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Ο Γερβάν Τερδιάν (Yervant Terzian) θαηέρεη ηελ 
έδξα Φπζηθώλ Επηζηεκώλ “David C. Duncan” ηνπ 

Σκήκαηνο Αζηξνλνκίαο ζην Παλεπηζηεκίνπ Cornell 
ησλ ΗΠΑ. Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ αξκεληθήο 

θαηαγσγήο θαη ε κεηέξα ηνπ Ειιελίδα από ην 
Καζηειόξηδν νη νπνίνη πήγαλ ζηελ  Αίγππην από 
ηελ Αζήλα ιίγν πξηλ ηνλ 2ν Παγθόζκην πόιεκν.  Ο 

θαζ. Σεξδηάλ κεγάισζε ζηελ Αίγππην θαη 
ζπνύδαζε Φπζηθή θαη Μαζεκαηηθά ζην 

Ακεξηθαληθό Παλεπηζηήκην ηνπ Καΐξνπ ην 1960.  
πλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηηο ΗΠΑ θαη απέθηεζε 
ην δηδαθηνξηθό ηνπ ζηελ Αζηξνλνκία από ην 

Παλεπηζηήκην ηεο Indiana ην 1965. ηε ζπλέρεηα 
εξγάζηεθε σο εξεπλεηήο γηα 2 έηε ζην 

Ραδηνηειεζθόπην κε δηάκεηξν 300 κέηξσλ ηνπ 
Αξεζίκπν ζην Πνπέξην Ρίθν θαη ζηε ζπλέρεηα 
κεηαθηλήζεθε σο θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην Cornell όπνπ θαη βξίζθεηαη 

κέρξη ζήκεξα. Δηεηέιεζε κάιηζηα Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Αζηξνλνκίαο γηα 20 
έηε (1979-1999) θαη είλαη γλσζηόο γηα ηελ αμηνζεκείσηε πξνζθνξά ηνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ.  Από ην 1996 είλαη Πξόεδξνο ηνπ NASA Space 
Grant Consortium ηεο Πνιηηείαο ηεο Νέαο Τόξθεο ην νπνίν έρεη σο ζηόρν ηελ 
αλάπηπμε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. Επίζεο από 

ην 2001 είλαη επίζεο ν Πξόεδξνο ηεο ακεξηθαληθήο πιεπξάο γηα ηελ 
θαηαζθεπή, ζε ζπλεξγαζία κε πνιιέο ρώξεο, ελόο γηγαληηαίνπ 

ξαδηνηειεζθόπηνπ επηθάλεηαο ελόο ηεηξαγσληθνύ ρηιηνκέηξνπ. Η εξεπλεηηθή 
δξαζηεξηόηεηα ηνπ θαζ. Σεξδηάλ εζηηάδεηαη ζηελ κειέηε πιαλεηηθώλ 
λεθεισκάησλ, ππνιεηκκάησλ ππεξθαηλνθαλώλ αζηέξσλ, θαη ζηελ 

ξαδηναζηξνλνκία, θαη έρεη δεκνζηεύζεη πάλσ από 200 εξγαζίεο ζηα ζέκαηα 
απηά. ηνλ θαζ. Σεξδηάλ έρνπλ απνλεκεζεί πνιπάξηζκα δηεζλή βξαβεία θαζώο 

θαη επίηηκνη ηίηινη δηδαθηνξηθνύ από δηάθνξα Παλεπηζηήκηα.    
 

 

Ομιλία: «Το Μεγαλοπρεπές Σύμπαν» 
 

Περίλεψε 
Από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα ε επηζηήκε ηεο Αζηξνλνκίαο απνηειεί ην 

κνλαδηθό εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ από ην ύκπαλ πνπ καο 
πεξηβάιεη. Σεξάζηηα ηειεζθόπηα ζε πςειέο βνπλνθνξθέο αιιά θαη ζην 

δηάζηεκα απνηππώλνπλ κε εθξήμεηο αζηέξσλ, λεθειώκαηα αιιά θαη 
απόκαθξνπο γαιαμίεο. ηελ νκηιία απηή ζα θάλσ κία ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο 
εηθόλαο πνπ έρνπκε ζήκεξα γηα ην ύκπαλ. 

 
 


