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Εξήντα χιλιάδες άτοµα είχαν συρρεύσει 
στη βόρεια Αυστραλία, περιµένοντας 
την ολική έκλειψη Ηλίου, που πραγµα-

τοποιήθηκε χθες το πρωϊ. Τουρίστες, επιστή-
µονες ή ερασιτέχνες αστρονόµοι ταξίδεψαν 
από όλο τον κόσµο για να δουν το σπάνιο 
φαινόµενο. Η Σελήνη πέρασε µεταξύ Γης 
και Ηλίου στις 06:38 π.µ., µε αποτέλεσµα 
να βυθιστεί για περίπου δύο λεπτά στο σκο-
τάδι ένα τµήµα της βόρειας Αυστραλίας που 
κάλυπτε τις περιοχές Cairns, Palm Cove και 
Port Douglas. Η σκιά που έπεσε στη Γη είχε 
µήκος 150 χιλιοµέτρων.

Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, η βόρεια 
Αυστραλία ήταν η µόνη περιοχή, από όπου 
ήταν ορατό το φαινόµενο στην πλήρη εξέλι-
ξή του. Οι κάτοικοι της Ινδονησίας, της Νέας 
Ζηλανδίας, της Χιλής και της Αργεντινής 
είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
µια µερική έκλειψη Ηλίου. Σύµφωνα µε τους 
ειδικούς, το µονοπάτι της σκιάς ξεκίνησε 
από την Βόρεια Επικράτεια, πέρασε από την 
χερσόνησο Cape York και το Κουίνσλαντ και 
συνέχισε στον νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, όπου 
τερµατίστηκε στα ανοιχτά της Χιλής χωρίς να 
µεσολαβήσει άλλη ξηρά.

Στην υπόλοιπη Αυστραλία, την Νέα Ζη-
λανδία, τα νησιά του νότιου Ειρηνικού, ένα 

τµήµα της Ανταρκτικής και σε ένα τµήµα της 
νότιας Αµερικής, το φαινόµενο ήταν ορατό 
ως µερική έκλειψη Ηλίου. Στην βορειοανα-

τολική ακτή του Κουίνσλαντ, όπου συγκε-
ντρώθηκαν χιλιάδες «κυνηγοί» της έκλειψης, 
το θέµατα της ολικής έκλειψης είχε διάρκεια 

δύο λεπτών Η χθεσινή έκλειψη ανήκει στην 
σειρά Σάρος 133, η οποία ξεκίνησε στις 13 
Ιουλίου 1219, έφτασε στο αποκορύφωµα µε 
µια ολική έκλειψη διάρκειας 6 λεπτών και 50 
δευτερολέπτων στις 7 Αυγούστου του 1850 
και περιλαµβάνει ακόµη 20 µελλοντικές ολι-
κές εκλείψεις έως τις 5 Σεπτεµβρίου 2499 
που τελειώνει. Στο Cairns βρισκόταν και 
16µελής ελληνική αποστολή, συνεργασία 
του ΑΠΘ µε το Ινστιτούτο Fermi του Πανε-
πιστηµίου του Σικάγο µε επικεφαλής τους κ. 
Σειραδάκη Γιάννη και Οικονόµου Θανάση.

Η αποστολή απαρτιζόταν από φοιτητές του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονί-
κης, του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θρά-
κης, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
και ερασιτέχνες αστρονόµους από τον Όµιλο 
Φίλων Αστρονοµίας και την Εταιρία Αστρο-
νοµίας και ∆ιαστήµατος Βόλου, όπου σε 
συνεργασία µε τον αστρονόµο του Williams 
College, κ. Jay M. Pasachoff, πραγµατοποίη-
σαν σειρά πειραµάτων (µε όργανα ελληνικής 
κατασκευής από την οµάδα Pentalunex) µε 
σκοπό την καταγραφή της δοµής του στέµ-
µατος και την µέτρηση της θερµοκρασίας 
του κατά την διάρκεια της ολικότητας, σε µια 
προσπάθεια εκτίµησης της ενεργειακής δρα-
στηριότητας του Ήλιου. 
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Χιλιάδες άτοµα παρακολούθησαν 
την ολική έκλειψη Ηλίου


