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Η κρυφΗ γοΗτεία 
των αστεροείδων

Τα πεφταστέρια είναι 
μόνο ένα μέρος αυτής. 
Οι ερευνητές που τους 
μελετούν μπορούν 
να εξάγουν πολύτιμα 
συμπεράσματα για την 
ιστορία του Σύμπαντος,  
εξηγεί ο λέκτορας 
Παρατηρησιακής 
Αστροφυσικής. Και θα 
εκτιμούσαν τη βοήθεια 
ερασιτεχνών αστρονόμων

Σώματα με ακανόνιστο σχή-
μα τα οποία περιπλανώνται 
στο Ηλιακό Σύστημα: αυτοί 
είναι οι αστεροειδείς και 
αποτελούν αντικείμενο με-
λέτης δεκάδων επιστημό-
νων ανά τον κόσμο. Η ελλη-
νική ερευνητική κοινότητα 
αποκτά ολοένα και πιο κομ-
βικό ρόλο στην αναγνώριση 
και τον χαρακτηρισμό των 
αστεροειδών. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι η 
διοργάνωση του διεθνούς 
προγράμματος «Ancient 
Asteroids» από το Πανεπι-
στημιακό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών με πρωτοβουλία 
του λέκτορα Παρατηρησι-
ακής Αστροφυσικής στο 
Εθνικό και Καποδιστρια-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
δρα Κοσμά Γαζέα, το 
οποίο προσείλκυσε τις συ-
νεργασίες κορυφαίων αστε-
ροσκοπείων του κόσμου. 
Στο πλαίσιο αυτού του ερευ-
νητικού προγράμματος, οι 
ερευνητές καλούν επαγ-
γελματίες και ερασιτέχνες 
αστρονόμους να σηκώσουν 
τα τηλεσκόπια ψηλά και να 
εντοπίσουν αστεροειδείς. 
Μιλήσαμε με τον αρχιτέ-
κτονα του προγράμματος, 
ο οποίος μας εξήγησε τι ψά-
χνουν οι επιστήμονες, γιατί 
είναι σημαντική η μελέτη τέ-
τοιου είδους σωμάτων αλλά 
και με ποιον τρόπο συμβάλ-
λουν τα «άγρυπνα μάτια των 
αστρονόμων», όπως χαρα-
κτηρίζει ο ερευνητής τους 
ερασιτέχνες, στον εμπλου-
τισμό της επιστημονικής 
γνώσης.

Τι είναι οι 
αστεροειδείς;

«Τα σώματα αυτά έχουν 
ακανόνιστο σχήμα και δι-
αφορετική σύσταση, ενώ 
έχουν διάμετρο από μερικά 
μέτρα μέχρι αρκετές εκα-
τοντάδες χιλιόμετρα. Οι 
μεγάλοι αστεροειδείς (με 
διάμετρο μεγαλύτερη από 
50 - 100 χιλιόμετρα) είναι 
πιθανώς “άθικτα” σώματα, 
καθώς δεν δημιουργήθηκαν 
εξαιτίας πολλαπλών προ-
σκρούσεων μεγαλύτερων 
σωμάτων. Για αυτόν τον 
λόγο τα σώματα αυτά θεω-
ρούνται πλανητοειδή, που 
παρέμειναν σχετικά αναλ-
λοίωτα από τη στιγμή της 
δημιουργίας τους. 
Μερικοί από τους μικρό-
τερους αστεροειδείς ανή-
κουν σε οικογένειες οι 
οποίες σχηματίστηκαν από 
μεγαλύτερα σώματα (parent 
bodies), τα οποία θρυμμα-
τίστηκαν κατά τη διάρκεια 
προηγούμενων συγκρού-
σεων. Η διαδικασία των 
συγκρούσεων δημιουργεί 
θραύσματα, αλλά οδηγεί 
και στην επανένωση θραυ-
σμάτων, σχηματίζοντας 
συσσωματώματα (τα λεγό-
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μενα rubble piles), δηλαδή 
αστεροειδείς που αποτελού-
νται από πολλά κομμάτια 
βράχων και λίθων προσκολ-
λημένα μεταξύ τους υπό την 
επίδραση της βαρύτητας».

Ποια είναι η διαφορά 
αρχέγονων και νέων 
αστεροειδών;

«Ενας αστεροειδής χαρα-
κτηρίζεται αρχέγονος όταν 
έχει παραμείνει σχεδόν 
αναλλοίωτος για δισεκα-
τομμύρια χρόνια, από τη 
στιγμή της δημιουργίας του. 
Συνήθως, είναι αντικείμενα 
με πολύ χαμηλή ανακλαστι-
κότητα και χωρίς προσμίξεις 
στη σύστασή τους. Σε αντί-
θεση με τους νέους αστε-
ροειδείς που έχουν υποστεί 
αλλεπάλληλες διαδικασίες 
διάλυσης και επανασύνδε-
σης». 

Γιατί είναι σημαντική 
η μελέτη των 
αστεροειδών; 

«Η μελέτη των αστεροειδών 
είναι ιδιαίτερα σημαντική 
για την Πλανητική Επιστήμη 
και την Αστροφυσική γενι-
κότερα. Η ταξινόμηση των 
αστεροειδών και των θραυ-
σμάτων τους σε οικογένειες 
αποτελεί το κλειδί για την 
κατανόηση της δυναμικής 
εξέλιξης και των προσκρού-
σεων των αστεροειδών στο 
σύνολό τους, καθώς και τη 
μεταξύ τους συσχέτιση. Η 
δυναμική εξέλιξη χιλιάδων 
χρόνων είναι αυτή που οδη-
γεί κάποιους αστεροειδείς 
και τα θραύσματά τους σε 

τροχιά σύγκρουσης με τη Γη. 
Κάποια από αυτά τα θραύ-
σματα πέφτουν τελικά στη 
Γη και εμφανίζονται ως δι-
άττοντες αστέρες, τα γνωστά 
μας “πεφταστέρια”. Τα πε-
ρισσότερα από αυτά δεν εί-
ναι επικίνδυνα, καθώς είναι 
πολύ μικρά σε διαστάσεις. 
Σε σπάνιες περιπτώσεις με-
γάλοι αστεροειδείς πλησι-
άζουν τη Γη απειλώντας τη 
ζωή που έχει αναπτυχθεί 
στην επιφάνειά της. 
Η μελέτη των αρχέγονων 
αστεροειδών συνεισφέρει 
στην καλύτερη κατανόηση 
που έχουμε για τη δημιουρ-
γία του ηλιακού συστήμα-
τος. Αυτή η έρευνα θα μας 
οδηγήσει στην αναγνώριση  
των πλανητοειδών, δηλαδή 
στα σώματα που πραγμα-
τικά παρέμειναν “άθικτα” 
κατά τη διάρκεια των 4,5 
δισεκατομμυρίων χρόνων 
διατηρώντας την ίδια χημική 
σύσταση με αυτή του πρώ-
ιμου ηλιακού συστήματος. 
Με αυτόν τον τρόπο μπορού-
με να πάμε πίσω στον χρόνο 
και να απαντήσουμε θεμελι-
ώδη αστροφυσικά ερωτήμα-
τα σχετικά με τις φυσικές 
διεργασίες που έλαβαν χώ-
ρα κατά τη δημιουργία των 
πλανητών, την εξέλιξή τους 
αλλά και την προέλευση της 
ζωής στη Γη». 

μπορείτε να μας 
περιγράψετε με 
ποιον τρόπο γίνεται 
ο χαρακτηρισμός 
ενός αστεροειδούς; 
Τι κάνουν οι 

επιστήμονες, τι 
ψάχνουν στον 
ουρανό, πώς 
αναλύουν τις 
παρατηρήσεις τους;

«Στο πρόγραμμα Ancient 
Asteroids οι παρατηρήσεις 
θα γίνονται με τη μέθοδο 
της φωτομετρίας. Ο σκοπός 
είναι η συλλογή φωτομετρι-
κών παρατηρήσεων από 
αστεροειδείς που ανήκουν 
σε αρχέγονες οικογένειες. 
Οι παρατηρήσεις θα χρησι-
μοποιηθούν για την εξαγωγή 
καμπυλών φωτός, οι οποίες 
είναι αποτέλεσμα της περι-
στροφής του αστεροειδούς 
και των μορφολογικών χα-
ρακτηριστικών του.
Η φυσική πίσω από αυτό 
το φαινόμενο είναι απλή: 
Η περιστροφή ενός στερεού 
αντικειμένου με ακανόνιστο 
σχήμα έχει ως αποτέλεσμα 
να εμφανίζει διαφορετικές 
περιοχές στον παρατηρητή, 
οι οποίες αντανακλούν το 
ηλιακό φως. Αυτό έχει ως 
αντίκτυπο τη μεταβολή της 
λαμπρότητας του αντικει-
μένου. 
Κάθε αστεροειδής θα παρα-
τηρείται για όλη τη διάρκεια 
της νύχτας από πολλά αστε-
ροσκοπεία, ώστε να αναζη-
τηθεί η περίοδος περιστρο-
φής του και ο άξονας γύρω 
από τον οποίο περιστρέφε-
ται. Η προσεκτική ανάλυ-
ση της περιοδικότητας, του 
πλάτους και του σχήματος 
της καμπύλης φωτός απο-
καλύπτει ένα τρισδιάστατο 
μοντέλο για τον αστεροειδή, 
που αναπαριστά την περι-
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Η ομάδα επικοινωνίας της επιστήμης Planets in 
Your Hand έχει κατασκευάσει μια έκθεση όπου οι 
επισκέπτες μπορούν να αγγίξουν την επιφάνεια 
των πλανητών του Hλιακού Συστήματος. Η διά 
ζώσης παρουσίαση της έκθεσης, στο ΕΚΠΑ και 
στο Ιδρυμα Ευγενίδου, διακόπηκε προσωρινά 
λόγω της πανδημίας, ωστόσο οι διοργανωτές της 
ευελπιστούν να επαναλειτουργήσει σύντομα!

Αγγίζοντας 
την επιφάνεια 
των πλανητών
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ερε υ ν Ητίκ α 
προ γρα μ μ ατα 

κ α ί  σ υ νεργα σίε σ
Ο έλληνας ερευνητής εξηγεί 
τους επιμέρους στόχους των 
ερευνητικών προγραμμάτων για 
την εξερεύνηση και καταγραφή των 
αστεροειδών.

Τι είναι το πρόγραμμα 
Ancient Asteroids;

«Το πρόγραμμα Ancient Asteroids 
είναι μια διεθνής εκστρατεία 
παρατηρήσεων που στοχεύει στον 
χαρακτηρισμό διασκορπισμένων 
αστεροειδών, οι οποίοι είναι 
μέλη αρχέγονων οικογενειών της 
Κύριας Ζώνης του Ηλιακού μας 
Συστήματος. Το έργο ξεκίνησε 
το 2020 στο Αστεροσκοπείο του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (UOAO) 
του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών από τον 
υποφαινόμενο, σε συνεργασία 
με το Αστεροσκοπείο της 
Κυανής Ακτής (OCA) στη Νίκαια 
της Γαλλίας, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
το Αστρονομικό Ινστιτούτο του 
Πανεπιστημίου Τσαρλς στην Πράγα 
της Τσεχίας, το Παρατηρητήριο 
Λόουελ στην Αριζόνα των ΗΠΑ 
και το Παρατηρητήριο BSA 
στο Σαβιλιάνο της Ιταλίας. Το 
πρόγραμμα Ancient Asteroids 
θα συνεισφέρει στη βαθύτερη 
κατανόηση της δημιουργίας του 
Ηλιακού Συστήματος συλλέγοντας 
πολύτιμες πληροφορίες για τους 
αρχαιότερους αστεροειδείς, 
οι οποίες θα κατατεθούν στο 
πρόγραμμα Minor Planet Physical 
Properties Catalogue MP3C».

Τι είναι το πρόγραμμα Minor 
Planet Physical Properties 
Catalogue (MP3C) και πώς 
θα συμβάλουν σε αυτό οι 
παρατηρήσεις που γίνονται 
στο πλαίσιο του Ancient 
Asteroids;

«Το MP3C (Minor Planet Physical 
Properties Catalogue) είναι ένα 
πρόγραμμα που ξεκίνησε στο 
Αστεροσκοπείο της Κυανής Ακτής 
(OCA) στη Νίκαια της Γαλλίας 
από τον δρα μάρκο ντελμπό. 
Ο σκοπός του προγράμματος 
αυτού είναι η δημιουργία ενός 

στροφική του κατάσταση 
(παραδείγματος χάριν το 
σπιν) και τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά του (σχήμα 
και μέγεθος). 
Το θερμικό φαινόμενο 
Yarkovsky, το οποίο επιδρά 
στα σώματα μικρής μάζας, 
διασκορπίζει τα μέλη μιας 
οικογένειας με την πάροδο 
χιλιάδων ετών με έναν πο-
λύ συγκεκριμένο τρόπο που 
μπορούμε να αναγνωρίσου-
με. Χάρη σε αυτό, γίνεται 
η ταξινόμηση των αρχέγο-
νων αστεροειδών σε οικο-
γένειες χρησιμοποιώντας 
τη μέθοδο των διαγραμ-
μάτων “V-shape”, η οποία 
βρίσκει συσχετίσεις μετα-
ξύ της τροχιακής θέσης και 
του μεγέθους των αστερο-
ειδών. Οσο μικρότερος εί-
ναι ο αστεροειδής, τόσο πιο 
μακριά από το κέντρο της 
οικογένειας θα βρίσκεται. 
Ομοίως, όσο πιο ανοιχτό 
είναι το “V-shape” τόσο πιο 
παλιά είναι η οικογένεια».

μπορούν να 
συμμετέχουν και 
ερασιτέχνες στο 
Ancient Asteroids; 
με ποιον τρόπο; Πώς 
συνεργάζονται με 
τους επιστήμονες;

«Για να επιτευχθεί ο στό-
χος του προγράμματος θα 
χρειαστούν πολλές παρα-
τηρήσεις αστεροειδών καθ’ 
όλη τη διάρκεια της περι-
φοράς τους γύρω από τον 
Ηλιο. Πολλές φορές αυτές 
οι παρατηρήσεις μπορεί να 
γίνονται ταυτόχρονα από 
πολλά τηλεσκόπια ή σε 

πολλούς στόχους, γεγονός 
που δεν είναι εφικτό από 
ένα μόνο αστεροσκοπείο. 
Ο φόρτος εργασίας που 
έχουν τα επίγεια και τα δι-
αστημικά τηλεσκόπια δεν 
επιτρέπει την παρακολού-
θηση των αστεροειδών σε 
καθημερινή βάση. 
Η συνεισφορά των ερασιτε-
χνών αστρονόμων σε αυτό 
το κομμάτι θα είναι ουσι-
αστική. Με τα τηλεσκόπιά 
τους και τον εξοπλισμό που 
διαθέτουν αρκετοί ενθουσι-
ώδεις ερασιτέχνες αστρο-
νόμοι μπορούν να πραγμα-
τοποιήσουν παρατηρήσεις 
εφάμιλλες αυτών από τα 
ερευνητικά αστεροσκοπεία, 
συνεισφέροντας και επιτα-
χύνοντας τη συλλογή των 
δεδομένων.
Για τον σκοπό αυτόν έχει 
δημιουργηθεί η ιστοσε-
λίδα του προγράμματος 
Ancient Asteroids, μέσα από 
την οποία καλούμε όσους 
μπορούν να συνεισφέρουν 
στο πρόγραμμα με παρα-
τηρήσεις, αφού πληρούν 
κάποια κριτήρια στον εξο-
πλισμό και στον τρόπο λή-
ψης των δεδομένων, ώστε 
να διασφαλίζεται η ποιότη-
τα των παρατηρήσεων. Στη 
σελίδα αυτή, με μια απλή 
εγγραφή, μπορεί κάποιος 
να ξεκινήσει τις παρατηρή-
σεις αστεροειδών από μια 
λίστα υποψηφίων στόχων 
και να στείλει τα δεδομένα 
του στο Γεροσταθοπούλειο 
Αστεροσκοπείο του Πανεπι-
στημίου Αθηνών.
Οι παρατηρήσεις θα συλ-
λεχθούν και θα επεξεργα-
στούν από τον φοιτητή μου 
και υπ. διδάκτορα Δημή-
τριο Αθανασόπουλο, ο 
οποίος θα αναζητήσει πι-
θανές συσχετίσεις ανάμε-
σα στους παρατηρούμε-
νος στόχους. Ο απώτερος 
σκοπός είναι να βρεθούν 
κοινά χαρακτηριστικά ανά-
μεσα στα θραύσματα των 
αστεροειδών, τα οποία θα 
συνηγορούν στην ύπαρξη 
κάποιου αρχέγονου αστε-
ροειδούς, ο οποίος δια-
λύθηκε στο παρελθόν και 
τα θραύσματα του οποίου 
σκορπίστηκαν στην περι-
οχή, ανάμεσα στους υπό-
λοιπους αστεροειδείς της 
Κύριας Ζώνης του Ηλιακού 
Συστήματος».

Εχουν παίξει 
σημαντικό ρόλο οι 
ερασιτέχνες στις 
παρατηρήσεις και 
στον εμπλουτισμό 
του πεδίου της 
άστρονομίας;

«Υπάρχουν ερασιτέχνες 
αστρονόμοι που διαθέ-
τουν σοβαρό εξοπλισμό 
για την απεικόνιση του ου-
ρανού και την πραγματο-
ποίηση φωτομετρικών και 
φασματοσκοπικών παρα-
τηρήσεων. Σημαντικές ανα-
καλύψεις έχουν γίνει από 
ερασιτέχνες αστρονόμους 
εντελώς τυχαία ή έπειτα από 

επιμελείς και προσεκτικές 
παρατηρήσεις. Παράδειγμα 
τέτοιων ανακαλύψεων απο-
τελούν οι απρόσμενες μετα-
βολές στην ατμόσφαιρα του 
Δία, οι ανακαλύψεις νέων 
υπερκαινοφανών, κομητών 
ή εξωπλανητών.
Ο ενθουσιώδης χαρα-
κτήρας των ερασιτεχνών 
αστρονόμων μπορεί να απο-
τελέσει πηγή έμπνευσης για 
νέα παιδιά να ασχοληθούν 
με τις επιστήμες. Ο μεγάλος 
αριθμός τους και οι συνε-
χείς παρατηρήσεις του νυ-
χτερινού ουρανού τούς κα-
θιστά “άγρυπνα μάτια του 
ουρανού”, πράγμα που εί-
ναι ένα πολύτιμο προσόν 
ακόμη και για τους επαγγελ-
ματίες αστρονόμους.
Το πρόγραμμα Ancient 
Asteroids αποσκοπεί στη 
συνεργασία επαγγελματι-
ών και ερασιτεχνών αστρο-
νόμων, ως ένα Citizen 
Science Project, ή Pro-Am 
Collaboration. Παράλληλα, 
με το ερευνητικό κομμάτι, 
εκδηλώσεις και δράσεις 
επικοινωνίας της επιστή-
μης για το ευρύ κοινό και 
κυρίως για τα παιδιά στα 
σχολεία θα πραγματοποιού-
νται μέσω της ομάδας επι-
κοινωνίας της επιστήμης 
Planets In Your Hand, της 
οποίας ηγούμαι στο Τμήμα 
Φυσικής του ΕΚΠΑ».

Ποια είναι η συμβολή 
του εργαστηρίου 
σας στη μελέτη των 
αστεροειδών;

«Οι παρατηρησιακές μέθο-
δοι, όπως είναι η τεχνική 
των επιπροσθήσεων (δηλα-
δή εκλείψεις αστέρων από 
αστεροειδείς) και η φω-
τομετρική μελέτη που κά-
νει το πρόγραμμα Ancient 
Asteroids, είναι οι βασικές 
τεχνικές που χρησιμοποι-
ούνται στην Αστροφυσική 
για να εξάγουμε τις πολύτι-
μες πληροφορίες που χρει-
αζόμαστε. Οι τεχνικές αυ-
τές εφαρμόζονται εδώ και 
χρόνια στο Γεροσταθοπού-
λειο Πανεπιστημιακό Αστε-
ροσκοπείο Αθηνών (UOAO) 
από την ερευνητική ομάδα 
μου. Η συνεργασία του ΕΚ-
ΠΑ με κορυφαίες ομάδες 
πλανητικής επιστήμης στο 
εξωτερικό (Πανεπιστήμιο 
Παρισίων και Αστεροσκο-
πείο Νίκαιας στη Γαλλία, 
Πανεπιστήμιο Καρόλου 
στην Τσεχία) μας τοποθετεί 
στο προσκήνιο της έρευνας.
Ο κλάδος της Πλανητικής 
Επιστήμης αναπτύσσεται με 
γοργούς ρυθμούς τα τελευ-
ταία χρόνια στην Ελλάδα. 
Είναι επομένως ιδιαίτερα 
σημαντικό το γεγονός ότι 
ηγούμαστε μιας παρατη-
ρησιακής εκστρατείας, 
που προσφέρει στη διεθνή 
προσπάθεια κατανόησης 
της δημιουργίας του Ηλι-
ακού Συστήματος και στη 
γνώση που θα αποκομίσει 
η ευρύτερη επιστημονική 
κοινότητα».

Τα σώματα μικρής μάζας του ηλιακού μας 
συστήματος αποτελούν ένα μοναδικό φυσικό 
εργαστήριο για τη μελέτη των πρώτων 
στιγμών της δημιουργίας των πλανητών. Τέτοια 
αντικείμενα μικρής μάζας είναι οι αστεροειδείς, 
οι κομήτες, τα πλανητοειδή, οι νάνοι πλανήτες και 
διάφορα άλλα σώματα που βρίσκονται διάσπαρτα 
ή σε ομάδες ανάμεσα στους 8 πλανήτες.

Φυσικό 
εργαστήριο για 
τη μελέτη της 
δημιουργίας 
των πλανητών

Τα θραύσματα 
των αστεροειδών 
που πέφτουν 
στη Γη είναι 
τα γνωστά μας 
«πεφταστέρια». 
Οι μικρές 
διαστάσεις τους 
τα καθιστούν 
ακίνδυνα. 
Σπανίως  μεγάλοι 
αστεροειδείς 
πλησιάζουν τη Γη 
με απειλητικές 
«διαθέσεις»
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πλήρους καταλόγου αστεροειδών 
και σωμάτων μικρής μάζας του 
Ηλιακού Συστήματος, με τις φυσικές 
ιδιότητές τους, από διάφορες πηγές 
της βιβλιογραφίας. Ο κατάλογος 
αυτός είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά 
μέσω διαφόρων διαδικτυακών 
εργαλείων.
Το πρόγραμμα Ancient Asteroids 
συνεισφέρει στο πρόγραμμα MP3C, 
με τις πληροφορίες τις οποίες 
συλλέγει για τους αστεροειδείς 
που είναι μέλη αρχέγονων 
οικογενειών. Η ανακάλυψη των 
αρχαιότερων οικογενειών γίνεται 
χρησιμοποιώντας μια καινοτόμα 
μέθοδο, η οποία βρίσκει συσχετίσεις 
μεταξύ της τροχιακής θέσης και 
το μέγεθος των αστεροειδών. 
Οι οικογένειες των Αρχέγονων 
Αστεροειδών αποτελούνται από 
αντικείμενα/αστεροειδείς που είναι 
πολύ σκουρόχρωμοι, επειδή έχουν 
χαμηλή ανακλαστικότητα, δηλαδή 
δεν ανακλούν πολύ το φως του 
Ηλιου. Μια οικογένεια αστεροειδών 
θα μπορούσε να είναι τόσο παλιά 
όσο το Ηλιακό Σύστημα  (ηλικίας 
περίπου 4.5 δισεκατομμυρίων 
ετών). Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο ένας αστεροειδής της 
οικογένειας αυτής ονομάζεται 
“αρχέγονος”».

Προβλέπονται 
επιστημονικές ανταλλαγές 
με ερευνητές από τα 
αστεροσκοπεία που 
συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα; (κυανή άκτή, 
Πράγα, σαβιλιάνο)

«Οι χώρες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα αυτό είναι μέχρι τώρα 
οι εξής: Ελλάδα (ΕΚΠΑ-ΑΠΘ), 
Γαλλία, Τσεχία, ΗΠΑ και Ιταλία. Κάθε 
χώρα συμμετέχει με ερευνητές από 
πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα 
και αστεροσκοπεία. Ο ρόλος του 
κάθε μέλους ποικίλλει. Αλλοι 
αναλαμβάνουν τις παρατηρήσεις 
των αστεροειδών, άλλοι την 
ανάλυση των δεδομένων. Για τα 
πρώτα βήματα του προγράμματος 
έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση  
από ευρωπαϊκές πηγές. Στο πλαίσιο 
αυτό προβλέπονται ανταλλαγές 
ερευνητών από κορυφαίες 
ερευνητικές ομάδες διεθνώς και 
ανάμεσα στα ερευνητικά κέντρα, 
ενώ ταυτόχρονα αναζητούνται 
χορηγίες και χρηματοδοτήσεις για 
την πραγματοποίηση της έρευνας 
και της αμοιβής του εμπλεκόμενου 
προσωπικού για τα επόμενα 
χρόνια».

Κάποιοι αστεροειδείς μπορεί να 
δημιουργήθηκαν από τις συ-
γκρούσεις μεγαλύτερων σωμά-
των τα οποία θρυμματίστηκαν. 
Κάποιοι άλλοι δημιουργήθηκαν 
από την επανένωση των παρα-
γόμενων θραυσμάτων


