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Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας
“Ωρίων”
Εργαστήριο Αστρονομίας
Πανεπιστημίοσ Πατρών
T.K. 26500 Ρίο
τηλ: 6947702881, 6972154351
astronomy@orionas.gr

Π ε ρ ί
ΟΙ ΔΙΚΣΤ ΑΚΟΙ
ΜΑ ΥΩΡΟΙ:

www.orionas.gr
www.astronomia.gr
(ελληνική αστρονομική εγκυκλοπαίδεια)

www.darksky.gr
(site εκστρατείας κατά της
φωτορύπανσης)

www.astrovox.gr
(το μεγαλύτερο ελληνικό
αστρονομικό portal)

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ:

Μηχανισμός Αντικυθήρων
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Παγκόσμιο Έτος Αστρονομίας
2,3
(IYA 2009)
Οι δράσεις του “Ωρίωνα” στα
πλαίσια του IYA 2009
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Αστρονομικά γεγονότα
Απριλίου
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Ουρανός Απριλίου
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Ο “Ωρύων” εύναι η
αςτρονομ ικό εταιρύα
τησ Πϊτρασ η οπούα
ιδρϑθηκε το Μϊ ρτιο
του 2001 και εύναι μη
κερδοςκ οπικοϑ χαρακτόρα. κοπϐσ τησ εύναι η εκλαϏκευςη και η
διϊ δοςη τησ αςτρονομύασ, τησ αςτροφ υςικόσ και των επιςτημών του διαςτόμ ατοσ
ςτο ευρϑ κοινϐ. υμμετϋχουν
ςε
αυτόν
ϊτομ α κϊθ ε ηλικύασ τα
οπούα ϋχουν εύτε μικρό
εύτε μεγϊλη επαφό με
την ςυγ κεκριμϋνη επιςτόμ η, επομϋνωσ μϋλοσ του “Ωρύωνα” μπορεύ να γύνει οποιοςδ όποτε ενδιαφϋρεται για
την αςτρονομύα.

Ο

“ Ω ρ ί ω ν ο ς ” . . .
Καθ’ ϐλη τη διϊ ρκεια
τησ ϑπαρξόσ τησ πραγματοποιεύ
πληθώρα

δραςτηρι οτότων προκειμϋνου να φϋρει τον
κϐςμ ο πιο κοντϊ ς την
αςτρονομ ύα:
εβδομαδιαύεσ
διαλϋξεισ, παρατηρόςε ισ εύτε ςτο Παναχαώκϐ
Όροσ εύτε ς την πλατεύ-

α Γεωργύου κατϊ την
διϊ ρκεια ςημ αντικών
αςτρονομ ικών φαινομϋνων, ημερύδεσ εραςι τεχνικόσ αςτρονομ ύασ,
διοργϊν ωςη θερινών
ςχ ολεύων και παρουςιϊςεισ ςε ς χολεύα τησ
περιοχόσ. Επύςησ ο
“Ωρύωνασ” διοργϊν ωςε
το 5ο Πανελλόνιο υνϋδριο
Εραςιτε χνικόσ
Αςτ ρονομύασ που ϋγινε
ςτην Πϊτρα.

Μ η τ α ν ι ζ μ ό ς ηω ν Α ν ηι κ σ θ ή ρ ω ν
ζ ηη ν Π ά ηρ α

Η Αςτ ρονομικό Εταιρεύα Πϊ τρασ "Ωρύων"
ανακοινώνει ϐτι θα
διοργανώςε ι μια ςημαντικό ϋκθεςη για ϋνα
απϐ τα ςπ ουδαιϐτερα
αρχαιολογικϊ ευρόματα τησ ις τορύασ, τον
περύφημο Μηχανις μϐ

των Αντικυθόρων, απϐ
5 ϋωσ 8 Απριλύου, ςτ ο
υνεδριακϐ και Πολιτιςτικ ϐ κϋντρο του Πανεπις τημύου Πατρών.
την ϋκθεςη θα περιλαμβϊ νονται, μεταξϑ
ϊ λλων, τα τελευταύα
ομοιώματα του μηχα-

νιςμ οϑ που ϋχουν καταςκ ευαςτε ύ και αναπαριςτοϑν τη λειτουργύατου.
Σην Κυριακό 5 Απριλύου ςτισ 20:00 θα γύνει η ϋναρξη τησ
ϋκθεςησ για την οπούα
ϋχουν προς κληθεύ να
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μιλόςουν δϑο εξϋχοντα μϋλη τησ ερευνητικόσ ομϊδ ασ που μελετοϑν το μηχανιςμ ϐ:
o κ. Ιωϊ ννησ ειραδϊκησ, καθηγητόσ αςτροφυςι κόσ ςτο Αριςτοτ ϋλειο Πανεπιςτόμ ιο και ο κ. Ξενοφών Μουςϊσ , αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Υ υςικ όσ του Διαςτόματοσ ςτο Πανεπιςτόμ ιο Αθηνών. Οι 2
ομιλύεσ που θα πραγματοποιηθοϑν ϋχουν
τύτλο: “Ο μηχανιςμόσ
των
Αντικυθήρων:
Ένασ αρχαίοσ ελληνικόσ αςτρ ονομικόσ υπολογιςτή σ” με ομιλητό τον κ. ειραδϊκ η
και “Τα μαθηματικϊ , η
φυςική και η αςτρ ονομία που κρύβονται

ςτα γρανϊ ζια του μηχανιςμ ού των Αντικυθήρων” με ομιλητό
τον κ. Μους ϊ . Σην
Κυριακό η ϋκθεςη θα
εύναι ανοιχτό απϐ τισ
18:00 ϋωσ τισ 22:00
ενώ απϐ Δευτϋρα ϋωσ
Σετϊρτη η ϋκθεςη θα
εύναι ανοιχτό απϐ τισ
9 το πρωύ ϋωσ τισ 9 το
β ρ ϊ
δ υ .
Ο Μηχανιςμ ϐσ των
Αντικυθόρων ανακαλϑφθηκε ς ε ναυϊγιο
το 1900 ςτα ανοιχτϊ
του νηςιοϑ των Αντικυθόρων. Πρϐκειται
για μια ςυςκ ευό ιδιαύτερα μεγϊλησ πολυπλοκϐτητασ για την
εποχό (περύπου 100
π.Φ.) που αποτελεύται
απϐ περις ςϐτε ρα απϐ
30 γρανϊζ ια ο ςυνδ υ-

Π α γ κ ό ζ μ ι ο
Tο 2009 ορύςτηκ ε
απϐ την Διεθνό Αςτρονομ ικό Ένωςη
(International Astronomical Union, IAY)
ωσ Παγκϐςμ ιο Έτοσ
Α ς τ ρ ο ν ο μ ύα σ
(ΙΤΑ2009) με κεντρικϐ θϋμα «Το Σύμπαν:
Δικό ςασ να το Ανακαλύψετε» (The Universe, Yours to Discover). Η πρωτοβουλύα αυτό υποςτηρύζεται απϐ την UNESCO
καθώσ και απϐ τον
ΟΗΕ.
Η κύνηςη αυτό ϋγινε

Έ ηο ς

αςμ ϐσ των οπούων
επϋτρεπε ςτο χειριςτό του να υπολογύζει
και να προβλϋπει διϊ φορα αςτρονομ ικϊ
φαινϐμενα. υςκ ευϋσ
ανϊλογ ησ πολυπλοκϐτητασ δεν εμφανύςτηκ αν για τουλϊχιςτον χύλια χρϐνια απϐ
την εποχό του μηχανις μοϑ
α υ τ ο ϑ.
την ϋκθεςη θα φιλοξενηθοϑν εντυπωςιακϊ
λειτουργικϊ
ομοιώματα του μηχανιςμ οϑ, πϊνελ με φωτογραφύεσ επιςτημ ονικϊ και ιςτορι κϊ
ςτοιχ εύα, ενώ θα γύνονται ειδικϋσ προβολϋσ
ςε ηλεκτρονικοϑσ υπολογιςτ ϋσ αλληλεπιδραςτικών εικονικών
προγραμμϊτων
τησ

Α ζ ηρ ο ν ο μ ί α ς

λϐγω τησ τετρακοςιος τόσ επετεύου τησ
πρώτησ αςτρονομ ικόσ παρατόρηςησ με
τηλες κϐπιο απϐ το
Γαλιλαύο
(Galileo
Galilei). Καθ’ ϐλο το
2009 πραγματοποιοϑνται παγκοςμ ύωσ
εκδηλώς εισ με ςκ οπϐ
τον εορταςμ ϐ τησ
αςτρονομ ύασ και τησ
ςυμβ ολόσ τησ ςτην
κοινωνύα και ςτον
πολιτιςμ ϐ, οι οπούεσ
προς ανατολύζονται
ςτην εκπαύδευςη του
κοινοϑ, ςτη εξοικεύω-

λειτουργύασ
του
μ η χ αν ι ς μο ϑ.
Καλοϑμε ϐλα τα μϋλη του Ωρύωνα αλλϊ
και ϐλουσ τουσ πολύτεσ τησ περιοχόσ να
επιςκ εφθοϑν
την
ϋκθεςη αυτοϑ του
ςπ ουδαύου μηχανιςμ οϑ. Η εύςοδοσ εύναι
ελεϑθερη για ϐλουσ.

Ο πρωτότυπος Μηχανισμός
των Αντικυθήρων που βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
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ςό του με την αςτρονομ ύα
και ςτην ςυμμ ετοχό των νϋων ανθρώπων ςε δραςτηριϐτητεσ που ϋχουν ς χϋςη
με αυτόν.
Σο ϐραμα του Διεθνοϑσ
Έτουσ Αςτ ρονομύασ εύναι να
βοηθόςε ι τουσ ανθρώπουσ
να ανακαλϑψουν και πϊ λι τη
θϋςη τουσ ςτο ϑμπαν μϋςα
απϐ τον ουρανϐ, και ϋτςι να
ςυμμ ετϊςχ ουν με μια προςωπικ ό αύς θηςη θαυμαςμ οϑ
και ανακαλϑψεωσ. Κϊθ ε
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ϋνασ θα πρϋπει να ςυνε ιδητοποιόςε ι την επύδραςη τησ
Αςτ ρονομύασ και των ϊλλων
βαςικών επιςτημ ών ςτην
καθημερινό μασ ζωό και να
κατανοόςε ι το πώσ η επιςτημ ονικό γνώςη μπορεύ να
ςυνειςφϋρε ι ς ε μια πιο ιςορροπημϋνη και ειρηνικό κοινωνύα.

Ο ι

δ ρ ά ζ ε ι ς ηο σ
“ Ω ρ ί ω ν α ”

τα πλαύςια του εορταςμ οϑ του Παγκϐςμ ιου Έτουσ Αςτ ρονομύασ ο “Ωρύωνασ” διοργανώνει
πληθώρα εκδηλώς εων οι οπούεσ περιλαμβϊ νουν :
-Συμμετοχή ςτο παγκός μιο πρόγραμμα “100 ώρεσ αςτρονομίασ” με ανοιχτή προσ το κοινό
παρατόρηςη ςτην πλατεύαΓεωργύου ςτισ 4/4
-Διαλέξεισ(5/4) και έκθεςη για τον Μηχανιςμ ό των Αντικυθήρων(5-8/4)
-Συμμετοχή ςτην εκς τρατεία κατά τησ φωτορύπανςησ με το site www.darksky.gr
-Αςτ ροπαρατηρής εισ ςτην Τριταία ή ςτην Χαλανδρίτςα (η τοποθεςία κανονίζεται για κάθε
εξϐρμηςη ξεχωριςτϊ) ςτισ 2/5 και 23/5
-Διοργάνωςη ημερίδασ εραςιτεχνικήσ αςτρονομίασ ςτα μέςα Μαΐου
-Συμμετοχή ςτην Πανελλήνια εξόρμηςη εραςι τεχνών αςτρονόμ ων ςτην Αναύρα ςτισ 26-28/6

Αστρονομικά γεγονότα Απριλίου
ΘΕΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ
2 Πρώτο Σϋταρτο ελόνησ
ΠΛΑΝΗΣΕ - ΑΣΕΡΙΜΟ
9 Πανςϋληνοσ

17 Σελευταύο Σϋταρτο

21 Μϋγιςτο Ετόςια σ Βροχόσ
Διαττϐντων (Λυρύδεσ με ακτινοβϐλο ςημεύο κοντϊ ςτο Βϋγα) με
ςυχ νϐτητα 15/ώρα (16/4-25/4)

25 Νϋα ελόνη

Άρησ - Τδροχϐοσ

Αφροδύτη – Ιχθεύσ
Δύασ - Αιγϐκερωσ
Ερμόσ - Ιχθεύσ

Κρϐνοσ - Λϋων
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β ρ α δ ά κ ι

Οδηγίες: Κρατϊμ ε το χϊρτη απϐ πϊν ω μασ και ευθυγραμμύζουμε ςωςτϊ τα ςημεύατου ορύζοντα.
Επιμϋλεια εντϑπου:
Καλαμιώτησ ταμϊτησ
Λοϑμου Ντύνα
Μπαλό Νϊν τια

