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«Το Μαθηµατικό Σύµπαν»
Περιεχόµενο της παρουσίας µας θα είναι ο ρόλος των Μαθηµατικών στην
ανάπτυξη της σύγχρονης Αστρονοµίας και Αστροφυσικής. Θα εξηγηθεί το πως πλέον
τα Μαθηµατικά δεν αποτελούν απλά ένα εργαλείο των Θετικών Επιστηµών αλλά ένα
αυτόνοµο Επιστηµονικό µέσον µελέτης καιερµηνείας των συµπαντικών φαινοµένων.
Μέσω των Μαθηµατικών, η σύγχρονη Αστροφυσική, συντρίβει τις συµπαντικές
πλάνες οδηγώντας τον νου του ανθρώπου σε µια νέα και πιο αντικειµενική ερµηνεία
του Σύµπαντος και των λειτουργιών του.

Παυλοπούλου Ασπασία
Δρ Ιστορίας, καθηγήτρια του ΠΠΣΠΑ

«Ἐπεάάν  σφι  ὁ  θεόός  φόόβον  ἐµμβάάλῃ  ἢ  βροντήήν»: τα ουράνια
φαινόµενα και η εκτροπή του ιστορικού γίγνεσθαι κατά τους
κλασικούς χρόνους»
Η ανακοίνωση αναφέρεται σε µαρτυρίες της κλασικής περιόδου, από τις οποίες
πιστοποιείται η παρουσία ουράνιων φαινοµένων υψηλής κλίµακας ή οξύτητας
(ισχυρές καταιγίδες, εκλείψεις ηλίου ή σελήνης κ.ά.), που επηρέασαν ή ανέτρεψαν
την ροή των ιστορικών γεγονότων. Τα φαινόµενα αυτά κατ’ αρχάς εξετάζονται, κατά
περίπτωση, σε συνάφεια µε το ιστορικό και πολιτισµικό πλαίσιο, εντός του οποίου
σηµειώθηκαν, ιδιαίτερη δε έµφαση δίδεται στις αντιδράσεις της συγκεκριµένης
κοινωνίας πολιτών ή του λαού της χώρας που τα βίωσε.
Η συγκριτική µελέτη των περιπτώσεων µάς επιτρέπει την διαπίστωση ότι η
αιτιολόγηση των φαινοµένων είναι κατά κανόνα διττή, φυσική και υπερφυσική, και
λαµβάνει χώρα ποικιλοτρόπως, µέσω στοιχείων φυσικής παρατήρησης, φιλοσοφικής
σκέψης, θρησκευτικών δοξασιών και εθνογραφικών στερεοτύπων. Ως εκ τούτου η
παρουσίαση και η ερµηνεία αυτού του είδους φαινοµένων από τον Έλληνα άνθρωπο
είναι αποκαλυπτική της ανάγκης του για κατανόηση των σύνθετων κάθε φορά
λογικών και µεταφυσικών δυνάµεων που δρουν και καθορίζουν τον κόσµο,
ειδικότερα δε της εξέλιξης του πολιτισµού και των ιδεών, όπως αυτή έλαβε χώρα από
τους αρχαϊκούς έως και τους κλασικούς χρόνους.

Θεατρικό δρώµενο
«Ο Γαλιλαίος και οι ηλιακές κηλίδες»
Ο Γαλιλαίος συνοµιλεί µε τη Δούκισσα Χριστίνα για τις ηλιακές κηλίδες
Θεατρικό µονόπρακτο: Σκουλούδης Δηµήτριος, Στεφανάκου Θεανώ, Ταραζή Ε και
Νέανθη Δανάη.
Το σενάριο έγραψαν οι µαθητές στο µάθηµα της Αστρονοµίας µε την καθοδήγηση
των εκπαιδευτικών:
Κεκροπούλου Μαρία, Δρ. Ιστορίας, εκπαιδευτικός ΠΠΣΠΑ
Παπατσίµπα Λαµπρινή, Δρ. Φυσικής, εκπαιδευτικός ΠΠΣΠΑ
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Το παράδοξο του Olbers
2ο Πρότυπο Πειραµατικό ΓΕΛ Αθηνών
Το παράδοξο του Olbers διατυπώθηκε από τον γερµανό αστρονόµο Heinrich Wilhelm
Olbers το 1823. Ο Olbers ισχυρίστηκε ότι ένα άπειρο σύµπαν θα πρέπει να περιέχει
άπειρο πλήθος αστέρων, και αν θεωρήσουµε και την ηλικία του ως άπειρη, τότε το
γεγονός αυτό θα είχε δώσει στην ορατή κοσµική ακτινοβολία ικανό χρόνο για να
φτάσει στη Γη. Συνεπώς, ο νυχτερινός ουρανός όφειλε να είναι πληµµυρισµένος από
άπειρη ποσότητα φωτός από όλους αυτούς τους αστέρες. Εξήγηση δίνεται από τη
θεωρία της µεγάλης έκρηξης γνωστής και ως Big Bang. Συνοπτικά το παράδοξο του
Olbers αν παραδεχτούµε ότι το σύµπαν διαστέλλεται (άρα το φως εξασθενεί), αν
δεχτούµε την άποψη του πεπερασµένου Σύµπαντος και επίσης την άποψη πως το
Σύµπαν δεν είναι χρονικά άπειρο αλλά έχει πεπερασµένη ηλικία. Η πεπερασµένη
ηλικία του σύµπαντος, το µη άπειρο σύµπαν, το όριο της ταχύτητα του φωτός που
δίνει η θεωρία της σχετικότητας και η διαστολή του έχουν ως αποτέλεσµα ένα
νυχτερινό ουρανό µε πεπερασµένη ποσότητα φωτός, κάτι που είναι ακριβώς αυτό που
βλέπουµε…

Αλέξανδρος Κατέρης, Φυσικός, Μsc, PhD Ιατρική Φυσική
Παρουσιάζουν οι µαθητές της Β Λυκείου, από το µάθηµα επιλογής «Αστρονοµία»
Βαρβαρίγγος Ιωάννης
Σιάννου Έλσα

Λυκούδης Ανδρόνικος
Σπηλιόπουλος Διονύσης

Παρουσίαση εργασιών µαθητών Β΄ Λυκείου του ΠΠΣΠΑ στο
πλαίσιο του µαθήµατος της Αστρονοµίας
Πετρέσκου Θεόδωρος, Δρ. Μαθηµατικών, εκπαιδευτικός του ΠΠΣΠΑ
1.

Υπερκαινοφανείς αστέρες (Supernova)
Καλοσπύρου Ευσταθία – Μπενετάτος Ερρίκος

2.

Διαστηµικά Σκουπίδια
Παπαδήµου Βάσια, Χονδρογεώργου Αρτεµησία

3.

Μαύρες Τρύπες
Μέξα Βαρβάρα, Τουτέρα Πάρις, Χαραµαρά Δηµήτρης

4.

Ακτινοβολίες
Νίκος Στεφανάκος , Γεράσιµος Μπενάτος

5.

Μουσική του Σύµπαντος
Μιχαήλου Ειρήνη, Νικολοπούλου Κατερίνα, Πουλιάνου Ελένη, Φούκα Δήµητρα

Μετέωρα, βροχές µετεώρων και µετεωρίτες
Μανόλης Καπετανάκης, 6ο Λύκειο Καλλιθέας
Ελληνική Αστρονοµική Ένωση
Με τον όρο «µετέωρο» εννοούµε τη φωτεινή γραµµή που παρατηρούµε συχνά τις
ανέφελες νύχτες στον ουρανό. Είναι τα «άστρα που πέφτουν». Μόνο που βέβαια δεν
είναι άστρα, αλλά πετρώδη σώµατα µικρών συνήθως διαστάσεων, µερικών χιλιοστών
και λίγο µεγαλύτερα, µπορεί όµως να είναι, σπάνια, και πολύ µεγαλύτερα. Τα
διακρίνουµε σε απλά µετέωρα, σε βολίδες.

Επίσης έχουµε «σποραδικά µετέωρα»

και «βροχές µετεώρων». Οι µετεωρικές βροχές ξεχωρίζουν από το ότι έχουµε πολλά,
ίσως και αρκετές δεκάδες, µετέωρα ορατά ανά ώρα, όλα φαίνεται σαν να προέρχονται
από το ίδιο σηµείο του ουρανού, και το φαινόµενο επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο
περίπου την ίδια ή τις ίδιες νύχτες (βεβαίως και την ηµέρα έχουµε µετέωρα, αλλά δεν
φαίνονται). Ο στόχος είναι να παρακινηθούν οι µαθητές µας αλλά και εµείς οι ίδιοι να
βγούµε έξω µε την παρέα µας κάποια ανέφελη νύχτα και να απολαύσουµε το θέαµα
“των άστρων που πέφτουν”, γνωρίζοντας ταυτόχρονα τι είναι αυτό που παρατηρούµε.
Τον Αύγουστο είµαστε σε διακοπές, είναι καλοκαίρι και ο καιρός είναι ζεστός, ο
ουρανός δεν έχει σύννεφα, και οι Περσείδες είναι από τις θεαµατικότερες βροχές µε
λαµπρά µετέωρα και µακριές τροχιές.

Εξωπλανήτες
Δηµήτρης Βάγιας, Μαθηµατικός ΠΕ3
Διευθυντής στο 6ο Λύκειο Καλλιθέας
Είναι γνωστό ότι τα τελευταία 15-20 χρόνια έχει ενταθεί η αναζήτηση εξωγήινης
ζωής και η αναζήτηση άλλων κατοικήσιµων κόσµων.Στην προσπάθειά τους αυτή οι
Αστρονόµοι που ασχολούνται µε το αντικείµενο αυτό έχουν κατορθώσει να
ανακαλύψουν πάνω από 1700 εξωπλανήτες ενώ το διαστηµόπλοιο-τηλεσκόπιο
Κέπλερ συνεχίζει να ανακαλύπτει και νέους εξωπλανήτες. Περισσότερα στην
παρουσίαση.

«Το Ρολόι της Γάζας»
Όµιλος: «Μαθηµατικά και Πολιτισµός» παρουσίαση, ανάλυση από τους µαθητές:
Μαυρογιώργο Γ., Μπόρση Λ., Παναγόπουλο Δ., Φούκα Δ..
βοήθησαν οι µαθητές: της Α΄Λυκείου: Χρονόπουλος και Χονδρογεώργος
της Α΄Γυµανσίου Καλαµβόκης Σ., Καρατζάς Ν.
Υπεύθυνοι καθηγητές Οµίλου: Πετρέσκου Θ., Δρ Μαθηµατικών,
Κεκροπούλου Μ., Δρ Ιστορίας
Με την ευγενική βοήθεια του: Λουκάτου Δ., Δρ Πληροφορικής

«Άραγε, Υπάρχει Ζωή Στο Σύµπαν;
Δρ Χρυσοβέργης Μιχάλης
Μαθηµατικός Αστροφυσικός τ. Σχολικός Σύµβουλος
(Βιογραφικό) Γεννήθηκε στην Αθήνα και τελείωσε το 1ο Πρότυπο Λύκειο στην
Πλάκα. Είναι πτυχιούχος Μαθηµατικός του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώµατος από τον Τοµέα
Αστροφυσικής, Αστρονοµίας & Διαστηµικής του Τµήµατος Φυσικής του ίδιου

Πανεπιστηµίου. Υπηρέτησε τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση ως Καθηγητής,
Υποδιευθυντής, Γυµνασιάρχης, Προϊστάµενος Γραφείου και τα τελευταία 14 χρόνια
ως Σχολικός Σύµβουλος, αρχικά στον Πειραιά και µετέπειτα στην Α’ Αθηνών. Δίδαξε
επί 7 χρόνια στον Τοµέα Αστροφυσικής, Αστρονοµίας & Διαστηµικής του ΕΚΠΑ,
όπου και παράλληλα ασχολήθηκε µε την έρευνα της Εξωγαλαξιακής Αστρονοµίας.
Από το 1990 ως σήµερα είναι Καθηγητής της Σχολής Ικάρων, όπου διδάσκει
Ανώτερα Μαθηµατικά και Διαστηµική. Έχει συγγράψει πλήθος εργασιών και έχει
συµµετάσχει σε δεκάδες διαλέξεις. Είναι µέλος της Παγκόσµιας Ένωσης
αστροφυσικών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αστρονοµίας & Διαστηµικής και της
Αµερικανικής Αστρονοµικής Εταιρίας, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Ειδικός
Γραµµατέας του ΔΣ της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρίας τα τελευταία 10 χρόνια,
καθώς και ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Αστρονοµικής Εταιρίας. Τέλος, διετέλεσε
συντονιστής της συγγραφικής οµάδας του βιβλίου των Μαθηµατικών της Γ’
Γυµνασίου, που διδάσκεται σε όλα τα Γυµνάσια της χώρας.Απο το 2013 Προεδρος
του Κεντρου Αξιολογησης και Επιµορφωσης της Ελληνικης Μαθηµατικης Εταιρειας

