
                                                                                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

Το Astrocamping on Thassos 2012 ςτα τζλθ Ιουλίου 

ανανεϊνεται, με ςτόχο φζτοσ να αγγίξει τ' Άςτρα! Από τισ 26 

μζχρι 30 Ιουλίου το Βουνό τθσ Θάςου μασ καλεί να 

ταξιδζψουμε με ςεμινάρια, παρατθριςεισ ,διαλζξεισ από 

διακεκριμζνουσ κακθγθτζσ, και πολλά άλλα ,ϊςτε μζςα από 

τθν παρζα μασ ,να γνωρίςουμε τον ουρανό και τθν Θάςο.  

Αυτι τθν χρονιά το Astrocamping είναι ζτοιμο να υποδεχκεί 

και ξζνουσ καταςκθνωτζσ, προςκαλϊντασ τουσ να γνωρίςουν 

ζναν μοναδικά ςκοτεινό ουρανό και τθν φυςικι ομορφιά του 

τόπου που γζννθςε τθν Αςτρονομία! 

 

Οι παρατηρήςεισ    

Θα πραγματοποιοφνται κάκε βράδυ ςε ςυνδυαςμό με τα 

μακιματα ουρανογραφίασ, για όςουσ κζλουν να γνωρίςουν 

καλφτερα τον νυχτερινό ουρανό, από κακθγθτζσ φυςικισ και 

ειδικοφσ ςτον χϊρο.   

Διαχζοντασ την γνώςη 

Ο κφριοσ Γ. Σειραδάκθσ, Κακθγθτισ Αςτρονομίασ ςτο ΑΡΘ κα 

βρίςκεται μαηί μασ για να πραγματοποιιςει τθν παρακάτω 

διάλεξθ: Αςτζρεσ νετρονίων: Τα γνωςτά Pulsars  

Ταξίδι ςτη μουςική και τ' άςτρα!  

Το Astrocamping είναι μια γιορτι αφιερωμζνθ όχι μόνο ςτ' 

άςτρα ,αλλά και ςτθ φφςθ και τισ τζχνεσ.  

Παιχνίδι με τα άςτρα!  

Το 2012  το πρόγραμμα τον παιδικϊν εκδθλϊςεων, ζχει 

αναβακμιςτεί και εμπλουτιςτεί ,για να γίνει πιο 

διαςκεδαςτικό ,αλλά και πιο εκπαιδευτικό. Ενϊ ςε αυτό ζχει 

ενταχκεί και θ αφιγθςθ παραμυκιϊν. Ππωσ τον παλιό καλό 

καιρό, κάτω από τον ζναςτρο ουρανό, μασ ταξιδεφουν ςε 

χωροχρόνουσ...παραμυκζνιουσ. 

Το κινητό πλανητάριο!   

Ρροβολζσ με ςκοπό τθν γνωριμία των παιδιϊν (και όχι μόνο) 

με τον κόςμο των άςτρων και των πλανθτϊν, μζςα από μια 

διαδικαςία που ςυνδυάηει τθν επιςτιμθ, τθ μυκολογία και τθ 

χαρά του κεάματοσ.  

Σεμινάρια Αςτρονομίασ 

Τα ςεμινάρια, ζχουν ανανεωκεί ,ϊςτε να εξυπθρετιςουν, όχι 

μόνο του νζουσ ςτον χϊρο , αλλά και για να μασ ενθμερϊςουν 

για πιο εξελιγμζνα  κζματα, όπωσ θ παρατιρθςθ του ιλιου 

και θ αςτροφωτογράφθςθ, θ φωτομετρία κτλ.  

Τα ςεμινάρια για το 2012 κα πραγματοποιθκοφν από 

τον ΟΦΑ. 

Η μουςική αρμονία του ςφμπαντοσ : Το μέστωμα μιας 

αρχαιογέννητης σκέψης (Αλζξανδροσ Ταςοφλθσ) 

Η πεποίκθςθ του Ρυκαγόρα, πωσ το ςφμπαν παράγει  

Τα προθγοφμενα χρόνια, μαηί με 

τισ αςτροδραςτθριότθτεσ 

διοργανϊςαμε καταςκευζσ και 

παιχνίδια, πιςτεφοντασ ότι θ 

μάκθςθ είναι πιο εφκολθ μζςα 

από αυτζσ τισ διαςκεδαςτικζσ 

αςχολίεσ. Η μεγάλθ τουσ επιτυχία 

και θ ςυμμετοχι του κόςμου, μασ 

ϊκθςε να εντάξουμε οριςτικά 

ςτθν καταςκινωςθ παρόμοιεσ 

εκπαιδευτικζσ  δραςτθριότθτεσ. 

Το must του φετινοφ 

Astrocamping, κα είναι θ διάνοιξθ-

ςθματοδότθςθ μια περιπατθτικισ 

διαδρομισ ςτο Υψάριο ςε 

ςυνεργαςία με τον τοπικό ορειβατικό ςφλλογο.  

Αλλά καινοτομία του Astrocamping 2012, κα είναι  οι 

εξορμιςεισ και οι δραςτθριότθτεσ  ςτο βουνό  και  ςτισ 

κοντινζσ παραλίεσ. 

 

 

 
Αγγίζοντας τ’ Αστέρια 

Αστροδραστηριότητες 

μουςικι, δθμιουργεί ζωσ ςιμερα ζνα πεδίο ςτοχαςμϊν, από το 

οποίο ίςωσ προιλκε και θ ανάγκθ τθσ NASA να επεξεργαςτεί το 

κζμα, μζςα από το ςφγχρονο πρίςμα τθσ επιςτιμθσ και τθσ 

τεχνολογίασ. 

http://www.ofa.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

Φωτορφπανςθ, είναι θ ανάκλαςθ του υπερβολικοφ φωτιςμοφ 

των αςτικϊν περιοχϊν, από τον ουρανό, δίνοντασ μασ τθν 

αίςκθςθ ότι φωτοβολεί. Αυτό επθρεάηει τθν ηωι μασ με 

διάφορουσ  τρόπουσ, κακϊσ ζχει επιπτϊςεισ ςτο φυςικό 

περιβάλλον, ςτθν υγεία και ςτθν ψυχολογία μασ, ςτθν άςκοπθ 

ςπατάλθ ενζργειασ και φυςικά ςτθν αςτρονομία ,γιατί  το 

φϊσ αυτό, καλφπτει τον νυχτερινό ουρανό κάνοντασ αδφνατθ 

τθν παρατιρθςθ. Το Υψάριο, πλιρωσ απαλλαγμζνο από 

φωτορφπανςθ, είναι ζνα από τα πιο ςκοτεινά ςθμεία, που 

δυςτυχϊσ όλο και μειϊνονται! 

Η καταςκινωςθ βρίςκεται λίγο πιο κάτω από το Υψάριο, τθν 

ψθλότερθ κορυφι τθσ Θάςου (910 μζτρα) , Χαμζνθ ανάμεςα 

ςτισ δφο κατάφυτεσ από πεφκα χαράδρεσ, που ορίηουν τθν 

κορυφογραμμι τθσ Θάςου. Από εδϊ κα απολαφςουμε τον 

νυχτερινό ουρανό, ςε ςυνκικεσ μοναδικζσ ςτθν Ελλάδα και 

όχι μόνο. 300 Μζτρα πιο πάνω και με μιςι ϊρα πεηοπορία 

φκάνουμε ςτθν κορυφι (1.204 μετρα) ,όπου μπορεί κανείσ να 

δει τθν Καβάλασ, τθν Ξάνκθ, τθ Σαμοκράκθ, το Άγιο Προσ, το 

δζλτα του Νζςτου και με ιδανικό καιρό τθ Λιμνο και τισ                              

Τουρκικζσ ακτζσ. 

Η Θάςοσ είναι ζνα ανεξερεφνθτο παραδειςζνιο νθςί με 

πλοφςια βλάςτθςθ, ψθλά  βουνά και τρεχοφμενα νερά. Στθ γθ  

Ένας τόπος απαλλαγμένος 

από φωτορύπανση! 

 

Το Astrocamping είναι μια εκελοντικι προςπάκεια, που ςτόχο 

ζχει τθν προϊκθςθ τθσ αςτρονομίασ και τθσ φυςιολατρίασ. 

Διοργανϊνεται από το Σφλλογο Φίλων Αςτρονομίασ Αν. 

Μακεδονίασ ςτο Υψάριο τθσ Θάςου και φιλοξενείται ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του ορειβατικοφ ςυλλόγου. Συνδυάηει τον 

ουρανό με τθ φφςθ και δίνει τθν ευκαιρία ςε άτομα, που 

γοθτεφονται από το φυςικό  περιβάλλον και κα ικελαν να 

γνωρίςουν καλφτερα, όχι μόνο αυτό, αλλά και ανκρϊπουσ με 

παρόμοια ενδιαφζροντα, να περάςουν μερικζσ ευχάριςτεσ 

μζρεσ και νφκτεσ, μζςα ς' ζνα καταπράςινο μζροσ, κάτω από 

ζναν εντυπωςιακό ζναςτρο ουρανό. 

Astrocamping 

Astroconcept 

 

Σφλλογοσ Φίλων Αςτρονομίασ Ανατολικήσ Μακεδονίασ 

6987008093 

astrocamping@astrosfam.org 

Ανδριανουπόλεωσ 20, Ξάνκθ, 67100 

astrocamping.astrosfam.org 

Υποςτηρικτζσ τησ εκδήλωςησ  

Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ Θεολόγου 

Σφλλογοσ Εραςιτεχνικισ Αςτρονομίασ Θράκθσ 

Πμιλοσ Φίλων Αςτρονομίασ 

Ρλανθτάριο Θεςςαλονίκθσ 

Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ 

Διμοσ Θάςου 

Δαςαρχείο Θάςου 

Ορειβατικόσ ςφλλογοσ Θάςου 

 

 

τθσ κάςου ζχεισ πολλά να ανακαλφψεισ Είναι ιδανικι για 

παρατιρθςθ και πεηοπορία με ενδιαφζροντεσ 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. Υπάρχουν τόςα πολλά που μπορεί 

κανείσ να εξερευνιςει και να βιϊςει ςτθ Θάςο, όςα ςε λίγουσ 

προοριςμόσ ςτθν Ελλάδα! Ο πλοφτοσ του νθςιοφ γνωςτόσ 

ςτθν αρχαιότθτα εποίκθςε γριγορα τθ Θάςο, που είναι από 

τα πρϊτα κατοικθμζνα νθςιά, ςθμαντικό κζντρο ελλθνιςμοφ. 

 

Ταξίδι στην Μουσική και τα Άστρα! 

Οι ΜoonWalk Jazz trio (Κωςτασ Τςαλαπατάνησ,  Χάρησ 

Ξυλάσ, Bοφλγαρη Μάρβα) ςχθματίςτθκε ςτισ αρχζσ του 

2011 ζχοντασ ωσ πρωταρχικό μζλθμα να υπθρετιςει με 

ςεβαςμό και αγάπθ τθν Jazz μουςικι. Οι μουςικζσ επιλογζσ 

του περιλαμβάνουν κυρίωσ Jazz Standards 1930 - 1960, με 

γνωςτζσ μελωδίεσ και ρυκμοφσ που ςυχνά ζντυναν και τον 

κινθματογράφο τθσ εποχισ. Ραρόλα αυτά, δεν διςτάηει να 

μεταπθδιςει και ςε πιο ςφγχρονεσ μουςικζσ δίνοντασ τουσ 

μία εναλλακτικι και πιο jazz ερμθνεία.  

http://astrocamping.astrosfam.org/
http://mesxatzigiorgis.gr/
http://www.astrothraki.gr/
http://www.ofa.gr/
http://astronomy.gr/

