
 

 

Astrocamping on Thassos 2013! Το 2009 με αφορμι το 

παγκόςμιο ζτοσ αςτρονομίασ ςυγκεντρϊκθκαν ςτο βουνό 

τθσ Θάςου πάνω από 80 λάτρεσ του ουρανοφ. Κανείσ όμωσ 

δε μποροφςε να φανταςτεί ότι αυτι θ παρζα κα μεγάλωνε 

όλο και περιςςότερο. Μζςα ςε 5 ζτθ πάνω από 1500 

καταςκθνωτζσ και επιςκζπτεσ γνϊριςαν και απόλαυςαν 

μαηί μασ τον νυχτερινό ουρανό και τθν Θάςο. Φζτοσ το 

Astrocamping είναι αφιερωμζνο ςτα 5 του χρόνια. Από τθν 

Τετάρτθ 10 μζχρι τθν Δευτζρα 15 Ιουλίου παλιοί και 

νζοι καταςκθνωτζσ κα μπορζςουν να παρακολουκιςουν 

νζεσ ομιλίεσ, ακόμα πιο πλιρθ ςεμινάρια αλλά και 

εκδθλϊςεισ ϊςτε όχι μόνο οι νφχτεσ αλλά και οι μζρεσ μασ 

να γεμίςουν με ευχάριςτεσ δραςτθριότθτεσ! 

 

 
 

 
 

Στράτος Θεοδοσίου, αναπληρωτήσ καθηγητήσ 

τησ Ιςτορίασ και Φιλοςοφίασ τησ Αςτρονομίασ και των 

επιςτημών  ςτο τμήμα Φυςικήσ ςτο πανεπιςτήμιο Αθηνών 

 

Μοςχοφόροσ-Κριοφόροσ και Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.-Οι αςτρικζσ 

εποχζσ του Ταφρου, του Κριοφ και των Ιχκφων: Η 

φαινόμενθ πορεία του Ήλιου ςτθν εκλειπτικι 

χαρακτθρίηεται από τισ ιςθμερίεσ και τισ τροπζσ. Από τουσ  

 

 

αντίςτοιχουσ ηωδιακοφσ αςτεριςμοφσ υπολογίηουμε και τισ 

διάφορεσ αςτρικζσ «εποχζσ». Στθν παρουςίαςι μασ αυτι 

υποςτθρίηουμε ότι θ αςτρικι εποχι του Ταφρου ζχει 

άμεςθ ςχζςθ με τθν αρχαϊκι τζχνθ και ολοκλθρϊνεται με 

τον γλυπτό ακθναϊκό Μοςχοφόρο. Αντίςτοιχα ο γλυπτόσ 

λίκινοσ Κριοφόροσ ςτον ναό του Απόλλωνα ςτο Κοφριο 

ςτθν Κφπρο, όπωσ και όλεσ οι άλλεσ μορφζσ του Ερμι 

Κριοφόρου, αντιςτοιχοφν ςτθν αςτρικι εποχι του Κριοφ. 

Επίςθσ, οι παραςτάςεισ ιχκφων ςτισ χριςτιανικζσ 

κατακόμβεσ του Αγίου Καλλίςτου και του Αγίου 

Σεβαςτιανοφ ςτθ ϊμθ, ςτα δάπεδα πρωτοχριςτιανικϊν 

ναϊν, όπωσ ο Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. ςτο δάπεδο  τθσ ειςόδου του 

Μθτροπολιτικοφ Οίκου ςτθν Κάλυμνο και ςε διάφορεσ 

μωςαϊκζσ παραςτάςεισ τουσ υποδθλϊνουν και υπονοοφν 

τόςο τον Ιθςοφ Χριςτό (Ιθςοφσ Χριςτόσ Θεοφ Υιόσ Σωτιρ), 

όςο και τθν αςτρικι εποχι των Ιχκφων. 

 

Ακζατοσ Κόςμοσ και Σφγχρονθ Φυςικι: Η φλθ όπωσ τθν 

αντιλαμβανόμαςτε είναι ζνα ψευδζσ καταςκεφαςμα των 

αιςκιςεων. Βλζπουμε δθλαδι το περιβάλλον μασ όχι όπωσ 

ςτθν πραγματικότθτα είναι, αλλά όπωσ οι αιςκιςεισ μασ 

μάσ επιτρζπουν να το αντιλθφκοφμε. Αυτό που τελικά 

αντιλαμβάνονται οι αιςκιςεισ μασ είναι προβολζσ του 

ενιαίου και αδιαίρετου Χωροχρόνου ςε μικρά τμιματα του 

Σφμπαντοσ, που ςυμπεριφζρονται ςαν Ευκλείδειοι χϊροι. 

Συνεπϊσ, «Οι ζννοιεσ του χϊρου και του χρόνου, δεν 

αντιπροςωπεφουν τθ φφςθ τθσ πραγματικότθτασ, αλλά τισ 

παραςτάςεισ τθσ ανκρϊπινθσ ςυνείδθςθσ» *J. A. Wheeler 

(1967)]. 

 

Χρίστος Γοφδης, καθηγητήσ Αςτροφυςικήσ του 

Πανεπιςτημίου Πατρών  

Ποίθςθ και αςτρονομία: Μια ποιθτικι προςζγγιςθ ςτον 

κόςμο των άςτρων, μια περιπλάνθςθ που οδθγεί τον 

ταξιδευτι του Διαςτιματοσ ζξω από τα γιινα, τα χκόνια 

αλλά και τα υπερβατικά καταφφγια τθσ δθμιουργίασ, ςτα 

φυςικά φαινόμενα των ιχων και του φωτόσ και ςτον 

μυςτθριακό κόςμο των πλανθτϊν, των αςτεριϊν, ςτθν δίνθ 

των ουράνιων νεφελωμάτων, των περιελιςςόμενων 

γαλαξιϊν και του άγνωςτου ςφμπαντοσ. 

5 χρόνια Astrocamping! 

 

Διαχέοντας την γνώση 

 

http://astrocamping.astrosfam.org/2009.html


 
 

Πλα τα βράδια του Astrocamping είναι αφιερωμζνα ςτθν 

αςτρονομία. Φζτοσ οι νυχτερινζσ μασ παρατθριςεισ  κα 

γίνονται ςε ςυνδυαςμό με μακιματα ουρανογραφίασ. 

 

 
 

Τα Άςτρα και οι Μφκοι τουσ" από τον Δθμόκριτο 

Τςουκάπα:Γιατί ο Δίασ μεταμόρφωςε τον Αρκάδα και τθν 

Καλλιςτϊ ςε Μικρι και Μεγάλθ Άρκτο και τουσ ανζβαςε 

ςτον ουρανό; Γιατί το τελευταίο άςτρο τθσ μικρισ Άρκτου 

μασ δείχνει πάντα τον βορρά; Ρϊσ γλίτωςε θ Αφροδίτθ κι ο 

Ζρωτασ από τα νφχια του τυφϊνα κι ζγιναν Αςτεριςμοί; 

Αυτά και χίλια άλλα παραμφκια των αρχαίων προγόνων 

μασ για να μάκουμε τουσ Αςτεριςμοφσ τθσ πανζμορφθσ 

Ελλθνικισ Νφχτασ!  

 

Σεμινάριο φωτογραφίασ από τον Στράτο  Αγιάνογλου: 

Κοινά λάκθ και πωσ να τα αποφεφγουμε / διορκϊςουμε. 

Μακιματα για τθν λιψθ φωτογραφιϊν με όλων των 

τφπων μθχανϊν. Το ςεμινάριο κα περιλαμβάνει εκτόσ τθσ 

κεωρίασ πρακτικι εξάςκθςθ με φωτογραφίεσ ςτο φωσ τθσ 

μζρασ αλλά και νυχτερινζσ! 

 

Ειςαγωγι ςτθν παρατθρθςιακι Αςτρονομία από τον Άγι 

Κοκάλθ: Ειςαγωγι ςτουσ αςτρονομικοφσ όρουσ και τθν 

χριςθ του εξοπλιςμοφ. Ροιόσ είναι ο κατάλλθλοσ 

εξοπλιςμόσ, πωσ τον χρθςιμοποιοφμε, πωσ να είμαςτε 

προετοιμαςμζνοι και πωσ πρζπει να ξεκινιςουμε; 

Ρρακτικζσ ςυμβουλζσ για να μπορζςετε να τισ εφαρμόςετε 

ςτισ νυχτερινζσ ςασ παρατθριςεισ. 

 

 
Η δικιά μασ ταινία! 

Φϊτα, κάμερα, κλακζτα, πάμε! Ρζραςαν 5 χρόνια από το 

πρϊτο Astrocamping και φζτοσ αποφαςίςαμε να το 

γιορτάςουμε ςκθνοκετϊντασ τθν δικιά μασ ταινία. Στιςαμε 

λοιπόν ζνα εργαςτιρι με τθν βοικεια ειδικϊν και 

ςκθνοκετϊν προκειμζνου οι καταςκθνωτζσ μασ φζτοσ να 

γνωρίςουν τθν μαγεία τθσ  δθμιουργίασ μια ταινίασ. Αφοφ 

παρακολουκιςουμε τα αντίςτοιχα ςεμινάρια (ςκθνοκεςία, 

μοντάη, ιχοσ, κοκ), παίρνει ο κακζνασ τθν κζςθ του και 

ξεκινάμε! Σκοπόσ μασ  μζςα ςε 5 θμζρεσ θ δθμιουργία μίασ 

ταινίασ μικροφ μικουσ αφιερωμζνθ ςτο Astrocamping, τθν 

αςτρονομία και τθν Θάςο. 

 

Παιχνίδι προςανατολιςμοφ  

Το orienteering είναι ζνα άκλθμα που γνωρίηει μεγάλθ 

άνκιςθ τα τελευταία χρόνια ειδικά ςτθν βόρεια Ευρϊπθ.  

Αφόρα τθν τεχνικι του προςανατολιςμοφ με τθν βοικεια 

χαρτϊν και πυξίδασ  και μπορεί να πραγματοποιθκεί με 

ποικίλουσ τρόπουσ όπωσ ποδιλατα, οχιματα θ πόδια, 

αλλά και βακμοφσ δυςκολίασ ανάλογα το κοινό που 

απευκφνεται. Αποφαςίςαμε να το εντάξουμε ςτο 

Astrocamping ωσ φυςιολατρικό άκλθμα αλλά και ωσ μια 

νζα μορφι του παιχνιδιοφ του κρυμμζνου κθςαυροφ που 

διοργανωνόταν κάκε χρόνο. 

 

Ταξίδι ςτθν μουςικι και τα  Άςτρα 

Φζτοσ κα μασ ταξιδζψουν με τισ μουςικζσ τουσ οι 

Speakeasies Swing Band. Δθμιουργικθκαν το 2009 

ςτθν Θεςςαλονίκθ  και πλζον αποτελοφνται από 8 μζλθ 

ενϊ ζχουν πραγματοποιιςει αναρίκμθτεσ εμφανίςεισ ςε 

Ελλάδα και εξωτερικό.  

 

 
 

 

H Action Art/Εικαςτικι Δράςθ,  οργανϊνει  πρόγραμμα  για 

τισ δθμιουργικζσ ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ  ειδικά 

ςχεδιαςμζνο για το Astrocamping 2013. Αφθγθτζσ, 

εικαςτικοί, κεατρολόγοι, κουκλοπαίχτεσ, εμψυχωτζσ 

παιχνιδιϊν κα προςφζρουν επιλογζσ για μικροφσ και 

μεγάλουσ: 

Παρατηρήσεις, μαθήματα 
ουρανογραφίας και σεμινάρια 

 

 

Αστροδραστηριότητες 

 

Παιχνίδι με τα Άστρα 



Αφθγιςεισ παραμυκιών για παιδιά , παιδιά- γονείσ και 

ενιλικεσ 

Μικροί και μεγάλοι κα ζχουμε τθν ευκαιρία να ηιςουμε 

ατομικά , αλλά και όλοι μαηί , κάτω από τον ζναςτρο 

ουρανό, ζνα ταξίδι ονειρικό , ςε κόςμουσ μαγικοφσ, μζςα 

από τθν προφορικι αφιγθςθ: το λόγο, τθν εικόνα, τθ 

δράςθ,  και να επιςτρζψουμε  από το χϊρο τθσ φανταςίασ 

με κθςαυροφσ πολφτιμουσ ,μοναδικοφσ για τον κακζνα 

μασ. 

Χάρτινοι άνκρωποι ςτο Astrocamping 

Λάτρεισ του ουρανοφ δεν κα είμαςτε μόνο οι 

καταςκθνωτζσ αλλά 

και οι δικζσ μασ 

χάρτινεσ ανκρϊπινεσ 

φιγοφρεσ που κα 

φτιάξουμε ςτο 

κουκλοκεατρικό 

εργαςτιρι. Φζρτε 

μαηί ςασ μπόλικθ 

διάκεςθ για 

καταςκευι και τθν 

προςωπικι, ιδιαίτερθ 

φανταςία ςασ για να 

φτιάξουμε χάρτινεσ 

κοφκλεσ που κα μασ 

πουν τισ δικζσ τουσ 

ιςτορίεσ! 

Μια ιςτορία γεννιζται… 

Λζξεισ, ςκζψεισ, όνειρα, ιςτορίεσ: τα παιδιά δοκιμάηουν και 

δοκιμάηονται μζςα από παιχνίδια δθμιουργικισ γραφισ.  

Με οδθγό τθ δθμιουργικι φανταςία πλάκουν 

ιρωεσ, περιπζτειεσ, κόςμουσ φανταςτικοφσ.... το δικό τουσ 

παραμφκι!!  

Και …θ παράςταςθ αρχίηει 

Οι χάρτινεσ κοφκλεσ μασ δίνουν παράςταςθ  και όχι μόνο!  

Ραιχνίδια ρόλων, αυτοςχεδιαςμοί, ςκθνικά, κοςτοφμια, 

γζλια και πολφ κζφι. Αυτά, μα και πολλά άλλα, κα είναι τα 

υλικά για να γίνουν οι ιςτορίεσ μασ κεατρικι πράξθ.  

 

Το κινθτό πλανθτάριο 

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. 

 

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 

 
Υποςτθρικτζσ  
Action-art  
Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ Θεολόγου   
Σφλλογοσ Εραςιτεχνικισ Αςτρονομίασ Θράκθσ  
Ρλανθτάριο Θεςςαλονίκθσ  
BSONIC  
Ορειβατικόσ ςφλλογοσ Θάςου 
Διμοσ Θάςου -- Δαςαρχείο Θάςου 

http://astrocamping.astrosfam.org/
http://www.action-art.gr/
http://mesxatzigiorgis.gr/
http://www.astrothraki.gr/
http://astronomy.gr/
http://bsonicxanthi.blogspot.gr/
http://www.starwalkers.gr/
http://www.stardustradio.gr/

