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ΣΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑ ΤΣΗΜΑ  



• Ωο γλσζηόλ δσληαλόο 

νλνκάδεηαη ν πιαλήηεο πνπ έρεη 

ζην εζσηεξηθό θαη ζην εμσηεξηθό 

ηνπ εθαηζηεηαθή θαη ζεηζκηθή 

δξαζηεξηόηεηα. 

• Όκσο,  γηα λα δνύκε 

αλαιπηηθόηεξα ηελ εθαηζηεηαθή 

θαη ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα 

ζηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 

πιαλήηεο θαη δνξπθόξνπο ηνπ 

ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο… 



ΑΦΡΟΓΙΣΗ 
Η Αθξνδίηε είλαη ν δεύηεξνο 

πιεζηέζηεξνο πιαλήηεο ζηνλ Ήιην 

Με δηάκεηξν ιίγν κηθξόηεξε από απηή 

ηεο Γεο (12.104 km) έρεη ραξαθηεξηζηεί 

σο θόιαζε ιόγσ ηεο πινύζηαο ζε 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα , αηκόζθαηξάο 

ηεο. 

 

Όζν γηα ηελ ζεηζκηθή θαη εθαηζηεηαθή 

δξαζηεξηόηεηά ηεο παξαηεξείηαη όηη 

ζηελ επηθάλεηά ηεο ππάξρνπλ πάλσ 

από 1.600 εθαίζηεηα θαη όξε ιάβαο . 

Όκσο ε Αθξνδίηε δελ είλαη ζήκεξα 

γεσινγηθά θαη ηεθηνληθά ελεξγή . 



ΑΡΗ 

Ο Άξεο είλαη ν ηέηαξηνο 

πιεζηέζηεξνο –ζηνλ Ήιην- 

πιαλήηεο ηνπ ειηαθνύ καο 

ζπζηήκαηνο. Ο Άξεο είλαη ιίγν 

κηθξόηεξνο ζε κέγεζνο από ηελ 

Γε (144.800.000 km²) 

ραξαθηεξίδεηαη θαη σο θόθθηλνο 

πιαλήηεο ιόγσ ηνπ πινύζηνπ ζε 

ηξηνμείδην ηνπ ζηδήξνπ, θινηνύ 

ηνπ. 



ηελ επηθάλεηά ηνπ έρνπλ παξαηεξεζεί 

γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί όπσο θαξάγγηα θαη 

θνηιάδεο, πνπ ζεκαίλνπλ όηη ν πιαλήηεο ήηαλ 

γεσινγηθά ελεξγόο θη όηη θάπνηε ήηαλ 

ζεξκόηεξνο θαη ζηελ επηθάλεηά ηνπ ππήξρε 

λεξό ζε πγξή κνξθή (θάηη πνπ επηβεβαηώζεθε 

ηνλ Μάξηην ηνπ 2007 από ηνλ Δπξσπατθό 

δνξπθόξν Mars Express). Θεσξείηαη ν 

πιαλήηεο πνπ κνηάδεη πην πνιύ κε ηε Γε θαη 

ππάξρεη ε πεξίπησζε λα βξεζεί θάπνηε δσή 

εθεί, ή ηνπιάρηζηνλ απνιηζώκαηα 



Όζν αλαθνξά ηελ γεσινγηθή άπνςε ηνπ 

πιαλήηε, ζηνλ Άξε βξίζθεηαη ην 

ςειόηεξν όξνο ηνπ ειηαθνύ καο 

ζπζηήκαηνο, ην Όξνο Όιπκπνο, ην 

νπνίν είλαη έλα ζβεζκέλν εθαίζηεην. 

Γεληθόηεξα, ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε 

βξίζθνληαη ηεξάζηηα εθαίζηεηα, όκσο θαη 

ζε απηόλ ηνλ πιαλήηε δελ ππάξρεη 

ηεθηνληθή δξαζηεξηόηεηα. 



Τν πην ςειό γλσζηό βνπλό ζην ειηαθό ζύζηεκα. Πξόθεηηαη γηα ηνλ Όιπκπν ν νπνίνο αλ ήηαλ 

ζηε Γε, ε βάζε ηνπ ζα θάιππηε νιόθιεξε ηελ Γαιιία. 

 Πξόθεηηαη γηα έλα εθαηζηεηαθό βνπλό ύςνπο 27 ρηιηνκέηξσλ, δειαδή ηξεηο θνξέο ςειόηεξν 

από ην Έβεξεζη. Τν βνπλό έρεη πιάηνο 550 ρηιηόκεηξα, πιαηζηώλεηαη από απόθξεκλνπο 

γθξεκνύο, θαη έρεη έλα ζύκπιεγκα από θαιληέξεο κήθνπο 85 ρηιηνκέηξσλ, πιάηνπο 60 θαη 

βάζνπο κέρξη 3,2 ρηιηνκέηξσλ, κε έμη θξαηήξεο ηνλ έλα κέζα ή πάλσ ζηνλ άιιν. 

Ο Όιπκπνο βξίζθεηαη ζην πςίπεδν Θαξζίο, ζε κηα πεξηνρή κε άιια εθαίζηεηα ηα νπνία, 

όκσο, ζε ζύγθξηζε καδί ηνπ είλαη κηθξά. 
http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/87763/xartis-to-megalytero-voyno-sto-hliako-systima-einai-o-olympos-kai-vrisketai-ston-ari-pic 

 

http://www.cnn.gr/news/perivallon/story/132428/kina-drones-gia-entopismo-arroston-peykon


ΓΑΝΤΜΗΓΗ 
Ο Γαλπκήδεο είλαη έλαο 

από ηνπο πνιινύο 

δνξπθόξνπο ηνπ Γηα κε 

δηάκεηξν 5.268 ρηιηόκεηξα. 

Δπίζεο, είλαη ηόζν 

ιακπεξόο πνπ θαίλεηαη 

ζηνλ νπξαλό κε γπκλό κάηη 

 

 Γεσινγηθά, απηόο ν 

πιαλήηεο απιά απνηειείηαη 

από πνιινύο θξαηήξεο 

. 



ΔΤΡΩΠΗ 
Η Δπξώπε είλαη θαη απηή 

δνξπθόξνο ηνπ Γία κε 

δηάκεηξν 3.122 

ρηιηόκεηξα θαη 

ραξαθηεξίδεηαη έλαο από 

ηνπο πην ιείνπο 

πιαλήηεο ηνπ ειηαθνύ 

καο ζπζηήκαηνο. 

 



Ιώ 

Η Ιώ είλαη έλαο από ηνπο θπξηόηεξνπο πιαλήηεο από άπνςε γεσινγίαο. 

Γεσινγηθά είλαη ην πην δξαζηήξην ζώκα ζην Ηιηαθό καο ζύζηεκα επεηδή 

βξίζθεηαη  αηρκαισηηζκέλε ζε κηα παγίδα αλάκεζα ζην Γία θαη ηνπο 

γεηηνληθνύο δνξπθόξνπο Δπξώπε, Γαλπκήδε θαη Καιιηζηώ πνπ ηελ 

έιθνπλ από δηαθνξεηηθέο ζπλερώο γσλίεο. Μέζα ζ’ απηέο ηηο παιηξξντθέο 

δπλάκεηο ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ηεο Ινύο αλεβνθαηεβαίλεη ζπλερώο. Οη 

παιίξξνηεο ζεξκαίλνπλ ην εζσηεξηθό ηεο ιηώλνληαο ηνπο βξάρνπο, πνπ 

καδί κε ζεηνύρα αέξηα μεπεηάγνληαη ζηελ επηθάλεηα κε βίαηεο 

εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο.  



Οξηζκέλα από ηα 400 ελεξγά εθαίζηεηά ηεο 

εθηνμεύνπλ ηα ππξαθησκέλα ηνπο πιηθά ζε ύςνο 

εθαηνληάδσλ ρηιηνκέηξσλ, ελώ θαπλαγσγνί δηνμεηδίνπ 

ηνπ ζείνπ απειεπζεξώλνληαη από ην εζσηεξηθό θαη 

αλεξρόκελνη παγώλνπλ θαη πέθηνπλ πάιη ζην έδαθνο 

ζαλ όκνξθν ρξσκαηηζηό ρηόλη πνπ θαιύπηεη ηελ Ιώ κε 

ξπζκό 10 εθαηνζηώλ ην ρξόλν. Με απηό ην ξπζκό, ε 

Ιώ ζα κπνξνύζε λα αλαπνδνγπξίζεη ηνλ εαπηό ηεο 

κέζα ζε κεξηθά κόλν εθαηνκκύξηα ρξόληα. Η 

εθαηζηεηαθή ηεο δξαζηεξηόηεηα ρξσκαηίδεη ηελ 

επηθάλεηα ηεο κε δηάθνξεο θόθθηλεο, θίηξηλεο, ιεπθέο, 

πξάζηλεο θαη καύξεο απνρξώζεηο. ηελ ίδηα έληνλε 

δξαζηεξηόηεηα νθείιεηαη θαη ην κεγάιν ύςνο πνπ 

έρνπλ νξηζκέλα από ηα βνπλά ηεο πνπ θηάλνπλ ζε 

ύςνο κεγαιύηεξν από ην όξνο Έβεξεζη ηεο Γεο 



εθαηζηεηαθή έθξεμε ζηελ Ιώ όπσο θαηαγξάθεθε από 

δηαζηεκόπινην ηεο ΝΑΑ  
https://solarsystem.nasa.gov/resources/501/io-erupts/ 



Ο έθηνο δνξπθόξνο ηνπ Κξόλνπ είλαη έλα από ηα κόιηο ηξία 

ζώκαηα ζην εμσηεξηθό Ηιηαθό ύζηεκα (καδί κε ηελ Ιώ ηνπ Γία 

θαη ηνλ Σξίησλα ηνπ Πνζεηδώλα) ζηα νπνία έρνπλ παξαηεξεζεί 

εθαηζηεηαθνύ ηύπνπ εθξήμεηο, είλαη δειαδή γεσινγηθά ελεξγόο. 

Η δηαθνξά είλαη όηη νη «εθξήμεηο» ηνπ Δγθέιαδνπ είλαη 

νπζηαζηηθά πίδαθεο πνπ πξνέξρνληαη από δεμακελή ππόγεηνπ 

λεξνύ ζε πγξή θαηάζηαζε, θάηη πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ίρλε 

άιισλ ρεκηθώλ ελώζεσλ πνπ αληρλεύζεθαλ έρεη ηξνθνδνηήζεη 

ζπδεηήζεηο γηα ηελ ύπαξμε απιώλ κνξθώλ δσήο.  

Εγθέιαδνο

  



Σηηάλαο 

 

 

Ο Σηηάλαο είλαη έλαο από ηνπο δνξπθόξνπο ηνπ Κξόλνπ θαη 

έρεη δηάκεηξν 5.152 ρικ. 

Η κειέηε ηεο επηθάλεηαο ηνπ Σηηάλα κε ξαληάξ ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 
από ην Cassini ζηελ πεξηνρή Sotra Facula έδεημε ηελ παξνπζία 
κνξθώλ πνπ κνηάδνπλ κε ηα εθαίζηεηα ηεο Γεο. Απνηεινύηαλ από 
δύν θνξπθέο ςειόηεξεο από έλα ρηιηόκεηξν κε κεγάινπο θξαηήξεο 
θαη δαθηπινεηδείο ξνέο. Πξόθεηηαη γηα ηελ πην ραξαθηεξηζηηθή 
εθαηζηεηαθή κνξθνινγία πνπ έρεη βξεζεί ζε παγσκέλν δνξπθόξν. 
Θεσξείηαη όηη είλαη απνηέιεζκα θξπνεθαηζηεηαθήο δξαζηεξηόηεηαο, 
όπνπ ην αληίζηνηρν ηεο ιάβαο είλαη λεξό πινύζην ζε ακκσλία, ελώ 
είλαη πηζαλό λα αλαλεώλεη θαη ην κεζάλην ζηελ αηκόζθαηξα ηνπ 
δνξπθόξνπ. Σν γεγνλόο όηη ε ιεπθαύγεηα ησλ πεξηνρώλ πνπ έρνπλ 
εληνπηζηεί εθαηζηεηαθά ραξαθηεξηζηηθά έρεη αιιάμεη ππνζηεξίδεη 
πεξηζζόηεξν ηελ ζεσξία ηεο θξπνεθαηζηεηόηεηαο. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%

84%CE%B7%CE%BC%CE%B1 

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%B4%CE%BF%CF

%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82) 

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7_(%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%

85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82) 

• Απηνί είλαη νη δηαζεκόηεξνη θπζηθνί δνξπθόξνη ηνπ Ηιηαθνύ καο ζπζηήκαηνο | iefimerida.gr 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7_(%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7_(%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7_(%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82)
http://www.iefimerida.gr/news/126559/%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%AF-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82


Σέινο ηεο παξνπζίαζεο 

Από ηνλ καζεηή       

 

Ληαθόπνπιν Νηθόια 

 

Δπραξηζηώ πνιύ  


