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ΠρολεγόμεναΠρολεγόμενα
Εκ της σύνταξης
του Γρηγόρη Μαραβέλια (maravelias@hellas-astro.gr)

Το 10ο τεύχος το Πλειάδων υλοποιείται με μια μεγάλη 
καθυστέρηση (δυστυχώς), που οφείλεται σε μια επιλογή που κάναμε 
σχετικά με το χρονοδιάγραμμα έκδοσής του. Αφενός μεσολάβησε 
και αφετέτου θελήσαμε να συμπεριλάβουμε σε αυτό το τεύχος τις 
εντυπώσεις μας από το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής 
Αστρονομίας, που πραγματοποιήθηκε στη Θάσο (11-13 Οκτωβρίου 
2013). Υπήρξε έντονη προετοιμασία για το ίδιο το συνέδριο, η οποία 
αντικατοπτρίζεται από την συνολική παρουσία του ΣΕΑ σε επίπεδο 
πόστερ και ομιλιών. Ταυτόχρονα, η επιλογή να παρουσιάσουμε το 
συνέδριο σε αυτό το τεύχος μοιραία οδήγησε σε περαιτέρω 
καθυστέρηση. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε στις 
σχετικές σελίδες. 

Φυσικά δεν λείπει από το περιοδικό η αναφορά της δράσης του 
συλλόγου, που περιλαμβάνει: τη συμμετοχή του ΣΕΑ στη 7η 
Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής (Βόλος, 27/7-4/8) και 
στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πλανητικής Επιστήμης (ΕPSC, Λονδίνο, 
8-13/9), τη διοργάνωση ενός τριημέρου εκδηλώσεων στην Τιθορέα 
Φθιώτιδας (9-11/8) και την έναρξη των μαθημάτων Αστρονομίας του 
ΣΕΑ για την νέα χρονιά. Παρουσιάζουμε το αναλυτικό πρόγραμμα 
των μαθημάτων όσο και των συναντήσεών και αστροεξορμήσεών 
μας. Οι τελευταίες θα πραγματοποιηθούν στο όρος Ελικώνα, στο 
οποίο θα υλοποιηθεί και η επόμενη Πανελλήνια Εξόρμηση 
Ερασιτεχνών Αστρονόμων, τον Ιούλιο του 2014, εκδήλωση που 
διοργανώνεται από το ΣΕΑ.   

Και σε αυτό το τεύχος όμως έχουμε θέματα που άπτονται των 
παρατηρησιακών μας ενδιαφερόντων. Παρουσιάζονται οι τελευταίες 
βελτιώσεις του συστήματος βίντεο παρατηρήσεων διαττόντων 
καθώς και 4 ενδιαφέροντες κομήτες αυτή τη περίοδο ανάμεσα στους 
οποίους είναι και ο πολυαναμενόμενος ISON. 

Κλείνουμε με τις στήλες της Σελήνης και του Gallery, στο οποίο 
φιλοξενείται μια όμορφη εικόνα του φυσικού μας δορυφόρου. 

Καλή ανάγνωση !
  

Μήνυμα Προέδρου 
του Γιάννη Μπελιά (mpelias@hellas-astro.gr)

Αγαπητοί αναγνώστες,

 Η χειμερινή περίοδος ξεκινά για το ΣΕΑ με πλούσιες δράσεις. 
Αρχικά, τα μαθήματα Αστρονομίας έχουν  βρει καινούριο χώρο στην 
Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Αθηναίων σε 
αίθουσα των 100 ατόμων, η οποία και γεμίζει κάθε φορά! Θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε τη βιβλιοθήκη για αυτή τη φιλοξενία. Οι μηνιαίες 
συναντήσεις συνεχίζουν να γίνονται στο χώρο του Hackerspace.gr 
πάντα με ομιλίες σχετικά με την ερασιτεχνική αστρονομία 
(παρατήρηση, εργασίες, εξοπλισμός, κλπ) – τα μέλη του οποίου και 
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε επίσης για την συνεχόμενη 
υποστήριξή τους.

 Ένα σημαντικό γεγονός όμως για το Σύλλογο είναι και η ανάληψη 
της επόμενης Πανελλήνιας Εξόρμησης Ερασιτεχνών Αστρονόμων, η 
οποία εγκρίθηκε από το συμβούλιο των ΔΣ όλων των συλλόγων στο 
συνέδριο της Θάσου. Ο ΣΕΑ έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή 
του στο θεσμό των πανελληνίων εξορμήσεων, με τη συμμετοχή του 
σε όλες τις προηγούμενες εξορμήσεις (με παρουσιάσεις, workshops 
κλπ) αλλά και με την επιτυχή διοργάνωση της 3ης ΠΕΕΑ. Στο 
πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας, οι επόμενες εξορμήσεις θα 
γίνονται κυρίως στην τοποθεσία της επόμενης ΠΕΕΑ στο όρος 
Ελικώνας, κοντά στο χωριό Κυριάκι.

 Το πλήρες πρόγραμμα 2013-2014 θα βρείτε στις σελίδες του 
περιοδικού – ελπίζω με δράσεις που θα έχουν ενδιαφέρον για 
όλους.

Καθαρούς ουρανούς
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Αναφορά δραστηριοτήτων
του Ορφέα Βουτυρά (ovouturas@hellas-astro.gr)

Εκδηλώσεις του Σ.Ε.Α. σε σχολεία και κατασκηνώσεις

  Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013, ο ΣΕΑ συμμετείχε στην 
εκδήλωση του Ομίλου Μαθηματικών  & Αστρονομίας της Πρότυπης 
Ευαγγελικής Σχολής Νέας Σμύρνης, κάνοντας μια παρουσίαση για 
το Ηλιακό Σύστημα (εισηγητής: Μάνος Βουρλιώτης)  και 
προσφέροντας τηλεσκόπια μελών του συλλόγου για νυχτερινή 
παρατήρηση, παρόλο που πολλοί ουράνιοι στόχοι περιορίζονταν 
αρκετά λόγω φωτορύπανσης. Μάλιστα, στα πλαίσια της εκδήλωσης, 
μαθητές του σχολείου είχαν ετοιμάσει παρουσιάσεις και εργασίες για 
το Ηλιακό μας Σύστημα, ενώ είχαν κατασκευάσει και ένα ηλιακό 
ρολόι! 

  Η εκδήλωση αυτή έγινε με αφορμή τη "Βραδιά Ερευνητή", στα 
πλαίσια της οποίας διοργανώθηκαν εκδηλώσεις σε 36 χώρες και 
300 ευρωπαϊκές πόλεις.

  Την Κυριακή 21 Ιουλίου, ο ΣΕΑ οργάνωσε εκδήλωση στις 
κατασκηνώσεις ΤΥΠΕΤ με θέμα «Το Ηλιακό μας Σύστημα». Αρχικά, 
οι περίπου 600 κατασκηνωτές είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν παρουσίαση στην οποία γινόταν μια ξενάγηση 
στα μέλη και τα μεγέθη του Ηλιακού μας Συστήματος. Στη συνέχεια, 
παρατήρησαν από τα τηλεσκόπια των μελών του συλλόγου τον 
Κρόνο, την Σελήνη και τον Albireo, ενώ κάποια παιδιά, με λίγη 
προσπάθεια, μπόρεσαν να διακρίνουν και το Νεφέλωμα του 
Δαχτυλιδιού παρά τη φωτορύπανση της Αθήνας! Τέλος, αξίζει να 
αναφερθεί πως πριν οι κατασκηνωτές προσεγγίσουν τα τηλεσκόπια, 
παρακολουθούσαν ένα μικρό μάθημα ουρανογραφίας που 
περιλάμβανε και αρκετές πρακτικές συμβουλές για τον 
προσανατολισμό με βάση την ουράνια σφαίρα και την αναγνώριση 
των ουράνιων αντικειμένων.

ΣυλλογικάΣυλλογικά
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Αστροβραδιές στην Τιθορέα Φθιώτιδας

  Ο ΕΤΜΟΤ, η Ένωση Τιθορέων και ο ΣΕΑ πραγματοποίησαν ένα 
τριήμερο ταξίδι στα αστέρια από την Παρασκευή 9 Αυγούστου μέχρι 
και την Κυριακή 11 Αυγούστου. 

  Κάθε αστροβραδιά ξεκίναγε με ομιλία. Οι τρεις ομιλίες που έγιναν 
είχαν τίτλο: «Το Ηλιακό μας Σύστημα», «Ταξίδι στο Σύμπαν» και «Η 
εποχή της Διαστημικής». Μετά από τις ομιλίες ακολουθούσε μάθημα 
ουρανογραφίας όπου οι κάτοικοι του χωριού μάθαιναν την ιστορία 
και τη μυθολογία των αστερισμών.

  Μια ευχάριστη έκπληξη μάλιστα ήταν όταν ντόπιοι αναγνώριζαν 
διάφορους αστρικούς σχηματισμούς στον ουρανό στους οποίους 
όμως η παράδοση τους είχε αφήσει άλλα ονόματα (π.χ. την 
τριγωνική βάση του αστερισμού της Λύρας ντόπιοι την αποκαλούν 
«Πυροστιά»).

  Τέλος, οι κάτοικοι του χωριού είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν 
το νυχτερινό ουρανό από τηλεσκόπια μελών του συλλόγου. Αξίζει να 
αναφερθεί πως σπάνια ως σύλλογος είχαμε την ευκαιρία να 
οργανώσουμε εκδήλωση σε τόσο σκοτεινό ουρανό!

ΣυλλογικάΣυλλογικά
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Υποστήριξη της 7ης Ολυμπιάδας Αστρονομίας και 
Αστροφυσικής

  Ο ΣΕΑ, στα πλαίσια προώθησης της αστρονομίας, υποστήριξε 
φέτος με διάφορους τρόπους την 7η (Μαθητική) Ολυμπιάδα 
Αστρονομίας και Αστροφυσικής (ΙΟΑΑ 2013), η οποία 
διοργανώθηκε στο Βόλο, από την Εταιρεία Αστρονομίας και 
Διαστήματος Βόλου (Σάββατο 27 Ιουλίου – Κυριακή 4 Αυγούστου). 
Στα πλαίσια της Ολυμπιάδας, 182 μαθητές από 35 χώρες 
διαγωνίστηκαν σε Θεωρητικά Θέματα, στην Ανάλυση Δεδομένων, 
την Ουράνια Παρατήρηση, καθώς και μια Ομαδική Άσκηση. Ο 
τελικός απολογισμός για την Ελλάδα είναι 1 αργυρό μετάλλιο,  4 
χάλκινα μετάλλια και 4 εύφημες μνείες!

  Ο ΣΕΑ, εκτός από οικονομική υποστήριξη στη διοργάνωση, 
προσέφερε πολλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Μέλη του ΣΕΑ 
συνεισέφεραν σε αυτή την παγκόσμια εκδήλωση με τους εξής 
τρόπους:
-) Οι μαθητές Λυκείου Ιωάννα Καλογεροπούλου και Νίκος 
Κουκουφίλιππας συμμετείχαν ως διαγωνιζόμενοι. Ο Νίκος 
Κουκουφίλιππας μάλιστα απέσπασε χάλκινο μετάλλιο. 

-) Ο Μάνος Βουρλιώτης συμμετείχε στην προετοιμασία των δύο 
ελληνικών ολυμπιακών ομάδων πάνω στο Θεωρητικό Μέρος του 
διαγωνισμού, ενώ ο Ορφέας Βουτυράς στο Παρατηρησιακό Μέρος. 
Επιπλέον, ο Ορφέας  ήταν αρχηγός της μιας ελληνικής ομάδας, ενώ 
ο Μάνος οδηγός της ολυμπιακής ομάδας της Ουκρανίας.
-) Ο Γιώργος Βουτυράς υλοποίησε ειδική εφαρμογή για Η/Υ η οποία 
αποτέλεσε τη βάση για την Ομαδική Άσκηση της Ολυμπιάδας με το 
όνομα «Αστράριθμος» και επιπλέον, ήταν μέλος της επιστημονικής 
επιτροπής.
-) Αρκετά μέλη του συλλόγου όπως ο Μάνος Καρδάσης 
προσέφεραν τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους σε 
διαγωνιζόμενους της ολυμπιάδας όποτε βρισκόταν η ευκαιρία (π.χ. 
σε διάφορες εκδηλώσεις του Σ.Ε.Α.).
-) Τέλος, οι Γιάννης Μπελιάς και Δημήτρης Γκιώνης συμμετείχαν στις 
αστροπαρατηρήσεις που γίνονταν στην παραλία του Βόλου κατά τη 
διάρκεια της ολυμπιάδας ως εθελοντές αστροπαρατηρητές.
  Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως πως σημαντική ήταν η 
συνεισφορά και άλλων ερασιτεχνικών συλλόγων ανά την Ελλάδα 
που συμμετείχαν ως εκπαιδευτές, εξεταστές ή εθελοντές 
αστροπαρατηρητές. Πολλά συγχαρητήρια στην Εταιρεία 
Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου, που παρά τις δυσκολίες, 
ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία μια τόσο σημαντική παγκόσμια 
διοργάνωση και φυσικά στα παιδιά των ολυμπιακών ομάδων που 
μας έκαναν και πάλι περήφανους! Περισσότερες λεπτομέρειες για 
την Ολυμπιάδα μπορείτε να βρείτε στο έντυπο περιοδικό 
«Ουρανός» (τεύχος 88) και τον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.ioaa2013.gr/index.php?lang=el 

ΣυλλογικάΣυλλογικά
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Συμμετοχή στο EPSC2013

  Ο ΣΕΑ συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πλανητικής 
Επιστήμης EPSC 2013 (European Planetary Science Congress 
2013) που έλαβε χώρα στο University College London από την 
Κυριακή 8 μέχρι την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 με 
παρουσίαση πόστερ και ομιλίες.

  Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πλανητικής Επιστήμης (EPSC) [1] 
διοργανώνεται κάθε χρόνο σε μια πόλη της Ευρώπης. Συγκεντρώνει 
το ενδιαφέρον επιστημόνων και μη, που σχετίζονται με την επιστήμη 
της μελέτης και εξερεύνησης του Ηλιακού μας συστήματος, καθώς 
και των πλανητικών συστημάτων που ανακαλύπτονται τα τελευταία 
χρόνια σε άλλα άστρα. Επίσης σημαντικό κομμάτι του συνεδρίου 
αφορά την προώθηση της πλανητικής επιστήμης στο ευρύ κοινό. Σε 
αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε από τον Ορφέα Βουτυρά (και όλα 
τα ενεργά μέλη ΣΕΑ) αφίσα που περιγράφει τους τρόπους με τους 
οποίους ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας προωθεί την 
Αστρονομία στην Ελλάδα και όχι μόνο τα τελευταία 10 χρόνια [2].

  Ο Μάνος Καρδάσης παρουσίασε την πρωτότυπη εργασία του 
"Ψηφιακές παρατηρήσεις πλανητών κατά την διάρκεια της 
ημέρας"[3]. Ο ίδιος ήταν και προσκεκλημένος ομιλητής από την 
Βritish Astronomical Association  (BAA) στο ολοήμερο εργαστήριο 
του συνεδρίου για να παρουσιάσει ειδικές  χρήσεις του 
προγράμματος WinJupos.
  Eπίσης τιμήθηκε  για τη δημιουργία εποικοδομητικών συνεργασιών 
μεταξύ επαγγελματιών και αφοσιωμένων ερασιτεχνών [4]. 

 Από τους Έλληνες επαγγελματίες συμμετείχαν η κορυφαία 
αστρονόμος στη έρευνα του Τιτάνα Αθηνά Κουστένη και ο 
Απόστολος Χρήστου που παρουσίασε και την εργασία του "New 
features of the Martian Trojan clouds" στην οποία επιβεβαιώνει ότι 
άλλοι 4  Άρειοι Τρώες υπάρχουν ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό 
σε  7 [5].  Επίσης συμμετείχε και η Ελένη Χατζηχρήστου.
 
  Το επόμενο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Εστορίλ της 
Πορτογαλίας  στις 7-12 Σεπτ. 2014.
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[1] http://www.epsc2013.eu/
[2] http://presentations.copernicus.org/EPSC2013-798_presentation.pdf
[3] http://presentations.copernicus.org/EPSC2013-795_presentation.pdf
[4] http://www.europlanet-eu.org/65-outreach/europlanet-prize/628-
europlanet-prize-case-studies-2013
[5] http://www.youtube.com/watch?v=pyWwJNamq3Q&feature=youtu.be
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1ο Μάθημα Αστρονομίας του Σ.Ε.Α. για το 2013-2014

Ο δεύτερος κύκλος Μαθημάτων Αστρονομίας του Σ.Ε.Α. ξεκίνησε! 
Το 1ο  Μάθημα Αστρονομίας του Σ.Ε.Α. για την περίοδο 2013-2014 
έλαβε χώρα το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, στην Κεντρική Δημοτική 
Βιβλιοθήκη του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Αθηναίων. Το θέμα του μαθήματος, 
το οποίο το παρακολούθησαν 110 άτομα, ήταν «Αστρονομικές 
Μετρήσεις με απλή Γεωμετρία». Εισηγητής ήταν ο  Ορφέας 
Βουτυράς.

Πώς προσδιορίστηκε με ακρίβεια το σχήμα και το μέγεθος της Γης; 
Πώς υπολογίστηκαν οι αποστάσεις και τα μεγέθη του Ήλιου και της 
Σελήνης; Πώς γνωρίζουμε πόσο μακριά βρίσκονται οι πλανήτες του 
Ηλιακού μας Συστήματος και τα κοντινά μας αστέρια; Πώς 
εξηγούνται οι φάσεις των πλανητών και η ανάδρομη κίνηση που 
εμφανίζουν; Τέτοιες και άλλες αστρονομικές ερωτήσεις λύθηκαν σε 
αυτό το μάθημα! 

Μπορείτε να δείτε το βίντεο της παρουσίασης εδώ:
http://www.youtube.com/watch?v=SYXiZzNvE40
και τις διαφάνειες της παρουσίασης εδώ: 
http://prezi.com/nk-gbdppxfuz/?utm_ca...

1η Τακτική Συνάντηση μελών και φίλων του Σ.Ε.Α. για το 2013-
2014

Η 1η τακτική μηνιαία συνάντηση μελών και φίλων του Σ.Ε.Α. για την 
περίοδο 2013-2014 πραγματοποιήθηκε στο hackerspace.gr την 
Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013. Αρχικά έγινε μια σύντομη 
ανασκόπηση των θερινών και φθινοπωρινών δραστηριοτήτων του 
συλλόγου από τον Ορφέα Βουτυρά. Έπειτα ακολούθησε 
παρουσίαση από τον Γιώργο Βουτυρά με θέμα «Το δεύτερο φεγγάρι 
της Γης». Η παρουσίαση αναφέρθηκε στο χρονικό της αναζήτησης 
άλλων φεγγαριών της Γης από τον 19ο αιώνα μέχρι τα μέσα του 
20ου, ενώ δόθηκε έμφαση στα τελευταία δεδομένα για παρατηρήσεις 
εφήμερων φεγγαριών, ημιδορυφόρων, υποψήφιων ημιδορυφόρων, 
τρωικών φεγγαριών και τρωικών αστεροειδών της Γης.
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Προετοιμασίες για την 8η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών 
Αστρονόμων

  Στη συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων των αστρονομικών 
συλλόγων που πραγματοποιήθηκε στο 8o Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ερασιτεχνών Αστρονόμων στη Θάσο αποφασίστηκε η ανάθεση της 
8ης Πανελλήνιας Εξόρμησης Ερασιτεχνών Αστρονόμων στο 
Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας (ΣΕΑ).

  Η 8η ΠΕΕΑ θα λάβει χώρα λοιπόν στο όρος Ελικώνας του νομού 
Βοιωτίας, από τις 25 μέχρι τις 28 Ιουλίου του 2014!

  Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της πρότασης που 
κατατέθηκε από τον ΣΕΑ με αρκετές λεπτομέρειες για την 
οργάνωση της εξόρμησης εδώ:
https://docs.google.com/document
/d/1tyAoEZBxN2c-CKW4qvDGOJ_EFql-KEaaF-3S2OwaXog/pub

Οι προετοιμασίες από την οργανωτική επιτροπή έχουν ήδη 
ξεκινήσει με εντατικούς ρυθμούς και ήδη έχουν γίνει αρκετές 
επισκέψεις στο χώρο που θα γίνει η Πανελλήνια Εξόρμηση. Στο 
πνεύμα της άμεσης ενημέρωσης για την οργάνωση της 8ης 
Πανελλήνιας Εξόρμησης Ερασιτεχνών Αστρονόμων, θα καλύπτεται 
κάθε οργανωτική επίσκεψη στο χώρο της αστροεξόρμησης με 
ενημέρωση και σχετικά βίντεο.

Και για να κάνουμε την αρχή, ορίστε το 1ο βίντεο της σειράς που 
καθιερώνουμε από τώρα μέχρι την ΠΕΕΑ! 
http://vimeo.com/77329141.
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Τακτικές Συναντήσεις μελών και φίλων του ΣΕΑ, 2013-2014
στο hackerspace.gr

27/10/2013: 1η Τακτική Συνάντηση.
24/11/2013: 2η Τακτική Συνάντηση.
15/12/2013: 3η Τακτική Συνάντηση.
19/01/2014: 4η Τακτική Συνάντηση.
23/02/2014: 5η Τακτική Συνάντηση.
16/03/2014: 6η Τακτική Συνάντηση και Γενική Συνέλευση του ΣΕΑ* 

*(μόνο για μέλη του ΣΕΑ)
13/04/2014: 7η Τακτική Συνάντηση.
18/05/2014: 8η Τακτική Συνάντηση.

Αστροεξορμήσεις

Ο ΣΕΑ θα διοργανώσει την 8η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών 
Αστρονόμων στο όρος Ελικώνας του νομού Βοιωτίας, από τις 25 
μέχρι τις 28 Ιουλίου του 2014. Έχοντας αναλάβει την 8η ΠΕΕΑ, ο 
ΣΕΑ θα διοργανώσει αρκετές αστροεξορμήσεις τις μέρες κοντά σε 
κάθε Νέα Σελήνη (καιρού επιτρέποντος). Οι τοποθεσίες που έχουν 
επιλεγεί για τις αστροεξορμήσεις είναι οι «Φούσκες» Ελικώνα (όπου 
και θα λάβει χώρα η 8η ΠΕΕΑ), η Ανάβρα και ο Κιθαιρώνας.

Μαθήματα Αστρονομίας του ΣΕΑ, 2013-2014
στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Ο.Π.Α.Ν. του Δήμου Αθηναίων

19/10/2013: 1ο Μάθημα;    Αστρονομικές Μετρήσεις με απλή Γεωμετρία.
02/11/2013: 2ο Μάθημα;    Ουράνια Σφαίρα.
09/11/2013: 3ο Μάθημα;    Οι Νόμοι της Βαρύτητας.
16/11/2013: 4ο Μάθημα;    Κέπλερ και Κωνικές Τομές.
30/11/2013: 5ο Μάθημα;    Tο Ηλιακό Σύστημα.
07/12/2013: 6ο Μάθημα;    Αρχές Φωτομετρίας.
21/12/2013: 7ο Μάθημα;    Φάσματα και Κβαντική Φυσική. 
11/01/2014: 8ο Μάθημα;    Οργανολογία.
25/01/2014: 9ο Μάθημα;    Αστρική Εξέλιξη.
01/02/2014: 10ο Μάθημα;  Ήλιος, το αστέρι της ημέρας.
08/02/2014: 11ο Μάθημα;  Αστρικά Σμήνη και Πολλαπλά Συστήματα.
15/02/2014: 12ο Μάθημα;  Νεφελώματα και Μεσοαστρικό Υλικό.
01/03/2014: 13ο Μάθημα;  Γαλαξίες Ι.
08/03/2014: 14ο Μάθημα;  Γαλαξίες ΙΙ.
22/03/2014: 15ο Μάθημα;  Θεωρία της Σχετικότητας. 
29/03/2014: 16ο Μάθημα;  Κοσμολογία Ι.
05/04/2014: 17ο Μάθημα;  Κοσμολογία ΙΙ.
19/04/2014: 18ο Μάθημα;  Διαστημική.
26/04/2014: 19ο Μάθημα;  Αστροβιολογία.
03/05/2014: 20ο Μάθημα;  Ειδικά Θέματα Αστρονομίας.

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων 2013-2014Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων 2013-2014
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Εντυπώσεις από το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ερασιτεχνικής Αστρονομίας – Θάσος 2013
των Ορφέα Βουτυρά (ovouturas@hellas-astro.gr),
Μάνου Καρδάση (kardasis@hellas-astro.gr)
& Γρηγόρη Μαραβέλια (maravelias@hellas-astro.gr)
Φωτογραφίες: Μάνος Καρδάσης

 Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνών Αστρονόμων (ΠΣΕΑ) 
διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και 
απευθύνεται σε όλους τους ερασιτέχνες αστρονόμους, φοιτητές και 
λάτρεις της επιστήμης. Σκοπός του είναι η διάδοση της 
Αστρονομίας, η επαφή μεταξύ των ερασιτεχνών, αλλά και η 
γνωριμία με τον εκάστοτε τόπο στον οποίο λαμβάνει χώρα η 
διοργάνωση! Φέτος, πραγματοποιήθηκε το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ερασιτεχνών Αστρονόμων στη Θάσο από την Παρασκευή 11 μέχρι 
την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2013.

  Η πρόσβαση στο συνέδριο έγινε μέσω του λεωφορείου που είχε 
φροντίσει η οργανωτική επιτροπή να ξεκινήσει από την Αθήνα και 
περνώντας από την Θεσσαλονίκη να μας πάει μέχρι το ξενοδοχείο. 
Η συγκεκριμένη κίνηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική σχετικά με την 
απλοποίηση της μετάβασης στο συνέδριο. Οι λίγοι επιβάτες στο 
λεωφορείο ωστόσο ξεκινώντας από την Αθήνα (περίπου 10) και στη 
συνέχεια από την Θεσσαλονίκη (περίπου 12 άτομα) μας 
προβλημάτισαν αρχικά σχετικά με την συμμετοχή στο συνέδριο. 
Όμως, καθώς το λεωφορείο ξεκίνησε (πολύ σωστά λόγω της 
διάρκειας της διαδρομής) την προηγούμενη μέρα της έναρξης του 
συνεδρίου ήταν μάλλον λογικά νούμερα. Ο προβληματισμός αυτός 
όμως εξανεμίστηκε τις επόμενες μέρες (Παρασκευή και Σάββατο) 
οπότε και τελικά συγκεντρώθηκαν 100 άτομα.  

  Σε κάθε συνέδριο ο πυρήνας είναι οι ομιλίες και τα εργαστήρια. Η 
θεματολογία περιλαμβάνει επιστημονικές μελέτες, παρατηρήσεις και 
καταγραφές, ερασιτεχνικό εξοπλισμό, αστροφωτογράφιση, 
αφιερώματα και διάδοση της επιστήμης της Αστρονομίας. (για 
περισσότερα δείτε: http://synedrio.astrosfam.org/). 

.

Υπερ-ενθουσιασμένοι οι εκπρόσωποι του ΣΕΑ μπροστά από τα 
αφίσες του ΣΕΑ! (από αριστερά: Μαραβέλιας Γρηγόρης, Βουτυράς 
Ορφέας, Μπελιάς Γιάννης, Καρδάσης Μάνος)

ΣυλλογικάΣυλλογικά
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 Ο ΣΕΑ, όπως κάνει σε όλα τα συνέδρια εδώ και 10 χρόνια, 
συμμετείχε ενεργά με ομιλίες και έντυπες παρουσιάσεις (πόστερ). 
Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν:
1. “Ψηφιακές παρατηρήσεις πλανητών κατά τη διάρκεια της μέρας”, 
Καρδάσης Μ. 
2. “Αποτελέσματα από την καμπάνια παρατήρησης του ε Ηνίοχου 
στην Ελλάδα”, Μαραβέλιας Γ. και συνεργάτες.  
3. “Η ανάγκη συνεργασίας επαγγελματιών-ερασιτεχνών στη 
παρατήρηση των Αέριων Γιγάντων”, Καρδάσης Μ. και συνεργάτες.
4. “10 χρόνια ανάπτυξης μεθόδων διάδοσης της Αστρονομίας από 
το Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας (ΣΕΑ)”, Βουτυράς Ο. και 
συνεργάτες.  
 Σκοπός των εργασιών είναι να παρουσιάσουν πρωτότυπα θέματα 
και να δείξουν ότι Ερασιτέχνες Αστρονόμοι μπορούν να συμβάλλουν 
στην επιστήμη της Αστρονομίας. Ορισμένες φορές αυτό είναι πολύ 
πιο απλό από όσο μπορεί να ακούγεται (π.χ. οπτικές παρατηρήσεις 
μεταβλητών όπως του ε Ηνίοχου) και άλλες είναι αρκετά πιο 
απαιτητικό (π.χ. παρατηρήσεις πλανητών καταμεσήμερο) αλλά όχι 

όμως και κάτι ανέφικτο για τον επίμονο και μεθοδικό παρατηρητή. 
Επίσης, γιορτάζοντας τα 10 μας χρόνια παρουσίας στην Ελληνική 
και διεθνή κοινότητα, παρουσιάσαμε την εμπειρία μας σχετικά με τις 
μεθόδους, την οργάνωση, τα εργαλεία και τις προτάσεις που έχουμε 
για τη διάδοση της Αστρονομίας.  
  Σημαντική κίνηση αποτέλεσε το γεγονός ότι η παράδοση των 
πρακτικών στους συνέδρους έγινε με την εγγραφή στο συνέδριο, αν 
και  παρουσιάστηκαν λάθη και ελλείψεις.

ΣυλλογικάΣυλλογικά
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10 χρόνια ανάπτυξης μεθόδων 
διάδοσης της Αστρονομίας από 

το Σύλλογο Ερασιτεχνικής 
Αστρονομίας 
Ο. Βουτυράς

8ο Π.Σ.Ε.Α.-Θάσος 2013



  Αν και αρχικά το πρόγραμμα έδειχνε “λίγο” το αποτέλεσμα που 
εισπράξαμε τελικά ήταν σαφώς πλουσιότερο. Γενικά, το επίπεδο 
των παρουσιάσεων ήταν αρκετά καλό, με σχετική ποικιλία. Ωστόσο, 
θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή της οργανωτικής και 
επιστημονικής επιτροπής σχετικά με την ποιότητα κάποιων 
παρουσιάσεων. Επίσης, αν και οι ομιλίες είχαν αρκετό χρόνο για την 
ανάπτυξή τους και το προεδρείο ήταν εξαιρετικό υπήρξαν κάποιες 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που έβγαλαν γρήγορα το 
πρόγραμμα εκτός χρόνου.   
  Σημαντικό μέρος κάθε συνεδρίου αποτελούν και τα εργαστήρια. 
Από αυτά θα ξεχωρίζαμε το εκπαιδευτικό εργαστήριο που 
οργάνωσε η Κατερίνα Αγγειοπλάστη από την Αλεξανδρούπολη. 
Μέσα από παιχνίδια και ευρηματικές κατασκευές, όχι μόνο μύησε 
στον κόσμο της Αστρονομίας παιδιά που ήταν παρόντα, αλλά έκανε 
και πάρα πολλούς συνέδρους… να ξανανιώσουν παιδιά! Και αυτό 
γιατί απαιτούσε την άμεση συμμετοχή τους. Θα ήταν ενδιαφέρον να 
μπορούσαμε να έχουμε αντίστοιχα εργαστήρια με περισσότερες 
συμμετοχικές διαδικασίες.

Από το εργαστήριο της Κατερίνας Αγγειοπλάστη με θέμα 
“Εκπαίδευση-Διάδοση της Αστρονομίας”.

 Η νυχτερινή παρατήρηση της Παρασκευής αποτέλεσε μια 
ενδιαφέρουσα αφορμή για επαφή με τα τηλεσκόπια κάτω από ένα 
καλό ουρανό. Αρκετός ο κόσμος τόσο από το συνέδριο όσο και από 
το ξενοδοχείο ήρθε, ρώτησε, και είδε μέσα από τα τηλεσκόπια.  
 Ένα ακόμη ενδιαφέρον γεγονός του συνεδρίου ήταν η συζήτηση 
της στρογγυλής τραπέζης με τους καθηγητές του ΑΠΘ Γιάννη 
Σειραδάκη και Χάρη Βάρβογλη. Την συζήτηση συντόνιζε η Θάλεια 
Τραϊανού, η οποία εισηγήθηκε μια πληθώρα από ενδιαφέροντα 
θέματα που απασχολούν (και ταλανίζουν κάποια) επαγγελματίες, 
ερασιτέχνες όσο και το απλό κοινό. Οι καθηγητές, ενημερωμένοι και 
με τις τελευταίες εξελίξεις, απάντησαν σε όλες τις προκλήσεις με 
λογική, επιστημονική επιχειρηματολογία και χιούμορ. Προφανώς και 
όλοι θα επιθυμούσαμε να συνεχιστεί για περισσότερη ώρα αυτή η 
συζήτηση αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν είναι ποτέ αρκετός.
 

Από τα αριστερά: Χάρης Βάρβογλης, Γιάννης Σειραδάκης και Θάλεια 
Τραϊανού. 

ΣυλλογικάΣυλλογικά
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 Αναπόσπαστο κομμάτι ενός συνεδρίου είναι ο απαιτούμενος 
χρόνος που δίνεται για να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες την περιοχή 
που τους φιλοξενεί και για τη σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων. 
Έτσι, η βόλτα μας γύρω από την Θάσο μας γέμισε με ξεχωριστές 
εμπειρίες που αποκομίσαμε από το Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Θάσου (με το εντυπωσιακό κούρο ύψους 3,50 μέτρων της αρχαϊκής 
εποχής (600 π.Χ.), που παριστά νέο γυμνό άνδρα να κρατά ένα 
κριάρι), την αρχαία αγορά δίπλα στο μουσείο (ένας εντυπωσιακός 
συνδυασμός αρχαίου πολιτισμού και πράσινου), και την μαγευτική 
φυσική ομορφιά του νησιού!

 Βέβαια όσος χρόνος και αν υπάρχει πάντα φτάνουμε στο τέλος. Εν 
κατακλείδι, επιστρέψαμε με την ανάμνηση ενός πολύ καλού 
συνεδρίου, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψιν και τις συγκυρίες υπό τις 
οποίες διεξήχθη. Συγχαρητήρια στον Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας 
Ανατολικής Μακεδονίας και στους εθελοντές που βοήθησαν στην 
επιτυχή ολοκλήρωση ενός συνεδρίου με πλούσιο, προσεγμένο 
πρόγραμμα, σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο.

 Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για το 9ο Πανελλήνιο 
συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, στη  Σπάρτη το 2015, ενώ η 
επόμενη Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων θα 
διοργανωθεί από το ΣΕΑ στο όρος Ελικώνας του νομού Βοιωτίας 
τον Ιούλιο του 2014! Μείνετε συντονισμένοι!  

ΣυλλογικάΣυλλογικά
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Μέλη και Φίλοι του ΣΕΑ παρόντα στο 8ο ΠΣΕΑ στη Θάσο. 

ΣυλλογικάΣυλλογικά
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Διάττοντες ΑστέρεςΔιάττοντες Αστέρες
Νέα από το πρόγραμμα παρατήρησης 
διαττόντων με βίντεο
του Γρηγόρη Μαραβέλια (maravelias@hellas-astro.gr)

  Σε αυτό το τεύχος θα εστιάσουμε στα σημαντικά βήματα ως προς 
την αυτοματοποίηση του συστήματος που επιτεύχθηκαν κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου τριμήνου.
 Πιο συγκεκριμένα, η κάμερα αφαιρέθηκε από την ημι-μόνιμη 
στήριξη σε τρίποδο και τοποθετήθηκε σε κατάλληλο κουτί σε 
εξωτερικό χώρο (Εικ. 1). Αυτό το βήμα ήταν κρίσιμο καθώς η 
προηγούμενη θέση της κάμερας ήταν εντός σπιτιού, που απαιτούσε 
το άνοιγμα παραθύρου πριν την έναρξη του προγράμματος 
καταγραφής (MetRec).
 Η εξωτερική τοποθέτηση της κάμερας επέτρεψε την 
αυτοματοποιήση έναρξης και λήξης της λειτουργίας τόσο του 
υπολογιστή όσο και του MetRec. Ο υπολογιστής ανοίγει και κλείνει 
σε προκαθορισμένες χρονικές στιγμές, μέσω μιας κατάλληλης 
ρύθμιση του ΒΙΟS και από μια “Προγραμματισμένη Εργασία” των 
WinXP αντίστοιχα. Μια τέτοια εργασία ενεργοποιεί και το MetRec το 
οποίο μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή αλλά θα αρχίσει τις 
καταγραφές όταν ο Ήλιος βρίσκεται κάτω από ένα συγκεκριμένο 
ύψος (το οποίο το υπολογίζει το πρόγραμμα αυτόματα γνωρίζοντας 
τις γεωγραφικές συντεταγμένες της τοποθεσίας). Το MetRec κλείνει 
αντίστοιχα αυτόματα ανάλογα με το πότε ανατέλλει ο Ήλιος.
  Έτσι, το μόνο που έμενε ήταν η αυτοματοποίηση της παροχής της 
κάμερας. Παρόλο που θα μπορούσε να  λειτουργεί συνεχόμενα και 
κατά τη διάρκεια της μέρας αυτό θα οδηγούσε αφενός σε μείωση 
της ευαισθησίας της κάμερας σταδιακά (λόγω του έντονου φωτός) 
και αφετέρου σε άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. Οπότε 
προτιμήθηκε να γίνει χρήση ενός χρονοδιακόπτη (Εικ. 2) ο οποίος 
ρυθμίζεται χειροκίνητα να κλείνει (παρέχοντας ρεύμα) και να ανοίγει 
(κλείνοντας το ρεύμα αντίστοιχα) προκαθορισμένες χρονικές 
στιγμές, οι οποίες υπολογίστηκαν περίπου μισή ώρα μετά τη δύση 
και πριν την ανατολή αντίστοιχα. Καθώς όμως οι ώρες αυτές 
αλλάζουν σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου χρειάζεται να γίνεται 
περιστασιακά κάποια ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, όπως και του 
υπολογιστή και της εργασίας έναρξης του MetRec, για να 
ανατιστοιχούν στην δύση/ανατολή και να μεγιστοποιείται ο ωφέλιμος 
χρόνος παρατήρησης. 

Εικόνα 1: Η κάμερα Watec 902H2 Ultimate με το φακό Panasonic 
WV-LA1208 μέσα στην εξωτερική αδιάβροχη (δοκιμασμένη!) θήκη, η 
οποία παρέχει θερμαινόμενη βάση για συνθήκες υψηλής υγρασίας 
και ανεμιστηράκι για ψύξη της κάμερας όταν υπάρχει υψηλή 
θερμοκρασία. 

Εικόνα 2: Χρονοδιακόπτης παροχής ρεύματος της κάμερας Watec.
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Διάττοντες ΑστέρεςΔιάττοντες Αστέρες
 Φυσικά, όλα αυτά δεν πραγματοποιήθηκαν χωρίς προβλήματα. Η 
κάμερα βγήκε από την προηγούμενη θέση της στα μέσα Ιουλίου 
αλλά μόνο στις αρχές Αυγούστου τοποθετήθηκε στο εξωτερικό κουτί 
(λόγω εργασιών στον εξωτερικό χώρο, Εικ. 3). Προβλήματα 
προέκυψαν και με την αυτοματοποίηση έναρξης του MetRec (μέσω 
των “Προγραμματισμένων Εργασιών” των WinXP). Επίσης, η 
ελλιπής στήριξη των καλωδίων τροφοδοσίας και σήματος από τη 
κάμερα στον υπολογιστή ή/και η ποιότητα του ηλεκτρολογικού 
υλικού οδηγούσε πολλές φορές στην απώλεια της καλής επαφής 
τους. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να ανοίξει το κουτί ώστε να 
βεβαιωθεί η σωστή τοποθέτησή τους. Αυτή η διαδικασία όμως 
χαλούσε την ρύθμιση του MetRec που δεν είναι δύσκολη διαδικασία 
αλλά γίνεται επίπονη αν επαναλαμβάνεται συχνά (και σκοπός 
φυσικά είναι να μην το ακουμπάμε καθόλου!). Αρκετές ήταν και οι 
μετακινήσεις της κατεύθυνσης της κάμερας (που σημαίνουν 
αντίστοιχο αριθμό ρυθμίσων του MetRec) μέχρι να επιλεγεί μια. 
Αυτή τη περίοδο η κάμερα “κοιτάει” στα Alt = 49.4º και Az = 218.1º.   
  Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα ήταν η παρουσία 
οριζόντιων γραμμών κατά τη διάρκεια των καταγραφών (Εικ. 4). 
Αφού ελέχθηκαν διάφορες πηγές που θα μπορούσαν να προκαλούν 
το συγκεκριμένο πρόβλημα (καλώδια, τροφοδοσίες, κτλ) τελικά η 
αιτία εντοπίστηκε σε μια γείωση της τροφοδοσίας του κουτιού που 
είχε τοποθετηθεί κοντά στη κάμερα. Η επανατοποθέτησή της σε 
άλλο σημείο οδήγησε στην απώλεια αυτών των γραμμών. Μετά από 
αυτό δοκιμάστηκε και πάλι ο χρονοδιακόπτης της κάμερας για να 
βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη συγκεκριμένη 
συσκευή. 

  Μέχρι στιγμής, όλα δείχνουν ότι το σύστημα δουλεύει άψογα!  Άρα 
έχουμε πια έναν ευτυχισμένο παρατηρητή που μπορεί να βγει μια 
βόλτα και να γυρίσει να κοιμηθεί ανενόχλητος, αφού το σύστημα 
ξεκινάει αυτόματα, καταγράφει όλη τη νύχτα και και κλείνει μόνο του! 
Οπότε μένει άπειρος χρόνος για ...ανάλυση! Ήδη υπάρχουν 
διαθέσιμα δεδομένα 2 χρόνων και μπαίνοντας πια στη φάση της 
πλήρους αυτοματοποιημένης παρατήρησης το σύστημα θα 
καταγράφει για περισσότερο χρόνο όλες τις νύχτες του χρόνου 
(φυσικά κάποιες νύχτες θα χάνονται λόγω καιρού αλλά πιθανά 
ανοίγματα θα μπορούν να καταγραφούν). 
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Εικόνα 3: Το σύστημα 
βίντεο καταγραφών όπως 
έχει τοποθετηθεί μόνιμα 
εξωτερικά. Διακρίνεται το 
λευκό κουτί που περιέχει 
τη κάμερα, η στήριξη στο 
τοίχο που προσφέρει 
προστασία από δυνατούς 
ανέμους, και ο υπολο-
γιστής που τρέχει το 
πρόγραμμα MetRec. Στην 
τελευταία αναβάθμιση (δεν 
φαίνεται στη φωτογραφία) 
έχει προστεθεί στην ίδια 
θέση ένα ξύλινο κουτί μέσα 
στο οποίο βρίσκεται ο 
υπολογιστής για περισ-
σότερη ασφάλεια και 
προστασία.  

Εικόνα 4: Το 
πρόβλημα των 
οριζόντιων γραμ-
μών προέκυπτε 
από ένα καλώδιο 
γείωσης τοπο-
θετημένο κοντά 
στη βάση της 
κάμερας. 



ΚομήτεςΚομήτες
Παρατηρήστε 4 φωτεινούς κομήτες
του Μάνου Καρδάση (kardasis@hellas-astro.gr )

 Διανύουμε μια  μοναδική περίοδο για την παρατήρηση κομητών. 
Μια-δυο ώρες πριν την ανατολή μπορείτε να ξεκινήσετε να 
παρατηρήσετε με κιάλια ή τηλεσκόπιο τέσσερις! Εδώ και μήνες ήταν 
γνωστό ότι ο περιοδικός 2P/Encke αλλά και ο 2012/S1(ISON) θα 
ήταν αρκετά φωτεινοί και παρατηρήσημοι τις πρωινές ώρες. Στις 
αρχές Νοέμβρη και οι δύο ήταν λίγο αμυδρότεροι από το 7ο 
μέγεθος. Για τον 2012/S1(ISON) έχει υπάρξει αρκετή δημοσιότητα 
μιας και αναμενόταν να είναι ο "κομήτης του αιώνα". Αυτό πια δεν 
είναι και τόσο πιθανό αλλά σίγουρα αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον 
παρατηρησιακό αντικείμενο. Ο κομήτης ανακαλύφθηκε στις 21 
Σεπτεμβρίου 2012 από τους Vitali Nevski και  Artyom Novichonok. 
Έχει ξεκινήσει ένα διεθνές πρόγραμμα παρατήρησης από 
ερασιτέχνες και επαγγελματίες [1]. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Ομίλου Φίλων 
Αστρονομίας [2]. 

 Ο 2012/X1 LINEAR παρά το γεγονός ότι είχε προβλεφθεί να είναι 
14ου μεγέθους αυτή την εποχή, παρουσίασε απότομη αύξηση 
μεγέθους και τώρα είναι εξαιρετικά λαμπρός κοντά στο 8ο μέγεθος. 
Σταδιακά θα βρίσκεται όλο και σε καλύτερη θέση μέχρι την άνοιξη. Ο 
λαμπρότερος όλων όμως στις αρχές Νοέμβρη είναι ο C/2013 R1 
(Lovejoy) που έχει αρχίσει να είναι ορατός από πολύ σκοτεινά μέρη 
με γυμνό μάτι και αναμένεται να φτάσει το 5ο μέγεθος  στο τέλος 
του μήνα. Εμφανίζεται πρώτος από τους τέσσερις κομήτες μετά τα 
μεσάνυχτα [3].

 Χάρτες εύρεσης των κομητών θα βρείτε στις επόμενες σελίδες. 
Άλλοι παρατηρήσημοι κομήτες με τηλεσκόπιο είναι οι 
154P/Brewington, C/2012F6(Lemmon), 290P/2013N1(Jager), 
C/2012K1 (PanSTARRS), C/2010S1(LINEAR), C/2011J2 (LINEAR), 
C/2013 N4 (Borisov)

[1] http://www.isoncampaign.org/ 
[2] http://ison.ofa.gr/ 
[3] http://aerith.net/ 

O γράφων με την ερευνήτρια του προγράμματος CIOC-NASA Padma 
Yanamandra-Fischer μπροστά από την αφίσα  της καμπάνιας του κομήτη 
2012/S1(ISON) στο συνέδριο EPSC 2013.
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ΣελήνηΣελήνη
Η Σελήνη του επόμενου τριμήνου
του Γιάννη Μπελιά (mpelias@hellas-astro.gr)

Πηγή: http://www.paulcarlisle.net/mooncalendar 
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