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Η Έκλειψη της Σελήνης 
  
 Την Παρασκευή 27 Ιουλίου είχαμε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε από το Λόφο του Φρουρίου στη Λάρισα το 
σπάνιο και πολύ εντυπωσιακό φαινόμενο της ολικής έκλειψης 
της Σελήνης. Εκεί μαζί με τον Αστρονομικό Παρατηρησιακό 
Όμιλο Λάρισας (ΑPOLARIS) στήσαμε τηλεσκόπια και 
ξεναγήσαμε τους φίλους του έναστρου ουρανού. Ταυτόχρονα 
οι μαθητές του Σχολείου Αστρονομίας είχαν την ευκαιρία να  
παρατηρήσουν ζωντανά το φαινόμενο της έκλειψης το οποίο 
είχαν  διδαχθεί τον περασμένο χειμώνα.  
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Οι Θερινές µας Δράσεις  

Οι θερινές μας δράσεις 
συνεχίστηκαν και τον Ιούλιο με 

τη συμμετοχή μας στο 
κοινωνικό πρόγραμμα του 

Δήμου Λαρισαίων 
“Κατασκήνωση στην Πόλη”. Στο 
πλαίσιο του προγράμματος 

αυτού επισκεφθήκαμε κάποιες 
από τις δομές του 

προγράμματος όπου σε παιδιά 
ηλικίας 4 έως 12 ετών 

παρουσιάσαμε τόσο τον κόσμο 
της μέλισσας όσο και τον 

κόσμο των άστρων. 

Έτσι τα παιδιά είχαν την 
ευκαιρία να παρατηρήσουν 
ζωντανές μέλισσες μέσα σε 
ειδική κυψέλη παρατήρησης, 
την οποία μας παραχώρησε ο 
Πρόεδρος του Μελισσοκομικού 

Συλλόγου ν. Λάρισας κος 
Κώστας Καλαπούτης και 

φυσικά να παρατηρήσουν τον 
Ήλιο μας με το ηλιακό μας 

τηλεσκόπιο. 

Και για τις δύο δραστηριότητες 
η λέξη κλειδί και ο συνδετικός 

τους κρίκος είναι η 
“παρατήρηση”.  

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
τους υπεύθυνους του 
προγράμματος που μας 
έδωσαν την ευκαιρία της 

συμμετοχής και τα αρμόδια 
στελέχη του Δήμου Λαρισαίων 
για την άψογη συνεργασία. 

    ΕΝΑΣΤΡΟΝ
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 Με την ευκαρία αυτή λοιπόν θα θέλαμε εδώ να 
παρουσιάσουμε ορισμένες βασικές πληροφορίες για το τι είναι 
η έκλειψη Σελήνης, πως και πότε συμβαίνει . 

 Με τον όρο “έκλειψη” εννοούμε ουσιαστικά την 
απόκρυψη ενός ουράνιου σώματος, που εμφανίζεται στον 
ουρανό, από ένα άλλο. Στην περίπτωση της έκλειψης Σελήνης 
έχουμε την είσοδο του φυσικού μας δορυφόρου αρχικά στην 
παρασκιά που δημιουργεί η Γη στα διάστημα καθώς φωτίζεται  
από τον Ήλιο και στη συνέχεια στη σκιά της. Η γεωμετρία της 
σεληνιακής έκλειψης φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 Ολική έκλειψη Σελήνης συμβάνει πάντα κατά τη φάση 
της Πανσελήνου και όταν ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη 
βρίσκονται ακριβώς στην ίδια ευθεία, δηλαδή τα κέντρα και 
των τριών σωμάτων είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα. Τότε η 
Σελήνη αφού περάσει από την παρασκιά της Γης , 
συνεχίζοντας την πορεία της γύρω από τον πλανήτη μας 
εισέρχεται στην κύρια σκιά του. Τότε έχουμε το φαινόμενο της 
ολικής έκλειψης και η Σελήνη σκοτεινιάζει. Λόγω όμως της 
μικρής ποσότητας ηλιακού φωτός το οποίο διερχόμενο μέσα 
από την ατμόσφαιρα της Γης διαχέεται και προσπίπτει στην 
επιφάνειά της αυτή φωτίζεται αμυδρά. Τα σωματίδια σκόνης 
και υγρασίας της ατμόσφαιράς μας επιτρέπουν τη διέλευση 
μόνο του ερυθρού μέρους του φάσματος του ηλιακού φωτός 
και για αυτό παρατηρούμε την κοκκινωπή απόχρωση της 
επιφάνειας της Σελήνης. Το φαινόμενο αυτό είναι ανάλογο με 
το χρωματισμό του δυτικού ουρανού κατά τη διάρκεια της 
δύσης του Ήλιου σε ένα τόπο και η έντασή του εξαρτάται από 
τις συνθήκες της ατμόσφαιρας τη συγκεκριμένη στιγμή.   

 Αναφέρθηκε παραπάνω ότι οι εκλείψεις της Σελήνης 
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Σχολείο Αστρονοµίας 

Κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό 
έτος τα μαθήματα αστρονομίας 

θα αρχίσουν το Σάββατο 6 
Οκτωβρίου. Προκειμένου να 

είμαστε εγκαίρως έτοιμοι για την 
έναρξη των μαθημάτων 

ορίζουμε ως περίοδο εγγραφών 
το χρονικό διάστημα από τη 

Δευτέρα 20 Αυγούστου έως την 
Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου. 

Επίσης είμαστε στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσουμε ότι 
φέτος για πρώτη φορά 

μαθήματα αστρονομίας θα 
πραγματοποιηθούν, σε 

συνεργασία με τους Ενεργούς 
Πολίτες Φαρσάλων στο 

αμφιθέατρο του Μουσείου 
Δημοτικής Εκπαίδευσης στα 

Βρυσιά Φαρσάλων. 

Περσείδες,τα πεφταστέρια  
του Αυγούστου 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος από τις 12 έως τις 17 
Αυγούστου θα έχουμε την 
ευκαιρία να απολαύσουμε την 
μεγαλύτερη του έτους βροχή 
διαττόντων αστέρων.  

Μ ί α α π ό τ ι ς π ι ο π ά ν ω 
ημερομηνιές επιλέξτε, αν είναι 
δυνατόν, ένα σκοτεινό σημείο 
μακρυά από τα φώτα της πόλης, 
υψώστε το βλέμμα στον ουρανό 
προς τον αστερισμό του Περσέα  
και απολαύστε το φαινόμενο.
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συμβαίνουν κατά τη φάση της Πανσελήνου. Γιατί όμως δεν έχουμε κάθε μήνα σεληνιακή έκλειψη ; 
Αυτό συμβαίνει επειδή το επίπεδο της τροχιάς της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν ταυτίζεται με αυτό της 
Γης γύρω από τον Ήλιο, αλλά υπάρχει μία απόκλιση 5 μοιρών. 

 Τέλος να αναφέρουμε ότι υπάρχουν τριών ειδών σεληνιακές εκλείψεις.  Αυτές είναι :  

• Η έκλειψη παρασκιάς,  όταν η Σελήνη διέρχεται μόνο μέσα από την παρασκιά της Γης. 

•  Η μερική έκλειψη , όταν μέρος της Σελήνης διέρχεται μέσα από την κύρια σκιά. 

• Η ολική έκλειψη, όταν ολόκληρη η Σελήνη διέρχεται μέσα από την κύρια σκιά της Γης.    

Άρης ο Κόκκινος Πλανήτης 
  Αυτή την περίοδο την παράσταση στο 
νυχτερινό ουρανό κλέβει ο πλανήτης Άρης, ο οποίος 
λάμπει στο νοτιοανατολικό ουρανό ακολουθώντας τον 
Κρόνο και το Δία. Ο Άρης είναι ο τέταρτος πλανήτης του 
ηλιακού μας συστήματος κατά σειρά απόστασης από 
τον Ήλιο και ο αμέσως επόμενος μετά τη Γη. Επίσης είναι 
ο τελευταίος της οικογένειας των βραχωδών πλανητών, 
αυτών δηλαδή που έχουν στερεή βραχώδη επιφάνεια, 
ενώ πέρα από την τροχιά του Άρη εκτείνεται το βασίλειο 
των αέριων γιγάντων. Ονομάζεται κόκκινος πλανήτης 
λόγω του χαρακτηριστικού ερυρθού χρώματος που 
εμφανίζει όταν παρατηρείται είτε με γυμνό μάτι είτε με 
τηλεσκόπιο και αυτό οφείλεται στα οξείδια του σιδήρου 
που περιέχονται στην επιφάνειά του. 

  Όπως όλοι οι πλανήτες κινείται σε ελλειπτική 
τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Συμπληρώνει μία περίφορα σε 687 γήινες ημέρες. Η μέση απόστασή του 
από τον Ήλιο είναι 227,9 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά του κυμαίνεται από 
-125 ο C έως 25 ο C. Παρουσιάζει εποχές ανάλογες με αυτές της Γης καθώς η κλίση του άξονα 
περιστροφής του είναι σχεδόν όμοια με της Γης δηλαδή 25,2 μοίρες, ενώ της Γης είναι 25,3 μοίρες.  

 Στον Άρη βρίσκεται το υψηλότερο ανενεργό ηφαίστειο του ηλιακού μας συστήματος, το όρος 
Όλυμπος. Το ύψος του φτάνει τα 22 χιλιόμετρα και το εμβαδό της βάσης του είναι περίπου όση η 
έκταση ολόκληρης της Γαλλίας. Επίσης στην επιφάνεια του Άρη θα συναντήσουμε και το μεγαλύτερο 
φαράγγι του ηλιακού μας συστήματος, τη Valles Marineris. Εκτείνεται σε μήκος περίπου 4000 
χιλιομέτρων, το μέσο πλάτος του είναι περίπου 200 χιλιόμετρα και το μέσο βάθος του περίπου 5 
χιλιόμετρα. 

 Ο Άρης διαθέτει  δύο δορυφόρους τον Φόβο με μέση διάμετρο 26,8 χιλιόμετρα και το Δείμο 
με μέση διάμετρο 15 χιλιόμετρα. Πρόκειται για δύο αστεροειδείς οι οποίοι συνελήφθησαν από το 
βαρυτικό πεδίο του.  

 Στις 27 Ιουλίου ο Άρης βρέθηκε σε αντίθεση, ενώ στος 31 Ιουλίου στην πιο κοντινή του 
απόσταση στη Γη από το 2003 στα 57,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι τώρα είναι η 
καλύτερη περίοδος να παρατηρηθεί με τηλεσκόπιο. Το 2003 ο Άρης είχε βρεθεί μόλις 55,8 
εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη. Αυτή ήταν η πιο κοντινη απόσταση που βρέθηκαν οι δύο πλανήτες 

www.enastron.org �3

http://www.enastron.org


“Έναστρον” - Αστρονομία 1 Αυγούστου 2018

τα τελευταία 60.000 χρόνια, και σύμφωνα με τη NASA το ρεκόρ αυτό θα διατηρηθεί μέχρι τις 28 
Αυγούστου 2287!  

Ο ουρανός του Αυγούστου 

Οι φάσεις της Σελήνης                    

04 Αυγούστου - Τελευταίο Τέταρτο 

11 Αυγούστου - Νέα Σελήνη 

18 Αυγούστου - Πρώτο Τέταρτο 

26 Αυγούστου- Πανσέληνος  

                               

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

www.calsky.com 

https://www.space.com/40588-mars-at-opposition.html 

https://doryforos.gr 

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. 
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