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Σάββατο, 1η Απριλίου 2017 

 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗ 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2017 

 

 

 

ο  

Ο Παγκόσμιος Μήνας Αστρονομίας διοργανώνεται κάθε Απρίλη από τους Αστρονόμους Χωρίς 

Σύνορα Ο 

Παγκόσμιος Μήνας Αστρονομίας 2017 (GAM 2017) γεμίζει ολόκληρο το μήνα Απρίλιο και όπως 

πάντα έτσι και φέτος περιέχει συναρπαστικά προγράμματα για τους λάτρεις της αστρονομίας σε όλο 

τον κόσμο.  Φέρνει νέες ιδέες και νέες ευκαιρίες, γιορτάζοντας το σύνθημα των Αστρονόμων Χωρίς 

Σύνορα «Ένας λαός, Ένας Ουρανός».  

 

Ο μήνας Απρίλιος θα γεμίσει με δεκάδες προγράμματα και εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, 

συμπεριλαμβανομένων: 

• Πρόγραμμα OPTICKS: Ταχυδρομείο Κοσμικής Τέχνης που μεταδίδει εικόνες στο φεγγάρι και 

πίσω, όπως και ραδιοσήματα σε πραγματικό χρόνο. 

• Οι αστρονόμοι Χωρίς Σύνορα δεν θα ήταν τίποτα το ξεχωριστό χωρίς την κοινότητά τους. Με την 

έναρξη του προγράμματος μοιραζόμαστε διαδικτυακά και ζωντανά ιστορίες ανθρώπων σε όλον τον 

κόσμο, αναδεικνύοντας τις διαφορές και τις ομοιότητες του καθενός στην παγκόσμια αστρονομική 

κοινότητα των Αστρονόμων Χωρίς Σύνορα. Ιστορίες της αστρονομίας ως χόμπι και ως επιστήμη, 

έμπνευση και ελπίδα, πολιτισμός και παράδοση θα μοιραστούν με όλο τον κόσμο, και η σελίδα των 

Αστρονόμων Χωρίς Σύνορα στο Facebook θα αναδεικνύει μια νέα φωτογραφία και ιστορία κάθε 

μέρα. 

• Χιλιάδες κόσμου θα παρατηρήσουν τον ουρανό μέσα από τηλεσκόπια που θα παρέχονται από τους 

ερασιτέχνες αστρονόμους και επιστημονικά κέντρα κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Αστροπάρτι, 

την «Ημέρα του Ήλιου» καθώς και άλλων εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν αστρονομικές 

παρατηρήσεις. 
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• Η διαδικτυακή παρατήρηση με τον δημοφιλή αστρονόμο Gianluca Masi θα περιλαμβάνει ζωντανή 

αλληλεπίδραση με κοινό από όλο τον κόσμο στην εξαιρετικά δημοφιλή σε απευθείας σύνδεση για 

τον Μαραθώνιο Messier. Το Virtual Telescope θα προσφέρει στο κοινό μια ξενάγηση στα 

φωτεινότερα σμήνη αστέρων, νεφελώματα και γαλαξίες στον ουρανό, σε μια νύχτα. 

• Η ευρέως φάσματος εκδήλωση Άστρο-Τέχνης των Αστρονόμων Χωρίς Σύνορα,  συνδέει την τέχνη 

και τον πολιτισμό με την αστρονομία με συναρπαστικούς τρόπους, με αναρτήσεις σε blog και 

ειδικές ζωντανές μεταδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας Κοσμικής Συναυλίας με 

πρωτότυπη μουσική σύνθεση και τραγούδι από τον καλλιτέχνη Giovanni Renzo. 

• Προγράμματα συνεργασίας φέρνουν νέα ακροατήρια και συμμετέχοντες: Μετρήσεις της 

φωτορύπανσης σε όλο τον κόσμο στα πλαίσια της εκδήλωσης «Η Υδρόγειος τη Νύχτα», διδασκαλία 

μεθόδων για ανακάλυψη αστεροειδών στη Διεθνή Εκστρατεία Αναζήτησης Αστεροειδών και πολλά 

άλλα. 

 

To KITΙON ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ & ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ως Εθνικός Συντονιστής Κύπρου των 

Αστρονόμων Χωρίς Σύνορα από το 2010, διοργανώνει και φέτος τον Απρίλιο, για 8η συνεχή 

χρονιά, εκδηλώσεις, τόσο τοπικές όσο και σε απευθείας σύνδεση μέσω διαδικτύου, για όλους τους 

ενδιαφερόμενους που θα εμπλακούν, να παρατηρήσουν  ή να μοιραστούν τις γνώσεις τους για το 

σύμπαν, την επιστήμη ή την τέχνη. 

 

Με πολλή περηφάνια ανακοινώνουμε ότι μια από τις Κυπριακές μαθητικές ομάδες, έχει επιλεγεί να 

συμμετέχει στην Παγκόσμια Εκστρατεία Αναζήτησης Αστεροειδών. 

 

Υπάρχει πάντα κάτι για όλους. 

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