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Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016 

 

ΔΕΛΣΙΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 

ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΗΝΑ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ 2016 

 

 

 

ν  

Ο Παγθόζκηνο Μήλαο Αζηξνλνκίαο δηνξγαλώλεηαη θάζε Απξίιε από ηνπο Αζηξνλόκνπο Υσξίο 

ύλνξα Ο 

Παγθόζκηνο Μήλαο Αζηξνλνκίαο 2016 (GAM 2016) γεκίδεη νιόθιεξν ην κήλα Απξίιην θαη όπσο 

πάληα έηζη θαη θέηνο πεξηέρεη ζπλαξπαζηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο αζηξνλνκίαο ζε όιν 

ηνλ θόζκν.  Φέξλεη λέεο ηδέεο θαη λέεο επθαηξίεο, γηνξηάδνληαο ην ζύλζεκα ησλ Αζηξνλόκσλ Υσξίο 

ύλνξα «Έλαο ιαόο, Έλαο Οπξαλόο».  

 

Ο κήλαο Απξίιηνο ζα γεκίζεη κε δεθάδεο πξνγξάκκαηα θαη εθδειώζεηο ζε όιν ηνλ θόζκν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

• Πξόγξακκα OPTICKS: Σαρπδξνκείν Κνζκηθήο Σέρλεο πνπ κεηαδίδεη εηθόλεο ζην θεγγάξη θαη 

πίζσ, όπσο θαη ξαδηνζήκαηα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

• Πξόζσπα ηεο Αζηξνλνκίαο: Οη αζηξνλόκνη Υσξίο ύλνξα δελ ζα ήηαλ ηίπνηα ην μερσξηζηό ρσξίο 

ηελ θνηλόηεηά ηνπο. Με ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξόζσπα ηεο Αζηξνλνκίαο» ζηηο 18 

Απξηιίνπ κνηξαδόκαζηε ηζηνξίεο αλζξώπσλ ζε όιν ηνλ θόζκν, αλαδεηθλύνληαο ηηο δηαθνξέο θαη ηηο 

νκνηόηεηεο ηνπ θαζελόο ζηελ παγθόζκηα αζηξνλνκηθή θνηλόηεηα ησλ Αζηξνλόκσλ Υσξίο ύλνξα. 

Ιζηνξίεο ηεο αζηξνλνκίαο σο ρόκπη θαη σο επηζηήκε, έκπλεπζε θαη ειπίδα, πνιηηηζκόο θαη 

παξάδνζε ζα κνηξαζηνύλ κε όιν ηνλ θόζκν, θαη ε ζειίδα ησλ Αζηξνλόκσλ Υσξίο ύλνξα ζην 

Facebook ζα αλαδεηθλύεη κηα λέα θσηνγξαθία θαη ηζηνξία θάζε κέξα. 

• Υηιηάδεο θόζκνπ ζα παξαηεξήζνπλ ηνλ νπξαλό κέζα από ηειεζθόπηα πνπ ζα παξέρνληαη από ηνπο 

εξαζηηέρλεο αζηξνλόκνπο θαη επηζηεκνληθά θέληξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Παγθόζκηνπ Αζηξνπάξηη, 

ηελ «Ηκέξα ηνπ Ήιηνπ» θαζώο θαη άιισλ εθδειώζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αζηξνλνκηθέο 

παξαηεξήζεηο. 

• Η δηαδηθηπαθή παξαηήξεζε κε ηνλ δεκνθηιή αζηξνλόκν Gianluca Masi ζα πεξηιακβάλεη δσληαλή 

αιιειεπίδξαζε κε θνηλό από όιν ηνλ θόζκν ζηελ εμαηξεηηθά δεκνθηιή ζε απεπζείαο ζύλδεζε γηα 
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ηνλ Μαξαζώλην Messier. Σν Virtual Telescope ζα πξνζθέξεη ζην θνηλό κηα μελάγεζε ζηα 

θσηεηλόηεξα ζκήλε αζηέξσλ, λεθειώκαηα θαη γαιαμίεο ζηνλ νπξαλό, ζε κηα λύρηα. 

• Η επξέσο θάζκαηνο εθδήισζε Άζηξν-Σέρλεο ησλ Αζηξνλόκσλ Υσξίο ύλνξα,  ζπλδέεη ηελ ηέρλε 

θαη ηνλ πνιηηηζκό κε ηελ αζηξνλνκία κε ζπλαξπαζηηθνύο ηξόπνπο, κε αλαξηήζεηο ζε blog θαη 

εηδηθέο δσληαλέο κεηαδόζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηήζηαο Κνζκηθήο πλαπιίαο κε 

πξσηόηππε κνπζηθή ζύλζεζε θαη ηξαγνύδη από ηνλ θαιιηηέρλε Giovanni Renzo. 

• Πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο θέξλνπλ λέα αθξναηήξηα θαη ζπκκεηέρνληεο: Μεηξήζεηο ηεο 

θσηνξύπαλζεο ζε όιν ηνλ θόζκν ζηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο «Η Τδξόγεηνο ηε Νύρηα», δηδαζθαιία 

κεζόδσλ γηα αλαθάιπςε αζηεξνεηδώλ ζηε Δηεζλή Εθζηξαηεία Αλαδήηεζεο Αζηεξνεηδώλ θαη πνιιά 

άιια. 

 

To KITΙON ΠΛΑΝΗΣΑΡΙΟ & ΑΣΕΡΟΚΟΠΕΙΟ σο Εζληθόο πληνληζηήο Κύπξνπ ησλ 

Αζηξνλόκσλ Υσξίο ύλνξα από ην 2010, δηνξγαλώλεη θαη θέηνο ηνλ Απξίιην, γηα 7ε ζπλερή 

ρξνληά, εθδειώζεηο, ηόζν ηνπηθέο όζν θαη ζε απεπζείαο ζύλδεζε κέζσ δηαδηθηύνπ, γηα όινπο ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζα εκπιαθνύλ, λα παξαηεξήζνπλ  ή λα κνηξαζηνύλ ηηο γλώζεηο ηνπο γηα ην 

ζύκπαλ, ηελ επηζηήκε ή ηελ ηέρλε. Τπάξρεη πάληα θάηη γηα όινπο. 

http://www.astronomycyprus.eu/docs/April2016Events_KPO.pdf


 

KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY - Tel: 9999 1111 Fax: 2442 5300 

Email: planetarium@cytanet.com.cy - URL: http://www.astronomycyprus.eu - http://www.facebook.com/groups/kition 
 

                                                                            

  


