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Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 

www.platpub.com

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.

http://www.platpub.com E-mail: pp@platpub.com

   77A WILLIAM ST. BANKSTOWN N.S.W. 2200 AUSTRALIA
Tel.:  97073408, Fax: 97093919, Mobile: 0416066138

Ðáñáêïëïõèåßôå êÜèå ÄåõôÝñá âñÜäõ 8-10 êáé êÜèå Ôñßôç ëßãï ìåôÜ ôéò 
2 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç, áðü ôï ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ óôç óõ÷íüôçôá 

152.325 ÷éëéïêýêëùí ôçí åêðïìðÞ “¼óéá êáé ÉåñÜ ôçò ÊñÞôçò”. 
Ï Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò óêýâåé ìå óåâáóìü óôçí ðáñÜäïóç ôçò ÊñÞôçò 
êáé áíáóýñåé áðü ôç ëÞèç, ôïõò ðïëéôéóôéêïýò èçóáõñïýò ôïõ ôüðïõ ìáò 
êáé ìå ãëáöõñÞ áöÞãçóç ìåôáöÝñåé ôïõò áêñïáôÝò óå Üëëåò åðï÷Ýò ðïõ 

üëïé áãáðÞóáìå êáé íïóôáëãïýìå.

Ðáñáêïëïõèåßôå åðßóçò êÜèå ÊõñéáêÞ âñÜäõ áðü ôéò 6 ìÝ÷ñé ôéò 9 êáé 
êÜèå ÄåõôÝñá 2-5 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç ôçí åêðïìðÞ: “Óôáãüíåò 

óôçí Ðëçììõñßäá” ìå ôïí ÏäõóóÝá Ðëáôýññá÷ï. ¸íá ôñßùñï ñáäéïöùíéêü 
ðñüãñáììá, ìå åéäÞóåéò, ó÷üëéá áðü ôïí ðáñïéêéáêü ÷þñï, ôïí 

åõñýôåñï áõóôñáëéáíü, ôçí ÅëëÜäá êáé üëï ôïí êüóìï. Ãåãïíüôá 
ðåñßåñãá, óáôõñéêÜ êáé Üëëá åõôñÜðåëá ðïõ äéáíèßæïíôáé ìå åêëåêôÜ 

ôñáãïýäéá áðü üëï ôï öÜóìá ôçò åëëçíéêÞò ìïõóéêÞò. 

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá áðïêôÞóåôå ôï 
åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò 

ôïõò Üëëïõò åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï 
Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ
Ìå óåâáóìü óôçí 
ðáñÜäïóç êáé ôçí 

Éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò.

Εάν οι δεινόσαυροι είχαν ένα διαστημικό πρό-
γραμμα θα ήταν ακόμα εδώ, σχολίαζε ένας επισκέ-
πτης στο twitter της αμερικανικής εταιρείας Deep 
Space Industries όταν την Τρίτη ανακοίνωσε πως 
μέχρι το 2015 θα έχει στείλει στο διάστημα ένα σκά-
φος για τη συγκέντρωση δεδομένων από αστεροει-
δείς για δημιουργία ορυχείων εξόρυξης μετάλλων. 

Ο νεοεμφανιζόμενος κλάδος εκμετάλλευσης 
αστεροειδών προβάλλεται ως το νέο Ελντοράντο 
του μεταλλευτικού τομέα που βλέπει τις τιμές να 
απογειώνονται αλλά η παραγωγή να περιορίζεται 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης διεθνώς. Ειδι-
κοί του χώρου λένε ότι αναμένεται να προσελ-
κύσει περισσότερες ιδιωτικές εταιρείες με αντί-
στοιχα φιλόδοξα σχέδια μέσα στο 2013, αλλά το 
ζήτημα του οικονομικού δεν αφήνει και πολλά 
περιθώρια ακροβασίας στο διάστημα. Ωστόσο, 
η Deep Space Industries είναι από τους πρω-
τεργάτες του εγχειρήματος και σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς της, η εξόρυξη 1 τόνου ορυκτού 
υλικού από αστεροειδείς σε τροχιά θα ανέρχεται 
σε ένα 1 εκατ. δολάρια. 

Η Deep Space Industries κατασκευάζει ένα μι-
κρό μη επανδρωμένο σκάφος το οποίο έχει ονο-
μάσει Firefly. Τα σκάφη θα είναι δεμένα ως «βα-
γόνια» σε κάποιον τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο 
που θα εκτοξευθεί στο Διάστημα μέσα στην επό-
μενη διετία. Ο στόλος θα περιμένει το πέρασμα 
κοντά από τη Γη κάποιου μικρού αστεροειδή τον 
οποίο και θα κυνηγήσει.  

Η Deep Space Industries ανακοίνωσε ότι θα 
συνεργαστεί με την εταιρεία Planetary Resources 
που ιδρύθηκε πρόσφατα από επώνυμους λάτρεις 
του Διαστήματος και θιασώτες της δημιουργίας δι-
αστημικών ορυχείων όπως ο σκηνοθέτης Τζέιμς 
Κάμερον και ο συνιδρυτής της Google Λάρι Πέιτζ. 

Φυσικά δεν πρόκειται για ένα απλό και εύκολο 
εγχείρημα. Τα ποσά που αναφέρουν οι ειδικοί κυ-
ριολεκτικά ζαλίζουν όποιον τα ακούει. Στον αστερο-
ειδή 241 Germania εκτιμάται ότι υπάρχει ορυκτός 
πλούτος αξίας 95,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων! 

Σε πρώτη φάση οι κυνηγοί του διαστημικού 
θησαυρού θα τον αναζητήσουν σε αστεροειδείς 
που κινούνται σε περιοχές κοντινές στη Γη. Ομως 
δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί το νομικό πλαίσιο, 
με κυρίαρχο ζήτημα την ιδιοκτησία των αστερο-
ειδών. δηλαδή το αν και σε ποιόν ανήκουν. Η 

Παγκόσμια Συνθήκη Διαστήματος που είχε υπο-
γραφεί το 1967 αναφέρει ότι οι αστεροειδείς 
αποτελούν «παγκόσμια περιουσία» και δεν έχει 
γίνει ακόμη σαφές τι τελικά θα ισχύσει.  Οποιος 
καταφέρνει να φτάσει πρώτος σε έναν αστεροει-
δή θα αποκτά αυτοδικαίως κυριαρχικά δικαιώ-
ματα σε αυτόν ή θα πρέπει να πάρει πρώτα άδεια 
από κάποια επίσημη αρχή. 

Τις κατασκευαστικές δραστηριότητες της Deep 
Space θα βοηθήσει το MicroGravity Foundry, 
ένας πρωτοποριακός τρισδιάστατος εκτυπωτής 
για σύνθεση ανθεκτικών μεταλλικών εξαρτημά-
των ακόμα και σε συνθήκες μηδενικής βαρύτη-
τας. Επίσης, μεγάλη θα είναι η σημασία και της 
εξόρυξης νερού, το οποίο θα διασπάται σε υδρο-
γόνο και οξυγόνο για την παραγωγή καυσίμων 
για διαστημόπλοια. Στις πρώτες ύλες που μπο-
ρούν να βρεθούν σε αστεροειδείς συμπεριλαμ-
βάνονται νίκελ, πυρίτιο, πλατίνα και παλλάδιο. 

Εξόρυξη ορυκτών 
σε αστεροειδείς

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΧΕΡΙ 
ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι πέντέ καλύτέρΟι «στΟχΟι» 

162385 (2000 ΒΜ19): 
εκτίμηση ορυκτού πλούτου 6,4 τρισ. δολάρια 
4034 Vishnu: 
εκτίμηση ορυκτού πλούτου 5,28 τρισ. δολάρια 
5143 Heracles (1991 VL): 
εκτίμηση ορυκτού πλούτου 2,33 τρισ. δολάρια 
65679 (1989 UQ): 
εκτίμηση ορυκτού πλούτου 1,74 τρισ. δολάρια 
7753 (1988 XB): 
εκτίμηση ορυκτού πλούτου 1,31 τρισ. δολάρια 
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