
Τα πάντα για 
τον Δία

Όσα χρειάζεται να
μάθεις για τον γίγαντα

του ηλιακού μας
συστήματος



Ο Δίας



Ο Δίας
Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας
συστήματος!
Είναι τόσο μεγάλος όσο 300 φορές η Γη μας…
Αν ήταν λίγο μεγαλύτερος θα μπορούσε να μην είναι πλανήτης
αλλά
αστέρι-σαν τον ήλιο δηλαδή!
Είναι τόσο μεγάλος που θα μπορούσε να
Χωρέσει όλους τους πλανήτες του ηλιακού
Μας συστήματος!
Καλά τον λένε γίγαντα λοιπόν!



ιστορία
Ο Δίας πήρε το όνομά του από τον πατέρα των θεών των

αρχαίων Ελλήνων.
Οι Έλληνες και αργότερα οι Ρωμαίοι ονόμασαν τον πλανήτη 

από τον θεό Δία.



Ο Δίας περιβάλλεται από παχιά, 
χρωματιστά σύννεφα φτιαγμένα από

δηλητηριώδη αέρια όπως: Ήλιο, 
Μεθάνιο, Υδρογόνο και Αμμωνία…
Για αυτό και ονομάζεται αέριος

Γίγαντας!
Ήξερες ότι στο ηλιακό μας σύστημα
έχουμε 4 τέτοιους γίγαντες αέριους;
Το βρήκες είναι ο Δίας, ο Κρόνος, ο

Ουρανός και ο Ποσειδώνας!

Τα  σύννεφα του Διά



Δίας,  Κρόνος,  Ουρανός και ο Ποσειδώνας!

Οι αέρινοι Γίγαντες 
του ηλιακού μας 

συστήματος



Ερυθρά Κηλίδα

Αν παρατηρήσεις καλά τις εικόνες του Δία θα
δεις μια κόκκινη-καφέ κηλίδα! Μαντεύεις τι
είναι;
Είναι η πιο μεγάλη, η πιο δυνατή καταιγίδα που
υπάρχει στον ηλιακό μας σύστημα και
βρίσκεται εκεί από όσο γνωρίζουμε τον
πλανήτη!
Eίναι τόσο μεγάλη όσο 3 φορές η Γη μας!
Τα τελευταία χρόνια όμως οι ειδικοί
επιστήμονες παρατήρησαν ότι μικραίνει…  

https://youtu.be/xh3EKDghbuU
https://youtu.be/xh3EKDghbuU


Τα στεφάνια που
βλέπεις στην
επιφάνεια του Δία
δημιουργούνται
εξαιτίας της
γρήγορης
περιστροφής του…

Τα χρώματα και οι 
σχηματισμοί του Δία

https://youtu.be/uj3Lq7Gu94Y
https://youtu.be/uj3Lq7Gu94Y


Θέλεις να μάθεις πόσο γρήγορα 
περιστρέφεται ο Δίας γύρω από τον 

εαυτό του?

Μια μέρα στον Δία αντιστοιχεί 
σε 10 ώρες της Γης

Ενώ  ένας χρόνος στον Δία αντιστοιχεί 
σε 12 γήινα χρόνια!



https://youtu.be/hmeSpI48Nw4
https://youtu.be/hmeSpI48Nw4


O Δίας και τα φεγγάρια του
Ο Δίας έχει 53 φεγγάρια…ναι καλά άκουσες 53 φεγγάρια με όνομα!
Τελευταία οι επιστήμονες ανακάλυψαν ακόμη 14 φεγγαράκια που δεν τα
έχουν ονοματίσει ακόμη…
Τα μεγαλύτερα από αυτά είναι ο Γανυμήδης, η Ευρώπη, η Ιώ και η
Καλλιστώ.



Αναρωτιέσαι αν υπάρχει ζωή στον Δία;

Μέχρι και σήμερα οι επιστήμονες 
θεωρούσαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει 

ζωή εκεί λόγω των ακραίων 
θερμοκρασιών:

πολύ πολύ κρύο και πάρα πολλή ζέστη… 



Όμως τελευταία παρατήρησαν κάποια 
σημάδια ατμών στο φεγγαράκι 

Ευρώπη…σαν να εξατμίζεται νερό 
δηλαδή! 

Και αφού όπου υπάρχει νερό υπάρχει 
και ζωή ετοιμάζεται αποστολή! 



Το JUICE θα εκτοξευτεί τον Ιούνιο του 2022 σε έναν
πύραυλο Ariane V από τον διαστημικό λιμένα της ESA 
στο Κουρού της Γαλλικής Γουϊάνας. Θα πρέπει να
διασχίσει το ηλιακό σύστημα για 8 χρόνια περίπου πριν
φτάσει στον Δία. Στη συνέχεια, θα περάσει 3 χρόνια
εξερευνώντας τον γιγάντιο αέριο πλανήτη και τρία από
τα μεγαλύτερα φεγγάρια του, τον Γανυμήδη, την
Καλλιστώ και την Ευρώπη. Το διαστημόπλοιο θα
εξερευνήσει την θυελλώδη ατμόσφαιρα του Δία και θα
ανακαλύψει τα μυστικά που κρύβονται στους
παγωμένους ωκεανούς των φεγγαριών του Δία. 
Συγκεκριμένα, θα αναζητήσει την ύπαρξη νερού σε αυτά
τα φεγγάρια. Όπου υπάρχει νερό, μπορεί να υπάρχει
ζωή…

Αποστολή Juice





Έλα να δούμε και να
εμπνευστούμε!

https://youtu.be/bSWC8VjcaMc
https://youtu.be/bSWC8VjcaMc
https://youtu.be/2MNDDoLz6mw
https://youtu.be/2MNDDoLz6mw
https://youtu.be/_TqV9MI5l0Y
https://youtu.be/_TqV9MI5l0Y
https://youtu.be/TRSKMOUZKK4
https://youtu.be/TRSKMOUZKK4
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Πάτησε στα βελάκια για αναλυτικές 
οδηγίες σχετικά με τον διαγωνισμό 

και…

Καλή επιτυχία

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4006313119388653&id=604204622932870
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4006313119388653&id=604204622932870
https://drive.google.com/file/d/1u2QC1t_ffKe4Ha6qbG7WaDKdibbp6z1L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2QC1t_ffKe4Ha6qbG7WaDKdibbp6z1L/view?usp=sharing
https://www.esa.int/kids/en/learn/Our_Universe/JUICE/Juice_Up_Your_Rocket!_art_competition?fbclid=IwAR2_6nxOEdtix0VglzjpQRY2O_eN34CPQItWefLJTPwu6VptKz7irGJ_GVQ
https://www.esa.int/kids/en/learn/Our_Universe/JUICE/Juice_Up_Your_Rocket!_art_competition?fbclid=IwAR2_6nxOEdtix0VglzjpQRY2O_eN34CPQItWefLJTPwu6VptKz7irGJ_GVQ

