Φζτοσ τθν άνοιξθ ςυμπλθρϊνονται δζκα χρόνια από τθν ίδρυςθ τθσ Αςτρονομικισ
Εταιρείασ Ράτρασ «Ωρίων». Ιταν ςτισ 21 Μαρτίου του 2001, μερικζσ ϊρεσ μετά τθν εαρινι
ιςθμερία, όταν τα 35 ιδρυτικά μζλθ του «Ωρίωνα» - πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι, φοιτθτζσ
και φίλοι τθσ αςτρονομίασ- υπζγραφαν τθν καταςτατικι πράξθ ίδρυςθσ ςτο Ρανεπιςτιμιο
Ρατρϊν, κζτοντασ ωσ ςτόχο τθν προαγωγι και τθ διάδοςθ τθσ αςτρονομικισ γνϊςθσ και
τθσ επιςτιμθσ γενικότερα. Δζκα χρόνια μετά, περιςςότερεσ από 200 ομιλίεσ, θμερίδεσ,
εκκζςεισ, εξορμιςεισ, δθμόςιεσ παρατθριςεισ, ζνα πανελλινιο ςυνζδριο, μια πανελλινια
εξόρμθςθ και θ ζντονθ παρουςία ςτο αςτρονομικό διαδίκτυο δείχνουν ότι οι αρχικοί ςτόχοι
παραμζνουν οδθγόσ τθσ πορείασ του «Ωρίωνα».
Μερικζσ από τισ ςπουδαιότερεσ εκδθλϊςεισ: το 2006 ο ϋϋΩρίωνϋϋ ζλαβε μζροσ ςτισ
επιςτθμονικζσ δραςτθριότθτεσ παιδιϊν, που βρίςκονταν ςτθν διαςτθμικι καταςκινωςθ τθν
οποία, διοργάνωςε θ ESA (European Space Agency) ςτθν περιοχι του ίου. Το ίδιο ζτοσ, 11
μζλθ ταξίδεψαν ςτο ακριτικό Καςτελλόριηο για να παρατθριςουν τθν ολικι ζκλειψθ Θλίου.
Το 2007 ο Ωρίωνασ διοργάνωςε το 5ο πανελλινιο ςυνζδριο εραςιτεχνικισ αςτρονομίασ . Θ
ςυμμετοχι ςτο ςυνζδριο αυτό ξεπζραςε κάκε προςδοκία αφοφ ςυμμετείχαν 450 ςφνεδροι
από κάκε περιοχι τθσ Ελλάδασ, ξεπερνϊντασ ςε ςυμμετοχι και τα τζςςερα προθγοφμενα
ςυνζδρια, και διατθρϊντασ το ρεκόρ μεγαλφτερθσ ςυμμετοχισ μζχρι και ςιμερα. Το 2009,
ςτο πλαίςιο του παγκόςμιου ζτουσ αςτρονομίασ, ο Ωρίωνασ διοργανϊνει μια ςειρά
εκδθλϊςεων. Κάποιεσ από αυτζσ είναι αναφορικά: 100 ώρεσ αςτρονομίασ (ανοιχτι
παρατιρθςθ με τθλεςκόπια ςε κεντρικά μζρθ τθσ Ράτρασ), Μθχανιςμόσ των Αντικυκιρων
(ομιλίεσ και ζκκεςθ), Σεμινάριο εραςιτεχνικισ αςτρονομίασ και ζκκεςθ αςτροφωτογραφίασ.
Ο άνκρωποσ και το ςφμπαν (διάλεξθ από τον κ.Ηαφειρόπουλο Βαςίλθ, πρόεδρο τθσ
αςτρονομικισ εταιρείασ Ράτρασ και επίκουρο κακθγθτι του τμιματοσ φυςικισ του
πανεπιςτθμίου Ρατρϊν), Ημερίδα αςτρονομίασ και αςτροφυςικισ. Τζλοσ, το 2009 μζλθ του
Ωρίωνα παρευρζκθςαν ςτθν ολικι ζκλειψθ Θλίου ςτθν Κίνα.
Αυτόν τον μινα λοιπόν, ο «Ωρίων» κα γιορτάςει τα δζκα του χρόνια με πλικοσ
αςτρονομικϊν εκδθλϊςεων. Ρροςδοκία μασ θ ςυνζχεια και θ οργάνωςθ ακόμθ
μεγαλφτερων εκδθλϊςεων με μεγαλφτερο ποςοςτό ςυμμετοχισ.

Πρόγραμμα Εκδηλώςεων
 Ζκθεςη Αςτρονομίασ (μθχανιςμόσ Αντικυκιρων, αςτρονομία, αςτροφυςικι,
αςτροφωτογραφία, αρχείο Ωρίωνα, αςτρονομικά είδθ κ.ά.) : από 9 ζωσ 22 Μαΐου,
ωράριο 9:00 – 21:00, ςτο χϊρο τθσ «αγοράσ Αργφρη» ςτθ διαςταφρωςθ των οδϊν
Αγ. Ανδρζου και Ηαΐμθ, ςτο κζντρο τθσ Ράτρασ.
Τριιμερο επιςτθμονικϊν ομιλιϊν 13-14-15 Μαΐου, 18:00-21:00 κάκε μζρα, ςτο
χϊρο τθσ «αγοράσ Αργφρθ» ςτθ διαςταφρωςθ των οδϊν Αγ. Ανδρζου και Ηαΐμθ, ςτο
κζντρο τθσ Ράτρασ.
 Παραςκευι 13 Μαΐου:
Βαςίλθσ Ζαφειρόπουλοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ τμιματοσ Φυςικισ Ρανεπιςτθμίου
Ρατρϊν και Ρρόεδροσ του Ωρίωνα - Δζκα χρόνια Αςτρονομική Εταιρεία Πάτρασ
"Ωρίων"

Μάνοσ Δανζηθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ τμιματοσ Φυςικισ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Σο Παράξενο Καινοφριο φμπαν
 Σάββατο 14 Μαΐου:
Στζφανοσ Τραχανάσ, Διευκυντισ των Ρανεπιςτθμιακϊν Εκδόςεων Κριτθσ του
Λδρφματοσ Τεχνολογίασ και Ζρευνασ - Ζνασ φυςικόσ μετράει τα άςτρα
Σταμάτθσ Κριμιηισ, Μζλοσ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, - Διαςτημικζσ Αποςτολζσ:
Τλοποίηςη, αποτελζςματα και διαςφνδεςη με την κοινωνία
 Κυριακι 15 Μαΐου:
Παναγιώτα Πρζκα-Παπαδιμα, Επίκουροσ Κακθγιτρια τμιματοσ Φυςικισ
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. - Σα νεότερα ςτοιχεία ςχετικά με την εξερεφνηςη του Άρη
Ξενοφών Μουςάσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ τμιματοσ Φυςικισ Ρανεπιςτθμίου
Ακθνϊν – Σελευταίεσ εξελίξεισ ςτη μελζτη του Μηχανιςμοφ των Αντικυθήρων
 Τετάρτθ 18 Μαΐου:
Εςπερίδα «Αςτρονομία από το μηδζν» - Ειςαγωγή ςτην αςτρονομία και την
παρατήρηςη για αρχάριουσ.
Θεόφιλοσ Στζργιου Λατρόσ- Ψυχίατροσ & Παπαλάμπρου Ανδρζασ Υποψιφιοσ
Διδάκτωρ, Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ του Ρολυτεχνείου Ρατρϊν.
Ωράριο: 18:00-21:00, ςτο χϊρο τθσ «αγοράσ Αργφρθ» ςτθ διαςταφρωςθ των οδϊν
Αγ. Ανδρζου και Ηαΐμθ, ςτο κζντρο τθσ Ράτρασ.

 Αςτροπάρτυ: Ραραςκευι 27 Μαΐου ςτισ 21:00, ςτο κεατράκι τθσ Μαρίνασ τθσ
Ράτρασ. Ραρατιρθςθ του νυχτερινοφ ουρανοφ με τθλεςκόπια ςυνοδεία μουςικισ.

Για επικοινωνία με το ςφλλογο μασ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτα τθλζφωνα:
2610996905 και 6977145247. Για αςτρονομικζσ πλθροφορίεσ και ςχετικά με το ςφλλογο
«Ωρίων» μπορείτε να επιςκεφτείτε το www.orionas.gr. Τα μζλθ μασ για καλφτερθ
επικοινωνία μποροφν να χρθςιμοποιοφν το forum: www.orionas.gr/forum για να
ςυμμετζχουν ςε κζματα και δραςτθριότθτεσ που αφοροφν το ςφλλογο, όπωσ ακόμθ και τα
www.astronomia.gr (ελλθνικι αςτρονομικι εγκυκλοπαίδεια) www.darksky.gr (εκςτρατεία
κατά τθσ φωτορφπανςθσ) www.astrovox.gr (forum αςτρονομίασ «επί παντόσ επιςτθτοφ»
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα).

Θ ιςτορία επτά αςτεριών που πάντα διζγειραν τη φανταςία των λαών

Ο αςτεριςμόσ τθσ Μεγάλθσ Άρκτου (Λατινικά: Ursa Major) είναι αςτεριςμόσ του
βόρειου θμιςφαιρίου που ςθμειϊκθκε ςτθν αρχαιότθτα από τον Ρτολεμαίο. Αποτελείται
ςυνολικά από 209 αςτζρια. Τθν αναγνωρίηουμε εφκολα από τα 7 λαμπρότερα άςτρα τθσ.
Στθν Ελλάδα είναι αειφανισ αςτεριςμόσ, κακϊσ παραμζνει πάνω από τον ορίηοντα κακόλθ
τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου, εξαιτίασ του γεωγραφικοφ πλάτουσ ςτο οποίο
βριςκόμαςτε. Θ ελλθνικι μυκολογία όμωσ ζχει τθ δικι τθσ εξιγθςθ.
Ο Δίασ λοιπόν, καμπωμζνοσ από τθν ομορφιά τθσ Νφμφθσ Καλλιςτϊ, τθ μονάκριβθ
κόρθ του Λυκάονα, βαςιλιά τθσ Αρκαδίασ, παρζβθ για άλλθ μια φορά τον όρκο αγάπθσ
προσ τθν Ιρα, ερωτοτροπϊντασ με τθ Νφμφθ. Από τθν παράνομθ αυτι ςχζςθ, γεννικθκε ο
ιρωασ Αρκάδασ, γενάρχθσ των Αρκάδων. Ρροκάλεςε όμωσ, όπωσ ιταν επόμενο, και τθν
οργι τθσ κεάσ Ιρασ, θ οποία για να εκδικθκεί μεταμόρφωςε τθν πανζμορφθ Καλλιςτϊ ςε
αρκοφδα, το πιο άςχθμο ηϊο του ηωικοφ βαςιλείου. Πταν, θ για χρόνια περιπλανϊμενθ
μζςα ςτα δάςθ, Καλλιςτϊ, ςυνάντθςε το γιο τθσ Αρκάδα, ξεχνϊντασ ότι ιταν αρκοφδα,
ζτρεξε να τον αγκαλιάςει. Τα μάτια του Αρκάδα όμωσ δεν είδαν τθ μθτζρα του, όπωσ ιταν
φυςικό, αλλά μια αρκοφδα να του επιτίκεται! Σικωςε λοιπόν το δόρυ του να τθ ςκοτϊςει.
Ο Δίασ όμωσ, για να ςταματιςει το κακό που είχε προκαλζςει, ςταμάτθςε το φονικό
μεταμορφϊνοντασ τον Αρκάδα ςε άρκτο ο οποίοσ ζτςι αναγνϊριςε τθ μθτζρα του και
ζτρεξε ςτθν αγκαλιά τθσ. Ο Δίασ τότε τραβϊντασ τουσ άρκτουσ από τισ ουρζσ ( ζτςι
εξθγείται θ φπαρξθ μεγάλων ουρϊν ςτισ άρκτουσ) τισ ςτριφογφριςε ςτον αζρα και τισ
εκςφενδόνιςε ςτον ουρανό κάνοντάσ τουσ αςτεριςμοφσ. Θ Καλλιςτϊ είναι θ μεγάλθ άρκτοσ,
ενϊ ο Αρκάδασ θ μικρι άρκτοσ. Θ Ιρα όμωσ δεν κα το άφθνε να περάςει ζτςι.. Αφοφ τα..
ζψαλλε ςτον άτακτο ςφηυγό τθσ, πιγε και κανόνιςε να πάρει τθν εκδίκθςι τθσ από τον
Ωκεανό. Τον πρόςταξε να μθν επιτρζψει ςε μθτζρα και γιο να ξεκουραςτοφν ποτζ ςτα νερά
του.. Ζτςι οι δφο άρκτοι δεν βυκίηονται ποτζ ςτα νερά του ωκεανοφ δθλαδι δεν πζφτουν
ποτζ κάτω από τον ορίηοντα.

Ρζρα από το όνομα μεγάλθ άρκτοσ που ςυνδζεται με τθ μυκολογία υπάρχουν και
άλλα λαϊκά ονόματα για τον αςτεριςμό όπωσ το άροτρο, αναποδοκάραβο αλλά και άμαξα
(για τθν ετυμολογία τθσ λζξθσ άμαξα ο Άρατοσ παρακζτει ότι θ λζξθ προζρχεται από
το άμα = «μαηί» και το άξων = «ο γιινοσ άξονασ»). Θ «άμαξα» επομζνωσ είναι ο αςτεριςμόσ
του οποίου, οι αςτζρεσ περιφζρονται όλοι μαηί γφρω από ζναν άξονα, εκείνον που περνά
από τον Βόρειο Ουράνιο Ρόλο.
Μερικζσ ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν μεγάλθ άρκτο είναι και οι
παρακάτω:
Θ περιοχι του βορείου πόλου ονομάςτθκε αρκτικι. Ονομάςκθκε ζτςι από το
γεγονόσ ότι οι Άρκτοι εκεί, φαίνονται όλθ τθν πολικι νφκτα να περιφζρονται γφρω από
το ηενίκ. Στθ ςυνζχεια, θ αντιδιαμετρικι περιοχι ονομάςκθκε Ανταρκτικι ι Ανταρκτίδα.
Επίςθσ το αςτζρι 47 τθσ Μεγάλθσ Άρκτου ζχει ζναν εξωθλιακό πλανιτθ, ςε μζςθ απόςταςθ
από αυτόν 314 εκατομμφρια χιλιόμετρα και με περίοδο περιφοράσ 1.098 γιινεσ θμζρεσ,
ενϊ το όλο ςφςτθμα απζχει από εμάσ 45,93 ζτθ φωτόσ και απομακρφνεται με ταχφτθτα
12,6 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Θ μάηα του πλανιτθ είναι 2,4 ωσ 7 φορζσ μεγαλφτερθ
από τθ μάηα του Δία, ενϊ του αςτζρα 10% μεγαλφτερθ εκείνθσ του Ιλιου. Είναι από τουσ
πρϊτουσ εξωθλιακοφσ πλανιτεσ που ανακαλφφκθκαν, το ζτοσ 1996. Τζλοσ, το αςτζρι η
(Μιηαρ) είναι διπλό αςτζρι με ςυνοδό τον πολφ μικρότερο Αλκόρ. Στθν αρχαιότθτα το διπλό
αυτό ςφςτθμα χρθςιμοποιείτο για να ελζγχουν οι αξιωματικοί αν οι ςτρατιϊτεσ τουσ
ζβλεπαν καλά. Ονομάηεται και Αλ-Σαϊδάκ ι Δοκιμι και όποιοσ το διακρίνει καλά ζχει
ςίγουρα καλι όραςθ.
Στθν Ανατολικι Αςία ο αςτεριςμόσ τθσ Μεγάλθσ Άρκτου αναφζρεται ωσ Pei Tou, η
Βόρεια Κουτάλα, το Άροτρο, το Βόρειο Καλάκι ή ο αςτεριςμόσ τησ Beidu. Τα εφτά αςτζρια
που ςυντελοφν τον αςτεριςμό είναι πολφ ςθμαντικά ςτθν Ταοϊςτικι αςτρολογία, αλχθμεία
και ςτον εςωτεριςμό.
Θ περιοχι τθσ Μεγάλθ Άρκτου, κακότι ορατι όλον τον χρόνο, είχε ιδιαίτερθ
ςθμαςία, ςε ςυνδυαςμό επίςθσ με τθν περιςτροφι τθσ γφρω από τον Ρολικά αςτζρα, που
παρουςιάηεται ακίνθτοσ, και ζτςι αναφερόταν ωσ το κζντρο του γαλαξία.

Ο Sima Qian (145πΧ – 86μΧ), ζνασ αρχαίοσ Κινζηοσ ιςτορικόσ,
περιγράφει τθν Μεγάλθ Άρκτο λζγοντασ, ότι ο αςτεριςμόσ
αποτελοφςε το άρμα του Αυτοκράτορα και ότι ζδειχνε τον ζλεγχο του
πάνω ςτα τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα, περιςτρεφόμενοσ γφρω από
το κζντρο (τον Ρολικό Αςτζρα). Επίςθσ αναφζρει ότι θ Μεγάλθ
Άρκτοσ χωρίηει το Yin από το Yang, διατθρεί τθν ιςορροπία ανάμεςα
ςτα πζντε ςτοιχεία, ορίηει τισ εποχζσ, το θμερολόγιο, τισ μοίρεσ του
ουρανοφ και πολλά άλλα.
Οι Ταοϊςτζσ κεωροφνε ότι ο αςτεριςμόσ τθσ Μεγάλθσ Άρκτου
ελζγχει τισ εποχζσ και πωσ είναι θ κφρια πθγι ενζργειασ για τθν
ανάπτυξθ όλων των ζμβιων όντων.
Τα αςτζρια τθσ περιοχισ με τον καιρό πιραν διάφορα

ονόματα που παρζπεμπαν ςε υψθλά αξιϊματα ("Πρωθουργόσ", "Κυβερνήτησ του Ιλιου",
"Τπουργόσ τησ Πολιτείασ", "Οι 3 Δοφκεσ", "Επικεφαλήσ εργοςταςίου", κλπ) που δθλϊνουν
τθν ςθμαςία του αςτεριςμοφ ςτουσ ανκρϊπουσ τθσ εκάςτοτε εποχισ.
Στθν Αρχαία Κίνα πιςτευόταν ότι τα αςτζρια του αςτεριςμοφ ςχετίηονταν με τον
Ραράδειςο των Ακανάτων και με το παλάτι του κεοφ τθσ μακροηωίασ, ενϊ ο Σφριοσ
φαινόταν ςαν ζνασ λφκοσ που φφλαγε αυτό το παλάτι. Άλλοι μφκοι αναφζρονται ςτα
τζςςερα αςτζρια που ςχθματίηουν τθν «κουτάλα» (χωρίσ το χεροφλι), λζγοντασ ότι
αποτελοφςαν τον οίκο του κεοφ τθσ λογοτεχνίασ.
Μια φορά, ζνασ απίςτευτα άςχθμοσ μα τρομερά ταλαντοφχοσ ςυγγραφζασ, ο K'uei,
καλζςτθκε να βραβευτεί για τον ζργο του. Ο ίδιοσ ο αυτοκράτορασ κα του ζδινε ζνα χρυςό
ρόδο, μα τρόμαξε από τθν απαίςια όψθ του, αφινοντασ το βραβείο να πζςει και να ςπάςει.
Ο ςυγγραφζασ τότε ρίχτθκε ςτθν κάλαςςα επικυμϊντασ τον κάνατο, μα ζνασ καλάςςιοσ
δράκοντασ τον λυπικθκε και τον ςικωςε ςτον ουρανό, για να κατοικιςει για πάντα ςτον
οίκο του κεοφ τθσ λογοτεχνίασ.
Ο αςτεριςμόσ πιςτευόταν ότι αποτελείται από εννζα αςτζρια, τα εφτά βαςικά και
δφο ακόμα – μθ ορατά- που βρίςκονται το κακζνα ςτα πλάγια του
αςτεριοφ Alkaid (Betetnash). Εκτιμάται ότι ο Βζγασ και ο Ρολικόσ
Αςτζρασ ιταν μζροσ του αςτεριςμοφ πριν τισ δυτικζσ επιρροζσ. Οι
μφκοι λζνε ότι τα δφο αυτά αςτζρια με τον καιρό χάςανε τθν λάμψθ
τουσ, και πωσ όποιοσ μπορεί να τα δει, κα ηιςει για πολλά χρόνια.
Θ Βουδιςτικι/Ταοϊςτικι κεότθτα Beidu, λατρεφεται ςαν «Θ
Μθτζρα των Ουρανϊν» και ςυμβολίηεται με τον αςτεριςμό τθσ
Μεγάλθσ Άρκτου (ςυν τα δφο επιπλζον αςτζρια). Ζδωςε ηωι ςτουσ
Εννιά Κεοφσ Αυτοκράτορεσ, που αποτελοφν τα εννιά αςτζρια. Ο μφκοσ
αναφζρει πωσ μία ανοιξιάτικθ θμζρα θ βαςίλιςςα λουηόταν ςε μια
λίμνθ, όταν ζνιωςε εννζα μπουμποφκια λωτοφσ να εμφανίηονται.
Μζςα από τα ανκιςμζνα μπουμποφκια παρουςιάςτθκαν τα αςτζρια
που ςτθν ςυνζχεια ςυνζκεςαν τον αςτεριςμό τθσ Beidu. Σιμερα, το
όνομα τθσ Beidu ζχει δοκεί ςτο δορυφορικό ςφςτθμα πλοιγθςθσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ
Κίνασ.
Από τα αρχαία χρόνια, οι Κινζηοι
μποροφςαν να προςδιορίςουν τθν ϊρα και τθν
εποχι, με βάςθ τα αςτρονομικά φαινόμενα που
λαμβάνανε χϊρα κοντά ςτον αςτεριςμό.

Αρχαίο Κινζηικο Νόμιςμα

Θ Αρχαία Κινζηικθ αςτρονομία, χϊριςε τον ορίηοντα ςε δϊδεκα κομμάτια (με βάςθ
τουσ ςελθνιακοφσ μινεσ, κακϊσ ιταν πιο εφκολθ θ παρατιρθςι τουσ) ςτα οποία, δόκθκαν
ονόματα για τθν αναφορά του κομματιοφ ςτο οποίο ζδειχνε το χεροφλι του Αρότρου μζςα
ςτον χρόνο. Τα δϊδεκα αυτά κομμάτια ςτθν ςυνζχεια ςυνδζκθκαν με τουσ δϊδεκα οίκουσ
του Χρυςοφ Μονοπατιοφ (το μονοπάτι που φαινόταν να ακολουκεί ο ιλιοσ, δθλαδι θ
ελλειπτικι). Τον χειμϊνα, το «χεροφλι» ςτισ πρϊτεσ απογευματινζσ ϊρεσ ζδειχνε ςτον
Βορρά, τθν Άνοιξθ τθν ίδια ϊρα κα ζδειχνε ςτθν Ανατολι κ.ο.κ. Αυτι θ γνϊςθ αποτζλεςε
καταλφτθ για τθν ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ. Στο βιβλίο Λςτορίασ SHU JING (SHU CHING),
αναφζρεται ότι: «..Θ μζρα βρίςκεται ςτθν μζςθ τθσ και το αςτζρι (οίκοσ, αςτεριςμόσ) είναι
Niao. Μπορείσ λοιπόν με ακρίβεια να πεισ ότι είναι μζςα Άνοιξθσ..... Θ μζρα ζχει τϊρα τθν
μζγιςτθ διάρκειά τθσ και το αςτζρι είναι ςτο Huo. Μπορείσ με ακρίβεια να πεισ ότι είναι
μζςα καλοκαιριοφ..Θ νφχτα ζχει μζτριο μικοσ και το αςτζρι είναι Xu. Μπορείσ να πεισ με
ςιγουριά ότι είναι μζςα φκινοπϊρου...Θ μζρα ζχει τθν ελάχιςτθ διάρκεια και το αςτζρι
είναι Mao. Μπορείσ με ςιγουριά να πεισ ότι είναι μζςα χειμϊνα..»

(Μζςα χειμϊνα, χειμερινό θλιοςτάςιο, οίκοσ (Μζςα Άνοιξθσ, Εαρινι ιςθμερία, οίκοσ Νiao)
Mao)

(Μζςα καλοκαιριοφ, καλοκαιρινό θλιοςτάςιο, (Μζςα φκινοπϊρου, φκινοπωρινι ιςθμερία,
οίκοσ Huo)
οίκοσ Xu)
Οι εικόνεσ παρουςιάηουν προςομοιώςεισ του ουρανοφ ςτισ πρώτεσ απογευματινζσ ώρεσ, περίπου
ςτο 1700 π.Χ.

Μία εντελϊσ διαφορετικι κεϊρθςθ τθσ περιοχισ του ουρανοφ ςτθν οποία είδαν τθ
μεγάλθ άρκτο οι αρχαίοι Ζλλθνεσ, είχαν οι λαοί τθσ βόρειασ Ευρϊπθσ (Κυρίωσ μυκολογία

των Τευτόνων). Κατά τθν ειδωλολατρικι αρχαιότθτα είδαν ςτα επτά αυτά αςτζρια τον
αςτεριςμό “άμαξα του Πντιν”. Ο Πντιν είναι ο κυριότεροσ κεόσ των Γερμανϊν και θ λατρεία
του ξεπερνοφςε όλεσ τισ άλλεσ. Κατά τον 5ο αιϊνα όταν οι Άγγλοι και οι Σάξονεσ ξεκίνθςαν
να κατακτιςουν τθν Μεγάλθ Βρετανία, το δικό του όνομα επικαλοφνταν (Woden) και τον
κεωροφςαν πρόγονο των βαςιλιάδων τουσ. Θ Τετάρτθ (θμζρα τθσ εβδομάδασ) ζχει το
όνομα του. Σφμφωνα με τουσ γερμανικοφσ λαοφσ κατά τισ κυελλϊδεισ νφχτεσ, διζςχιηε τουσ
αικζρεσ πάνω ςτθν άμαξα του, καλπάηοντασ, ακολουκόμενοσ από μία μυςτθριϊδθ
λεγεϊνα, κάνοντασ τρομερό κόρυβο. Ρίςτευαν ότι ιταν τα φαντάςματα των νεκρϊν
πολεμιςτϊν, θ "μαινόμενθ ςτρατιά" ςτθν οποία μερικοί μφκοι δίνουν το όνομα "άγριο
κυνιγι". Επίςθσ, ο Πντιν εκτόσ από κεόσ τθσ ςοφίασ, τθσ ποιιςεωσ και τθσ εμπνεφςεωσ,
κεωρείται και κεόσ προςτάτθσ των μετακινιςεων.
Ραρεμφερι μφκο ςυναντάμε ςτουσ λαοφσ τθσ Σκανδιναβίασ και ςυγκεκριμζνα
ςτουσ Νορβθγοφσ όπου ςυναντάμε τον αςτεριςμό “άμαξα του άνδρα” και “άμαξα θσ
γυναίκασ”, για τθν μεγάλθ άρκτο και τθν μικρι άρκτο αντίςτοιχα.
Στθν άλλθ πλευρά του ατλαντικοφ ωκεανοφ, οι ινδιάνοι τθσ φυλισ Ναβάχο,
φαντάςτθκαν τα επτά γνωςτά μασ αςτζρια μαηί με κάποια ακόμθ ςαν ζναν άνδρα που
κακϊσ κυλάει θ νφχτα, περιςτρζφεται (ι ίςωσ χορεφει ςφμφωνα με κάποιεσ πθγζσ) γφρω
από τθν κεντρικι φωτιά, χωρίσ να απομακρφνεται πολφ από αυτιν. Θ φωτιά αυτι είναι ο
πολικόσ αςτζρασ, ο οποίοσ φαίνεται να παραμζνει ςτο κζντρο του κφκλου που διαγράφει ο
υπόλοιποσ αςτεριςμόσ. Τον περιςτρεφόμενο άνδρα ακολουκεί επίςθσ χωρίσ να
απομακρφνεται θ περιςτρεφόμενθ γυναίκα (αςτεριςμόσ τθσ Καςςιόπθσ).
Οι μφκοι και οι ονομαςίεσ που αναφζρκθκαν ςε ςχζςθ με τα επτά αυτά λαμπρά
αςτζρια του βόρειου ουρανοφ είναι λίγεσ μόνο από τισ πολλζσ που επινόθςαν οι άνκρωποι
κατά τόπουσ μζςα ςτο χρόνο.. Δείγματα τθσ ανάγκθσ για απαντιςεισ, που διακατζχει το
είδοσ μασ. Άρκτοσ, άμαξα, κουτάλα ι περιςτρεφόμενοσ άνδρασ, όπωσ και αν το δείτε, θ
φφςθ καρρείσ επίτθδεσ τοποκζτθςε εκεί αυτοφσ τουσ ιλιουσ για να ςκανδαλίςει τθ
φανταςία μασ. Εςείσ τι βλζπετε όταν κοιτάτε το Βορρά...;
Γραμματικοφ Λορδανίδθσ Γιϊργοσ – Ηαχαράκθ Μυρτϊ

Ζνα κοςμολογικό ταξίδι

Πθγι: http://www.esa.int/SPECIALS/Planck/SEMF2FRZ5BG_0.html

Ραρατθρϊντασ τον κόςμο μζςα από τα μάτια μασ, θ αντίλθψι μασ για αυτόν
περιορίηεται. Τα μάτια μασ ζχουν τθ δυνατότθτα να βλζπουν από αντικείμενα μεγζκουσ
μερικϊν χιλιοςτϊν μζχρι και ςε αποςτάςεισ οριςμζνων χιλιομζτρων. Επίςθσ,
αντιλαμβάνονται τον κόςμο μόνο ςτο οπτικό μζροσ του θλεκτρομαγνθτικοφ φάςματοσ.
Είναι ο κόςμοσ μασ όμωσ, ότι βλζπουμε ι είμαςτε περιοριςμζνοι να αντιλαμβανόμαςτε ζνα
πολφ μικρό μζροσ του; Δυςτυχϊσ μόνο με ζμμεςθ παρατιρθςθ, μζςω ειδικϊν οργάνων που
ζχουμε καταςκευάςει, μασ ανοίγεται ο κόςμοσ διαςτάςεων του εκατομμυριοςτοφ του
μζτρου και εκατομμυρίων χιλιομζτρων μακριά. Τι κρφβεται άραγε ςε αυτοφσ τουσ
μυςτικοφσ κόςμουσ;
Μζχρι και τον 18ο αιϊνα επικρατοφςε θ αντίλθψθ ότι θ ςτοιχειϊδθσ μονάδα τθσ
φλθσ ιταν το άτομο. Θ λζξθ άτομο προζρχεται από τθν αρχαία ελλθνικι λζξθ τζμνω και το
ςτερθτικό α και ςθμαίνει, αυτό που δεν μπορεί να διαιρεκεί ςε κάτι μικρότερο. Ρόςο λάκοσ
κάνανε οι επιςτιμονεσ μζχρι εκείνθ τθν εποχι! Μετά τθν ανακάλυψθ του θλεκτρονίου από
τον J. J. Thomson, το 1897, ςταδιακά ανακαλφφκθκε ότι θ φλθ δεν είναι τόςο ‘’άτμθτθ‘’ όςο
πιςτεφαμε αρχικά. Σφμφωνα με το κακιερωμζνο μοντζλο, το άτομο, θ ακτίνα του οποίου
είναι τθσ τάξθσ 10-10 μζτρα, ζχει ςχεδόν όλθ τθ μάηα του ςυγκεντρωμζνθ ςτον κετικά
φορτιςμζνο πυρινα, ακτίνασ τθσ τάξθσ των 10-15 μζτρα (1 fermi), γφρω από τον οποίο
περιφζρονται τα αρνθτικά φορτιςμζνα θλεκτρόνια. Ο πυρινασ αποτελείται από κετικά
φορτιςμζνα πρωτόνια και ουδζτερα νετρόνια. Με τι ςειρά τουσ τα πρωτόνια και τα
νετρόνια αποτελοφνται από ζνα ςυνδυαςμό μικρότερων ςωματιδίων που ονομάηονται
quarks (κουάρκσ). Αν τα quarks διαιροφνται ςε μικρότερα ςωματίδια δεν το γνωρίηουμε
ακόμα. Ζπειτα, ζχουν ανακαλυφκεί πολλά ςτοιχειϊδθ ςωματίδια όπωσ τα νετρίνα, τα
μυόνια κ.ο.κ
Θ φλθ γφρω μασ αποτελείται από άτομα τα οποία ςχθματίηουν δεςμοφσ και
δθμιουργοφν τα μόρια. Ρολλά μόρια ενϊνονται προσ το ςχθματιςμό χθμικϊν ενϊςεων.
Διάφορεσ χθμικζσ ενϊςεισ ςχθματίηουν με τθ ςειρά τουσ τα κφτταρα, τισ βαςικζσ δομικζσ
και λειτουργικζσ μονάδεσ των ζμβιων οργανιςμϊν. Τα κφτταρα ζχουν διαςτάςεισ από
δζκατα του μικρομζτρου ζωσ και μερικά εκατοςτόμετρα και ζνασ άνκρωποσ ζχει ςτο ςϊμα
του τριςεκατομμφρια κφτταρα. Σταδιακά, φτάνουμε ςτο κόςμο που αντιλαμβανόμαςτε
ςτθν κακθμερινι μασ ηωι. Βλζπουμε τα οικεία γφρω μασ αυτοκίνθτα, ςπίτια,
πολυκατοικίεσ, δζντρα, βουνά κ.ο.κ. Κατοικοφμε πάνω ςε μία τεράςτια ςφαίρα τον πλανιτθ
Γθ, ο οποίοσ ζχει διάμετρο 12745.591 Km. Υπάρχει όμωσ κάτι πζρα από τθ Γθ;
Από τα προϊςτορικά χρόνια οι άνκρωποι παρατθροφςαν ςτο νυχτερινό ουράνιο
κόλο πολφ μικρά και λαμπερά ςθμεία. Οριςμζνα από αυτά διαγράφανε τθν ουράνια
ςφαίρα, αλλά διατθροφςαν τθν ίδια κζςθ, ενϊ άλλα ακολουκοφςαν οριςμζνεσ τροχιζσ.
Μάλιςτα το μεγαλφτερο από αυτά τουσ φϊτιηε το δρόμο τισ περιςςότερεσ νφχτεσ και
άλλαηε περιοδικά μορφι. Θ Σελινθ, ο μοναδικόσ φυςικόσ δορυφόροσ του πλανιτθ Γθ,
απζχει από αυτι περίπου 384403 Km. Γθ και Σελινθ βρίςκονται παγιδευμζνεσ και οι δφο ςε
βαρυτικό ‘’εναγκαλιαςμό‘’, να περιςτρζφονται γφρω από το κζντρο μάηασ τουσ, με τθ
Σελινθ να δείχνει πάντα τθν ίδια όψθ ςτθ Γθ. Αντικζτωσ, τθ μζρα ζνα μοναδικό ‘’αςτζρι‘’
ζλαμπε ςτον ουρανό, κρφβοντασ όλα τα υπόλοιπα, ο Ιλιοσ.

Ο Ιλιοσ, είναι ζνασ αςτζρασ. Μία τεράςτια, φωτεινι μάηα διάπυρου υλικοφ
(πλάςματοσ), θ οποία παράγει ενζργεια μζςω κερμοπυρθνικϊν αντιδράςεων ςτον πυρινα
του. Θ Γθ περιςτρζφεται γφρω από τον Ιλιο διαγράφοντασ ελλειπτικι τροχιά, μικρισ
εκκεντρότθτασ και μζςθσ ακτίνασ μίασ αςτρονομικισ μονάδασ, 1 AU (περίπου 149598261
km). Πμωσ, θ Γθ δεν είναι ο μόνοσ πλανιτθσ ο οποίοσ υπόκεινται ςτθ βαρυτικι ζλξθ του
Ιλιου. Οχτϊ πλανιτεσ ςυνολικά, περιφζρονται γφρω από τον Ιλιο ςε ελλειπτικζσ τροχιζσ. Ο
Ερμισ είναι ο πιο κοντινόσ ςτον Ιλιο με μζςθ απόςταςθ 0.387 AU. Με τθ ςειρά, κακϊσ
απομακρυνόμαςτε από τον Ιλιο, ςυναντάμε τουσ πετρϊδεισ πλανιτεσ Ερμι, Αφροδίτθ, Γθ
και Άρθ, κακϊσ και τουσ αζριουσ πλανιτεσ γίγαντεσ Δία, Κρόνο, Ουρανό και Ροςειδϊνα. Ο
τελευταίοσ απζχει περίπου 30 AU από τον Ιλιο. Κάκε πλανιτθσ ζχει τα δικά του ξεχωριςτά
χαρακτθριςτικά. Επιπλζον, μεταξφ του Άρθ και του Δία διαχωρίηει τουσ εςωτερικοφσ από
τουσ εξωτερικοφσ πλανιτεσ θ ηϊνθ των αςτεροειδϊν, πετρϊδθ υπολειμμάτων του Θλιακοφ
ςυςτιματοσ. Ρζρα από τον Ροςειδϊνα βρίςκεται ο νάνοσ πλανιτθσ Ρλοφτωνασ και θ ηϊνθ
του Kuiper. Θ ηϊνθ αυτι απζχει 30-50 AU από τον Ιλιο και αποτελείται από παγωμζνα
κυρίωσ ςϊματα, τουσ κομιτεσ. Αυτι είναι θ βαςικι εικόνα που ζχουμε για το Θλιακό μασ
ςφςτθμα. Πμωσ, δεν είναι το μοναδικό.
Τα περιςςότερα από τα λαμπερά ςθμεία που παρατθροφμε ςτον νυχτερινό ουρανό
είναι αςτζρεσ ςαν τον Ιλιο. Ρολλοί από αυτοφσ τουσ αςτζρεσ ζχουν τουσ δικοφσ τουσ
πλανιτεσ, να περιφζρονται γφρω από αυτοφσ. Οι αςτζρεσ που βλζπουμε αποτελοφν μία
βαρυτικι κατανομι που ονομάηουμε Γαλαξία. Ο Γαλαξίασ μασ αποτελείται από πολλά
διςεκατομμφρια αςτζρεσ. Ζχει ςφαιροειδζσ ςχιμα μικρισ πλάτυνςθσ και είναι ςπειροειδισ.
Διακρίνουμε ςε αυτόν τισ εξισ περιοχζσ: Το ‘’γαλαξιακό πυρινα‘’, ο οποίοσ περιζχει
αςτζρεσ πολφ μεγάλθσ πυκνότθτασ και φιλοξενεί το ιδιαίτερα πολφπλοκο ςφμπλεγμα του
Τοξότθ Α. Μάλιςτα εικάηεται ότι ςτο κζντρο του Γαλαξία υπάρχει μία υπερμεγζκθσ μελανι
οπι, το αςτρικό πτϊμα ενόσ αςτζρα που ζχει καταρρεφςει βαρυτικά και ζχει πολφ μεγάλθ
πυκνότθτα. Το ‘’γαλαξιακό επίπεδο‘’, το οποίο ζχει ςπειροειδι μορφι και ςε αυτό
βρίςκεται ςυγκεντρωμζνθ θ μεγαλφτερθ ποςότθτα φλθσ.
Το εξωτερικό μζροσ που περιβάλει το Γαλαξία ονομάηεται γαλαξιακι άλωσ και ζχει
μικρότερθ ςυγκζντρωςθ αςτζρων, οι οποίοι είναι μεγαλφτερθσ θλικίασ. Ζχει ακτίνα 30-40
kpc (1pc = 206265 AU). Οι αςτζρεσ ςχθματίηουν μζςα ςτον Γαλαξία μικρότερεσ βαρυτικζσ
κατανομζσ τα αςτρικά ςμινθ, τα οποία χωρίηονται ςτα ςφαιρωτά που είναι γθραιότερα και
βρίςκονται ςτθν γαλαξιακι άλω και τα ανοιχτά που περιζχουν αςτζρεσ μικρότερθσ θλικίασ
και βρίςκονται ςτο γαλαξιακό επίπεδο. Μεταξφ των αςτζρων περιζχεται θ μεςοαςτρικι
φλθ. Φλθ αρκετά μικρότερθσ πυκνότθτασ, θ οποία ςχθματίηει ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ τα
γνωςτά μασ νεφελϊματα. Τζλοσ, κεωρείται ότι κυρίωσ ςτθν γαλαξιακι άλω περιζχεται και
ςκοτεινι φλθ.
Ο Γαλαξίασ μασ μπορεί να παρατθρθκεί ςε ςκοτεινό ουρανό, χωρίσ φωτορφπανςθ,
ςαν μία γαλακτόχρωμθ φωτεινι λωρίδα, που διαςχίηει τον ουρανό από τθ μία πλευρά του
ορίηοντα μζχρι τθν άλλθ. Τα όρια του ςφμπαντοσ όμωσ, δεν τελειϊνουν εκεί. Υπάρχουν κι
άλλοι γαλαξίεσ, τρεισ από τουσ οποίουσ είναι οι κοντινότεροι ςτθ Γθ και μποροφν να
παρατθρθκοφν με γυμνό μάτι. Ο ζνασ είναι ο γαλαξίασ τθσ Ανδρομζδασ, ο οποίοσ απζχει
από τον Γαλαξία μασ περίπου 778 kpc και είναι ορατόσ από το βόρειο θμιςφαίριο τθσ Γθσ,
ςτον νυχτερινό ουρανό. Οι άλλοι δφο γαλαξίεσ που μποροφν να παρατθρθκοφν με γυμνό

μάτι ονομάηονται τα Νζφθ του Μαγγελάνου και απζχουν περίπου 52 pc το μεγάλο και 60 pc
το μικρό από τθ Γθ.

Ρθγι: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nearsc.gif

Μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ γαλαξιϊν ςχθματίηουν, με ςειρά αυξανόμενου αρικμοφ
μελϊν, τισ ομάδεσ, τα νζφθ και τα ςμινθ γαλαξιϊν. Ο Γαλαξίασ μασ ανικει ςτθν τοπικι
ομάδα γαλαξιϊν, θ οποία κεωρείται ότι ζχει διάμετρο περίπου 3067 kpc και περιζχει
τουλάχιςτον 35 γαλαξίεσ. Ρολλά ςμινθ γαλαξιϊν κεωροφμε ότι ςχθματίηουν τα υπερςμινθ,
τα οποία ζχουν διαμζτρουσ τθσ τάξθσ των 50 Mpc. Το τοπικό υπερςμινοσ ςτο οποίο ανικει
θ τοπικι ομάδα των γαλαξιϊν μασ, ζχει διάμετρο 40 Mpc και ςτο κζντρο του βρίςκεται το
ςμινοσ γαλαξιϊν τθσ Ραρκζνου. Μεταξφ των υπερςμθνϊν παρεμβάλλονται πελϊρια κενά
διαμζτρων ζωσ και 120 Mpc και αυτά καταλαμβάνουν τον περιςςότερο όγκο του γνωςτοφ
ςφμπαντοσ.
Κα μποροφςαμε να ςυγκρίνουμε τα άτομα και τα μόρια ωσ μία μικρογραφία του
ςφμπαντοσ. Ο πυρινασ ενόσ ατόμου (ο αςτζρασ) παγιδεφει γφρω του τα θλεκτρόνια ( τουσ
πλανιτεσ) όπου περιςτρζφονται από γφρω του. Ραρ’ όλα αυτά το μεγαλφτερο ποςοςτό του
όγκου του ατόμου είναι κενό. Τα άτομα (οι αςτζρεσ) ενϊνονται και ςχθματίηουν τα μόρια
(τουσ γαλαξίεσ). Ρολλά μόρια (γαλαξίεσ) ενϊνονται για να ςχθματίςουν μικρζσ και μεγάλεσ
χθμικζσ ενϊςεισ (τα ςμινθ και υπερςμινθ γαλαξιϊν) κ.ο.κ. Είναι τυχαία άραγε αυτι θ
ςυμμετρία ι οφείλετε ςε μία ατελισ εικόνα που ζχουμε για το ςφμπαν; Μςωσ είναι και
ςυμπτωματικι..
Θ απόςταςθ ςτθν οποία εκτείνεται το παρατθριςιμο ςφμπαν από τθ Γθ
υπολογίηεται περίπου ςτα 14 διςεκατομμφρια pc προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ, ενϊ θ θλικία
του κεωρείται ότι είναι 13.75 διςεκατομμφρια χρόνια. Από ποφ όμωσ αρχίηουμε να μετράμε
τθν θλικία του ςφμπαντοσ; Θ επικρατζςτερθ κεωρεία για τθ δθμιουργία του ςφμπαντοσ
είναι αυτι τθσ μεγάλθσ ζκρθξθσ (big bang). Σφμφωνα με αυτι κεωροφμε ότι το ςφμπαν
ξεκίνθςε από μία υπζρκερμθ και υπζρπυκνθ κατάςταςθ και φςτερα από μία βίαια ζκρθξθ
μετζβθκε ςταδιακά προσ καταςτάςεισ μικρότερθσ πυκνότθτασ και κερμοκραςίασ. Ρολλοί
επιςτιμονεσ κεωροφν ότι ο αρχι του χρόνου ξεκινάει από τθν μεγάλθ ζκρθξθ και ότι για
πριν από αυτι δεν ζχει κάποια ουςία να μιλάμε. Επιπλζον, το ςφμπαν διαςτζλλεται.
Σφμφωνα με το νόμο του Hubble, ο χϊροσ μεταξφ των ςμθνϊν των γαλαξιϊν
διαςτζλλεται. Θ διαςτολι του χϊρου είναι ζνα αρκετά περίπλοκο φαινόμενο για να το

κατανοιςουμε. Μποροφμε να ςκεφτοφμε ωσ ανάλογο τθσ διαςτολισ του χϊρου, ότι ζχουμε
μία ηελατίνα νάιλον και ζχουμε κολλιςει ςε κάποια ςθμεία τθσ νομίςματα. Αν αρχίςουμε
να τραβάμε τθ ηελατίνα από τισ άκρεσ τθσ, τα νομίςματα κα παραμείνουν ςτθ κζςθ τουσ,
αλλά οι αποςτάςεισ μεταξφ τουσ κα μεγαλϊνουν. Κάπωσ ζτςι μποροφμε να ςκεφτοφμε και
τθ διαςτολι του ςφμπαντοσ. Επιπλζον, το ςφμπαν δεν διαςτελλόταν πάντα με τον ίδιο
ρυκμό. Ενϊ, θ διαςτολι άρχιςε να πραγματοποιείται με αργό ρυκμό, από το χρόνο 10-35 sec
μζχρι το χρόνο 10-32 sec μετά τθ μεγάλθ ζκρθξθ, το ςφμπαν υπζςτθ μία πλθκωριςτικι
διαςτολι, κατά τθν οποία όλεσ οι περιοχζσ του ςφμπαντοσ απομακρφνκθκαν ραγδαία ςε
τεράςτιεσ αποςτάςεισ. Θ τωρινι εικόνα που ζχουμε για το ςφμπαν ζχει λθφκεί από το
διαςτθμικό τθλεςκόπιο Planck, το οποίο λειτουργεί από το 2009 και ςχεδιάςτθκε ϊςτε να
ανιχνεφει και να αναλφει τθν κοςμικι ακτινοβολία υποβάκρου (οι πρϊτοι δορυφόροι οι
οποίοι χρθςιμοποιικθκαν για αυτόν τον ςκοπό ιταν ο COBE και ο WMAP). Υπάρχουν κι
άλλεσ κεωρίεσ για τθ δθμιουργία του ςφμπαντοσ, αλλά αυτι τθσ μεγάλθσ ζκρθξθσ είναι και
θ επικρατζςτερθ. Οι επιςτιμονεσ κα ςυνεχίςουν να μελετοφν για αρκετά χρόνια ακόμα τα
δεδομζνα που λαμβάνουμε από το διαςτθμικό τθλεςκόπιο Planck, να προςπακοφν να
ανακαλφψουν περιςςότερα χαρακτθριςτικά του ςφμπαντοσ και να βγάλουν μία τελικι
κεωρεία για τθ δθμιουργία και τθν εξζλιξι του.
Μζςα ςε ζνα τόςο αχανζσ ςφμπαν δεν μπορεί παρά να αναρωτθκεί κανείσ εάν
είμαςτε οι μόνοι ζμβιοι οργανιςμοί μζςα ςε αυτόν. Ζχουν άραγε αναπτυχκεί αλλοφ
ςυνκικεσ κατάλλθλεσ για να ευδοκιμιςει ηωι είτε ζτςι που τθν ξζρουμε είτε με κάποια
άλλθ μορφι; Είναι πολφ πικανό. Ο άνκρωποσ ζχει ιδθ αρχίςει τισ προςπάκειεσ για να ζρκει
ςε επικοινωνία με αυτιν τθν ηωι, εφόςον βζβαια υπάρχει. Το SETI (Search for
Extraterrestrial Intelligence) είναι ζνα πρόγραμμα ςτο οποίο χρθςιμοποιοφνται
ραδιοτθλεςκόπια, τα οποία είναι ικανά να ανιχνεφςουν τυχόν μθνφματα εξωγιινων
πολιτιςμϊν υπό τθ μορφι ραδιοκυμάτων. Το διαςτθμικό τθλεςκόπιο Kepler αναηθτά
πλανιτεσ αςτζρων του Γαλαξία μασ, οι οποίοι βρίςκονται ςτθν κατοικιςιμθ ηϊνθ των
αςτζρων και μπορεί να προςφζρουν ςυνκικεσ ανάπτυξθσ τθσ ηωισ όπωσ τθ ξζρουμε τϊρα.
Βζβαια οριςμζνα από αυτά τα προγράμματα δυςτυχϊσ αντιμετωπίηουν προβλιματα
οικονομικά, όπωσ για παράδειγμα το SETI. Ελπίηουμε μελλοντικά, να αναπτυχκεί ακόμα
περιςςότερο θ ζρευνα για το διάςτθμα και για τθν αναηιτθςθ ηωισ, κακϊσ κα οδθγιςει
ςτθν βακφτερθ κατανόθςθ του κόςμου μασ και τθσ πορείασ τθσ ανκρωπότθτασ. Εξάλλου,
δεν κα ιταν πολφ μεγάλθ ςπατάλθ χϊρου, αν ςτο τεράςτιο αυτό ςφμπαν υπιρχαμε μόνο
εμείσ…;
Αλεξανδρι Αναςταςία Ευγενία
Βαςικζσ Ρθγζσ:
http://www.wikipedia.org/
http://el.wikipedia.org/
http://astronomia.gr/
http://www.esa.int/esaCP/index.html
http://www.seti.org/
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Αςτρονομικά Νζα
Αναβλικθκε θ εκτόξευςθ του διαςτθμικοφ λεωφορείου Endeavour που ιταν
προγραμματιςμζνθ για τθν Ραραςκευι 29 Απριλίου. Το Endeavour αναμζνεται να
εκτοξευτεί , πλζον, για τθν τελευταία του αποςτολι ςτισ αρχζσ του Μαΐου, όταν διορκωκεί
θ τεχνικι βλάβθ που παρουςιάςτθκε. Σκοπόσ τθσ αποςτολισ του είναι να μεταφζρει ςτον
Διεκνι Διαςτθμικό Στακμό το Άλφα Μαγνθτικό Φαςματόμετρο, ζνα όργανο που κα
μελετιςει τθν αντιφλθ και τθ ςκοτεινι φλθ ςτο ςφμπαν, κακϊσ και ανταλλακτικά, όπωσ μια
δεξαμενι αερίου υψθλισ πίεςθσ και δφο κεραίεσ επικοινωνίασ. www.nasa.gov
Στισ 28 Απριλίου θ NASA πραγματοποίθςε ηωντανι ενθμζρωςθ για τα όςα μζχρι ςτιγμισ
ζχουν επιτφχει τα δφο Voyager, κακϊσ αυτά ετοιμάηονται να ειςζλκουν ςτο χϊρο του
διαςτρικοφ διαςτιματοσ του γαλαξία μασ. Τα δφο αυτά ςκάφθ βρίςκονται τϊρα ςτα όρια
του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ και ςυγκεκριμζνα ςτα όρια τθσ θλιόςφαιρασ, μια περιοχι με
πολφ ιςχυρό μαγνθτικό πεδίο, και ςυνεχίηουν να λειτουργοφν και να ςτζλνουν πίςω
μθνφματα χάρθ ςτθ ραδιενεργό διάςπαςθ από μια πθγι πλουτωνίου 238. Υπενκυμίηεται
ότι και οι δφο ανιχνευτζσ διακζτουν ζνα χρυςό δίςκο φωνογράφου πάνω ςτον οποίο ζχουν
καταγραφεί εικόνεσ, ιχοι και χαιρετιςμοί από τον πλανιτθ μασ. www.astronomy.com
Στισ 17 Μαρτίου το διαςτθμικό ςκάφοσ Messenger τθσ NASA καταφζρνει να τεκεί ςε τροχιά
γφρω από τον πλανιτθ Ερμι. Είναι θ πρϊτθ φορά που ζνα διαςτθμικό ςκάφοσ τίκεται ςε
τροχιά γφρω από αυτόν τον πλανιτθ. Λίγεσ μζρεσ αργότερα, και ςυγκεκριμζνα ςτισ 29 του
ιδίου μινα, το Messenger ςτζλνει ςτθ Γθ τισ πρϊτεσ εντυπωςιακζσ εικόνεσ από τον Ερμι.
Μία υψθλισ ποιότθτασ εικόνα του Ερμι υπάρχει ςε αυτό το ςφνδεςμο:
http://apod.nasa.gov/apod/ap110331.html . Αποςτολι του Messenger μεταξφ άλλων είναι
θ πραγματοποίθςθ διαφόρων πειραμάτων και θ μελζτθ του μαγνθτικοφ πεδίου του
πλανιτθ αυτοφ. www.nasa.gov
Το πορτραίτο του πυκνότερου γνωςτοφ πετρϊδθ πλανιτθ αποκάλυψε διεκνισ ομάδα
αςτρονόμων από το ΜΛΤ, το Ρανεπιςτιμιο τθσ British Columbia (UBC), το
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics και το Ρανεπιςτιμιο τθσ California ςτθ Santa
Cruz (UCSC). Ο εξωπλανιτθσ αυτόσ, γνωςτόσ ωσ 55 Cancri e, απζχει περίπου 40 ζτθ φωτόσ
από τθ Γθ, ζχει κερμοκραςία επιφανείασ 2.700°C (κι επομζνωσ είναι απίκανο να ζχει
ατμόςφαιρα) και είναι 60% μεγαλφτεροσ ςε διάμετρο, 8 φορζσ πιο βαρφσ και 2 φορζσ
πυκνότεροσ από τθ Γθ. Θ πυκνότθτά του «αγγίηει» τθν πυκνότθτα του μολφβδου.
www.sciencedaily.com
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Ο ΚΟΜΘΤΘΣ ΤΟΥ...
ΤΟ ΣΘΜΕΛΟ ΤΘΣ ΤΟΧΛΑΣ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΡΟΥ ΒΛΣΚΕΤΑΛ ΣΤΘ ΜΕΓΑΛΥΤΕΘ ΑΡΟΣΤΑΣΘ ΑΡΟ ΤΟΝ
ΘΛΛΟ(ΑΝΤΛΣΤΟΦΑ)
ΥΡΑΧΕΛ ΔΛΑΧΥΣΘΣ ΥΡΑΧΕΛ ΚΑΛ ΡΛΑΝΘΤΛΚΟ
Ο ΡΩΤΟΣ ΡΛΑΝΘΤΘΣ-ΝΑΝΟΣ ΡΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΦΚΘΚΕ ΚΑΛ Ο ΜΛΚΟΤΕΟΣ ΣΕ ΜΕΓΕΚΟΣ
ΑΣΤΕΛ ΤΟΥ ΚΕΛΝΟΥ ΤΛΓΩΝΟΥ
ΜΕΓΑΛΘ ΚΑΛ ΜΛΚΘ..
Ο ΡΩΤΟΣ "ΣΥΓΧΟΝΟΣ" ΑΣΤΟΝΟΜΟΣ
ΑΝΚΟΔΕΣΜΘ ΑΣΤΕΛΩΝ...
ΑΧΑΛΟΣ ΛΑΟΣ ΡΟΥ ΑΝΕΡΤΥΞΕ ΤΘΝ ΑΣΤΟΝΟΜΛΑ
ΡΑΝΤΑ ΕΚΕΛ ΣΤΕΦΕΛ ΤΑ ΜΑΤΛΑ ΤΟΥ Ο ΑΣΤΟΝΟΜΟΣ
"ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΛΚΑ"..Ο ΡΛΟ ΟΜΟΦΟΣ ΑΣΤΕΛΣΜΟΣ
ΝΑΔΛ ΚΑΛ...
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΑΣΤΛΚΩΝ ΑΡΟΣΤΑΣΕΩΝ
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ΑΣΤΟ ΚΑΜΡΟ ΤΟΥ ΡΩΛΝΟΥ..
ΜΕΑ-ΝΥΧΤΑ,ΣΘΜΕΛΩΣΑΤΕ Χ
ΤΟ ΡΛΟ..ΒΑΣΛΛΛΚΟ ΚΟΜΜΑΤΛ ΤΟΥ ΘΛΛΟΥ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ ΦΕΓΓΑΛ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΟΥ ΡΛΑΝΘΤΘ
ΑΣΤΟΝΟΜΛΚΟ ΟΓΑΝΟ
ΕΥΚΑΛΛΑ ΓΛΑ ΕΥΧΘ!
ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΡΟΔΛΔΕΛ ΤΑ ΜΥΣΤΛΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΡΑΝΤΟΣ
Θ ΒΑΣΛΛΛΣΣΑ ΜΕ ΤΘΝ ΡΛΟ..ΛΑΜΡΘ ΚΟΜΘ
ΛΑΤΕΜΕΝΘ ΑΡΟ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΕΣ ΚΑΛ..ΟΜΑΝΤΛΚΟΥΣ
ΜΛΑ ΕΡΛΣΤΘΜΘ...SUPERSTAR!
...ΑΣΤΕΑΣ,ΟΤΛ ΕΛΝΑΛ Ο ΣΤΑΥΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΓΛΑ ΤΟ ΝΟΤΛΟ ΘΜΛΣΦΑΛΛΟ..
ΓΕΛΤΟΝΛΚΟΣ ΑΣΤΕΛΣΜΟΣ ΤΟΥ ΩΛΩΝΑ
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