γαλαξίες και έχει ηλικία περίπου 14 δισεκατοµµύρια χρόνια.
Φέτος η ∆ιεθνής Αστρονοµική Ένωση, Η ΟΥΝΕΣΚΟ και ο ΟΗΕ γιορτάζουν µαζί µε
τους πολίτες όλου του κόσµου το Σύµπαν. Το IYA2009 θα είναι πρώτιστα µια σειρά
δραστηριοτήτων για ανθρώπους απ’ όλον τον κόσµο. Στοχεύει στη χαρά της
προσωπικής ανακάλυψης, του µοιράζεσθαι στοιχειώδεις γνώσεις για το Σύµπαν και
τη θέση µας σ’ αυτό, και στην ανάδειξη της αξίας του πολιτισµού των επιστηµών &
της δυνατότητας που υπάρχει στις επιστήµες να συµπληρώνουν η µια την άλλη.
Για την κοινότητα των ερασιτεχνών αστρονόµων & τους συλλόγους αστρονοµίας,
παράλληλα µε τους επιστήµονες και τους ερευνητές της Αστρονοµίας, είναι µια
θαυµάσια ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν τον ενθουσιασµό και τα µέσα που διαθέτουν
για την προώθηση των παραπάνω στόχων.
Η µεγάλη πλειοψηφία των δραστηριοτήτων IYA2009 θα πραγµατοποιηθεί σε
διάφορα επίπεδα: τοπικά, περιφερειακά και εθνικά. ∆ιάφορες χώρες έχουν
διαµορφώσει ήδη τους εθνικούς κόµβους για να προετοιµάσουν τις δραστηριότητες
για το 2009.
Ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης συμμετέχει στην παγκόσμια γιορτή για το
Σύμπαν και όλες οι εκδηλώσεις του γίνονται στα πλαίσια του Παγκόσμιου έτους
αστρονομίας.

28 Μαρτίου 2009 - Η Ωρα της Γης
Με αφορµή την ώρα της Γης µια µικρή οµάδα του
Σ.Φ.Α.Κ. βρέθηκε στους Tάφους των Βενιζέλων
στην περιοχή Φρούδια Χανίων (35,31,28Ν,
24,03,21Ε) στα Χανιά το Σάββατο 28 Μαρτίου για
να µελετήσει και να καταγράψει την µείωση της
φωτεινότητας και την φωτορύπανσης του ουρανού
στην πόλη.
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Περισσότερες πληροφορίες και πλήρη αναφορά της εργασίας µπορείτε να βρείτε
πατώντας εδώ
8 Απριλίου 2009 - Ο Ουρανός µε τ' άστρα
Στην στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού, στην Σούδα πραγµατοποιήθηκε οµιλία
από τον πρόεδρο του Συλλόγου µε θέµα: η οµιλία περιέλαβε µια σύντοµη ιστορική
αναδροµή 400 ετών, από την ανακάλυψη του τηλεσκοπίου µέχρι σήµερα, ένα ταξίδι
στο Ηλιακό Σύστηµα και µέχρι τα όρια του γνωστού Σύµπαντος προσπαθώντας να
δώσει µια ιδέα για τα µεγέθη και τις αποστάσεις που περιλαµβάνει. Παράλληλα
λειτούργησε στο φουαγέ της αίθουσας διαλέξεων έκθεση αστροφωτογραφίας.
16 - 28 Μαρτίου 2009 - Παγκόσµια Καταγραφή Φωτορύπανσης
Ο Σ.Φ.Α.Κ. συµµετέχει ενεργά στην Παγκόσµια Καταγραφή της Φωτορύπανσης,
σχεδιάζει και ανανενώνει το επίσηµο φυλλάδιο στα Ελληνικά και συντονίζει τις
ελληνικές καταγραφές
18 Ιουλίου 2009 - Νύχτα χωρίς φεγγάρι
Ήταν µία όµορφη αστροβραδυά από τον Σ.Φ.Α.Κ. µπροστά από το κάστρο Κουλές
της Αρχαίας Απτέρας στα Μεγάλα Χωράφια το Σάββατο το βράδυ. ∆εκάδες
επισκέπτες ανηφόρησαν µέχρι το βουνό για να θαυµάσουν τα µυστικά του ουρανού
µέσα από τα 8 τηλεσκόπια που είχαν στήσει τα µέλη του Συλλόγου. Το ενδιαφέρον
του κοινού ήταν αµείωτο µέχρι τις 1 το πρωί και ενώ η ανακοίνωση έγραφε από τος
10.30 το βράδυ όταν φτάσαµε στις 8.45 υπήρχε ήδη κόσµος εκεί. Μέσα από τα
τηλεσκόπια είδαν αστρικά σµήνη, νεφελώµατα, τον Κρόνο, τον ∆ία και τον
Ποσειδώνα, πολλούς δορυφόρους και µία θεαµατική έκλαµψη δορυφόρου Ιριδίου
όπως και µερικούς διάττοντες αστέρες. Ο ISS έκανε µία σύντοµη επίσκεψη αλλά στις
10 µοίρες δεν µπορέσαµε να τον δούµε εξαιτίας της µορφολογίας του εδάφους.

2 Αυγούστου 2009 - 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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3 Αυγούστου 2009 Απόκρυψη του άστρου HIP 107302 από τον ∆ία

Το άστρο HIP 107302 µε οπτικό µέγεθος 6m0 υποκρύπτεται από τον ∆ία στις 3
Αυγούστου. Είναι το φωτεινότερο άστρο που θα αποκρυφτεί για τα επόµενα 100
χρόνια ορατό από την Ευρώπη. Στο κοντινό µέλλον υπάρχει µόνο µία απόκρυψη µε
παρόµοιο άστρο αλλά θα είναι ορατή µόνο από την δυτική Νότια Αµερική (Χιλή...).
Για τους υπόλοιπους από εµάς δεν θα ξαναδούµε παρόµοια απόκρυψη για γενιές! H
Παρατήρηση του Σ.Φ.Α.Κ. έγινε στην Λιτσάρδα Αποκορώνου, 40 χιλιόµετρα έξω
από τα Χανιά. Για µας που δεν είχαµε ξαναδεί ποτέ απόκρυψη ήταν µια γιορτή.
∆υστυχώς δεν µε τον να µην έχουµε πείρα πάνω στις αποκρύψεις δεν υπήρχαν και
πολλά πράγµατα που µπορούσαµε να κάνουµε. ∆εν είχαµε φίλτρα, κανείς µας δεν
έχει ακόµα ccd και για όλους µας ήταν µια πρωτόγνωρη συναρπαστική εµπειρία.
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11 Αυγούστου 2009 - Χωριά µε φώτα ανοιχτά
Η χτεσινή βραδιά στο µνηµείο
Πεσόντων στο Κολυµπάρι ήταν
πραγµατικά εξαιρετική. Οι 300
και πλέον επισκέπτες
ξεπέρασαν κατά πολύ τις
προσδοκίες µας. Εντυπωσιακός
ήταν και ο αριθµός των µικρών
παιδιών, δεν νοµίζω να έχουµε
ξαναδεί τόσους λιλιπούτιους
αστρονόµους σε ανοιχτή για το
κοινό εκδήλωση.
Ο κόσµος µαζεύτηκε από νωρίς
γύρω από τα τηλεσκόπια των
δύο Νίκων, της Φαίδρας και το δικό µου διψώντας να παρατηρήσουν. Μετά από µία
σύντοµη ξενάγηση στον νυχτερινό ουρανό και αφού είχαµε µιλήσει για Ήλιους για
πλανήτες και αστερισµούς, αποστάσεις στο Σύµπαν, µαύρες τρύπες και διαστηµικά
ταξίδια, ξεκινήσαµε το ταξίδι στον ∆ία, στον γαλαξία της Ανδροµέδας, στον
πανέµορφο διπλό αστέρα Αλµπιρέο. Είδαµε µερικούς περαστικούς δορυφόρους, που
και που ακούγονταν διάφορα επιφωνήµατα καθώς οι Περσίδες είχαν κάνει
εντυπωσιακή εµφάνιση µε µερικές φωτεινές βολίδες.
Το φεγγάρι έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο σκηνικό και αµέσως τα τηλεσκόπια
γύρισαν να το παρατηρήσουν. Οι κρατήρες, οι οροσειρές και άλλα χαρακτηριστικά
της πάνω στην διαχωρίζουσα, δηλαδή ανάµεσα στην φωτεινή και την σκοτεινή
πλευρά, ήταν πραγµατικά µια µοναδική εµπειρία για όσους δεν είχαν ξαναδεί την
Σελήνη µέσα από τηλεσκόπιο.
Το ενδιαφέρον των επισκεπτών έµεινε αµείωτο µέχρι τις 1.30 το πρωί. Όσοι έµειναν
µέχρι τις 2.30 που µαζέψαµε τα τηλεσκόπια είχαν την ευκαιρία να δουν πιο δύσκολα
αντικείµενα όπως νεφελώµατα και ανοιχτά σµήνη αστέρων.
Οι επισκέπτες έφυγαν εντυπωσιασµένοι και σίγουρα λίγο περισσότερο ενηµερωµένοι
και συνειδητοποιηµένοι. Ευχόµαστε κάθε επιτυχία στο Ματθαίο Φρατζεσκάκη και
στις εκδηλώσεις "Χωριά µε Φώτα Ανοιχτά" και ανανεώνουµε το ραντεβού µας για
του χρόνου.
12 - 13 Αυγούστου 2009 - Περσείδες διάττοντες αστέρες

Η Οµάδα και φίλοι του
Σ.Φ.Α.Κ. συναντηθήκαµε
για την παρατήρηση των
Περσείδων διαττόντων
αστέρων στο µνηµείο
Πεσσόντων στο
Κολυµπάρι. Ξεκινήσαµε
την προετοιµασία του
εξοπλισµού βίντεοκάµερα
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στο υπέρυθρο, φωτογραφική µηχανή µε φιλµ 500ASA, Ψηφιακή µηχανή λήψεις
400ASA. Κάναµε µία παρουσίαση αστέρων από 0 µέχρι 5 για να έχουµε µέτρο
σύγκρισης για την εκτίµηση φωτεινότητας των διαττόντων και ξεκινήσαµε την
καταγραφή στις 21:43 µε τον πρώτο διάττοντα. Καταγράψαµε πάρα πολλούς να
έχουν διεύθυνση από Περσέα προς Μεγάλη Άρκτο, όπως και οι περισσότερες από τις
βολίδες είχαν την ίδια διεύθυνση. Σε 180 λεπτά καταγράψαµε 82 µετέωρα δηλαδή 27
µετέωρα ανά ώρα. Αναλυτικά: την 1η ώρα(21:43 - 22:43): 24 µετέωρα. Την 2η
ώρα(22:43 - 23:43): 38 µετέωρα. Την 3η ώρα(23:43 - 00:43): 18 µετέωρα.
25 Αυγούστου 2009 - Γ. Γραµµατικάκης "Συνοµιλίες µε το Φως"
Μια ξεχωριστή βραδιά για την πόλη της Σητείας. Ο
γνωστός σε όλους µας Γιώργος Γραµµατικάκης
παρουσίασε στο παλιό ενετικό φρούριο « Καζάρµα »
την τελευταία του συγγραφική δουλειά πλαισιωµένος
από ένα πρωτότυπο µουσικοχορευτικό σχήµα. Στις 9.30
µ.µ. άρχισαν οι συνοµιλίες µε το φως του αγαπηµένου
µας συγγραφέα, κάτω από τον έναστρο ουρανό της
πόλης και εντός των τειχών του ιστορικού κάστρου. Το
όλο εγχείρηµα έχει επαναληφθεί µε επιτυχία προ ολίγου
καιρού στο Ευγενήδειο ίδρυµα Αθηνών, καθώς και
στην στοά βιβλίου ( Ιανός ). Η τελευταία παρουσίαση µάλιστα κυκλοφόρησε σε DVD
µαζί µε το οµώνυµο βιβλίο.
30 Αυγούστου - Εκδροµή 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
µέτρων του αστεροσκοπείου.
19 Σεπτεµβρίου 2009 - Αστροπαρατήρηση στο κάστρο της αρχαίας Απτέρας

Ο κόσµος λιγοστός στην τελευταία
ανοιχτή παρατήρηση του Συλλόγου για
το 2009 µιας που τα σύννεφα σύντοµα
έκλεισαν τον ουρανό. Παρόλα αυτά
είχαµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε
αρκετούς από τους επισκέπτες και να
συζητήσουµε για θέµατα αστρονοµίας
και κοσµολογίας.
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26 Οκτωβρίου 2009 - Ο Σ.Φ.Α.Κ. µέλος των Αστρονόµων Χωρίς Σύνορα
Ο έναστρος ουρανός µας γοητεύει όλους. Για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι κοιτάνε
ψηλά µε θαυµασµό και δέος. Ανεξάρτητα από τις επίγειες πολιτισµικές, εθνικές ή
θρησκευτικές διαφορές µας, ο ουρανός είναι ένα κοινό σηµείο συνάντησης για όλους
τους κατοίκους της Γης. Τα σύνορα που θέτουµε ανάµεσα µας χάνονται όταν κοιτάµε
ψηλά. Όποιοι και να είµαστε, όπου και να είµαστε, όλοι µοιραζόµαστε τον ίδιο
ουρανό.
Το µοίρασµα είναι µια ζωτική διαδικασία της κατανόησης
του Σύµπαντος. Ερασιτέχνες αστρονόµοι αρκετά τακτικά
στήνουν τα τηλεσκόπια τους σε δηµόσιους χώρους και
προσκαλούν τους περαστικούς να συµµετέχουν στην
εξερεύνηση του ουρανού. Οι βετεράνοι ξαναζούν τον
ενθουσιασµό της ανακάλυψης µε αυτούς τους νέους
εξερευνητές του διαστήµατος. Αυτό το πάθος του να
µοιράζεσαι τον νυχτερινό ουρανό ξεπερνάει διεθνή
σύνορα και κουλτούρες.
Ο ουρανός υπερβαίνει τις πολιτικές, εθνικές και θρησκευτικές διαφορές. Οι εντάσεις
της καθηµερινής ζωής χάνουν το νόηµα τους µπροστά στα θαύµατα και το
απροσµέτρητο των ουρανών και αυτών που στέκονται στο σκοτάδι µε τα κεφάλια
στραµµένα ψηλά και δεν χρειάζονται ποτέ να ρωτήσουν για την καταγωγή ή τα
πιστεύω των διπλανών τους. Εκείνη την στιγµή οι διαφορές ξεχνιούνται και
γινόµαστε ένα κάτω από τον έναστρο ουρανό που µοιραζόµαστε.
Είναι ένας δεσµός ανάµεσα σε ανθρώπους που οι Αστρονόµοι Χωρίς Σύνορα
ελπίζουν να ενισχύσουν. Ένα σύντοµο µήνυµα ή η δωρεά ενός µικρού τηλεσκοπίου
µπορεί να αναπτυχθεί σε µακροχρόνιους δεσµούς, καλή θέληση και φιλία που
φτάνουν σε ολόκληρο τον κόσµο. Η κατανόηση αντικαθιστά την άγνοια και την
υποψία. Εικόνες των µέσων διαδέχονται αυτές πραγµατικών ανθρώπων. Σχέσεις,
υποστήριξη και προσωπικές συνδέσεις παραγκωνίζουν τα στερεότυπα.
Οι Αστρονόµοι Χωρίς Σύνορα είναι άνθρωποι που συναντούνται στον ουρανό. Είναι
φυσικό να γίνεται αυτό. Άλλωστε, όλοι µοιραζόµαστε τον ίδιο ουρανό.
http://www.astronomerswithoutborders.org/
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