
Διάβαςη του πλανήτη Ερμή μπροςτά από τον Ήλιο 
9 Μαΐου 2016 

  
Οι πλανθτικζσ διαβάςεισ μπροςτά από τον θλιακό δίςκο είναι ζνα 
ςπάνιο φαινόμενο. Στο Ηλιακό μασ Σφςτθμα μόνο ο Ερμισ και θ 
Αφροδίτθ μποροφν να προβλθκοφν επάνω ςτθν Θλιο, εφόςον θ 
τροχιά τουσ είναι πιο μικρισ ακτίνασ από αυτιν τθσ Γθσ. Ο Ερμισ 
περιφζρεται γφρω από τον Θλιο ςε ελλειπτικι τροχιά κάκε 88 
θμζρεσ. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ τροχιακισ περιόδου, τθσ κλίςθσ τθσ 
τροχιάσ του και τθσ απόςταςισ του από τον Θλιο και τθ Γθ, 
δθμιουργεί τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ για διάβαςθ περίπου 13-
14 φορζσ μζςα ςε ζναν αιϊνα. Οι πιο πρόςφατεσ διαβάςεισ του 
πλανιτθ Ερμι ιταν το 2003 (ορατι από τθν Ελλάδα) και το 2006 
(αόρατθ από τθν Ελλάδα) και θ επόμενθ είναι ςτισ 9 Μαΐου 2016. 
Δεδομζνου ότι οι μελλοντικζσ διαβάςεισ του Ερμι κα είναι το 2019 
(μερικϊσ ορατι από Ελλάδα) και θ επόμενθ το 2032, γίνεται ςαφζσ 
ότι το φαινόμενο τθσ διάβαςθσ είναι ςχετικά ςπάνιο. 
 
Το Γεροςτακοποφλειο Πανεπιςτθμιακό Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν του Τμ. Φυςικισ ΕΚΠΑ διοργανϊνει μια 
θμερίδα με αφορμι το ςπάνιο αυτό αςτρονομικό γεγονόσ. Το φαινόμενο κα ςυμβεί κατά τισ ϊρεσ 11:12-
18:42 UT (14:12-21:42 τοπική ώρα). Επιςυνάπτεται ςχετικό διάγραμμα ςτθν επόμενθ ςελίδα. 
 

Η εκδήλωςη θα λάβει χώρα ςτισ 9 Μαΐου 2016 ςτο Τμήμα Φυςικήσ του ΕΚΠΑ  
από τισ 16:00 μζχρι τισ 22:00. 

 
Οι εκδθλϊςεισ και δράςεισ που ζχουν προγραμματιςτεί είναι για όλεσ τισ θλικίεσ (από παιδιά 5 ετϊν και 
άνω), ξεκινϊντασ νωρίσ το απόγευμα με τα παιδιά και καταλιγοντασ το βράδυ με μια κεντρικι ομιλία και 
βραδινι παρατιρθςθ του ουρανοφ για όλουσ. Το πρόγραμμα είναι το εξισ: 
 

Ώρα 
Γεροςταθοποφλειο 

Πανεπιςτημιακό 
Αςτεροςκοπείο 

Αμφιθζατρο 
Αρίςταρχοσ 

(2οσ όροφοσ) 

Αίθουςα διαλζξεων 
Τομζα 

Αςτροφυςικήσ                                   
(3οσ όροφοσ) 

Αίθουςα 
μεταπτυχιακών 
φοιτητών Τομζα 
Αςτροφυςικήσ       
(3οσ όροφοσ) 

          

16:00-17:00 

Παρατιρθςθ του 
Ερμι και του 

Θλιου με 
τθλεςκόπια 

  

Ειςαγωγικι Ομιλία 
Καλωςόριςμα από 

τον Λζκτορα Κ. Γαηζα Αςτρονομικζσ 
χειροτεχνίεσ, 

καταςκευζσ και 
ηωγραφικι για 

παιδιά 

17:00-18:00 
Ομιλία 

αςτρονομικοφ 
περιεχομζνου* 

18:00-19:00 
Εκπαιδευτικό παιχνίδι 

για μικροφσ και 
μεγάλουσ 

Ομιλία 
αςτρονομικοφ 
περιεχομζνου* 

19:00-20:00   

Κεντρικι ομιλία: 
"Ερμισ, ο μικρόσ και 

καυτόσ άγνωςτοσ" από 
τον Κακθγ. Ι.Α. Δαγκλι     

20:00-22:00 
Νυχτερινι 

παρατιρθςθ, 
ουρανογραφία 

  

* Η ομιλία κα επαναλαμβάνεται αυτοφςια κάκε ϊρα (16:00, 17:00 και 18:00) και κα ζχει διάρκεια 20 λεπτϊν 

 

 



 
 

Ορατότθτα φαινομζνου από διάφορα μζρθ τθσ Γθσ 

 



 
Για τθν εφκολθ πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ του Πανεπιςτθμιακοφ Αςτεροςκοπείου (πράςινθ κουκίδα), 
ακολουκείςτε τον παρακάτω χάρτθ: 
 

 
 
Η είςοδοσ τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ για τα οχιματα κα γίνεται από τθν κεντρικι πφλθ ςτθν οδό Οφλωφ 
Πάλμε, ενϊ υπάρχουν και οι είςοδοι για τουσ πεηοφσ από τθν περιοχι Ζωγράφου (τζρμα λεωφορείου 
608) και από τθν πφλθ τθσ Καιςαριανισ (κόκκινεσ κουκίδεσ). Τα λεωφορεία που ζρχονται ςτθν περιοχι 
Ζωγράφου είναι το 608, 235 και 230 και όλα οδθγοφν κοντά ςτισ ειςόδουσ τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ. 
Επίςθσ υπάρχουν τα λεωφορεία 250 και Ε90, που ειςζρχονται ςτον χϊρο τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ και 
κάνουν ςτάςθ μπροςτά ςτο Τμιμα Φυςικισ. 
 
Οργανωμζνεσ επιςκζψεισ πολυμελϊν ομάδων κα πρζπει να γίνονται κατόπιν ςυνεννόθςθσ, ϊςτε να 
αποφευχκεί ο ςυνωςτιςμόσ. 
 
Οι επιςκζπτεσ κα ιταν καλό να φζρουν μαηί τουσ ζνα καπζλο για ςκιά, νερό και κάποιο ςνακ. Υπάρχει 
κυλικείο ςε ςχετικά μικρι απόςταςθ από τθν εκδιλωςθ (ςτο Τμιμα Χθμείασ), το οποίο κλείνει ςτισ 18:00.  
 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και δθλϊςεισ ςυμμετοχισ: 
website: http://observatory.phys.uoa.gr 
email:  observatory@phys.uoa.gr 
 
 
 
 
 


