
ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΔΠΣΩΝ ΘΗΔΙΟΤ 

Γράζεις Απριλίοσ 2017 

 

 

 

άββαηο 1 Απριλίοσ 2017, ώπα: 18:00 

«Κλιματική Αλλαγή: αλήθεια ή υέμα;» 

Μια ειζαγυγή ζηο ζημανηικό θέμα ηηρ κλιμαηικήρ αλλαγήρ ζηον πλανήηη μαρ από 

ηην Γπ. Γήμηηπα Φοςνηά, Κύπια Δπεςνήηπια ηος Ινζηιηούηος Δπεςνών 

Πεπιβάλλονηορ και Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ ηος ΔΑΑ. 

 

 

Κσριακή 2 Απριλίοσ, ώρα 11:00 

«Το κσνήγι τοσ ταμένοσ τηλεσκοπίοσ» 

Παισνίδι θηζαςπού για παιδιά 7-12 εηών. Έναρ εςσάπιζηορ και διαζκεδαζηικόρ 

ηπόπορ για ηην μύηζη ηυν μικπών μαρ επιζκεπηών ζε θέμαηα Αζηπονομίαρ. 

 

 

Απρίλιος 2017 

Έκθεση Αστρουφτογραυίας 

Για όλο ηον Αππίλιο, ενηόρ ηος σώπος ηος ηηλεζκοπίος Γυπίδη, θα εκηίθενηαι 

(τηθιακά) θυηογπαθίερ οςπανίυν ανηικειμένυν ηος αζηποθυηογπάθος Καλλία 

Ιυαννίδη, μέλοςρ ηος Ομίλος Φίλυν Αζηπονομίαρ Θεζζαλονίκηρ.  

 

 

Κσριακή 23 Απριλίοσ, ώπα 20:30  

«Jazz & Baroque Αστερισμοί» 

Jazz και baroque μελυδίερ και ηπαγούδια, ενοπσηζηπυμένα για ηλεκηπικέρ κιθάπερ και 

μοςζικό ππιόνι. Μια μοςζική ζςνάνηηζη ηυν Τηλέμασος Μούζα, Νάζιαρ Γκόθα, Νίκος 

Γιούζεθ και Φιόπηρ-Αναζηαζίαρ Μεηαλληνού. Ήσοι από ηο διάζηημα ενζυμαηώνονηαι ζηιρ 

ενοπσηζηπώζειρ. Aκολοςθεί παπαηήπηζη ηος οςπανού από ηο ηηλεζκόπιο Γυπίδη. 

 

 

24-28 Απριλίοσ 2017, ώπα 12:00 

Επίσκευη στην ιστορική βιβλιοθήκη τοσ Αστεροσκοπείοσ στο Θησείο 

Για μία εβδομάδα, η ιζηοπική βιβλιοθήκη ηος ΔΑΑ ζηο Θηζείο θα είναι ανοισηή για 

ηο κοινό. Οι επιζκέπηερ θα μποπούν να θαςμάζοςν ζπάνια βιβλία Αζηπονομίαρ και 

Μαθημαηικών 16
ος

 έυρ 20
ος

 αι.    

 

 

άββαηο 29 Απριλίοσ 2017, ώπα: 19:00 

«Αρίσταρτος ο Σάμιος – Ίφνες Φιλόσουοι και Κοσμολογική Επιστήμη.» 

Μια ειζαγυγή ζηην ζςμβολή ηυν Ιώνυν Φιλοζόθυν ζηην επιζηήμη ηηρ 

Κοζμολογίαρ καθώρ και ηην ζςμβολή ηος πςθαγόπειος αζηπονόμος Απίζηαπσος από 



ηην Σάμο ζηην διαηύπυζη ηηρ ηλιοκενηπική θευπίαρ. Ομιληηήρ ο Γπ. Νικόλαορ 

Σπύπος, αθςπηπεηήζαρ καθηγηηήρ Αζηπονομίαρ ηος Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος 

Θεζζαλονίκηρ. 

 

Για ηις παραπάνω εκδηλώζεις, απαραίηηηη η κράηηζη θέζεων ζηα ηηλέθωνα: 

2103490160 και 2103490036 

(Δεσηέρα - Παραζκεσή 10:00 - 15:00) 

 

 

Βραδινές Δπιζκέψεις – Παραηηρήζεις με ηο ηηλεζκόπιο 

Κανονικά διεξάγονηαι οι βπαδινέρ επιζκέτειρ ζηο Κένηπο Δπιζκεπηών ζηο Θηζείο, 

κάθε Σεηάρηη, Παραζκεσή και άββαηο από ηιρ 19:00 έυρ ηιρ 21:00 και κάθε μιζή 

ώπα. Οι επιζκέτειρ ολοκληπώνονηαι με παπαηήπηζη ηος οςπανού ζηο ιζηοπικό 

ηηλεζκόπιο Γυπίδη. 

(γενική είζοδος: 5εσρώ, για παιδιά και θοιηηηές: 2,5 εσρώ, δωρεάν για ηοσς ανέργοσς 

και ΑΜΕΑ). 


