Το συνέδριο*
Ιεράπετρα, 16-20 Ιουνίου 2014,

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μεταξύ 16 και 20
Ιουνίου, λαμβάνει χώρα στην πόλη της Ιεράπετρας στο
Κέντρο Πολιτιστικής & Κοινωνικής Μέριμνας Ιεράς
Μητρόπολης Ιεραπύτνης και Σητείας διεθνές Συνέδριο
Αστροφυσικής. Το συνέδριο διοργανώνεται από το
Ινστιτούτο Ραδιοαστρονομίας Max Planck στη Βόννη,
με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Ιεραπύτνης
και Σητείας, της ευρωπαϊκής επιστημονικής σύμπραξης
RadioNet3 και του ευρωπαϊκού προγράμματος BEACON
για την μελέτη των αστέρων νετρονίων. ,

,

Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετέχουν
επιστήμονες όλων των βαθμίδων από 22 χώρες, μεταξύ
των οποίων εξέχουσες προσωπικότητες των
επιστημονικών πεδίων των αστέρων νετρονίων,
μελανών οπών και ενεργών γαλαξιών. ,

,

Ένας απ’ τους σκοπούς του Συνεδρίου είναι να τιμήσει
την 40ετή επιστημονική προσφορά του Καθηγητή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννη
Χ. Σειραδάκη στα επιστημονικά πεδία που αφορούν την
μελέτη των αστέρων νετρονίων και μελανών οπών,
καθώς επίσης και την πολυετή προσφορά του στην
διδασκαλία και διάδοση της Αστρονομίας σε παγκόσμιο
επίπεδο.,
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Ως έκφραση ευγνωμοσύνης στην πόλη της Ιεράπετρας
που φιλοξενεί τους Συνέδρους, διοργανώνονται δύο
ομιλίες για το κοινό.
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Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων*

,
,

Ομιλητής - Καθ. Ιωάννης Χ. Σειραδάκης,

Ο κ. Σειραδάκης είναι Καθηγητής Αστροφυσικής καταγόμενος
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Ομιλητής - Καθ. Jocelyn Bell Burnell,
H Jocelyn Bell Burnell είναι μια από τις πιο σημαντικές
προσωπικότητες στην επιστήμη της Αστρονομίας. Το 1965, ως
διδακτορική φοιτήτρια ανακάλυψε τον πρώτο πάλσαρ, μια απ’
τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις στην ιστορία της Αστρονομίας
που τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 1974.,

,

Σήμερα γνωρίζουμε πως οι “πάλσαρς” είναι αστέρες
νετρονίων, τα τρομακτικά συμπαγή απομεινάρια τεράστιων
αστεριών που τέλειωσαν τη ζωή τους με μια έκρηξη
Σουπερνόβα. Η μάζα ενός τυπικού αστέρα νετρονίων είναι
600.000 φορές μεγαλύτερη της Γης, αλλά το μέγεθός του δεν
ξεπερνά τα 20 km!,
Τα αντικείμενα αυτά παρουσιάζουν μεγάλο ερευνητικό
ενδιαφέρον επειδή αντιπροσωπεύουν την πιο πυκνή μορφή
ύλης που υπάρχει στο Σύμπαν. Επίσης, ως “εργαλεία”,
αναμένεται στο άμεσο μέλλον να οδηγήσουν στην ανακάλυψη
των βαρυτικών κυμάτων, ένα από τα “ιερά δισκοπότηρα” της
σύγχρονης Αστροφυσικής.,

,

H ομιλία της κ. Bell Burnell θα γίνει στα Αγγλικά.

,

,

