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Σα νζα του ςυλλόγου 
 

 Αγαπθτά μζλθ και φίλοι του ‘’Ωρίωνα’’ κακϊσ τα δφο χρόνια (2009 – 2011) τθσ κθτείασ του 
απερχόμενου Διοικθτικοφ Συμβοφλιου διιλκαν, ςτισ 23 Νοεμβρίου 2011 θ Γενικι Συνζλευςθ του 
Συλλόγου ςυνεδρίαςε ζχοντασ απαρτία των οικονομικά τακτοποιθμζνων μελϊν και ζκλεξε το νζο 
Διοικθτικό Συμβοφλιο, το οποίο κα τελζςει τα κακικοντά του για τα επόμενα δφο χρόνια (2011-
2013). Μζλθ του νζου Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθν τρζχουςα περίοδο αποτελοφν: 
 
Πρόεδροσ:  Ζαφειρόπουλοσ Βαςίλειοσ 
Αντιπρόεδροσ:  Παπαλάμπρου Ανδρζασ 
Γραμματζασ:  Μπαλή Νάντια 
Ταμίασ:  Σπυράτοσ Πζτροσ 
Μζλοσ:  Στεργίου Θεόφιλοσ 
 
Αναπληρωματικό μζλοσ: Ματθαίου Αλζξιοσ 
 
Επίςθσ, εκλζχτθκαν και τα τρία μζλθ τθσ νζασ Ελεγκτικισ Επιτροπισ: 
 
Πρόεδροσ: Αντωνόπουλοσ Παναγιώτησ 
Μζλη: Αλεξανδρή Αναςταςία Ευγενία και Ζαχαράκη Μυρτώ 
 
Αναπληρωματικό μζλοσ: Σβώλησ Κωνςταντίνοσ 
 
 
Τζλοσ, κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι από τθ νζα χρονιά (Λανουάριοσ 2012) οι ομάδεσ 
εντφπου, βιβλιοκικθσ και παρατιρθςθσ κα απαρτίηονται από τα εξισ παρακάτω άτομα: 
 
 

Ομάδα Εντφπου Ομάδα Βιβλιοθήκησ Ομάδα Παρατήρηςησ 
Λορδανίδθσ Γραμματικοφ 
Γιϊργοσ 

Σπυράτοσ Ρζτροσ  Ραπαλάμπρου Ανδρζασ 

Ηαχαράκθ Μυρτϊ  Στεργίου Κεόφιλοσ 

Σπυράτοσ Ρζτροσ   

 

* Πποιοσ/όποια ενδιαφζρεται να γίνει μζλοσ ςε κάποια από τισ παραπάνω ομάδεσ μπορεί να 
επικοινωνιςει με τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συλλόγου. 

 
 

Διαςτθμικζσ Αποςτολζσ : Πωσ κατακτιςαμε τθν διαςτθμικι μασ γειτονιά 
 

 Αν υπάρχει κάτι που να χαρακτθρίηει το είδοσ μασ, αυτό είναι θ περιζργειά μασ, θ ανάγκθ 
μασ για εξερεφνθςθ του φυςικοφ και όχι μόνο περιβάλλοντόσ μασ. Το φυςικό αυτό περιβάλλον 
ιταν για χιλιετίεσ ολόκλθρεσ ο πλανιτθσ μασ, θ Γθ. 
  



 
 Γφρω ςτα μζςα του προθγοφμενου αιϊνα όμωσ κάτι άλλαξε. Κάτι που ζμελλε να 
επαναπροςδιορίςει μια για πάντα ςτο μυαλό μασ το πόςο 
μικρι και αςιμαντθ είναι θ Γθ, ωσ προσ το μεγαλείο του 
ςφμπαντοσ αλλά και πόςο μοναδικι και αναντικατάςτατθ 
είναι αυτι θ μικρι γαλάηια ςφαίρα ωσ τόποσ κατοικίασ των 
μόνων ζμβιων και νοθμόνων όντων που γνωρίηουμε. 
 Δυςτυχϊσ θ ιςτορία μασ δεν ξεκινά και τόςο όμορφα, 
αφοφ τα κεμζλια τθσ διαςτθμικισ εποχισ, τζκθκαν ςτθν 
εποχι τθσ βαρβαρότθτασ του δευτζρου παγκοςμίου 
πολζμου. Τότε ιταν που ο Γερμανόσ Βζρνερ φον Μπράουν 
καταςκεφαςε για λογαριαςμό των ναηί,  τον πρϊτο πφραυλο 
που πζταξε ζξω απ' τθν ατμόςφαιρα τθσ γθσ και αποτζλεςε τθ 
βάςθ για τουσ πρϊτουσ πυραφλουσ που αναπτφχκθκαν 
αργότερα. Με τθν πρϊτθ ρίψθ του πυραφλου Α-4 μετζπειτα 
γνωςτοφ ςαν V2 ςτο λονδίνο(1942),  ο φον Μπράουν είπε, 
προβλζποντασ το μζλλον: "Ο πφραυλοσ λειτοφργθςε 
τζλεια εκτόσ από τθν προςγείωςθ του ςε λάκοσ πλανιτθ." 

 Ζτςι και ζγινε. Μετά τθν λιξθ του 
πολζμου, ο ίδιοσ και το επιτελείο του μεταφζρκθκαν ςτισ ΘΡΑ 
όπου και ξεκίνθςαν το Διαςτθμικό πρόγραμμα. Μία από τισ 
πρϊτεσ υποτροχιακζσ αποςτολζσ ζγινε το 1946 με ζναν πφραυλο V2, αυτι τθ φορά από 
τισ ΘΡΑ, ο οποίοσ μετζφερε τουσ πρϊτουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ ςτο διάςτθμα. Οι 
οργανιςμοί αυτοί δεν ιταν τίποτα άλλο από μφγεσ φροφτων και ςπόρουσ καλαμποκιοφ. 
 Φυςικά αντίςτοιχο πρόγραμμα 
ξεκίνθςε τθν ίδια περίοδο και ςτθν τότε 
Σοβιετικι Ζνωςθ. Ραρόλο το προβάδιςμα 

λοιπόν κα λζγαμε των αμερικανϊν, θ ΕΣΣΔ 
είναι εκείνθ που ζκανε το ακατόρκωτο. Ζτςι, 

ςτισ 4 Οκτωβρίου 1957 
εκτοξεφςαν με ζναν πφραυλο 
R-7 τον πρϊτο τεχνθτό 
δορυφόρο τθσ Γθσ όλων των 
εποχϊν. Τον Σποφτνικ 1.  
 Ο δορυφόροσ ηφγιηε περίπου 83 κιλά. Είχε δφο ραδιοςυςκευζσ 
αποςτολισ ςθμάτων (20 και 40 MHz), ςιματα τα οποία μποροφςαν να 
ακουςτοφν από κάκε ραδιόφωνο ςε όλθ τθν υδρόγειο και είχε μπει ςε 
τροχιά ςε ζνα φψοσ περίπου 250 χμ (150 μίλια). Θ ανάλυςθ των 
ραδιοςθμάτων χρθςιμοποιικθκε για να ςυγκεντρϊςει τισ πλθροφορίεσ 
για τθν πυκνότθτα των θλεκτρονίων τθσ ιονόςφαιρασ. Θ κερμοκραςία 
και θ πίεςθ κωδικοποιικθκαν ςτθ ςυχνότθτα των ραδιοθχθτικϊν 

ςθμάτων. Αποτεφρϊκθκε κατά τθν επανείςοδό του ςτθν ατμόςφαιρα, ςτισ 4 Λανουαρίου 1958. 

Von Braun-V2 launch 

V2 Model 

Sputnik1 



 Αυτι θ επιτυχία οδιγθςε ςε 
μια κλιμάκωςθ του αμερικανικοφ 
διαςτθμικοφ προγράμματοσ που 
είχε μια ανεπιτυχι τροχιακι 
εκτόξευςθ 2 μινεσ αργότερα και 
τθν πρϊτθ επιτυχι τροχιακι ζναρξι 
του 4 μινεσ μετά από τον Σποφτνικ. 
Στο μεταξφ, ζνασ ςοβιετικόσ ςκφλοσ, 
θ Λάικα, ζγινε το πρϊτο ηϊο ςε 
τροχιά ςτισ 3 Νοεμβρίου 1957 (θ 
ςκυλίτςα δυςτυχϊσ πζκανε πζντε 

με επτά ϊρεσ μετά τθν ζναρξθ τθσ πτιςθσ, μζςα ςτον Σποφτνικ 2 από υπερκζρμανςθ). 
 Θ αρχι είχε γίνει, τϊρα το μόνο που ζμενε (ι τουλάχιςτον φαινόταν να ζχει μείνει) ιταν θ 
αποςτολι ενόσ ανκρϊπου ςτο διάςτθμα. Ιταν οι ϊςοι και πάλι που ζκαναν πρϊτοι το βιμα ςτο...κενό 
του διαςτιματοσ. Ζτςι, ςτισ 12 Απριλίου 1961, ςτισ 09:07 ϊρα Μόςχασ, ο 
27χρονοσ Γιοφρι Γκαγκάριν ξεκίνθςε για το ιςτορικό του ταξίδι μζςα 
ςτο Βοςτόκ 1. Εικοςιπζντε λεπτά μετά τθν εκτόξευςθ, μπικε ςε 
μια ελλειπτικι τροχιά με απόγειο 302 χιλιόμετρα, περίγειο 175 χιλιόμετρα 
και περίοδο 89 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα, κινοφμενοσ με ταχφτθτα 7,61 
χιλιομζτρων το δευτερόλεπτο (27.396 χιλιόμετρα ανά ϊρα). Το κωδικό του 
όνομα κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ ιταν Кедр (Κζδροσ). 
 Ρίςω ςτθ Γθ, τα νζα ιδθ ξεκινοφςαν για το γφρο του κόςμου. Το 
Σοβιετικό Επιτελείο τον προιγαγε, όςο ιταν ςτο διάςτθμα, ςε Ταγματάρχθ - 
για τθν περίπτωςθ που δεν γυρνοφςε. Μάλιςτα, είχαν ετοιμαςτεί τρία δελτία 
τφπου για τθν αποςτολι πριν τθν εκτόξευςθ: ζνα για τθν περίπτωςθ 
επιτυχίασ και δυο για τθν περίπτωςθ αποτυχίασ. Ο Γκαγκάριν δεν είχε τον 
ζλεγχο του ςκάφουσ του, επειδι κανείσ δεν ιξερε πϊσ οι ςυνκικεσ κατά τθν 
πτιςθ κα επθρζαηαν τον άνκρωπο βιολογικά και ψυχολογικά· ο ςυνδυαςμόσ 
για το ξεκλείδωμα του χειριςτθρίου βριςκόταν μζςα ς' ζνα ςφραγιςμζνο φάκελο που είχε μαηί του, ενϊ 
το ςκάφοσ ελεγχόταν από επιτελείο επιςτθμόνων και τεχνικϊν ςτθ Γθ. 
 Μετά από 67 λεπτά ςε τροχιά, το προςωπικό ελζγχου πτιςθσ ζδωςε εντολι ςτο ςκάφοσ να 
πυροδοτιςει τουσ κινθτιρεσ επιβράδυνςθσ και να αρχίςει τθν επανείςοδό του ςτθν ατμόςφαιρα. Ο 
Γκαγκάριν δεν προςγειϊκθκε μαηί με τθν κάψουλα, αλλά χρθςιμοποίθςε το εκτιναςςόμενο κάκιςμά του 
ςε φψοσ 7 χιλιομζτρων, και μετά από ελεφκερθ πτϊςθ χρθςιμοποίθςε το αλεξίπτωτό του και 
προςγειϊκθκε κοντά ςτθν πόλθ Τακτάροβα. Μια γυναίκα, θ εγγονι τθσ και θ αγελάδα τουσ ιταν οι 
πρϊτοι που είδαν τον Γκαγκάριν να επιςτρζφει. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ αποςτολισ, που τελείωςε ςτισ 
10:55 ϊρα Μόςχασ με τθν προςγείωςθ του Γκαγκάριν, ιταν 108 λεπτά. 
 Θ παραπάνω θμερομθνία γιορτάηεται ωσ "Θμζρα του Κοςμοναφτθ" ςτθ ωςία ι ωσ "Νφχτα του 
Γιοφρι" παγκοςμίωσ. Θ πτιςθ του Γκαγκάριν αντιχθςε ςε όλθ τθν υδρόγειο όχι μόνο επειδι παρουςίαηε 
τθν ανωτερότθτα του ςοβιετικοφ διαςτθμικοφ προγράμματοσ, αλλά επειδι άνοιγε εξ ολοκλιρου μια νζα 
εποχι ςτθ διαςτθμικι εξερεφνθςθ και ςτισ επανδρωμζνεσ διαςτθμικζσ πτιςεισ. Θ είδθςθ φυςικά κάνει 
το γφρο του κόςμου, εξυψϊνοντασ το κφροσ των 
ϊςων όςον αφορά το διάςτθμα και ςπρόχνωντασ 
ουςιαςτικά τθν απζναντι πλευρά του ατλαντικοφ ςε 
βακφτερα νερά ανταγωνιςμοφ. 
  Οι ΘΡΑ κα εκτόξευαν τον πρϊτο πολίτθ τουσ 
ςτο διάςτθμα μζςα ςε ζναν μινα από τθν πτιςθ 

Yuri Gagarin 

J.F.Kennedy  Gives “Man on the Moon Speech “ 



Γκαγκάριν. Εντοφτοισ, κα χρειαηόταν ςτισ ΘΡΑ ςχεδόν ζνα πλιρεσ ζτοσ για να τοποκετιςουν ζναν 
άνκρωπο ςε τροχιά. 
 Θ χρυςι εποχι τθσ NASA κα ξεκινοφςε ςτθν αρχι τθσ επόμενθσ δεκαετίασ και ςυγκεκριμζνα ςτισ 
25 Μαΐου του 1961, όταν ο πρόεδροσ των ΘΡΑ John Kennedy ζκανε τθ διάςθμθ πια ομιλία του ςτθ 
Γερουςία των ΘΡΑ και ςτθν οποία υποςχζκθκε να κατακτιςει θ ανκρωπότθτα το φεγγάρι "πριν από το 
τζλοσ τθσ τρζχουςασ δεκαετίασ". Μζχρι τότε ΘΡΑ και ΕΣΣΔ είχαν εκτοξζυςει περί τα 50 
τθλεκατευκυνόμενα διαςτθμικά μθ επανδρωμζνα ςκάφθ ςτο γιινο φυςικό δορυφόρο. 
 Τα πρϊτα ςελθνιακά ςκάφθ τθσ NASA ιταν του προγράμματοσ Ranger, μεταξφ του 1961 και του 
1965, τα οποία είχαν ωσ ςκοπό αφοφ προςκροφςουν πάνω ςτο φεγγάρι να πάρουν εικόνεσ υψθλισ 
ανάλυςθσ λίγο πριν αυτά ςυγκρουςτοφν, π.χ. από απόςταςθ μιςοφ μζτρου. Τα πρϊτα ζξι ςκάφθ 
απζτυχαν αλλά τα τρία τελευταία πζτυχαν το ςκοπό τουσ. 
 Θ επόμενθ γενιά διαςτθμικϊν ςκαφϊν ιταν ςκάφθ προςελινωςθσ, του προγράμματοσ Lunar 
Surveyor. Το Surveyor 1 προςελθνϊκθκε τον Λοφνιο του 1966. Μάλιςτα ενϊ ξεκίνθςαν επτά ςυνολικά 
Surveyor τα δφο απζτυχαν, το ζνα απζτυχε να πυροδοτθκεί και ςτο άλλο χάκθκε θ επικοινωνία λίγο πριν 
προςελθνωκεί. Το τελευταίο ςκάφοσ προςελθνϊκθκε τον Λανουάριο του 1968. Τα Surveyor πιραν 
λεπτομερείσ φωτογραφίεσ των περιοχϊν ςτισ οπόιεσ προςεδαφίςτθκαν αργότερα τα διαςτθμόπλοια του 
προγράμματοσ Απόλλων, εξετάηοντασ τθν επιφάνεια τθσ Σελινθσ με τθ βοικεια ενόσ μικροφ μθχανικοφ 
φτυαριοφ, και είχαν κι ζνα επιςτθμονικό όργανο με ακτίνεσ άλφα για τθ χθμικι ανάλυςθ του 
ςελθνιακοφ εδάφουσ. 
 Από το 1966 ωσ το 1967, θ NASA χαρτογράφθςε το 99% τθσ ςελθνιακισ επιφάνειασ με τθ 
βοικεια πζντε ςελθνιακϊν ςκαφϊν που βρίςκονταν ςε τροχιά. Με το Lunar Orbiter 1 ζωσ το Lunar 
Orbiter 5, πζτυχε μια λεπτομερι ανάλυςθ από τα 60 μζτρα ι και καλφτερθ ακόμθ. Το Lunar Orbiter 5 
χαρτογράφθςε 36 επιλεγμζνεσ εκ των προτζρων περιοχζσ, που ιταν υποψιφιεσ για να προςεδαφιςτοφν 
τα ςκάφθ Απόλλων, με μια ανάλυςθ από τα 20 μζτρα ζωσ και τα 2 μζτρα. 
 Τα διαςτθμόπλοια Apollo 8 και 10 ιταν οι πρϊτεσ επανδρωμζνεσ αποςτολζσ ςε τροχιά γφρω από 
το φεγγάρι, που ζγιναν το 1968 και το 1969, ενϊ μετζφεραν πολλζσ εικόνεσ του. Τα Apollo 11, 12, 14, 15, 
16 και 17 ιταν επανδρωμζνεσ αποςτολζσ που προςελθνϊκθκαν μεταξφ του 1969 και του 1972, 
επιςτρζφοντασ ςχεδόν 400 κιλά ςελθνιακϊν δειγμάτων και ςτοιχείων από διάφορα άλλα πειράματα. 
 Οι πρϊτοι άνκρωποι που πάτθςαν ςτο φεγγάρι ιταν οι Neil Armstrong και Buzz Aldrin, 
με τον πρϊτο να εκφωνεί τθν διάςθμθ φράςθ “ζνα 
μικρό βιμα για τον άνκρωπο, ζνα τεράςτιο άλμα για 
τθν ανκρωπότθτα”, ενϊ ο δεφτεροσ αρκζςτθκε ςε ζνα 
ταπεινό...  ¨Υπάρχει πολφ ςκοτάδι εδϊ!!!¨. Ιταν και οι 
δφο μζλθ τθσ αποςτολισ Apollo 11, θ οποία 
πραγματοποιικθκε με ζναν πφραυλο - φορζα που 
ονομαηόταν Κρόνοσ 5 και μετζφερε το διαςτθμόπλοιο 
«Κολοφμπια» και τθ ςελθνάκατο Αετόσ. Θ αποςτολι 
προετοιμαηόταν από το 1967! Το τρίτο μζλοσ τθσ 
αποςτολισ ιταν ο Michael Collins,ο οποίοσ ϊντασ 
κυβερνιτθσ του ςκάφουσ, δεν είχε τθν ευκαιρία να 
πατιςει το πόδι του ςτο φυςικό μασ δορυφόρο. 
 Αφοφ οι δφο αςτροναφτεσ κατζβθκαν ςτθν 
επιφάνεια τθσ Σελινθσ και αφοφ ςυνικθςαν τθν 
ζλλειψθ βαρφτθτασ, και για τισ επόμενεσ δυόμιςθ 
ϊρεσ ςτρϊκθκαν ςτθ δουλειά: ςυνζλεξαν υλικό, 
τράβθξαν φωτογραφίεσ, κράτθςαν ςθμειϊςεισ και 
εγκατζςτθςαν μθχανιματα για παρατθριςεισ. Τοποκζτθςαν τθν αμερικανικι ςθμαία και μια πλακζτα εκ 

Α-Δ: Άρμςτρονγκ, Κόλινσ και Όλντριν 1 



μζρουσ όλθσ τθσ ανκρωπότθτασ, που απεικόνιηε τα δφο θμιςφαίρια και ζγραφε: «Είμαςτε άνκρωποι 
από τον Ρλανιτθ Γθ, οι πρϊτοι που πάτθςαν το πόδι τουσ ςτθ Σελινθ. Ιρκαμε με ειρθνικό ςκοπό εκ 
μζρουσ όλθσ τθσ ανκρωπότθτασ. Λοφλιοσ 1969 μ. Χ.». 
  Το 1975, τρία χρόνια μετά τθν πτιςθ του Apollo 17, τθσ τελευταίασ επανδρωμζνθσ αποςτολισ 
ςτθ Σελινθ, ο ανταγωνιςμόσ Σοβιετικϊν και Αμερικανϊν για τθν κατάκτθςθ του διαςτιματοσ τελείωςε 
με τθν πραγματοποίθςθ τθσ πρϊτθσ αμερικανοςοβιετικισ επανδρωμζνθσ πτιςθσ Apollo-Soyuz. Ωσ 
ςθμαντικό ορόςθμο ςτθν πραγματοποίθςθ επανδρωμζνων διαςτθμικϊν πτιςεων αξίηει να αναφερκεί 
το πρόγραμμα των διαςτθμικϊν λεωφορείων. Μετά και τθν κατάκτθςθ τθσ ςελινθσ και τθν ανυψωςθ 
του θκικοφ των ΘΡΑ απζναντι ςτουσ Σοβιετικοφσ, ουςιαςτικά, το «παιχνίδι» μεταφζρκθκε, ςτο πωσ να 
πθγαίνουμε ςτο διάςτθμα χωρίσ να πθγαίνει χαμζνοσ όλοσ ο εξοπλιςμόσ όπωσ μζχρι τότε, αφοφ 
πφραυλοι και διαςτθμόπλοιο καταςτρζφονταν ςτθν ατμόςφαιρα κατά τθν ζξοδο και τθν επανείςοδο τθσ 
αποςτολισ αντίςτοιχα. 
 Το πρϊτο ταξίδι αυτϊν των νζων και 
επαναχρθςιμοποιιςιμων διαςτθμικϊν 
ςκαφϊν πραγματοποιικθκε τον Απρίλιο του 
1981 από το Columbia. Θ ςυνειςφορά των 
διαςτθμικϊν λεωφορείων, παρόλθ τθν 
τραγικι καταςτροφι των Challenger και 
Columbia, που κόςτιςε τθ ηωι ςε 14 ςυνολικά 
αςτροναφτεσ, υπιρξε ανεκτίμθτθ, αφοφ χάρθ 
ς’ αυτά τζκθκαν ςε τροχιά ςθμαντικοί 
διαςτθμικοί ςτακμοί και τθλεςκόπια, όπωσ για 
παράδειγμα οι Galileo, Magellan, Chandra και 
Hubble. Κλείνοντασ αξίηει να αναφερκεί θ 
ςυλλογικι προςπάκεια Αμερικισ, ωςίασ, 

Ευρϊπθσ, Λαπωνίασ και Καναδά για τθν 
καταςκευι του Διεκνοφσ Διαςτθμικοφ 
Στακμοφ ISS (International Space Station), ο οποίοσ με τθ μεταφορά και τθν τοποκζτθςθ του 
εργαςτθρίου Columbus το Φεβρουάριο 2008 είναι κατά 60% ολοκλθρωμζνοσ. Γεγονόσ αποτελεί ότι 
τζτοιεσ εξερευνθτικζσ αποςτολζσ που εξάπτουν τθ φανταςία και προκαλοφν το καυμαςμό, όπωσ αυτζσ 
του διαςτθμικοφ προγράμματοσ Apollo, δεν πραγματοποιοφνται πια. Και όμωσ, βαςικόσ ςτόχοσ των 
μελλοντικϊν επανδρωμζνων διαςτθμικϊν πτιςεων τθσ NASA, οι οποίεσ ζχουν ιδθ αρχίςει να 
ςχεδιάηονται, είναι θ επιςτροφι αςτροναυτϊν ςτθ Σελινθ μζχρι το 2020 και θ καταςκευι διαςτθμικισ 
βάςθσ ςτθ Σελινθ μζχρι το 2024, θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί και ωσ το εφαλτιριο για τθν επόμενθ 
μεγάλθ περιπζτεια του διαςτιματοσ, που δεν είναι άλλθ από τθν αποςτολι αςτροναυτϊν ςτον πλανιτθ 
Άρθ. 
 Στθ διάρκεια των τελευταίων 50 ετϊν θ NASA εκτόξευςε μεγάλο αρικμό ρομποτικϊν 
διαςτθμοςυςκευϊν για τθν εξερεφνθςθ του Θλιακοφ μασ Συςτιματοσ και τθ διεφρυνςθ των γνϊςεϊν 
μασ για τουσ πλανιτεσ και τουσ δορυφόρουσ του. Ξεκινϊντασ και πάλι από το πλθςιζςτερο ςε μασ 
ουράνιο ςϊμα, ςτθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του ‘60 θ NASA πραγματοποίθςε τισ πρϊτεσ εξερευνθτικζσ 
αποςτολζσ προσ το φυςικό μασ δορυφόρο με τισ αποςτολζσ Ranger, Lunar Orbiter και Surveyor, βαςικόσ 
ςτόχοσ των οποίων ιταν να προλειάνουν το ζδαφοσ για τισ επανδρωμζνεσ αποςτολζσ που κα 
ακολουκοφςαν. Ραράλλθλα, με τθ ςειρά των διαςτθμοςυςκευϊν Mariner και τισ αποςτολζσ Pioneer-
Venus και Magellan, οι επιςτιμονεσ και οι μθχανικοί τθσ NASA άρχιςαν ςιγά-ςιγά να «κοιτοφν» πιο 
μακριά, προσ τθν Αφροδίτθ, τθ δίδυμθ αδελφι τθσ Γθσ, όπωσ ιταν τότε γνωςτι. Σε ςυνδυαςμό όμωσ με 
τισ ρωςικζσ αποςτολζσ Venera οι επιςτιμονεσ ςυνειδθτοποίθςαν ότι ο πλανιτθσ αυτόσ ζμοιαηε 
περιςςότερο με τθν κόλαςθ του Δάντθ. Ακόμθ πιο μακριά, ο πλανιτθσ Άρθσ, ο κρυλικόσ κόκκινοσ 

Σο Columbia πριν την πρώτη εκτόξευςη του 1 



πλανιτθσ, περίμενε κι αυτόσ υπομονετικά με τθ ςειρά του τθν πρϊτθ διαςτθμοςυςκευι που κα τον 
επιςκεπτόταν. Θ αρχι ζγινε το 1964 με τθ διαςτθμοςυςκευι Mariner 4. Ρερίπου 12 χρόνια αργότερα οι 
διαςτθμοςυςκευζσ Viking 1 και 2 κατάφεραν να προςεδαφιςτοφν ςτθν επιφάνειά του, επίτευγμα που 
επαναλιφκθκε το 1997, όταν θ διαςτθμοςυςκευι Pathfinder και το ρομποτικό αυτοκινοφμενο όχθμα 
Sojourner μασ ζςτειλαν από τθν επιφάνεια του κόκκινου πλανιτθ εντυπωςιακζσ φωτογραφίεσ. 
Ραράλλθλα, τα δφο τροχιακά παρατθρθτιρια Mars Global Surveyor και Mars Odyssey με τα δεδομζνα 
που ςυνζλεξαν αποκάλυψαν ενδείξεισ για τθν φπαρξθ νεροφ κατά το παρελκόν ςτθν επιφάνειά του. Θ 
εξερεφνθςθ του κόκκινου πλανιτθ ςυνεχίςτθκε με τα ρομποτικά οχιματα Spirit και Opportunity, τα 
οποία ακόμα και ςιμερα διατρζχουν τθν επιφάνειά του, ςυμβάλλοντασ ςτθν προετοιμαςία για μια 
μελλοντικι επανδρωμζνθ αποςτολι. Επόμενο ορόςθμο ςτθν εξερεφνθςθ του Θλιακοφ μασ Συςτιματοσ 
αποτελεί αναμφίβολα θ αποςτολι διαςτθμοςυςκευϊν για τθ μελζτθ των γιγάντιων αζριων πλανθτϊν 
(Δία, Κρόνου, Ουρανοφ και Ροςειδϊνα), που ξεκίνθςε ςτα μζςα περίπου τθσ δεκαετίασ του ‘70 με τισ 
διαςτθμοςυςκευζσ Pioneer 10 και 11, οι οποίεσ πραγματοποίθςαν τισ πρϊτεσ αναγνωριςτικζσ 
αποςτολζσ προσ το Δία και τον Κρόνο. Τθ ςκυτάλθ ζλαβαν ςτθ ςυνζχεια οι κρυλικζσ διαςτθμοςυςκευζσ 
Voyager 1 και 2, οι οποίεσ ςιμερα, περίπου 30 χρόνια αργότερα, βρίςκονται ςτισ παρυφζσ του Θλιακοφ 
μασ Συςτιματοσ, οδεφοντασ ολοταχϊσ προσ το κενό του μεςοαςτρικοφ διαςτιματοσ. Θ αποςτολι  
Galileo (1995-2003), που ακολοφκθςε, επικεντρϊκθκε ςτθ μελζτθ του Δία, ενϊ από το 2004 και ςε 
ςυνεργαςία με τθν ESA, τθν Ευρωπαϊκι Διαςτθμικι Υπθρεςία, θ διπλι διαςτθμοςυςκευι 
Cassini/Huygens πολλαπλαςίαςε τισ γνϊςεισ μασ για τον Κρόνο και το δορυφόρο του Τιτάνα. 
 Με αυτά και με εκείνα ουςιαςτικά φκάςαμε ςτο ςιμερα, τθσ κακαρά πλζον επιςτθμονικισ 
ςκοπιάσ τθσ διαςτθμικισ εποχισ, ενϊ ξεκινιςαμε το μεγάλο αυτό ταξίδι,από τθν ςτρατιωτικι και 
πολιτικι ςκοπιά του 2ου παγκοςμίου πολζμου και ςτθ ςυνζχεια του ψυχροφ πολζμου, περιόδων οι 
οποίεσ κελθμζνα ι ακελά τουσ, οδιγθςαν το ανκρϊπινο είδοσ εκεί που πάντα φανταηόταν να πάει αλλα 
ποτζ δεν είχε φανταςτεί πωσ κα τα κατάφερνε. 
Στο άπειρο και γιατί όχι; Και ακόμθ παραπζρα! 
 Κλείνουμε με μία φωτογραφία που δικαιολογεί τθν πρϊτθ παράγραφο τθσ ιςτορικισ  
επιςκόπθςθσ μασ...θ Γθ μασ, όπωσ φαίνεται από ζναν παρατθρθτθ ςτθν απόςταςθ του Κρόνου... 

 

 
 

Λορδανίδθσ Γραμματικοφ Γιϊργοσ 
 



Αςτρονομικά Νζα 
 
Ζνασ αςτεροειδισ ςε μζγεκοσ αεροπλανοφόρου πζραςε τα ξθμερϊματα τθσ Τετάρτθσ  9 
Νοεμβρίου ξυςτά από τθ Γθ. Ο 2005 ΥU55, όπωσ ονομάηεται, ζχει διάμετρο 400 μζτρων περίπου 
και είναι ςχεδόν κατάμαυροσ, λόγω τθσ υψθλισ αναλογίασ του άνκρακα, γεγονόσ που κακιςτά 
εξαιρετικά δφςκολθ τθν παρατιρθςι του από οπτικά τθλεςκόπια. Το ουράνιο αυτό ςϊμα πζραςε 
ςε απόςταςθ 324.600 χιλιομζτρων από τθν επιφάνεια τθσ Γθσ, απόςταςθ που είναι μικρότερθ από 
τθν απόςταςθ μεταξφ Γθσ και Σελινθσ(385.000 χιλιόμετρα). Σϊματα τζτοιου μεγζκουσ περνάνε 
ςχετικά ςυχνά από μια τόςο κοντινι απόςταςθ, αλλά προςκροφουν αρκετά ςπάνια πάνω ςτθ Γθ 
(κάκε 100.000 χρόνια περίπου). Θ επόμενθ κοντινι προςζγγιςθ από αςτεροειδι παρόμοιου 
μεγζκουσ κα γίνει το 2028. www.space.com, www.nasa.gov  
 
‘’Επζςτρεψαν ςτθ Γθ’’ ςτισ 4 Νοεμβρίου τα 6 ριψοκίνδυνα μζλθ τθσ αποςτολισ Mars500. Το 
πλιρωμα του προγράμματοσ Mars500 ιταν απομονωμζνο ςε ζνα ομοίωμα διαπλανθτικοφ 
διαςτθμοπλοίου για 520 μζρεσ ακολουκϊντασ πιςτά τισ φάςεισ μιασ πραγματικισ αποςτολισ ςτον 
Άρθ (ταξίδι προσ τον Άρθ, είςοδοσ ςε τροχιά γφρω από τον πλανιτθ, προςεδάφιςθ, εξερεφνθςθ 
τθσ επιφάνειασ και επιςτροφι ςτθ Γθ). Στθν προςομοίωςθ αυτι, πραγματοποιικθκαν πάνω από 
100 πειράματα ςχετικά με τα πικανά προβλιματα από τθ μεγάλθ διάρκεια παραμονισ ςτο 
διάςτθμα, ενϊ και θ επικοινωνία με τουσ αςτροναφτεσ γινόταν με μία τεχνθτι χρονικι 
κακυςτζρθςθ θ οποία μιμοφνταν τισ φυςικζσ κακυςτεριςεισ λόγω των μεγάλων αποςτάςεων μιασ 
πραγματικισ αποςτολισ ςτον Άρθ. http://www.esa.int/SPECIALS/Mars500/SEMB9ALUBUG_0.html 
 
Ζνασ εξωπλανιτθσ με χαρακτθριςτικά παρόμοια με αυτά τθσ γθσ εντοπίςτθκε από το διαςτθμικό 
τθλεςκόπιο Kepler ςφμφωνα με ανακοίνωςθ τθσ NASA. Ο Kepler -22b, όπωσ ονομάηεται  ο 
πλανιτθσ αυτόσ, βρίςκεται ςτον αςτεριςμό του Κφκνου ςε απόςταςθ 600 ετϊν φωτόσ περίπου 
από τθ Γθ, ζχει μζγεκοσ 2,4 φορζσ μεγαλφτερο από αυτιν και εκτελεί μια πλιρθ περιφορά γφρω 
από το άςτρο του μζςα ςε 289 θμζρεσ. Θ ιδιαιτερότθτα του Kepler -22b είναι ότι περιφζρεται ςτθ 
λεγόμενθ «κατοικιςιμθ ηϊνθ» , μια ηϊνθ ςτθν οποία το νερό μπορεί να υπάρχει ςε υγρι μορφι, 
κάτι που ςφμφωνα με τα γιινα δεδομζνα αυξάνει τισ πικανότθτεσ για φπαρξθ ηωισ. Θ 
κερμοκραςία ςτθν επιφάνειά του υπολογίηεται ότι είναι 22οC, κερμοκραςία που είναι πολφ κοντά 
ςτθ μζςθ κερμοκραςία τθσ Γθσ(15οC περίπου) . Μζνει ακόμα να εξακριβωκεί αν ο πλανιτθσ αυτόσ 
είναι βραχϊδθσ ι αζριοσ.                                                                                                   
http://kepler.nasa.gov/news/nasakeplernews/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=165 
 
Μια ενδιαφζρουςα ανακάλυψθ (και λόγω εποχισ!) ζγινε από ομάδα αςτρονόμων, χάρθ ςτα 
δεδομζνα και τισ εικόνεσ που ςυλλζχτθκαν από το διαςτθμικό ςκάφοσ Cassini, για το δορυφόρο 
του Κρόνου, Εγκζλαδο. Στο παγωμζνο αυτό φεγγάρι θ χιονόπτωςθ ςυνεχίηεται εδϊ και 100 
εκατομμφρια χρόνια! Αυτό οφείλεται ςτουσ τεράςτιουσ πίδακεσ παγοκρυςτάλλων που βρίςκονται 
ςτο νότιο πόλο του φεγγαριοφ. Αν και το μεγαλφτερο μζροσ των παγοκρυςτάλλων αυτϊν χάνεται 
ςτο διάςτθμα, ςτθν επιφάνειά του ζχουν ςχθματιςτεί δφο επιμικεισ εκτάςεισ από λεπτόκοκκο, 
απάτθτο χιόνι (ιδανικό για ςκι!) μεταξφ των δφο πόλων που φτάνουν κατά μζςο όρο τα 100 μζτρα 
ςε φψοσ. Θ ανακάλυψθ αυτι δείχνει ότι κάτω από τθν επιφάνεια του Εγκζλαδου βρίςκονται 
μεγάλα αποκζματα νεροφ.          
http://www.astronomy.com/News-Observing/News/2011/10/Enceladus%20weather%20-
%20snow%20flurries%20and%20perfect%20powder%20for%20skiing.aspx 
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Παίηοντασ με τθν Αςτρονομία 

 

 

 
 
 
 
 



Across 
 
1. Η καλύηεπη ώπα για να παπαηηπήζ ειρ ένα ανηικείμενο είναι καηά ηην...ηος 
3. Το ζύ νολο ηυν ηεζζ άπυν διαζηάζευ ν 
5. Κόπη ηηρ θεάρ Έπιδορ και θεγγάπι ηος ομώνςμος πλανήηη-νανος 
7. Εξαιηίαρ ηηρ ο πολικόρ αζηέπαρ θα..παπαγκυν ιζηεί 
10. Έναρ συπιζμόρ πος σαίπεζαι να ηον βλέπειρ! 
12. Μονάδα θυ ηόρ(ανηίζηποθα) 
16. Ο 8ορ δοπςθόπορ ηος Κπόνος(ανηίζηποθα) 
17. Αζηέπαρ νεηπονίυν  πολλών Βέμπεπ 
19. Η απόζηαζ η πος διανύει ηο θυ ρ απ ηη ζηιγμή πος ζ ςγκενηπώνεηαι μέσπι ηον πποζο θθάλμιο 
20. Τέηοιοι είμαζηε όλοι ηυν άζ ηπυν..(ανηίζηποθα) 
21. Μελανή οπή ηο ένα άκπο ηηρ ζκ οςληκόηπςπαρ.....ηο άλλο(δςο λέξειρ, ενυμ ένα) 
 

Down 
 
2. Αςηή η πεπίοδορ μαρ δίνει εκλείτει ρ 
4. Εκεί θαίνονηαι λιγόηεπο ενηςπυ ζι ακέρ οι εκλείτε ιρ 
6. Μια από ηιρ ακηινοβολίερ πος δεν διαπεπνά ηην αημόζ θαιπα 
8. Από αςηό ηο ..ζη μείο μαρ έπσονηαι..διάηηονηερ 
9. Το θυρ ηηρ ζελ ήνηρ εξαιηίαρ ηηρ γηρ 
10. Αν πίναν ζε έναν ηέηοιο κπαζί  οι Έλληνερ, θα γίνονηαν...ζηοςπί! 
11. Ο ζελ ηνιακόρ μήναρ..αλλιώρ 
13. Απαπσή θυηόρ 
14. Ο έναρ ήηαν Τπαγικόρ, ο άλλορ ήηαν αζηπονόμορ 
15. Είηε πλανήηη είηε δοπςθόπος...έσει πποηεπαιόηηηα ο αζηπονόμορ 
18. Σύμθυ να με αςηό καηηγοπιοποιούμε ηοςρ αζηέπερ 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ουρανόσ Δεκζμβρη 
 

Θζςεισ  Πλανθτών 
 

Πλανήτησ Θζςη Μζγεθοσ 

Αφροδίτθ Νοτιοδυτικόσ ουρανόσ -3.9 
 

Άρθσ Στον αςτεριςμό του 
Λζοντα 

+0.6 

Δίασ Σφνορο αςτεριςμϊν 
Κριοφ και Λχκφων  

-2.7 
 

Κρόνοσ Νοτιοανατολικά πριν το 
λυκαυγζσ 

+0.8 

 
 

Φάςεισ ελινθσ 
 

2/10 Ρρϊτο τζταρτο 
 

10/10 Ρανςζλθνοσ 
 

18/10 Τρίτο τζταρτο 
 

24/10 Νζα Σελινθ 

ΞΕΡΑΣΕ 
ΟΣΙ... 

Ο πρϊτοσ που παρουςίαςε ζνα 

τθλεςκόπιο ςαν αυτά που χρθςιμοποιοφμε ςιμερα 

ιταν ο Hans Lipperhey (1570 – 1619) και όχι ο 

Galileo Galilei (1564 – 1642) όπωσ είναι 

διαδεδομζνο. Αρχικά  τα τθλεςκόπια 

χρθςιμοποιοφςαν γυάλινουσ φακοφσ, θ καταςκευι 

των οποίων είχε όμωσ αρχίςει από το 1350. 

 

 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των εξωπλανθτϊν 

που ζχει παρατθρθκεί ςιμερα και είναι 

καταγεγραμμζνοσ ςτθν Εγκυκλοπαίδεια 

εξωπλανθτϊν (Extrasolar Planet Encyclopedia)  

είναι 696 και ςυνεχίηει να αυξάνεται. 

 

Αν θ απόςταςθ από τθ Γθ ςτθ Σελινθ 

υποβιβαηόταν ςτθν απόςταςθ που ζχει το ζντυπο 

από τα μάτια ςασ, τότε ο Ροςειδϊνασ κα ιταν ςε 

απόςταςθ ζξι χιλιομζτρων, ενϊ ο πιο κοντινόσ 

αςτζρασ πζρα από τον Ιλιο κα απείχε ςχεδόν 30 

χιλιάδεσ χιλιόμετρα, δθλαδι το ζνα δζκατο τθσ 

πραγματικισ απόςταςθ τθσ Σελινθσ. 

 

Το ςθμείο ςτθ κάλαςςα τθσ Νθνεμίασ 

που οι πρϊτοι άνκρωποι προςεδαφίςτθκαν ςτθ 

Σελινθ το 1969, εντοπίηεται εφκολα με επίγειο 

τθλεςκόπιο. Ραρόλαυτά θ ςελθνάκατοσ δεν είναι 

ορατι, αν λάβουμε υπόψιν μασ ότι το μζγεκόσ τθσ 

είναι πολφ μικρό ( ζχει διαςτάςεισ θμιφορτθγοφ ) 

και θ απόςταςθ Γθσ ςελινθσ είναι πολφ μεγάλθ. 
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