Ο ΣΕΑ στην 11η ΠΕΕΑ
Η 11η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων
πραγματοποιείται στις 21-23 Ιουλίου (2017) στους Φιλιππαίους
Γρεβενών. Ο ΣΕΑ θα είναι εκεί συμβάλλοντας στο πρόγραμμα της
εκδήλωσης με τα εξής εργαστήρια:
1. Παρασκευή, 21 Ιουλίου, 19:00
Ομιλία του Ευαγγελόπουλου Θανάση με θέμα:
«Τα μυστικά της όρασης μέρος Β’: Η αντίληψη των
χρωμάτων»
Περίληψη: Ο Ήλιος είναι λευκός ή κίτρινος; Γιατί ο
ουρανός και η θάλασσα δεν είναι μωβ, αφού το μωβ
σκεδάζεται εντονότερα από το μπλε; Αν είναι θέμα των
ματιών μας, γιατί τα φωτογραφικά φιλμ δεν απεικονίζουν
μωβ τον ουρανό; Έχουμε την ικανότητα να δούμε το
υπεριώδες δια γυμνού οφθαλμού, και πώς; Γιατί η Αφροδίτη
φαίνεται στο υπεριώδες; Γιατί δεν υπάρχουν πράσινα
αστέρια; Αν είναι θέμα των ματιών μας, γιατί οι
φωτογραφίες δεν δείχνουν κάποια αστέρια πράσινα; Γιατί
τα φυτά είναι πράσινα; Τι χρώμα θα έχουν τα γήινα φυτά
σε άλλον πλανήτη, όπου ο ουρανός δεν είναι μπλε; Τι
χρώμα θα έχουν τα φυτά σε έναν πλανήτη γύρω από κάποιο
κόκκινο ή κάποιο μπλε άστρο; Γιατί στο ηλιοβασίλεμα ο
ουρανός κοκκινίζει, αφού η σκέδαση εντείνεται, άρα θα
έπρεπε να γίνεται έντονα μπλε; Γιατί τα σύννεφα είναι
συνήθως λευκά; Γιατί σε έκλειψη Σελήνης, φαίνεται
κόκκινη η Σελήνη, αντί να εξαφανισθεί και να φαίνεται
μαύρη; Πως φαίνεται το ουράνιο τόξο σε ασπρόμαυρο φιλμ
και γιατί; Οι μηχανισμοί που εξηγούν την αντίληψη των
χρωμάτων, σε μια επιστημονική αλλά απλή και κατανοητή
παρουσίαση από τον ιατρό-Ενδοκρινολόγο Θανάση
Ευαγγελόπουλο.
2. Σάββατο, 22 Ιουλίου, 16:00
Εργαστήριο του Πιέρρου Παπαδέα με θέμα:
«Αστρονομική παρατήρηση με εργαλεία

ελεύθερου

λογισμικού»
Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στην ανάπτυξη
ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού για αστρονομικές
παρατηρήσεις είναι ραγδαίες. Το εύρος των επιλογών και
οι δυνατότητες τους είναι συγκρίσιμες και πολλές φορές
ξεπερνούν τα κλειστά και εμπορικά λογισμικά. Στο
workshop αυτό θα γίνει εισαγωγή στο ελεύθερο και ανοικτό
λογισμικό, στις βασικές λειτουργίες και δομές της
κοινότητας, καθώς επίσης θα παρουσιαστεί και η βασική
λειτουργία των Stellarium, KStars, Indi/Ekos και
PlanetaryImager.
3. Σάββατο, 22 Ιουλίου, 21:30
Μάθημα ουρανογραφίας με τον Θανάση Ευαγγελόπουλο.

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ερασιτεχνικής Αστρονομία – Δ:
Εργαστήριο
Ηλιακής
παρατήρησης
Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας.
Τα γεγονότα και η αποτίμηση.
(Πάτρα – 5-7/10/2007)
Ιάκωβος Μάριος Στρίκης

Δ. Δύο ώρες παρουσιάζοντας την Ηλιακή παρατήρηση στο

Workshop του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ερασιτεχνικής
Αστρονομίας (Π.Σ.Ε.Α).

Εικόνα 1: Μία χαρακτηριστική εικόνα από την
παρουσίαση του θέματος της Ηλιακής παρατήρησης
στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής
Αστρονομίας. (φωτ. Ιάκωβος Στρίκης)

Αρκετά χρόνια τώρα ονειρευόμασταν συνέδρια που όχι μόνο θα
περιείχαν τις κλασσικές παρουσιάσεις ενός συνεδρίου αλλά και
μια πιο προχωρημένη μορφή με τα γνωστά από τα συνέδρια του
εξωτερικού WORKSHOP. Δυο χρόνια πριν, στο 4ο Π.Σ.Ε.Α. κατά
διάρκεια της καθιερωμένης συνέλευσης των Δ.Σ οι εκπρόσωποι
Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας (Σ.Ε.Α) είχαν προτείνει
δημιουργία αυτών για τα επόμενα συνέδρια καθώς θεωρήσαμε
κάτι τέτοιο θα ήταν η φυσική εξέλιξη ενός τέτοιου θεσμού.
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Δεν είναι δυνατόν να ειπωθεί κάτι λιγότερο παρά συγχαρητήρια
στην διοργανωτική επιτροπή του συνεδρίου για αυτήν την τομή,
καθώς τα workshop έγιναν πραγματικότητα.

Ο συγγραφέας λοιπόν, κλήθηκε να συμμετάσχει ώστε έτσι να
μεταφέρει την εμπειρία του λόγω της συστηματικής ενασχόλησής
του με το αντικείμενο και να παρουσιάσει σε ερασιτέχνες
αστρονόμους το πόσο εφικτή αλλά και χρήσιμη είναι η παρατήρηση
με πενιχρό εξοπλισμό.
Η εμπειρία ήταν απίστευτη καθώς υιοθετήθηκε η τεχνική
του…»πηγαδιού» για την μεταφορά των εμπειριών στους
συναδέλφους ερασιτέχνες. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην πολύ
απλή λογική που λέει πως ότι γίνεται στην διάρκεια ενός
διαλείμματος αυτό μεταφέρεται και μέσα στην αίθουσα που
διεξάγεται και το workshop. Έτσι λοιπόν πέρασαν δυο ώρες
συζήτησης με τους παριστάμενους όσον αφορά την δική τους
εμπειρία επάνω στην Ηλιακή Παρατήρηση, το πόσο επηρεάζει ο
Ήλιος την ζωή πάνω στον πλανήτη Γη αλλά και σε ποίους τομείς
οι ερασιτέχνες μπορούν να συμβάλουν στην επιστημονική γνώση.
Ο γράφων πιστεύει πως ο μόνος τρόπος για να διαπιστωθεί το
ποσοστό επιτυχίας των workshop είναι η αναμονή ώστε να φανεί
το πόσοι από τους συμμετέχοντες θα ασχοληθούν πραγματικά με το
αντικείμενο για το οποίο πληροφορήθηκαν κατά διάρκεια τους.

