Παξαζθεπή, 4 Απγνύζηνπ 2017
ΚΙΣΙΟΝ ΠΛΑΝΗΣΑΡΙΟ & ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΙΟ
ΔΝΑΣΡΔ ΓΔΦΤΡΔ 2017
ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΑΜΔΗ ΓΗΜΟΙΔΤΗ
ΟΤΡΑΝΙΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2017
Φέηνο ηνλ Αύγνπζην ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 3 ζεακαηηθά νπξάληα θαηλόκελα. Ζ Μεξηθή Έθιεηςε
ηεο ειήλεο, ε Οιηθή Έθιεηςε Ζιίνπ θαη ε Βξνρή Μεηεώξσλ Πεξζείδεο.
Μερική Έκλειυη ελήνης – 7 Ασγούζηοσ 2017
Μηα έθιεηςε ηεο ειήλεο ζπκβαίλεη όηαλ ε ειήλε εηζέξρεηαη ζηελ ζθηά ηεο Γεο. Χο απνηέιεζκα,
λα κεηώλεηαη ε θσηεηλόηεηα ηεο επηθάλεηαο ηεο ειήλεο θαη λα παξαηεξνύκε ηε ζθνηεηλή ζθηά ηεο
Γεο πνπ θηλείηαη δηακέζνπ ηνπ δίζθνπ ηεο ειήλεο. ηηο 7 Απγνύζηνπ ε ειήλε αλαηέιιεη ζηελ
Κύπξν ζηηο 19:33 θαη από εθείλε ηε ζηηγκή ε ειήλε ζα βξίζθεηαη ζηελ παξαζθηά ηεο Γεο. Σν
θαηλόκελν ηεο κεξηθήο έθιεηςεο ηεο ειήλεο ζα μεθηλήζεη ζηηο 20:15 όηαλ ε ειήλε ζα εηζέιζεη
ζηελ ζθνηεηλόηεξε ζθηά ηεο Γεο. Απηή ηελ ρξνληθή πεξίνδν ην θάησ κέξνο ηνπ ζειεληαθνύ δίζθνπ
ζα γίλεη πην ζθνηεηλό. Σν κέγηζην ηεο έθιεηςεο ζα είλαη ζηηο 21:19 θαη εθείλε ηε ζηηγκή πεξίπνπ ην
έλα ηέηαξην ηεο ειήλεο ζα είλαη ζθνηεηλό. ηηο 22:22 ε κεξηθή έθιεηςε ζα θηάζεη ζην ηέινο ηεο,
ελώ νη θζίλνπζεο θάζεηο ζηελ παξαζθηά ηεο Γεο ζα ζπλερηζηνύλ κέρξη ηηο 23:53.
Βροτή Μεηεώρφν Περζείδες 2017
Ζ βξνρή κεηεώξσλ Πεξζείδεο είλαη έλα εηήζην θαηλόκελν πνπ ζπκβαίλεη όηαλ ηα ζσκαηίδηα ηνπ
θνκήηε 109P/Swift-Tuttle εηζέξρνληαη ζηελ αηκόζθαηξα ηεο Γεο κε ηεξάζηηεο ηαρύηεηεο, πεξίπνπ
58 km/s.
Απηά ηα ζσκαηίδηα θαίγνληαη δεκηνπξγόληαο κεηέσξα πνπ πεξηγξάθνπκε σο
«πεθηαζηέξηα». Οη Πεξζείδεο ζηελ Κύπξν άξρηζαλ λα θαηαγξάθνληαη από ηνλ Ηνύιην θαη ζα
ζπλερίζνπλ λα παξαηεξνύληαη κέρξη θαη ην ηέινο Απγνύζηνπ. Ζ έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ
Πεξζείδσλ ππνινγίδεηαη θέηνο κεηαμύ 12 Απγνύζηνπ θαη ώξα 17:00 κέρξη ηηο 13 Απγνύζηνπ θαη
ώξα 06:30. ηελ Κύπξν ζα έρνπκε ζθνηάδη θαηά ηελ κεγαιύηεξε δηάξθεηα ηεο έμαξζεο, απνθηόληαο
έηζη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα λα παξαηεξήζνπκε πνιιά πεθηαζηέξηα.
Καηά ηηο Πεξζείδεο
παξαηεξνύληαη πνιιέο θαη κεγάιεο θσηεηλέο βνιίδεο ζηνλ νπξαλό θαη γη’ απηό ηνλ ιόγν είλαη ε
δηαζεκόηεξε βξνρή κεηεώξσλ.
Ολική Έκλειυη Ηλίοσ – 21 Ασγούζηοσ 2017
Μηα νιηθή έθιεηςε Ζιίνπ ζπκβαίλεη όηαλ ε ειήλε απνθιείεη εληειώο ηνλ Ήιην από ηελ άπνςε
ελόο παξαηεξεηή ζηε Γε. Ζ Οιόηεηα ηεο έθιεηςεο δηαξθεί κόλν γηα κεξηθά ιεπηά θαη είλαη έλα από
ηα πηό εληππσζηαθά αζηξνλνκηθά θαηλόκελα πνπ κπνξεί θάπνηνο λα παξαηεξήζεη από ηε Γε.
Οη έξεπλεο θαη αλαθαιύςεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην ΚΗΣΗΟΝ ΠΛΑΝΖΣΑΡΗΟ &
ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ζρεηηθά κε ηηο ηζηνξηθέο παξαηεξήζεηο ησλ νιηθώλ εθιείςεσλ θαη ηνλ ηξόπν
πνπ επεξέαζαλ ηελ θνζκνζεσξία ησλ Δπξσπαίσλ θαη άιισλ πνιηηηζκώλ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε
παγθόζκηα αθαδεκατθά πεξηνδηθά.
Φέηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί νιηθή έθιεηςε Ζιίνπ θαη ζα είλαη νξαηή κεηαμύ Δηξεληθνύ θαη
Αηιαληηθνύ Χθεαλνύ, δηαζρίδνληαο ηηο ΖΠΑ από δπηηθά πξνο αλαηνιηθά. Ζ κέγηζηε δηάξθεηα ηεο
νιόηεηαο ηεο έθιεηςεο ζα έρεη δηάξθεηα πεξίπνπ 2 ιεπηά θαη 40 δεπηεξόιεπηα. Γηα ηνπο
παξαηεξεηέο ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο ζα είλαη νξαηή κόλν κεξηθή θάζε ηεο έθιεηςε Ζιίνπ ζην
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ειηνβαζίιεκα. Ζ έθιεηςε δελ ζα είλαη νξαηή από ηελ Κύπξν. ηελ επνρή καο, νη παξαηεξήζεηο ησλ
νιηθώλ εθιείςεσλ Ζιίνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθέο, αθνύ παξαηεξώληαο ηηο, κπνξνύλ λα εμαρζνύλ
πνιύηηκεο επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ε θνξώλα πνπ είλαη ην εμσηεξηθό ζηξώκα
ηνπ Ήιηνπ, κπνξεί λα κειεηεζεί κε πεξηζζόηεξε αθξίβεηα. Ζ θνξώλα δελ είλαη ζπλήζσο νξαηή
ιόγσ ηεο πνιύ θσηεηλήο ειηαθήο επηθάλεηαο. Δπίζεο, γίλνληαη αθξηβείο κεηξήζεηο ηεο δηακέηξνπ
ηνπ Ήιηνπ θαζώο επίζεο ειέγρνληαη ζεσξίεο γηα ηελ βαξύηεηα. Σν ΚΗΣΗΟΝ ΠΛΑΝΖΣΑΡΗΟ &
ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ζα ιάβεη κέξνο ζε απηέο ηηο έξεπλεο θαη έρεη νξγαλώζεη πνιπζύλζεηεο
επηζηεκνληθέο απνζηνιέο ζε 2 δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο ζηηο ΖΠΑ γηα λα παξαηεξήζεη ηελ νιηθή
έθιεηςε Ζιίνπ.
Οη ώξεο πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν είλαη κε βάζε ηελ ηνπνζεζία ηνπ ΚΗΣΗΟΝ ΠΛΑΝΖΣΑΡΗΟ &
ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ. ε άιιεο πεξηνρέο κπνξεί λα δηαθέξνπλ.
Σν ΚΗΣΗΟΝ ΠΛΑΝΖΣΑΡΗΟ & ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ δηνξγαλώλεη απηό ηνλ Αύγνπζην 2 εθδειώζεηο
γηα ην θνηλό ζρεηηθά κε ηα πηό πάλσ ζεακαηηθά νπξάληα θαηλόκελα.
7 ΑΤΓΟΤΣΟΤ
19:00 «ΔΚΛΔΗΦΔΗ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ” (EN)
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΣΖ ΜΔΡΗΚΖ ΔΚΛΔΗΦΖ ΣΖ ΔΛΖΝΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ & ΚΡΑΣΖΔΗ: TEL. +357 99991111
Γηεύζπλζε: ΚΗΣΗΟΝ ΠΛΑΝΖΣΑΡΗΟ & ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ
ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ 9, ΚΗΣΗ, 7550, ΛΑΡΝΑΚΑ
12 ΑΤΓΟΤΣΟΤ
19:00 «ΠΔΡΔΗΓΔ 2017 – ΒΡΟΥΖ ΓΗΑΣΟΝΣΧΝ»
Υαιαξώζηε ζηελ παξαιία θάησ από ηνλ έλαζηξν νπξαλό, παξαηεξώληαο ηε βξνρή κεηεόξσλ
Πεξζείδεο, απνιάπζηε ηε ζάιαζζα θαη ην ηνπίν θαη ιάβεηε κέξνο ζηηο πηό θάησ δξαζηεξηόηεηεο:
- Εσληαλή κνπζηθή (θηζάξα) από ηνλ δηάζεκν Yuri Melikov
- Ξελάγεζε ζην λπρηεξηλό νπξαλό
- Παξαηεξήζηε κε ηειεζθόπηα ηε ειήλε θαη ηνπο πιαλήηεο
Γηεύζπλζε: ΣΖΔ SPOT KITEMED, SOFTADES, LARNACA 34°48´N 33°33´E
https://wego.here.com/directions/drive/mylocation/KiteSurfing-CyprusKiteMed:34.817457,33.548501?map=34.81746%2C33.5485%2C15%2Cnormal&avoid=carHOV
Όιεο νη εθδειώζεηο ηεινύλ κέξνο ηνπ εηήζηνπ έξγνπ «ΔΝΑΣΡΔ ΓΔΦΤΡΔ 2017», ην νπνίν
επηιέρζεθε ζαλ έλα από ηα θαιύηεξα έξγα γηα Αζηξνλνκία παγθνζκίσο από ηελ Γηεζλή
Αζηξνλνκηθή Έλσζε γηα ην έηνο 2017.
Με εθηίκεζε,
Γιώργος Τροσλλιάς
Director, KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY
Cyprus National Coordinator for UNESCO International Year of Light 2015
Cyprus National Coordinator for UNESCO International Day of Light
Cyprus National Coordinator for Astronomers Without Borders
Cyprus National Coordinator for UN World Space Week
Cyprus National Coordinator for Sidewalk Astronomers
Cyprus Regional Coordinator for INTERNATIONAL ASTEROID DAY
NASA Radio Jove Project
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Projects Coordinated and involved:
Starry Bridges 2017, Program Developer / Organizer
Cosmic Light Reaches Cyprus 2016, Program Developer / Organizer
UCLAN, International Astrophysics Conference,
Disc Dynamics and Planet Formation, Organizational Partner 2015
KITION 2014 – CHARITY ASTRONOMY FESTIVAL
Host/Organizer, Cyprus DomeFest 2011
Cyprus Science Festival Organizational Partner 2011
BEYOND IYA2009
EARTH HOUR BLUE 60+
GLOBE AT NIGHT
SEASONS WITHOUT BORDERS
BEAUTY WITHOUT BORDERS
InOMN (INTERNATIONAL OBSERVE THE MOON NIGHT)
METEORS WITHOUT BORDERS
ECLIPSE WITHOUT BORDERS
GALILEAN NIGHTS
GLOBAL ASTRONOMY MONTH
OBSERVING SOLAR AND JOVIAN BURSTS
GEOLOGY AND FOSSILS OF CYPRUS
BIODIVERSITY OF CYPRUS
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