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Kαθημερινά φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά στις καλύτερες τιμές
από τον μανάβη σας 
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Το 2013 αρχίζει µε µια βροχή διαττόντων αστέρων 
που διαρκούν από 1 έως 5 Ιανουαρίου και κορυ-
φώνονται κατά το διήµερο 3 και 4 του µηνός, δη-

λαδή χθες και σήµερα. Οι Τεταρτίδες, εφόσον οι κατά 
τόπους καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την παρατήρησή 
τους, εµφανίζουν συνήθως στο αποκορύφωµά τους έως 
40 µετέωρα ανά ώρα, που διαπερνούν την ατµόσφαιρα 
της Γης µε µεγάλη ταχύτητα, αν και έχουν αναφερθεί έως 
και 120 µετέωρα κάποιες φορές.

Η συγκεκριµένη βροχή από «πεφταστέρια» έχει πάρει 
το όνοµά της από ένα αστερισµό - Quadrans Muralis ή 
Επιτοίχιος Τετράς (ήταν αρχαίο αστρονοµικό εργαλείο) 
- που δεν υπάρχει πια. Σήµερα η πηγή προέλευσης των 
µετεώρων φαίνεται να είναι ο αστερισµός του Βοώτη. Οι 
Τεταρτίδες είναι καλύτερα ορατές στα βόρεια γεωγραφι-

κά πλάτη, ιδίως σε κατεύθυνση βορειανατολική στον ου-
ρανό. Οι αστρονόµοι δεν είναι σίγουροι ποιός ήταν ο δι-
ερχόµενος κοµήτης, ο οποίος άφησε πίσω του την ουρά 
σκόνης και σωµατιδίων, που µετατρέπονται σε µετέωρα 
κάθε φορά που η Γη διασταυρώνεται µε την τροχιά τους. 
Είναι πιθανό να πρόκειται για ένα κοµήτη (τον 2003 
ΕΗ1), που παρατήρησαν πρώτοι οι Κινέζοι, Ιάπωνες και 
Κορεάτες αστρονόµοι το 1490.

Όπως συµβαίνει µε όλες τις βροχές διαττόντων, τα µε-
τέωρα κινούνται πολύ γρήγορα, καθώς εισέρχονται στη 
γήινη ατµόσφαιρα και πυρακτώνονται. Στην περίπτωση 
των Τεταρτιδών, έχουν σύντοµη διάρκεια στη φάση της 
αποκορύφωσής τους (περίπου δύο ώρες) και γενικά δι-
ακρίνονται από µη προβλεψιµότητα και από ευµεταβλη-
τότητα στην έντασή τους.

Θα «βρέξει» αστέρια

Ενας κοµήτης που εντοπίστηκε το Σεπτέµβριο από 
αστρονόµους στη Ρωσία δεν αποκλείεται να γίνει 
τόσο λαµπρός στα τέλη του 2013 ώστε να είναι ορα-

τός ακόµα και στο φως της ηµέρας. Η τροχιά στην οποία 
κινείται η διαστηµική χιονόµπαλα, επισηµαίνουν οι ερευ-
νητές, παρουσιάζει σηµαντικές οµοιότητες µε την τροχιά 
του «Μεγάλου Κοµήτη του 1680», ο οποίος έγινε ορατός 
στη διάρκεια της ηµέρα και σχηµάτισε µια ουρά µε φαι-
νόµενο µήκος µεγαλύτερο από το πλάτος της Σελήνης. Η 
οµοιότητα των τροχιών υποδεικνύει ότι τα δύο σώµατα 
σχετίζονται ή ότι πρόκειται για τον ίδιο κοµήτη.

O νέος κοµήτης, µε την ονοµασία Comet ISON ή 
C/2012 S1, εντοπίστηκε στα µέσα Σεπτεµβρίου µε τηλε-
σκόπιο του ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Οπτικού ∆ικτύου 
(ISON) κοντά στο Κισλοβόντσκ στην περιοχή του Βόρει-
ου Καυκάσου. Βρισκόταν τότε σε απόσταση ενός δισεκα-
τοµµυρίου χιλιοµέτρων από τη Γη.

Ο C/2012 S1 θα αρχίσει να γίνεται ορατός µε γυµνό 
µάτι τον Οκτώβριο του 2013, όταν θα φαίνεται να κινείται 
τις πρώτες πρωινές ώρες ανάµεσα στα άστρα του αστερι-
σµού του Λέοντα. Το µεγάλο σόου θα αρχίσει όταν ο κο-
µήτης πλησιάσει τον Ήλιο, οπότε οι πάγοι της επιφάνειάς 
του θα αρχίσουν να εξαερώνονται από την ακτινοβολία 
και πιθανώς θα σχηµατίσουν µια ουρά που εκτείνεται 
για χιλιάδες ή και εκατοµµύρια χιλιόµετρα στο ∆ιάστηµα. 
Το φαινόµενο θα κορυφωθεί όταν ο κοµήτης φτάσει στο 
περιήλιο, δηλαδή στην ελάχιστη απόστασή του από τον 
Ήλιο, στις 28 Νοεµβρίου 2013. Υπό την επίδραση της 
ακραίας βαρύτητας του Ήλιου, ο C/2012 S1 θα πραγµα-
τοποιήσει µια κλειστή στροφή πίσω από το άστρο για να 
εµφανιστεί και πάλι στην άλλη πλευρά του.

Εισερχόµενος κοµήτης 
υπόσχεται  
φαντασµαγορικό σόου
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