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Το Ηλιακό Σύστηµα 

        Το ηλιακό σύστηµα (που είναι µια περιοχή του 

Γαλαξία µας) αποτελείται από εννέα  πλανήτες (Ερµή, 

Αφροδίτη, Γη, Άρη, ∆ία, Κρόνο, Ουρανό, Ποσειδώνα, 

Πλούτωνα), τους φυσικούς δορυφόρους τους, αστεροειδείς, 

τους κοµήτες και τη διαπλανητική ύλη. Έχει διάµετρο 80 

αστρονοµικές µονάδες (1 α.µ.=149,6 εκατ. χλµ.). Απέχει 

30.000 έτη φωτός από το γαλαξιακό κέντρο και 25 έτη φωτός 

από το γαλαξιακό επίπεδο. Κέντρο του συστήµατος είναι ο 

Ήλιος, πηγή ζωής και κίνησης όλων των <<µελών>> του 

συστήµατος. 

          Όλα τα µέλη του ηλιακού µας συστήµατος κινούνται 

από τον άξονα περιστροφής του Γαλαξία, µε ταχύτητα 280 

Km/sec, ώστε να συµπληρώνουν µια περιφορά (ένα χρόνο) σε 

περίπου 200 εκατοµµύρια. χρόνια. 

          

Προέλευση του ηλιακού µας συστήµατος: 

       «Οι απαντήσεις στο ερώτηµα από πού, πώς και πότε 

δηµιουργήθηκε το πλανητικό µας σύστηµα δίνονται από 

διάφορες (παλιές και νέες) φιλοσοφικές και κοσµογονικές 

θεωρίες, που βασικά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) στις 

νεφελικές (αρχικό νεφέλωµα) και β)στις δυαδικές ή 

κατακλυσµικές µε <<επισκέπτη>> ήλιο που απέσπασε υλικό 

από τον <<πρωτοήλιο>> µας µε διάταξη <<πούρου>>.» 

     Υπάρχουν και άλλα, παρόµοια µε το δικό µας ηλιακά-

πλανητικά συστήµατα. Στα 100 δισεκατοµµύρια αστέρων-

ήλιων του Γαλαξία µας, υπάρχουν 100 εκατοµµ. µέχρι 1 

δισεκατοµµύρια ηλιακά συστήµατα. Συνοµήλικοι µε τη Γη (5 

δισ. έτη) πλανήτες υπάρχουν σε αποστάσεις 20 ετών φωτός. 

Η µελλοντική πορεία του πλανήτη του πλανητικού µας 

συστήµατος εξαρτάται βασικά από τον  Ήλιο. Για πολλά 

δισεκατοµµύρια χρόνια θα εξακολουθούν να ισχύουν οι 

παγκόσµιοι νόµοι του Νεύτωνα και του Κέπλερ και να 

υπάρχει <<φυσιολογική ζωή>>, εκτός αν επέλθει βίαιη 

καταστροφή. Σύµφωνα µε µια παραδοχή, το φυσιολογικό 



  

τέλος του συστήµατος θα προέλθει από <<θερµικό θάνατο>>, 

λόγω αύξησης της <<εντροπίας>>.   

 

Ο Πλανήτης Άρης  

 

 
 

       Ο Άρης είναι ο τέταρτος κατά σειρά πλανήτης από τον 

Ήλιο. Είναι ο πιο γνωστός από τους πλανήτες, γιατί 

παρατηρείται κάθε δύο χρόνια στις αντιθέσεις του, ενώ κάθε 

περίπου 15 χρόνια φτάνει σε απόσταση από τη Γη µόνο 55 

εκατοµµύρια χλµ. 

                                                                                                     

Η διάρκειά του έτους του είναι διπλάσια 

από του γήινου έτους. Η διάµετρος του 

Άρη αντιστοιχεί στα 0,53 της γήινης, ενώ 

ο όγκος του είναι τα 0,15 του γήινου 

όγκου. Λόγω της µικρότερης µάζας του 

η ένταση της βαρύτητας στην επιφάνεια 

του πλανήτη είναι τα 0,38 της γήινης, µε 

αποτέλεσµα ένα σώµα που έχει βάρος στη Γη 1 κ. να ζυγίζει 

στον Άρη 380 γραµ. Η µέση  απόστασή του από τον Ήλιο 

είναι 228,14 εκατ. χλµ. Η πυκνότητά του είναι 1/200 της 

γήινης ατµοσφαιρικής πυκνότητας. Η µέση θερµοκρασία 

στην επιφάνειά του είναι -63 C, µε ελάχιστο τους -140 C 

στους πόλους τον χειµώνα και µέγιστο τους -20 C στην 



  

επιφάνεια το καλοκαίρι. Ο χρόνος περιστροφής του, σε έτος, 

είναι 1,88 έτη από τη περιστροφή της Γης. Η περιστροφή του 

σε ηµερονύχτιο είναι 25 ώρες. Η κλίση που κάνει ο άξονάς 

του κατά την περιστροφή αυτή είναι 25,19 µοίρες. Η 

ατµοσφαιρική πίεση είναι περίπου 0,1 της γήινης κι έτσι µόνο 

ο πάγος και ο ατµός είναι σταθερές καταστάσεις. Ο Άρης έχει 

δύο πλανήτες: το Φόβο και τον ∆είµο. Ο Φόβος περιφέρεται 

γύρω από τον πλανήτη σε περίπου 7 ώρες, ενώ ο δεύτερος 

είναι το πιο µικρό από τα γνωστά ουράνια σώµατα και έχει 

διάµετρο µόνο 8 χλµ.    

 Υπάρχει ζωή στον Άρη;;;;;;;;  

Στον Άρη έχουν εντοπιστεί ίχνη χηµικής δραστηριότητας 

αλλά όχι ζωντανοί µικρο- 

οργανισµοί. Κάποιοι βιολόγοι 

ερευνητές πιστεύουν ότι ο Άρης 

αυτοαποστειρώνεται και ότι ο 

συνδυασµός της υπεριώδους 

ηλιακής ακτινοβολίας µε την 

ξηρασία του εδάφους και την όξινη φύση της χηµείας του 

εδάφους αποτρέπουν την ανάπτυξη µικροοργανισµών. Το 

ερώτηµα της πιθανής ζωής στον Άρη σε παλαιότερες εποχές 

παραµένει ανοιχτό. 

 

          Ακόµη, ο Άρης έχει το 

ψηλότερο βουνό του ηλιακού µας 

συστήµατος, το Olympus Mons µε 

βάση µεγαλύτερη από 500 χλµ. σε 

διάµετρο και ύψος 24 χλµ. Στην 

κορυφή του υπάρχει ένας 

εντυπωσιακός κρατήρας, ενώ η 

περιοχή του βουνού 

περιστοιχίζεται από έναν γκρεµό 

ύψους 6 χλµ. 


