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Τα «Ομηρείου έργα» είναι το νέο πολιτιστικό πρόσωπο 
του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Χίου που φι-
λοδοξεί να γίνει θεσμός. Στο πλαίσιο μίας συνολικής αναβάθμι-
σης του Ομηρείου, η Διοίκησή του έχει ξεκινήσει από τις πρώτες 
κιόλας μέρες να θέτει στόχους για την ποιοτική και υλικοτεχνική 
βελτίωσή του έτσι ώστε να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην πο-
λιτιστική ανανέωση του τόπου μας. 

Οραματιζόμαστε το Ομήρειο να γίνει η ομπρέλα του πολιτισμού 
στη Χίο και να αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για τους Χιώτες, 
όσο και για τους επισκέπτες μας. Με στόχο οι επισκέψεις στο Ομή-
ρειο να είναι όσο το δυνατόν συχνότερες και όχι ευκαιριακές, θα 
παρουσιάζονται επιλεγμένες εκδηλώσεις σε θεματικά αφιερώμα-
τα για κάθε μήνα που θα εστιάζονται σε θέματα ποικίλης ύλης. 
Μέσα από τις δράσεις του «Ομηρείου Έργα» θα πραγματευτούμε 
θεματικές ενότητες όπως οι επιστήμες, το θέατρο, η μουσική, ο 
κινηματογράφος, το βιβλίο, η υγεία, ο τόπος μας και το Ελλη-
νικό στοιχείο. Με σταθερά βήματα και με τη βοήθεια όλων, πι-
στεύουμε να ανταπεξέλθουμε στο έργο μας και να καταστήσουμε 
το Ομήρειο εστία πολιτιστικής ανάπτυξης, τόπο συνάντησης και 
χώρο δημιουργικής έμπνευσης των πολιτών και των πολιτιστικών 
φορέων του τόπου μας.
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“Η επιστήμη του σήμερα είναι η τεχνολογία του αύριο”
Edward Teller, 1908-2003, 

Ουγγροαμερικανός πυρηνικός φυσικός 

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δράσεων του Ομηρείου 
Π.Κ.Δ.Χ. «Ομηρείου Έργα» και με στόχο την επικοινωνία της επι-
στήμης στο ευρύ κοινό, η θεματική του Σεπτεμβρίου φέρει τον 
τίτλο «Οι επιστήμες γιορτάζουν στο Ομήρειο». 

Η έναρξη των δράσεων σηματοδοτείται με τα εγκαίνια της Κινητής 
Διαδραστικής Έκθεσης «Παίζω και Καταλαβαίνω» του Μουσείου 
Ηρακλειδών. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί από τις 7 Σεπτεμβρίου έως 
και τις 4 Νοεμβρίου 2017, δίνοντας τη δυνατότητα και τη δωρεάν 
πρόσβαση στο ευρύ κοινό και τους μαθητές να βιώσουν τη δια-
σύνδεση επιστήμης, τέχνης, μαθηματικών και φιλοσοφίας, μέσω 
της αλληλεπίδρασης με ειδικές κατασκευές.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και δράσεις για 
όλες τις ηλικίες, με στόχο να ξεδιπλώσουν τις άγνωστες πτυχές 
της επιστήμης με τον πιο πρωτότυπο και διαδραστικό τρόπο. Σε 
διάφορους χώρους του Ομηρείου Π.Κ.Δ.Χ. θα υλοποιηθούν ερ-
γαστήρια για μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου 
εστιασμένα στον επιστημονικό τρόπο σκέψης, ένα παιχνίδι θη-
σαυρού στο πεδίο της διαστημικής φυσικής, ηλιακή παρατήρη-
ση και αστροπαρατήρηση, προβολή ταινίας, μία βραδιά μου-
σικής και ποίησης καθώς και ομιλίες. 

Τόσο εκπαιδευτικοί όσο και το ευρύτερο κοινό θα έχουν τη δυ-
νατότητα να ακούσουν εισηγήσεις σχετικές με τη διασύνδεση 
Τέχνης, Μαθηματικών, Επιστήμης και Φιλοσοφίας, τις διαθε-
ματικές προτάσεις αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα στο CERN, στο Scientix και στο ESA, την 
ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης και τις ρομποτικές διαστημι-
κές αποστολές. 

Οι δράσεις της θεματικής ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου και λή-
γουν στις 17 Σεπτεμβρίου 2017 και έχουν ελεύθερη είσοδο.

Θα χαρούμε να σας έχουμε όλους συνοδοιπόρους σε αυτό το 
νέο ξεκίνημα του Ομηρείου, στις περιπέτειες της Επιστήμης και στα 
«Ομηρείου έργα».

Οι Επιστήμες 
γιορτάζουν στο Ομήρειο

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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ΠΈΜΠΤΗ  7/9 
19:30

Εγκαίνια της κινητής διαδραστικής έκθεσης 
«ΠΑΊΖΩ ΚΑΊ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΩ»
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΏΡΟΣ, ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΏΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

Ένα συναρπαστικό, εκπαιδευτικό ταξίδι από την αίσθηση στη νό-
ηση, προσφέρει η Κινητή Διαδραστική Έκθεση «Παίζω και Κατα-
λαβαίνω» του Μουσείου Ηρακλειδών που θα φιλοξενήσει το 
Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου από τις 7 Σεπτεμ-
βρίου έως και τις 4 Νοεμβρίου 2017, δίνοντας τη δυνατότητα 
στο ευρύ κοινό και τους μαθητές να βιώσουν τη διασύνδεση επι-
στήμης, τέχνης, μαθηματικών και φιλοσοφίας, μέσω της αλληλεπί-
δρασης με ειδικές κατασκευές.

Ο μαθητής και επισκέπτης, παίζοντας κι αλληλεπιδρώντας με ειδι-
κές κατασκευές, εξερευνά τη διττή ανάγκη του ανθρώπινου πνεύ-
ματος για έκφραση (τέχνη) και κατανόηση (λογική και μαθηματι-
κά). Στον χώρο της έκθεσης, τραπέζια με διαδραστικές κατασκευές 
και έργα τέχνης εισάγουν τον επισκέπτη στην έννοια της συμμε-
τρίας στη φύση και την τέχνη, στον κόσμο των αριθμών και των 
σχημάτων, στις στοιχειώδεις αλγοριθμικές διαδικασίες, καθώς και 
σε θέματα καλλιτεχνικών παραμορφώσεων και αναμορφώσεων, 
με αφετηρία την προσωκρατική εποχή και το πέρασμα από τον 
μύθο στον λόγο, συνεχίζοντας με τους Πυθαγόρειους, τους Ελεά-
τες φιλοσόφους, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και την Ελληνιστική 
εποχή, μέχρι την Αναγέννηση, αλλά και τη μοντέρνα τέχνη του 
20ού αιώνα, τη σύγχρονη επιστήμη του χάους, των δυναμικών 
συστημάτων και των fractals.

Σχεδιασμός & Επιστημονική Επιμέλεια της Έκθεσης: Άρης Μαυ-
ρομμάτης και Αποστόλης Παπανικολάου, Ερευνητές της Διδα-
κτικής των Μαθηματικών. Συνεργάτης στην ενότητα «Παραμορ-
φώσεις και Αναμορφώσεις»: Δρ. Νίκος Κουρνιάτης, Αρχιτέκτων 
Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με 
το Μουσείο Ηρακλειδών και 
την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία - Παράρτημα Χίου.

Η μεταφορά των εκθεμάτων γίνεται με την ευγενική χορηγία της 
ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΑΕ.

ΔΊΑΡΚΈΊΑ ΈΚΘΈΣΗΣ: 7/9 ΈΩΣ 4/11 
Θα υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης για τα σχολεία, 
κατόπιν συνεννοήσεως με τη γραμματεία του Ομηρείου. 



ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ 8/911:00 – 13:00

STEAM - STOP MOTION ANIMATION 
ΚΑΊ ΜΊΚΡΌΚΌΣΜΌΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΏΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

Εργαστήριο με τους εκπαιδευτικούς Δέσποινα Αρμενάκη 
και Νεκτάριο Φαρασόπουλο
Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γ’ έως Στ’ τάξης Δημοτικού.

Εφαρμόζοντας τις αρχές της STEAM (science, technology, 
engineering, art, mathematics) εκπαίδευσης οι μαθητές και οι μα-
θήτριες ηλικίας 9 έως 12 ετών θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν 
σε επαφή με τον μικρόκοσμο δημιουργώντας προσομοιώσεις με 
χρήση της τεχνικής stop motion animation.

Αιτήσεις για συμμετοχή στη δράση γίνονται ηλεκτρονικά στο 
http://homerion.gr/. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ 8/918:00 – 20:00

«ΓΊΝΈ ΚΊ ΈΣΥ ΈΠΊΣΤΗΜΌΝΑΣ»
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΏΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

Εργαστήριο με τους εκπαιδευτικούς Δέσποινα Αρμενάκη 
και Νεκτάριο Φαρασόπουλο
Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γ’ έως Στ’ τάξης Δημοτικού.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες 9 με 12 ετών εξοικειώνονται με τον 
επιστημονικό τρόπο σκέψης και εργασίας καθώς προσπαθούν να 
λύσουν έναν γρίφο. Καλούνται να προσδιορίσουν το άγνωστο 
περιεχόμενο ενός μυστηριώδους κουτιού όπως ακριβώς οι σύγ-
χρονοι ερευνητές προσπαθούν να απαντήσουν σε επιστημονικά 
ερωτήματα.

Αιτήσεις για συμμετοχή στη δράση γίνονται ηλεκτρονικά στο 
http://homerion.gr/. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ 8/919:30 – 21:30

 ΔΊΑΣΥΝΔΈΣΗ ΈΠΊΣΤΗΜΗΣ, 
 ΤΈΧΝΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΊΚΩΝ 
 ΚΑΊ ΦΊΛΌΣΌΦΊΑΣ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΏΝ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ 

Εισηγητές: Απόστολος Παπανικολάου 
και Άρης Μαυρομμάτης

Ο Α. Παπανικολάου είναι ερευνητής της διδακτικής των Μαθηματικών 
με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διδακτική Μαθηματικών. Καθηγητής 
Μαθηματικών από το 1985 με πολλές διδακτικές προτάσεις, δημοσι-
εύσεις και συγγραφή βιβλίων για την ολιστική διδασκαλία των Μαθη-
ματικών και τη διασύνδεσή τους με τη Φυσική και την Τεχνολογία, τη 
Φιλοσοφία και την Τέχνη. Μέλος της επιστημονικής ομάδας ανάπτυ-
ξης πιλοτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην Εθνική Εστία Επι-
στημών, στην Εστία Γνώσης Χαλκίδας και στην Εστία Γνώσης Πάτρας 
από το 2000 έως το 2013. Επιστημονικός σύμβουλος και σχεδιαστής 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Ηρακλειδών, καθώς και 
του εκπαιδευτικού οργανισμού STEM EDUCATION.

Ο Άρης Μαυρομμάτης έχει σπουδάσει Μαθηματικά. Είναι επιστη-
μονικός σύμβουλος στο Μουσείο Ηρακλειδών, διδάσκων στο πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο δια βίου τμήμα Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών και σύμβουλος παιδαγωγικού έργου σε Νη-
πιαγωγεία. Έχει δώσει πολλές διαλέξεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 
εξωτερικό με κύριο αντικείμενο τα Μαθηματικά, τη Φιλοσοφία και την 
Τέχνη. Αρθρογραφεί σε εφημερίδες με θέματα εκπαιδευτικά και σχε-
τικά με τον συμπληρωματικό ρόλο της εκφραστικότητας της Τέχνης 
και της λογικής των Μαθηματικών. Είναι συγγραφέας μαθηματικών 
βιβλίων και επιτομών για τη διδασκαλία των Μαθηματικών μέσα από 
το περιβάλλον της Τέχνης.



ΣΑΒΒΑΤΌ 9/911:00 – 13:00

 ΔΊΔΑΚΤΊΚΈΣ ΠΡΌΤΑΣΈΊΣ 
 ΑΠΌ ΤΗ ΔΊΑΣΥΝΔΈΣΗ ΈΠΊΣΤΗΜΗΣ,     
 ΤΈΧΝΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΊΚΩΝ 
 ΚΑΊ ΦΊΛΌΣΌΦΊΑΣ 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΏΡΟΣ 

Εισηγητές: Απόστολος Παπανικολάου 
και Άρης Μαυρομμάτης

Η συγκεκριμένη παρουσίαση απευθύνεται εκπαιδευτικούς πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα πραγματο-
ποιηθεί μέσα στον εκθεσιακό χώρο «Παίζω και Καταλαβαίνω».

ΣΑΒΒΑΤΌ 9/918:00 – 19:00

 Η ΚΑΜΠΥΛΌΤΗΤΑ ΤΌΥ ΣΥΜΠΑΝΤΌΣ  
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΏΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

Εργαστήριο με την εκπαιδευτικό Ιωάννα Κασαμπά
Aπευθύνεται σε παιδιά 11 έως 14 ετών.

Τα παιδιά μέσα από τη δραστηριότητα αυτή καλούνται να ενσαρ-
κώσουν μια από τις πιο διάσημες θεωρίες του Αϊνστάιν, εκείνη της 
Γενικής Σχετικότητας,  η οποία περιγράφει τη βαρυτική δύναμη 
μέσω των καμπυλώσεων του χωροχρόνου παρουσία μάζας. Η 
χρήση ενός τεντωμένου υφάσματος θα δώσει την οπτική εικόνα 
που χρειάζεται κανείς για να κατανοήσει με απλό τρόπο κάτι πο-
λύπλοκο. 

Αιτήσεις για συμμετοχή στη δράση γίνονται ηλεκτρονικά στο 
http://homerion.gr/. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



ΣΑΒΒΑΤΌ 9/9 
19:00 – 20:00

 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ SCIENTIX ΚΑΊ ESA 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΏΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ 

Εισηγητής: Νεκτάριος Φαρασόπουλος, εκπαιδευτικός 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ο Νεκτάριος Φαρασόπουλος θα κάνει μία παρουσίαση του Ευ-
ρωπαϊκού προγράμματος SCIENTIX (The community for Science 
Education in Europe). Το Scientix είναι μια ανοιχτή κοινότητα μά-
θησης και πρακτικής που αφορά στην εκπαίδευση των Φυσικών 
Επιστημών. Σκοπός του είναι η διάδοση και η ανταλλαγή τεχνο-
γνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης 
των Φυσικών Επιστημών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 ΈΚΠΑΊΔΈΥΤΊΚΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 ΣΤΌ CERN 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΏΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ 

Εισηγητές: Νεκτάριος Φαρασόπουλος, 
Δέσποινα Αρμενάκη, Δημήτρης Καρίτης, εκπαιδευτικοί 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Παρουσίαση των δράσεων του εκπαιδευτικού προγράμματος 
“Παίζοντας με τα πρωτόνια- Playing with Protons” του πειράμα-
τος CMS του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικής Φυσικής CERN, 
που υλοποιήθηκε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης Σύρου 
(Νεκτάριος Φαρασόπουλος), στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χίου (Δέ-
σποινα Αρμενάκη) και στο Δημοτικό Σχολείο Θυμιανών (Δημή-
τρης Καρίτης).



ΚΥΡΊΑΚΗ 10/9 
11:00 – 12:30

 ΥΠΑΡΧΈΊ ΖΩΗ ΣΤΌΝ ΑΡΗ; 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΏΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

Εργαστήριο με την εκπαιδευτικό Ιωάννα Κασαμπά
Απευθύνεται σε παιδιά 12 έως 15 ετών.

Μέσα από μια σειρά απλών μετρήσεων εξετάζουμε, σαν μικροί 
επιστήμονες της NASA, ένα δείγμα του εδάφους του Άρη και προ-
σπαθούμε να ανακαλύψουμε εάν υπάρχει κάποια μορφή ζωής 
σε αυτό. Τα παιδιά εφαρμόζοντας καθαρά την πειραματική διαδι-
κασία, ανακαλύπτουν τους τρόπους που εφαρμόζουν οι ερευνη-
τές σε τέτοιες περιπτώσεις και διασκεδάζουν με την ανατροφοδό-
τηση της περιέργειάς τους που πηγάζει από το ερώτημα «υπάρχει 
ζωή στον Άρη;». 

Αιτήσεις για συμμετοχή στη δράση γίνονται ηλεκτρονικά στο 
http://homerion.gr/. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΠΈΜΠΤΗ  14/9 
20:00 – 22:00

 ΤΌ ΠΑΊΧΝΊΔΊ ΤΗΣ ΜΊΜΗΣΗΣ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 

Ποιός ήταν ο Alan Turing; Πως κατάφερε να σπάσει τον κώδικα 
επικοινωνίας των Ναζί κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέ-
μου; Τί ήταν η μηχανή Enigma και πως ο Alan Turing χρησιμοποί-
ησε τη Στατιστική για να σπάσει τους κώδικες; 

Μία βιογραφική και ιστορική ταινία παραγωγής 2014, βασισμέ-
νη στη ζωή του Βρετανού μαθηματικού, καθηγητή της λογικής, 
κρυπτογράφου και πρωτοπόρου επιστήμονα υπολογιστών Alan 
Turing. Πρωταγωνιστεί ο Benedict Cumberbatch.

Την ταινία θα προλογίσει ο Παντελής Ι. Σαλλιάρης, Μαθημα-
τικός, Πρόεδρος της Δ.Ε του Παραρτήματος Χίου της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας. Η προβολή της ταινίας πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Χίου.



ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ 15/9 
18:00 – 20:00

 ΡΌΜΠΌΤΊΚΗ: 
 ΜΊΑ ΣΥΝΘΈΣΗ ΤΈΧΝΌΛΌΓΊΩΝ 
 ΚΑΊ ΈΠΊΣΤΗΜΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΏΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

Εργαστήριο από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφο-
ρικής Χίου & Ειδικότητας Ηλεκτρονικών 1ου ΕΠΑΛ Χίου. 
Υπεύθυνος υλοποίησης ο εκπαιδευτικός 
Σταμάτης Ηλιαδάκης
Το δίωρο σεμινάριο απευθύνεται σε αρχάρι-
ους-ες νέους-ες 10-15 χρονών που θέλουν 
να γνωρίσουν τις δυνατό-
τητες του μαγικού κόσμου 
των robot. 

Πρώτη γνωριμία. Όταν μιλάμε 
για ρομπότ στην πραγμα-
τικότητα μιλάμε για μια 
μηχανική και ηλεκτρονική 
συσκευή οποιασδήποτε 
μορφής που μπορεί να προγραμματιστεί και να είναι αυτόνο-
μη. Στον χρόνο που θα έχουμε στη διάθεσή μας θέλουμε να 
έρθουμε σε μία πρώτη επαφή με τη ρομποτική, την επιστήμη 
που ασχολείται με την τεχνολογία των ρομπότ. Έτσι λοιπόν, θα 
παρουσιάσουμε τα βασικά μέρη ενός ρομπότ, θα παίξουμε, θα 
συναρμολογήσουμε, θα θέσουμε σε λειτουργία και θα δούμε 
πώς προγραμματίζονται τα NXT robots της Lego. 

Αιτήσεις για συμμετοχή στη δράση γίνονται ηλεκτρονικά στο 
http://homerion.gr/. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ 15/9  
19:30 – 20:15

 ΣΤΊΓΜΊΌΤΥΠΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΊΣΤΌΡΊΑ 
 ΤΗΣ ΤΈΧΝΗΤΗΣ ΝΌΗΜΌΣΥΝΗΣ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΏΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ 

Εισηγητής: Γιώργος Μπουκέας, εκπαιδευτικός δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης

Παρουσίαση μίας σειράς από κομβικά επιτεύγματα (τα «στιγμιό-
τυπα») από την ιστορία της Πληροφορικής και της Τεχνητής Νοη-
μοσύνης τα οποία σκιαγραφούν την εξέλιξη του κλάδου μέχρι τις 
μέρες μας. Στόχος είναι οι ακροατές να κατανοήσουν μέσα από 
παραδείγματα τι πραγματικά είναι η τεχνητή νοημοσύνη και σε 
ποιο σημείο εξέλιξης βρίσκεται σήμερα.



ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ 15/9 
20:15 – 21:30

 ΡΌΜΠΌΤΊΚΈΣ 
 ΔΊΑΣΤΗΜΊΚΈΣ ΑΠΌΣΤΌΛΈΣ: 
 ΤΑ ΜΑΤΊΑ ΜΑΣ ΣΤΌ ΣΥΜΠΑΝ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΏΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ 

Ομιλία του Μανώλη Γεωργούλη

Μία εισήγηση εστιασμένη στη ρομποτική εξερεύνηση του διαστή-
ματος με βάση τις κυριότερες αποστολές σε Ευρώπη, ΗΠΑ και τον 
υπόλοιπο κόσμο, εντάσσοντάς τις σε μερικές βασικές θεματικές 
ενότητες καθώς και μία προσπάθεια σκιαγράφησης του τι αναμέ-
νεται να δούμε στο μέλλον. 

Ο Δρ. Μανώλης Γεωργούλης είναι επιστημονικός συντονιστής του 
προγράμματος FLARECAST του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και 
Εφηρμοσμένων Μαθηματικών (ΚΕΑΕΜ) της Ακαδημίας Αθηνών. 
Στόχος του προγράμματος FLARECAST είναι να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα της έγκυρης και έγκαιρης πρόγνωσης των ηλιακών εκλάμ-
ψεων, παρέχοντας έτσι στην ανθρωπότητα πολύτιμη προειδοποίηση 
εκδήλωσης μεγάλων εκρήξεων στον Ήλιο, έτσι ώστε μέχρι το τέλος 
του 2017, να έχει αναπτυχθεί το πιο προηγμένο ηλεκτρονικό σύστημα 
πρόγνωσης εκλάμψεων παγκοσμίως. Είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊ-
κού Τμήματος Ηλιακής Φυσικής της Ευρωπαϊκής Φυσικής Εταιρείας 
(ESPD/EPS), εθνικός εκπρόσωπος στην Επιτροπή Προγράμματος Επι-
στήμης του ESA (ESA/SPC), αντιπρόεδρος  της  Ελληνικής  Αστρονομι-
κής  Εταιρείας  (ΕΛΑΣΕΤ),  μέλος  της  Εθνικής Αστρονομικής  Επιτροπής  
(ΕΑΕ)  και  μέλος  της  Εθνικής  Ομάδας  Εκπροσώπησης της Διεθνούς 
Επιτροπής για το Διάστημα (COSPAR).



ΣΑΒΒΑΤΌ 16/9 
11:00 – 12:00 
& 12:30 – 13:30

 ΘΑΛΑΜΌΣ ΝΈΦΩΝ: 
 ΈΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΊΚΌΣ ΑΝΊΧΝΈΥΤΗΣ    
 ΚΌΣΜΊΚΗΣ ΑΚΤΊΝΌΒΌΛΊΑΣ! 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΏΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

Εργαστήριο με τον εκπαιδευτικό Δημήτρη Καρίτη
Ηλικιακή Ομάδα : 10-14 ετών

Κάθε δευτερόλεπτο βομβαρδιζόμαστε με εκατοντάδες σωματίδια 
από το διάστημα (κοσμική ακτινοβολία). Τα σωματίδια αυτά είναι 
τόσο μικροσκοπικά που δεν τα βλέπουμε, δεν τα αισθανόμαστε. 
Τα περισσότερα απλά μας διαπερνάνε. Όμως, με τα κατάλληλα 
υλικά, μπορούμε να φτιάξουμε έναν πραγματικό ανιχνευτή σω-
ματιδίων και να δούμε αυτά τα σωματίδια!

Στο βιωματικό εργαστήριο του Θαλάμου Νεφών (Cloud 
Chamber)  έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε από την αρχή 
έναν πραγματικό ανιχνευτή κοσμικής ακτινοβολίας, να παρατη-
ρήσουμε τα ίχνη από σωματίδια και να γνωρίσουμε από κοντά 
ένα από τα σημαντικότερα πειράματα στην ιστορία της επιστήμης! 
(Ο θάλαμος νεφών έχει δώσει 2 βραβεία Nobel Φυσικής: ανακά-
λυψη κοσμικής ακτινοβολίας και ανακάλυψη αντι-ηλεκτρονίου).

Αιτήσεις για συμμετοχή στη δράση γίνονται ηλεκτρονικά στο 
http://homerion.gr/. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΣΑΒΒΑΤΌ 16/9 
13:30 – 14:30

 ΗΛΊΑΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΑΙΘΡΙΟΣ ΧΏΡΟΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ 

σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αστρονομίας Χίου

Με την τοποθέτηση κατάλληλου ηλιακού φίλτρου στο εμπρόσθιο 
μέρος του τηλεσκοπίου για την αποφυγή βλάβης στα μάτια μας 
από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία, θα παρατηρήσουμε  κηλίδες 
επάνω στην επιφάνεια του ήλιου, πυρσούς, το φαινόμενο της κοκ-
κίασης, προεξοχές και ίσως νήματα.



ΣΑΒΒΑΤΌ 16/9 
20:00 – 21:00

 ΤΡΑΓΌΥΔΊΑ ΓΊΑ ΤΌΝ ΌΥΡΑΝΌ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 

Μια μουσική παράσταση στην οποία συνομιλούν η Αστρονο-
μία με τη Μουσική και την Ποίηση. Τραγούδια ελλήνων συνθετών 
συνδέονται με τον ποιητικό λόγο, με κοινή έμπνευση, το νυχτερινό 
ουρανό. Φωτογραφίες αστρονομικών αντικειμένων πλαισιώνουν 
οπτικά τον ήχο της μουσικής και των αναγνώσεων, παρασύρο-
ντας τον ακροατή στην μαγεία του έναστρου ουρανού. 

Στο τραγούδι η Φιόρη-Αναστασία Μεταλληνού, αστροφυσι-
κός και μονωδός, στο πιάνο η Πηνελόπη Βολάκη - Διαμάντη, 
μουσικός και εκπαιδευτικός και στην αφήγηση η Λένια Ξενάκη, 
ηθοποιός, παιδαγωγός και σκηνοθέτης.



ΚΥΡΊΑΚΗ 17/9 
18:00 – 20:30

 «ΣΤΑ ΊΧΝΗ ΤΌΥ ΤΊΤΑΝΑ 
 ΤΌΥ ΗΛΊΑΚΌΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΌΣ»
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΟΥΑΓΙΕ ΤΟΥ ΟΜΗΡΕΙΟΥ Π.Κ.Δ.Χ. 

Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσης: Στέλλα Μπουλά, υποψή-
φια διδάκτωρ αστροφυσικής στο ΕΚΠΑ

Ένα παιχνίδι κυνηγιού χαμένου θησαυρού μέσα στο διάστη-
μα, κάπου στο ηλιακό μας σύστημα. Στόχος της δράσης είναι η 
εξοικείωση και η γνωριμία των μαθητών με το Ηλιακό Σύστημα 
και ειδικότερα του Πλανήτη Κρόνου με αφορμή το τέλος της απο-
στολής “Cassini”. Οι μαθητές μέσω ενός παιχνιδιού θησαυρού θα 
γίνουν οι ίδιοι εξερευνητές και θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις 
στη διαστημική φυσική και στα κύρια αποτελέσματα της αποστο-
λής “Cassini”.

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ως 11 ετών, το κυνή-
γι θα ξεκινήσει στο Ομήρειο, θα συνεχιστεί μέσα στον Δημοτικό 
Κήπο όπου θα γίνει και η απονομή του βραβείου στην ομάδα 
που θα ανακαλύψει τον χαμένο θησαυρό.

Αιτήσεις για συμμετοχή στη δράση γίνονται ηλεκτρονικά στο 
http://homerion.gr/. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΚΥΡΊΑΚΗ 17/9 
21:00

 ΑΣΤΡΌΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΣΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 

Μικροί και μεγάλοι, θα έχουμε τη χαρά, με τη βοήθεια του Συλ-
λόγου Αστρονομίας Χίου και του Ινστιτούτου Αστρονομίας 
και Αστροφυσικής, να ταξιδέψουμε σε άλλα σύμπαντα μέσα 
από μία βραδιά αστρομυστηρίου, αστροεξερεύνησης και αστρο-
παρατήρησης. Αναλόγως της τοποθέτησης του τηλεσκοπίου, θα 
παρατηρήσουμε τον Κρόνο νοτιοδυτικά, κάποια σμήνη, νεφελώ-
ματα και γαλαξίες.



στοιχείο 
ελληνικό

Η Ελληνικότητα 
έχει την τιμητική της 

τον Οκτώβριο 
στο ΟΜΗΡΕΙΟ Π.Κ.Δ.Χ.

www.homerion.gr


