
                                                     

     Δελτίο τφπου - 14η Πανελλήνια Εξόρμηςη Εραςιτεχνών Αςτρονόμων. 

Η Αςτρονομική & Αςτροφυςική Εταιρεία Δυτικήσ Ελλάδασ – ”Ηρακλήσ”, ο Δήμοσ 
Θζρμου και ο Δήμοσ Αγρινίου, ςυνδιοργανϊνουν ςτον  Δρυμώνα Θζρμου 
(Τριχωνίδασ) του νομοφ Αιτωλοακαρνανίασ, τθν 14η Πανελλήνια Εξόρμηςη 
Εραςιτεχνών Αςτρονόμων (ΠΕΕΑ) από τισ 29 ζωσ και τισ 31 Ιουλίου 2022. 

Οι ΠΕΕΑ πραγματοποιοφνται κάκε Ιοφλιο ςε διαφορετικό βουνό και νομό τθσ 
Ελλάδασ ςε υψόμετρο άνω των χιλίων μζτρων όπου ςυναντϊται πολφ ςκοτεινοί 
ουρανοί. Εκεί ςυγκεντρϊνονται και καταςκθνϊνουν για τουλάχιςτον 3 βράδια 
εραςιτζχνεσ αςτρονόμοι αλλά και λάτρεισ του νυχτερινοφ ουρανοφ από όλθ τθν 
επικράτεια.  Φζτοσ κα γίνει για δεφτερθ φορά (πρϊτθ το 2018) ςε ορεινό πλάτωμα 
ςτον Δρυμϊνα,  με το ςπάνιασ ομορφιάσ ελατοδάςοσ, ςε υψόμετρο 1200 μζτρων.  
Σκοπόσ είναι να δοκεί θ ευκαιρία ςε ζνα μείγμα επιςκεπτϊν όλων των θλικιϊν να 
ηιςουν τθν εμπειρία τθσ παρατιρθςθσ ςε ςκοτεινό ουρανό. Είναι θ ευκαιρία όπου 
ζμπειροι παρατθρθτζσ και αςτροφωτογράφοι μποροφν να μεταλαμπαδεφςουν τισ 
γνϊςεισ τουσ ςε αρχάριουσ. Είναι επίςθσ θ ευκαιρία άνκρωποι που τουσ ενϊνει ο 
καυμαςμόσ και θ αγάπθ τουσ για τθν αρχαιότερθ επιςτιμθ τθσ ακρωπότθτασ, να 
γνωρίςουν νζεσ εμπειρίεσ, να κάνουν νζουσ φίλουσ, να ςυςφφξουν τισ ςχζςεισ τουσ, 
να ανταλλάξουν απόψεισ, να προωκιςουν και να διαδόςουν τισ επιςτιμεσ και 
ειδικά τθν αςτρονομία, ςε άμεςθ επαφι με τθ φφςθ ςε ζνα πανζμορφο μζροσ.  

 
Κατά τθν αφιξι μασ γίνεται εγγραφι ςτθ γραμματεία, αν είμαςτε επιςκζπτεσ παραμζνουμε 
ςτον χϊρο των εκδθλϊςεων όπου εκεί λαμβάνει χϊρα όλο το πρόγραμμα τθσ 14θσ ΠΕΕΑ. 



 

 

Η εξόρμθςθ χωρίηεται ςτισ δραςτθριότθτεσ κατά τθ νφχτα και αντίςτοιχα τθν θμζρα. 
Τθ νφχτα από τισ 22:00 ζωσ τα ξθμερϊματα λαμβάνει χϊρα θ παρατιρθςθ του 
νυχτερινοφ ουρανοφ όπου ξεκινάει ςτισ 22:00 με τθν ουρανογραφία όπου 
παρουςιάηεται ο ζναςτροσ ουρανόσ, τόςο ςτα μυκολογικά ςτοιχεία του όςο και ςτα 
αςτρονομικά. Στισ 23:00 ζωσ τα ξθμερϊματα εφαρμόηεται πλιρθσ ςυςκότιςθ και 
ξεκινάει θ παρατιρθςθ μζςω οπτικϊν οργάνων.Για τουσ επιςκζπτεσ θα υπάρχουν 
τηλεςκόπια ςτον χώρο των εκδηλώςεων, καθώσ και ζμπειροι εραςιτζχνεσ 
αςτρονόμοι που θα τουσ ξεναγήςουν ςτον ζναςτρο ουρανό. Για τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθν 14θ ΠΕΕΑ θ διαμονι γίνεται με ςκθνζσ είτε ςε κοντινά 
καταλιματα.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ από τισ 07:00 ζωσ τισ 22:00 λαμβάνουν χϊρα πλικοσ 
δραςτθριοτιτων, όπωσ πεηοπορίεσ, ομιλίεσ, διαλζξεισ, workshops για ενιλικεσ και 
παιδιά.  Κατά τθν διάρκεια του θμεριςιου προγράμματοσ κα ζχετε τθν ευκαιρία να 
πεηοποριςετε ςτο ελατοδάςοσ του Δρυμϊνα και ςτο ποταμοςπιλαιο του Θεοτικοφ, 
να ακοφςετε για τθν ανακφκλωςθ του Σφμπαντοσ ςε αντιπαραβολι με τθν 
ανακφκλωςθ που οι άνκρωποσ καλείται να εφαρμόςει, να ενθμερωκείτε για τθν 
καταγραφι εξωπλανιτθ από εραςιτεχνικό τθλεςκόπιο, για τουσ ιχουσ του 
διαςτιματοσ ςτθν επικοινωνίασ ςτθν επικοινωνία τθσ αςτρονομίασ και για τθν 
θχθτικι παράςταςθ τθσ πτϊςθσ των δορυφόρων Starlink, για τθν ιατρικι υποςτιριξθ 

αςτροναυτϊν ςε διαςτθμικζσ αποςτολζσ του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Διαςτιματοσ, να 
ενθμερωκοφμε για το ςυνζδριο διαςτθμικισ “COSPAR” που ζλαβε χϊρα ςτθν Ακινα 
πριν λίγεσ θμζρεσ, να περπατιςετε ςτο θλιακό μασ ςφςτθμα μικοσ ενόσ χιλομζτρου, 
να ακοφςετε για τθν ανίχνευςθ ιουνίηουςασ ακτινοβολίασ, για τισ μαφρεσ τρφπεσ και 
τισ ςκουλικότρυπεσ, για τθ λιψθ εικόνων του Ήλιου μζςα από τθλεςκόπιο, για τθν 
αςτρονομικι φαςματοςκοπία. 

Τα παιδιά κα πάρουν αςτρομαριονζτεσ (καρτζλεσ) και κα ακοφςουν για τον 
νυχτερινό ουρανό.Θα μπορζςετε να δείτε τθν ζκκεςθ 75 μετεωριτϊν από όλον τον 
κόςμο, να ακοφςετε για τουσ αςτρονομικοφσ χάρτεσ και πωσ να τουσ “κατεβάςετε”, 
να ακοφςετε για το αξιοκαφμαςτο διαςτθμικό τθλεςκόπιο James Webb όπου και κα 



εξθγθκοφν οι πρϊτεσ φωτογραφίεσ του από τον κοςμολόγο και πρόεδρο του 
Εκνικοφ Αςτροςκοπείου Ακθνϊν Δρ. Μανϊλθ Πλειϊνθ. Οι διαλζξεισ κα 
ολοκλθρωκοφν το βράδυ του Σαββάτου με τθν κεντρικι ομιλία από τον Δρ. 
Ακανάςιο Οικονόμου ομότιμο κακθγθτι του πανεπιςτθμίου του Σικάγου και 
ςυνεργάτθ τθσ NASA με κζμα “O άνκρωποσ και τα ρομπότ ςτο διάςτθμα”. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα με τισ περιλιψεισ τθσ κάκε ομιλίασ – δραςτθριότθτασ - 

workshop βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα www.astroexormisi.gr ςτθν επιλογι 

«πρόγραμμα».  

Η σελίδα της εξόρμησης στο facebook: https://www.facebook.com/astroexormisi.gr 

email: seaagrinio@gmail.com 

Με μεγάλθ χαρά ςασ περιμζνουμε όλουσ ςτο βουνό μασ, για να ταξιδζψουμε μαηί 
ςτα άςτρα του ουρανοφ μασ. 

Το Δ.Σ. τθσ Αςτρονομικισ και Αςτροφυςικισ Εταιρείασ Δυτικισ Ελλάδοσ.  

O Διμοσ Θζρμου 

Ο Διμοσ Αγρινίου 
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