
 
 
 
 
 

ΤΕΥΦΟΣ 18 
 
 
 
 
 
 

 Τα νέα τοσ σσλλόγοσ 
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 Αστρονομικά νέα τοσ μήνα 
 
 
 
 

 Οσρανός τοσ Ιανοσαρίοσ 
 
 
 
 



  
Αγαπεηνί θίινη θαη κέιε ηνπ «Ωξίσλα», ζαο επρόκαζηε θαιή ρξνληά θαη 
επηπρηζκέλν ην έηνο 2011. Ξ ζύιινγνο θιείλεη δέθα ρξόληα από ηελ ίδξπζή 

ηνπ. Δέθα ρξόληα γεκάηα εθδειώζεηο θαη δξάζεηο. Επρόκαζηε λα 

ζπλερίζνπκε έηζη ηα επόκελα ρξόληα θαη λα βξίζθνπκε πάληα κέιε κε πνιύ 
κεξάθη θαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ αζηξνλνκία. Ιαη απηόλ ηνλ κήλα ζα 

ζπλερηζηνύλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη νη θαζηεξσκέλεο εβδνκαδηαίεο 
ζπλαληήζεηο θάζε εηάξηε. 

 

 

 
Σα νέα ηος ζςλλόγος 

 
Πρόγραμμα μήνα Ιανοσαρίοσ 

 
 ελ εηάξηε 19/01, ν «Ωξίσλ» ζα ζπκκεηάζρεη ζην πελζήκεξν  

θεζηηβάι ηεο Έλσζεο Ειιήλσλ Φπζηθώλ, ην νπνίν ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ Ονιπρώξν  Αγνξά Αξγύξε  ηνπ  ήκνπ 
Οαηξέσλ. Ραο θαινύκε όινπο λα δώζεηε ην παξόλ ζε απηή ηελ 

εθδήισζε, πνπ γίλεηαη πξνο ηηκήλ ηνπ πνιίηε θαη ηνπ επηζηεκνληθνύ 

βηβιίνπ. Ξ  Ωξίσλ , ζα εληζρύζεη απηή ηελ εθδήισζε 

αλαδεηθλύνληαο ηηο νκνξθηέο ηνπ λπρηεξηλνύ νπξαλνύ, κέζσ 
ηειεζθνπίσλ, ζηνπο πνιίηεο ηεο Οάηξαο. 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 
  
09 00 – 14 00 Έθζεζε Επηζηεκνληθνύ  ηβιίνπ Οξση λή Ρπλεδξία 

 ΕΛΑΘΙΗ ΕΜΞΗΑ  Ινζκνινγία – Ρύκπαλ 
  

10 00 – 11 00 Ζαθεηξόπνπινο  αζίιεηνο, Επίθνπξνο Ιαζεγεηήο 

Οαλεπηζηεκίνπ Οαηξώλ 

 ΕΛΑ  Η ηξηζδηάζηαηε εηθόλα. Εθαξκνγέο ζηελ Αζηξνλνκία 
  

11 00 – 12 00 Λνπζζάο Νελνθώλ, Ιαζεγεηήο Οαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ,  

 ηεπζπληήο Εξγαζηεξίνπ Αζηξνθπζηθήο 
 ΕΛΑ  Λεραληζκόο Αληηθπζήξσλ  Ξ πξώηνο ππνινγηζηήο, ην πξώην 

πιαλεηάξην θαη κεραληθό Ρύκπαλ 

  
12 00 – 13 00 Οξέθθα Οαλαγηώηα, Αλαπιεξώηξηα Ιαζεγήηξηα 

Οαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

 ΕΛΑ  α λέα από ηνλ  ξε 

  
19 00 – 21 00 Έθζεζε Επηζηεκνληθνύ  ηβιίνπ 

Οεηξακαηηθέο δηαηάμεηο ΦΣΡΘΙΗΡ  ΕΙΦΕ Αρα αο) γηα καζεηέο  πκλαζίσλ - 

Κπθείσλ 
Αζηξνλνκηθέο Οαξαηεξήζεηο κε ηειεζθόπηα ηνπ ζπιιόγνπ ΩΠΘΩΜ 

 

 
 



 εηάξηε 21/01: Ξκηιία κε ηίηιν " Εμσγήηλε Ζσή" από ηνλ άζν 

Ινδνκπόιε, θνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο θπζηθήο ηνπ Οαλεπηζηεκίνπ 
Οαηξώλ 

 

 

 
 ηα επηθνηλσλία κε ην ζύιινγν καο κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηα 

ηειέθσλα  2610996905 θαη 6977145247.  ηα αζηξνλνκηθέο πιεξνθνξίεο 

θαη ζρεηηθά κε ην ζύιινγν «Ωξίσλ» κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ην 
www.orionas.gr. α κέιε καο γηα θαιύηεξε επηθνηλσλία κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ην forum  www.orionas.gr/forum γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζέκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ην ζύιινγν, όπσο  αθόκε θαη ηα 
www.astronomia.gr  ειιεληθή αζηξνλνκηθή εγθπθινπαίδεηα) 

www.darksky.gr   εθζηξαηεία θαηά ηεο θσηνξύπαλζεο) www.astrovox.gr 

 forum αζηξνλνκίαο «επί παληόο επηζηεηνύ» ζηελ ειιεληθή γιώζζα). 

 
 

 

 

ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ 
 

 
Aζηξνλνκία θαη άλζξσπνο. Δπν έλλνηεο αιιειέλδεηεο ζηνλ ρξόλν. 

Από ηελ απαξρή ηνπ είδνπο ηνπ, ν άλζξσπνο έζηξεςε ην βιέκκα ηνπ ζηνλ 

νπξαλό είηε γηα λα βξεη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην είλαη ηνπ είηε ιόγσ 

πξαθηηθώλ αλαγθώλ. ν όλνκα ηνπ δε ζύκθσλα κε ηνλ Οιάησλα, ην 
θαζόξηζε απηή ηνπ ε ελαζρόιεζε κε ηελ θαηλνκεληθά ρανηηθή θνπξηίλα 

ηνπ λπρηεξηλνύ νπξάληνπ ζόινπ 

 
Ξ Οιάησλ καο παξαδίδεη   

 
<< ὧδε. ζεκαίλεη ηνῦην ηὸ ὄλνκα ὁ  ἄλζξσπνο  ὅηη ηὰ κὲλ ἄιια ζεξία ὧλ 
ὁξᾷ νὐδὲλ ἐπηζθνπεῖ νὐδὲ ἀλαινγίδεηαη νὐδὲ ἀλαζξεῖ, ὁ δὲ ἄλζξσπνο ἅκα 

ἑώξαθελ--ηνῦην δ' ἐζηὶ [ηὸ]  ὄπσπε  --θαὶ ἀλαζξεῖ θαὶ ινγίδεηαη ηνῦην ὃ 

ὄπσπελ. ἐληεῦζελ δὴ κόλνλ ηῶλ ζεξίσλ ὀξζῶο ὁ ἄλζξσπνο  ἄλζξσπνο  

ὠλνκάζζε, ἀλαζξῶλ ἃ ὄπσπε. >> 

  

Μεηάθπαζη: 

 Ιαη' απηόλ ηνλ ηξόπν ην όλνκα  άλζξσπνο  ζεκαίλεη όηη, ελώ θάζε άιιν 
δών δελ εξεπλά νύηε ζηνράδεηαη γηα ό,ηη βιέπεη, νύηε αλαζξεί  θνηηάδεη 

πξνο ηα πάλσ), ν άλζξσπνο θαη βιέπεη – απηό ζα πεη  όπσπε  – θαη 

αλαζξεί θαη ζηνράδεηαη γηα ό,ηη όπσπε  έρεη δεη). Γι' αςηό από όλα ηα ζώα 
μόνο ο άνθπωπορ ονομάζηηκε ζωζηά άνθπωπορ, ωρ αναθπών α 

όπωπε (γιαηί εξεηάζει όζα έσει δει).” 

 

Kξαηύινο [399c] Ρσθξάηεο 
 

Μέεο κειέηεο δείρλνπλ όηη ε αζηξνλνκία είλαη πνιύ παιαηόηεξε από 

όζν πηζηεύακε κέρξη ζήκεξα αθνύ ππνζηεξίδεηαη, όηη νη πξώηνη πνπ 
κειέηεζαλ ηηο θηλήζεηο ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ ήηαλ νη άλζξσπνη ησλ 

ζπειαίσλ πξηλ από πεξίπνπ 35000 ρξόληα! Ρύκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο νη 

πξόγνλνη ηνπ είδνπο καο επέιεγαλ ηα ζπήιαηα ηνπο κε βάζε ηνλ 

http://www.orionas.gr/
http://www.orionas.gr/forum
http://www.astronomia.gr/
http://www.darksky.gr/
http://www.astrovox.gr/


πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ήιηνπ θαη δεκηνπξγνύζαλ παξαζηάζεηο ζηνπο ηνίρνπο 

ησλ ζπειαίσλ, νη νπνίεο ζεσξνύληαη νη πξώηνη ράξηεο γηα ηνλ νπξαλό θαη 
ηα άζηξα. 

 

Φπζηθά ν πξσηαξρηθόο ιόγνο γηα όια απηά ήηαλ ε αλάγθε γηα 

πξόβιεςε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο θαη άξα απμεκέλεο 
πηζαλόηεηεο επηβίσζεο. ν γεγνλόο όκσο όηη ηνπο βνήζεζε ζηελ επηβίσζε 

ηνπο, έθαλε όια απηά ηα παξάμελα θαηλόκελα λα θαληάδνπλ ζαλ θάηη ην 

ζετθό ζε απηνύο θαη έηζη γξήγνξα ν νπξαλόο θαη όηη απηόο παξνπζίαδε, 
ζπλδέζεθε άκεζα κε ηηο θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο θαη ηελ αλάγθε γηα 

ζξεζθεία ησλ αλζξώπσλ. Έηζη αξρίδεη κηα λέα επνρή γηα ηελ αζηξνλνκία 

θαη ηνλ άλζξσπν. Ρε απηήλ ηελ επνρή, ε ζρέζε ησλ δπν από απιή ζρέζε 
εμάξηεζεο-επηβίσζεο γίλεηαη ζρέζε δεκηνπξγηθή γηα ηνλ αλζξώπηλν 

πνιηηηζκό. Δεκηνπξγηθή ζηελ ηέρλε, ηελ θηινζνθία, ηελ επηζηήκε. 

 

Οεξλώληαο από ηελ πξντζηνξία ζηελ ηζηνξία ζπλαληάκε ηελ 
αζηξνλνκία λα ζπλνδεύεη όινπο ηνπο γλσζηνύο κεγάινπο αξραίνπο 

πνιηηηζκνύο. Οξώηα-πξώηα ζηνπο Ρνπκέξηνπο. Ξη Ρνπκέξηνη ήηαλ πνιύ 

έμππλνο θαη εθεπξεηηθόο ιαόο θαη είρε βαζηά γλώζε ηεο αζηξνλνκίαο θαη 
ησλ καζεκαηηθώλ. Λε ηνλ θαηξό, ε  αβπιώλα έγηλε ην θύξην θέληξν ηνπ 

Λεζνπνηακηαθνύ πνιηηηζκνύ θαη λα γηαηί νη  αβπιώληνη αλαθέξνληαλ 

ζπρλά, σο ε πεγή ηεο αζηξνλνκηθήο γλώζεο.  ηαηί ε ηεξάζηηα πνζόηεηα 
ησλ αζηξνλνκηθώλ δεδνκέλσλ ηα νπνία νη  αβπιώληνη κάδεςαλ ζηελ 

πνξεία ηξηώλ ρηιηάδσλ ρξόλσλ ηέζεθε θπζηθά, ζε αζηξνλνκηθή ρξήζε. 

 

Ρε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ, ν Λεζνπνηακηαθόο πνιηηηζκόο 
βαζηδόηαλ ζηε ζξεζθεία, ε νπνία ήηαλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο θαη είρε σο θέληξν ηεο ηελ αζηξνλνκία. Από ηε 

κνλαξρία θαη κεηά, θάζε κέινο ηεο θνηλσλίαο πεξηιακβαλόηαλ ζηελ 
ππεξεζία ελόο παλζένπ. Ξη πην ζεκαληηθέο ζεόηεηεο ήηαλ ηνπ νπξαλνύ, 

ηεο αηκόζθαηξαο θαη ησλ λεξώλ ηεο γεο. Ξη νπξάληνη ζενί ήηαλ ν ζεόο ηεο 

Ρειήλεο, ν νπνίνο είρε πνιύ κεγαιύηεξε ζεκαζία γηα ηνπο αλζξώπνπο ζε 
ζρέζε κε ηνλ  εό ηνπ Ήιηνπ, θαζώο  βάζηδαλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο 

πξσηαξρηθά ζε έλα ζειεληαθό εκεξνιόγην θαη κηα ζεά πνπ ηαπηηδόηαλ κε 

ηνλ πιαλήηε Αθξνδίηε. 

 
Η ηεξσζύλε επηλόεζε κηα κπζνινγηθή αλαθνξά γηα ηελ πξνέιεπζε, 

ην ζρεκαηηζκό θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ Ρύκπαληνο, πνπ κπνξεί λα 

κεηαθξαζηεί κε θαζαξά αζηξνλνκηθνύο όξνπο. Από απηό, ζπκπεξάλνπκε 
όηη νη  αβπιώληνη - πνπ είραλ κνλάρα ηα πην αθαηέξγαζηα εξγαιεία γηα 

βνήζεηά ηνπο - ήηαλ ηθαλνί, κε θαζαξά νπηηθή παξαηήξεζε, λα πξνιέγνπλ 

αθξηβώο, κέζα ζε έλα θιάζκα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζειεληαθνύ κήλα, λα δηαθξίλνπλ θαη λα θαηαηάζζνπλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο 
νξαηνύο αζηεξηζκνύο ηνπ βνξείνπ εκηζθαηξίνπ θαη λα εληνπίδνπλ ηηο 

ηζεκεξίεο θαη ειηνζηαζηαθέο πεξηόδνπο ηνπ ρξόλνπ. Οξάγκαηη ε  αβπιώληνη 

ζρεδίαδαλ ηνλ νπξαλό κε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο ζηηο νπνίεο θαη έδηλαλ 
ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

 

Τάξε ζπληνκίαο θαη κόλν, ζα πξνζπεξάζνπκε ζε απηό ην ζεκείν ηε 
ζρέζε ησλ Αηγππηίσλ θαη ησλ Οεξζώλ κε ηελ αζηξνλνκία γηα λα πάκε ζε 

έλα πνιύ ελδηαθέξνλ παξάδεηγκα ηνπ πσο ηα νπξάληα θαηλόκελα 

πεξηπιέθνληαη κε έλαλ πνιηηηζκό θαη ηνλ δηακνξθώλνπλ σο έλα βαζκό… 



 

Ξη αξραίνη Έιιελεο είραλ κηα ηδηαίηεξε αγάπε γηα απηήλ ηελ ηέρλε-
επηζηήκε. 

Αζρνιήζεθαλ από πνιύ λσξίο κε ηνπο πιαλήηεο, ηνλ ήιην ηε ζειήλε αιιά 

θαη έθηαζαλ ζηα όξηα ηεο, ηελ κπζνπιαζία γύξσ από ηνπο αζηεξηζκνύο. 

Έδσζαλ νλόκαηα ζεώλ εκίζεσλ θαη εξώσλ ζε πιαλήηεο, ζε άζηξα θαη 
αζηεξηζκνύο, ζενπνίεζαλ ηνλ ήιην θαη ηε ζειήλε.  ηόξηαδαλ δε ηα 

πεξηζζόηεξα πεξηνδηθά θαηλόκελα ηνπ νπξαλνύ θαη θπξίσο ηελ παλζέιελν 

ηνπ ζεξηλνύ ειηνζηαζίνπ αιιά θαη ην ίδην ην ζεξηλό ειηνζηάζην πνπ γηα 
ηνπο Αζελαίνπο ήηαλ θαη ε πξσηνρξνληά ηνπο!  εβαίσο αζρνιήζεθαλ θαη 

πξνέβιεπαλ κε αθξίβεηα ειηαθέο θαη ζειεληαθέο εθιείςεηο ηηο νπνίεο όκσο, 

ζεσξνύζαλ θαθνύο νησλνύο όπσο νη πεξηζζόηεξνη αξραίνη πνιηηηζκνί. 
 

Όκσο ε αζηξνλνκία θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηνλ άλζξσπν θαη ηνλ 

αλζξώπηλν πνιηηηζκό όρη κόλν δελ ζηακαηάεη ζηελ αξραηόηεηα, αιιά 

ζπλερίδεη θαη κάιηζηα κε άικαηα θαη ζηελ λεόηεξε ηζηνξία. Αλ θαη γηα 
πνιινύο αηώλεο δελ ζεκεηώζεθε θάπνηα πξόνδνο θπξίσο ιόγσ ηνπ 

ζθνηαδηζηηθνύ πιαηζίνπ ηεο εθθιεζίαο, ε αζηξνλνκία μεπήδεζε ζαλ ηελ 

πξώηε ειηαρηίδα πίζσ από ην θεγγάξη ην νπνίν, έθξπβε ην θσο ηνπ ήιηνπ 
θαηά ηελ ειηαθή έθιεηςε. Ρπνπδαίνη άλζξσπνη θόληξα ζηνλ δνγκαηηζκό 

ύκλεζαλ ηελ ειεύζεξε, ξηδνζπαζηηθή θαη νξζνινγηθή ζθέςε κέζα από ην 

έξγν ηνπο. Λεξηθνί κόλν από απηνύο όπσο ν  αιηιαίνο, ν Ιέπιεξ, ν 
Ινπέξληθνο, ν Μεύησλαο, όινη ηνπο θνίηαμαλ ςειά ζηνλ νπξαλό, όινη ηνπο 

άλζξσπνη.. Ιαη έπεηηα ήξζαλ θαη άιινη λα ζπλερίζνπλ απηό ην έξγν. Ξη 

Hubble, Einstein, Hawking... 

 
Ρεκαηνδόηεζαλ ηελ έλαξμε ηεο ηξίηεο επνρήο ζηε ζρέζε ηνπ 

αλζξώπνπ κε ηελ αζηξνλνκία. Ρε απηό ην ζηάδην ν άλζξσπνο θαιείηαη θαη 

πάιη λα αζρνιεζεί κε ηα κεγάια εξσηήκαηα πνπ ηνλ βαζάληζαλ από ηελ 
απαξρή ηνπ είδνπο ηνπ. Όρη πιένλ γηα βηνπνξηζηηθνύο ζθνπνύο, αιιά γηα 

ηελ θαηαλόεζε ηνπ θόζκνπ πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. Ιαη κάιηζηα, ζήκεξα είλαη 

πην θνληά από πνηέ ζε απηόλ ηνλ ζηόρν ηνπ. 
ν πάζνο γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ κπζηηθώλ ηνπ νπξαλνύ, θέξλεη θνληά 

θαιιηηέρλεο, επηζηήκνλεο αιιά θαη απινύο εξαζηηέρλεο ζε έλα θόζκν 

ζπγθξεηηζκνύ ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ηδεώλ, θόζκν λέσλ δεδνκέλσλ θαη 

ελδειερνύο εμέιημεο ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξώπνπ. 
 

ν κέιινλ απηνύ ηνπ δεζκνύ αλζξώπνπ θαη αζηξνλνκίαο;  έβαην! 

 α παξακείλνπκε θνληά κηαο θαη έρνπκε πνιιά αθόκε λα κάζνπκε. 
 

      Θνξδαλίδεο- ξακκαηηθνύ  εώξγηνο 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Αζηπονομικά Νέα 
 
 

α άζηξα ζην ζύκπαλ είλαη ηειηθά πεξηζζόηεξα απ’ όζα είραλ ππνινγίζεη 

παιαηόηεξα νη επηζηήκνλεο. Ληα νκάδα εηδηθώλ από ην Harvard-

Smithsonian Center for Astrophysics πνπ κειέηεζε ειιεηπηηθνύο γαιαμίεο 
ζην ζύκπαλ  ηνπο κεγαιύηεξνπο γαιαμίεο ζην ζύκπαλ)  αλαθάιπςε όηη νη 

ειιεηπηηθνί γαιαμίεο έρνπλ 5 κε 10 θνξέο πεξηζζόηεξα άζηξα απ’ όζα 

λνκίδακε κέρξη ηώξα.  Απηό ζεκαίλεη όηη ν αξηζκόο ησλ άζηξσλ ζην 
ζύκπαλ είλαη ηξηπιάζηνο ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελνπο ππνινγηζκνύο. 

www.astronomy.com 

 
 

ν λεθέισκα ηνπ Ιαξθίλνπ είλαη έλα από ηα πην γλσζηά λεθειώκαηα πνπ 

κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη ζην λπρηεξηλό νπξαλό.  ηα ρξόληα ηώξα νη 

αζηξνλόκνη ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζηαζεξή εθπνκπή αθηίλσλ Τ ηνπ 
λεθειώκαηνο γηα λα βαζκνλνκήζνπλ  άιια δηαζηεκηθά αληηθείκελα κε 

βαξύηεηα. Η πξόζθαηε αλαθάιπςε ησλ επηζηεκόλσλ ηεο ΜASA,  όκσο, 

αιιάδεη ηειείσο ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ λεθειώκαηνο 
απηνύ. Λέζα από ηα δεδνκέλα πνπ κάδεςαλ από δηάθνξνπο δνξπθόξνπο, 

νη επηζηήκνλεο παξαηήξεζαλ όηη ην λεθέισκα παξνπζηάδεη κηα ζεκαληηθή 

αζηάζεηα σο πξνο ηελ έληαζε ησλ αθηίλσλ Τ πνπ εθπέκπεη. Οεξηζζόηεξεο 

παξαηεξήζεηο ζην κέιινλ ζα βνεζήζνπλ ζηελ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  
www.nasa.gov 

 

 
Εξεπλεηέο από ην Οαλεπηζηήκην ηνπ Basque Country είραλ εληνπίζεη θαη 

παξαθνινπζνύζαλ επί  5 νιόθιεξα ρξόληα έλαλ ηεξάζηην θπθιώλα πνπ 

είρε δεκηνπξγεζεί ζηνλ Ιξόλν από ην 2004. Ξη θπθιώλεο, ζε αληίζεζε κε 
ηνπο αληηθπθιώλεο, θηλνύληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηελ 

πεξηζηξνθή ηνπ πιαλήηε θαη έρνπλ κηθξόηεξε δηάξθεηα δσήο. Έλαο 

γλσζηόο αληηθπθιώλαο είλαη ε ηεξάζηηα θόθθηλε θειίδα ζην Δία. Ξ 

θπθιώλαο ηνπ Ιξόλνπ, πάλησο, δηαηεξήζεθε κέρξη θαη ην 2009 πνπ 
δηαιύζεθε, θάλνληαο ηνλ έηζη ηνλ κεγαιύηεξν ζε δηάξθεηα δσήο θπθιώλα 

πνπ έρεη παξαηεξεζεί. 

www.sciencedaily.com 
 

 

Έλα εθαίζηεην «πάγνπ» ίζσο εληόπηζαλ πιαλεηηθνί επηζηήκνλεο, κε ηε 
βνήζεηα ησλ εηθόλσλ πνπ ζηέιλεη ην δηαζηεκηθό ζθάθνο Cassini  ηεο NASA, 

ζηνλ ηηάλα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ραξηνγξαθήζνπλ ην δνξπθόξν ηνπ 

Ιξόλνπ. ν εθαίζηεην έρεη ύςνο ελόο ρηιηνκέηξνπ, ελώ ε ηξύπα ηνπ έρεη 

βάζνο  1,6 ρηιηνκέηξσλ. Η ηδηνηξνπία ηνπ εθαηζηείνπ απηνύ είλαη όηη, αληί 
γηα ιεησκέλε πέηξα/ιάβα  όπσο ζπκβαίλεη κε ηα γήηλα εθαίζηεηα), 

εθηνμεύεη ιαζπώδεο πγξό θαη αέξηα. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί θάησ από ηελ 

επηθάλεηα ηνπ ηηάλα ππάξρεη έλα ζηξώκα πάγνπ. 
www.newscientist.com 
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Οςπανόρ Ιανοςαπίος 

 
 
 

 

Θέσεις  Πλανητών 
 

Πλανήηηρ Θέζη Μέγεθορ 

Αθξνδίηε Μνηηναλαηνιηθόο 

νπξαλόο ηεο απγήο 

-4,4 

 

 ξεο Αζέαηνο - 

Δίαο Δπηηθόο βξαδηλόο 

νπξαλόο  ζηνπο 

Θρζύεο  

 

-2,2 

Ιξόλνο Οξσηλόο νπξαλόο 

Αζηεξηζκόο ηεο 

Οαξζέλνπ 

0,7 
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04/1   Μέα ζειήλε 
 

 

12/1   Οξώην ηέηαξην 
 

 

19/1   Οαλζέιελνο 

 
 

27/1 ειεπηαίν ηέηαξην 
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