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Αγαπθτοί μου φίλοι,

ασ εφχομαι καλό καλοκαίρι και καλζσ διακοπζσ. ε αυτό το ενθμερωτικό δελτίο, μπορείτε να μάκετε
για τα τελευταία νζα και το πρόγραμμα εκδθλϊςεων του οργανιςμοφ μασ.

Τπενκυμίηω ότι ςε αυτό το ζτοσ πραγματοποιείται θ δεφτερθ μεγάλθσ κλίμακασ επίςθμθ ετιςια
εκςτρατεία για τθ διάδοςθ τθσ Αςτρονομίασ, Αςτροφυςικισ και τεχνολογιϊν του Διαςτιματοσ ςτθν
Κφπρο. Σο πρόγραμμα αυτό δθμιουργικθκε από τον οργανιςμό μασ και φζρει το όνομα «ΕΝΑΣΡΕ
ΓΕΦΤΡΕ», το οποίο είναι εγκεκριμζνο από τθ Διεκνι Αςτρονομικι Ζνωςθ (IAU) και διακρίκθκε
ανάμεςα ςτα καλφτερα ςτον κόςμο. Ο Ιοφνιοσ είναι ζνασ πολφ ιδιαίτεροσ μινασ με πολφ ξεχωριςτζσ
εκδθλϊςεισ ςτα πλαίςια αυτοφ του προγράμματοσ.

Η επιςτθμονικι μασ ομάδα ολοκλιρωςε τισ ζρευνεσ τθσ ςε ζνα παγκόςμιο ζργο αναηιτθςθσ νζων
αςτεροειδϊν και τα αποτελζςματα ιταν εξαιρετικά. Ανακαλφψαμε 27 πικανοφσ νζουσ αςτεροειδείσ
και ζνα πικανό κομιτθ. Αναμζνουμε τα αποτελζςματα και τθν επιβεβαιϊςθ από τθν διοίκθςθ τθσ
παγκόςμιασ επιςτθμονικισ ομάδασ που διαχειρίηεται το ζργο αυτό και ςυνεχίηουμε με τθν επόμενθ
ζρευνα ςτισ 16 Ιουλίου. Αυτι θ ζρευνα κα διαρκζςει ακόμα 2 μινεσ και όςοι ενδιαφζρεςτε μπορείτε
να αποτακείτε κοντά μασ ςτο email: observatory@cytanet.com.cy

Σο αςτεροςκοπείο μασ απόκτθςε πρόςφατα ζνα καινοφργιο, τελευταίασ τεχνολογίασ τθλεςκόπιο
παρατιρθςθσ του Ήλιου. Σο τθλεςκόπιο είναι καταςκευαςμζνο με φίλτρα Τδρογόνου–α και κα
ενιςχφςει τισ επιςτθμονικζσ ζρευνεσ μασ για τον Ήλιο, αλλά κα προςφζρει και ςτο κοινό μια πολφ
εντυπωςιακι εικόνα του άςτρου μασ. Μπορεί κάποιοσ να παρατθριςει τθν δραςτθριότθτα του Ήλιου
ςτθ φωτόςφαιρα και τθν χρωμόςφαιρα. τισ 21 Ιουνίου και ϊρα 6.μ.μ ακριβϊσ, με ζνα ειδικά
ςχεδιαςμζνο οικογενειακό πρόγραμμα και παρατθριςεισ του Ήλιου κα γιορτάςουμε τθν αρχι του
αςτρονομικοφ καλοκαιριοφ και το κερινό θλιοςτάςιο.

Ζνα από τα μεγαλφτερα γεγονότα τθσ χρονιάσ κα πραγματοποιθκεί ςτισ 30 Ιουνίου. Η Γενικι
υνζλευςθ των Ηνωμζνων Εκνϊν αναγνϊριςε επίςθμα τθν Ημζρα Αςτεροειδϊν ωσ ζνα ετιςιο γεγονόσ,
δθλϊνοντασ τθν «30 Ιουνίου ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΕΡΟΕΙΔΩΝ για να τθρείται κάκε χρόνο ςε διεκνζσ
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επίπεδο, ςτθν επζτειο τθσ πτϊςθσ πάνω από τθν Tunguska , ςτθ ιβθρία τθσ Ρωςίασ , ςτισ 30 Ιουνίου
1908 και ζχει ωσ ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από
τθν πτϊςθ αςτεροειδϊν». Σο ΚΙΣΙΟΝ ΠΛΑΝΗΣΑΡΙΟ & ΑΣΕΡΟΚΟΠΕΙΟ ζχει τθν τιμι να είναι ο Εκνικόσ
υντονιςτισ ςτθν Κφπρο για τισ εκδθλϊςεισ αυτζσ.

Οι εκδθλϊςεισ περιλαμβάνουν ςυμμετοχζσ

ςχολείων κακϊσ και του κοινοφ. τισ εκδθλϊςεισ αυτζσ οι παρευριςκόμενοι κα ενθμερωκοφν για τουσ
κινδφνουσ που διατρζχει θ Γθ από τουσ αςτεροειδείσ, και για τα ζργα άμυνασ και προςταςίασ του
πλανιτθ, μζςω προβολϊν και διαλζξεων αλλά και ςυνομιλιϊν με ειδικοφσ ςτον τομζα αυτό. Επίςθσ κα
ζχουν τθν ευκαιρία να ςυνομιλιςουν με τον Ρουμάνο αςτροναφτθ Dorin Prunariu και άλλουσ
παγκοςμίωσ διακεκριμζνουσ επιςτιμονεσ.

«ΚΙΣΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ» (KITION ASTRONOMY ACADEMY)
Κατά τθ διάρκεια των διακοπϊν κα λειτουργιςει ακαδθμία αςτρονομίασ ςτισ εγκαταςτάςεισ μασ ςτο
Κίτι. Δεχόμαςτε μικροφσ φίλουσ, θλικίασ 5-12 χρονϊν. Η ςειρά μακθμάτων αποτελείται απο 4
ςυνεδρίεσ διάρκειασ 3 ωρϊν θ κακεμιά. Οι ςυνεδρίεσ κα διεξάγονται κάκε άββατο από τισ 10:0013:00. Οι εγγραφζσ άρχιςαν και ςυνεχίηονται. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε μαηί μασ
ςτο τθλζφωνο 99991111 ι ςτο email: planetarium@cytanet.com.cy

ΕΡΕΤΝΑ
Αν είςαι λάτρθσ τθσ αςτρονομίασ και τθσ επιςτιμθσ του διαςτιματοσ... Άν είςαι 16 ετϊν και άνω και
κζλεισ να λάβεισ μζροσ ςε επιςτθμονικι ζρευνα του ΚΙΣΙΟΝ ΠΛΑΝΗΣΑΡΙΟ & ΑΣΕΡΟΚΟΠΕΙΟ κατά
τουσ μινεσ Ιοφλιο, Αφγουςτο και επτζμβριο, και να αποκτιςεισ μοναδικζσ εμπειρίεσ και
πρωτοβουλία, τότε μθν διςτάςεισ να επικοινωνιςεισ μαηί μασ ςτο τθλζφωνο 99991111 ι ςτο email:
observatory@cytanet.com.cy

ΕΘΕΛΟΝΣΗ
Αν είςαι μακθτισ/μακιτρια από 12 μζχρι 19 ετϊν και κζλεισ να γίνεισ εκελοντισ ςτο ΚΙΣΙΟΝ
ΠΛΑΝΗΣΑΡΙΟ & ΑΣΕΡΟΚΟΠΕΙΟ κατά τουσ μινεσ Ιοφλιο, Αφγουςτο και επτζμβρθ, και να αποκτιςεισ
μοναδικζσ εμπειρίεσ, πρωτοβουλία και γνϊςεισ, τότε μθν διςτάςεισ να επικοινωνιςεισ μαηί μασ ςτο
τθλζφωνο 99991111 ι ςτο email: spacewalk@cytanet.com.cy
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30 Ιουνίου - Παγκόςμια Ημζρα Αςτεροειδων
ΚΤΠΡΟ – Επίςημη Εκδήλωςη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:45 Καλοςϊριςμα και ενθμζρωςθ από τον διευκυντι του πλανθταρίου και αςτεροςκοπείου ΚΙΣΙΟΝ,
Ερευνθτι Αςτεροειδϊν και Εκνικό υντονιςτι τθσ Κφπρου για τθν Παγκόςμια Ημζρα Αςτεροειδϊν κ.
Γιϊργο Σρουλλιά.

18:05 φνδεςθ με Ελλάδα (Ατττικι)
«Κίνδυνοσ Από Σον Ουρανό»
Αποκαλφψεισ για νζεσ ζρευνεσ και ανακαλφψεισ κρατιρων ςτθν Ελλάδα
Ομιλθτισ Εκνικόσ υντονιςτισ Ελλάδασ, κ. Σάκθσ Θεοδοςίου (Ελλάδα)

18:30 φνδεςθ με Λουξεμβοφργο και Ρουμανία.
υνομιλία με τον αςτροναφτθ Dorin Prunariu.
Μπορείτε να κάνετε ερωτιςεισ ςτον αςτροναφτθ.

19:00 φνδεςθ με Γερμανία
«NEOShield-2 PROJECT» Ομιλιτρια Βανζςςα Ρομανζλλο (Γερμανία)
Εκπρόςωποσ Airbus Defence and Space (Airbus DS GmbH), NEOShield-2 PROJECT

19:20 φνδεςθ με τθν Ιταλία
«VIRTUAL TELESCOPE PROJECT» - Αναηιτθςθ Αςτεροειδϊν
Ομιλθτισ ο αςτροφυςικόσ Dr. Gianluca Massi

19:40 Αςτροπαρατιρθςθ

Σε αυτή την εκδήλωςη, ιςχφουν προςκλήςεισ και κρατήςεισ ΜΟΝΟ, με αυςτηρή ςειρά προτεραιότητασ.
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Τπόμνθμα για το πρόγραμμα:
(ΕΛ / GR / ГРЕЧ) - ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ / THE PROGRAM IS IN GREEK LANGUAGE / ПРОГРАММА НА ГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ
(EN / ΑΓ / АНГ) - THE PROGRAM IS IN ENGLISH LANGUAGE /ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ / ПРОГРАММА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(РУ / ΡΩ / RU) - ПРОГРАММА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ / ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗ ΡΩΙΚΗ ΓΛΩΑ / THE PROGRAM IS IN RUSSIAN LANGUAGE

Για κρατήςεισ παρακαλώ τηλεφωνήςτε ςτο 99991111 ή ςτο 99037440 ή
ςτο email: spacewalk@cytanet.com.cy

Παρακαλώ προωθήςτε το μήνυμα.

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ...
http://www.astronomycyprus.eu

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και... Συμπορευθείτε ςτον διαςτημικό μασ περίπατο...

Με εκτίμθςθ,
George Troullias
Director, KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY
Cyprus National Coordinator for UNESCO International Year of Light 2015
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 ASTEROID DAY
NASA Radio Jove Project
Projects Coordinated and involved:
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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