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Το πρώτο µας τεύχος 
Εγκαινιάζουμε σήμερα με μεγάλη υπερηφάνια και χαρά το 1ο 
τεύχος της ηλεκτρονικής μας έκδοσης με τίτλο “Έναστρον”. 
Έτσι ένα ένας ακόμη στοχος υλοποιείται κι ένα μέρος του 
συνολικού μας οράματος γίνεται πραγματικότητα. Με την 
έκδοση αυτή, η οποία θα εκδίδεται, αρχικά τουλάχιστον, σε 
μηνιαία βάση,  φιλοδοξούμε να παρέχουμε στους φίλους μας, 
που είναι και φίλοι της αστρονομίας, πληροφορίες από το 
χώρο της ερασιτεχνικής αστρονομίας στην Ελλάδα και 
ειδήσεις που σχετίζονται με ανακαλύψεις που ανακοινώνονται 
από διεθνείς επιστημονικούς φορείς.  

Επίσης εδώ θα φιλοξενούνται προυσιάσεις βιβλίων σχετικών 
με την εκλαϊκευση της αστρονομίας και των συναφών 
επιστημονικών κλάδων, πληροφορίες για τις φάσεις της 
Σελήνης, την ηλιακή δραστηριότητα, καθώς και τα αντικείμενα 
που μπορούν να παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια του μήνα. 

Τέλος θα δημοσιεύονται φωτογραφίες καταξιωμένων 
Ελλήνων αστροφωτογράφων, άρθρα ερασιτεχνών και 
επαγγελματιών αστρονόμων και φυσικά νέα από τις δράσεις 
των ανά την Ελλάδα φορέων αστρονομίας αλλά και της 
ΚοινΣΕπ “Έναστρον”. 
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Το Νέο Έτος 

Με την ευκαιρία της έκδοσης του 
πρώτου τεύχους της 
ηλεκτρονικής έκδοσης του 
ΕΝΑΣΤΡΟΝ θα θέλαμε να 
ευχηθούμε σε όλους χρόνια 
πολλά με υγεία, πρόοδο και 
δημιουργικότητα. 

Το νέο έτος μας βρίσκει με 
μεγάλες προσδοκίες και 
σημαντικούς στόχους, οι οποίοι 
μπορούν να κωδικοποιηθούν 
στην προσπάθεια διάδοσης της 
γνώσης και της ιδέας της 
αστρονομίας. 

Ευελπιστούμε σε αυτή την 
προσπάθεια να έχουμε όσο το 
δυνατόν περισσότερους 
συμπαραστάτες.    

Εβδοµάδα Αστρονοµίας 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
θα πραγματοποιηθεί, από τη 
Δευτέρα 23 έως την Κυριακή 29 
Απριλίου 2018 η Εβδομάδα 
Αστρονομίας. Πρόκειται για ένα 
σύνολο εκδηλώσεων που στόχο 
έχουν να παρουσιάσουν πτυχές 
της επιστήμης της αστρονομίας 
στο ενδιαφερόμενο κοινό και 
κυρίως στους μαθητές.  

Οι εκδηλώσεις θα 
πραγματοποιηθούν στους 
χώρους τους Γαλλικού 
Ινστιτούτου Λάρισας (Κούμα 28).  

ΕΝΑΣΤΡΟΝ

 Τεύχος 1ο | Ιανουάριος 2018 |
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Ο αστερισµός του Ωρίωνα 

Καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του Χειμώνα θεωρούμε 
απαραίτητο να αφιερώσουμε την πρώτη μας παρουσίαση 
στον πιο χαρακτηριστικό και στον πιο όμορφο, κατά τη γνώμη 
μας, αστερισμό του ουρανού. Τον αστερισμό του Ωρίωνα.    

Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους σε έκταση 
αστερισμούς,  ο οποίος συμπεριλαμβάνει κάποιους από τους 
πιο όμορφους και πιο λαμπρούς αστέρες. Φιλοξενεί δε το 
μονάδικο νεφέλωμα που είναι ορατό με γυμνό μάτι, ακόμη και 
από περιοχές με ήπια φωτορύπανση. Το Μεγάλο Νεφέλωμα 
του Ωρίωνα γνωστό και ως  Μ42 (Messier catalogue) ή NGC 
1976 (New General Catalogue). 

Ο αστερισμός του Ωρίωνα βρίσκεται κατά το ήμισυ στο 
βόρειο ημισφαίριο του ουρανού και κατά το υπόλοιπο ήμισυ 
στο νότιο. Ο ουράνιος 
ισημερινός δε, που δεν 
είναι άλλος από την 
προβολή του 
ισημερινού της Γης 
στην ουράνια σφαίρα, 
διέρχεται από τον δ 
Ωρίωνα ή Mintaka. 

Ο αστέρας αυτός μαζί 
με άλλους δύο, τους ε 
και ζ Ωρίωνα ή Alnilam 
και Alnitak αντίστοιχα 
αποτελούν τη ζώνη του 
Ωρίωνα (στο κέντρο της 
φωτογραφίας). 

Ακριβώς κάτω από τη ζώνη κρέμεται το ξίφος του μεγάλου 
κυνηγού, το οποίο σηματοδοτείται από επίσης τρία 
αντικείμενα, το δεύτερο εκ των οποίων φαίνεται ως ένα 
ασαφές νέφος και δεν είναι άλλο από το γνωστό Μ42. 

Ο λαμπρός πορτοκαλοκόκκινος αστέρας στην κορυφή της 
φωτογραφίας είναι ο α Ωρίωνα ή Betelgeuse.  Πρόκειται για 
ένα κόκκινο υπεργίγαντα, ο οποίος βρίσκεται στα τελευταία 
στάδια της εξέλιξής του. Απέχει από τη Γη περίπου 400 έτη 
φωτός (ε.φ.) και έχει διάμετρο 800 εκατομμύρια Km. Αν ο 
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Σχολείο Αστρονοµίας 

Από το Νοέμβριο του 
περασμένου έτους λειτουργεί 
στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας 
το 1ο Σχολείο Αστρονομίας.  
Στόχος του σχολείου είναι να 
μυήσει τους μαθητές του, στα 
μυστικά του έναστρου ουρανού, 
καθιστώντας τους ικανούς να 
αναγνωρίζουν τους 
σημαντικότερους αστερισμούς, 
να εντοπίζουν τα ουράνια 
σώματα και να τα παρατηρούν 
με το τηλεσκόπιο.  

Απευθύνεται σε μαθητές των 
τριών τελευταίων τάξεων του 
Δημοτικού και στους μαθητές 
του Γυμνασίου. Τα μαθήματα 
διεξάγονται κάθε Σάββατο 
16:00-18:00 για το τμήμα 
Δημοτικού και 18:00-20:00 για το 
τμήμα Γυμνασίου. 

Η παραπάνω φωτογραφία είναι 
από το τελευταίο μάθημα για το 
2017, που πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 23 Δεκεμβρίου. 

Το μάθημα του Σαββάτου 13/1 
θα είναι κοινό και για τα δύο 
τμήματα από  17:00 έως 19:00. 
Κατόπιν θα γίνει μία σύντομη 
ενημέρωση των γονέων για την 
μέχρι τώρα εξέλιξη των 
μαθημάτων και στη συνέχεια θα 
κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα μας. 

 Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.enastron.org
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αστέρας αυτός βρισκόταν στη θέση του Ήλιου, ο οποίος έχει διάμετρο 1,4 εκατομμύρια Km, θα έφτανε 
μέχρι την τροχιά του πλανήτη Δία.     

Ο δεύτερος πιο λαμπρός αστέρας είναι ο β Ωρίωνα ή Rigel (στο κάτω δεξιό μέρος της φωτογραφίας). 
Παρατηρώντας τον με γυμνό μάτι φαίνεται να λάμπει με ένα όμορφο μπλε - λευκό χρώμα, ενώ μέσα 
από τα κιάλια ή ένα μικρό ερασιτεχνικό τηλεσκόπιο φαίνεται σαν ένα λαμπρό και καθαρό διαμάντι 
καρφωμένο στο σκοτεινό φόντο του ουρανού. Απέχει περίπου 800 ε.φ. από τη Γη, η διάμετρός του 
είναι περίπου 100 εκατομμύρια Km και η θερμοκρασία στην επιφάνειά του 12000 οC (η θερμοκρασία 
του Ήλιου είναι περίπου 5000 οC). Πρόκειται δηλαδή για ένα θερμό υπεργίγαντα ηλικίας μόλις ενός (1) 
εκατομμυρίου ετών. 

Εκτός όμως από τους δύο αυτούς υπέροχους υπεργίγαντες, αναμφισβήτητα την παράσταση κλέβει το 
Μεγάλο Νεφέλωμα ή Μ42.  Βρίσκεται σε απόσταση 1500 ε.φ. από τη Γη και η διάμετρός του είναι 50 
ε.φ.  Από μία περιοχή με σκοτεινό ουρανό 
φαίνεται, όπως προαναφέρθηκε, ως ένα ασαφές 
νέφος που λάμπει σε γκρι απόχρωση.  Μέσα από 
τον προσοφθάλμιο ενός τηλεσκοπίου φαίνεται ως 
ένα λαμπρό νέφος στο κέντρο του οποίου 
λάμπουν τέσσερις νεογέννητοι αστέρες που 
σχηματίζουν ένα χαρακτηριστικό τραπέζιο. Άρα 
λοιπόν το νεφέλωμα του Ωρίωνα δεν είναι τίποτα 
άλλο από μία περιοχή του γαλαξία μας όπου 
γεννιούνται νέα άστρα.  Οι αστέρες του τραπεζίου 
είναι μπλε υπεργίγαντες των οποίων η εκπληκτικά 
ισχυρή ακτινοβολία θερμαίνει το μεσοαστρικό 
αέριο που τους περιβάλλει κάνοντας να ακτινοβολεί ολόκληρο το αχανές νεφέλωμα.  

Εκτός όμως από το Μεγάλο Νεφέλωμα, ο Ωρίωνας φιλοξενεί ένα ακόμη πολύ γνωστό νεφέλωμα. Το 
νεφέλωμα της Κεφαλής του Ίππου. Ονομάζεται έτσι λόγω του χαρακτηριστικού του σχήματος που 

μοιάζει με κεφάλι αλόγου. Δυστυχώς είναι πολύ 
δύσκολο να παρατηρηθεί με μικρά ερασιτεχνικά 
τηλεσκόπια, ενώ για να έχει κάποιος παρατηρητής 
τη δυνατότητα να το εντοπίσει θα πρέπει να 
διαθέτει τηλεσκόπιο διαμέτρου τουλάχιστον 300 
mm (12 in), ειδικά φίλτρα και φυσικά απόλυτα 
σκοτεινό και διαυγή ουρανό. 

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

                                                                                                        The Great Atlas of Stars  - Serge Brunier  

                                                                                                        The Monthly Sky Guide - Ian Ridpath & Will Tirion 

                                                                                                        Pocket Sky Atlas - Roger W. Sinnot 

                                                                                                        Αστροφωτογραφίες (σελ. 1& 2) - Δημήτρης Μάλλιαρης 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

• 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. 

• Η αστροφωτογραφία της σελίδας 2, όπου απεικονίζεται ο αστερισμός του Ωρίωνα,  λήφθηκε από τον 
αατροφωτογράφο Δημήτρη Μάλλιαρη με τη συνδρομή του Άγγελου Κεχαγιά. 

• Όποιος επιθυμεί να συνδράμει στην προσπάθεια έκδοσης του παρόντος μπορεί να στέλνει τα κείμενά του ή τις 
φωτογραφίες του στο info@enastron.org
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