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Οι διαστηµικές αποστολές 
που κορυφώνονται το 2012
Το 2011 συνταξιοδοτήθη-

κε το διαστηµικό λεω-
φορείο και η αποστολή 

Messenger έφτασε στον Ερµή. 
Tο 2012, όµως, υπόσχεται να 
είναι πιο συναρπαστικό όσον 
αφορά τη διαστηµική εξερεύ-
νηση. ∆ύο από τις αποστολές 
που κορυφώνονται τη νέα χρο-
νιά βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν 
για το στόχο τους, ενώ οι υπό-
λοιπες αναχωρούν εντός του 
2012. ∆εδοµένου ότι η NASA 
δεν διαθέτει αυτή τη στιγµή 
σκάφος για την εκτόξευση 
πληρωµάτων, και η Ρωσία έχει 
αναλάβει αποκλειστικά τις 
αποστολές πληρωµάτων από 
και προς τον ∆ιεθνή ∆ιαστηµι-
κό Σταθµό, µόνο µία σηµαντική 
επανδρωµένη αποστολή ανα-
µένεται το 2012:
S Το «Θεϊκό Σκάφος»: Η Κίνα 
προχωρά στις επόµενες δύο 
επόµενες διαστηµικές απο-
στολές της. Οι αποστολές 9 
και 10 του Σενζού, ή «Θεϊκού 
Σκάφους», πιστεύεται ότι θα 
είναι επανδρωµένες. Και στις 
δύο περιπτώσεις, το σκάφος 
θα παραµείνει συνδεδεµένο σε 
τροχιά µε την υποµονάδα Τιαν-
γκόνγκ, η οποία θα αποτελέσει 
τη βάση για την ανάπτυξη του 
πρώτου κινεζικού διαστηµικού 
σταθµού την επόµενη δεκαετία.

Ακόµα, το 2012 θα ξεκινή-
σουν ή θα περάσουν σε νέα 

φάση τρεις µη επανδρωµένες 
διαπλανητικές αποστολές:
S Κυνηγητό γύρω από τη Σε-
λήνη: Ανήµερα την Πρωτοχρο-
νιά, τα δίδυµα σκάφη GRAIL 
της NASA θα τεθούν σε τροχιά 
γύρω από το φεγγάρι και το ένα 
θα αρχίσει να κυνηγά το άλλο 
ακολουθώντας το από κοντά. 
Μετρώντας την αυξοµείωση 
της απόστασης που τα χωρίζει, 
τα δύο σκάφη θα χαρτογραφή-
σουν το βαρυτικό πεδίο της Σε-
λήνης και θα δώσουν νέα στοι-
χεία για το εσωτερικό της.

S Η Περιέργεια στον Άρη: Το 
Επιστηµονικό Εργαστήριο του 
Άρη, περισσότερο γνωστό ως 
Curiosity, είναι το µεγαλύτερο 
τροχοφόρο ροµπότ που έχει 
εκτοξεύσει ως σήµερα η NASA. 
Το πυρηνοκίνητο όχηµα, σε µέ-
γεθος τζιπ, εκτοξεύτηκε φέτος 
και προγραµµατίζεται να προ-
σεδαφιστεί στον Κρατήρα Γκέ-
ιλ του Άρη στις 6 Αυγούστου. 
Χρησιµοποιώντας µια πλη-
θώρα από όργανα, όπως ένα 
κρουστικό δράπανο και ένα 
λέιζερ που εξετάζει πετρώµα-
τα, το ροµπότ θα εξετάσει αν ο 
γειτονικός πλανήτης ήταν ποτέ 
φιλόξενος για τη ζωή.

S Η Χαραυγή στη ∆ήµητρα: 
Η αποστολή Dawn της NASA, 
που βρίσκεται σήµερα σε τρο-
χιά γύρω από τον αστεροειδή 

Εστία, θα ολοκληρώσει αυτή τη 
φάση του ταξιδιού και θα ανα-
χωρήσει για τον επόµενο στό-
χο της, τον πλανήτη νάνο ∆ή-
µητρα, ο οποίος βρίσκεται στη 
ζώνη των αστεροειδών, ανάµε-
σα στον Άρη και τον ∆ία.

Το 2012, τέλος, η ιδιωτική 
πρωτοβουλία στο ∆ιάστηµα 
µπαίνει σε νέα τροχιά:
S ∆ράκος στο σταθµό: Για τις 
αρχές Φεβρουαρίου προγραµ-
µατίζεται η πρώτη αποστολή 
ιδιωτικού σκάφους στον ∆ιε-
θνή ∆ιαστηµικό Σταθµό (ISS). 
Το µη επανδρωµένο σκάφος 
Dragon της εταιρείας SpaceX 
θα αναχωρήσει τοποθετηµένο 
στην κορυφή ενός πυραύλου 
Falcon της ίδιας εταιρείας για 
να µεταφέρει εφόδια στο µόνι-
µο πλήρωµα.
S Υποτροχιακός τουρισµός: 
Εντός του 2012 αναµένεται η 
πρώτη πραγµατικά πυραυλοκί-
νητη δοκιµή του SpaceShipTwo, 
του σκάφους που αναπτύσσει η 
Virgin Galactic για τουριστικές 
αποδράσεις στο όριο της ατµό-
σφαιρας. Στις µέχρι σήµερα 
δοκιµές, το SpaceShipTwo απε-
λευθερώθηκε µε επιτυχία από 
το µητρικό αεροπλάνο που θα 
το µεταφέρει σε µεγάλο ύψος, 
δεν πυροδότησε όµως τον πυ-
ραυλοκινητήρα του στον οποίο 
θα βασίζεται για τις υποτροχια-
κές πτήσεις.

Σε ένα εντυπωσιακό νεφέ-
λωµα παρόµοιο µε αυτό 
της φωτογραφίας εκτιµάται 

ότι θα µετατραπεί ο Ήλιος µας σε 
περίπου πέντε δισ. χρόνια. Όχι, 
το εικονιζόµενο φαινόµενο δεν 
αποτελεί καλλιτεχνική απεικό-
νιση του ηλιακού θανάτου, αλλά 
µια πραγµατική φωτογραφία 
του Νεφελώµατος Ντάµπελ που 
τράβηξε ο φωτογράφος Μπιλ 

Σνάιντερ.  Το συγκεκριµένο νε-
φέλωµα, γνωστό και ως Μ27, 
βρίσκεται 1.360 έτη φωτός µα-
κριά από τη Γη και είναι ορατό µε 
τη βοήθεια ερασιτεχνικών τηλε-
σκοπίων ή ακόµη και µε… κιά-
λια. Ο εντοπισµός του µπορεί να 
έγινε κατά λάθος µέσα στον 18ο 
αιώνα, ωστόσο οι ειδικοί ακόµη 
δεν έχουν κατανοήσει τον τρόπο 
µε τον οποίο τα «ετοιµοθάνατα» 

άστρα εκλύουν αέρια. «Το Μ27, 
αποτελεί ένα εκ των πλέον λα-
µπερών νεφελωµάτων στον ου-
ρανό και το κοινό µπορεί να το 
εντοπίσει µε κιάλια εάν κοιτάξει 
µε κατεύθυνση προς τον αστερι-
σµό της Αλεπούς (Vulpecula)» 
εξηγεί η NASA, η οποία παρου-
σιάζει την εντυπωσιακή φωτο-
γραφία ως «εικόνα της ηµέρας» 
στην ιστοσελίδα της.

Australian Hellenic Council NSW Inc.
Αυστραλιανό Ελληνικό Συμβούλιο ΝΝΟ

Οι φίλοι του Αυστραλοελληνικού Συμβουλίου
ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ
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και από ώρα 07.30 μ.μ.
Στην αίθουσα του Αγίου Νεκταρίου, 7-9 Burleigh St, Burwood.
Πλούσια φαγητά, ποτά, βασιλόπιτα, χρυσή λίρα, μουσική κπα.

Τιμή εισόδου 60 δολλάρια.
Ελάτε μαζί μας να αποχαιρετήσουμε τον παλαιό χρόνο 

και να υποδεχτούμε τον καινούριο.
Κλείστε εγκαίρως θέσεις στα τηλέφωνα

Μαίρη Γιαννήση 0413301949

Μαίρη Πετροπούλου 95229027

Κική Μπέτη 95509725

Λάμπρος Παπαδόπουλος 0438462806

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ BELMORE ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ

Την ερχόμενη Κυριακή 1η Ιανουρίου 2012, Εορτή της Περιτομής 
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Μνήμη του Μεγάλου 
Βασιλείου, εις τον Ιερο Ναό των Αγίων Πάντων θα ιερουργήσει ο 
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απολλωνιάδος κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία   7.00-10.00 π.μ.

Εκ του γραφείου του Ιερού Ναού
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

To Dragon της αµερικανικής 
SpaceΧ θα είναι το πρώτο 

ιδιωτικό σκάφος που 
προσεγγίζει τον ∆ιεθνή 

∆ιαστηµικό Σταθµό.   

Νεφέλωµα δείχνει πώς 
θα µοιάζει ο Ήλιος όταν δύσει για πάντα


