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  Αστρονομική Εταιρεία Πατρών  «Ωρίωνας»

   Πάτρα, Σεπτέμβριος 2007

Φίλοι Λάτρεις του νυχτερινού Ουρανού

Ο ανά χείρας τόμος περιέχει τις εισηγήσεις που εγκρίθηκαν για να παρουσιαστούν 
στο 5ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Ερασιτεχνικής  Αστρονομίας, που θα διεξαχθεί 
μεταξύ 5-7 Οκτωβρίου 2007 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Ένας μικρός αριθμός από αυτές επικεντρώνεται στο σημαντικό πρόβλημα της  
φωτορύπανσης, η οποία αποτελεί και το κύριο θέμα που επιθυμεί να αναδείξει το 
συνέδριο αυτό.

Πέρα από το συνήθη στόχο των συνεδρίων που είναι η διάχυση της γνώσης και η 
ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων μεταξύ των μελών, εισάγεται για πρώτη φορά 
φέτος η  καινοτομία της  πρακτικής  εξάσκησης (Workshop). Πεπειραμένοι  γνώ-
στες των μυστικών του νυχτερινού ουρανού θα μυήσουν νέα, κυρίως, άτομα στη 
μαγεία, τις μεθόδους, τις τεχνικές και τα όργανα παρατήρησής του. Τα διάφορα 
θέματα καθώς και οι εισηγητές τους παρουσιάζονται σε ειδικό κεφάλαιο του τόμου 
αυτού.

Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις περιλήψεις των διακεκριμένων-
προσκεκλημένων ομιλητών μας που ταξίδεψαν από διάφορα μέρη του εξωτερικού 
για να παρευρεθούν στο συνέδριο. Ειδική αναφορά γίνεται επίσης στα διάφορα 
εκθέματα (αφίσες, φωτογραφίες, κατασκευές κ.ά.) που θα παρουσιάσουν οι σύνε-
δροι. Όπως έχει καθιερωθεί, ο τόμος κλείνει με τις δραστηριότητες των συλλόγων 
ερασιτεχνικής αστρονομίας για την περίοδο 2005-2007, καθώς και το αντίστοιχο 
μητρώο καθενός από αυτούς.

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και πρόεδρος της Αστρονομικής Εταιρείας 
Πατρών «Ωρίωνας», δράττεται της ευκαιρίας αυτής για να εκφράσει τις θερμές 
του ευχαριστίες σε όλους όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση του συνεδρίου 
αυτού και συγκεκριμένα:

1) Την Επιστημονική Επιτροπή που απαρτίζεται από Πανεπιστημιακούς 
Δασκάλους του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
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2) Τους προσκεκλημένους ομιλητές μας.

3) Τους Εισηγητές των Πρακτικών Εργαστηρίων.

4) Την Ελληνογερμανική αγωγή που ανέλαβε τα έξοδα και την παραγωγή του 
τόμου αυτού, καθώς και τους διάφορους χορηγούς μας.

5)Τέλος, αλλά όχι λιγότερο, την Οργανωτική Επιτροπή και τα μέλη του 
«Ωρίωνα» που βοήθησαν στην οργάνωση του συνεδρίου.

Χωρίς την μεγάλη και σημαντική συνδρομή όλων αυτών η πραγματοποίηση του 
συνεδρίου αυτού θα ήταν αδύνατη.

                                      

Με  εκτίμηση

Βασίλης   Ζαφειρόπουλος
 Πρόεδρος Αστρονομικής Εταιρείας

 Πατρών  «Ωρίωνας»
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