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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

Ένας από τους πρωταγωνιστές της μελέτης του 

Μηχανισμού των Αντικυθήρων. Αστρονόμος, καθηγητής Φυσικής 

Διαστήματος  (συνταξιούχος) Πανεπιστημίου Αθηνών.

Royal Society Research Fellow, Research Assistant και Senior Visiting 

Research fellow (πολλές τριμηνιαίες επισκέψεις ανά έτος για 

πειράματα σε διαστημόπλοια)  στο Imperial College για 30 έτη, 

επισκέπτης καθηγητής (τρεις μηνιαίες θητείες) στο Εθνικό Αυτόνομο 

Πανεπιστήμιο Μεξικού, Πανεπιστήμιο Σονόρας (Μεξικό), πολυετή 

συνεργασία με το Αστεροσκοπείο Παρισίων (Μεντών) για πειράματα 

σε διαστημόπλοια και συνεπίβλεψη διδακτορικών, Ινστιτούτο Μαξ 

Πλανκ Ηλιακού Συστήματος για πειράματα σε διαστημόπλοια.

Στις διακρίσεις περιλαμβάνονται:

• Βραβείο American Geophysical Union, 2000.

• Βραβείο NASA, 2009. 

• Επίτιμος διδάκτωρ της Διεθνούς Ακαδημίας

   της Εκπαίδευσης Επιστημών, της Ουκρανίας, 2017.

Συγγραφέας 5 Βιβλίων, περισσοτέρων από 120 άρθρων 

σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, πολλά λήμματα της 

Εγκυκλοπαίδειας Εκδοτικής Αθηνών (όλα τα αστρονομικά και 

διαστημικά λήμματα). 

Επέβλεψε 38 διδακτορικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (δύο 

συνεπίβλεψη με το Αστρονομικό πρόγραμμα Αστεροσκοπείου 

Παρισίων), δυο στο Max Planck Institut fuer Aeronomie (Sonnensys-

temforschung) και τρία στο Imperial College, δύο Πανεπιστήμιο Καϊρου 

και δύο Πανεπιστήμιο Αλεξανδρείας.
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ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

Μηχανισμός των Αντικυθήρων, Διαστημική Φυσική 

Συμμετέχει σε Διαστημικές αποστολές της NASA 
(διαστημόπλοια STEREO) που βρίσκονται πίσω από τον Ήλιο, 
WIND/NASA που βρίσκεται ανάμεσα στην Γη και τον Ήλιο, Solar Orbit-
er/ESA που θα πάει πολύ κοντά στον Ήλιο και πάνω από τους πόλους 
του.

500 ομιλίες στην Ελλάδα και όλο τον Κόσμο (Πανεπιστήμια Har-
vard,Tuffts, Drexel, Λονδίνου, Λομονόσωβ, Reading,  Birmingham, 
πολλά ελληνικά και ξένα σχολεία κ.α.).

Εκατοντάδες εκθέσεις σε όλο τον Κόσμο, πανεπιστήμια και μουσεία 
Ευρώπη, Αμερική, Ρωσία, NASA, UNESCO, Μουσείο Μανχάταν, 
Πανεπιστήμιο Λομονόσωβ, Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Πανεπιστήμιο 
Μεξικού, Πανεπιστήμιο Σονόρας Πανεπιστήμιο  Drexel, Sunnyhill Col-
lege, κ.α.
Μέλος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Φυσικών επί 35 έτη .

 
Διετέλεσε:
Διευθυντής Εργαστηρίου Αστροφυσικής 25 έτη και
Διευθυντής Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου 2 έτη
Συγκλητικός 3 έτη,
Αντιπρόεδρος Τμήματος Φυσικής (2 ετη),

Διευθυντής Τομέα Αστροφυσικής, Αστροφυσικής και Μηχανικής ένα 
έτος.
Πρόεδρος (ή μέλος ΔΣ) επί 30 έτη του Συλλόγου Διδασκόντων 
Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπεύθυνος του Γραφείου διασύνδεσης της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του ΕΚΠΑ το οποίο ίδρυσε και λειτούργησε με επιτυχία για 
πολλά έτη προς όφελος πτυχιούχων για εύρεση εργασίας και φοιτητών 
για συμβουλευτική κυρίως για μεταπτυχιακές σπουδές.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η σύγχρονη αστροφυσική, αστρονομία και κοσμολογία 

προσφέρονται σε 26 μαθήματα με βίντεο και ερωτήσεις εξέτασης και 

εμπέδωσης των γνώσεων.

Η αστρονομία είναι η επιστήμη που μελετά τον Κόσμο. Η 

αστρονομία μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα και τον εαυτό μας. 

Αστρονομία και αστροφυσική είναι μια άριστη εισαγωγή στις 

επιστήμες. Η αστροφυσική είναι μια ελκυστική επιστήμη και αποτελεί  

ένα μεγάλο ελκυστή που μας τραβάει, όπως μια μαύρη τρύπα. 

Μελετώντας την αστρονομία και την αστροφυσική γνωρίζουμε το  

σύμπαν, κάθε αστρονομικό αντικείμενο και στο σύνολό του, την φύση 

τους, την γέννησή τους και το μέλλον τους. 

Η αστροφυσική είναι η φυσική του Κόσμου, η φυσική των 

αστεριών και όλα τα ουράνια σώματα, ακόμη και η φύση του χώρου, 

ακόμα και του κενού χώρου, όσο παράδοξο και να φαίνεται. Η 

αστροφυσική είναι ο κλάδος της αστρονομίας ή, πιο σωστά, η 

μετεξέλιξη της αστρονομίας που μελετά τη φύση όλων των ουράνιων 

σωμάτων, την δημιουργία τους, την χημική σύνθεση, την δομή, την 

γέννηση και εξέλιξη του σύμπαντος (Κοσμολογία).

Για να μελετήσουμε και κατανοήσουμε τον Κόσμο και τη 

φύση εν γένει, πρέπει να λάβουμε, να καταγράψουμε και να 

μελετήσουμε όλες τις δυνατές πληροφορίες που μπορούμε να έχουμε 

από τα αστρα, τον Ήλιο, τους πλανήτες, τους γαλαξίες. Μελετάμε το 

σύμπαν με τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τον Κόσμο. Οι 

περισσότερες πληροφορίες που συλλέγουμε από τον Κόσμο είναι από 

το φωτός που έρχεται σε μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες 

για να μελετήσουμε το σύμπαν και να το κατανοήσουμε 

χρησιμοποιώντας τους αιώνιους και αναλλοίωτους όσο και 

παγκόσμιους νόμους της φυσικής που ισχύουν στον μακρόκοσμο αλλά 

και τον μικρόκοσμο. 

Τα δυο πρώτα μαθήματα, Γνωριμία με την Αστροφυσική 

1 και 2 είναι ανεξάρτητα και όσες και όσοι ακολουθούν μαθήματα 

φιλοσοφίας, πολιτισμού, ιστορίας, επιστημολογίας, καλών τεχνών, 

παιδαγωγικών, θα τα βρουν εξαιρετικά χρήσιμα. Όποιοι μελετούν 

φιλοσοφία, πρέπει να γνωρίζουν αστρονομία και αστροφυσική, τον 

Κόσμο στον οποίο ζούμε. 

Η αστρονομία συνεισέφερε σημαντικά στην γέννηση 

και διαμόρφωση του πολιτισμού, όπως τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα. 

Όλοι οι φοιτητές θα διαπιστώσουν ότι η γνώση της αστρονομίας τους 

επιτρέπει να κατανοήσουν καλύτερα τις επιστήμες που σπουδάζουν 

αλλά και τον εαυτό τους.

Ειδικότερα η μελέτη της αστρονομίας και αστροφυσικής 

επιτρέπει να αντιληφθούν πόσο σημαντικοί ήταν οι Έλληνες 

φιλόσοφοι, οι οποίοι οδηγήθηκαν εξαρχής στην σωστή αντίληψη για 

την φύση των ουρανίων σωμάτων, ότι τα άστρα αποτελούνται από 

θερμά αέρια, ενώ παράλληλα έκαναν και άριστες προβλέψεις των 

κινήσεων των άστρων, του Ηλίου και της Σελήνης και των πλανητών με 

προηγμένα μαθηματικά με μεθόδους και αντιλήψεις που έχουν τις 

ρίζες τους την προϊστορική εποχή.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Γνωριμία με την Αστροφυσική 1 Γνωριμία με την Αστροφυσική 2

Τι είναι φως.

 Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Η ζωή και ο θάνατος των άστρων

Οι Κομήτες

 

Ο Ήλιος 

Ο Ήλιος 2

Διάγραμμα Hertzsprung-Russell (H-R) Ή 

Διάγραμμα θερμοκρασίας λαμπρότητας 

Η δημιουργία του Ηλιακού 

συστήματος

Εσωτερικοί ή Γήινοι Πλανήτες  Γίγαντες Πλανήτες

Μικρά σώματα ηλιακού συστήματος: 

Αστεροειδείς και δορυφόροι

Οι Πλανήτες

Ελεγχος της θεωρίας εξέλιξης των άστρων 
με το Διάγραμμα Hertsprung-Russell 

αστρικών σμηνών

Εξωπλανήτες

Άλλα πλανητικά συστήματα

Οπτική και τηλεσκόπια

Φασματoσκοπία

Πώς μετράμε ταχύτητες στο Σύμπαν

Φαινόμενο Ντόπλερ-Φιζώ

 Αστρονομικά Μεγέθη, Δείκτης χρώματος

Φασματική ταξινόμηση άστρων

Κοσμικές κλίμακες, Αποστάσεις στο Σύμπαν, 
Η τροχιά της Γης,Αστρονομική μονάδα, 

Παράλλαξη, έτος φωτός, παρσέκ (parsec)

Μέλαν σώμα

Οι κινήσεις των πλανητών

Oι νόμοι του Κέπλερ

Γέννηση των άστρων

ΚοσμολογίαΓαλαξίες

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΩΤΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΡΙΤΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΤΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΩΡΩΝ

Βιβλιογραφία και Έρευνα

Βιβλιογραφία και Έρευνα

Τι διαβάζουμε, Πώς επιλέγουμε τι θα διαβάσουμε, 

Πώς διεξάγουμε μια επιστημονική μελέτη;

Πώς βρίσκουμε βιβλιογραφία; Εύρεση κατάλληλης 

επιστημονικά αποδεκτής βιβλιογραφίας.

Πώς κάνουμε μια μελέτη; Πώς γινόμαστε ερευνητές;

Πώς αναπτύσσουμε συνεργασίες;

Πώς γράφουμε μια μελέτη;

Πώς στέλνουμε ένα άρθρο για δημοσίευση 

σε επιστημονικό περιοδικό;
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τρόπος απόκτησης

Ο εκπαιδευόμενος που ολοκλήρωσε τη σπουδή του στο 
μάθημα που επέλεξε, έχει το δικαίωμα:

Α) Απόκτησης Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων 
από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Β) Απόκτηση Κότινου με: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
των ακαδημαϊκών μαθημάτων του HEPTAPOLIS AVATAR 
e-Learning από την Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS - ΤΡΙΛΟΓΙΑ.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Αποκτήστε   ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
                              ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ACTA Τεχνοβλαστός 

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Υ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Απ ο ν έ μ ε τ α ι

Ο/Η ............................................................... 
παρακολούθησε επιτυχώς 

τον επιμορφωτικό κύκλο μαθημάτων

  ......................................................................
που διοργανώθηκε από το πρόγραμμα

‘HEPTAPOLIS AVATAR e-Learning’ 
με την χρήση μεθόδων 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

               

      

Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS-ΤΡΙΛΟΓΙΑ A.M.K.E. Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.147414501000 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

                      ο
 Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

ο
Πρύτανης

        ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΣΣΑΝΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ

                ο
Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο.    

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ


