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 Ακολούθως από την Τετάρτη 20 έως το Σάββατο 23 
Ιουνίου συμμετείχαμε στο Φεστιβάλ Πηνείου μαζί με τον 
Αστρονομικό Παρατηρησιακό Όμιλο Λάρισας  (APOLARIS), ο 
οποίος ανέλαβε την ευγενική πρωτοβουλία να μας καλέσει.  
Έτσι στην καταπράσινη όχθη του ποταμού συμπράττοντας με 
τον APOLARIS στήσαμε τα τηλεσκόπιά μας και δώσαμε την 
ευκαιρία σε χιλιάδες συμπολίτες μας να γνωρίσουν την 
επιστήμη της αστρονομίας, να δούνε τη Σελήνη πιο κοντά και 
να γνωρίσουν τους μεγαλύτερους πλανήτες του ηλιακού μας 
συστήματος Δία και Κρόνο.  Επίσης την Παρασκευή 22 
Ιουνίου , κατά τη διάρκεια της ίδιας διοργάνωσης ,  
φιλοξενηθήκαμε στο περίπτερο της ΚοινΣΕπ “Εξάντας”.  Εκεί 
δείξαμε στους μαθητές και στους φίλους του “Εξάντα”, με τη 
βοήθεια ενός τηλεσκοπίου, τη Σελήνη και το Δία ενώ οι 
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δούνε από κοντά μέρος της 
συλλογής μας μετεωριτών και ηλιακών ρολογιών (*).  
 Τη Δευτέρα 2 5 Ι ουν ίου , πρώτη ημέρα του 
προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του 
Δήμου Λαρισαίων “Κατασκήνωση στην Πόλη”, επισκεφθήκαμε 
το 4ο Δημοτικό Σχολείο, όπου εκεί μιλήσαμε στα παιδιά όχι για 
τον κόσμο των πλανητών , των άστρων και των γαλαξιών αλλά 
για τον Kόσμο της Mέλισσας (την επιμέλεια της δράσης είχε το 
Τμήμα Μελισσοκομίας της ΚοινΣΕπ “Έναστρον” σε συνεργασία 
με το Μελισσοκομικό Σύλλογο ν. Λάρισας). 
 Την Τρίτη 26 Ιουνίου οργανώσαμε, σε συνεργασία με το 
Αστεροσκοπείο Λάρισας, το “Εργαστήρι Αστρονομίας” το 
οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα του 1ου Σχολείου Ψηφιακής 
Νοημοσύνης που λειτούργησε στο Γαλλικό Ινστιτούτο από τη 
Δευτέρα 25 έως και την Παρασκευή  29 Ιουνίου με την 
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Οι Θερινές µας Δράσεις  

Κατά τον προηγούμενο μήνα, 
αναζητώντας τρόπους να 
διαδόσουμε ευρύτερα τη 
γνώση της αστρονομίας αλλά 
και να εμπνεύσουμε όλο και 
περισσότερα άτομα και κυρίως 
παιδιά να ακολουθήσουν την 
παρατήρηση του έναστρου 
ουρανού σχεδιάσαμε και 
υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα 
συνεργασιών τόσο με 
ιδιωτικούς όσο και με φορείς 
τοπικής αυτοδιοίκησης και 
συλλόγους. Έτσι την Τρίτη 19 
Ιουνίου παρευρεθήκαμε στην 
εκδήλωση αποφοίτησης των 
μαθητών της Γ´ τάξης του 6ου 
Λυκείου Λάρισας και ζήσαμε 
μια βραδιά γεμάτη αστρονομία! 
Τα παιδιά της Α και Β τάξης 
αποχαιρέτησαν τους 
αποφοιτήσαντες με μια 
σπουδαία θεατρική παράσταση 
αφιερωμένη στην αστρονομία 
με θέμα τον Ωρίωνα. Ένα 
εντυπωσιακό μάθημα 
αστρονομίας και 
αστροφυσικής παρουσιάστηκε 
επί σκηνής με μουσική, χορό και 
υποδειγματικές ερμηνείες από 
τα παιδιά. Εμείς συμμετείχαμε 
προλογίζοντας την παράσταση 
με ένα μάθημα 
ουρανογραφίας, 
παρουσιάζοντας τους 
αστερισμούς του καλοκαιριού  
και στη συνέχεια με την 
επιμέλεια της παρατήρησης με 
τηλεσκόπιο. 

    ΕΝΑΣΤΡΟΝ
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επιμέλεια της  Επιστημονικής Ένωσης για την  Προώθηση της 
Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ). 

 Τέλος την Πέμπτη 28 Ιουνίου στο πλαίσο του 
προγράμματος “Κατασκήνωση στην Πόλη” επαναλάβαμε την 
παρουσίαση του Κόσμου της Μέλισσας στα παιδιά που 
φιλοξενούνται στο 3ο Νηπιαγωγείο. Κάποιο παιδί ρώτησε για 
τη σημασία της λέξης “Κόσμος”.  Έτσι ξεκίνησε μία πολύ ωραία 
συζήτηση που από τα παράγωγα της λέξης αυτής φτάσαμε 
στην έννοια του μακρόκοσμου δηλαδή του σύμπαντος. Με τον 
τρόπο αυτό μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε και για την 
αστρονομία και να διερευνήσουμε πιθανές σχέσεις μεταξύ των 
δύο κόσμων, της μέλισσας και του σύμπαντος. Έτσι 
αναδύθηκαν οι ΜελισσοΚοσμικές Ιστορίες. 

Από το Βασίλειο των Γιγάντων 
 Την περίδο που διανύουμε εκτός από τους θαυμαστούς 
αστερισμούς του καλοκαιριού το ενδιαφέρον των 
αστροπαρατηρητών  προσελκύουν και οι πλανήτες που ήδη 
λάμπουν ανάμεσα στους χιλιάδες απλανείς αστέρες. Ιδιαίτερα 
λαμπρή εμφανίζεται η Αφροδίτη ως Αποσπερίτης στο δυτικό 
ουρανό μετά τη δύση του Ήλιου. Λάμπει με φαινόμενο 
μέγεθος -4 και είναι το πρώτο ουράνιο σώμα που εμφανίζεται 
στουν ουρανό πριν ακόμη πέσει το σκοτάδι. Ωστόσο στο 
τεύχος αυτό επιλέγουμε να παρουσιάσουμε τους δύο άλλους 
πλανήτες που κυριαρχούν στο νυχτερινό ουρανό καθώς 
συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον δεδομένου ότι με το 
τηλεσκόπιο μπορούμε να απολαύσουμε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους. Κυριαρχούν στο νυχτερινό ουρανό, 
κυριαρχούν όμως και μεταξύ των αέριων πλανητών του 
ηλιακού μας συστήματος, καθώς είναι οι μεγαλύτεροι όλων 
των υπολοίπων πλανητών και ανήκουν στο βασίλειο των 
αέριων γιγάντων. Ας υψώσουμε  λοιπόν το βλέμμα μας προς 
τον ουράνιο θόλο και ας αναζητήσουμε το Δία και τον Κρόνο. 

Δίας    

 Ο μεγαλύτερος σε 
μ έ γ ε θ ο ς ό λ ω ν τ ω ν 
πλανητών και ο πέμπτος 
κατά σειρά από πλευράς 
απόστασης από τον Ήλιο. Ο 
ίδιος καθώς και όλοι οι 
υπόλοιποι πλανήτες που 
βρίσκονται πέρα από αυτόν 
ανήκουν στην κατηγορία 
των αέρ ιων γ ι γάντων . 
Ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι α έ ρ ι ο ι 
γ ί γ α ν τ ε ς κ α θ ώ ς δ ε ν 
αποτελούνται από στερεή ύλη, όπως οι προηγούμενοι 
πλανήτες, αλλά από αέρια και σε σύγκριση με τους 
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12η Π.Ε.Ε.Α. 

Από την Παρασκευή 13 έως την 
Κυριακή 15 Ιουλίου θα 
πραγματοποιηθεί η 12η 
Πανελλήνια Εξόρμηση 
Ερασιτεχνών Αστρονόμων στο 
Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Τη 
διοργάνωση έχει αναλάβει η  
Αστρονομική και Αστροφυσική 
Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας. 
Περισσότερες πληροφορίες για 
τη 12η Π.Ε.Ε.Α. στο https://
astroexormisi.gr/  

30η Ιουνίου, Παγκόσµια 
Ηµέρα Αστεροειδών 

Εορτάζεται κάθε χρόνο με 
σκοπό να ενημερωθεί η 
παγκόσμια κοινότητα για το τι 
είναι οι αστεροειδείς, για τους 
κινδύνους που απειλούν την 
ανθρωπότητα από μία 
ενδεχόμενη πρόσκρουση στη Γη 

και τι μπορούμε να κάνουμε για 
να προστατευθούμε. 
Έχει επιλεγεί η 30η Ιουνίου ως 
ανάμνηση της πρόσκρουσης του 
μεγαλύτερου αστεροειδή στη 
σύγχρονη ιστορία στην 
Τουνγκούσκα (Tunguska) της 
Σιβηρίας το 1908. 
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υπόλοιπους  είναι πολύ μεγαλύτεροι στο μέγεθος. 

 Η απόσταση του Δία από τον Ήλιο είναι 778,3 εκατομμύρια Km ή 5,2 α.μ. και η μέση 
θερμοκρασία του είναι -140 ο C. Ή διάμετρος του φτάνει τις 143000 Km ενώ της Γης είναι 12750 km.  
Κάνει μία περιστροφή γύρω από τον άξονά του σε περίπου 10 ώρες και συμπληρώνει μία πλήρη 
περιφορά γύρω από τον Ήλιο σε περίπου 12 έτη. 

 Μπορούμε να τον εντοπίσουμε την περίοδο πουδιανύουμε ψηλά στο νοτιοδυτικό ουρανό να 
λάμπει με φαινόμενο μέγεθος -2,3 στον αστερισμό του Ζυγού (βλ. χάρτη του ουρανού στη σελ. 4).  
Ακόμη και από μία αστική περιοχή με ήπια φωτορύπανση μπορούμε να διακρίνουμε τις δύο μεγάλες 
καφεκόκκινες ζώνες αερίων εκατέρωθεν του ισημερινού του πλανήτη. Επίσης πολύ εύκολα μπορούμε 
να παρατηρήσουμε και τους τέσσερις (4) από τους σχεδόν 67 συνολικά δορυφόρους του. 
Ονομάζονται και δορυφόροι του Γαλιλαίου καθώς ανακαλύφθηκαν από τον μεγάλο Ιταλό επιστήμονα 
όταν το 1610 παρατήρησε για πρώτη φορά ουράνια σώματα χρησιμοποιώντας τηλεσκόπιο.   

 Οι δορυφόροι αυτοί είναι η Ιώ, η Ευρώπη, ο Γανυμήδης και η Καλλιστώ. Αναφέρονται εδώ με 
βάση την απόστασή τους από το Δία, αρχίζοντας από τον πιο κοντινό. Από πλευράς μεγέθους 
μικρότερος είναι η Ευρώπη και μεγαλύτερος ο Γανυμήδης. Αν κάποιος παρατηρήσει το σύστημα του 
Δία για πάνω από μία συνεχόμενες νύχτες θα διαπιστώσει ότι οι δορυφόροι αυτοί αλλάζουν συνεχώς 

θέση καθώς περιφέρονται γύρω από τον 
γιγάντιο πλανήτη. Ενδεικτικά στις 15 Ιουλίου 
και ώρα 22:00  εμφανίζονται όλοι 
συγκεντρωμένοι στη μία πλευρά του Δία με 
την ακόλουθη σειρά από τον πιο φαινομενικά 
απομακρυσμένο : Καλλιστώ, Γανυμηδής, Ιώ, 
Ευρώπη  (C                  G              I  E  |J| ).   Από μία 
σκοτεινή περιοχή με καλές ατμοσφαιρικές 
συνθήκες και με ένα μεσαίας ισχύος 
ερασιτεχνικό τηλεσκόπιο μπορούμε να 
παρατηρήσουμε τη σκιά που ρίχνουν οι 
δορυφόροι πάνω στην επιφάνεια του Δία 
όταν διέρχονται μπροστά από τον πλανήτη. 

Επίσης είναι δυνατόν να παρατηρθεί και η μεγάλη ερυθρή κηλίδα εφόσον αυτή βρίσκεται στο 
ημισφαίριο που “κοιτάζει” προς τη Γη. 

Κρόνος   

 Ο έκτος κατά σειρά απόστασης από τον Ήλιο 
και ο δεύτερος σε μέγεθος μετά το Δία. Ανήκει κι αυτός 
στην κατηγορία των αέριων γιγάντων με διάμετρο 
περίπου 120500 Km. Απέχει από τον Ήλιο 1,43 
δισεκατομμύρια Km ή 9,54 α.μ. ενώ ο χρόνος που 
χρειάζεται για μία περιφορά του γύρω από τον Ήλιο 
είναι 29,5 έτη. Η θερμοκρασία του είναι, όπως και του 
Δία -140 ο C. Περιβάλλεται από ένα πολύ εκτεταμένο 
και εντυπωσιακό σύστημα δακτυλίων. Οι δακτύλιοι του 
Κρόνου αποτελούνται από κομμάτια πάγου και βράχων 
με μέγιστο μέγεθος όσο περίπου ένα αυτοκίνητο. Είναι διατεταγμένα στο ύψος του ισημερινού του 
πλανήτη λόγω της βαρυτικής του επίδρασης και παρουσιάζουν μεγάλη ανακλαστικότητα του ηλιακού 
φωτός. 
 Ο Κρόνος διαθέτει 34 δορυφόρους εκ των οποίων ο μεγαλύτερος είναι ο Τιτάνας. Στον 
δορυφόρο αυτό έχουν ανακαλυφθεί μεγάλες ποσότητες υδρογονανθράκων (μεθάνιο) σε υγρή μορφή. 
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Αυτές οι ποσότητες βρίσκονται στην επιφάνεια του Τιτάνα σχηματίζοντας ολόκληρες λίμνες και 
θάλασσες, ενώ το υγρό μεθάνιο ακολουθεί το κύκλο που ακολουθεί το νερό στη Γη. 
 Για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και να παρατηρήσουμε τον Κρόνο αυτό το μήνα θα πρέπει 
να κοιτάξουμε προς τα νοτιανατολικά και να ψάξουμε για ένα αντικείμενο χρώματος κίτρινο - μπεζ να 
λάμπει με φαινόμενο μέγεθος  0,1 στον αστερισμό του Τοξότη (βλ. χάρτη του ουρανού παρακάτω). 

Ο ουρανός του Ιουλίου 

Οι φάσεις της Σελήνης                    

06 Ιουλίου - Τελευταίο Τέταρτο 

13 Ιουλίου - Νέα Σελήνη 

19 Ιουλίου - Πρώτο Τέταρτο 

27 Ιουλίου - Πανσέληνος  και έκλειψη.  

Έναρξη φαινομένου μία ώρα μετά την ανατολή της 
Πανσελήνου στις 21:29.                                   

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

https://gr.pinterest.com 

https://metro.co.uk/ 

www.calsky.com 

Universe - The Definitive Visual Guide,   DK Publications 

The Great Atlas of the Stars,   Serge Brunier,  Firefly Books  

Αστρονομία, H.F. Ullmann,  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ 

• Επιμέλεια κειμένων - Ομάδα σύνταξης “Έναστρον ΚοινΣΕπ”. 

• Για όλο το υλικό που δημοσιεύεται εδώ και προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες αίτησης έγκρισης δημοσιοποίησης. 

(*) Τα ηλιακά ρολόγια που διαθέτουμε είναι κατασκευασμένα από τον καλό μας φίλο και μέλος του 
APOLARIS Γιώργο Μιχαλακάκη. 
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