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                                     ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ: 
  

 
 Τα νέα ηος  ζ ςλλόγος 

 
 
 

 Άπθπο: Έναρ ήλιορ όπωρ οι άλλοι; 
( από ηην Αλεξανδπή Αναζηαζία -Εςγενία) 

 
 
 

 Αζηπονομικά νέα ηος μήνα 
 
 
 

 Οςπανόρ ηος Οκηώβπη 
 



Αγαπητού φύλοι και μϋλη του  «Ωρύωνα», μύα νϋα χρονιϊ αρχύζει. Ο ςύλλογοσ 
για ϊλλη μύα χρονιϊ θα ςυνεχύςει να πραγματοποιεύ τισ καθιερωμϋνεσ 
εβδομαδιαύεσ παρουςιϊςεισ κϊθε Τετϊρτη, αςτρονομικϋσ εξορμόςεισ για 
παρατόρηςη ςε κϊθε νϋα ςελόνη, διδακτικϊ ςεμινϊρια, ημερύδεσ και λοιπϋσ 
αςτρονομικϋσ εκδηλώςεισ. 
 
 

Τα νέα του ςυλλόγου: 
 

-> Πρόγραμμα μόνα Οκτώβρη 

 
 
 
 
 

Για επικοινωνύα με το ςύλλογο μασ μπορεύτε να απευθυνθεύτε ςτα 
τηλϋφωνα: 2610996905 και 6977145247. Για αςτρονομικϋσ πληροφορύεσ και 
ςχετικϊ με το ςύλλογο «Ωρύων» μπορεύτε να επιςκεφτεύτε το www.orionas.gr. 
Τα μϋλη μασ για καλύτερη επικοινωνύα μπορούν να χρηςιμοποιούν το forum: 
www.orionas.gr/forum για να ςυμμετϋχουν ςε θϋματα και δραςτηριότητεσ που 
αφορούν το ςύλλογο, όπωσ  ακόμη και τα www.astronomia.gr (ελληνικό 
αςτρονομικό εγκυκλοπαύδεια) www.darksky.gr  (εκςτρατεύα κατϊ τησ 
φωτορύπανςησ) www.astrovox.gr (forum αςτρονομύασ «επύ παντόσ επιςτητού» 
ςτην ελληνικό γλώςςα). 
 
 
 

 

  Ένασ ήλιοσ όπωσ οι άλλοι; 

Ημερομηνία Ομιλητέσ Τίτλοσ Ομιλίασ 
6/10 Πρϋκα Παπαδόμα 

Παναγιώτα 
Επύκουροσ καθηγότρια 

τμόματοσ Φυςικόσ 
Πανεπιςτημύου Αθηνών 

"Λύγο πριν το ηλιακό μϋγιςτο του 
2012: Η ηλιακό δραςτηριότητα από 

το 1996 μϋχρι ςόμερα." 
 

13/10 - Ντοκιμαντϋρ του National 
Geographic: Περιγραφό των πιο 
βύαιων εκρόξεων από το ηλιακό 

ςύςτημα 
ϋωσ τα πϋρατα του ςύμπαντοσ. 

 

20/10 Ευτύχησ 
Παπαδοπετρϊκησ 

Λϋκτορασ 
τμόματοσ Μαθηματικών 
Πανεπιςτημύου Πατρών 

Ο Αρχιμόδησ ωσ ςυνεχιςτόσ του 
ϋργου του Ευκλεύδη. Συνϋπειεσ ςτην 

αςτρονομύα. 

27/10 - Γενικό Συνϋλευςη ςυλλόγου 
  

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


 
Ο Ήλιοσ εύναι ϋνασ αςτϋρασ όπωσ όλοι οι ϊλλοι, οι μυριϊδεσ αςτϋρεσ που 

λϊμπουν ςτον νυχτερινό ουρανό, τόςο μακριϊ μασ όμωσ, που φαύνονται ςαν 
φωτεινϊ ςημεύα ςτην ουρϊνια ςφαύρα. Ο Ήλιοσ εύναι μύα τόςο οικεύα μορφό ςτη 
ζωό μασ που μερικϋσ φορϋσ αγνοούμε το γεγονόσ ότι εύναι αλληλϋνδετοσ με την 
ύπαρξη ζωόσ και με πολυϊριθμα φαινόμενα ςτη Γη. Τα φυτϊ εκμεταλλεύονται 
την ηλιακό ενϋργεια για να φωτοςυνθϋτουν και να παρϊγουν οξυγόνο, 
απαραύτητο ςτοιχεύο για τουσ ϋμβιουσ οργανιςμούσ. Η ηλιακό ακτινοβολύα 
διαμορφώνει την θερμοκραςύα του πλανότη μασ. Σωματύδια εκτοξεύονται από 
τον όλιο υπό την μορφό ηλιακού ανϋμου και παγιδεύονται ςτο μαγνητικό πεδύο 
τησ Γησ, καθώσ ειςϋρχονται ςτην ατμόςφαιρϊ τησ, δημιουργούν το πολικό 
ςϋλασ. Αξύζει λοιπόν να δούμε προςεχτικϊ τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ αυτού του 
θαυμαςτού αςτϋρα. 

Ο Ήλιοσ εύναι ϋνασ ςχετικϊ μικρόσ αςτϋρασ. Η μϊζα του εύναι περύπου 
333000 φορϋσ μεγαλύτερη από τη μϊζα τησ Γησ και ϋχει ακτύνα 696.000.000 
χιλιόμετρα. (Κι όμωσ υπϊρχουν πολύ μεγαλύτεροι αςτϋρεσ!)  Σε αυτό τη φϊςη 
τησ ζωόσ του, η οπούα εύναι και η μεγαλύτερη, ο Ήλιοσ ούτε διαςτϋλλεται ούτε 
ςυςτϋλλεται, βρύςκεται ςε μύα κατϊςταςη υδροδυναμικόσ ιςορροπύασ. Οι 
θερμοπυρηνικϋσ αντιδρϊςεισ που ςυμβαύνουν ςτον πυρόνα του, παρϊγουν 
αρκετό ενϋργεια, ϋτςι ώςτε η πύεςη που αςκεύται από το εςωτερικό του προσ το 
εξωτερικό του να εξιςορροπεύ την πύεςη τησ βαρυτικόσ ςυςτολόσ. Το “καύςιμο” 
τον  πυρηνικών αντιδρϊςεων  ςύντηξησ εύναι το υδρογόνο, το οπούο εύναι και 
κυρύαρχο ςτοιχεύο ςτον Ήλιο. Περιϋχει επύςησ ςε αρκετϊ μεγϊλη περιεκτικότητα 
όλιο, το οπούο παρϊγεται από τισ αντιδρϊςεισ ςύντηξησ και διϊφορα ϊλλα 
βαρύτερα ςτοιχεύα. Η ςημερινό ηλικύα του υπολογύζεται ότι εύναι 4.5 
διςεκατομμύρια χρόνια. 
 Ο Ήλιοσ παρουςιϊζει μύα διαςτρωμϊτωςη ςτη δομό του. Ξεκινώντασ από 

τον κϋντρο του υπϊρχει ο πυρόνασ. Ο πυρόνασ του ηλύου καταλαμβϊνει περύπου 
τα 25% τησ ακτύνασ του. Εκεύ πραγματοποιούνται οι θερμοπυρηνικϋσ 
αντιδρϊςεισ ςύντηξησ υδρογόνου ςε όλιο (κύκλοσ πρωτονύου-πρωτονύου). Η 



θερμοκραςύα του πυρόνα εύναι τησ τϊξησ των δϋκα εκατομμυρύων βαθμών 
Κϋλβιν, θερμοκραςύα απαραύτητη για την ϋναρξη των θερμοπυρηνικών 
αντιδρϊςεων ςύντηξησ. Η ύλη βρύςκεται ςε μορφό πλϊςματοσ. Μύα κατϊςταςη 
τησ ύλησ όπου τα ϊτομα εκφυλύζονται ςε υψηλού ιονιςμού πυρόνεσ και 
ηλεκτρόνια. Στη ςυνϋχεια ςυναντϊμε τη ζώνη ακτινοβολύασ. Η ενϋργεια που 
παρϊγεται ςτον πυρόνα μεταφϋρεται μϋςω τησ ζώνησ αυτόσ υπό την μορφό 
ακτινοβολύασ προσ τα εξωτερικϊ ςτρώματα του όλιου. Τα φωτόνια δεν 
κινούνται ευθύγραμμα προσ το εξωτερικό του όλιου, αλλϊ υπόκεινται ςε 
ςυνεχεύσ ςυγκρούςεισ με τα ηλεκτρόνια και τα ιόντα τησ ύλησ. Καθώσ όμωσ 
προχωρούν προσ τα εξώτερα ςτρώματα του όλιου, η θερμοκραςύα αρχύζει να 
μειώνεται (μϋχρι 6000 Κ) και αρχύζουν να ςχηματύζονται ϊτομα, τα οπούα 
απορροφούν τα φωτόνια με τα οπούα ςυγκρούονται. Η μεταφορϊ ενϋργειασ με 
ακτινοβολύα ςταματϊει να γύνεται τόςο αποδοτικό. Από εδώ και πϋρα και μϋχρι 
την επιφϊνεια του Ήλιου η περιοχό ονομϊζεται ζώνη μεταφορϊσ δια ρευμϊτων 
και η ενϋργεια διαδύδεται με μεταφορϊ ύλησ. 

 

         
 
                    Ηλιακή κηλίδα                                                           Κοκκίαςη 
 

Επιφϊνεια του Ήλιου θεωρούμε το αμϋςωσ επόμενο ςτϊδιο μετϊ τη ζώνη 
μεταφορϊσ. Η φωτόςφαιρα ϋχει πϊχοσ 500 χιλιομϋτρων και θερμοκραςύα που 
μεταβϊλλεται από 6000 K ςτα κατώτερα ςτρώματα μϋχρι 4000 Κ ςτα ανώτερα 
ςτρώματα. Ουςιαςτικϊ αυτό που διακρύνουμε με τον οφθαλμό μασ ωσ Ήλιο εύναι 
η φωτόςφαιρα. Από εκεύ προϋρχεται το ςυνεχϋσ και ορατό φϊςμα του Ήλιου. 
Στην επιφϊνεια τησ φωτόςφαιρασ δημιουργούνται αρκετϊ ενδιαφϋροντα 
φαινόμενα. Ένα από αυτϊ εύναι η κοκκύαςη. Αν παρατηρόςουμε με ηλιακό 
τηλεςκόπιο την φωτόςφαιρα προςεχτικϊ θα δούμε ότι η επιφϊνειϊ τησ 
αποτελεύται από πολλούσ φωτεινούσ κόκκουσ και ϊλλουσ μικρότερουσ 
ςκοτεινούσ κόκκουσ. Θα μπορούςαμε να πούμε ότι η επιφϊνεια τησ 
φωτόςφαιρασ “κοχλϊζει!” καθώσ τα θερμϊ ρεύματα τησ ζώνησ μεταφορϊσ 
ανϋρχονται ςτα κατώτερα ςτρώματα τησ φωτόςφαιρασ και δημιουργούν 
αυτούσ τουσ κόκκουσ.  Στην επιφϊνεια τησ φωτόςφαιρασ δημιουργούνται 
επύςησ οι ηλιακϋσ κηλύδεσ και οι πυρςού. 

Οι ηλιακϋσ κηλύδεσ μοιϊζουν με διςκοειδεύσ ςκοτεινϋσ περιοχϋσ διαμϋτρου 
μϋχρι και 10000 χιλιομϋτρων και αποτελούνται από τρύα τμόματα, τη ςκιϊ, τη 
παραςκιϊ και τα νόματα.  Φαύνονται ςκοτεινϋσ γιατύ εύναι πιο ψυχρϋσ από την 
υπόλοιπη επιφϊνεια τησ φωτόςφαιρασ (~3800 Κ). Οι ηλιακϋσ κηλύδεσ 
παρουςιϊζονται ςε ζεύγη κατϊ μόκοσ παρϊλληλων προσ τον Ιςημερινό κύκλων 



του Ήλιου. Εμφανύζονται αρχικϊ ςε ηλιογραφικϊ πλϊτη +30 και -30 μοιρών και 
ςταδιακϊ μειώνονται και καταλόγουν ςτον ιςημερινό (0 μούρεσ). Παρϊλληλα 
όμωσ αρχύζουν να επανεμφανύζονται ςε πλϊτη +30 και -30 μούρεσ με αντύςτροφη 
πολικότητα  και ακολουθούν την ύδια πορεύα. Ακολουθούν ουςιαςτικϊ ϋναν 
κύκλο 22 ετών, όπωσ και το μαγνητικό πεδύο του όλιου που κϊθε 11 χρόνια 
αλλϊζει πολικότητα. ( Η δημιουργύα τουσ ϋχει να κϊνει με τη διαφορικό 
περιςτροφό και το μαγνητικό πεδύο του Ήλιου). Οι πυρςού εύναι λαμπρότερεσ 
περιοχϋσ τησ φωτόςφαιρασ και ςυνόθωσ εμφανύζονται ςτισ ύδιεσ περιοχϋσ όπου 
δημιουργούνται ηλιακϋσ κηλύδεσ, λύγο πριν την εμφϊνιςη των τελευταύων. 
 

 
Διάγραμμα Maunder: Κατανομή των κηλίδων κατά ηλιογραφικό πλάτος. 

 
Το αμϋςωσ επόμενο ςτϊδιο τησ ατμόςφαιρασ του Ήλιου μετϊ την 

φωτόςφαιρα εύναι η χρωμόςφαιρα, η οπούα  εκτεύνεται μϋχρι και ςε ύψοσ 
15.000 km και ϋχει θερμοκραςύα από 4000 Κ ςε χαμηλϊ ύψη μϋχρι 20000 Κ ςτα 
όρια με το ςτϋμμα. Η χρωμόςφαιρα δεν εύναι ορατό με γυμνό οφθαλμό παρϊ 
μόνο ςτισ ολικϋσ εκλεύψεισ Ηλύου με μύα ερυθρωπό απόχρωςη . Φαινόμενα που 
παρουςιϊζονται ςτη χρωμόςφαιρα εύναι οι ακύδεσ, οι εκλϊμψεισ, οι λαμπρϋσ 
εκτϊςεισ, τα νόματα και οι προεξοχϋσ.  

Το ςτϋμμα περιβϊλλει τη χρωμόςφαιρα και δεν ϋχει ςαφό όρια με τον 
διαπλανητικό χώρο. Εύναι ορατό και αυτό κατϊ τη διϊρκεια των ηλιακών 
εκλεύψεων ςαν μια ϊλωσ, η οπούα εκτεύνεται πολλϋσ ηλιακϋσ ακτύνεσ μακρύτερα 
από τον όλιο. Η θερμοκραςύα του αυξϊνεται μϋχρι και ϋνα εκατομμύριο βαθμούσ 
Κϋλβιν. Η ύλη ςτο ςτϋμμα εύναι πολύ αραιό και βρύςκεται ςε κατϊςταςη 
πλϊςματοσ. Αυτό η απότομη αύξηςη τησ θερμοκραςύασ βρύςκεται ακόμα ςτο 
ερευνητικό επύκεντρο και πιςτεύεται ότι προκαλεύται εύτε από ακουςτικϊ-
κρουςτικϊ κύματα εύτε από ςυςτρεφόμενεσ μαγνητικϋσ δυναμικϋσ γραμμϋσ που 
“ςπϊνε” και απελευθερώνουν τερϊςτια ποςϊ ενϋργειασ. Ένα ϊλλο φαινόμενο 
που παρατηρούμε ςτο ςτϋμμα εύναι οι ςτεμματικϋσ οπϋσ. Τϋλοσ, από ϋντονεσ 
εκτινϊξεισ ύλησ που παρατηρούνται κυρύωσ κατϊ την ενεργό δραςτηριότητα του 
Ηλύου, ςωματύδια μαζύ με το μαγνητικό του πεδύο διαφεύγουν ςτο διϊςτημα και 
αποτελούν τον ηλιακό ϊνεμο. Ο ηλιακόσ ϊνεμοσ εκτεύνεται ςτον μεςοπλανητικό 
χώρο μϋχρι μύα ςυγκεκριμϋνη περιοχό που ονομϊζουμε ηλιόπαυςη. 

Η παρατόρηςη του όλιου εύναι δυνατό με διϊφορα όργανα.  Τα κιϊλια ό 
ϋνα απλό τηλεςκόπιο με ςυνδυαςμό πϊντα κατϊλληλων φύλτρων καλόσ 
ποιότητασ, μασ δύνουν τη δυνατότητα να διακρύνουμε ηλιακϋσ κηλύδεσ, λαμπρούσ 
πυρςούσ και την κοκκύαςη ςτην επιφϊνεια του Ήλιου. Για ακόμα καλύτερα 
αποτελϋςματα υπϊρχουν και ειδικϊ ηλιακϊ τηλεςκόπια με φύλτρα Ηα, με τα 
οπούα παρατηρούμε την επιφϊνεια του Ήλιου ςτο ερυθρό μϋροσ του φϊςματοσ 
του φωτόσ. Για να μελετόςουμε την χρωμόςφαιρα και το ςτϋμμα 
χρηςιμοποιούμε ειδικούσ ςτεμματογρϊφουσ, όργανα τα οπούα προκαλούν μύα 



τεχνητό ϋκλειψη ηλύου καλύπτοντασ τη φωτόςφαιρα. Να προςθϋςουμε ότι 
ϋχουν ςταλεύ διϊφορα διαςτημικϊ τηλεςκόπια όπωσ παλαιότερα το SOHO και 
από τον Φεβρουϊριο του ϋτουσ 2010 το SDO ςε τροχιϊ γύρω από τον όλιο 
προκειμϋνου να πραγματοποιόςουν αναλυτικότερεσ παρατηρόςεισ ςε διϊφορα 
μόκη κύματοσ του ηλεκτρομαγνητικού φϊςματοσ, χωρύσ τισ παρεμβολϋσ τησ 
γόινησ ατμόςφαιρασ. 

Η κατανόηςη τησ λειτουργύασ του Ήλιου εύναι αναγκαύα. Ο Ήλιοσ 
προςφϋρει ϋμμεςα γνώςεισ για το πωσ λειτουργούν εκατομμύρια αςτϋρεσ, που 
ϋχουν ύδιεσ ό παρόμοιεσ ιδιότητεσ με αυτόν. Το βαςικότερο εύναι να 
καταλϊβουμε πωσ λειτουργεύ ο μηχανιςμόσ ελεγχόμενησ ςύντηξησ υδρογόνου 
ςτο κϋντρο του και να καταφϋρουμε να τον αναπαραγϊγουμε ςτη Γη. Τότε θα 
ϋχουμε λύςει πλϋον το πρόβλημα ενϋργειασ ςε ολόκληρο τον πλανότη. 

Ποιό θα εύναι το τϋλοσ του Ήλιου όμωσ; Τα καύςιμϊ του, αν και θα τον 
ςυντηρόςουν για διςεκατομμύρια χρόνια ακόμα,  κϊποια ςτιγμό θα ςτερϋψουν. 
Αρχικϊ θα τελειώςει το υδρογόνο, αλλϊ ςε μύα ύςτατη προςπϊθεια του θα 
αρχύςει να καύει όλιο και ϋπειτα βαρύτερα μϋταλλα. Σταδιακϊ, θα μετατραπεύ 
αρχικϊ ςε ϋνα ερυθρό γύγαντα καταπύνοντασ τα υπολεύμματα του ηλιακού μασ 
ςυςτόματοσ  και ςτη ςυνϋχεια ςε ϋνα λευκό νϊνο δημιουργώντασ ϋνα νϋο 
πλανητικό νεφϋλωμα γύρω του. Ασ μην ανηςυχούμε όμωσ! Μετϊ από 
διςεκατομμύρια χρόνια ύςωσ όδη να μην υπϊρχει ζωό ςτη Γη. Κατϊ πόςο 
εξαρτϊται από εμϊσ αυτό ϊραγε; 

 
Αλεξανδρό Αναςταςύα-Ευγενύα 

 
 
 
 

Προτεινόμενοι διαδικτυακοί χώροι για την παρακολούθηςη τησ ηλιακήσ 
δραςτηριότητασ και γενική ενημέρωςη για τον Ήλιο: 

 
                http://sohowww.nascom.nasa.gov/home.html 
              http://solarscience.msfc.nasa.gov/ 
              http://www.nso.edu/ 
              http://sdo.gsfc.nasa.gov/ 
              http://athkouloumvakos.weebly.com/myblog.html 
              http://science.nasa.gov/science-news/science-at- nasa/2010/21apr_firstlight/ 
 

Αςτρονομικά Νέα 
Το μεγαλύτερο μϋχρι ςτιγμόσ ϊςτρο ςτο ςύμπαν ανακϊλυψαν τον Ιούλιο 
αςτρονόμοι ςτο Ευρωπαώκό Νότιο Παρατηρητόριο (ESO)! Με τη χρόςη του Πολύ 
Μεγϊλου Τηλεςκοπύου (VLT) και με τη βοόθεια του αρχεύου από το διαςτημικό 
τηλεςκόπιο Hubble οι επιςτόμονεσ κατϊφεραν να εντοπύςουν ςτο Μεγϊλο 
Νϋφοσ του Μαγγελϊνου (tarantula nebula) το γιγαντιαύο αυτό ϊςτρο μϊζασ 265 
ηλιακών μαζών. Υπολογύζεται, μϊλιςτα, ότι κατϊ τη γϋννηςό του o R136, όπωσ 
ονομϊζεται, εύχε μϊζα 320 φορϋσ μεγαλύτερη από αυτόν του Ήλιου! Η 
ανακϊλυψη αυτό προκαλεύ εντύπωςη καθώσ μϋχρι πρόςφατα θεωρούνταν 
δεδομϋνο ότι τα ϊςτρα δεν μπορούςαν να ϋχουν μϊζα μεγαλύτερη από 150 
ηλιακϋσ μϊζεσ γιατύ θα κατϋρρεαν λόγω βαρύτητασ και θα κατϋληγαν ςε ςούπερ 
νόβα. 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/home.html
http://solarscience.msfc.nasa.gov/
http://www.nso.edu/
http://sdo.gsfc.nasa.gov/
http://athkouloumvakos.weebly.com/myblog.html
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-%20nasa/2010/21apr_firstlight/


http://www.eso.org/public/news/eso1030/ 
Ομϊδα επιςτημόνων που αςχολόθηκε με την ανϊλυςη των εικόνων που πόρε το 
διαςτημικό ςκϊφοσ Lunar Reconnaissance Orbiter τησ NASA από την επιφϊνεια 
τησ Σελόνησ ανακούνωςε τον Αύγουςτο ότι η Σελόνη ςυρρικνώθηκε ςημαντικϊ 
ςτην ςχετικϊ πρόςφατη γεωλογικϊ ιςτορύα τησ. Μϋςα από τη μελϋτη 
νεοανακαλυφθϋντων λόφων ςτην επιφϊνεια τησ Σελόνησ η ομϊδα υπολόγιςε ότι 
η ακτύνα τησ Σελόνησ μύκρυνε κατϊ περύπου 100 μϋτρα ςε διϊςτημα μικρότερο 
του ενόσ διςεκατομμυρύου χρόνων. Το αποτϋλεςμα αυτό δεύχνει ότι υπϊρχει 
ακόμα ϋντονη τεκτονικό και γεωλογικό δραςτηριότητα ςτην επιφϊνεια τησ 
Σελόνησ. 
www.astronomy.com  
Πριν λύγεσ μϋρεσ, μια ομϊδα από  «κυνηγούσ» πλανητών καθοδηγούμενη από 
αςτρονόμουσ ςτο Πανεπιςτόμιο τησ California, Santa Cruz, και ςτο Carnegie 
Institution of Washington ανακούνωςε ότι ανακϊλυψε ϋναν πλανότη με 
χαρακτηριςτικϊ που θα μπορούςαν να ευνοόςουν την ύπαρξη και διατόρηςη 
τησ ζωόσ. Ο εξωηλιακόσ αυτόσ πλανότησ περιφϋρεται γύρω από το ϊςτρο του ςε 
απόςταςη παρόμοια με αυτό τησ Γησ (η απόςταςη αυτό εύναι γνωςτό και ωσ 
«κατοικόςιμη» ζώνη) και υπολογύζεται ότι ϋχει μϋςη θερμοκραςύα ύςη με -31 ϋωσ 
-12 βαθμούσ Κελςύου, διϊμετρο 1.3 φορϋσ μεγαλύτερη από τη Γη και μϊζα 3 
φορϋσ μεγαλύτερη από αυτόν τησ Γησ. Επύςησ, απϋχει μόλισ 20 ϋτη φωτόσ από 
το ηλιακό μασ ςύςτημα και η πιθανότητα να διαθϋτει νερό ςε υγρό μορφό εύναι 
μεγϊλη. 
www.sciencedaily.com  
Τισ μϋρεσ αυτϋσ περνϊει από την τροχιϊ τησ Γησ ϋνασ ςχετικϊ μικρόσ κομότησ με 
την ονομαςύα Ηαrtley 2. Το ςώμα αυτό θα προςεγγύςει τη Γη ςε απόςταςη μόλισ 
18 εκατομμυρύων km ςτισ 20 του Οκτώβρη. Τόςο κοντινό προςϋγγιςη τησ Γησ 
από κομότη ςυμβαύνει μόνο 3-4 φορϋσ κϊθε 100 χρόνια. Ο κομότησ θα εύναι 
ορατόσ με εραςιτεχνικϊ τηλεςκόπια και κιϊλια όλο τον Οκτώβρη, ενώ θα 
φαύνεται και με γυμνό  μϊτι  ςε ουρανούσ χωρύσ φωτορύπανςη, δηλαδό ςε 
περιοχϋσ που βρύςκονται μακριϊ από πόλεισ, την περύοδο που θα φτϊνει το 
μϋγιςτο τησ φωτεινότητασ του. Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την 
τροχιϊ του μπορεύτε να διαβϊςετε το αναλυτικό ϊρθρο ςε αυτό την τοποθεςύα: 
http://www.space.com/spacewatch/comet-hartley-2-passing-earth-
101001.html www.space.com  
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