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1 Ιανουαρίου 2009 

 
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2009 

Το έτος 2009 έχει ανακηρυχθεί ως «Διεθνές Έτος Αστρονοµίας,  ΔΕΑ09» (International Year 
of Astronomy 2009, IΥΑ09)  από τη Διεθνή Αστρονοµική Ένωση και  τη Γενική Συνέλευση 
του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών/UNESCO, ψήφισµα της 20/12/2007. Το όραµα του 
ΔΕΑ09 είναι να βοηθήσει τους πολίτες του κόσµου να ανακαλύψουν τη θέση τους στο 
Σύµπαν παρατηρώντας και µελετώντας  τον ουρανό, συνειδητοποιώντας την επίδραση της 
Αστρονοµίας και των άλλων βασικών επιστηµών στην καθηµερινή ζωή και αποκτώντας µια 
προσωπική αίσθηση των επιστηµονικών αναζητήσεων και ανακαλύψεων και το πώς η 
επιστηµονική γνώση µπορεί να συνεισφέρει σε µια πιό ισορροπηµένη, δίκαιη και ειρηνική 
κοινωνία.  Έτσι, όλοι µπορούν να συνειδητοποιήσουν τους παγκόσµιους νόµους του 
Σύµπαντος τους οποίους η επιστήµη έχει αποκρυπτογραφήσει και οι οποίοι µας φέρνουν στο 
νού τις ποιητικές λέξεις του ψαλµωδού «Oι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού»  (Ψαλ. 
19[18]:1). Κατά την πρόεδρο της Διεθνούς Αστρονοµικής Ένωσης Catherine Cesarsky: «Το 
Διεθνές Έτος Αστρονοµίας 2009 παρέχει σε όλα τα έθνη την ευκαιρία να συµµετάσχουν 
στην εκπληκτική επιστηµονική και τεχνολογική επανάσταση που συντελείται στις µέρες 
µας». Ένας από τους κύριους στόχους του ΔΕΑ09 είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον, 
ειδικότερα ανάµεσα στους νέους, για την Αστρονοµία  και την Επιστήµη γενικότερα, µε 
κεντρικό θέµα «Το Σύµπαν, στη διάθεσή σου να το ανακαλύψεις. 

Το ΔΕΑ09 συµπίπτει µε την πάροδο 400 χρόνων από την πρώτη αστρονοµική χρήση του 
τηλεσκοπίου από τον Γαλιλαίο (1609) - ένα σηµαντικό γεγονός που σηµατοδότησε την αρχή  
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αστρονοµικών ανακαλύψεων και αποτέλεσε την έναυσµα µιας επιστηµονικής επανάστασης 
που επηρέασε καθοριστικά την συνολική άποψή µας για τον Κόσµο. Έκτοτε, οι αστρονόµοι 
εργάστηκαν µαζί, ανεξάρτητα από γεωγραφικά σύνορα, φύλο, ηλικία, πολιτισµό και φυλή, 
ακολουθώντας το χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. Κάτω απ’ αυτό το πρίσµα, η Αστρονοµία, 
πολύτιµη πηγή έµπνευσης για όλα τα έθνη,  είναι ένα κλασικό παράδειγµα για το πώς η 
Επιστήµη µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη και εδραίωση µιας παγκόσµιας  συνεργασίας 
για ειρηνικούς σκοπούς που αφορά την έρευνα για την κοσµική µας προέλευση και την 
κοινή µας κληρονοµιά, κάτι που ενώνει όλους τους πολίτες της Γης. Σήµερα, τηλεσκόπια 
από το έδαφος και το Διάστηµα εξερευνούν το Σύµπαν, 24 ώρες το 24ωρο, σε όλες τις 
περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος.  
 
Το Διεθνές Έτος Αστρονοµίας 2009 είναι, πρώτα και πάνω απ’όλα, µια δραστηριότητα για 
όλους τους πολίτες του πλανήτη µας. Έχει ως στόχο να δηµιουργήσει τον ενθουσιασµό της 
προσωπικής ανακάλυψης, την ανάδειξη των αξιών της επιστηµονικής µεθόδου και της 
ευχαρίστησης του «µοιράσµατος» της θεµελιώδους γνώσης για το Σύµπαν και της θέσης µας 
µέσα σ’αυτό.  Όλα σχεδόν τα έθνη και πολλοί διεθνείς οργανισµοί έχουν δηλώσει ότι θα 
συµµετάσχουν στις εκδηλώσεις που θα γίνουν στα πλαίσια του ΔΕΑ 2009 σε παγκόσµιο και 
περιφερειακό επίπεδο, στις διάφορες χώρες και τα κατά τόπους κέντρα, µε συνεργασία 
επαγγελµατιών και ερασιτεχνών αστρονόµων, ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων και 
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Η Διεθνής Αστρονοµική Ένωση (ΙΑU), που ιδρύθηκε το 1919 
και είναι ο αναγνωρισµένος διεθνής οργανισµός των επαγγελµατιών αστρονόµων, θα 
κινητοποιήσει και θα συντονίσει χιλιάδες αστρονόµους από όλες τις χώρες του κόσµου για 
τις εκδηλώσεις του ΔΕΑ2009.  

 
Η Αστρονοµία είναι µία από τις αρχαιότερες  επιστήµες και, όπως είναι προφανές από το 
όνοµά της, αρχικά αναπτύχθηκε στην αρχαία Ελλάδα για την κατανόηση και µελέτη των 
νόµων της κίνησης των ουρανίων σωµάτων. Η σχέση της Αστρονοµίας µε τον Ελληνικό 
χώρο και πολιτισµό είναι στενότατη, αφού πολλές από τις βασικές αστρονοµικές έννοιες  
έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα. Οι πρώτοι Έλληνες αστρονόµοι και φιλόσοφοι 
Θαλής, Αρίσταρχος, Πυθαγόρας, Πτολεµαίος, Ίππαρχος, Ερατοσθένης, κλπ,  έθεσαν τις 
βάσεις της κατανόησης του Κόσµου µας και έκαναν τους πρώτους υπολογισµούς για το 
µέγεθος της Γης καθώς και την απόσταση ανάµεσα σε αυτήν, τη Σελήνη και τον Ήλιο, 
εξήγησαν το φαινόµενο των εκλείψεων και κατενόησαν τις κινήσεις των πλανητών. Ακόµη 
και το γεγονός ότι ο γαλαξίας µας αποτελείται από πολυάριθµα αστέρια σαν τον Ήλιο τα 
οποία είναι αµυδρά γιατί απλά βρίσκονται πολύ µακρύτερα, προτάθηκε πριν από σχεδόν 
2,400 χρόνια από τον Δηµόκριτο.  Ελληνικά είναι άλλωστε τα υιοθετηµένα από την Διεθνή 
Αστρονοµική Ένωση ονόµατα για τους πλανήτες, δορυφόρους τους,  αστερισµούς, τα 
γαλαξιακά νεφελώµατα, τα γαλαξιακά σµήνη, κλπ.  
 
Η παράδοση αυτή της Αστρονοµίας στην Ελλάδα συνεχίζεται και στις µέρες µας. Η 
Ελληνική Αστρονοµική Εταιρεία, ο επίσηµος φορέας οργάνωσης των Ελλήνων που 
ασχολούνται επαγγελµατικά µε την έρευνα και διδασκαλία  της Αστρονοµίας, 
Αστροφυσικής και Διαστηµικής διοργανώνει τις ακόλουθες εκδηλώσεις :                               
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2009 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: 
 
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 
2. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
 
3. ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
 
Η Ελληνική Αστρονοµική Εταιρεία (Ελ.Ασ.Ετ.), µε την ιδιότητα της επιστηµονικής ένωσης 
των Ελλήνων επαγγελµατιών αστρονόµων στην Ελάδα και το εξωτερικό, αναλαµβάνει  να 
συντονίσει διάφορες εκδηλώσεις για το ΔΕΑ09 στις ακολουθες ενότητες δράσης: 
 
• Σύγχρονη Αστρονοµία και µελλοντικές προοπτικές 
• Η Αστρονοµία στην κοινωνία και τον πολιτισµό. 
• Η Αστρονοµία στην Εκπαίδευση. 
 
Συγκεκριµένα προγραµµατίζεται η δέσµη των ακόλουθων 10 ενεργειών που συντονίζουν 
µέλη της Ελ.Ασ.Ετ, του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών (http://www.helas.gr/iya2009.php):  
 
1. Εναρκτήρια τηλεοπτική εκδήλωση για το ΔΕΑ09 (ΕΤ3), στο Αστεροσκοπείο του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Έκδοση ειδικού φυλλαδίου µε 
λεπτοµερές πρόγραµµα όλων των εκδηλώσεων.   
(Συντονισµός: Ι. Δαγκλής) 
 
2. Συµµετοχή στη διεθνή δραστηριότητα «100 ώρες Αστρονοµίας,  2-5 Απριλίου 
2009» http://www.100hoursofastronomy.org/ 

• Τόπος: Αστεροσκοπείο Πανεπιστηµίου Αθηνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών, Αστεροσκοπείο Παν. Θεσσαλονίκης, Τµ. Φυσικής Παν. Κρήτης. 

• Διαλέξεις εκλαικευτικού χαρακτήρα 
• Νυκτερινή παρατήρηση για το κοινό 

(Συντονισµός: Π. Νιάρχος, Ε. Πλειώνης, Ν. Στεργιούλας, Β. Χαρµανδάρης) 
 

3.  10 γενικές οµιλίες στο κεντρικό Πανεπιστήµιο για το ευρύ κοινό στις  βασικές 
περιοχές και τα πλέον ενδιαφέροντα θέµατα και κύρια ερωτήµατα της σύγχρονης 
Αστρονοµίας, Αστροφυσικής & Διαστηµικής:  

 
•  Αστροφυσικοί πίδακες: γιγάντια κοσµικά πυροτεχνήµατα που αναγγέλουν τη 
γέννηση και το θάνατο αστέρων και γαλαξιών (Κ. Τσίγκανος, Καθ. ΕΚΠΑ, 
Πρόεδρος Ελ.Ασ.Ετ.) 

•  Ήλιος και πλανήτες: η σχέση τους και η σηµασία της για τον άνθρωπο,  (Ι.  
Δαγκλής, Διευθυντής Ερευνών ΕΑΑ/ΙΔΕΤ, Μέλος ΔΣ Ελ.Ασ.Ετ) 



 4 

•  Αναζήτηση πλανητών έξω από το ηλιακό µας σύστηµα:  υπάρχουν αλλού 
πλανήτες σαν τη Γη; (Π. Νιάρχος, Καθ. ΕΚΠΑ/Διευθυντής  Τοµέα 
ΑΑΜ/ΕΚΠΑ) 

• Αναζητώντας την αλήθεια µέσα από το φως: Ο άνθρωπος και το Σύµπαν (Β. 
Χαρµανδάρης, Επ.. Καθ. Παν. Κρήτης, Γραµµατέας Ελ.Ασ.Ετ) 

• Αστρονοµία ακτίνων –Χ και –γ : Πόσο καλά και πόσο κοντά βλέπουµε στους 
ορίζοντες των µελανών οπών; (Α. Μαστιχιάδης, Αν. Καθ. ΕΚΠΑ, Μέλος ΔΣ 
Ελ.Ασ.Ετ) 

• Σύγχρονες εξελίξεις στην Κοσµολογία: τί είναι η σκοτεινή ύλη και τί η σκοτεινή 
ενέργεια; (Ε. Πλειώνης, Διευθυντής Ερευνών ΕΑΑ/ΙΑΑ, Αντιπρόεδρος 
Ελ.Ασ.Ετ) 

• Κοσµικοί επιταχυντές: επιτάχυνση φορτισµένων σωµατιδίων στο Σύµπαν (Λ. 
Βλάχος, Καθ. Παν. Θεσσαλονίκης, Μέλος ΔΣ Ελ.Ασ.Ετ) 

• Παρατηρησιακή αστρονοµία ορατού: πόσο µακρυά βλέπουµε µε τα µεγάλα 
σύγχρονα τηλεσκόπια; (Δ. Χατζηδηµητρίου, Αν. Καθ. ΕΚΠΑ) 

• Μελανές οπές & βαρυτικά κύµατα (Κ. Κόκκοτας Καθ. Παν. Θεσσαλονίκης , Ν. 
Στεργιούλας, Επικ. Καθ. Παν. Θεσσαλονίκης, Μέλος ΔΣ Ελ.Ασ.Ετ)  

• Ο διαχρονικός ρόλος της Αστρονοµίας στον πολιτισµό (Ε. Θεοδοσίου, Αν. Καθ. 
ΕΚΠΑ) 

Μετά το πέρας ορισµένων οµιλιών ενδέχεται να γίνεται νυκτερινή παρατήρηση µε 
φορητά τηλεσκόπια στο προαύλιο του Πανεπιστηµίου.               
(Συντονισµός: Κ. Τσίγκανος) 
 
4.  Έκδοση ειδικού τεύχους του περιοδικού της Ελ.Ασ.Ετ. ΙΠΠΑΡΧΟΥ (στην 
Ελληνική) που θα περιλάβει τις προηγούµενες οµιλίες.  
(Συντονισµός: Ε. Πλειώνης) 
  
5. Εβδοµαδιαίες ραδιοφωνικές εκποµπές σε Ρ/Σ πανελλήνιας εµβέλειας διάρκειας 5 
λεπτών η κάθε µιά πάνω σε ενδιαφέροντα αστρονοµικά θέµατα (υπό µορφή 
ερωτήσεων και απαντήσεων). Αντίστοιχες στήλες σε ηµερήσια εφηµερίδα.  
(Συντονισµός Κ. Τσίγκανος) 
 
6. Οµιλίες σε θέµατα αστρονοµίας σε επιλεγµένα Γυµνάσια/Λύκεια και προετοιµασία 
ειδικού ενηµερωτικού φυλλαδίου για τη φωτορύπανση.  
(Συντονισµός:  Δ. Χατζηδηµητρίου, Μ. Μεταξά, Κ. Τσίγκανος) 

 
  7. Ηµερίδες Αστρονοµίας (απογευµατινές-βραδινές συναντήσεις διάρκειας 2-3 ωρών) 
σε επιλεγµένες πρωτεύουσες νοµών σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση, τις 
τοπικές ενώσεις καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης και τους ερασιτεχνικούς οµίλους 
αστρονοµίας των νοµών αυτών.  

   Οι επισκέψεις αυτές θα περιλαµβάνουν 
• οµιλία εκλαϊκευτικού χαρακτήρα 
• οµιλία επιστηµονικού χαρακτήρα κατανοητή από µή ειδικούς 
• Νυκτερινή παρατήρηση µε φορητά τηλεσκόπια 
• Παρουσίαση επιλεγµένων αστρονοµικών φωτογραφιών  & εικόνων 
• στους χώρους των συναντήσεων.                                       

(Συντονισµός: Π. Νιάρχος, Ν. Στεργιούλας, Β. Χαρµανδάρης) 
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8. Δηµιουργία ενός λεπτοµερούς προγράµµατος εκδηλώσεων που θα  περιλαµβάνει 
όλες τις προγραµµατισµένες δραστηριότητες για το ΔΕΑ09 και που θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα των Ελ.Ασ.Ετ., ΕΚΠΑ, ΕΑΑ, ΑΠΘ, Π.Κ, κλπ.  (Συντονισµός: Β. 
Χαρµανδάρης) 
 
9. Προβολή αυτοτελών τηλεοπτικών επεισοδίων σχετικά µε σύγχρονα θέµατα  
αστρονοµίας και αστροφυσικής.  (Συντονισµός: Ε. Πλειώνης) 
 
10. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν µε την διοργάνωση του 9ου Πανελληνίου 
Αστρονοµικού Συνεδρίου  της Ελ.Ασ.Ετ. (Αθήνα, 20-24 Σεπτ. 2009) στο οποίο θα 
υπάρξει ειδική ηµερίδα και για εκπαιδευτικούς.  
(Συντονισµός: Οργανωτική επιτροπή 9ου Πανελλήνιου Αστρονοµικού Συνεδρίου,  
http://www.helas.gr/conf/2009 ) 
 
Κ.  Τσίγκανος 

 
 

           


