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ΠρόκειταιΠρόκειται γιαγια τηντην πρώτηπρώτη δωρεάνδωρεάν, , ελληνικήελληνική, , 
δημόσιαδημόσια αστρονομικήαστρονομική εγκυκλοπαίδειαεγκυκλοπαίδεια. . 

ΟργανώθηκεΟργανώθηκε σταστα πρότυπαπρότυπα τηςτης wikipediawikipedia μεμε
στόχοστόχο τηντην προαγωγήπροαγωγή τηςτης γνώσηςγνώσης γιαγια τηντην
αστρονομίααστρονομία. . ΗΗ εγκυκλοπαίδειαεγκυκλοπαίδεια βασίζεταιβασίζεται
στουςστους επισκέπτεςεπισκέπτες, , γιαγια τηντην προσθήκηπροσθήκη νέωννέων καικαι
τηντην τροποποίησητροποποίηση υπαρχόντωνυπαρχόντων άρθρωνάρθρων..



ΗΗ ιδέαιδέα ανήκειανήκει στονστον ΑνδρέαΑνδρέα ΠαπαλάμπρουΠαπαλάμπρου, , ιδρυτικόιδρυτικό
μέλοςμέλος τηςτης εταιρείαςεταιρείας, , μέλοςμέλος τουτου πρώτουπρώτου ΔιοικητικούΔιοικητικού
ΣυμβουλίουΣυμβουλίου (2001(2001--2003)2003) καικαι δημιουργόδημιουργό τουτου
www.astrovox.grwww.astrovox.gr

ΥλοποιήθηκεΥλοποιήθηκε απόαπό τουςτους ΑντωνόπουλοΑντωνόπουλο ΠαναγιώτηΠαναγιώτη, , 
ΓουργουλιάτοΓουργουλιάτο ΚώσταΚώστα καικαι ΠαπαλάμπρουΠαπαλάμπρου ΑνδρέαΑνδρέα, , οιοι
οποίοιοποίοι αποτελούναποτελούν, , προςπρος τοτο παρόνπαρόν, , τουςτους διαχειριστέςδιαχειριστές
τηςτης ιστοσελίδαςιστοσελίδας. . 

ΆνοιξεΆνοιξε γιαγια τοτο κοινόκοινό στιςστις 29 29 ΑυγούστουΑυγούστου 2006. 2006. ΑυτήΑυτή
τητη στιγμήστιγμή (15(15--1212--2006) 2006) έχειέχει περισσότερουςπερισσότερους απόαπό 100100
εγγεγραμμένουςεγγεγραμμένους χρήστεςχρήστες & & περισσότεραπερισσότερα απόαπό 600600
άρθραάρθρα, , καικαι αναπτύσσεταιαναπτύσσεται μεμε ταχείςταχείς ρυθμούςρυθμούς..

http://www.astrovox.gr/


ΣυλλογικήΣυλλογική ΕργασίαΕργασία

ΤοΤο astronomia.grastronomia.gr είναιείναι μιαμια συλλογικήσυλλογική προσπάθειαπροσπάθεια. . 
ΩςΩς εκεκ τούτουτούτου απόαπό τητη στιγμήστιγμή πουπου κάποιοςκάποιος ανεβάζειανεβάζει
έναένα άρθροάρθρο, , μίαμία εικόναεικόνα, , έναένα αρχείοαρχείο πολυμέσωνπολυμέσων δενδεν
προσθέτειπροσθέτει τηντην υπογραφήυπογραφή τουτου ήή κάποιοκάποιο άλλοάλλο
διακριτικόδιακριτικό πουπου νανα παραπέμπειπαραπέμπει σεσε στονστον συγγραφέασυγγραφέα ήή
σεσε κάποιοκάποιο φορέαφορέα μεμε τοντον οποίοοποίο συνδέεταισυνδέεται. . ΑκόμαΑκόμα οο
καθέναςκαθένας μπορείμπορεί νανα επεξεργαστείεπεξεργαστεί καικαι νανα συνεισφέρεισυνεισφέρει
στοστο άρθροάρθρο. . ΟιΟι διαχειριστέςδιαχειριστές, , καθώςκαθώς καικαι όλαόλα τατα μέλημέλη
φροντίζουνφροντίζουν γιαγια τηντην τεκμηρίωσητεκμηρίωση τωντων πληροφοριώνπληροφοριών
πουπου κατατίθενταικατατίθενται σταστα άρθραάρθρα. . 





ΠοιοςΠοιος μπορείμπορεί νανα αρθρογραφήσειαρθρογραφήσει εκείεκεί;;

ΟΟ καθέναςκαθένας μπορείμπορεί νανα γράψειγράψει έναένα άρθροάρθρο στηνστην
ιστοσελίδαιστοσελίδα, , όλοιόλοι είναιείναι ευπρόσδεκτοιευπρόσδεκτοι γιαγια νανα
προσφέρουνπροσφέρουν. . ΠρέπειΠρέπει μόνομόνο γραφτείγραφτεί μέλοςμέλος καικαι
νανα ακολουθείακολουθεί κάποιουςκάποιους βασικούςβασικούς κανόνεςκανόνες
στηνστην συγγραφήσυγγραφή τωντων άρθρωνάρθρων όπωςόπως: : 

ΟυδετερότηταΟυδετερότητα
ΕπαληθευσιμότηταΕπαληθευσιμότητα

ΌχιΌχι ΠρωτότυπηΠρωτότυπη ΈρευναΈρευνα
ΌχιΌχι ΔιαφημίσειςΔιαφημίσεις



ΠνευματικάΠνευματικά ΔικαιώματαΔικαιώματα

ΤοΤο sitesite είναιείναι δημόσιοδημόσιο καικαι τατα άρθραάρθρα τουτου μπορούνμπορούν νανα
χρησιμοποιηθούνχρησιμοποιηθούν οπουδήποτεοπουδήποτε εφόσονεφόσον υπάρχειυπάρχει
αναφοράαναφορά στηνστην πηγήπηγή καικαι δενδεν πρόκειταιπρόκειται γιαγια
κερδοσκοπικόκερδοσκοπικό σκοπόσκοπό. . ΑυτόΑυτό πουπου δενδεν επιτρέπεταιεπιτρέπεται είναιείναι
ηη μαζικήμαζική αντιγραφήαντιγραφή περιεχομένωνπεριεχομένων τουτου sitesite πουπου
μπορείμπορεί νανα θεωρηθείθεωρηθεί κακόβουληκακόβουλη. . 

ΟΟ σκοπόςσκοπός τουτου sitesite είναιείναι ηη παροχήπαροχή γνώσηςγνώσης καικαι σεσε αυτόαυτό
συμβάλλουνσυμβάλλουν όλοιόλοι οιοι χρήστεςχρήστες πουπου συμμετέχουνσυμμετέχουν. . ΟιΟι
χρήστεςχρήστες πουπου συνεισφέρουνσυνεισφέρουν άρθραάρθρα αποδέχονταιαποδέχονται τητη
δημόσιαδημόσια χρήσηχρήση αυτώναυτών τωντων πληροφοριώνπληροφοριών. . ΤοΤο sitesite καικαι
τοτο περιεχόμενόπεριεχόμενό τουτου θαθα παραμείνειπαραμείνει γιαγια πάνταπάντα δημόσιοδημόσιο
καικαι δωρεάνδωρεάν. . 



ΆρθραΆρθρα

ΤαΤα άρθραάρθρα κατανέμονταικατανέμονται είτεείτε μεμε αλφαβητικήαλφαβητική σειράσειρά
είτεείτε στιςστις εξήςεξής κατηγορίεςκατηγορίες::

ΑστρονομίαΑστρονομία
ΑστρονομίαΑστρονομία στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα
ΑστρονομικέςΑστρονομικές ΕκδόσειςΕκδόσεις

ΑστροφυσικήΑστροφυσική
ΔιαστημικήΔιαστημική

ΕρασιτεχνικήΕρασιτεχνική ΑστρονομίαΑστρονομία
ΚοσμολογίαΚοσμολογία

ΠροσωπικότητεςΠροσωπικότητες





ΣτόχοιΣτόχοι

ΦιλοδοξούμεΦιλοδοξούμε τοτο astronomia.grastronomia.gr νανα είναιείναι κάτικάτι παραπάνωπαραπάνω απόαπό
εγκυκλοπαίδειαεγκυκλοπαίδεια,. ,. ΝαΝα αποκτήσειαποκτήσει σειράσειρά άρθρωνάρθρων, , τεχνικώντεχνικών, , 
προτάσεωνπροτάσεων καικαι νανα αποτελέσειαποτελέσει σημείοσημείο αναφοράςαναφοράς γιαγια τουςτους
φίλουςφίλους τηςτης αστρονομίαςαστρονομίας στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα, , όπουόπου οο καθέναςκαθένας, , 
αρχάριοςαρχάριος ήή προχωρημένοςπροχωρημένος, , θαθα μπορείμπορεί νανα βρειβρει κάτικάτι πουπου θαθα τοντον
ενδιαφέρειενδιαφέρει..
ΕπίσηςΕπίσης, , σανσαν πιοπιο εξειδικευμένηεξειδικευμένη σελίδασελίδα, , στοχεύουμεστοχεύουμε κάποιακάποια
στιγμήστιγμή νανα έχουμεέχουμε πληροφορίεςπληροφορίες πουπου δενδεν υπάρχουνυπάρχουν πάνταπάντα στιςστις
γενικέςγενικές εγκυκλοπαίδειεςεγκυκλοπαίδειες αλλάαλλά καικαι νανα υπάρχειυπάρχει έναένα μέροςμέρος
γεμάτογεμάτο αποκλειστικάαποκλειστικά απόαπό αστρονομίααστρονομία..
ΑκόμαΑκόμα θέλουμεθέλουμε νανα γίνειγίνει εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό εργαλείοεργαλείο σταστα χέριαχέρια
καθηγητώνκαθηγητών όλωνόλων τωντων βαθμιδώνβαθμιδών απαπ’’ όπουόπου θαθα αντλούναντλούν
πληροφορίεςπληροφορίες καικαι θαθα τοτο συστήνουνσυστήνουν στουςστους μαθητέςμαθητές//φοιτητέςφοιτητές
τουςτους ωςως πηγήπηγή..



ΗΗ εγκυκλοπαίδειαεγκυκλοπαίδεια ακόμαακόμα βρίσκεταιβρίσκεται υπόυπό
ανάπτυξηανάπτυξη. . ΠεριμένουμεΠεριμένουμε απόαπό όλουςόλους εσάςεσάς τητη

βοήθειάβοήθειά σαςσας! ! 
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