
  
αδιαβατική εξίσωση αερίων adiabatic equation of gases 
αδιαβατική µεταβολή adiabatic change (of state) 
αδιαφάνεια opacity 
αδιαφάνεια αγωγής conductive opacity 
αδιαφάνεια σκέδασης scattering opacity 
αειφανείς αστέρες circumpolar stars 
αζιµούθιο azimuth 
αιφνίδιες ιονοσφαιρικές διαταραχές sudden ionospheric disterbunces (SID) 
ακίδες spiculae 
ακτίνα αστέρα radius of a star 
ακτίνα σχετικιστικής περιστροφής light cylinder radius 
ακτίνα Schwarzchild Schwarzchild radius 
ακτίνες Χ X-rays 
ακτινική ταχύτητα radial velocity 
ακτίνιο radian (rad) 
ακτινοβολία radiation 
αλυσίδες Markov Markov chains 
αµαύρωση χείλους Ήλιου solar limb darkening 
ανάδροµη κίνηση retrograde motion 
ανάδροµη φορά retrograde direction 
αναλαµπές ακτινών Χ και γ transient X and γ rays 
αναπάλσεις αστέρων stellar pulsations 
Ανατολή East 
ανατολή Ηλίου sunrise 
ανοιχτό σµήνος open cluster 
αντίδραση τριών πυρήνων ηλίου triple alpha reaction 
ανωµαλία χωρόχρονου space-time singularity 
άξονας περιστροφής της Γης Earth's rotation axis 
απαγορευτική αρχή Pauli Pauli's principle 
απόκλιση declination 
απόκριση φίλτρων filters' bandpass 
απόλυτη λαµπρότητα (αστέρων) absolute brightness (of stars) 
απόλυτη θερµοκρασία absolute temperature 
απόλυτη τροχιά absolute orbit 
απόλυτο µέγεθος (αστέρων) absolute magnitude (of stars) 
απορρόφηση absorption 
απορρόφηση ακτινοβολίας radiation absorption 
απορρόφηση πολικής περιοχής polar cap absorption (PCA) 
απόσταση αστέρων stellar distance 
αριθµητική πυκνότητα number density 
αρνητική ενέργεια negatve energy 
αρνητικό ιόν υδρογόνου negative hydrogen ion 
αρχέγονα νέφη primordial clouds 
αρχή αβεβαιότητας uncertainty principle 
αρχή κοσµικής λογοκρισίας cosmic censorship principle 
αστέρες άνθρακα carbon stars 
αστέρες εκλάµψεων flare stars 
αστέρες κύριας ακολουθίας main sequence stars 
αστέρες νετρονίων, αστέρες ουδετερονίων neutron stars 
αστερισµός constellation 
αστεροειδείς asteroids, minor planets 
αστραπιαίο φάσµα flash spectrum 
αστρικά σµήνη stellar clusters 
αστρική ηµέρα sidereal day 
αστρικοί πληθυσµοί stellar populations 
αστρικός άνεµος stellar wind 
αστρικός χρόνος sidereal time 



αστροµετρικά διπλοί αστέρες astrometric binaries 
αστρονοµική εφηµερίδα astronomical ephemeris or almanac 
αστρονοµική µονάδα astronomical unit (AU) 
ασυµπτωτικός κλάδος γιγάντων asymptotic giant branch 
ασυνέχεια Balmer Balmer discontinuity 
ατµόσφαιρα αστέρων stellar atmosphere 
ατοµικός χρόνος atomic time 
άτρακτος time zone 
αφετική ικανότητα emissivity 
αφθονία χηµικών στοιχείων chemical abundance of elements 
βαθµός ιονισµού degree of ionization 
βάθος φασµατικής γραµµής depth of spectral line 
βαρυτική κατάρρευση gravitational collapse 
βαρυτική συστολή gravitational contraction 
βαρυτικός φακός gravitational lens 
βαρύτητα gravity 
βολοµετρική λαµπρότητα bolometric brightness 
βολοµετρική διόρθωση bolometric correction 
βολοµετρικό µέγεθος bolometric magnitude 
βόρειος πόλος north pole 
Βορράς North 
γαλακτοκεντρικές συντεταγµένες galactocentric coordinates 
γαλαξιακές συντεταγµένες galactic coordinates 
γαλαξιακό µήκος galactic longitude 
γαλαξιακό πλάτος galactic latitude 
γαλαξίaς galaxy 
γέφυρα Einstein-Rosen Einstein-Rosen bridge 
γεωγραφικές συντεταγµένες geographic coordinates 
γεωγραφικό µήκος geographic longitude 
γεωγραφικό πλάτος geographic latitude 
Γη Earth 
περιστροφή γης earth's (diurnal) rotation 
περιφορά γhς earth's revolution (about the sun) 
γήινος ισηµερινός earth's equator 
γραµµές εκποµπής emission lines 
γραµµές απορρόφησης absorption lines 
γραµµή των τροπών equinox line 
γραµµή των ισηµεριών solstice line 
γυµνή ανωµαλία naked singularity 
γωνία κλίσης inclination angle 
γωνιώδης απόσταση angular distance 
δείκτης χρώµατος colour index 
διάγραµµα H-R Hertzsprung-Russel diagram 
διάγραµµα πεταλούδας butterfly diagram 
διάγραµµα δύο χρωµάτων colour-colour diagram 
διακεκαυµένη ζώνη tropical zone, torrid zone 
διακριτική ικανότητα resolution 
διαστηµικό τηλεσκόπιο space telescope 
διαστολή του Σύµπαντος expansion of the Universe 
διέγερση  excitation 
∆ιεθνής Αστρονοµική Ένωση International Astronomical Union (IAU) 
διορθωτικό δευτερόλεπτο leap second 
διπλοί αστέρες binary stars 
δίσκος προσαύξησης accretion disk 
δορυφόροι satellites 
δυναµικές µαγνητικές γραµµές magnetic lines 
δυναµική ενέργεια potential energy 
δυναµική παράλλαξη dynamical parallax 



δυναµικό ιονισµού ionization potential 
δυναµικός χρόνος dynamical time 
∆ύση West 
δύση Ηλίου sunset 
εαρινή ισηµερία vernal equinox 
εγγύτατος του Κενταύρου proxima Centauri 
ειδικός όγκος specific volume 
εκκεντρότητα eccentricity 
εκλάµψεις flares 
εκλειπτικά διπλοί αστέρες ecliptic binaries 
εκλειπτικές συντεταγµένες ecliptic coordinates 
εκλειπτική ecliptic 
εκλειπτικό µήκος ecliptic longitude 
εκλειπτικό πλάτος ecliptic latitude 
εκλείψεις eclipses 
εκποµπή emission 
έκρηξη αστέρα stellar explosion 
έκρηξη καινοφανών nova explosion 
έκρηξη υπερκαινοφανών supernova explosion 
εκφυλισµένα ηλεκτρόνια degenerate electrons 
εκφυλισµένα νετρόνια degenerate neutrons 
ελάχιστο Maunder Maunder minimum 
ελάσσονες πλανήτες asteroids, minor planets 
έλλειψη ellipse 
ενδεκαετής κύκλος κηλίδων 11-year sunspot cycle 
ενέργεια energy 
ενέργεια διέγερσης excitation energy 
ενέργεια ηλεκτρονίου electron energy 
ενέργεια ιονισµού ionisation energy 
ενέργεια κινητική kinetic energy 
ενέργεια µελανής οπής black hole energy 
ενεργειακές στάθµες energy levels 
ενεργός διατοµή cross section 
ενεργός θερµοκρασία effective temperature 
ενεργός πυρήνας γαλαξία active galactic nucleus (AGN) 
ένταση ακτινοβολίας intensity of radiation 
ένταση φασµατικής γραµµής intensity of spectral line 
εντροπία entropy 
εξαέρωση µελανής οπής evaporation of a black hole 
εξέλιξη αστέρων stellar evolution 
εξίσωση διάδοσης ενέργειας equation of energy transfer 
εξίσωση θερµικής ισορροπίας equation of thermal equilibrium 
εξίσωση συνέχειας µάζας mass conservation equation 
εξίσωση υδροστατικής ισορροπίας equation of hydrostatic equilibrium 
εξίσωση χρόνου equation of time 
επιφάνεια µηδενικής ταχύτητας zero veloocity surface 
επίσηµος χρόνος civil time 
επιφάνεια µηδενικής ταχύτητας zero velocity surface 
εποχές του έτους seasons 
εργόσφαιρα ergosphere 
ερυθρή µετατόπιση red shift 
ερυθρή χρώση reddening 
ερυθροί γίγαντες red giants 
ερυθροί νάνοι red dwarfs 
ερυθροί υπεργίγαντες red super giants 
ερυθροί υπογίγαντες red sub giants 
εστιακή απόσταση focal length 
έτος year 



εύκρατη ζώνη temperate zone 
ζενίθ zenith 
ζενίθια απόσταση zenith angle, zenith distance 
ζωδιακός κύκλος zodiac 
ζώδιο sign of the zodiac 
ζώνες van Allen van Allen belts 
ζώνη ακτινοβολίας radiation zone 
ζώνη µεταφοράς convection zone 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία electromagnetic radiation 
ηλιακή δραστηριότητα solar activity 
ηλιακή ηµέρα solar day 
ηλιακή σταθερά  solar constant 
ηλιακό στέµµα solar corona 
ηλιακός άνεµος solar wind 
ηλιακός ισηµερινός solar equator 
ηλιακός χρόνος solar time 
ηλικία Σύµπαντος age of the Universe 
ηλιοκεντρικές συντεταγµένες heliocentric coordinates 
ηλιόπαυση heliopause 
Ήλιος Sun 
ηλιοσεισµολογία helioseismology 
ηλιοστάσιο solstice 
ηµέρα day 
ηµεροµηνία date 
ηµερήσιο τόξο αστέρων diurnal circle of stars 
ηµιαστέρας quasar, quasi star 
θεοδόλιχος sextant 
θερινό ηλιοστάσιο summer solstice 
θερµική πίεση thermal pressure 
θερµοδυναµική ισορροπία thermodynamic equilibrium 
θερµοκρασία temperature 
θερµοκρασία αερίου gas temperature 
θερµοκρασία διέγερσης excitation temperature 
θερµοκρασία ιονισµού ionization temperature 
θερµοκρασία υποβάθρου (3Κ) 3K background temperature 
θερµοπυρηνική σύντηξη thermonuclear temperature 
ιδία κίνηση proper motion 
ιονισµός ionization 
ιονόσφαιρα ionosphere 
ιονοσφαιρική καταιγίδα ionospheric storm 
ισηµερία equinox 
ισηµερινές συντεταγµένες equatorial co-ordinates 
ισηµερινό εξόγκωµα equatorial bulge 
ισηµερινός equator 
ισοδύναµο πλάτος equivalent width 
καινοφανείς αστέρες novae 
καµπύλη µηδενικής ταχύτητας zero velocity curve 
καµπύλη ταχύτητας velocity curve 
καµπύλη φωτός light curve 
κατακόρυφος αστέρα vertical circle of star 
κατανοµή Gauss Gauss distribution 
κατάρρευση πυρήνα core collapse 
καταστατική εξίσωση equation of state 
κατανοµή distribution 
κατατοµή profile 
καύση ηλίου helium burning 
καύση υδρογόνου hydrogen burning 
κέντρο του Γαλαξία Galactic centre 



κηλίδες του Ηλίου sunspots 
κηφείδες αστέρες cepheid stars 
κινητική ενέργεια kinetic energy 
κλόνηση nutation 
κοκκίαση granulation 
κοµήτης comet 
κοσµική ακτινοβολία cosmic background radiation 
κοσµική λογοκρισία cosmic sensorship 
κοσµική σήραγγα Einstein-Rosen bridge, wormhole 
κοσµολογία cosmology 
κουέιζαρ quasar, quasi star 
κρουστικό κύµα shock wave 
κυανοί γίγαντες αστέρες blue giants stars 
κύκλος άνθρακα carbon cycle, CNO cycle 
κύκλος πρωτονίου-πρωτονίου proton-proton cycle 
κύλινδρος φωτός light cylinder 
κύρια ακολουθία main sequence 
λαµπρές εκτάσεις plages 
λαµπρότητα brightness 
λάµψη άνθρακα carbon flash 
λάµψη ηλίου helium flash 
λευκή οπή white hole 
λευκός νάνος white dwarf 
λοβός Roche Roche lobe 
λόξωση της εκλειπτικής obliquity of the ecliptic 
λωρίδα αστάθειας instability zone 
µαγνητική γεννήτρια magnetic dynamo 
µαγνητική καταιγίδα magnetic storm 
µαγνητικό πεδίο magnetic field 
µαγνητικός βρόχος magnetic loop 
µαγνητογράφος magnetograph 
µαγνητοουρά magneto-tail 
µαγνητόσφαιρα magnetosphere 
µάζα mass 
µάζας ηρεµίας rest mass 
µακροπερίοδοι µεταβλητοί αστέρες long period variable stars 
µαύρη τρύπα black hole 
µεγάλη έκρηξη big bang 
µέγεθος (αστρικό) (stellar) magnitude 
µέλαν σώµα black body 
µελανή οπή black hole 
µέση ελεύθερη διαδροµή mean free path 
µέση ηλιακή ηµέρα mean solar day 
µέση τετραγωνική ταχύτητα mean root square velocity 
µεσηµβρία midday, noon 
µεσηµβρινός meridian 
µέσο µοριακό βάρος mean molecular weight 
µεσοαστρική απορρόφηση interstellar absorption 
µεσοαστρική ερυθρή χρώση interstellar reddening 
µεσοαστρική σκόνη interstellar dust 
µεσονύκτιο midnight 
µέσος αστρικός χρόνος mean sidereal day 
µέσος Ήλιος mean sun 
µεσουράνηση culmination 
µεταβλητοί αστέρες variable stars 
µεταγενέστεροι φασµατικός τύπος late spectral type 
µετάπτωση precession 
µετατροπή ουράνιων συντεταγµένων transformation of celestial co-ordinates 



µετεωρίτης meteorite 
µήκος Jeans Jeans length 
µήνας month 
µικρή εποχή πάγων little ice age 
µονοχρωµατικό monochromatic 
µοριακό βάρος molecular weight 
ναδίρ nadir 
νάνοι αστέρες dwarf stars 
νετρίνο neutrino 
νετρόνιο neutron 
νήµατα filaments 
νόµος µάζας-φωτεινότητας mass-luminosity relation 
νότιος πόλος south pole 
Νότος South 
οπές στέµµατος coronal holes 
οπτικά διπλοί αστέρες visual binaries 
οπτική αστρονοµία optical astronomy 
οπτικό βάθος optical depth 
οπτικό παράθυρο optical window 
ορθή αναφορά right ascension 
ορθή κίνηση prograde motion 
ορθή φορά proper direction 
ορίζοντας horizon 
ορίζοντας γεγονότων event horizon 
οριζόντιες συντεταγµένες horizontal co-ordinates 
οριζόντιος κλάδος horizontal branch 
όριο Chandrasekhar Chandrasekhar limit 
ουράνια σφαίρα celestial sphere 
ουράνιος ισηµερινός celestial equator 
ουρανογραφικές συντεταγµένες celestial co-ordinates 
παγκόσµιος χρόνος universal time (UT) 
παραλλακτική γωνία parallactic angle 
παραπόλιοι αστέρες circumpolar stars 
παρασκιά (ηλιακής κηλίδας ή έκλειψης) penumbra (of solar spot or eclipse) 
παροδικά φαινόµενα στέµµατος coronal transients 
περιοχές ιονισµένου υδρογόνου HII regions 
περιοχές ουδέτερου υδρογόνου HI regions 
περιστροφή rotation 
περιφορά revolution 
πίδακες jets 
πίεση αερίου gas pressure 
πίεση ακτινοβολίας radiation pressure 
πίεση εκφυλισµένου αερίου degenerate electron pressure 
πλανήτης planet 
πλανητικό νεφέλωµα planetary nebula 
πλάσµα plasma 
πλάτυνση πίεσης pressure broadening 
πλάτυνση Stark Stark effect 
πληθυσµός αστέρων stellar population 
πολική απόσταση polar angle, polar distance 
πολική ζώνη polar zone 
πολικό σέλας aurora 
πολικοί κύκλοι polar circles 
πολικός αστέρας polaris 
πολιτικός χρόνος standard time 
πολλαπλότητα statistical weight 
πορεία Hayashi Hayashi track 
πραγµατική τροχιά true orbit 



πρίσµα prism 
προγενέστερος φασµατικός τύπος early spectral type 
προεξοχή prominence 
προσαύξηση µάζας mass accretion 
πρότυπο model 
πρωτοαστέρας protostar 
πρώτος κάθετος prime vertical 
πρώτος µεσηµβρινός prime meridian 
πυκνότητα ενέργειας energy density 
πυκνότητα ροής flux density 
πυρήνας core 
πυρηνική σύντηξη nuclear fusion 
πυρσοί faculae 
ραδιοαστρονοµία radio astronomy 
ραδιοκύµατα radio waves 
ραντάρ radar 
Σείριος Sirius 
Σελήνη Moon 
σηµεία Lagrange Lagrangian points 
σκέδαση scattering 
σκιά (ηλιακής κηλίδας ή έκλειψης) umbra (of solar spot or eclipse) 
σκουληκότρυπα worm hole 
σταθερά Hubble Hubble constant 
στατικό όριο static limit 
στατιστική ροπή statistical moment 
στατιστικό βάρος statistical weight 
στέµµα corona 
στενά διπλά συστήµατα close binary systems 
στρώµα αναστροφής inversion layer 
σχετική τροχιά relative orbit 
συµπαγείς αστέρες compact stars 
Σύµπαν Universe 
συνάρτηση διαµερισµού partition function 
συνάρτηση κατανοµής distribution function  
συνάρτηση µάζας mass function  
συνάρτηση πηγής source function  
συντελεστής αποκοπής guillotine factor 
συντελεστής απορρόφησης absorption coefficient 
συντελεστής εκποµπής emission coefficient 
συντεταγµένες co-ordinates 
συντονισµένος παγκόσµιος χρόνος co-ordinated universal time (UTC) 
σφαιρικές συντεταγµένες spherical co-ordinates 
σφαιρικό τρίγωνο spherical triangle 
σφαιρωτό σµήνος globular cluster 
σχέση µάζας-φωτεινότητας mass-luminosity relation 
σχετική τροχιά relative orbit 
σωλήνας µαγνητικής ροής magnetic flux tube 
τάξη φωτεινότητας luminosity class 
ταξινόµηση αστέρων star classification 
τέλειο αέριο ideal gas 
τηλεσκόπιo telescope 
τοπικό σύστηµα αναφοράς local standard of rest 
τριγωνοµετρική παράλλαξη trigonometric parallax 
τριχρωµατικό σύστηµα UBV UBV system 
τροπικό έτος tropical year 
τροπικοί κύκλοι tropic circles 
τροχιά orbit 
τυχαίος βηµατισµός random walk 



υδροστατική ισορροπία hydrostatic equilibrium 
υπερακτινοβολία super radiance 
υπερευσταθής αστέρας over stable star 
υπεριώδες ultraviolet 
υπερκαινοφανής supernova 
υπερκοκκίαση super granulation 
υπεροχή χρώµατος colour excess 
υπέρυθρο infrared 
ύψος altitude 
φαιά ατµόσφαιρα grey atmosphere 
φαινόµενη θέση apparent position 
φαινόµενη λαµπρότητα apparent brightness 
φαινόµενη τροχιά apparent orbit 
φαινοµενικά διπλοί αστέρες apparent binaries 
φαινόµενο µέγεθος apparent magnitude 
φαινόµενο Doppler Doppler effect 
φακός lens 
φάσµα spectrum 
φασµατικά διπλοί αστέρες spectral binaries 
φασµατική γραµµή spectral line 
φασµατική ταξινόµηση spectral classification 
φασµατικός τύπος spectral type 
φασµατοσκοπία spectroscopy 
φασµατοσκοπικά διπλοί αστέρες spectroscopic binaries 
φασµατοσκοπική παράλλαξη spectroscopic parallax 
φθινοπωρινή ισηµερία autumnal equinox 
φωτεινότητα luminocity 
φωτογραφική µηχανή camera 
φωτόσφαιρα photosphere 
φωτοσφαιρικά φαινόµενα photospheric events 
χειµερινό ηλιοστάσιο winter solstice 
χηµική ισορροπία chemical equilibrium 
χηµική σύσταση chemical composition 
χρονική αντιστροφή time reversal 
χρόνος time 
χρωµόσφαιρα chromosphere 
χρωµοσφαιρικά φαινόµενα chromospheric events 
ωριαία γωνία hour angle 
ωριαίος κύκλος hour circle 
 


