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                       Παρασκευή 15 Μαίου 2009 
 

7.00 – 7.15 µµ    Το Διεθνές έτος αστρονοµίας 2009  και η παράδοση 
                            της αστρονοµίας στο ΕΚΠΑ 
                           Δ. Ασηµακόπουλος (Καθ. ΕΚΠΑ, Αντιπρύτανης) 
7.15 – 7.30 µµ    Ο Λόφος της Πνύκας και η σηµασία του στις  
                           Σχέσεις Αστρονοµίας και Μετεωρολογίας κατά την   
                           αρχαιότητα  
                           Χ. Ζερεφός  (Καθ. ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΔΣ Εθνικού  
                           Αστεροσκοπείου Αθηνών, Ακαδηµαϊκός) 
7.30 – 8.15 µµ    Kοσµικά πυροτεχνήµατα που αναγγέλλουν τη  
                           γέννεση και το θάνατο αστέρων και γαλαξιών  
                           Κ. Τσίγκανος (Καθ. ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικής  
                           Αστρονοµικής Εταιρείας, Ελ.Ασ.Ετ.).  
 
 

                                           Σάββατο 16 Μαίου 2009 
 

5.30 – 6:10 µµ     Αναζήτηση εξωηλιακών  πλανητών 
                             Π. Νιάρχος (Καθ. ΕΚΠΑ, Διευθυντής  Τοµέα  
                            ΑΑΜ/ΕΚΠΑ) 
6.10 – 6.50 µµ     Μελανές οπές & βαρυτικά κύµατα  
                            Κ. Κόκκοτας (Καθ. Παν. Θεσσαλονίκης και  
                            Παν. Tübingen Γερµανίας) 
6.50 - 7.20 µµ     Διάλειµµα   
7.20 - 8.00 µµ     Σύγχρονες εξελίξεις στην Κοσµολογία: τί είναι η  
                            σκοτεινή ύλη και τί η σκοτεινή ενέργεια;  
                            Ε. Πλειώνης (Διευθυντής Ερευνών ΕΑΑ/ΙΑΑ, 
                            Αντιπρόεδρος Ελ.Ασ.Ετ.) 
8.00 – 8.40 µµ     Αστρονοµία ακτίνων Χ και γ: Αντικρύζοντας το 
                            Σύµπαν του Einstein 
                            Α. Μαστιχιάδης (Αν. Καθ. ΕΚΠΑ, Μέλος ΔΣ  
                            Ελ.Ασ.Ετ.) 

                8.40 – 9.20 µµ     Σύγχρονα Οπτικά Τηλεσκόπια 
                             Δ. Χατζηδηµητρίου  (Αν. Καθ. ΕΚΠΑ) 

                9.20 – 10.30 µµ   Παρατήρηση µε τηλεσκόπια στο προαύλιο 
 

Κυριακή 17 Μαίου 2009 
 

5.30– 6.10 µµ     Ήλιος και πλανήτες: η σχέση τους και η σηµασία    
                           της  για τον άνθρωπο  
                            Ι. Δαγκλής (Διευθυντής Ερευνών ΕΑΑ/ΙΔΕΤ,  
                            Μέλος ΔΣ Ελ.Ασ.Ετ.) 
6.10 – 6.50 µµ    Κοσµικοί επιταχυντές: επιτάχυνση φορτισµένων 
                           σωµατιδίων στο Σύµπαν 
                           Λ. Βλάχος (Καθ. Παν. Θεσσαλονίκης, Μέλος ΔΣ  
                           Ελ.Ασ.Ετ.)  
6.50 - 7.20 µµ    Διάλειµµα 
7.20 - 8.00 µµ    Αναζητώντας την αλήθεια …µέσα από το φως: ο 
                           άνθρωπος και το Σύµπαν 
                           Β. Χαρµανδάρης  
                           (Επ.. Καθ. Παν. Κρήτης, Γραµµατέας Ελ.Ασ.Ετ.) 

                8.00 – 8.40 µµ    Η συνεισφορά των Αρχαίων Ελλήνων στην             
                                           Αστρονοµία 

                           Ε. Θεοδοσίου (Αν. Καθ. ΕΚΠΑ) 
8.40 – 9.20 µµ    Από το ορατό και το αθέατο στο µη ορώµενο  
                           Σύµπαν 
                           Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής 
                           κ. Νικόλαος (M.S. Αστρονοµίας Παν. Harvard) 
9.20 – 10.30µµ   Παρατήρηση µε τηλεσκόπια στο προαύλιο 
 

                         Στο φουαγιέ του αµφιθεάτρου εκτίθενται έργα,  εµπνευσµένα από την αστρονοµία,  της ζωγράφου κ. 
Εύης Σαραντέα.              



 
 
 
 
 
 

Το Διεθνές έτος Αστρονοµίας 
2009  και η παράδοση της 
Aστρονοµίας στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Η Διεθνής Αστρονοµική Ένωση σε 
συνεργασία µε την UΝESCO ανα-
κήρυξαν το 2009 ως το Διεθνές Έτος 

Αστρονοµίας (ΔΕΑ09). Σηµατοδότης του ΔΕΑ09 είναι η τετρακοσιοστή 
επέτειος της πρώτης παρατήρησης µε τηλεσκόπιο από τον Γαλιλαίο. Όραµα 
του ΔΕΑ09 είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τη θέση 
τους στο Σύµπαν, να συνειδη-τοποιήσουν την επίδραση της Αστρονοµίας 
και των άλλων βασικών επιστηµών στην καθηµερινή ζωή και τα οφέλη που 
αυτή συνεπάγεται. Η αστρονοµία είναι µια από τις αρχαιότερες επιστήµες, 
της οποίας η  σχέση  µε τον Ελληνικό χώρο είναι ιδιαίτερα στενή αφού οι 
περισσότερες ανα-καλύψεις έχουν τις ρίζες τους στην Αρχαία Ελλάδα. Η 
παράδοση αυτή  συνεχίζεται και στις µέρες µας από αξιόλογους ερευνητές 
σε Ελληνικά και ξένα Ερευνητικά Κέντρα και Καθηγητές στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών.  

Οµιλητής: Δηµοσθένης  Ασηµακόπουλος 
Καθηγητής του Τµήµατος Φυσικής και Αντιπρύτανης 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µέλος του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδας, Μέλος της Ελληνικής 
Μετεωρολογικής Εταιρείας και πολλών άλλων διε-
θνών επιστηµονικών ιδρυµάτων και οργανισµών. 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948, έλαβε δίπλωµα 
Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1973),  
Διδακτορικό από το University College London  

(1976) και έγινε Yφηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1978.  
Δραστηριοποιείται επιστηµονικά στον τοµέα της Φυσικής Δοµηµένου 
Περιβάλλοντος, στην Ατµοσφαιρική ρύπανση, στην Ανάπτυξη Τεχνολογίας 
Περιβαλλοντικών µετρήσεων επιτόπιων και από απόσταση, στην Εφαρ-
µοσµένη Κλιµατολογία (Κλιµατικές Αλλαγές), στη µελέτη του ατµο-
σφαιρικού οριακού στρώµατος, αλλά και σε θέµατα  ήπιων µορφών και 
εξοικονόµησης ενέργειας. Έχει δηµοσιεύσει εκατοντάδες άρθρα σε διεθνή 
περιοδικά, συνέδρια και επιστηµονικές εκθέσεις. 
 
 

 
Ο Λόφος της Πνύκας και 
η σηµασία του στις 
σχέσεις Αστρονοµίας και 
Μετεωρολογίας κατά την 
Αρχαιότητα  
Θα αναπτυχθεί η αστρονοµική 
σηµασία του Λόφου της Πνύ-
κας, ενός εκ των επτά πάγων 
(βράχων, λόφων) των Αθηνών 

όπου λειτούργησε το Ηλιοτρόπιον του Μέτωνος και όπου εκτίθεντο τα 
παραπήγµατα µε αστροµετεωρολογικές πληροφορίες των αρχαίων Αθηνών. 
Στην παρουσίαση θα γίνει σχετική αναφορά και στους επτά βράχους 
(λόφους) των Αθηνών και στις σχετικές περιβαλλοντικές παρατηρήσεις που 
πραγµατοποιούνταν  κατά την αρχαιότητα από την Αρχαία Αγορά µέχρι την 
Πνύκα.  
 



Οµιλητής: Χρήστος Ζερεφός 
Καθηγητής Φυσικής της Ατµόσφαιρας στα Πανε-
πιστήµια Θεσ/νίκης και Αθηνών (1973-σήµερα), επι-
σκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήµια Βοστώνης, 
Μινεσσότα και Όσλο. Τακτικό Μέλος της Ακαδηµίας 
Αθηνών, της Νορβηγικής Ακαδηµίας, της Academia 
Europaea και άλλων διεθνών επιστηµονικών Ιδρυ-
µάτων. Εταίρος του Institute of Physics (UK), ισόβιο 
µέλος της Αµερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης, που τον 

τίµησε µε διάκριση (1998). Παγκόσµιο Βραβείο Όζοντος (1997), εύφηµη 
µνεία από το Πρόγραµµα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (1995-1998) και 
διάκριση για τη συνεισφορά του στο έργο της Διακυβερνητικής Επιτροπής 
για την Κλιµατική Αλλαγή (IPCC), που συµβραβεύθηκε µε το Nobel 
Ειρήνης το 2007. Διακρίσεις από τη Ρωσική Ακαδηµία, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση Φυσικών και άλλους Διεθνείς Οργανισµούς. Χρυσό Μετάλλιο της 
Πόλεως της Θεσ/νίκης και Άρχων Μέγας Διδάσκαλος του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας. Έχει δηµοσιεύσει εκατοντάδες επιστηµονικές εργασίες στη 
διεθνή βιβλιογραφία καθώς και επιστηµονικά συγγράµµατα. Πρόεδρος της 
Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 
Εθνικών και Διεθνών Επιστηµονικών Επιτροπών. Τα τελευταία 30 χρόνια ο 
Χ. Ζερεφός έχει ιδρύσει ή συνιδρύσει έξι Ερευνητικά και άλλα Κέντρα. 

Κοσµικά πυροτεχνήµατα που 
αναγγέλλουν τη γένεση και το 
θάνατο αστέρων και γαλαξιών  
Η πρόοδος της αστρονοµίας σήµερα, µας 
δίδει τη δυνατότητα να διεισδύσουµε µέ-
σα σε σκοτεινά νεφελώµατα, όπου υπάρ-
χουν «αστρικά βρεφοκοµεία» στα οποία 
µεγαλώνουν αστρικά «νεογνά» ηλικίας 

«µόνο» µερικών εκατοµµυρίων ετών, περιβαλλόµενα από πυκνά δισκοειδή 
κουκούλια ύλης που εκτοξεύουν περίτεχνους πίδακες πλάσµατος στο µεσο-
αστρικό χώρο.  Παρόµοιοι πίδακες σηµατοδοτούν το τέλος της ζωής των 
αστέρων, είτε κατά το σχηµατισµό λευκών νάνων,  ή ταχύτατα  περιστρεφό-
µενων αστέρων νετρονίων, ή, µυστηριωδών µελανών οπών που εκτοξεύουν 
νέφη πλάσµατος µε σχετικιστικές ταχύτητες. Μακρύτερα, αναβλύζουν 
σχετικιστικοί πίδακες µε λαµπρούς κόµβους που φαίνονται να κινούνται µε 
ταχύτητες µεγαλύτερες ακόµη και της ταχύτητας του φωτός, από τα κέντρα 
ιδιόµορφων γαλαξιών και υπέρλαµπρων Κβάζαρς όπου λουφάζουν 
υπερµεγέθεις µελανές οπές.  Στην παρουσίαση θα αναφερθούµε και στο 
ρόλο των αστροφυσικών πιδάκων στη δηµιουργία αστέρων και πλανητών.  
 

Οµιλητής: Κανάρης Τσίγκανος  
Καθηγητής Αστροφυσικής του Τµήµατος Φυσι-
κής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, έλαβε Πτυχίο 
Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσ/νίκης (1974), Mάστερς (1976) και Διδα-
κτορικό Φυσικής (1980) από το Πανεπιστήµιο 
του Chicago (ΗΠΑ). Δίδαξε Φυσική στα Πανε-
πιστήµια Chicago και Harvard ΗΠΑ, Λουβαίνης 

Βελγίου, St. Andrews Σκωτίας και Κρήτης. Ήταν επισκέπτης ερευνητής στα 
στεροσκοπεία Meudon Γαλλίας και Τορίνο Ιταλίας.  Είναι συγγραφέας βι-
βλίων Φυσικής και Αστροφυσικής. Συµµετέχει σε Ευρωπαϊκά Eρευνητικά 
Προγράµµατα και διευθύνει ερευνητική οµάδα στον Τοµέα Αστροφυσικής 
και Αστρονοµίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι από το 2006 εκλεγ-
µένος Πρόεδρος της Ελληνικής Αστρονοµικής Εταιρείας, µέλος του Εθνι-
κού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, της Εθνικής Αστρονοµικής Επι-
τροπής και εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Επιστηµονική Επιτροπή του Ευ-
ρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος. Έχει δηµοσιεύσει µεγάλο αριθµό 
πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών στη Φυσική και Αστροφυσική σε 
διεθνή περιοδικά και έχει διοργανώσει διεθνή συνέδρια.  
 



Αναζήτηση εξωηλιακών 
πλανητών  
 Η ύπαρξη άλλων πλανητών πέρα 
από το δικό µας ηλιακό σύστηµα 
αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα 
ερωτηµατικά της Αστρονοµίας που 
είναι συνυφασµένο µε το πα-
νανθρώπινο και διαχρονικό ερώτηµα 

της ύπαρξης ζωής στο Σύµπαν. Μέχρι το τέλος Μαρτίου είχαν ανακαλυφθεί 
344 εξωηλιακοί πλανήτες, αλλά κανένας που να µοιάζει µε τη Γη.  Οι 
περισσότεροι εξωηλιακοί πλανήτες που έχουν ανακαλυφθεί είναι γιγαντιαίοι 
πλανήτες αερίου και µοιάζουν µε το πλανήτη Δία, εκτιµάται, όµως, ότι οι 
ελαφροί και βραχώδεις είναι πολύ περισσότεροι και ίσως µερικοί απ΄αυτούς 
να έχουν οµοιότητες µε τη Γη. Η ανακάλυψη αρκετών εξωηλιακών πλα-
νητών θέτει σε νέες βάσεις το ζήτηµα της ύπαρξης εξωγήινης ζωής, καθώς 
δίνει µια καλύτερη εικόνα της στατιστικής πιθανότητας ανάπτυξης ζωής στο 
γαλαξία µας.          

Οµιλητής: Παναγιώτης Νιάρχος 
Καθηγητής της Παρατηρησιακής Αστροφυσικής στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
(ΕΚΠΑ). Είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Μαθη-
µατικών του ΕΚΠΑ και κάτοχος ΜSc και PhD από το 
Πανεπιστήµιο του Manchester, UK.  Είναι Διευθυν-
τής του Τοµέα Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και 
Μηχανικής του Τµήµατος Φυσικής του ΕΚΠΑ και 
Διευθυντής του Γεροσταθοπούλειου Αστεροσκοπείου 

του ΕΚΠΑ. Υπήρξε επισκέπτης ερευνητής στα Πανεπιστήµια Tübingen και 
Münster της Γερµανίας, και έχει δηµιουργήσει πολλές συνεργασίες µε 
γνωστά αστρονοµικά κέντρα και αστεροσκοπεία του εξωτερικού. Είναι 
µέλος: της Επιστηµονικής Επιτροπής του Commission 42 της IAU, του 
European Network of Excellence in Asteroseismology, καθώς και διαφόρων 
ελληνικών και διεθνών επιστηµονικών Εταιρειών και Ενώσεων.  Τα επι-
στηµονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέµατα Παρατηρησιακής Α-
στροφυσικής και ειδικότερα σε φωτοµετρικές και φασµατοσκοπικές παρα-
τηρήσεις και θεωρητικές µελέτες αλληλεπιδρώντων διπλών αστέρων  και 
παλλόµενων µεταβλητών αστέρων. Έχει κάνει παρατηρήσεις σε πολύ γνω-
στά και µεγάλα αστεροσκοπεία του εξωτερικού και έχει δηµοσιεύσει 
µεγάλο αριθµό επιστηµονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. 

Μελανές οπές και βαρυτικά 
κύµατα 
Μερικές από τις πιο «εξωτικές» προβλέ-
ψεις του Αινστάιν γίνονται πραγµατι-
κότητα στις µέρες µας. Η σύγχρονη Α-
στρονοµία επιβεβαιώνει και χρησιµοποιεί 
µε δυναµικό τρόπο τη θεωρία του και µυ-
στηριώδη αστρικά αντικείµενα όπως οι µε-
λανές οπές και τα υπέρβαρα αστέρια νε-
τρονίων αποκαλύπτουν τα µυστικά τους, 
ε-νώ απειροελάχιστες κυµάνσεις του 

χωρόχρονου, τα λεγόµενα βαρυτικά κύµατα, µεταφέρουν πληροφορίες από 
τις πιο αποµακρυσµένες και «σκοτει-νές» γειτονιές του Σύµπαντος.  Στην 
παρουσίαση αυτή θα αναφερθούµε στα µυστικά που κρύβουν οι «κοσµικές 
άβυσσοι», ή  µελανές οπές, στη γειτονιά των οποίων διασταυρώνονται οι 
θεωρίες του µικρόκοσµου και του µακρό-κοσµου και θα περιηγηθούµε στα 
αστρονοµικά φαινόµενα που διαδρα-µατίζονται στη γειτονιά τους. 
Παράλληλα, θα παρουσιάσουµε το νέο παρά-θυρο παρατήρησης του 
Σύµπαντος που ανοίγεται µέσα από την ανίχνευση των βαρυτικών 
κυµάτων.  

Οµιλητής: Kωνσταντίνος Κόκκοτας 
Καθηγητής στο Τµήµα Φυσικής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήµιου Θεσ/νίκης (ΑΠΘ) µε αντικείµενο τη 
“Θεωρία Σχετικότητας”, κατέχει την `Εδρα “Θεω-
ρητικής Αστροφυσικής” στο Πανεπιστήµιο του Τύ-
µπιγκεν της Γερµανίας. Γεννήθηκε το 1959 στη 
Θεσ/νίκη  και έλαβε πτυχίο Μαθηµατικών από το 
ΑΠΘ, στη συνέχεια Μάστερς στα Εφαρµοσµένα 
Μαθηµατικά και στην Αστρονοµία από το Πανεπι-



στήµιο της Ουαλίας και Διδακτορικό απο το Τµήµα Φυσικής του ΑΠΘ. Υ-
πηρετεί απο το 1990 στο Τµήµα Φυσικής του ΑΠΘ διαδοχικά σ’ όλες τις 
βαθµίδες. Εξελέγη το 2006 καθηγητής στο Τύµπιγκεν και το 2007 στη 
Θεσ/νίκη. Είναι εκλεγµένο µέλος στο Διοικητικό Συµβούλιο της 
Παγκόσµιας Επιστηµονικής Εταιρείας για τη Βαρύτητα και Κοσµολογία, 
Γραµµατέας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Βαρυτική Φυσική και µέλος 
σε πολλές εθνικές και διεθνείς επιστηµονικές ενώσεις. Τα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα σχετίζονται µε την εφαρµογή της Γενικής Θεωρίας της Σχετι-
κότητας στη µελέτη της δυναµικής των αστέρων νετρονίων και των µελα-
νών οπών αλλά και µε τις διαδικασίες παραγωγής βαρυτικών κυµάτων. Έχει 
συγγράψει µεγάλο αριθµό επιστηµονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά. 

 
Σύγχρονες εξελίξεις 
στην Κοσµολογία 
 Θα παρουσιαστούν τα βασικά 
στοιχεία που συνθέτουν το 
βασικό Κοσµολογικό παρά-
δειγµα (paradigm), αυτό δη-

λαδή της θεωρίας της Μεγάλη Έκρηξης και τα  παρατηρησιακά και 
πειραµατικά δεδοµένα που το υποστηρίζουν. Θα παρουσιαστούν οι 
σύγχρονες εξελίξεις στην επιστήµη της Κοσµολογίας, µε έµφαση στην 
επιταχυνόµενη διαστολή του Σύµπαντος, στη "σκοτεινή ύλη" και την 
"σκοτεινή ενέργεια". 
 

Οµιλητής: Μανώλης Πλειώνης 
Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Αστρονοµίας 
και Αστροφυσικής (ΙΑΑ) του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), έλαβε πτυχίο Μαθη-
µατικών από το Πανεπιστήµιο Κρήτης (1983), 
Masters (1984) και Διδακτορικό (1989) από το 
Πανεπιστήµιο του Sussex (Μ. Βρετανία). Υπήρξε 
ερευνητής στο Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Σπουδών 
της Τεργέστης (SISSA) και στο Διεθνές Κέντρο 
Θεωρητικής Φυσικής (ICTP) στην Ιταλία και συνερ-

γάτης στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής, Οπτικής και Ηλεκτρονικής του 
Μεξικού. Τα επιστηµονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Παρα-
τηρησιακή Αστρονοµία και Κοσµολογία. Έχει δηµοσιεύσει µεγάλο αριθµό 
επιστηµονικών εργασιών σε έγκυρα διεθνή περιοδικά. Έχει διοργανώσει 
τρία διεθνή συνέδρια Κοσµολογίας και Αστροφυσικής και επιτυχείς 
ερευνητικές οµάδες στο ΕΑΑ.  Είναι εκδότης του διαδικτυακού περιοδικού 
εκλαϊκευµένης Αστρονοµίας του ΙΑΑ «Κοσµικές Διαδροµές».  Έχει 
διατελέσει µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής 
Αστρονοµικής Εταιρείας και αντιπρόεδρός του  για το 2008-2010, ανα-
πληρωµατικό µέλος της Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής και µέλος του 
Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του ΙΑΑ. 

 
 
 
 

Αστρονοµία  ακτίνων Χ και γ : 
Αντικρίζοντας το Σύµπαν του 
Einstein  
Οι ακτίνες Χ, όπως και οι ακτίνες γ, 
είναι µέρος του Ηλεκτροµαγνητικού 
φάσµατος. Είναι φωτόνια µεγάλης 
ενέργειας, αόρατα από το ανθρώπινο 
µάτι, και ο µόνος τρόπος να παρα-
τηρήσουµε τις πηγές τους στον ουρανό 

είναι µέσω ανιχνευτών που βρίσκονται σε τροχιά πάνω από την ατµόσφαιρα 
της Γης. Οι παρατηρήσεις, που τελειοποιήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, 
φανέρωσαν για πρώτη φορά το σχετικιστικό Σύµπαν µε τις φυσικές δια-
δικασίες και τα αντικείµενα που προβλέπουν οι θεωρίες του Einstein.  Στην 
παρούσα οµιλία θα αναφερθούµε σε µερικές από αυτές τις ανακαλύψεις 
τονίζοντας εκείνες που σχετίζονται µε εξωτικά αντικείµενα, όπως οι 
αστέρες νετρονίων και οι µελανές οπές.  



 
 
Οµιλητής:  Απόστολος Μαστιχιάδης  
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Φυσικής του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.  
Γεννήθηκε στην Αθήνα και πήρε πτυχίο Φυσικής 
απο την Φυσικοµαθηµατική Σχολή του ΕΚΠΑ. Συ-
νέχισε τις απουδές του στο Πανεπιστήµιο του Σάσ-
σεξ και της Βοστώνης  από όπου πήρε Μάστερς και 
Διδακτορικό, αντίστοιχα, µε ειδίκευση στην 
Αστρονοµία. Εργάστηκε ως ερευνητής επί δώδεκα 

έτη σε ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήµια όπως τα Ινστιτούτα Μαξ 
Πλανκ του Μονάχου και της Χαϊδελβέργης, στη ΝΑΣΑ και το 
Πανεπιστήµιο της Αδελαΐδας, πριν έλθει στο Τµήµα Φυσικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπου υπηρετεί µέχρι σήµερα ως Αναπληρωτής 
Καθηγητής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από την 
Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών. Έχει συγγράψει µεγάλο αριθµό 
επιστηµονικών εργασιών σε έγκυρα διεθνή περιοδικά. 

 
 

Σύγχρονα Οπτικά 
Τηλεσκόπια 
Στις πιο αφιλόξενες ερηµικές βου-
νοκορφές του πλανήτη µας, δεσπό-
ζουν τα γιγαντιαία υπερσύγχρονα 
οπτικά τηλεσκόπια, µε τα οποία οι 
επιστήµονες εξερευνούν τα άδυτα 
του Σύµπαντος, µε µεγαλύτερη 
ακρίβεια από ποτέ άλλοτε. Τα 

τελευταία 15-20 χρόνια έχουν τεθεί σε λειτουργία οκτώ τηλεσκόπια µε 
διαµέτρους µεταξύ 8 και 10 µέτρων. Με τα σύγχρονα αυτά τηλεσκόπια,  οι 
επιστήµονες ανακαλύπτουν  πλανήτες που περιφέρονται γύρω από µακρινά 
άστρα, µελετούν µε µεγάλη λεπτοµέρεια την γένεση και τον θάνατο των 
άστρων, την εξέλιξη των γαλαξιών και τις µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, 
ενώ έχουν καταφέρει να παρατηρήσουν ακόµα και ύλη που «κατα-
βροχθίζεται» από γιγαντιαίες µελανές οπές.  Εξάλλου, µεγάλη πρόοδος έχει 
σηµειωθεί στην κατανόηση της δοµής του Σύµπαντος στο οποίο ζούµε. 
 

 Οµιλήτρια: Δέσποινα Χατζηδηµητρίου 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τµήµα Φυσικής 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Πήρε πτυχίο Φυ-
σικής από το Πανεπιστήµιο Αθηνών (1985) και 
διδακτορικό στην Αστρονοµία (1989) από το Πα-
νεπιστήµιο του Εδιµβούργου. Εργάστηκε ως ερευ-
νήτρια αστρονόµος στο Αγγλο-Αυστραλιανό Α-
στεροσκοπείο στην Αυστραλία και στο Ινστιτούτο 
Αστρονοµίας του Πανεπιστηµίου του Καίµπριτζ. 

Κατά το διάστηµα 1993-2008 δίδαξε στο Τµήµα Φυσικής του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης αρχικά ως λέκτορας και τέλος ως αναπληρώτρια 
καθηγήτρια. Το 2008 εξελέγη αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τµήµα 
Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι εκλεγµένη πρόεδρος της 
Επιτροπής 37 και αντιπρόεδρος της Division VII της Διεθνούς 
Αστρονοµικής Ένωσης και ισόβιο µέλος της Αµερικανικής Αστρονοµικής 
Εταιρείας. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αστρονοµικής 
Εταιρείας. Τα επιστηµονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην 
Παρατηρησιακή Αστροφυσική και σε θέµατα αστρονοµικής οργανολογίας. 
Έχει δηµοσιεύσει µεγάλο αριθµό επιστηµονικών εργασιών σε έγκυρα 
διεθνή περιοδικά. 
 



Ήλιος και πλανήτες: η σχέση 
τους και η σηµασία της για 
τον άνθρωπο  
Ο Ήλιος είναι ένα εντελώς ξεχωριστό 
αστέρι για τη Γη και τους υπόλοιπους 
γνωστούς µας πλανήτες, αφού είναι 
το πιο κοντινό αστέρι – το δικό τους 
αστέρι. Η σχέση του Ήλιου µε τους 
πλανήτες «του» έχει δύο όψεις, µία 
ορατή και µία αόρατη. Η ορατή είναι 
συνδεδεµένη µε την ηλεκτροµαγνη-

τική ακτινοβολία του, το φως του, ενώ η αόρατη µε το µαγνητικό του πεδίο 
και την ύλη που ο Ήλιος εκπέµπει συνεχώς γύρω του. Η διπλή σχέση του 
Ήλιου µε τη Γη έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον άνθρωπο, αφού χάρη σ’ 
αυτήν ο άνθρωπος επιβιώνει  στη Γη. 
 

 
Οµιλητής: Γιάννης Δαγκλής  
Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Διαστηµικών 
Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης στο Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών. Μεταξύ άλλων έχει 
εργαστεί στο Max Planck Institute for Solar 
System Research (Γερµανία) και στο Applied 
Physics Laboratory (ΗΠΑ) και έχει διδάξει ως 
επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Nagoya 

(Ιαπωνία) και στο Διεθνές Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής της Ουνέσκο στην 
Τεργέστη. Έχει δηµοσιεύσει µεγάλο αριθµό επιστηµονικών εργασιών σε 
έγκυρα διεθνή περιοδικά. Έχει δηµοσιεύσει τρία βιβλία διαστηµικής ως 
επιµελητής έκδοσης και ως µέλος της συγγραφικής οµάδας. Το ένα από 
αυτά είναι συνιστώµενο διδακτικό εγχειρίδιο διαστηµικών επιστηµών από 
τον ΟΗΕ. Είναι Αντεπιστέλλον Μέλος της Διεθνούς Αστροναυτικής 
Ακαδηµίας, µέλος συµβουλευτικών επιτροπών της NASA και της ESA, 
µέλος των επιστηµονικών οµάδων τεσσάρων διαστηµικών αποστολών της 
NASA και της ESA, και εµπειρογνώµων αξιολόγησης διαφόρων διεθνών 
οργανισµών. 
 
 

Κοσµικοί επιταχυντές: 
επιτάχυνση φορτισµένων 
σωµατιδίων στο Σύµπαν 
Είναι γνωστό από µια σειρά πειράµατα και 
από την ανίχνευση από δορυφόρους φω-
τονίων πολύ  υψηλής ενέργειας (ακτίνες Χ 
και γ) ότι στο σύµπαν υπάρχουν πολλών 
µορφών επιταχυντές (κοσµικοί επιτα-
χυντές). Στην οµιλία αυτή θα αναφέρουµε 
τα παρατηρησιακά ευρήµατα που προσ-
διορίζουν τα χαρακτηριστικά των επι-

ταχυµένων φορτίων και στη συνέχεια θα αναζητήσουµε τις φυσικές διερ-
γασίες που µπορούν να επιταχύνουν ηλεκτρόνια και ιόντα. 
 

   
Οµιλητής: Λουκάς Βλάχος 
Καθηγητής Αστροφυσικής στο Τµήµα Φυσικής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 
Απέκτησε Πτυχίο Φυσικής από το Τµήµα Φυσικής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το 
1972 και συνέχισε µεταπτυχιακές σπουδές στο 
Πανεπιστήµιο του Maryland, ΗΠΑ, όπου και 
απέκτησε τα πτυχία Mάστερς (1976) και Διδακτορικό  
(1979). Από το 1981 µέχρι το 1985 εργάστηκε στο 

Πανεπιστήµιο του Maryland και ήταν υπεύθυνος ερευνητικών 
προγραµµάτων που χρηµατοδοτούσε η NASA. Το 1985 επέστρεψε στο 
Τµήµα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, όπου 
και εργάζεται µέχρι σήµερα. Έχει δηµοσιεύσει µεγάλο αριθµό 



επιστηµονικών εργασιών σε έγκυρα διεθνή περιοδικά. Είναι µέλος του 
Διοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Αστρονοµικής Εταιρείας και 
πολλών διεθνών οργανισµών. 
 

 
 
 
 

Αναζητώντας την 
αλήθεια µέσα από το 
φως: ο άνθρωπος και 
το Σύµπαν 
Το φως του Ήλιου και των 
άστρων, καθώς και η κίνησή 
τους στον ουρανό προκα-
λούν το δέος και το ενδια-
φέρον στους ανθρώπους από 

την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Το φως αυτό, όµως, το οποίο διασχίζει 
τεράστιες αποστάσεις µέσα στο Σύµπαν πριν φτάσει στα µάτια µας, περιέχει 
πλήθος από πληροφορίες. Θα παρουσιάσω πώς οι αστρονόµοι 
χρησιµοποιούν το φως των άστρων για να κατανοήσουν κάποιες από τις 
ιδιότητες του Σύµπαντος και να προβλέψουν µε αρκετή ακρίβεια το µέλλον 
του. 
 
 

Oµιλητής: Βασίλης Χαρµανδάρης 
Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα Φυσικής του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. Γεννήθηκε στις Σέρρες το 
1967. Έλαβε το πτυχίο Φυσικής από το Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης το 1989 και 
το διδακτορικό του δίπλωµα (PhD) στην Αστρο-
φυσική από το Iowa State University (ΗΠΑ) το 
1995. Εργάστηκε ως ερευνητής στο Αστεροσκο-
πείο του Παρισιού και στο Κέντρο Πυρηνικών 

Ερευνών του Saclay στη Γαλλία, καθώς και στο Πανεπιστήµιο Cornell στις 
ΗΠΑ. Ασχολείται ερευνητικά µε διάφορα θέµατα παρατηρησιακής αστρο-
φυσικής όπως αλληλεπιδρώντες γαλαξίες και παραγωγή ενέργειας σε γα-
λαξιακούς πυρήνες που περιέχουν µελανές οπές. Έχει συνεργαστεί µε διά-
φορες ερευνητικές οµάδες στη Γαλλία και στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν 
κατασκευάσει όργανα για διαστηµικά τηλεσκόπια της NASA και ESA που 
εκτελούν παρατηρήσεις στο υπέρυθρο. Από το 2005, οπότε και επέστρεψε 
στην Ελλάδα, είναι Επίκουρος Καθηγητής Παρατηρησιακής Αστροφυσικής 
στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. Έχει δηµοσιεύσει µεγάλο αριθµό επιστηµονικών 
εργασιών σε έγκυρα διεθνή περιοδικά. 
 
 

 
Η συνεισφορά των Αρχαίων 
Ελλήνων στην  Αστρονοµία                                                
Η Αστρονοµία, παρότι έχει τις ρίζες της σε 
πανάρχαιες παρατηρήσεις συστηµατοποιή-
θηκε ως επιστήµη από τους αρχαίους Έλ-
ληνες φυσιολόγους φιλοσόφους τον 6ο 
π.Χ. αιώνα. Μας έδωσε πλήθος πληρο-
φοριών για πρακτικούς σκοπούς όπως για 
τον προσανατολισµό µας, για τη ναυσι-
πλοΐα, για τη γεωργία, για τον υπολογισµό 
του χρόνου και των εποχών και για τη 

δηµιουργία ηµερολογίων, που αποτέλεσαν τη βάση των αστικών οικισµών 
και του πολιτισµού. Σήµερα, ως Αστροφυσική, µελετά επισταµένως τη 
φυσική του Ήλιου και των αστεριών. Οι πληροφορίες της αφορούν τη 
Μετεωρολογία, τη Γεωλογία, τη Βιολογία, την Ωκεανογραφία, τις 
τεχνολογίες ενέργειας, την Ιατρική και πολλές άλλες επιστήµες, ενώ η 
µελέτη των άστρων, µέσω της Διαστηµικής, µας βοηθάει να σπάσουµε τα 



γήινα δεσµά µας και να φτάσουµε στα ουράνια.       
 

Oµιλητής:  Ευστράτιος  Θεοδοσίου 
Αναπληρωτής Kαθηγητής της Ιστορίας και 
Φιλοσοφίας της Αστρονοµίας και των Φυσικών 
Επιστηµών στο Τµήµα Φυσικής του Πανε-
πιστηµίου Αθηνών. Τα επιστηµονικά του ενδια-
φέροντα στρέφονται στην Παρατηρησιακή Α-
στροφυσική, στη δορυφορική Φασµατοσκοπία 
αστέρων προγενεστέρων φασµατικών τύπων, 
στους διπλούς και πολλαπλούς αστέρες, καθώς 
και στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Αστρο-

νοµίας και των Φυσικών Επιστηµών. Είναι µέλoς της Διεθνούς Αστρονο-
µικής Ένωσης, της Ελληνικής Αστρονοµικής Εταιρείας, της Ένωσης Ελλή-
νων Φυσικών και της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας. Έχει δηµοσιεύσει 
µεγάλο αριθµό επιστηµονικών εργασιών σε έγκυρα διεθνή περιοδικά και  
επιστηµονικών άρθρων στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο, ενώ κυκλο-
φορούν δεκατέσσερα βιβλία του στα επιστηµονικά ενδιαφέροντά του. Έχει 
βραβευτεί για το έργο του και τα δηµοσιευθέντα βιβλία του (Βραβείο 
Αρώνη Πανεπιστηµίου Αθηνών, κ.ά.). 
 

Από το ορατό και αθέατο σύµπαν 
στο µη ορώµενο σύµπαν 
Και µόνον η απλή θέα του έναστρου 
ουρανού, χωρίς περισσότερη γνώση, µα-
γεύει και υποβάλλει. Η παρατήρηση µέσω 
ενός τηλεσκοπίου αναδεικνύει τις αι-
σθήσεις µε µοναδικό τρόπο και οδηγεί τον 

παρατηρητή σε σκέψεις και αισθήµατα άλλως ασύλληπτα. Η θεωρητική 
γνώση των µυστικών του σύµπαντος κάνει τον επιστήµονα να πλησιάζει το 
µη κατανοητό και να προσεγγίζει έννοιες όπως το αιώνιο, το χάος, το άπει-
ρο, την πρώτη αρχή, την εξέλιξη του κόσµου, τις δυνατότητες και τους 
φραγµούς του. Ο συνδυασµός παρατήρησης και θεωρίας, επιστήµης και τε-
χνολογίας, οδηγεί σε συµπεράσµατα όπως ότι το σύµπαν είναι περισσότερο 
αθέατο, ακατανόητο, αµέθεκτο, ότι κρύβει τα µυστικά του µέσα στο απρό-
σιτο στοιχείο του. Και ότι αυτή του η ιδιότητα αποτελεί τη βαθύτερη αλή-
θεια του και τη µεγαλύτερη οµορφιά του.  Το γιατί έτσι συµπεριφέρεται υ-
ποχρεώνει σε υποψίες ότι πίσω από το αθέατο σύµπαν κρύβεται  η αλήθεια 
που δεν φαίνεται, αλλά µαγεύει περισσότερο από όσο η ορώµενη και κατα-
νοητή ουσία του. Το σύµπαν είναι κάτι περισσότερο από αθέατη ύλη και 
ενέργεια και κρύβει κάτι πέραν από την αδυναµία µας να το κατανοήσουµε.   

Οµιλητής: Μητροπολίτης Μεσογαίας και 
Λαυρεωτικής Νικόλαος  
Πτυχιούχος Φυσικής του Παν. Θεσ/νίκης. Εκτός 
των θεολογικών του σπουδών, έχει σπουδάσει σε 
µεταπτυχιακό επίπεδο Αστροφυσική στο Harvard 
και Μηχανολογία στο ΜΙΤ. Είναι διδάκτορας της 
Εφαρµοσµένης Φυσικής και Βιοϊατρικής Τεχνο-
λογίας των Παν. Harvard και ΜΙΤ, της Βιοηθικής 
της Θεολογικής Σχολής Θεσ/νίκης και επίτιµος δι-

δάκτορας Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ. Ιδρυτής και Πρόεδρος του 
Κέντρου Βιοϊατρικής, Ηθικής και Δεοντολογίας και εµπνευστής ενός πρω-
τοποριακού κέντρου περιθάλψεως ασθενών τελικού σταδίου. Εργάστηκε ως 
ερευνητής και επιστηµονικός συνεργάτης σε διάφορα νοσοκοµεία της Βο-
στώνης. Διετέλεσε επιστηµονικός σύµβουλος σε θέµατα Διαστηµικής 
Ιατρικής Τεχνολογίας. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, µέλος του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και 
Τεχνολογίας, του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων και της Εθνικής 
Επιτροπής Δεοντολογίας. Το 2003 έλαβε το βραβείο κοινωνικής και 
επιστηµονικής προσφοράς στη Φυσική από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών. 



Έκθεση Ζωγραφικής κ. 
Εύης Σαραντέα «Αστρικά» 
«Τα τελευταία χρόνια, συνεχί-
ζοντας την προσέγγιση ζω-
γραφικής ιδεών, µε κερδίζει η 
µαγεία της υπερρεαλιστικής απει-
κόνισης. Ιδέες πάνω στην δωρεά 
της ζωής, τους φραγµούς, την 
σύνθεση απολλώνιου και διονυ-
σιακού στοιχείου, αποδίδονται µε 
σχηµατισµούς στο αστρικό στε-
ρέωµα και µε την αλήθεια των 

νερών («Το νερό είναι το ρευστό της συνολικής επαλήθευσης» 
Πλάτων)...Προσωπική επιδίωξη είναι οι εσώτεροι ρυθµοί των στοιχείων 
κάθε έργου µου να εναρµονίζονται µεταξύ τους, ώστε το συνολικό 
αποτέλεσµα να παρουσιάζει µία εικόνα «συµφωνικού» ποιήµατος. Η 
συµφωνία αυτή έρχεται σαν αποτέλεσµα «ενστικτωδών» κινήσεων, αλλά 
κυρίως µιας σειράς υπολογισµών. Μαθηµατικές σταθερές, όπως εκείνες της 
χρυσής τοµής  και του αριθµού π, εφαρµόζονται σε έργα ανθρώπων, ήδη 
από τους προϊστορικούς χρόνους. Εναρµονισµοί «συµπληρωµατικών» 
χρωµάτων, συνδυασµοί φωτεινών-σκοτεινών στοιχείων, απαιτούµενες 
ισορροπίες δυνάµεων, µε κορυφαίες τις αρµονικές χαράξεις των αρχαιο-
ελληνικών αναγλύφων και τόσα άλλα, δηλώνουν πως ακόµη και η 
Αισθητική ορίζεται από αρχές,  που διέπουν αυτό που χαιρετίζουµε: το 
Αχανές.»  Ε. Σαραντέα 
Εύη Σαραντέα-Μίχα  
Μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική στο Εργαστήρι Τέχνης Χαλ-
κίδας, µε δασκάλους τους Α. Αντωνόπουλο, Ι. Βετσοπούλου, Γ. Ζιώγα, Χ. 
Μυταρά, Ε. Μωραΐτη, Δ. Παπαδόπουλο, Λ. Πατρασκίδη, Μ. Στεφανίδη. 
Έχει πτυχίο Φαρµακευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έργα της έχουν 
παρουσιαστεί σε 10 ατοµικές και πολλές οµαδικές εκθέσεις. Έχει ζωγρα-
φίσει αναπαραστάσεις Ανθρώπων και Ανθρωπιδών για το Παλαιολιθικό 
Μουσείο της Ν. Αρτάκης και για το Μουσείο του απολιθωµένου Δάσους 
Μυτιλήνης. Συνεργάτης του Θεάτρου «Αεικίνητον» Χαλκίδας. Έχει διδάξει 
Ιστορία Τέχνης στη Σχολή Ραχούτη–Γκίκα Χαλκίδας. Σχεδιάστρια, 
ερευνήτρια λίθινων εργαλείων, κάτοχος ιδιωτικής συλλογής περίπου 4.800 
προϊστορικών ευρηµάτων, µικρό µέρος των οποίων εκτίθεται σε ελληνικά 
Μουσεία. Της έχουν απονεµηθεί µετάλλια από την Εταιρεία Ευβοϊκών 
Σπουδών (2004) και την Ευβοϊκή Αρχαιόφιλο Εταιρεία (1992). 
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