
Γενικό Λύκειο Ηπάκλειαρ 
ρ. Έηνο 2015-2016 
Σκήκα: B2 
Τπ. Δθπ.: Πέξδνπ Δπαγγειία 
Δπεςνηηική Δπγαζία 
Β΄ ηεηξάκελν 

 
 
 

ηοισεία Γιαζηημικήρ και Ρομποηική 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 
Πεξηερφκελα 

 
 

Ο Γαιαμίαο καο  ......................................................................................... 3 

Ζ NASA ..................................................................................................... 5 

Ζ ειήλε ................................................................................................... 7 

Πιαλήηεο θαη αζηέξηα ................................................................................. 9 

Οη πιαλήηεο ηνπ Ζιηαθνχ καο ζπζηήκαηνο ................................................. 12 

Οπξαλνγξαθία ......................................................................................... 16 

Όπαξμε εμσγήηλεο δσήο ............................................................................ 18 

Βηβιηνγξαθία ........................................................................................... 22 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
Ο ΓΑΛΑΞΙΑ ΜΑ 

 
Πποέλεςζη ονομαζίαρ 
Τπάξρνπλ πνιινί κχζνη πνπ εμεγνχλ ηελ γέλεζε ηνπ Γαιαμία. πγθεθξηκέλα, 

ππάξρνπλ δπν παξφκνηνη αξραίνη κχζνη πνπ εμεγνχλ ηελ εηπκνινγία ηνπ νλφκαηνο 
«Γαιαμίαο» θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην γάια. Θάπνηνη κχζνη ηνλ ζπλδένπλ κε έλα θνπάδη 
απφ βφδηα ησλ νπνίσλ ην γάια δίλεη ζηνλ νπξαλφ ηε κπιε απφρξσζε.  

ηελ Αλαηνιηθή Αζία, πίζηεπαλ πσο ε ζακπή δψλε αζηεξηψλ είλαη ην 
«Αζεκέλην Πνηάκη» ηνπ Παξαδείζνπ. Ζ «Αθαζάγθαλγθα» είλαη ην ηλδηθφ φλνκα γηα 
ηνλ Γαιαμία καο, πνπ ζεκαίλεη ν Γάγγεο ηνπ νπξαλνχ.  

χκθσλα κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία, ν Γαιαμίαο ζρεκαηίζηεθε απφ 
ηελ Ήξα, ε νπνία έρπζε γάια ζηνλ νπξαλφ, φηαλ αλαθάιπςε πσο ν Γίαο ηελ 
μεγέιαζε θαη ηάηδε ηνλ λεαξφ Ζξαθιή. ε θάπνηα άιιε εθδνρή, ν Δξκήο έβαιε ζηα 
θξπθά ηνλ Ζξαθιή ζηνλ ιπκπν γηα λα ηξαθεί απφ ηα ζηήζε ηεο Ήξαο πνπ 
θνηκφηαλ. Ο Ζξαθιήο δάγθσζε ηε ζειή ηεο Ήξαο θαη ην γάια ηεο εθηηλάρζεθε ζηνπο 
νπξαλνχο ζρεκαηίδνληαο ηνλ Γαιαμία. 

ηε θηλιαλδηθή κπζνινγία ν γαιαμίαο καο νλνκαδφηαλ Ιηλνπλξάηα (κνλνπάηη 
ησλ πνπιηψλ). Οη Φηιαλδνί παξαηήξεζαλ φηη ηα απνδεκεηηθά πνπιηά  
ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ Γαιαμία σο νδεγφ γηα λα ηαμηδέςνπλ λφηηα, φπνπ πίζηεπαλ φηη 
βξίζθεηαη ην Ιηληνπθφην (ην ζπίηη ησλ πνπιηψλ). Αξθεηά αξγφηεξα νη επηζηήκνλεο 
επηβεβαίσζαλ ηελ παξαηήξεζε ησλ Φηιαλδψλ. Σα απνδεκεηηθά πνπιηά έρνπλ ηνλ 
Γαιαμία σο νδεγφ γηα λα ηαμηδεχνπλ ζηα ζεξκφηεξα θιίκαηα θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ ρεηκψλα. Αθφκα θαη ζήκεξα ν Γαιαμίαο ιέγεηαη Ιηλνπλξάηα ζηε θηλιαλδηθή 
γιψζζα. 

ηα ζνπεδηθά, ν Γαιαμίαο είλαη γλσζηφο σο Βηληεξγθάηαλ (νδφο ηνπ 
ρεηκψλα), γηα πξνθαλείο ιφγνπο: είλαη πεξηζζφηεξν νξαηφο ηνλ ρεηκψλα 
ζηε θαλδηλαβία. 

ηελ αξραία αξκεληθή κπζνινγία ν Γαιαμίαο νλνκαδφηαλ «Ζ Οδφο ηνπ 
Θιέθηε Αρχξσλ» ζπλδένληάο ηνλ κε έλαλ απφ ηνπο ζενχο, πνπ έθιεςε άρπξν θαη 
θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα μεθχγεη απφ ηνπο νπξαλνχο κε έλα μχιηλν άξκα, έπεζε 
θάπνην απφ ην άρπξν ζην δξφκν. Απηή ε νλνκαζία δηαδφζεθε απφ ηνπο Άξαβεο.[2]. 
Τπάξρεη θαη ειιεληθή εθδνρή ηνπ κχζνπ, φπνπ θιέθηεο ηνπ άρπξνπ είλαη θάπνηνο 
παπάο, γη΄απηφ ζε πνιιέο πεξηνρέο νλνκάδνπλ ην νπηηθφ θαηλφκελν ηνπ Γαιαμία, 
"Άρπξν ηνπ Παπά". 

 
σήμα 
Ο Γαιαμίαο καο απνηειείηαη θπξίσο απφ έλα ππξήλα, ηνπ νπνίνπ ην ζρήκα 

είλαη θαθνεηδέο, πνιχ πεπιαηπζκέλν. Απφ δχν εθ δηακέηξνπ αληίζεηα άθξα ηνπ 
θαθνεηδνχο απηνχ ππξήλα εθθχνληαη νη δχν βξαρίνλέο ηνπ, νη νπνίνη θαη ειίζζνληαη 
γχξσ απφ ην θχξην θαθνεηδέο ζψκα ηνπ. 

Ο θχξηνο δίζθνο ηνπ Γαιαμία καο έρεη δηάκεηξν απφ 80.000 κέρξη 
100.000 έηε θσηφο, πεξίκεηξν 250 σο 300 ρηιηάδεο έηε θσηφο θαη πάρνο γχξσ ζηα 
1.000 έηε θσηφο. Απνηειείηαη απφ 200 κέρξη 400 δηζεθαηνκκχξηα άζηξα[4]. Αλ 
νξίζνπκε κηα θπζηθή θιίκαθα θαη ζεσξήζνπκε φηη ν Γαιαμίαο καο είρε δηάκεηξν 
130 ρηιηφκεηξα, ηφηε ην Ζιηαθφ χζηεκα ζα είρε κήθνο 2 ρηιηνζηά. Ζ Γαιαμηαθή Άισο 
εθηείλεηαη ζε δηάκεηξν 250.000 σο 400.000 έηε θσηφο. πσο αλαθέξεηαη εθηελψο, 
ζηε δνκή ηνπ Γαιαμία παξαθάησ, λέεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ν δίζθνο εθηείλεηαη πνιχ 
πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη λνκίδακε κέρξη ηειεπηαία. 

Σν απφιπην κέγεζνο ηνπ Γαιαμία, πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα κεηξεζεί 
απεπζείαο, γίλεηαη δεθηφ σο αζηξνλνκηθή ζχκβαζε φηη είλαη −20.5. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82#cite_note-4
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Ηλικία  
Ζ ειηθία ηνπ Γαιαμία καο εθηηκάηαη ζηα 13,6 δηο (109) ρξφληα, δηάξθεηα πνπ 

είλαη θνληά ζηελ ειηθία ηνπ χκπαληνο. Ζ εθηίκεζε απηή βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα πνπ 
δηεμάρζεθε ην 2004 απφ κηα νκάδα αζηξνλφκσλ: Luca Pasquini, Piercarlo Bonifacio, 
Sofia Randich, Daniele Galli, θαη Raffaele G. Gratton. Ζ νκάδα ρξεζηκνπνίεζε ην UV-
Οπηηθφ Φαζκαηνγξάθν ηνπ VLT (Very Large Telescope) γηα λα κεηξήζεη, γηα πξψηε 
θνξά, ην βεξχιιην πνπ πεξηέρεηαη ζε δχν αζηέξεο ηνπ αζηξηθνχ ζκήλνπο NGC 6397. 
Απηφ ηνπο επέηξεςε λα ππνινγίζνπλ ηνλ ρξφλν αλάκεζα ζηε δεκηνπξγία ηεο πξψηεο 
γεληάο ησλ αζηέξσλ ηνπ Γαιαμία καο θαη ζηε δεκηνπξγία ηεο πξψηεο γεληάο αζηέξσλ 
ηνπ ζκήλνπο, ζε 200 κε 300 εθαηνκκχξηα ρξφληα. πκπεξηιακβάλνληαο ηελ ειηθία 
ησλ αζηέξσλ ζην ζθαηξσηφ ζκήλνο (13,4 ± 0,8 δηο ρξφληα), εθηίκεζαλ ηελ ειηθία 
ηνπ Γαιαμία ζηα 13,6 ± 0,8 δηο ρξφληα. 

 
Η γειηονιά ηος Γαλαξία 
Ο Γαιαμίαο καο, ν Γαιαμίαο ηεο Αλδξνκέδαο θαη ν Γαιαμίαο ηνπ 

Σξηγψλνπ απνηεινχλ ηα θχξηα θαη ηα ηξία κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο κέιε ηεο Σνπηθήο 
Οκάδαο, κηαο νκάδαο ηνπιάρηζηνλ 35 βαξπηηθά ζπλδεδεκέλσλ γαιαμηψλ. ινη ηνπο 
πεξηθέξνληαη γχξσ απφ έλα βαξπηηθφ θέληξν πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνλ Γαιαμία 
καο θαη ζηνλ Γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο. Ζ Σνπηθή Οκάδα απνηειεί κέξνο ηνπ 
Τπεξζκήλνπο ηεο Παξζέλνπ. 

Πνιινί γαιαμίεο ηεο Σνπηθήο Οκάδαο βξίζθνληαη ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηνλ 
Γαιαμία καο. Ο κεγαιχηεξνο απφ απηνχο είλαη ην Κέγα Λέθνο ηνπ Καγγειάλνπ κε 
δηάκεηξν 20.000 έηε θσηφο. Οη κηθξφηεξνη, ν Λάλνο ηεο Σξφπηδνο, ν Λάλνο ηνπ 
Γξάθνληα, θαη ν Ιέσλ II (λάλνο γαιαμίαο) έρνπλ δηάκεηξν κφλν 500 έηε θσηφο. Οη 
άιινη λάλνη πνπ βξίζθνηαη ζε ηξνρηά γχξσ απφ ην Γαιαμία καο είλαη ην Κηθξφ Λέθνο 
ηνπ Καγγειάλνπ, ν Λάλνο ηνπ Κεγάινπ Θπλφο (ν πην θνληηλφο, αλαθαιχθζεθε ζηα 
ηέιε ηνπ 2003), ν Διιεηπηηθφο Λάλνο ηνπ Σνμφηε (αλαθαιχθζεθε ην 1994 θαη γηα 
κεξηθά ρξφληα πηζηεπφηαλ πσο ήηαλ ν θνληηλφηεξνο), ν Λάλνο ηεο Κηθξήο Άξθηνπ, 
ν Λάλνο ηνπ Βνψηε (αλαθαιχθζεθε ην 2006), ν Λάλνο ηνπ Γιχπηε, ν Λάλνο ηνπ 
Δμάληα, ν Λάλνο ηεο Θακίλνπ θαη ν Λάλνο Ιέσλ Η. 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006, εξεπλεηέο αλέθεξαλ φηη ε κέρξη ηψξα αλεμήγεηε 
αλσκαιία πνπ ππάξρεη ζην δίζθν ηνπ γαιαμία καο, έρεη πιένλ ραξηνγξαθεζεί θαη 
βξέζεθε φηη είλαη δφλεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα Λέθε ηνπ Καγγειάλνπ, πνπ 
δεκηνπξγνχλ δνλήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπρλφηεηεο φηαλ πεξλνχλ απφ ηηο άθξεο ηνπ 
Γαιαμία καο. Παιηφηεξα, ζεσξνχληαλ πνιχ κηθξνί γηα λα επεξεάζνπλ ηνλ Γαιαμία, 
αθνχ έρνπλ κφιηο ην 2% ηεο κάδαο ηνπ. Παξφια απηά, παίξλνληαο ππφςε ηε 
ζθνηεηλή χιε, ε θίλεζε ησλ δχν κηθξψλ απηψλ γαιαμηψλ, δεκηνπξγεί κηα δηέγεξζε 
πνπ επεξεάδεη ηνλ κεγαιχηεξν δηθφ καο Γαιαμία. Ιαβαίλνληαο ππφςε ηε ζθνηεηλή 
χιε, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα έλαλ εηθνζαπιαζηαζκφ ηεο κάδαο ηνπ Γαιαμία. Ο 
ππνινγηζκφο απηφο έγηλε κε βάζε ην ππνινγηζηηθφ κνληέιν ηνπ Martin Weinberg ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Καζαρνπζέηεο ζην Άκρεξζη (Amherst). ε απηφ ην κνληέιν ε 
ζθνηεηλή χιε απιψλεηαη έμσ απφ ην δίζθν ηνπ Γαιαμία κε ην γλσζηφ ζηξψκα αεξίσλ. 
Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ην κνληέιν πξνβιέπεη κηα έληαζε ησλ βαξπηηθψλ επηξξνψλ 
ησλ Καγγειαληθψλ Λεθψλ θαζψο πεξλνχλ κέζα απφ ην Γαιαμία. 

 
Σο μέλλον ηος Γαλαξία  
Κεηξήζεηο δείρλνπλ φηη ν Γαιαμίαο ηεο Αλδξνκέδαο κάο πιεζηάδεη κε 

ηαρχηεηα 300 ρηιηνκέηξσλ ην δεπηεξφιεπην θαη κπνξεί λα ζπγθξνπζηεί κε ηνλ 
Γαιαμία καο ζε 3 σο 4 δηο ρξφληα. Αλ ζπγθξνπζηνχλ, πηζηεχεηαη φηη ν Ήιηνο αιιά θαη 
άιινη αζηέξεο κάιινλ δελ ζα ζπγθξνπζηνχλ κε αζηέξεο ηεο Αλδξνκέδαο, αιιά νη 
δχν γαιαμίεο ζα ζρεκαηίζνπλ έλαλ εληαίν ειιεηπηηθνχ ζρήκαηνο γαιαμία. Ζ δηαδηθαζία 
ηεο έλσζεο απηήο εθηηκάηαη φηη ζα δηαξθέζεη 1 δηο ρξφληα. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2004
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/NGC_6397
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Η NASA 

 
Ζ NASA είλαη θξαηηθφο ακεξηθάληθνο 

νξγαληζκφο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εμεξεχλεζε ηνπ 
δηαζηήκαηνο, ηελ αεξνλαπηηθή θαη ηε κειέηε ηνπ 
πεξηβάιινληνο ηεο Γεο. Ηδξχζεθε ζηηο 29 Ηνπιίνπ 
ηνπ 1958 κε ηελ Πξάμε Δζληθήο Αεξνλαπηηθήο θαη 
Γηαζηήκαηνο. Ζ έδξα ηεο NASA βξίζθεηαη ζηελ 
Οπάζηλγθηνλ, ελψ φιεο νη εθηνμεχζεηο ησλ 
επαλδξσκέλσλ θαη κε επαλδξσκέλσλ 

δηαζηεκνπινίσλ ηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην δηαζηεκηθφ θέληξν  Θέλεληη. 
Οη ζπλερηδφκελεο έξεπλεο ηεο NASA πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθέο κειέηεο ηνπ 

Άξε θαη ηνπ Θξφλνπ θαη αλαιχζεηο ηεο Γεο θαη ηνπ Ήιηνπ. Άιιεο δηαζηεκνζπζθεπέο 
ηεο NASA βξίζθνληαη θαζ' νδφλ πξνο ηνλ Δξκή θαη ηνλ Πινχησλα. Κε απνζηνιέο ζην 
Γία λα βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηα δξνκνιφγηα ηεο NASA θαιχπηνπλ 
πάλσ απφ ην κηζφ ειηαθφ ζχζηεκα.  
 

Αζηποναύηηρ 
O άλζξσπνο πνπ έρεη εθπαηδεπζεί ζηα πιαίζηα ελφο δηαζηεκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο έηζη ψζηε λα θπβεξλά ή λα νδεγεί έλα δηαζηεκφπινην ή δηαζηεκηθφ 
ζηαζκφ, ή απιψο λα απνηειεί κέινο ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ. Ο πξψηνο άλζξσπνο ζην 
δηάζηεκα ήηαλ ν νβηεηηθφο Γηνχξη Γθαγθάξηλ, πνπ εθηνμεχζεθε ζηηο 12 Απξηιίνπ 
1961 κε ην ζθάθνο Βνζηφθ 1 θαη βξέζεθε ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηε Γε επί 108 ιεπηά 
ηεο ψξαο 

Ζ κεγαιχηεξε ζπλερήο παξακνλή ζην δηάζηεκα κέρξη ζηηγκήο είλαη 438 
εκέξεο, επίδνζε πνπ ζεκείσζε ν Ρψζνο Βαιεξί Πνιηαθφθ. Οη αζηξνλαχηεο κε ηηο 
πεξηζζφηεξεο μερσξηζηέο πηήζεηο σο ην 2006 ήηαλ νη Σδέξη Ι. Ρνο θαη Φξάλθιηλ 
Σζαλγθ-Ληίαο, κε επηά πηήζεηο ζην δηάζηεκα ν θαζέλαο. Ζ κεγαιχηεξε απφζηαζε 
απφ ηε Γε ζηελ νπνία έρεη ηαμηδέςεη άλζξσπνο είλαη 401.056,0 ρηιηφκεηξα, θαη 
επηηεχρζεθε φηαλ νη Σδηκ Ιφβει, Σδαθ νπίγθεξη θαη Φξελη Υάηδ βξέζεθαλ πάλσ απφ 
ηελ αφξαηε απφ ηε Γε πιεπξά ηεο ειελεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο Απφιισλ 
13, ηνλ Απξίιην ηνπ 1970. 

Οη πξψηνη αζηξνλαχηεο ηεο NASA επηιέρζεθαλ γηα εθπαίδεπζε ην 1959. ηηο 
αξρέο ησλ δηαζηεκηθψλ πξνγξακκάησλ, νη ηδηφηεηεο ηνπ πηιφηνπ δνθηκψλ 
ζηξαηησηηθψλ αεξησζνχκελσλ αεξνζθαθψλ θαη ηνπ πηπρηνχρνπ κεραληθνχ 
αλαθέξνληαλ ζπρλά σο πξναπαηηνχκελεο γηα επηινγή σο αζηξνλαχηε απφ ηε NASA, 
παξφηη νχηε ν Σδσλ Γθιελ, νχηε ν θνη Θάξπεληεξ είραλ παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ 
ηίηιν ζπνπδψλ ηελ επνρή ηεο επηινγήο ηνπο. Ζ επηινγή πάλησο πεξηνξηδφηαλ αξρηθψο 
ζηνπο πηιφηνπο ηεο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο, ηφζν ζηηο ΖΠΑ φζν θαη ζηελ ΔΓ, θαη 
εηδηθφηεξα ζηνπο πηιφηνπο αεξησζνχκελσλ καρεηηθψλ. 

Κεηά ηελ επηινγή ηνπο, νη ζεκεξηλνί επίδνμνη αζηξνλαχηεο πθίζηαληαη 
πνιχκελε εθπαίδεπζε (20 κελψλ ζηελ πεξίπησζε ηεο NASA), ε νπνία πεξηιακβάλεη 
πνιιέο δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο, κέρξη θαη εθπαίδεπζε γηα εξγαζία έμσ απφ ην 
ζθάθνο. Οη ζπλζήθεο έιιεηςεο βαξχηεηαο πξνζνκνηψλνληαη κε εξγαζία κέζα ζε 
λεξφ, θαζψο θαη κε παξαβνιηθέο πηήζεηο κε αεξνπιάλα: γλσζηφ είλαη ην παξαηζνχθιη 
"vomit comet" πνπ δφζεθε ζε απηά απφ Ακεξηθαλνχο εθπαηδεπφκελνπο γηα επλφεηνπο 
ιφγνπο. Οη αζηξνλαχηεο πξέπεη επίζεο λα ζπκπιεξψζνπλ έλαλ αξηζκφ σξψλ 
πηήζεσο ζε αεξησζνχκελα πςειψλ επηδφζεσλ, φπσο ην T-38 Talon. 

 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1958
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD_%28%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%AE%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BA_1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%81%CE%AF_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%86&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CF%81%CE%B9_%CE%9B._%CE%A1%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA-%CE%9D%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA-%CE%9D%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA-%CE%9D%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%BC_%CE%9B%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BA_%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%81%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%A7%CE%AC%CE%B9%CE%B6&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD_13
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD_13
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD_13
https://el.wikipedia.org/wiki/1970
https://el.wikipedia.org/wiki/1959
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%84_%CE%9A%CE%AC%CF%81%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%28%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=T-38_Talon&action=edit&redlink=1
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O ππώηορ άνθπωπορ ζηην ελήνη 
Ο Άξκζηξνλγθ γελλήζεθε ζην Οράην ησλ 

ΖΠΑ ΣΟ 1930 θαη δηεηέιεζε ρεηξηζηήο αεξνζθάθνπο 
ζηελ αεξνπνξία λαπηηθνχ (1949- 1952). πνχδαζε 
αεξνλαππεγφο θαη ην 1955 κπήθε ζηελ Δζληθή 
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Αεξνλαπηηθήο (NACA), ηε 
κεηέπεηηα NASA. Δμειίρζεθε ζε έλαλ απφ ηνπο 
θαιχηεξνπο δνθηκαζηέο αεξνζθαθψλ ηνπ θφζκνπ. 

Σν 1962 ήηαλ θπβεξλήηεο ηεο απνζηνιήο 
Gemini 8, θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε 

ζχλδεζε δχν δηαζηεκνπινίσλ ζην δηάζηεκα. Ζ δεχηεξε δηαζηεκηθή ηνπ πηήζε σο 
θπβεξλήηε ήηαλ ε απνζηνιή Apollo 11, ε νπνία θαη ηνλ νδήγεζε ζηηο 21 Ηνπιίνπ ηνπ 
1969 ζηε ειήλε. 

 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε ηνπ, πνπ έκεηλε ζηελ ηζηνξία: «That's one 
small step for man, one giant leap for mankind.»  (Έλα κηθξφ βήκα γηα έλα άλζξσπν, 
έλα κεγάιν βήκα γηα ηελ αλζξσπφηεηα) 
 

 
Σαξίδια 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ζηνλ Άξε ηα 
πεξηζζφηεξα θαζήθνληα ηα αλαιακβάλνπλ νη 
ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο. Αλ φια πάλε θαιά, ην 
ηαμίδη ζα γίλεη ρσξίο απξφνπηα. Γη' απηφ, ν ρεηξφηεξνο 
ερζξφο ηεο απνζηνιή ζα είλαη ε αλία.  
ζν ζα πεξλνχλ νη κέξεο, ζα ππάξρεη κηα 
ζπγθεθξηκέλε ξνπηίλα. Σξεηο αζρνιίεο ζα είλαη νη 
θπξηφηεξεο: ε ζσκαηηθή άζθεζε, ε εθηέιεζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ θαζεθφλησλ θαη ηα γεχκαηα.  
Θιεηζκέλνη ζ' έλα δσκάηην κηθξφηεξν απφ θαζηζηηθφ επί 9 κήλεο, καδί κε 

ηνπο ίδηνπο αλζξψπνπο θαη ζρεδφλ ρσξίο θακία επαθή κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Ζ 
ηδησηηθή δσή ησλ αζηξνλαπηψλ ζα πεξηνξίδεηαη ζηελ θακπίλα χπλνπ, κεγέζνπο 
γθαξληαξφκπαο, θαη ζα θνξνχλ ηα ίδηα ηδξσκέλα ξνχρα γηα πνιιέο εβδνκάδεο. Ζ 
θαζεκεξηλφηεηα ζα είλαη αλππφθνξα κνλφηνλε, θη αλ παξνπζηαζηεί θάηη αλαπάληερν, 
ελδέρεηαη λα είλαη θαη επηθίλδπλν γηα ηε δσή ηνπο. Απηέο είλαη νη ζθιεξέο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηνπο πξψηνπο ηαμηδηψηεο ζηoλ Άξε.  

 
Σο Γιαζηημικό Κένηπο Κένενηι 
Eίλαη δηαζηεκνδξφκην, δειαδή ζηαζκφο εθηφμεπζεο δηαζηεκηθψλ νρεκάησλ 

ηεο NASA ζην λεζί Κέξηη ζηελ Φιφξηληα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Αμηνζεκείσην 
είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη έλα απφ ηα ηξία δηαζηεκηθά θέληξα φινπ ηνπ θφζκνπ πνπ 
έρνπλ δπλαηφηεηα πινπνίεζεο επαλδξσκέλσλ απνζηνιψλ καδί κε απηφ ηνπ 
Κπατθνλνχξ (ζην Θαδαθζηάλ, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε Ρσζία) θαη ην Εηνπθνπάλ (ζηελ 
Θίλα). 

Ζ πεξηνρή είλαη θνληά ζην αθξσηήξην Θαλάβεξαι, θάπνπ αλάκεζα ζην 
Κατάκη θαη ην Σδάθζνλβηι. Έρεη κήθνο 55 ρικ θαη πιάηνο πεξίπνπ 10 ρικ, 
θαιχπηνληαο 567 km² (ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα). Πεξίπνπ 17.000 άλζξσπνη 
εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή απηή. 
Γηαζέηεη έλα θέληξν επηζθεπηψλ θαη νξγαλσκέλεο πεξηεγήζεηο, θαη είλαη απφ ηνπο 
ζεκαληηθφηεξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο Φιφξηληα. 

 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/NASA
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%B9%CF%80_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB_%28%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8A%CE%AC%CE%BC%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%B2%CE%B9%CE%BB
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Η  ΔΛΗΝΗ 

 
Ζ ειήλε ή Φεγγάξη είλαη ν κνλαδηθφο θπζηθφο δνξπθφξνο ηεο Γεο θαη ν 

πέκπηνο κεγαιχηεξνο θπζηθφο δνξπθφξνο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο. Πήξε ην φλνκά 
ηνπ απφ ηελ ειήλε, αξραηνειιεληθή ζεά ηνπ δνξπθφξνπ απηνχ. Ιέγεηαη επίζεο 
«Φεγγάξη» ζηε δεκνηηθή γιψζζα, ιηγφηεξν επίζεκα ή πνηεηηθά. Απνηειείηαη απφ 
ζηεξεά πιηθά κε ζχζηαζε παξφκνηα κε απηή ηεο Γεο. Δίλαη ην θσηεηλφηεξν ζψκα 
ζηελ νπξάληα ζθαίξα κεηά ηνλ Ήιην, επεηδή είλαη θαη ην θνληηλφηεξν ζηε Γε νπξάλην 
ζψκα. Δμαηηίαο απηήο ηεο εγγχηεηαο, ε ειήλε έρεη ηζρπξή βαξπηηθή επίδξαζε 
ζηε Γε (παιηξξντθή αιιειεπίδξαζε), πξνθαιψληαο θαηλφκελα φπσο νη παιίξξνηεο, 
αιιά θαη επεξεάδνληαο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο 

 
Αζηπονομικά δεδομένα 

Ζ κέζε απφζηαζε Γεο - ειήλεο είλαη 384.403 
ρηιηφκεηξα (παξαηεξείηαη φηη απηή ε απφζηαζε 
απμάλεηαη θαηά πεξίπνπ 0.32 εθαηνζηά ην κήλα θαη 
απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ησλ παιηξξντθψλ δπλάκεσλ). Ζ 
δηάκεηξνο ηεο ζειήλεο είλαη 3.476 ρηιηφκεηξα (πεξίπνπ 
ην 1/4 ηεο γήηλεο). Ζ βαξχηεηα ζηελ επηθάλεηα ηεο 
ειήλεο είλαη ζε έληαζε ην 1/6 πεξίπνπ απηήο ηεο Γεο. 

Πεξηζηξέθεηαη ζηνλ ειαθξψο θεθιηκέλν άμνλά ηεο ζε 27 εκέξεο 7 ψξεο θαη 43 
ιεπηά, αθξηβψο ζηνλ ίδην ρξφλν πνπ δηαξθεί ε ηξνρηαθή πεξηθνξά ηεο γχξσ απφ ηε 
Γε. Απηφο ν ζπληνληζκφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ απφ ηε γε βιέπνπκε πάληα ηελ ίδηα 
φςε ηεο, θάηη πνπ νθείιεηαη ζηελ βαξπηηθή έιμε απφ ηε Γε. Ζ Γε θαη ε ζειήλε 
βαξπηηθά είλαη έλα εληαίν ζψκα κε θνηλφ βαξπηηθφ θέληξν. 

Οη εθιείςεηο Ζιίνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ειήλε, φηαλ απηή πεξλά 
θαηλνκεληθά κπξνζηά απφ ην ήιην, ζθηάδνληαο κέξνο ηεο Γεο, αληίζεηα κε 
ηηο εθιείςεηο ειήλεο πνπ πξνθαινχληαη νκνίσο απφ ηνλ πιαλήηε Γε. 

 
σημαηιζμόρ 
Αξθεηνί κεραληζκνί έρνπλ πξνηαζεί γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο ειήλεο 4,527 ± 

0,010 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ, πεξίπνπ 30-50 εθαηνκκχξηα ρξφληα κεηά ηνλ 
ζρεκαηηζκφ ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο. ε απηνχο ηνπο κεραληζκνχο πεξηιακβάλνληαη: 
ε απνθνπή ηεο ειήλεο απφ ην θινηφ ηεο Γεο απφ θπγφθεληξεο δπλάκεηο, ε νπνία ζα 
απαηηνχζε ππεξβνιηθά κεγάιε αξρηθή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηεο Γεο, ε βαξπηηθή 
ζχιιεςε κίαο πξνζρεκαηηζκέλεο ειήλεο, ε νπνία ζα απαηηνχζε αλέθηθηα 
εθηεηακέλε αηκφζθαηξα ηεο Γεο λα δηαρέεη ηελ ελέξγεηα ηεο ζην ζεκείν πνπ 
δηέξρεηαη ε ειήλε, θαη ηε ζπλ-δεκηνπξγία ηεο Γεο θαη ηεο ειήλεο απφ θνηλνχ ζηνλ 
αξρέγνλν δίζθν πξνζαχμεζεο, ην νπνίν δελ εμεγεί ηελ έιιεηςε ηνπ κεηαιιηθνχ 
ζηδήξνπ ζην θεγγάξη. Απηέο νη ππνζέζεηο, επίζεο, δελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ 
πςειή ζηξνθνξκή ζην ζχζηεκα Γεο-ειήλεο. 

Ο πην πηζαλφο κεραληζκφο είλαη ε ζχγθξνπζε ελφο πιαλήηε κε ηε λεαξή Γε. 
Κεηά ηε ζχγθξνπζε ηα ζσκαηηδία πνπ εθηηλάρζεθαλ ζην δηάζηεκα ηέζεθαλ ζε ηξνρηά 
γχξσ απφ ηε Γε θαη ζην ηέινο ζρεκάηηζαλ ηε ειήλε. Οη γηγάληηεο ζπγθξνχζεηο 
πηζηεχεηαη φηη ήηαλ θνηλέο ζηηο αξρέο ηνπ Ζιηαθνχ πζηήκαηνο. Πξνζνκνηψζεηο ζε 
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πνπ αλαπαξάγνπλ κία ηεξάζηηα ζχγθξνπζε είλαη ζπλεπείο κε 
ηηο κεηξήζεηο ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ ζπζηήκαηνο Γεο-ειήλεο, θαη ην κηθξφ κέγεζνο 
ηνπ ππξήλα ηεο ειήλεο. Γείρλνπλ επίζεο φηη ε πεξηζζφηεξε απφ ηε ειήλε πξνήιζε 
απφ ζχγθξνπζε, φρη απφ ηελ πξσην-Γε. Ωζηφζν, νη κεηεσξίηεο δείρλνπλ φηη θαη άιια 
εζσηεξηθά ζψκαηα ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ν Άξεο θαη ε Δζηία έρνπλ πνιχ 
δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο φζνλ αθνξά ηα ηζφηνπα ηνπ νμπγφλνπ θαη 
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ηνπ βνιθξακίνπ απ φηη κε ηε Γε, ελψ ε Γε θαη ε ειήλε έρνπλ ζρεδφλ ηαπηφζεκεο 
ηζνηνπηθέο ζπλζέζεηο. Κεηά ηελ αλάκεημε ηνπ εμαηκηζέληνο πιηθνχ θαηά ηε 
δηακφξθσζεο ηεο Γεο θαη ηεο ειήλεο ζα κπνξνχζε λα εμηζσζνχλ νη ηζνηνπηθέο 
ζπλζέζεηο ηνπο, αλ θαη απηφ ζπδεηείηαη. 

Δλψ ππάξρεη ε ζεσξία φηη ε λεαξή ειήλε κεγάισζε γξήγνξα 
πξνζξνθφληαο ηα θνκκάηηα πνπ ηέζεθαλ ζε ηξνρηά, κηα δεχηεξε ζεσξία ππνζηεξίδεη 
φηη αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ δχν θεγγάξηα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζπγρσλεχηεθαλ ζε 
κηα αξγή ζχγθξνπζε, ζρεκαηίδνληαο ηελ ζεκεξηλή ειήλε. Ζ ζεσξία απηή εμεγεί 

γηαηί ν θινηφο ηεο ειήλεο είλαη πεξίπνπ 50 ρηιηφκεηξα πην 
παρχο ζηελ αζέαηε πιεπξά ηεο απφ φηη απηή πνπ θαίλεηαη 
απφ ηε Γε. Τπνινγηζηηθά κνληέια δείρλνπλ φηη ην 
κηθξφηεξν θεγγάξη είρε πεξίπνπ ην έλα ηξηαθνζηφ ηεο 
κάδαο ηεο ειήλεο θαη δηάκεηξν πεξίπνπ 1.000 ρηιηφκεηξα. 
Θαζψο νη παιηξξντθέο δπλάκεηο ηεο Γεο ζα αχμαλαλ ηελ 
αθηίλα ηεο ηξνρηάο ησλ δχν θεγγαξηψλ, νη ηζνξξνπίεο 
κεηαμχ ηνπο άιιαμαλ, κε απνηέιεζκα λα ζπγθξνπζηνχλ 

κε κηθξή ηαρχηεηα θαη νπζηαζηηθά ην κηθξφ θεγγάξη λα απισζεί γχξσ απφ ην 
κεγαιχηεξν. Άιιεο ζεσξίεο γηα λα εμεγήζνπλ ην θαηλφκελν είλαη κηα αζχκκεηξε 
ζχγθξνπζε πνπ δεκηνχξγεζε ην κεγάιν θξαηήξα ζην λφηην πφιν ηεο ειήλεο θαη ε 
δξάζε ησλ παιηξξντθψλ δπλάκεσλ.  

 
Κινήζειρ 
Οη βαζηθέο θηλήζεηο ηεο ειήλεο είλαη δχν. Θηλείηαη γχξσ απφ ηε Γε ζε 

ειιεηπηηθή ηξνρηά θαη ζπκπιεξψλεη κηα πεξηζηξνθή γχξσ απφ ην θέληξν ηεο ζε 29,53 
εκέξεο. Ο ρξφλνο απηφο νλνκάδεηαη ζπλνδηθφο κήλαο. Δπίζεο πεξηζηξέθεηαη γχξσ 
απφ ηνλ άμνλά ηεο θαη ζπκπιεξψλεη κηα πεξηζηξνθή ζε 27,3 εκέξεο. Ο ρξφλνο απηφο 
νλνκάδεηαη αζηξηθφο κήλαο. Σν απνηέιεζκα ησλ δχν απηψλ θηλήζεσλ είλαη ε ειήλε 
λα δείρλεη ζε καο πάληνηε ηελ ίδηα πιεπξά. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη ζχγρξνλε 
πεξηζηξνθή ηεο ειήλεο θαη νθείιεηαη ζηελ εμίζσζε ησλ ρξφλσλ ηεο πεξηθνξάο ηεο 
γχξσ απφ ηε Γε θαη ηεο πεξηζηξνθήο γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο. 

 
Δθηφο απφ ηηο δχν απηέο θηλήζεηο, παξαηεξνχληαη ηα θαηλφκελα ησλ Ιηθλίζεσλ ηεο 
ειήλεο (Lunar libration) φπνπ εκθαλίδνπλ ηε ειήλε ζαλ λα πξαγκαηνπνηεί κηα 
παιηλδξνκηθή θίλεζε. Οη ιηθλίζεηο ηεο ειήλεο ρσξίδνληαη ζηηο γεσκεηξηθέο 
ιηθλίζεηο θαη ζηε θπζηθή ιίθληζε.  Οη γεσκεηξηθέο ιηθλίζεηο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο 
επηκέξνπο ιηθλίζεηο: Σελ θαηά κήθνο ιίθληζε πνπ νθείιεηαη ζηελ ειαθξψο ειιεηπηηθή 
ηξνρηά ηεο ειήλεο, ηελ θαηά πιάηνο ιίθληζε πνπ νθείιεηαη ζε κηα κηθξή θιίζε 
κεηαμχ ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο ηξνρηάο ηεο Γεο θαη 
ηελ εκεξήζηα ιίθληζε πνπ νθείιεηαη ζηελ κεηαθίλεζε ηεο ζέζεο ηνπ παξαηεξεηή 
πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, ιφγσ ηεο πεξηζηξνθήο ηεο Γεο. 
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ΠΛΑΝΗΣΔ ΚΑΙ ΑΣΔΡΙΑ 

 
Οπιζμόρ πλανηηών  
Οη πιαλήηεο ζχκθσλα κε ηνλ ζχγρξνλν νξηζκφ ηεο Γηεζλνχο Αζηξνλνκηθήο 

Έλσζεο (IAU) είλαη νπξάληα ζψκαηα πνπ  βξίζθνληαη ζε ηξνρηά γχξσ απφ 
ηνλ Ήιην θαη φρη γχξσ απφ θάπνην άιιν ζψκα,  δηαζέηνπλ επαξθή κάδα θαη βαξχηεηα 
ψζηε λα έρνπλ απνθηήζεη ζθαηξηθφ ζρήκα θαη θπξηαξρνχλ ζηελ ηξνρηαθή δψλε ζηελ 
νπνία θηλνχληαη. 
 

ειπά ηων πλανηηών 
Σελ αξραία επνρή, νη αζηξνλφκνη παξαηήξεζαλ φηη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

θσηεηλά ζψκαηα άιιαδαλ ζέζε θαηά κήθνο ηνπ νπξαλνχ ζε ζρέζε κε ηα άιια 
άζηξα. Οη Αξραίνη Έιιελεο ηα απνθάιεζαλ πιάλεηεο αζηέξεο ή απιά πιαλήηνη. Απφ 
εθεί πξνέθπςε ε ιέμε πιαλήηεο. ην δηθφ καο ειηαθφ ζχζηεκα ππάξρνπλ νρηψ 
πιαλήηεο θαη είλαη νη εμήο: (κε αχμνπζα απφζηαζε απφ ηνλ ήιην) Δξκήο, Αθξνδίηε, 
Γε, Άξεο, Γίαο, Θξφλνο, Οπξαλφο , Πνζεηδψλαο. Οη παξαπάλσ πιαλήηεο αλήθνπλ ζε 
δπν θαηεγνξίεο ζηνπο «Γήηλνπο Πιαλήηεο» θαη ζηνπο «Αέξηνπο Πιαλήηεο» ή 
«Γηγάληηα αέξηα». Ζ πξψηε θαηεγνξία απνηειείηε απφ ηνπο πιαλήηεο Δξκήο, 
Αθξνδίηε, Γε θαη Άξεο, ελψ ζηε δεχηεξε θαηαηάζζνληαη νη ππφινηπνη επεηδή  ε 
ζχζηαζε ηνπο είλαη αέξηα (Τδξνγφλν θπξίσο), ελψ φινη έρνπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
δαθηχινπο, νη εληππσζηαθφηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη νη Γαθηχιηνη ηνπ Θξφλνπ. 
 
 

Δξωηεπικοί πλανήηερ  
Πεξηνξηζκέλεο είλαη νη γλψζεηο καο φζνλ αθνξά ηα άιια ειηαθά ζπζηήκαηα 

φκσο έρνπλ  παξαηεξεζεί  νη εμσηεξηθνί πιαλήηεο κε κία λέα ζεηξά νξγάλσλ, κεηαμχ 
ησλ νπνίσλ ηα δηαζηεκηθά ηειεζθφπηα. Πξνο ην παξφλ ην COROT θαη ην Θέπιεξ 
εμεξεπλνχλ θη αλαθαιχπηνπλ εμσειηαθνχο πιαλήηεο κε βάζε ηηο κεηαβνιέο ζην θσο 
ελφο άζηξνπ. 

Σν 1995 αλαθαιχθζεθε ν πξψηνο πιαλήηεο εθηφο ηνπ ειηαθνχ καο 
ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη  ε χπαξμε πιαλεηψλ ζε ηξνρηά γχξσ απφ άιια άζηξα. Απηνί 
νλνκάδνληαη εμσειηαθνί πιαλήηεο ή εμσπιαλήηεο (extrasolar planets). ν πξψηνο 
πιαλήηεο πνπ αλαθαιχθζεθε  απφ ην άζηξν 51 Πήγαζνπ ηηο 6 Οθησβξίνπ 1995 ελψ 
απφ  ηφηε έρνπλ αλαθαιπθζεί 843 εμσειηαθνί πιαλήηεο. Αλ θαη νη πιαλήηεο πνπ 
έρνπλ αλαθαιπθζεί έσο ηψξα είλαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία πιαλήηεο 
γίγαληεο (ηνπιάρηζηνλ ηνπ κεγέζνπο ηνπ Γία ή ηνπ Θξφλνπ), νη αζηξνλφκνη 
πηζηεχνπλ ζηελ χπαξμε θαη πιαλεηψλ παξφκνησλ κε ηε Γε, γεγνλφο πνπ ζα 
κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη έξεπλα γηα εμσγήηλε δσή). Οη κηθξφηεξνη πιαλήηεο έρνπλ 
βξεζεί λα πεξηθέξνληαη γχξσ απφ πάιζαξ. Κηα ληνπδίλα πιαλεηψλ κε κάδα 10 κε 20 
θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε γήηλε έρνπλ ην παξαηζνχθιη Πνζεηδψλεο, εμαηηίαο ηεο 
παξεκθεξνχο ηνπο κάδαο. Οη πιαλήηεο κε κηθξφηεξε κάδα νλνκάδνληαη ππεξγαίεο, 
σζηφζν αξθεηά κεγαιχηεξε απφ ηε γήηλε. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ δηαθνξεηηθφ ησλ 
άιισλ ζπζηεκάησλ απφ ην Ζιηαθφ είλαη φηη νη γηγάληηνη πιαλήηεο πεξηθέξνληαη πνιχ 
θνληά ζην άζηξν, ελψ ππάξρνπλ θαη πιαλήηεο ησλ νπνίσλ ε εγγχηεηα ζην άζηξν 
απνκαθξχλεη ηελ αηκφζθαηξα εμαηηίαο ηεο αζηξηθήο αθηηλνβνιίαο. κσο σο ηψξα δελ 
έρεη αλαθαιπθζεί θαλέλαο ηέηνηνο πιαλήηεο. 
Έρνπλ εληνπηζηεί κέρξη ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ 200 πιαλήηεο πνπ πεξηθέξνληαη γχξσ 
απφ άιια άζηξα. 
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Σποσιά πλανηηών  
ηελ αξραία Διιάδα, Θίλα θαη Βαβπισλία θαη φινπο ηνπο πξνζχγρξνλνπο 
πνιηηηζκνχο, πηζηεπφηαλ ζρεδφλ θαζνιηθά φηη ε Γε ήηαλ ην θέληξν ηνπ χκπαληνο, 
θαη φινη νη πιαλήηεο πεξηθέξνληαλ γχξσ απφ ηε Γε. Ο ιφγνο ήηαλ ην γεγνλφο φηη νη 
πιαλήηεο έκνηαδαλ λα πεξηθέξνληαη γχξσ απφ ηε Γε θάζε κέξα θαη ε θνηλή αληίιεςε 
ήηαλ φηη ε Γε ήηαλ ζηαζεξή. 
 

Αζηέπια οπιζμόρ 
Οη αξραίνη πίζηεπαλ πσο νη αζηέξεο ήηαλ κηθξνζθνπηθέο πεγέο θσηφο ή 

θάπνηεο ηξχπεο ζην πέπιν ηεο λχθηαο. 
ηελ Αζηξνλνκία γεληθά αζηέξαο (star) ή απιαλήο (ζε αληηδηαζηνιή κε 

ηνλ πιαλήηε), νλνκάδεηαη ην θάζε νπξάλην ζψκα πνπ δηαηεξεί φιεο εθείλεο ηηο 
ηδηφηεηεο ηνπ δηθνχ καο Ζιίνπ πέξημ ηνπ νπνίνπ πεξηζηξέθεηαη ε Γε. πλεπψο φινη 
νη αζηέξεο είλαη Ήιηνη εθ ησλ νπνίσλ θαη παξαηεξείηαη θαηάζηηθηνο ν νπξάληνο ζφινο. 
Οη αζηέξεο απηνί δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

1. Αεηθαλείο αζηέξεο, πνπ παξαηεξνχληαη φιν ην 24σξν, πάλσ απφ 
ηνλ νξίδνληα. 

2. Αθαλείο αζηέξεο, πνπ παξακέλνπλ φιν ην 24σξν ππφ ηνλ νξίδνληα θαη ε 
παξαηήξεζή ηνπο δελ είλαη εθηθηή. 

3. Ακθηθαλείο αζηέξεο, πνπ άιινηε παξαηεξνχληαη ππέξ ηνλ νξίδνληα θαη 
άιινηε φρη. 
 
Γημιοςπγία αζηέπων 
ηαλ κία πεξηνρή θαηαξξεχζεη απφ ην βάξνο ηεο, ηφηε νη αζηέξεο 

γελληνχληαη ζε λεθειψκαηα. ηαλ είλαη αξθεηά ππθλφ, αξρίδνπλ νη ππξεληθέο 
αληηδξάζεηο, θαζψο ην πδξνγφλν κεηαηξέπεηαη ζε ήιην κέζσ ηεο ππξεληθή ζχληεμε. 
ζν ην άζηξν θάλεη απηή ηε δηαδηθαζία, βξίζθεηαη ζηελ θχξηα αθνινπζία. Ζ 
εζσηεξηθή πίεζε απνηξέπεη ην άζηξν απφ ηελ θαηάξξεπζε. ηαλ ηειεηψζεη απηή ε 
θάζε, αζηέξεο κε κάδα ηνπιάρηζηνλ 0,4 θνξέο φζν ε ειηαθή κεηαηξέπνληαη 
ζε εξπζξνχο γίγαληεο θαη ζπληήθνπλ βαξχηεξα ζηνηρεία. Κε άιια ιφγηα, Ζ 
δεκηνπξγία ελφο αζηεξηνχ μεθηλά κε κηα βαξπηηθή αζηάζεηα ζην εζσηεξηθφ ελφο 
κνξηαθνχ λέθνπο, πνπ ζπρλά πξνθαιείηαη απφ ηα θξνπζηηθά θχκαηα 
ελφο ππεξθαηλνθαλή (καδηθή αζηξηθή έθξεμε) ή ηε ζχγθξνπζε δχν γαιαμηψλ (φπσο 
ζε έλαλ αζηξνγφλν γαιαμία). Κφιηο κηα πεξηνρή έρεη θζάζεη ζε επαξθή ππθλφηεηα 
χιεο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηα θξηηήξηα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο αζηάζεηαο Σδηλ αξρίδεη λα 
θαηαξξέεη θάησ απφ ηε δχλακε ηεο δηθήο ηνπ βαξχηεηαο. Θαζψο ην λέθνο θαηαξξέεη, 
κεκνλσκέλεο ζπγθεληξψζεηο ηεο ππθλήο ζθφλεο θαη ηνπ αεξίνπ απνηεινχλ απηφ πνπ 
είλαη γλσζηφ σο ζθαηξίδην ηνπ Bok. Θαζψο έλα ζθαηξίδην θαηαξξέεη θαη ε ππθλφηεηα 
απμάλεη, ε βαξπηηθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα θαη ε ζεξκνθξαζία 
αλεβαίλεη. ηαλ ην πξσηαζηξηθφ λέθνο έρεη θηάζεη πεξίπνπ ζε πδξνζηαηηθή 
ηζνξξνπία, έλαο πξσηναζηέξαο ζρεκαηίδεηαη ζηνλ ππξήλα. Απηνί νη πξν Θχξηαο 
Αθνινπζίαο αζηέξεο ζπρλά πεξηβάιινληαη απφ έλα πξσηνπιαλεηηθφ δίζθν. Ζ 
πεξίνδνο ηεο βαξπηηθήο ζπζηνιήο δηαξθεί πεξίπνπ 10-15 εθαηνκκχξηα ρξφληα.  ηε 
ζπλέρεηα αζηέξεο ζαλ ηνλ ήιην απνκαθξχλνπλ ηελ αηκφζθαηξά ηνπο θαη 
κεηαηξέπνληαη ζε ιεπθνχο λάλνπο. Αζηέξηα δέθα ή πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ηνλ ήιην 
ζπληήθνπλ φιν θαη βαξχηεξα ζηνηρεία, κέρξη ζρεκαηηζηεί ζίδεξνο. Σφηε εθξήγλπληαη 
σο ππεξθαηλνθαλείο αζηέξεο θαη ην αληηθείκελν πνπ κέλεη είλαη απίζηεπηα 
ζπκππθλσκέλν. Απηά ηα αληηθείκελα είλαη νη αζηέξεο λεηξνλίσλ θαη νη καχξεο ηξχπεο. 

Ζ δεκηνπξγία ελφο αζηεξηνχ μεθηλά κε κηα βαξπηηθή αζηάζεηα ζην εζσηεξηθφ 
ελφο κνξηαθνχ λέθνπο, πνπ ζπρλά πξνθαιείηαη απφ ηα θξνπζηηθά θχκαηα 
ελφο ππεξθαηλνθαλή (καδηθή αζηξηθή έθξεμε) ή ηε ζχγθξνπζε δχν γαιαμηψλ (φπσο 
ζε έλαλ αζηξνγφλν γαιαμία). Κφιηο κηα πεξηνρή έρεη θζάζεη ζε επαξθή ππθλφηεηα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CE%B9%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82_%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82
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χιεο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηα θξηηήξηα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο αζηάζεηαο Σδηλ αξρίδεη λα 
θαηαξξέεη θάησ απφ ηε δχλακε ηεο δηθήο ηνπ βαξχηεηαο.  

Θαζψο ην λέθνο θαηαξξέεη, κεκνλσκέλεο ζπγθεληξψζεηο ηεο ππθλήο ζθφλεο 
θαη ηνπ αεξίνπ απνηεινχλ απηφ πνπ είλαη γλσζηφ σο ζθαηξίδην ηνπ Bok. Θαζψο έλα 
ζθαηξίδην θαηαξξέεη θαη ε ππθλφηεηα απμάλεη, ε βαξπηηθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε 
ζεξκφηεηα θαη ε ζεξκνθξαζία αλεβαίλεη. ηαλ ην πξσηαζηξηθφ λέθνο έρεη θηάζεη 
πεξίπνπ ζε πδξνζηαηηθή ηζνξξνπία, έλαο πξσηναζηέξαο ζρεκαηίδεηαη ζηνλ ππξήλα. 
Απηνί νη πξν Θχξηαο Αθνινπζίαο αζηέξεο ζπρλά πεξηβάιινληαη απφ 
έλα πξσηνπιαλεηηθφ δίζθν. Ζ πεξίνδνο ηεο βαξπηηθήο ζπζηνιήο δηαξθεί πεξίπνπ 10-
15 εθαηνκκχξηα ρξφληα. 

,ηη βιέπνπκε ζηνλ νπξαλφ είλαη Ήιηνη αζηέξηα άιινη κηθξφηεξνη θαη άιινη 
ρηιηάδεο θνξέο κεγαιχηεξνη απφ ηνλ δηθφ καο Ήιην, ν κφλνο ιφγνο πνπ θαίλνληαη 
ηφζν κηθξά είλαη ε αζχιιεπηα ηεξάζηηεο απνζηάζεηο πνπ καο ρσξίδνπλ απφ ηε γε. 
 

Ονομαηολογία αζηέπων 
Σφζν φκσο απηνί νη 30 αζηέξεο, φζν θαη φινη νη άιινη νη νξαηνί 

ρσξίο ηειεζθφπην, ζε θάζε αζηεξηζκφ, έρνπλ θαζνξηζζεί δηεζλψο (ν θαζέλαο) κε έλα 
γξάκκα (κηθξφ) ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ. Σν γξάκκα α έρεη ζπλήζσο ν 
ιακπξφηεξνο αζηέξαο ηνπ αζηεξηζκνχ, ην β ν ακέζσο ακπδξφηεξνο θ.ν.θ. Έηζη 
ινηπφλ ν Βέγαο, ν ιακπξφηεξνο αζηέξαο ηνπ βνξείνπ νπξάληνπ εκηζθαηξίνπ, ζηνλ 
αζηεξηζκφ ηεο Ιχξαο, ιέγεηαη θαη α Lyr (ή α ηεο Ιχξαο). 

Δάλ θάπνηνο αζηεξηζκφο έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ 24 αζηέξεο (αξθεηά 
ζχλεζεο) ηφηε ακέζσο κεηά ηνλ σ (ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ) ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 
γξάκκαηα ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ. Κεηά ην ηέινο ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη νη αξαβηθνί αξηζκνί. 

Πξνθεηκέλνπ δε πεξί ησλ ππνινίπσλ αζηέξσλ πνπ είλαη νξαηνί κφλν κε 
ηειεζθφπηα, αληί νλφκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ν αξηζκφο κε ηνλ νπνίν θαη έρνπλ 
θαηαρσξεζεί ζηνπο αζηξηθνχο θαηαιφγνπο.                                                                                
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ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΛΑΝΗΣΩΝ 

 
Ήλιορ 

ην θέληξν ηνπ Ζιηαθνχ ζπζηήκαηνο βξίζθεηαη 
ν Ήιηνο, έλα θίηξηλν αζηέξη ηεο θχξηαο 
αθνινπζίαο ειηθίαο ζρεδφλ 5 δηζεθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ. 

ηελ ειιεληθή κπζνινγία ν ζεφο ηνπ Ήιηνπ ήηαλ 
ν Απφιισλ, δίδπκνο αδειθφο ηεο 
Άξηεκεο θαη γηνο ηνπ Γία θαη ηεο 
Ιεηνχο. Σνλ θαληάδνληαλ λα 

ηππεχεη έλα άξκα πνπ ην έζεξλαλ άινγα δηαζρίδνληαο ηνλ 
νπξαλφ, θέξλνληαο θσο ζηε γε. Σν ηαμίδη ηνπ Ζιίνπ 
μεθηλνχζε, φπσο ήηαλ θπζηθφ, απφ ηελ Αλαηνιή θαη ηειείσλε 
ζηε Γχζε, φπνπ ν Ήιηνο νινθιήξσλε ηνπο θαζεκεξηλνχο ηνπ 
θχθινπο θη επέζηξεθε πίζσ ζην παιάηη ηνπ ζηελ αλαηνιή, ζε 
έλα ρξπζφ δνρείν. 

 
Δπμήρ 
Ο Δπμήρ είλαη ν πιεζηέζηεξνο ζηνλ Ήιην πιαλήηεο, θαη ν κηθξφηεξνο 

ζην Ζιηαθφ χζηεκα. 
ην φξνο Θπιιήλε γελλήζεθε ν Δξκήο. Παηέξαο ηνπ, 

ν βαζηιηάο Θεψλ θαη αλζξψπσλ Γίαο θαη κεηέξα ηνπ ε πιεηάδα 
Καία, ε πην ληξνπαιή απφ ηηο επηά θφξεο ηνπ Άηιαληα θαη ηεο 
Πιεηφλεο. Ο Δξκήο είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηφο σο ν ζεφο ηεο 
επηθνηλσλίαο θαη ησλ δξφκσλ. Βξέθνο αθφκε, θαηάθεξε λα 
πεδήμεη έμσ απφ ηελ θνχληα ηνπ θαη λα βγεη απφ ηελ ζπειηά 
ρσξίο λα γίλεη αληηιεπηφο. Βγαίλνληαο ζθφληαςε ζε κία ρειψλα 
ε νπνία ηνπ έθαλε κεγάιε εληχπσζε. Αθνχ ηελ πεξηεξγάζηεθε 

κε κεγάιε πξνζνρή εκπλεχζηεθε λα ηεο αδεηάζεη ην θαχθαιν θαη λα ην 
κεηακνξθψζεη πξνζζέηνληαο ζηε ζπλέρεηα γηα ρνξδέο θνκκάηηα απφ πξνβαηίζηα 
έληεξα ζε έλα έμνρν κνπζηθφ φξγαλν. Οη ηθαλφηεηεο ηνπ Δξκή ήηαλ πνιχ ρξήζηκεο 
γηα φινπο ζρεδφλ ηνπο ζενχο νη νπνίνη ηνλ ζαχκαδαλ γηα ηελ επζηξνθία θαη ηελ 
πνλεξηά ηνπ θαη ηνπ εκπηζηεπφληνπζαλ δηάθνξεο δχζθνιεο απνζηνιέο. Πξψηνο θαη 
θαιχηεξνο ν Γίαο, ν νπνίνο ηνλ έρξεζε θήξπθα θαη αγγειηνθφξν ηνπ, ραξίδνληαο ηνπ 
θηεξσηά ζαλδάιηα θαη ην θεξχθεηνλ (ξαβδί). Κε απηά ν γνξγνπφδαξνο ζεφο πεηνχζε 
πάλσ απφ ζηεξηά θαη ζάιαζζα θαη κεηέθεξε ζηνλ ππφινηπν θφζκν ηελ ζέιεζε ηνπ 
Γία ελψ ζηνλ Γία επέζηξεθε εηδήζεηο απφ ηα κέξε πνπ επηζθέπηνληαλ. 

Έρνληαο θαηαθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαθέξεηαη ζε νπξαλφ θαη γε ν 
Δξκήο ηαρχηαηα, θαηάθεξε λα απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηαμηδεχεη θαη ζηνλ Θάησ 
Θφζκν. Ο βαζηιηάο ηνπ Θάησ Θφζκνπ Άδεο, εθηηκψληαο φπσο θαη ν Γίαο ηηο 
ηθαλφηεηεο ηνπ Δξκή, ηνλ έρξεζε ζπλνδφ ησλ λεθξψλ ζηνλ άιιν θφζκν θαη έθηνηε 
απέθηεζε κία εθ ησλ βαζηθψλ ηνπ ηδηνηήησλ, απηήλ ηνπ ςπρνπνκπνχ.  

 
Αθποδίηη 
Ζ Αθποδίηη είλαη ν δεχηεξνο ζε απφζηαζε απφ 

ηνλ Ήιην πιαλήηεο ηνπ Ζιηαθνχ πζηήκαηνο. Δίλαη ην πην ιακπξφ αληηθείκελν ζηνλ 
λπθηεξηλφ νπξαλφ κεηά ηνλ Ήιην θαη ηε ειήλε. Ολνκάδεηαη απφ ην 
ιαφ Απγεξηλφο ή Απνζπεξίηεο. Δίλαη παξφκνηα ζηε Γε ζε κέγεζνο, αιιά πνιχ 
δηαθνξεηηθή ζε θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαιχπηεηαη απφ ππθλά 
λέθε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ θαη 
ε πίεζε θαη ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα ηεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ηηο 
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αληίζηνηρεο ηεο Γεο. Ζ Αθξνδίηε νλνκάδεηαη «αδειθή ηεο Γεο», σο πξνο ηελ 
νκνηφηεηα ηεο κε ηελ Γε. 

Ζ Αθξνδίηε ήηαλ γλσζηή απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο, θαζψο είλαη εχθνια 
νξαηή ζηνλ νπξαλφ. ηελ αξραηφηεηα νλνκάδνληαλ Δσζθφξνο («απηφο πνπ θέξλεη 
ηελ απγή») φηαλ εκθαλίδνληαλ ην πξσί θαη Έζπεξνο ην βξάδπ. H ζεά Αθξνδίηε θαηά 
ηε κπζνινγία ήηαλ ε πξνζσπνπνίεζε ηεο νκνξθηάο θαη ε πξνζηάηηδα ηνπ έξσηα. 
Έηζη είλαη πξνθαλήο ν ιφγνο πνπ δφζεθε ην φλνκα ηεο πην ιακπεξήο ζεάο ζην 
ζπγθεθξηκέλν πιαλήηε. 

 
Γη 

Ζ Γη είλαη ν πιαλήηεο ζηνλ νπνίν θαηνηθνχλ 
νη άλζξσπνη, θαζψο θαη εθαηνκκχξηα άιια είδε, θαη ν κνλαδηθφο 
πιαλήηεο ζηνλ νπνίν γλσξίδνπκε φηη ππάξρεη δσή. Δίλαη ν ηξίηνο 
ζε απφζηαζε πιαλήηεο απφ ηνλ Ήιην. 

 
 
Άπηρ 

Ο Άπηρ είλαη ν ηέηαξηνο (4νο) ζε απφζηαζε απφ 
ηνλ Ήιην πιαλήηεο ηνπ Ζιηαθνχ καο πζηήκαηνο (Ζ/), ν 
δεχηεξνο πιεζηέζηεξνο ζηε Γε, θαη ν έβδνκνο ζε κέγεζνο θαη 
κάδα ηνπ Ζ/. Ιέγεηαη ζπρλά θαη «εξπζξφο πιαλήηεο» εμαηηίαο 
ηνπ εξπζξνχ ρξψκαηνο. Ο Άξεο δεκηνπξγήζεθε πξηλ απφ 4,5 
δηζ. έηε απφ ηνλ πιαλεηηθφ δίζθν ζηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ 
θαη νη ππφινηπνη πιαλήηεο. ήκεξα είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη ν 

Άξεο, ζηα αξρηθά ζηάδηα εμέιημήο ηνπ, θαιππηφηαλ ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ απφ πγξφ 
λεξφ βάζνπο ηνπιάρηζηνλ κεξηθψλ κέηξσλ, ελψ ππάξρνπλ θαη ελδείμεηο γηα ηελ 
χπαξμε ελφο ηνπιάρηζηνλ σθεαλνχ. Έηζη, ππάξρεη ην ελδερφκελν ν Άξεο λα 
θηινμελνχζε δσή ζε κνξθή κηθξνβίσλ (πνπ φκσο είλαη ζίγνπξν φηη δελ εμειίρηεθε 
παξαπάλσ) θαη ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ε δσή ζηε Γε ζα 
κπνξνχζε λα έρεη πξνέιζεη απφ ηνλ Άξε. 

 
Γίαρ 

O Γίαρ είλαη ν κεγαιχηεξνο πιαλήηεο ηνπ Ζιηαθνχ 
πζηήκαηνο ζε δηαζηάζεηο θαη κάδα. Δίλαη ν πέκπηνο θαηά ζεηξά 
πιαλήηεο μεθηλψληαο απφ ηνλ Ήιην.  Δίλαη έλαο γίγαληαο 
αεξίσλ κε κάδα ιίγν κηθξφηεξε απφ ην έλα ρηιηνζηφ ηεο ειηαθήο, 
αιιά δπφκηζη θνξέο κεγαιχηεξε ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο κάδαο ησλ 
ππφινηπσλ πιαλεηψλ ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ο Γίαο, καδί κε 
ηνλ Θξφλν, ηνλ Οπξαλφ θαη ηνλ Πνζεηδψλα, αλαθέξνληαη σο αέξηνη 

γίγαληεο. Γίαο ή Εεπο, , ν Άξρσλ ηνπ νπξαλνχ, ν Θεφο ηνπ θεξαπλνχ θαη ηεο βξνρήο, 
απηφο πνπ ζπγθεληξψλεη ηα ζχλλεθα... O Γίαο, ν παηέξαο ησλ ζεψλ θαη ησλ 
αλζξψπσλ, ζπκβφιηδε γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ηελ παληνδπλακία θαη ηελ απφιπηε 
εμνπζία. Δίρε ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ ζχκπαληνο. Κπνξνχζε λα ειέγρεη ηα πάληα. Σν 
θιάκα φκσο ηνπ ζετθνχ βξέθνπο ήηαλ πνιχ δπλαηφ. Οη λεαξέο θνπέιεο, γηα λα 
απνθχγνπλ θάπνηα αλεπηζχκεηε επίζθεςε ηνπ Θξφλνπ εμαηηίαο φιεο απηήο ηεο 
θαζαξίαο, θάιεζαλ ηνπο θίινπο ηνπο, ηνπο Θνπξήηεο. Απηνί ήηαλ δαηκνληθά μσηηθά 
ηνπ δάζνπο κε παξάμελε κνξθή. Θάζε θνξά πνπ ν Γίαο έθιαηγε, άξρηδαλ λα 
ρνξεχνπλ έλαλ άγξην πνιεκηθφ ρνξφ, ηνλ ππξξίρην, θαη λα ηξαγνπδνχλ βγάδνληαο 
πνιεκηθέο ηαρέο θαη ρηππψληαο ηα δφξαηα θαη ηα αθφληηα πάλσ ζηε γε, πνπ 
ηξαληαδφηαλ νιφθιεξε. Έηζη ν Θξφλνο δελ κπνξνχζε λα αθνχζεη ην θιάκα ηνπ 
κσξνχ. Ζ αγαπεκέλε Λχκθε ηνπ Γία, ε Ακάιζεηα, άξκεγε ην γάια κηαο θαηζίθαο θαη 
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ηάηδε ην ζετθφ βξέθνο, πνπ κε κεγάιε ιαηκαξγία θαηαβξφρζηδε ηελ ηξνθή ηνπ. Ζ 
θαηζίθα απηή, πνπ ηελ απνθαινχζαλ απιά Αίγα, θαηαγφηαλ απφ ηνλ Ήιην.  

 
Κπόνορ 

Ο Κπόνορ είλαη ν έθηνο πιαλήηεο ζε ζρέζε κε ηελ 
απφζηαζή ηνπ απφ ηνλ Ήιην θαη ν δεχηεξνο ζε κέγεζνο 
ηνπ Ζιηαθνχ πζηήκαηνο κεηά ηνλ Γία. Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηεο 
θάζεηο ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο εμεξεχλεζεο ηνπ Θξφλνπ. 
Θαηά ηελ πξψηε επνρή ζηελ αξραηφηεηα πξηλ απφ ηελ 
εθεχξεζε ηνπ ηειεζθνπίνπ νη παξαηεξήζεηο γίλνληαλ 

κε γπκλφ κάηη. Αξρίδνληαο απφ ην 17ν αηψλα, έρνπλ γίλεη ζηαδηαθά φιν θαη 
πεξηζζφηεξν πξνεγκέλεο ηειεζθνπηθέο παξαηεξήζεηο απφ ηε Γε. Ο άιινο ηξφπνο 
είλαη ε επίζθεςε απφ ηα δηαζηεκηθά νρήκαηα, είηε κε ηξνρηά είηε κε πξνζσξηλή 
πξνζέγγηζε. ηνλ 21ν αηψλα, έρνπλ ζπλερηζηεί νη παξαηεξήζεηο απφ ηε Γε (ή απφ ηε 
γε ή ζε ηξνρηά γχξσ απφ παξαηεξεηήξηα), θαη απφ ην Θαζζίλη πνπ βξίζθεηαη ζε 
ηξνρηά εδψ θαη 11 έηε γχξσ απφ ηνλ Θξφλν. 

 
Οςπανόρ 

Ο Οςπανόρ είλαη ν έβδνκνο ζε απφζηαζε απφ ηνλ Ήιην, 
ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο θαη ν ηέηαξηνο ζε κάδα πιαλήηεο ηνπ 
Ζιηαθνχ ζπζηήκαηνο. Σν φλνκα πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία 
ειιεληθή ζεφηεηα ηνπ νπξαλνχ, ν νπνίνο ήηαλ παηέξαο ηνπ 
Θξφλνπ θαη παππνχο ηνπ Γία. Γελ είλαη νξαηφο κε γπκλφ κάηη απφ 
ηε Γε, φπσο νη άιινη πιαλήηεο, θαζψο έρεη θαηλφκελν 
κέγεζνο +5,5 - +6,0, θαη απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξγή θίλεζή 

ηνπ δελ αλαγλσξίζηεθε ζηνπο αξραίνπο ρξφλνπο σο πιαλήηεο. Ο Οπίιηακ 
Υέξζει αλαθνίλσζε ηελ αλαθάιπςή ηνπ ηηο 13 Καξηίνπ 1781, επεθηείλνληαο γηα 
πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηα φξηα ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ο Οπξαλφο ήηαλ ν 
πξψηνο πιαλήηεο πνπ αλαθαιχθζεθε κε ηειεζθφπην. 

 
Ποζειδώναρ   
Ο Ποζειδώναρ είλαη ν φγδννο, θαηά ζεηξά απφζηαζεο απφ 

ηνλ ήιην, πιαλήηεο ηνπ Ζιηαθνχ ζπζηήκαηνο. Γελ είλαη νξαηφο κε γπκλφ κάηη, ελψ αλ 
παξαηεξεζεί κε ηζρπξφ ηειεζθφπην κνηάδεη κε πξάζηλν δίζθν.  

ηελ αζηξνλνκία ζπκβνιίδεηαη κε ηελ ηξίαηλα .Αλαθαιχθζεθε ζεσξεηηθά, 
πξηλ παξαηεξεζεί κε ηειεζθφπην.  

Απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο Οιχκπηνπο Θενχο ησλ αξραίσλ 
Διιήλσλ ζεσξνχληαλ ν Πνζεηδψλαο. Σνπ αλήθε ην Βαζίιεην ησλ 
ζαιαζζψλ θαη ήηαλ ν εμνπζηαζηήο ηεο  θαζψο θαη ησλ πεγψλ θαη 
ησλ γιπθψλ λεξψλ. Απφ ηνπο 12 Οιχκπηνπο ζενχο νη 6 είλαη 
γπλαίθεο θαη νη έμε άλδξεο, 6 απφ απηνχο είλαη αδέιθηα θαζψο είλαη 
παηδηά ηνπ Θξφλνπ θαη ηεο Ρέαο (Γίαο, Πνζεηδψλαο, Πινχησλαο, 
Ήξα, Δζηία θαη Γήκεηξα). Ο Γίαο ζεσξείηε σο ν λεφηεξνο θαη ν 

απειεπζεξσηήο ησλ άιισλ απφ ην ζηνκάρη ηνπ παηέξα ηνπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

ΓΟΡΤΦΟΡΟΙ 
 

 Ο Δξκήο δελ έρεη θαλέλα γλσζηφ θπζηθφ δνξπθφξν 
 Ζ Αθξνδίηε δελ έρεη θαλέλα γλσζηφ θπζηθφ δνξπθφξν. 
 Ζ Γε έρεη έλα κφλν θπζηθφ δνξπθφξν, ηελ ειήλε. 

 Ο Άξεο έρεη 2 θπζηθνχο δνξπθφξνπο, ηνλ Φφβν θαη ηνλ Γείκν. 
 Ο Γίαο έρεη 67 γλσζηνχο θπζηθνχο δνξπθφξνπο. 
 Ο Θξφλνο έρεη 62 γλσζηνχο θπζηθνχο δνξπθφξνπο. 
 Ο Οπξαλφο έρεη 27 γλσζηνχο θπζηθνχο δνξπθφξνπο. 
 Ο Πνζεηδψλαο έρεη 14 γλσζηνχο θπζηθνχο δνξπθφξνπο. 
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ΟΤΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Ζ Οςπανογπαθία απνηειεί θιάδν ηεο Αζηξνλνκίαο πνπ έρεη σο θχξην 

αληηθείκελν ηε πεξηγξαθή θαη ηε ζέζε ησλ αζηεξηζκψλ κε ηε κέζνδν ηεο 
γξακκνγξαθίαο. Παξάιιειν επίζεο αληηθείκελν ηεο Οπξαλνγξαθίαο είλαη ν 
θαζνξηζκφο θαη ε φςε ηνπ νπξαλνχ ζε ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ, δειαδή ηεο ψξαο, 
ηεο εκέξαο θαη ησλ δηαθφξσλ επνρψλ ηνπ έηνπο. 

Ζ Θαζζηφπε είλαη αζηεξηζκφο πνπ ζεκεηψζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ 
αξραηφηεηα απφ ηνλ Πηνιεκαίν θαη είλαη έλαο απφ ηνπο 88 επίζεκνπο αζηεξηζκνχο 
πνπ ζέζπηζε ε Γηεζλήο Αζηξνλνκηθή Έλσζε.  

Ζ Αλδξνκέδα, είλαη αζηεξηζκφο πνπ ζεκεηψζεθε πξψηε θνξά ζηελ 
αξραηφηεηα απφ ηνλ Πηνιεκαίν ζηνλ θαηάινγφ ηνπ ηεο «Καζεκαηηθήο πληάμεσο» 
θαη είλαη έλαο απφ ηνπο 88 επίζεκνπο αζηεξηζκνχο πνπ αλαγλψξηζε ε Γηεζλήο 
Αζηξνλνκηθή Έλσζε. 

Ο Πήγαζνο είλαη αζηεξηζκφο πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ αξραηφηεηα απφ ηνλ 
Πηνιεκαίν θαη έλαο απφ ηνπο 88 επίζεκνπο αζηεξηζκνχο πνπ ζέζπηζε ε Γηεζλήο 
Αζηξνλνκηθή Έλσζε. 

 
  
 
 
 Tνλ  πξψην θαηάινγν ησλ νξαηψλ άζηξσλ ηνλ έθηηαμε ν Ίππαξρνο, ν 

ζπνπδαίνο αζηξνλφκνο ηεο αξραηφηεηαο. Ο θαηάινγνο απηφο πεξηείρε 1.022 άζηξα, 
νξαηά απφ ηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγχπηνπ, απφ ηα ιακπξφηεξα ηνπ βφξεηνπ νπξαλνχ, 
θαη ζπληάρζεθε κε αθνξκή ηελ αλάθακςε ελφο λφβα (θαηλνθαλή), ην 134 κ.Υ. 

Ζ ηδέα ηνπ Ηππάξρνπ, λα θαηαγξάςεη ηα γλσζηά κέρξη ηφηε άζηξα, ήηαλ 
πξαγκαηηθά κεγαινθπήο. Ο θαηάινγφο ηνπ ήηαλ ην πξψην επηζηεκνληθφ πιηθφ, ε 
πξψηε πξαγκαηηθή εηθφλα ηνλ έλαζηξνπ νπξαλνχ. ' απηφ ην πιηθφ βαζίζηεθαλ νη 
πξψηνη αζηξνλφκνη, αιιά θαη νη κεηαγελέζηεξνη, γηα λα πξνρσξήζνπλ ζηελ έξεπλα 
ηνλ νπξαλνχ. Γηα ην ιφγν απηφλ ν Υαηδεκηράιεο Αιεμαλδξήο δίθαηα ζεσξείηαη ν 
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παηέξαο ηεο Αζηξνλνκίαο. Ο Ιχκεο ν Αιεμαλδξεχο 
(2νο κ.Υ. αηψλαο) αλαθέξεη ζηε Κπζνινγία ηνπ φηη 
ηελ πξψηε θαηάηαμε ησλ άζηξσλ ηελ έθαλε ν 
Κνλφηνθεο Υείξσλαο, γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 
Αξγνλαχηεο ζην ηαμίδη ηνπο ζηελ Θνιρίδα. Απηφ θαη 
κφλν ην γεγνλφο κάο δείρλεη ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ 
είρε ζηελ αξραηφηεηα ε νπξαλνγξαθία, ην λα βξεηο, 
δειαδή, θαη λα αλαγλσξίζεηο ηα άζηξα ζηνλ νπξαλφ. 
Οπξαλνγξαθία, ινηπφλ, είλαη ε γλψζε ηνπ λα 
δηαβάδεηο ηνλ νπξαλφ. 
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ΔΙΜΑΣΔ ΜΟΝΟΙ ΜΑ ΣΟ ΤΜΠΑΝ 

ή μήπωρ ςπάπσοςν όνηα ζε άλλοςρ πλανήηερ πος αςηή ηη ζηιγμή 
διεπωηώνηαι για ηο ίδιο ππάγμα; 

 
Δπί δεθαεηίεο, ε ππφζεζε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε εμσγήηλεο δσήο έρεη 

εληζρπζεί απφ ηζηνξίεο εκθάληζεο ηπηάκελσλ δίζθσλ θαη επαθψλ κε εμσγήηλνπο. Ζ 
ππφζεζε απηή ηψξα αθφκα πην πνιχ ηξνθνδνηείηαη απφ κηα πην ζνβαξή πεγή. Σνλ 
Αχγνπζην ηνπ 1996, νη εξεπλεηέο ηεο ΛΑΑ ηζρπξίζηεθαλ φηη βξήθαλ ελδείμεηο γηα 
απιή κνξθή δσήο ζε έλα κεηεσξίηε πνπ ππνζεηηθά πξνεξρφηαλ απφ ηνλ Άξε. 

Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, απηή ε «απφδεημε» δσήο ζηελ «πέηξα ηνπ Άξε» έρεη 
ράζεη πνιχ απφ ηνλ αξρηθφ ελζνπζηαζκφ αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 
Παξφια απηά, ε πέηξα ησλ δχν θηιψλ πνπ βξέζεθε ζηελ Αληαξθηηθή έρεη αλάςεη έλα 
λέν «ππξεηφ ηνπ Άξε». ηα επφκελα 20 ρξφληα, Ακεξηθαλνί, Δπξσπαίνη, Γηαπσλέδνη 
θαη Ρψζνη ζρεδηάδνπλ πεξίπνπ 20 απνζηνιέο αλίρλεπζεο ηνπ γεηηνληθνχ καο πιαλήηε, 
πνπ φηαλ έξρεηαη ζην πιεζηέζηεξν πξνο εκάο ζεκείν ηεο ηξνρηάο ηνπ απέρεη πεξί ηα 
78 εθαηνκκχξηα ρηιηφκεηξα. 

ην κεηαμχ, ε πίζηε ζε εμσγήηλα επθπή φληα ζπλερίδεη λα απμάλεη κε έλα 
ζρεδφλ ζξεζθεπηηθφ δήιν. 

 
Σο κύμα UFO 
Ο θαζεγεηήο ςπρηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Υάξβαξλη John E. Mack 

πξφζθαηα πξνζέιθπζε παγθφζκην ελδηαθέξνλ κε ηε ζπιινγή ηνπ πεξηπηψζεσλ 
αλζξψπσλ πνπ ηζρπξίδνληαη φηη έπεζαλ ζχκαηα απαγσγήο απφ «εμσγήηλνπο». 

Τπήξμε επίζεο θαη πξνβνιή ελφο θηικ πνπ ηζρπξηδφηαλ φηη έδεηρλε ηε 
λεθξνςία ηνπ πηψκαηνο ελφο εμσγήηλνπ πνπ βξέζεθε ζε κία ππνηηζέκελε ζπληξηβή 
UFO ζην Ρφζγνπειι ηνπ Λένπ Κεμηθνχ. Ζ ζακπή ηαηλία, ηελ νπνία νη πεξηζζφηεξνη 
απέξξηςαλ σο κηα πξνθαλή θαη ρνληξνθνκκέλε πιαζηνγξαθία, ήηαλ παξφια απηά ε 
θχξηα αηξαμηφλ ζην Γηεζλέο πλέδξην γηα UFO ηνπ 1995, πνπ έγηλε ζην 
Ληχζζειληνξθ ηεο Γεξκαλίαο. 

Κεηά, θπζηθά, ππήξμε θαη ε ηαηλία εηζβνιήο εμσγήηλσλ «Κέξα 
Αλεμαξηεζίαο», ε νπνία έθαλε ηφζεο εηζπξάμεηο ηελ πξψηε εβδνκάδα πξνβνιήο ηεο 
φζεο δελ είρε θακία άιιε ζηελ ηζηνξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 

Κία πξφζθαηε δεκνζθφπεζε ζηε Γεξκαλία απνθάιπςε φηη ην 17% ηνπ 
πιεζπζκνχ πηζηεχεη φηη έρνπλ γίλεη επηζθέςεηο απφ εμσγήηλα δηαζηεκφπινηα, ελψ ην 
31% πηζηεχεη φηη ππάξρεη επθπήο δσή ζε άιινπο γαιαμίεο. 

 
Η Δπιζηήμη 
1. Πνηέ δελ ππήξμε νχηε κία επαθή κε «εμσγήηλν». 
Σν 1900, ε Γαιιηθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ πξφζθεξε έλα έπαζιν 100.000 

θξάγθσλ ζηνλ πξψην πνπ ζα είρε θάλεη επαθή κε εμσγήηλν πνιηηηζκφ «αξθεί απηφο 
λα κελ ήηαλ απφ ηνλ Άξε», επεηδή ε Αθαδεκία είρε πεηζηεί φηη ε χπαξμε πνιηηηζκνχ 
ζηνλ Άξε ήηαλ δεδνκέλν γεγνλφο! 

Απφ ηφηε, νχηε έλα ίρλνο απφ «πξάζηλα αλζξσπάθηα», ή απφ νπνηνδήπνηε 
είδνο δσήο, δελ έρεη βξεζεί ζε θαλέλαλ απφ ηνπο πιαλήηεο ηνπο νπνίνπο νη έξεπλέο 
καο κπφξεζαλ λα εμεξεπλήζνπλ. 

Παξά ην γεγνλφο απηφ, έλαο κεγάινο αξηζκφο αζηξνλφκσλ πηζηεχνπλ φηη, 
αθνχ ε δσή πξνήιζε απφ θάπνηα εμέιημε εδψ ζηε γε, παξφκνηα ζα έγηλε θαη ζε 
θάπνηνλ άιιν απφ ηα άζηξα πνπ ππάξρνπλ εθεί έμσ. ηελ Ακεξηθή εξεπλεηέο ηνπ 
SETI (Έξεπλα γηα Δμσγήηλε Δπθπή Εσή) έρνπλ ζαξψζεη ηνπο νπξαλνχο, ςάρλνληαο 
κάηαηα γηα ξαδην-ζήκαηα ζηαικέλα απφ επθπή φληα. 

2. Οη ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο δσήο πξέπεη λα είλαη «απφιπηα αθξηβείο». 
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Ζ δσή πάλσ ζε νπνηνλδήπνηε πιαλήηε κπνξεί λα επηβηψζεη ζηελ παξνπζία 
ελφο πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ απζηεξψλ πξνυπνζέζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 
πιαλήηεο ζηνλ νπνίν ζα κπνξεί λα αλαπηπρζεί δσή ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε κηα 
απφιπηα ζσζηή απφζηαζε απφ ηνλ ήιην ηνπ, έηζη ψζηε λα κελ είλαη νχηε πνιχ 
δεζηφο νχηε πνιχ θξχνο. 

Αλ θαη θάπνηνο δελ κπνξεί λα απνθιείζεη ηελ πηζαλφηεηα ζην κέιινλ λα 
βξεζνχλ πιαλήηεο πνπ λα πιεξνχλ απηήλ ηελ πξνυπφζεζε, κέρξη ζήκεξα δελ έρεη 
βξεζεί θαλείο ηέηνηνο. Αθφκα θαη ηφηε φκσο, είλαη άθξσο απίζαλν φηη ζα εθπιήξσλε 
ηηο πνιπάξηζκεο άιιεο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία δσήο. Αθφκα 
θαη ε χπαξμε λεξνχ ζε πγξή κνξθή είλαη ηειείσο αλεπαξθήο, παξά ηνλ ελζνπζηαζκφ 
πνπ επηθξαηεί φηαλ θάηη ηέηνην ζεσξείηαη πηζαλφ γηα ηελ επηθάλεηα ηεο Δπξψπεο, ηνπ 
θεγγαξηνχ ηνπ Γία. 

3. Σεξάζηηεο απνζηάζεηο. 
Αθφκα θη’ αλ θάπνηνο ππέζεηε ηελ χπαξμε δσήο θάπνπ αιινχ ζην ζχκπαλ, 

κία επίζθεςε εμσγήηλσλ ζηε γε, ηέηνηα φπσο ηζρπξίδνληαη νη αλαθνξέο ζέαζεο UFO, 
θαίλεηαη ηειείσο αδχλαηε λα πξαγκαηνπνηεζεί πξαθηηθά. Οη απνζηάζεηο (θαη θαηά 
ζπλέπεηα ν ρξφλνο ηαμηδηνχ) είλαη αζχιιεπηα ηεξάζηηεο. 

Σν πιεζηέζηεξν άζηξν ζηε γε (έμσ απφ ην πιαλεηηθφ καο ζχζηεκα), είλαη 
απφ ηνλ αζηεξηζκφ ηνπ Θεληαχξνπ θαη απέρεη 40.700 δηζεθαηνκκχξηα ρηιηφκεηξα. Οη 
πηήζεηο ηνπ δηαζηεκνπινίνπ Απφιισλα ρξεηάζηεθαλ ηξεηο κέξεο γηα λα θηάζνπλ ζηε 
ειήλε. Κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα θάπνηνο ζα ρξεηαδφηαλ 870.000 ρξφληα γηα θηάζεη ζ’ 
απηφ ην πιεζηέζηεξν άζηξν. Φπζηθά, θάπνηνο ζα επηηάρπλε (εηδηθά ηα κε 
επαλδξσκέλα δηαζηεκφπινηα) κε πνιχ κεγαιχηεξε ηαρχηεηα. ηελ αζχιιεπηε 
ηαρχηεηα ηνπ ελφο δεθάηνπ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θσηφο, ην ηαμίδη ζα έπαηξλε 43 
ρξφληα. Ωζηφζν, ζα ρξεηάδνληαλ ηεξάζηηα πνζά ελέξγεηαο γηα κία ηέηνηα επηηάρπλζε, 
ελέξγεηαο πεξίπνπ ηζνδχλακεο κε ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ πνπ θάλεη φινο ν 
πιεζπζκφο ηεο γεο γηα έλα κήλα. 

Δπηπξφζζεηα, ζε θάζε θπβηθφ ρηιηφκεηξν ηνπ δηαζηήκαηνο, ππνινγίδεηαη φηη 
ππάξρνπλ 100.000 ζσκαηίδηα ζθφλεο (απνηεινχκελα απφ ππξηηηθά πιηθά θαη πάγν) ηα 
νπνία δπγίδνπλ κφλν έλα δέθαην ηνπ γξακκαξίνπ. Κε ηελ πνιχ πςειή ηαρχηεηα πνπ 
ζα θηλείην έλα δηαζηεκφπινην, ε ζχγθξνπζε αθφκα θαη κε έλα ζσκαηίδην απφ απηά ζα 
κπνξνχζε λα ην θαηαζηξέςεη. Κπνξεί λα ππάξρεη πνιχ κηθξή πηζαλφηεηα λα 
ρηππήζεη έλα ηέηνην ζσκαηίδην ηαμηδεχνληαο γξακκηθά κέζα ζ’ έλα ρηιηφκεηξν, αιιά 
ζηηο ηεξάζηηεο απνζηάζεηο πνπ πξέπεη λα δηαλπζνχλ ε πηζαλφηεηα γίλεηαη 
βεβαηφηεηα. 

4. Δπηζηεκνληθά αλαπφδεηθηνη ηζρπξηζκνί 
Απφ ην 1947, πνπ αλαθέξζεθε ε πξψηε εκθάληζε ηπηάκελσλ δίζθσλ, θαη 

κεηά ρηιηάδεο ηζηνξίεο εκθάληζεο δηαζηεκφπινησλ, εμσγήηλσλ, ζπλνκηιίαο καδί ηνπο 
αθφκα θαη ηζηνξίεο αλζξψπσλ πνπ απήρζεζαλ απφ εμσγήηλνπο θαη ηαμίδεςαλ ζε 
άιινπο πιαλήηεο, έρνπλ θπθινθνξήζεη. Τπάξρεη φκσο έζησ έλα επηζηεκνληθά 
παξαδεθηφ ηεθκήξην γηα φιεο απηέο ηηο αλαθνξέο; Γπζηπρψο, γηα ηνπο πηζηνχο 
ιάηξεηο ησλ UFO, φρη! Οχηε έλα αληηθείκελν, νχηε έλα δείγκα πιηθνχ απφ άιιν 
πιαλήηε δελ έρνπλ αθήζεη νη ππνηηζέκελνη εμσγήηλνη. Γελ ππάξρεη νχηε έλα πιηθφ 
ηεθκήξην πνπ λα έρεη απνκείλεη απφ απηέο ηηο πνιπάξηζκεο επηζθέςεηο εμσγήηλσλ, έλα 
ηεθκήξην πνπ λα κπνξεί λα κειεηεζεί ζην επηζηεκνληθφ εξγαζηήξην θαη λα απνδεηρηεί 
φηη φλησο πξνέξρεηαη απφ θάπνηνλ άιιν κε-γήηλν πνιηηηζκφ. ιεο νη επαθέο κε 
εμσγήηλνπο, ε εκθάληζε δηαζηεκφπινησλ θιπ απφ απζηεξά επηζηεκνληθή άπνςε δελ 
κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ παξά ζαλ «παξαςπρηθέο εκπεηξίεο», παξφκνηεο κε ηηο 
κεηαθπζηθέο εκπεηξίεο (νξάκαηα, εθζηάζεηο) ζξεζθεπηηθνχ ηχπνπ, ζηελ θαιχηεξε 
ηνπο πεξίπησζε (ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα θαινζηεκέλεο απάηεο κε 
ζθνπφ ηελ πξνβνιή θαη ην ρξήκα). 
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Γηα λα αληηπαξέιζνπλ απηφ ηνλ ηεξάζηην ζθφπειν ηεο έιιεηςεο πιηθψλ 
ηεθκεξίσλ, νη νπαδνί ησλ UFO έρνπλ εθεχξεη δηάθνξνπο κχζνπο, ην ίδην 
αλαπφδεηθηνπο φζν θαη νη εκθαλίζεηο πνπ ηζρπξίδνληαη φηη έρνπλ. Κηινχλ γηα κπζηηθέο 
βάζεηο UFO κέζα ζηε ζάιαζζα ή ζηα έγθαηα ηεο γεο (!)... γηα θπβεξλεηηθέο 
ζπλνκσζίεο απφθξπςεο ζηνηρείσλ ησλ εμσγήηλσλ ... γηα δήζελ κπζηηθά πεηξάκαηα 
πάλσ ζε εμσγήηλνπο πνπ δηεμάγεη ε Ακεξηθαληθή Θπβέξλεζε. Αιιά αο ζθεθηνχκε ην 
πξφζθαην θηάζθν ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πνπ πξφβαιιαλ μέθξελα ηελ ηδέα ηεο 
«δσήο ζηνλ Άξε» φηαλ βξέζεθε ν κεηεσξίηεο. Σν λα ππνζέζνπκε φηη θάπνηα 
αλαθάιπςε πνιχ πην ζεκαληηθή, φπσο ελφο εμσγήηλνπ, ζα κπνξνχζε λα θξαηεζεί 
κπζηηθή επί δεθαεηίεο θαίλεηαη ηειείσο απίζαλν. 

Σν εξψηεκα απηφ απαζρνιεί ηνπο αλζξψπνπο απφ πνιχ παιηά. Γηα 
παξάδεηγκα, ζηα ηέιε ηνπ 4νπ αηψλα π.Υ. ν έιιελαο θηιφζνθνο Δπίθνπξνο έγξαθε: 
«Τπάξρνπλ άπεηξνη θφζκνη, άιινη φκνηνη θαη άιινη δηαθνξεηηθνί απφ ηνλ δηθφ καο». Ζ 
αληίιεςε πεξί ηεο χπαξμεο εμσγήηλσλ φλησλ απέθηεζε κεγάιε δεκνηηθφηεηα θαηά 
ηνλ 19ν αηψλα, ιφγσ ηεο αικαηψδνπο αλάπηπμεο ηεο Αζηξνλνκίαο θαη ηεο 
ζπγγξαθήο ζεκαληηθψλ έξγσλ επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. Ζ πξψηε θαζαξά 
επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο φκσο έγηλε απφ ηνλ ζήκεξα νκφηηκν θαζεγεηή 
Αζηξνλνκίαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Θαιηθφξληαο Φξαλθ Ληξέηθ. Ο ακεξηθαλφο απηφο 
αζηξνλφκνο έγξαςε ην 1961 ηελ πεξίθεκε εμίζσζε Ληξέηθ, κε ηελ νπνία κπνξεί λα 
εθηηκήζεη θαλείο ηνλ αξηζκφ ησλ εμσγήηλσλ πνιηηηζκψλ ηνπ Γαιαμία καο κε ηνπο 
νπνίνπο ζα κπνξνχζακε λα έξζνπκε ζήκεξα ζε επαθή. Κε ηα δηαζέζηκα ηελ επνρή 
εθείλε ζηνηρεία εθηίκεζε φηη απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ ζηνλ Γαιαμία καο πέληε 
πιαλήηεο κε δσή θαη ηερλνινγηθφ πνιηηηζκφ ηθαλφ λα έξζεη ζε επαθή καδί καο. Κε ηα 
ζεκεξηλά δεδνκέλα θαίλεηαη φκσο φηη είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξνο. 

Ο Ληξέηθ αγλφεζε ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε πνιηηηζκνχο ζε θάπνηνλ 
απφ ηνπο άιινπο 200 δηζεθαηνκκχξηα γαιαμίεο, επεηδή νη απνζηάζεηο ηνπο είλαη ηφζν 
κεγάιεο ψζηε κε ηα ζεκεξηλά κέζα είλαη νπηνπία αθφκε θαη λα ζθέπηεηαη θαλείο ηελ 
πηζαλφηεηα επηθνηλσλίαο κε έκβηα φληα ζε απηνχο.  

Αξθεί λα ζεκεηψζνπκε φηη ε πξψηε πξνζπάζεηα 
ξαδηνεπηθνηλσλίαο κε πηζαλνχο ηερλνινγηθνχο πνιηηηζκνχο έγηλε ην 
1974 κε ζηφρν πιαλεηηθά ζπζηήκαηα ησλ αζηέξσλ ηνπ ζκήλνπο 
Κ13 ηνπ Γαιαμία καο, πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 25.000 εηψλ 
θσηφο. Δπνκέλσο, αλ ππάξρνπλ εθεί ινγηθά φληα, ζα ιάβνπλ ην 
ξαδηνκήλπκα χζηεξα απφ 25.000 ρξφληα θαη, αλ ππνζέζνπκε φηη ν 
πνιηηηζκφο καο ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη σο ηφηε, ζα ιάβνπκε ηελ 
απάληεζή ηνπο ην 51974 κ.Υ.! Φαίλεηαη ινηπφλ φηη, κε ηελ παξνχζα 
ηνπιάρηζηνλ ηερλνινγία επηθνηλσληψλ, είλαη απίζαλν λα έξζνπκε ζε 
επαθή κε εμσγήηλνπο πνιηηηζκνχο. 

 
Πόζοι εξωγήινοι πολιηιζμοί ςπάπσοςν;  
Απφ ηελ επνρή πνπ πξσηνδεκνζηεχζεθε ε εμίζσζε ηνπ 

Ληξέηθ, ην 1961, έρνπλ αιιάμεη πνιιά. Θαη΄ αξράο επηβεβαηψζεθε 
απφ παξαηεξήζεηο ε χπαξμε άιισλ πιαλεηηθψλ ζπζηεκάησλ, πέξα 
απφ ην ειηαθφ καο ζχζηεκα, πνπ ηφηε ήηαλ κφλν εηθαζία, θαη απφ 
απηνχο θαίλεηαη φηη έλα πνζνζηφ πνπ πιεζηάδεη ζηελ εθηίκεζε ηνπ 
Ληξέηθ (50%) έρνπλ πιαλήηεο. Παξάιιεια φκσο απνθαιχθζεθαλ 
θαη άιιεο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ ν Ληξέηθ δελ γλψξηδε ηφηε. 

Γηα παξάδεηγκα, ε εκθάληζε δσήο ζε έλαλ πιαλήηε, κε ηε κνξθή πνπ γλσξίδνπκε 
ζηε Γε, εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε λεξνχ ζε πγξή κνξθή. Γηα λα ζπκβαίλεη απηφ, ν 
πιαλήηεο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ «θαηάιιειε» απφζηαζε απφ ην θεληξηθφ 
αζηέξη, νχηε πνιχ θνληά (γηαηί ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο ην λεξφ ζα ππάξρεη 
ππφ κνξθή πδξαηκψλ) νχηε πνιχ καθξηά (επεηδή ιφγσ ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ην 
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λεξφ ζα ππάξρεη ππφ κνξθή πάγνπ). Ωζηφζν ζρεδφλ φινη νη πιαλήηεο πνπ έρνπκε 
αλαθαιχςεη σο ηψξα βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζην θεληξηθφ αζηέξη. Δπηπιένλ 
γλσξίδνπκε φηη νη άμνλεο πεξηζηξνθήο ησλ ηξηψλ απφ ηνπο ηέζζεξηο «γήηλνπο» 
πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο (Δξκήο, Αθξνδίηε, Γε, Άξεο) θηλνχληαη ρανηηθά, 
νπφηε δελ έρνπλ ζηαζεξέο «επνρέο» γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απφ ην 
θαηλφκελν απηφ εμαηξείηαη ε Γε, ν άμνλαο ηεο νπνίαο είλαη ηδηαίηεξα ζηαζεξφο ιφγσ 
ηεο παξνπζίαο ηεο ειήλεο. Σέινο, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε εκθάληζε «ινγηθήο» δσήο 
ζηνλ πιαλήηε καο ήηαλ ζέκα ζχκπησζεο. Δπί εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα ρξφληα ζηε 
Γε επηθξαηνχζαλ νη δεηλφζαπξνη, κηα κνξθή δσήο πνπ ζίγνπξα δελ ζα κπνξνχζε λα 
αλαπηχμεη ηερλνινγηθφ πνιηηηζκφ. Απηφο αλαπηχρζεθε επεηδή ε πηψζε ελφο κεγάινπ 
αζηεξνεηδνχο ζηε Γε, πξηλ απφ 65 εθαηνκκχξηα ρξφληα, εμαθάληζε ηνπο 
δεηλνζαχξνπο θαη άθεζε ην πεδίν ειεχζεξν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζειαζηηθψλ θαη 
ηειηθά, κφιηο πξηλ απφ 200.000 ρξφληα, ηνπ αλζξψπνπ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία, θαζψο 
θαη ε άγλνηα πνπ έρνπκε ζήκεξα γηα ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ηεο δσήο (είλαη άξαγε 
πάληα απηφκαηε ή κπνξεί θαη λα κεηαθέξεηαη απφ πιαλήηε ζε πιαλήηε;) νδεγνχλ 
ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εθηίκεζε ηνπ Ληξέηθ ήηαλ ίζσο αηζηφδνμε θαη φηη είλαη πηζαλφ 
λα είκαζηε κφλνη καο ζηνλ Γαιαμία. 
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