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1ο Κεφαλαίο    
       
    1) Το Σύµπαν 

 
Με τον όρο σύµπαν εννοούµε το  σύνολο των πραγµάτων που υπάρχουν, 

το σύνολο δηλαδή των όντων. Σύµφωνα µε την επιστήµη το σύµπαν 

αφορά το χωροχρονικό συνεχές, στο οποίο περιλαµβάνεται το σύνολο 

της σκοτεινής ύλης
1
 και της ενέργειας. Το σύµπαν, στις µεγάλες 

διαστάσεις του, είναι αντικείµενο µελέτης της επιστήµης της 

αστροφυσικής. Στις πολύ µικρές διαστάσεις το σύµπαν το εξερευνά 

η κβαντική µηχανική
2
. Ενδιάµεσα προσπαθούν να κατανοήσουν τη 

λειτουργία του και την υπόστασή του όλες οι επιστήµες. 

 

  Οι γνωστές µορφές της ενέργειας, όπως το φως, η θερµότητα, και τα 

λοιπά συνδέονται µε την ύλη µέσα από σχέσεις ανταλλαγής. Σύµφωνα µε 

την σύγχρονη Φυσική υπάρχει ισοδυναµία µεταξύ ύλης και ενέργειας, 

οπότε και οι δύο συνολικά απαρτίζουν το σύµπαν. Μέσα στο σύµπαν 

ενδεχοµένως περιλαµβάνεται και η σκοτεινή ύλη, όχι όµως απαραίτητα 

και η σκοτεινή ενέργεια. 

 

Το σύµπαν αφορά την τωρινή κατάσταση της ύλης και της ενέργειάς του. 

Η εικόνα της παρατήρησης αστέρων, γαλαξιών κλπ είναι ψευδής σε ότι 

αφορά το παρόν και δεν αποτελεί κατ' ανάγκη τη µορφή που έχει το 

σύµπαν σήµερα, καθώς ένας αστέρας για παράδειγµα µπορεί να έχει 

πάψει να υπάρχει και να µην το γνωρίζουµε ακόµα γιατί δεν έχει 

ταξιδέψει ως εµάς η πληροφορία αυτή µέσω του φωτός. Υποθέτοντας 

πως στο σύµπαν δεν εισρέει ύλη ή ενέργεια, και ούτε χάνονται από αυτό, 

η εικόνα του παρελθόντος, µε βάση την ισοδυναµία ύλης και ενέργειας, 

µας βοηθά να εκτιµήσουµε ποσοτικά το σύνολό τους 
 
2) Το  Σχήµα Σύµπαντος 
 
 Το Σύµπαν υποστηρίζεται ότι δεν είναι ούτε «άµορφο» ούτε «άπειρο», 

αλλά είναι  πέρατα. Απόψεις της τελευταίας πεντηκονταετίας συγκλίνουν 

σε αυτήν την άποψη, ότι δηλαδή το Σύµπαν είναι περιορισµένο, 

«περατό». Αυτή ήταν θέση και του Άλµπερτ Αϊνστάιν 

 

                                                
1 Στην επιστήµη της κοσµολογίας, η σκοτεινή ύλη αναφέρεται σε υποθετικά σωµατίδια ύλης, άγνωστης σύνθεσης, 

τα οποία δεν εκλύουν ούτε αντανακλούν αρκετή ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία ώστε να µπορούν να γίνουν 

άµεσα ανιχνεύσιµα. 

 
2 Κβαντική Μηχανική: αναπτύχθηκε µε σκοπό την ερµηνεία φαινοµένων που η Νευτώνεια µηχανική αδυνατούσε 
να περιγράψει. Η κβαντοµηχανική περιγράφει τη συµπεριφορά της ύλης στο µοριακό, ατοµικό και υποατοµικό 

επίπεδο. 
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3) Η  Έκταση Σύµπαντος 
 

 Η έκταση του σύµπαντος  Επειδή οι αποστάσεις µεταξύ των µελών του 

Σύµπαντος, των ουρανίων σωµάτων, είναι πάρα πολύ µεγάλες κατέστη 

αναγκαίο στην Αστρονοµία να γίνει χρήση µιας µεγάλης µονάδας µήκους, 

που ονοµάζεται έτος φωτός και που δεν είναι τίποτα άλλο από την 

απόσταση που διανύει το φως, µε τη γνωστή ταχύτητά του, των σχεδόν 

300.000 km/s (για την ακρίβεια 299.792,458 km/s) σε χρονική διάρκεια 

ενός έτους. Tο έτος φωτός ισούται µε 9,465×10
12

 km. Παρά τη µεγάλη 

ισχύ των σηµερινών τηλεσκοπίων το πέρας του Σύµπαντος δεν είναι καν 

αντιληπτό. Η έκταση του ορατού Σύµπαντος είναι άµεσα συνδεδεµένη µε 

την ηλικία του, της οποίας η πιο ακριβής εκτίµηση αυτή τη στιγµή είναι 

13,73 ± 0,12 δισεκατοµµύρια έτη. Τούτο συνεπάγεται ότι, µε βάση την 

ειδική σχετικότητα, η ακτίνα του εκτιµάται στα 13,7 δισεκατοµµύρια ε.φ., 

δηλαδή η απόσταση που µπορεί να έχει διανύσει το φως στο 

προηγούµενο χρονικό διάστηµα από την εποχή του Big Bang. Όµως µε 

βάση τη γενική σχετικότητα, λόγω της διαστολής του χώρου, η ακτίνα 

του ορατού Σύµπαντος εκτιµάται στα 46 δισεκατοµµύρια ε.φ. Πολλές 

παρατηρήσεις επαληθεύουν την υπόθεση διαστολής, για παράδειγµα η 

παρατηρούµενη µετάθεση προς το ερυθρό της ακτινοβολίας από πολύ 

µακρινούς γαλαξίες. Υποθέτοντας ότι το Σύµπαν είναι σχεδόν επίπεδο ως 

προς την καµπυλότητά του, ο όγκος του υπολογίζεται σε 3×10
80

 m
3
. 

Η διάµετρος ενός µεσαίου µεγέθους γαλαξία είναι της τάξης των 40 ± 10 

χιλιάδων ε.φ. και η µέση απόσταση µεταξύ δύο µεγάλων γαλαξιών είναι 

της τάξης των 1-3 εκατοµµύρια ε.φ. Ο δικός µας Γαλαξίας έχει διάµετρο 

περίπου 100 χιλιάδες ε.φ. και η απόσταση του από τον γειτονικό γαλαξία 

της Ανδροµέδας είναι περίπου 2,54 ± 0,06 εκατοµµύρια ε.φ. 

 

4) Το Περιεχόµενο του σύµπαντος 
 

Το ορατό Σύµπαν περιέχει περίπου 3 ως 7×10
22

 άστρα, τα οποία είναι 

οργανωµένα σε περίπου 8×10
10

 γαλαξίες και οι οποίοι µε την σειρά τους 

συγκροτούν σµήνη και υπερσµήνη. Ο αριθµός των ατόµων στο ορατό 

Σύµπαν υπολογίζεται σε περίπου 10
80

. Η χωρική καµπυλότητα του 

ορατού Σύµπαντος είναι κοντά στο µηδέν, η οποία σύµφωνα µε τα 

σύγχρονα κοσµολογικά µοντέλα δείχνει ότι η παράµερη πυκνότητα του 

Σύµπαντος πρέπει να είναι κοντά σε µία συγκεκριµένη κρίσιµη τιµή. Η 

τιµή αυτή έχει υπολογισθεί σε 9.9×10
−27

 kg/m
3
, ή περίπου 5,9 άτοµα 

υδρογόνου/πρωτονίων ανά κυβικό µέτρο. Σύγχρονες παρατηρήσεις 

υπολογίζουν την ορατή ύλη στο 4,6% του περιεχοµένου του ορατού 

Σύµπαντος, µε το υπόλοιπο 23% να αποτελείται από ψυχρή σκοτεινή ύλη 

και περίπου 72% από σκοτεινή ενέργεια. Συνεπώς, το ορατό Σύµπαν έχει 
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µία µέση πυκνότητα ορατής ύλης περίπου 0,27 ατόµων 

υδρογόνου/πρωτονίων ανά κυβικό µέτρο. 

 

5) Η ∆ιαίρεση του Σύµπαντος 

 

1. Το Ηλιακό σύστηµα  στο οποίο περιλαµβάνονται ο Ήλιος, 

οι Πλανήτες, οι δορυφόροι τους, οι Κοµήτες, οι διάττοντες αστέρες, 

οι αερόλιθοι και οι βολίδες. 

2. Το Σύστηµα των απλανών που περιλαµβάνει τους αστέρες και 

τα νεφελώµατα. 

 
 

  
 

2ο Κεφάλαιο  

  

1)  Η Μαύρη Τρύπα  

 

Μαύρη τρύπα είναι µια συγκέντρωση µάζας σηµαντικά µεγάλης ώστε η 

δύναµη της βαρύτητας να µην επιτρέπει σε οτιδήποτε να ξεφεύγει από 

αυτή, παρά µόνο µέσω κβαντικής συµπεριφοράς. Το βαρυτικό πεδίο είναι 

τόσο δυνατό, ώστε η ταχύτητα διαφυγής κοντά του ξεπερνά την ταχύτητα 

του φωτός. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ότι τίποτα, ούτε καν το φως, δεν 

µπορεί να ξεφύγει από τη βαρύτητα της µαύρης τρύπας. Ο όρος µαύρη 

τρύπα είναι ευρύτατα διαδεδοµένος και επινοήθηκε το 1967 από τον 

Αµερικανό αστρονόµο και θεωρητικό φυσικό John Wheeler. ∆εν 

αναφέρεται σε τρύπα µε τη συνηθισµένη έννοια , αλλά σε µια περιοχή 

του χώρου, από την οποία τίποτα δεν µπορεί να επιστρέψει. Μία «µαύρη 
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τρύπα» είναι το σηµείο εκείνο του διαστήµατος
3
, όπου κάποτε υπήρχε ο 

πυρήνας ενός γιγάντιου άστρου, ένας πυρήνας που περιείχε περισσότερα 

υλικά από δυόµισι ηλιακές µάζες και ο οποίος στην τελική φάση της 

εξέλιξης του άστρου έχασε την πάλη του ενάντια στη βαρύτητα, µε 

αποτέλεσµα τα υλικά του να καταρρεύσουν και να συµπιεστούν 

περισσότερο ακόµα και από τα υλικά ενός αστέρα νετρονίων
4
. 

 

 

2) Ο Σχήµατισµος Μαύρης Τρύπας 

  

Οι µαύρες τρύπες προβλέπονται από την Γενική θεωρία της 

Σχετικότητας
5
, η οποία όχι µόνο αναφέρει ότι οι µαύρες τρύπες ή  

µελανές οπές µπορούν να υπάρξουν, αλλά προβλέπει ότι σχηµατίζονται 

στη φύση οποτεδήποτε συγκεντρώνεται σε ένα δεδοµένο χώρο επαρκής 

ποσότητα µάζας, µέσω της διαδικασίας που καλείται βαρυτική 

κατάρρευση. Όσο η µάζα µέσα σε µία συγκεκριµένη περιοχή µεγαλώνει, 

τόσο η δύναµη της βαρύτητας γίνεται πιο ισχυρή – ή στη γλώσσα της 

σχετικότητας, ο χώρος γύρω της παραµορφώνεται όλο και εντονότερα. 

Όταν η ταχύτητα διαφυγής σε µια συγκεκριµένη απόσταση από το 

κέντρο φθάσει την ταχύτητα του φωτός, σχηµατίζεται ένας ορίζοντας 

γεγονότων µέσα στον οποίο ύλη και ενέργεια αναπόφευκτα καταρρέουν 

σε ένα µοναδικό σηµείο, σχηµατίζοντας µία µοναδικότητα. Μια ποσοτική 

ανάλυση αυτής της ιδέας οδήγησε στην πρόβλεψη ότι ένας αστέρας
6
 που 

έχει τουλάχιστον 3 φορές την µάζα του ήλιου στο τέλος της εξέλιξής του, 

σχεδόν σίγουρα θα συρρικνωθεί µέχρι το κρίσιµο εκείνο µέγεθος που 

χρειάζεται για να υποστεί βαρυτική κατάρρευση. Μόλις αρχίσει η 

κατάρρευση, δεν φαίνεται να µπορεί να διακοπεί από καµία φυσική 

δύναµη και σχηµατίζεται αστέρας νετρονίων. Αν η µάζα του είναι ακόµα 

πιο µεγάλη, τελικά σχηµατίζεται µαύρη τρύπα. 

 

 

 

 

 

                                                
3 Με τον όρο διάστηµα  ή πιο επιστηµονικά εξώτερο διάστηµα , περιγράφεται ο αχανής χώρος όπου κινούνται τα 

ουράνια σώµατα και, ακριβέστερα, οι σχετικά κενές περιοχές µεταξύ των ουρανίων σωµάτων, πέρα από αυτά και 

τις ατµόσφαιρές τους. 
4 Αστέρας νετρονίων ονοµάζεται η µία από τις τρεις µορφές των µόνιµων τελικών υπολειµµάτων της εξελίξεως 

ενός αστέρα: είναι το ένα είδος «αστρικού πτώµατος» 
5 Η Γενική θεωρία της Σχετικότητας: είναι η θεωρία βαρύτητας που προτάθηκε από τον Άλµπερτ Αϊνστάιν, και η 

οποία περιγράφει την βαρυτική δύναµη µέσω των καµπυλώσεων του χωροχρόνο παρουσία µάζας. 
6 αστέρας ή απλανής:ονοµάζεται το κάθε ουράνιο σώµα που διατηρεί όλες εκείνες τις ιδιότητες του δικού 

µας Ηλίου πέριξ του οποίου περιστρέφεται η Γη. Συνεπώς όλοι οι αστέρες είναι Ήλιοι εκ των οποίων και 

παρατηρείται κατάστικτος ουράνιος θόλος. 
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3) Οι Ιδιότητες και ∆οµή της Μαύρης Τρύπας 

 Σύµφωνα µε την κλασική γενική σχετικότητα, ούτε ύλη ούτε 

πληροφορίες µπορούν να κινηθούν από το εσωτερικό µιας µαύρης 

τρύπας προς έναν εξωτερικό παρατηρητή. Για παράδειγµα, δεν µπορεί 

κάποιος να πάρει δείγµα του υλικού της ή να δεχτεί την ανάκλαση από 

µια φωτεινή πηγή  ούτε να πάρει πληροφορίες για το υλικό από το οποίο 

αποτελείται η µαύρη τρύπα. Κβαντοµηχανικά φαινόµενα µπορούν να 

επιτρέψουν σε ύλη και ενέργεια να δραπετεύσουν από µαύρες τρύπες. 

Εικάζεται, όµως, ότι η φύση τους δεν εξαρτάται από αυτά που έχουν 

εισέλθει στη µαύρη τρύπα κατά το παρελθόν. Αυτό σηµαίνει ότι στις 

µαύρες τρύπες έχουµε απώλεια πληροφορίας σε σχέση µε το είδος των 

σωµατιδίων (τα µόνα χαρακτηριστικά που «διατηρεί στη µνήµη» η 

µαύρη τρύπα είναι η µάζα και το φορτίο της απορροφηµένης ύλης). 

Εποµένως, µια µαύρη τρύπα πρέπει να χαρακτηρίζεται από µια 

ορισµένη εντροπία. 
7
 Το καθοριστικό χαρακτηριστικό µιας µαύρης 

τρύπας είναι η εµφάνιση ενός ορίζοντα γεγονότων 
8
σε ένα όριο στο 

χωροχρόνο
9
 µέσα από το οποίο η ύλη και το φως µπορεί να περάσει µόνο 

προς τα µέσα για τη µάζα της µαύρης τρύπας. Τίποτα, ούτε καν το φως, 

δεν µπορεί να δραπετεύσει από το εσωτερικό του ορίζοντα γεγονότων. Ο 

ορίζοντας των γεγονότων αναφέρεται ως τέτοιος, διότι αν κάτι συµβεί 

εντός των ορίων του, οι πληροφορίες από αυτό το γεγονός δεν µπορούν 

να φτάσουν σε ένα εξωτερικό παρατηρητή, καθιστώντας αδύνατο να 

προσδιοριστεί αν κάτι τέτοιο συνέβη. Όπως προβλέπεται από τη Γενική 

θεωρία της Σχετικότητας, η παρουσία µιας µεγάλης µάζας παραµορφώνει 

τον χωροχρόνο κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα µονοπάτια που λαµβάνονται 

από τα σωµατίδια στρέφονται προς τη µάζα. Κατά τον ορίζοντα 

γεγονότων µιας µαύρης τρύπας, η παραµόρφωση γίνεται τόσο ισχυρή 

που δεν υπάρχουν µονοπάτια που να οδηγούν µακριά από τη µαύρη 

τρύπα. 

Για µια µη περιστρεφόµενη µαύρη τρύπα, η ακτίνα Schwarzschild 

οριοθετεί ένα σφαιρικό ορίζοντα γεγονότων. Η ακτίνα Schwarzschild 

ενός αντικειµένου είναι ανάλογη προς τη µάζα. Οι περιστρεφόµενες 

µαύρες τρύπες διαθέτουν στρεβλωµένους, µη σφαιρικούς ορίζοντες 

γεγονότων. ∆εδοµένου ότι ο ορίζοντας γεγονότων δεν είναι µια 

επιφάνεια του υλικού, αλλά απλώς µια µαθηµατική έννοια οριοθέτησης 

                                                
7
 Η εντροπία είναι η έννοια µέσω της οποίας µετράται η αταξία, της οποίας η µέγιστη τιµή αντικατοπτρίζει την 

πλήρη αποδιοργάνωση (οµογενοποιήσει των πάντων) και ισοδυναµεί µε την παύση της ζωής ή αλλιώς της 

εξέλιξης. 
8 Σύµφωνα µε τη Γενική θεωρία της Σχετικότητας, ο Ορίζοντας των Γεγονότων είναι το σηµείο στον χωροχρόνο 

εντός του οποίου τα γεγονότα δεν µπορούν να επηρεάσουν τον παρατηρητή, καθώς η βαρύτητα ισοδυναµεί µε 

καµπύλωση του χωροχρόνου. Με απλά λόγια είναι το "σηµείο χωρίς επιστροφή". 
9Στη Φυσική ο χωρόχρονος ή χωροχρονικό συνεχές είναι το µαθηµατικό µοντέλο που ενώνει τον χώρο και τον 

χρόνο σε µία συνέχεια.  
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συνόρου, τίποτα δεν εµποδίζει την ύλη ή την ακτινοβολία από το να 

εισέρχεται σε µια µαύρη τρύπα, µόνο την έξοδό της. Η περιγραφή των 

µαύρων τρυπών που δίνεται από τη Γενική θεωρία της Σχετικότητας είναι 

γνωστό ότι είναι µια προσέγγιση, και µερικοί επιστήµονες αναµένουν ότι 

οι επιπτώσεις της κβαντικής βαρύτητας θα είναι σηµαντική κοντά στην 

περιοχή του ορίζοντα γεγονότων. Αυτό θα επιτρέψει τις παρατηρήσεις 

της ύλης κοντά του ορίζοντα γεγονότων µιας µαύρης τρύπας να 

χρησιµοποιούνται για την έµµεση µελέτη της γενικής σχετικότητας και 

τις προτεινόµενες επεκτάσεις σε αυτή. 

 

 

4) Πως Γίνεται η Παρατήρηση της Μαύρης Τρύπας  

Θεωρητικά κανένα αντικείµενο πέρα από τον ορίζοντα γεγονότων δεν θα 

µπορούσε να έχει αρκετή ταχύτητα να διαφύγει από µια µαύρη τρύπα, 

συµπεριλαµβανοµένου και του φωτός. Εξαιτίας αυτού, οι µαύρες τρύπες 

δεν µπορούν να εκπέµψουν κανενός είδους φως ή άλλο στοιχείο που θα 

µπορούσε να επιβεβαιώσει την ύπαρξή τους. Παρ' όλα αυτά οι µαύρες 

τρύπες µπορούν να ανιχνευτούν µε την µελέτη φαινοµένων γύρω τους, 

όπως για παράδειγµα η βαρυτική διάθλαση και τα αστέρια που 

βρίσκονται σε τροχιά γύρω από χώρο που δεν φαίνεται να υπάρχει 

εµφανής ύλη. 

Τα πιο εµφανή αποτελέσµατα πιστεύεται ότι προέρχονται από ύλη που 

πέφτει µέσα σε µια µαύρη τρύπα, η οποία προβλέπεται ότι 

συγκεντρώνεται σε ένα εξαιρετικά θερµό και γρήγορα περιστρεφόµενο 

δίσκο γύρω από τη µαύρη τρύπα, πριν εισέλθει σε αυτή. O δίσκος αυτός 

είναι γνωστός ως δίσκος προσαύξησης
10

. Η τριβή ανάµεσα σε γειτονικές 

ζώνες αυτού του δίσκου τον θερµαίνουν τόσο, ώστε να ακτινοβολεί 

µεγάλη ποσότητα ακτινών Χ
11

. Η θέρµανση είναι εξαιρετικά 

αποτελεσµατική και µπορεί να µετατρέψει ακόµα και το 50% της 

ενέργειας ενός αντικειµένου σε ακτινοβολία. Η ύπαρξη µαύρων τρυπών 

στο σύµπαν υποστηρίζεται και από τις αστρονοµικές παρατηρήσεις, 

ειδικά από τη µελέτη των σουπερνόβα
12

 και των ακτινών Χ που 

εκπέµπουν ενεργοί γαλαξίες. 

                                                
10 Ένας δίσκος προσαύξησης είναι δοµή (ονοµάζεται και περιαστρικός δίσκος) που σχηµατίζεται από διάχυτο 

υλικό που βρίσκεται σε φθίνουσα τροχιακή κίνηση γύρω από ένα κεντρικό φορέα (βαρυτικό ελκυστή). 
11 Οι ακτίνες Χ ή ακτίνες Ρέντγκεν (Röntgen) αποκαλείται ένα τµήµα του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος µε 

περιοχή µήκους κύµατος µεταξύ 10 nm µε 10 pm , που αντιστοιχεί σε περιοχή συχνότητας από 30 PHz - 30 HHz 

και σε περιοχή ενέργειας 120 eV - 120 keV. 
12 Ο όρος υπερκαινοφανείς αστέρες ή σουπερνόβα (supernova) αναφέρεται σε διάφορους τύπους εκρήξεων που 

συµβαίνουν στο τέλος της ζωής των αστέρων κατά τις οποίες παράγουν εξαιρετικά φωτεινά αντικείµενα, 
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3ο Κεφάλαιο 

1) Η Ιστορία των Κοµητών στην Γη   

 
 Αρχικά ο κοµήτης είναι ουράνια σώµατα που σε αντίθεση µε τους 

απλανείς αστέρες και τους πλανήτες παρουσιάζουν όψη νεφελώδη, ενώ 

η ύλη από την οποία συνίστανται επιµηκύνεται υπό µορφή µακριάς 

κόµης (= µακριά µαλλιά) όταν διέρχονται κοντά από τον Ήλιο. 

Στην αρχαία ελληνική γλώσσα κοµήτης σήµαινε εκείνος που άφηνε 

µακριά µαλλιά, ο «καρηκοµόων». Από αυτό ονοµάσθηκαν και τα 

ουράνια αυτά σώµατα που παρουσιάζουν φωτεινή ουρά και εµφανίζονται 

κατά µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Έτσι στην αρχαιότητα οι «κοµήτες» ή 

οι «αστέρες κοµόεντες», όπως λέγονταν από τους Έλληνες, λάµβαναν, 

πρόσθετα, διάφορα ονόµατα - επίθετα ανάλογα της όψης τους όπως: 

ξιφίαι, ακοντίοι, κερατίοι, πωγωνίοι, πυθίοι, δισκοειδείς, ίππειοι, 

κυπάρισσοι, λαµπαδίαι κ.λπ..  

Τον Μάιο του 1456, τρία µόλις χρόνια µετά την Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης από τους Οθωµανούς, εµφανίσθηκε στον ουρανό 

ένας µεγάλος κοµήτης που έφερε τόσο µεγάλο φόβο , που κατέλαβε 

µεγάλο δέος  τους Τούρκους Οθωµανούς και τους Χριστιανούς 

στην Ευρώπη. Οι  Τούρκοι πίστευαν πως ήταν θεϊκό σηµάδι για 

επερχόµενη επίθεσης όλων των Χριστιανών της Ευρώπης εναντίον τους. 

Έτσι άρχισαν να τιµούν τους Χριστιανούς και να προσφέρουν πλούσια 

προνόµια στους πνευµατικούς τους ηγέτες. Αντίθετα οι Χριστιανοί στη 

∆ύση το καταλάµβαναν την παρουσία του κοµήτη επίσης ως θεϊκό 

σηµάδι για επερχόµενη γενική έφοδο των Τούρκων στην Ευρώπη και τη 

πλήρη καταστροφή της. Τόσο ο φόβος και η πεποίθηση για την 

επερχόµενη καταστροφή, που εξαναγκάσθηκε ο Πάπας Κάλλιστος Γ' να 

διατάξει µε εγκύκλιό του προς όλη τη χριστιανοσύνη να χτυπούν οι 

                                                                                                                                       
αποτελούµενα από πλάσµα, (ιονισµένη ύλη) και των οποίων η αρχική φωτεινότητά τους στη συνέχεια αδυνατίζει 

µέχρι του σηµείου της αφάνειας µέσα σε λίγους µήνες. 
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καµπάνες όλων των εκκλησιών «έκαστη µεσηµβρινάν», έτσι ώστε να 

υπενθυµίζεται στους πιστούς ότι θα πρέπει την ώρα εκείνη να 

προσεύχονται στο Θεό για την επερχόµενη καταστροφή.  Ο κοµήτης 

του 1456 που εµφάνιζε ήταν ο έβδοµος.  

 

2) Η Μορφή κοµητών  

Κάθε κοµήτης αποτελείται από τρία µέρη:  

1) τον πυρήνα, ο οποίος είναι το λαµπρότερο τµήµα του και έχει όψη 

αστέρος 

2) την κόµη, η οποία έχει νεφελώδη όψη και περιβάλλει τον πυρήνα 

3) την ουρά, η οποία και αποτελεί επιµήκη προέκταση της κόµης 

Ο πυρήνας και η κόµη συγκροτούν τη κεφαλή του κοµήτη. Μερικοί 

κοµήτες παρουσιάζουν πολλές ουρές δύο έως έξι. 

Κατά κανόνα οι ουρές των κοµητών στρέφονται προς το αντίθετο µέρος 

εκείνου που βρίσκεται ο Ήλιος. 

 

 

3)Το Μέγεθος και Πλήθος κοµητών   

Σχεδόν όλοι οι κοµήτες είναι ουράνια σώµατα τεράστιων διαστάσεων. 

Η κεφαλή έχει συνήθως το µέγεθος της Γης, αλλά δυνατόν να είναι 

µεγαλύτερο από 10 φορές. Το µήκος της ουράς µπορεί να φθάσει και 

τις 2 AU
13

. Είναι όµως δυνατόν να υπάρξουν και κοµήτες χωρίς ουρά 

και µε διάµετρο του πυρήνα τους µόλις τα 100 χλµ. Παρά το µεγάλο 

όγκο τους, η µάζα τους είναι πολύ µικρότερη. Γι΄ αυτό οι πλανήτες 

και οι φυσικοί δορυφόροι τους δεν διαταράσσονται όταν οι κοµήτες 

στους πλησιάζουν. Ο µεγάλος όγκος και η µικρή σχετικά µάζα τους 

προκύπτει ότι οι κοµήτες έχουν µικρή πυκνότητα. Οι κοµήτες είναι 

τόσοι πολλοί, που µπορεί να παρατηρηθούν µέσα σ΄ ένα έτος 

περισσότεροι από 10 και κατά µέσο όρο 5-6 κοµήτες ετησίως. Μέχρι 

της ανακάλυψης του τηλεσκοπίου (1610) είχαν παρατηρηθεί 400, από 

τότε µε τα αστρονοµικά όργανα αυτά παρατηρήθηκαν τόσοι ώστε ο 

αριθµός τους να έχει ήδη υπερδιπλασιασθεί. Από το συνολικό  σύνολο  

αυτών οι µεγάλοι κοµήτες αποτελούν µόλις το 2%.  

 

 

                                                
13
ΑU: Η Αστρονοµική Μονάδα  είναι µονάδα µέτρησης αποστάσεων. Είναι ίση µε 149.597.870.700 µέτρα. 

Χρησιµοποιείται για τη µέτρηση αποστάσεων µέσα στο Ηλιακό Σύστηµα. Το διεθνές σύµβολό της είναι το AU 

(από το αγγλικό Astronomical Unit) και στην ελληνική α.µ. 
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4) Η Τροχιά των κοµητών  

Οι τροχιές των κοµητών διαγράφουν κατά κανόνα ή λίαν 

επιµήκεις ελλείψεις µε εκκεντρότητα που τείνει προς τη µονάδα (1), ή η 

εκκεντρότητά τους είναι µεγαλύτερη της µονάδας. Στη δεύτερη αυτή 

περίπτωση αν ε > 1 ή και µέχρι ε = 1 οι τροχιές δεν είναι κλειστές 

καµπύλες αλλά ανοικτές. Και αν µεν ε = 1 τότε η τροχιά τους 

είναι παραβολική, αν δε ε > 1 τότε αυτή είναι υπερβολική. 

Όσοι κοµήτες έχουν ελλειπτική τροχιά κινούνται περί τον Ήλιο εντός 

ορισµένου χρόνου και γι΄ αυτό και λέγονται περιοδικοί. Αντίθετα όταν οι 

τροχιές τους είναι ανοικτές (παραβολές ή υπερβολές) πλησιάζουν την 

ηλιακή εστία στο περιήλιό 
14
τους µόνο µία φορά  και δεν επανέρχονται 

σ΄ αυτό. Γι΄ αυτό οι κοµήτες αυτοί ονοµάζονται µη περιοδικοί. 

Από το σύνολο των γνωστών κοµητών, το 20% είναι περιοδικοί κοµήτες. 

Από δε το υπόλοιπο, το 75% έχουν παραβολική τροχιά, ενώ µόλις το 5% 

υπερβολική τροχιά. 

 

5) Η Φυσική κατάσταση και Η Χηµική σύσταση των κοµητών 

  

Η φυσική κατάσταση τον κοµητών είναι το ηλιακό φως το οποίο 

ανακλούν. Αυτός είναι ο λόγος που φαίνονται λαµπρότεροι όσο 

πλησιάζουν προς τον Ήλιο. Αλλά και η πόλωση του φωτός τους µαρτυρεί 

την ανάκλαση του ηλιακού φωτός από σωµατίδια. 

Η χηµική σύσταση γίνεται µε την  φασµατοσκοπική έρευνα που έδειξε 

ότι η ύλη των κοµητών συνίσταται κυρίως από πτητικά υλικά, ιδίως 

πάγους από µεθάνιο, αµµωνία και νερό µε διάφορες προσµίξεις σιδήρου, 

νικελίου και ασβεστίου. Με την προσέγγιση των κοµητών στον Ήλιο,  

οι πάγοι θερµαίνονται, εξαερώνονται και σχηµατίζουν την κόµη και την 

ουρά. 

Σήµερα έχει γίνει αποδεκτό ότι οι πυρήνες των κοµητών δεν είναι 

συµπαγείς αλλά αποτελούνται από στερεά σώµατα που σαν σµήνος 

πουλιών κινούνται οµαδικά επί της αυτής τροχιάς. Το σύνολο των 

στερεών αυτών σχετικά µεγάλων τεµαχίων περιβάλλεται από κονιορτώδη 

και ένα µέρος  αεριώδη ύλη η οποία και σχηµατίζει την κόµη. Οι ουρές 

τέλος που αναπτύσσονται κυρίως όταν οι κοµήτες πλησιάζουν τον Ήλιο, 

και που κατευθύνονται πάντοτε αντίθετα κατά θέση αυτού, 

                                                
14

 Περιήλιο είναι το σηµείο της τροχιάς ενός σώµατος  του Ηλιακού Συστήµατος που βρίσκεται στη µικρότερη 

απόσταση από τον Ήλιο. 
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σχηµατίζονται από τη πίεση της ακτινοβολίας του ήλιου που ασκείται 

στα µικρά σωµατίδια που µ΄ αυτόν τον τρόπο εξαναγκάζονται ν΄ 

αποµακρύνονται από τη κόµη σε µεγάλη απόσταση απ΄ αυτή. Ένας άλλος  

σηµαντικός λόγος που τα αποµακρύνει είναι ο ηλιακός άνεµος, δηλαδή η 

σωµατιδιακή ακτινοβολία που προέρχεται από τον Ήλιο. 

 

 

6) Ο Κοµήτης του Χάλεϋ 
 

 
 

Ο κοµήτης του Χάλεϋ ανακαλύφθηκε από τον Έντµουντ Χάλλεϋ τις 4 

Σεπτεµβρίου 1682. Ο κοµήτης του Χάλεϋ είναι ένας περιοδικός 

κοµήτης που κάνει την εµφάνισή του στην περιοχή της Γης κάθε 75 

µε 76 χρόνια. Είναι ο µόνος κοµήτης που µπορεί να παρατηρηθεί µε 

γυµνό µάτι και δύο φορές σε µια ανθρώπινη ζωή. Άλλοι κοµήτες είναι 

πολύ πιο φωτεινοί και θεαµατικοί αλλά περνάνε κοντά στην γη ή είναι 

ορατοί από αυτήν µια φορά κάθε χιλιάδες χρόνια. 

Έχουν βρεθεί καταγεγραµµένες παρατηρήσεις του κοµήτη του Χάλεϋ 

στην Κίνα που έχουν γραφτεί το 240 π.Χ. Παρατηρήθηκε για πρώτη 

φορά και πήρε το όνοµά του, το 1682, από τον Έντµουντ Χάλλεϋ, 

Άγγλο µαθηµατικό και αστρονόµο, ο οποίος προσδιόρισε την τροχιά 

του. Πολλοί, επίσης, πιστεύουν ότι ο κοµήτης Χάλεϋ ήταν το Άστρο 

που οδήγησε τους τρεις Μάγους στην Βηθλεέµ όταν γεννήθηκε ο 

Ιησούς. 

Είναι διάσηµος για την εµφάνιση του το 1910, οπότε και πέρασε από 

τη Γη σε απόσταση µόλις 25.000.000 χιλιοµέτρων από την επιφάνειά 

της. Οι άνθρωποι είχαν πανικοβληθεί επειδή κυκλοφορούσε η φήµη 

ότι θα συγκρουστεί µε την Γη. Από παρατηρήσεις που έγιναν, 

αποκαλύφθηκε πως η ουρά του κοµήτη αποτελείται από ένα τοξικό 

αέριο, µε αποτέλεσµα ο πανικός να γίνει πιο έντονος. 

Ο κοµήτης θα εµφανιστεί πάλι το 2061, ακριβώς 75 χρόνια µετά το 

1986 που έγινε η τελευταία του επίσκεψη τον πλανήτη µας. Τότε 
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οργανώθηκαν αποστολές διάστηµα συσκευών για να παρατηρήσουν 

το κοµήτη καθώς αυτός θα πλησιάζει προς τον Ήλιο. 

 

 

7) Ο Κοµήτης Μπιέλα  

 

 
 

Ο Κοµήτης Μπιέλα ή Κοµήτης Bιέλα ή Κοµήτης Γάσπαρ (επίσηµη 

ονοµασία3D/Biela) ήταν ο κοµήτης εκείνος που πρώτος πρόσφερε τις 

περισσότερες πληροφορίες για την πιθανή σύνθεση των ουρανίων αυτών 

σωµάτων και τη σχέση τους µε τις βροχές µετεώρων. Ανακαλύφθηκε από 

τον Γουλιέλµο Μπιέλα το 1826 από τον οποίο και φέρει το όνοµά του. 

Κάποιες µέρες όµως αργότερα παρατηρήθηκε στη Σικελία και από τον 

Γάλλο αστρονόµο Γκαµπάρ εκ του οποίου και φέρεται κατ' άλλους ως 

Κοµήτης Γκαµπάρ. 

Ο Κοµήτης αυτός διαπιστώθηκε ότι ήταν περιοδικός και ανήκε στην 

οικογένεια του ∆ιός µε περίοδο 6 ετών, 7 µηνών και 13 ηµερών. Ενώ 

λοιπόν επανερχόταν κανονικά ανά 6,6 έτη περίπου, έξαφνα 

το 1845 παρατηρήθηκε να παρουσιάζει ένα τεράστιο διόγκωνα στη 

κεφαλή του το οποίο και τελικά αποκόπηκε και αποµακρύνθηκε από το 

κυρίως σώµα του κοµήτη, ενώ γέφυρα φωτεινής ύλης ένωνε τα δύο 

πλέον χωριστά µέρη του. 

Στην επόµενη εµφάνισή του το 1852 ο κοµήτης φαίνονταν διπλός και 

από τότε δεν επανήλθε. Όταν τέλος στις 27 Νοεµβρίου του 1872 η Γη 

πέρασε από το σηµείο εκείνο της τροχιάς της που διασταυρωνόταν µε την 

τροχιά του άλλοτε κοµήτη, παρατηρήθηκε µια έντονη βροχή µετεώρων  

που ανέρχονταν σε εκατοµµύρια, η οποία και προερχόταν από 

αναρίθµητους κόκκους υλικού που διέσπειρε ο κοµήτης κατά µήκος της 

τροχιάς του. Οι κόκκοι αυτοί φθάνοντας στην ατµόσφαιρα της Γης 

υπερθερµαίνονταν από τη τριβή τους µε τα µόρια της ατµόσφαιρας και 

εξατµίζονταν. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρήθηκε και το 1885 την ίδια 

ηµεροµηνία όταν και πάλι η Γη πέρασε από το σηµείο της άλλοτε τροχιάς 

του Κοµήτη Μπιέλα. 
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4ο Κεφάλαιο  
   1) Τα  Μετέωρα 

 
Μετέωρο ονοµάζεται στην αστρονοµία κάθε φωτεινό φαινόµενο που 

εµφανίζεται µέσα στην ατµόσφαιρα της Γης ως αποτέλεσµα της εισόδου 

κάποιου µετεωροειδούς, δηλαδή κάποιου βραχώδους σώµατος που 

µπορεί να έχει µέγεθος από λίγα χιλιοστά έως αρκετά µέτρα. Η κίνηση 

του µετεωροειδούς µε µεγάλη ταχύτητα και η τριβή της επιφάνειάς του 

µε τα µόρια της ατµόσφαιρας έχει ως αποτέλεσµα τον 

έντονο ιονισµό των µορίων του αέρα και, συνήθως, την συνεπακόλουθη 

εκποµπή φωτεινής ακτινοβολίας. Όταν το µετεωροειδές δεν εξαερωθεί 

πλήρως στην ατµόσφαιρα ή δεν εκραγεί, φτάνει στο έδαφος και αν είναι 

αρκετά µεγάλο σε µέγεθος δηµιουργεί κρατήρα. Το τµήµα του 

µετεωροειδούς που καταλήγει στο έδαφος ονοµάζεται µετεωρίτης. 

Οι λαµπρότεροι διάττοντες και οι βολίδες συνοδεύονται από µια φωτεινή 

ουρά η οποία διατηρείται µερικά λεπτά µετά την εξαέρωση του µετεώρου. 

Οι ουρές αυτές δεν είναι πάντα ευθύγραµµες και συχνά παρουσιάζουν 

κυµατισµούς ή και καµπές. 

Αρκετά εκατοµµύρια µετεωροειδών εισέρχονται στην ατµόσφαιρα της 

Γης κάθε εικοσιτετράωρο. Ο αριθµός αυτός δεν είναι σταθερός αλλά σε 

µερικές περιόδους το φαινόµενο παρουσιάζεται αρκετά έντονο. 

 

Τα µετέωρα διακρίνονται σε:  

Α) ∆ιάττοντες: Κατηγορία µετεώρων πολύ µικρών διαστάσεων 

(περίπου όσο ένας κόκκος άµµου). Παρατηρούνται συχνότερα από 

όλα τα µετέωρα 

Β)Βολίδες: Αρκετά σπάνιες. ∆ιαρκούν περισσότερο, φωτίζουν αρκετά 

έντονα και συνήθως συνοδεύονται από έκρηξη. 
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2) Η Βροχή Μετεωοειδών  

 

Η βροχή µετεώρων ή βροχή διαττόντων αστέρων είναι ένα ουράνιο 

φαινόµενο που συµβαίνει όταν η Γη διέρχεται µέσα από σµήνη 

σωµατιδίων µετεωρικής ύλης. Η ύλη αυτή προέρχεται συνήθως 

από κοµήτες που έχουν µερικώς ή ολικώς διαλυθεί. Το φαινόµενο αυτό 

συµβαίνει σε ορισµένη ηµέρα του έτους όταν η Γη βρίσκεται στη τοµή 

της τροχιάς της µε τη τροχιά κάποιου κοµήτη ή πολύ κοντά σ΄ αυτήν. Γι΄ 

αυτό το λόγο και οι διάττοντες αστέρες 
15
παρατηρούνται σαν να 

«πηγάζουν» από ένα συγκεκριµένο σηµείο της ουράνιας σφαίρας, που 

ονοµάζεται ακτινοβόλο σηµείο, απ΄ όπου και εµφανίζονται µε 

χαρακτηριστικά υψηλότερους ρυθµούς (διάττοντες ανά ώρα) από τον 

µέσο όρο εµφάνισής τους. 

Κάθε φορά που ένας περιοδικός κοµήτης περνά από το περιήλιο της 

τροχιάς του παράγει µυριάδες σωµατίδια, που ονοµάζονται 

µετεωροειδείς, τα οποία αργά αλλά σταθερά διασκορπίζονται κατά 

µήκος της τροχιάς του κοµήτη, σε µια αρκετά πλατιά ζώνη. Αν η τροχιά 

της Γης γύρω από τον Ήλιο και η τροχιά του κοµήτη πλησιάζουν αρκετά 

η µία την άλλη σε κάποια περιοχή, τότε η γη θα περνά µέσα από αυτό το 

«ρεύµα µετεωροειδών» επί λίγες ηµέρες, περίπου τις ίδιες ηµεροµηνίες 

κάθε χρόνο. Τότε οι κάτοικοι της Γης παρατηρούν µία βροχή διαττόντων. 

Οι συγκεκριµένοι κοµήτες-πατέρες των περισσότερων 

καταγεγραµµένων βροχών διαττόντων έχουν πλέον ταυτοποιηθεί. 

Υπάρχουν και λίγες βροχές διαττόντων που προέρχονται από 

αστεροειδείς.
16

  Η βαρυτική έλξη των πλανητών καθορίζει πού θα 

περάσει την τροχιά της Γης το ρεύµα µετεωροειδών. Σε µεγαλύτερα 

χρονικά διαστήµατα ωστόσο, τα ρεύµατα αυτά µπορεί να εξελιχθούν σε 

                                                
15

 ∆ιάττοντας αστέρας: είναι ένα φωτεινό σηµείο σαν αστέρας που εµφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά στο 

νυχτερινό ουρανό, κινείται µε ταχύτητα ανιχνεύσιµη µε γυµνό µάτι επί λίγα (συνήθως 1 ή 2) δευτερόλεπτα και 

µετά εξαφανίζετε. 
16

  Αστεροειδής: προσδιορίζει µικρά σώµατα του Ηλιακού Συστήµατος, που είναι σε τροχιά γύρω απ' τον Ήλιο. Η 

συντριπτική πλειονότητα των αστεροειδών είναι συγκεντρωµένη σε δύο Ζώνες: στην Κύρια Ζώνη Αστεροειδών 
και στη Ζώνη Κάιπερ. Οι αστεροειδείς θεωρούνται κατάλοιπα απ' το σχηµατισµό του Ηλιακού Συστήµατος και 

υπολογίζεται ότι υπάρχουν εκατοµµύρια. 
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πολύπλοκους τρόπους. Οι τροχιές ορισµένων περιοδικών κοµητών 

βρίσκονται σε συντονισµό µε τον ∆ία ή κάποιο άλλο µεγάλο πλανήτη: Ν 

περιφορές του κοµήτη γίνονται στον ίδιο χρόνο µε Μ περιφορές του 

πλανήτη, όπου Μ, Ν φυσικοί αριθµοί. Επειδή τότε ο πλανήτης έχει την 

ίδια σχετική θέση ως προς το ρεύµα κατά διαστήµατα, τείνει να 

τραβήξει τους µετεωροειδείς σε αυτή τη σχετική θέση, δηµιουργώντας 

λεπτά «νήµατα» αντί ρεύµατα. 

Επίσης, οι πολύ κοντινές διαβάσεις των ίδιων των µετεωροειδών από 

τους πλανήτες, τους επιταχύνουν ή τους επιβραδύνουν µεταβάλλοντας 

σηµαντικά τις τροχιές τους. Αν ο πλανήτης είναι η Γη, το αποτέλεσµα 

είναι η εµφάνιση κενών στη βροχή διαττόντων κατά το επόµενο έτος. 

Τρίτος παράγοντας είναι η πίεση ακτινοβολίας από το φως και την 

υπόλοιπη ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία του Ηλίου, που οδηγεί ιδίως 

τους µικρότερους κόκκους µακρύτερα από τον Ήλιο. 

3) Το Ακτινοβόλο σηµείο του µετεωροειδούς  

  Επειδή οι µετεωροειδείς κινούνται σε παράλληλες τροχιές και µε την 

ίδια περίπου ταχύτητα, εµφανίζονται στον γήινο παρατηρητή να 

«προέρχονται» από ένα συγκεκριµένο σηµείο της ουράνιας σφαίρας, 

που ονοµάζεται «ακτινοβόλο σηµείο» 
17
και είναι µοναδικό και 

χαρακτηριστικό για κάθε βροχή διαττόντων. Μάλιστα, το ακτινοβόλο 

σηµείο δίνει στη βροχή αυτή το όνοµά της, συνήθως του αστερισµού 

στον οποίο περιέχεται αυτό, π.χ. «Περσίδες» από τον Περσέα. Η ύπαρξη 

του ακτινοβόλου σηµείου οφείλεται στην Προοπτική, παρόµοια µε τις 

σιδηροδροµικές γραµµές που φαίνεται να «συγκλίνουν» σε ένα σηµείο 

του ορίζοντα. Το σηµείο αυτό είναι σταθερό ως προς τους αστερισµούς 

και συνεπώς κινείται µαζί τους από την ανατολή προς τη δύση κατά τη 

διάρκεια µιας νύκτας, ανατέλλει και δύει και αυτό όπως τα άστρα. 

4) Οι Γνωστότερες βροχές διαττόντων  

Η ευκολότερα παρατηρούµενη βροχή διαττόντων είναι οι Περσείδες, 

που κορυφώνονται τις 12 Αυγούστου κάθε έτους. Η θεαµατικότερη 

όµως ιστορικά (κάθε 33 χρόνια που περνά ο κοµήτης της) είναι 

οι Λεοντίδες. Ο πίνακας δείχνει της κυριότερες βροχές διαττόντων στην 

Γη.  

 

                                                
17

 Ακτινοβόλο σηµείο (αγγλ. radiant) ονοµάζεται το σηµείο της Ουράνιας Σφαίρας από το οποίο 

φαίνεται να έρχονται διάττοντες αστέρες που έχουν κοινή προέλευση, όπως τους παρατηρεί ένας 

παρατηρητής που βρίσκεται στην επιφάνεια της Γης 
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Βροχή Ηµεροµηνίες Υπεύθυνο σώµα 

Λυρίδες τέλη Απριλίου Κοµήτης Thatcher 

πι Πρυµνίδες τέλη Απριλίου Κοµήτης Grigg-

Skjellerup 

ήτα Υδροχοΐδες αρχές Μαΐου Κοµήτης του Χάλλεϋ 

Βοωτίδες Ιουνίου τέλη Ιουνίου Κοµήτης Pons-

Winnecke 

Περσείδες µέσα Αυγούστου Κοµήτης Swift-Tuttle 

∆ρακοντίδες αρχές Οκτωβρίου Κοµήτης Giacobini-

Zinner 

Ωριωνίδες τέλη Οκτωβρίου Κοµήτης του Χάλλεϋ 

Λεοντίδες µέσα Νοεµβρίου 55P/Τέµπελ-Τατλ 

∆ιδυµίδες µέσα ∆εκεµβρίου Αστεροειδής 3200 

Φαέθων 

Αρκτίδες τέλη ∆εκεµβρίου Κοµήτης Tuttle 
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Εικόνες 

Αστέρες δηµιουργούν νεφελώµατα  

 Το νεφέλωµα του Καρκίνου, εικόνα από το 

διαστηµικό τηλεσκόπιο Hubble. Και βρίσκεται στο αστερισµό του Ταύρου. 

 

Αστέρας Νετρονίων  

 Αστέρας Νετρονίων του νεφελώµατος του 

καρκίνου. 

 

   

Σούπερνοβα  
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Μαύρη Τρύπα  

Φανταστική απεικόνιση µιας µαύρης τρύπας. 

 

 

 

Βιβλιογραφία  
 
Εγκυκλοπαίδειες : 

 

- Larousse Britannica 

- ∆οµή  

 

Ιστοσελίδες : 

 

- Wikipedia ( el.wikipedia.org) 

- www.noesis.edu.gr 

- sp-astrophysics.blogspot.gr 

 

Βιβλίο:  

 

-Σχολικό βιβλίο β’ λυκείου: ‘Αστρονοµία’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


