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Περί του Ηλιακού Συστήµατος 
Με τον όρο “ηλιακό σύστημα” εννούμε το σύνολο των 
σωμάτων που, υπό την βαρυτική επίδραση του Ήλιου, 
βρίσκονται σε τροχιά γύρω από αυτόν. Με τον γενικότερο όρο 
“πλανητικό σύστημα” εννοούμε το σύνολο των σωμάτων που 
βρίσκονται σε τροχιά γύρω από οποιοδήποτε άλλο άστρο 
εκτός του Ήλιου. Βέβαια η λέξη “πλανητικό” υποδηλώνει την 
ύπαρξη πλανητών, οι οποίοι αποτελούν και τα κύρια σώματα 
του πλανητικού συστήματος, εκτός του άστρου. 

Στο σημείωμα αυτό θα σταθούμε όμως στο δικό μας 
πλανητικό σύστημα, ενώ στα εξωηλιακά πλανητικά συστήματα 
θα αναφερθούμε σε κάποιο μελλοντικό τεύχος. 

Το ηλιακό μας σύστημα αποτελείται από τον Ήλιο, ο οποίος 
καταλαμβάνει το 99% της συνολικής μάζας τους συστήματος, 
τους πλανήτες με τους δορυφόρους τους, τους νάνους 
πλανήτες, τους αστεροειδείς, τους κομήτες και τη 
μεσοπλανητική ύλη. (συνέχεια στη σελίδα 2) 

Εβδοµάδα Αστρονοµίας 
Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Αστρονομίας, η οποία φέτος θα 
πραγματοποιηθεί από 23 έως 29 Απριλίου, θα λειτουργήσει, 
μεταξύ άλλων και έκθεση αστροφωτογραφίας στην αίθουσα 
εκδηλώσεων στον 1ο όροφο του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Λάρισας (Κούμα 28). Όσοι αστροφωτογράφοι επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στην έκθεση με έργα τους, παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν με την οργανωτική ομάδα, το αργότερο μέχρι 
το τέλος Φεβρουαρίου, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα 
στο info@enastron.org ή καλώντας στο 6983512219. 
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Τα νέα των πλανητών 

Μεγάλες ποσότητες νερού σε 
μορφή πάγου ανακαλύφθηκαν 
στον Άρη. Πρόκειται για 
τεράστιους παγετώνες, οι οποίοι 
σε ορισμένα σημεία, βρίσκονται 
μόλις ένα με δύο μέτρα κάτω από 
την επιφάνεια του πλανήτη. Τα 
αποθέματα νερού που είναι 
αποθηκευμένα σε αυτούς τους 
παγετώνες είναι ικανά να 
συντηρήσουν πολυάριθμες 
αποικίες ανθρώπων στον Άρη, 
καθώς μπορούν να προμηθεύσουν 
πόσιμο νερό αλλά και οξυγόνο.  

Την ίδια στιγμή η εταιρία Space X, 
η οποία κατασκευάζει οχήματα 
μεταφοράς υλικών στο διάστημα, 
ανακοίνωσε ότι σε έξι μόλις χρόνια 
θα καταφέρει να στείλει τους 
πρώτους ανθρώπους στον 
κόκκινο πλανήτη, ενώ μέχρι το 
2060 θα έχουν δημιουργηθεί 
αποικίες οι οποίες θα αριθμούν 
περίπου 1.000.000 ανθρώπους. Το 
ταξίδι μέχρι το γειτονικό πλανήτη 
θα μειωθεί στις 30 ημέρες, ενώ με 
τη σημερινή τεχνολογία 
απαιτούνται περίπου έξι μήνες. 

Οι προωθητικοί πύραυλοι της 
Space X χρησιμοποιούνται ήδη 
από τη NASA για τη μεταφορά 
εφοδίων στον Διεθνή Διαστημικό 
Σταθμό και έχουν το 
χαρακτηριστικό ότι μπορούν να 
επιστρέψουν στη Γη και μετά από 
προσγείωση ακριβείας να 
χρησιμοποιηθούν εκ νέου.    

    ΕΝΑΣΤΡΟΝ
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Περί του Ηλιακού Συστήµατος 

(συνέχεια από τη σελιδα 1) 

Μπορεί κανείς να φανταστεί το ηλιακό μας σύστημα σαν ένα 
γιγάντιο σφαιρικό κέλυφος διαμέτρο 12 δισεκατομμυρίων km. 
Στο κέντρο τοπυ βρίσκεται ο Ήλιος και γύρω του 
περιφέρονται σε ελλειπτικές τροχιές οι 8 πλανήτες. Μεταξύ 
των τροχιών του Άρη και του Δία βρίσκεται η κύρια ζώνη των 
αστεροειδών. Μία δεύτερη ομάδα αστεροειδών ισορροπεί  
στα δύο σημεία Lagrange (L4 &  L5)  του συστήματος Δία - 
Ήλιου  και σε γωνία 60 μοιρών εκατέρωθεν του πλανήτη. 
Ονομάζονται Τρωικοί επειδή έχουν ονόματα ηρώων του 
τρωικού πολέμου. Πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα 
υπάρχει η ζώνη του Kuiper, όπου βρίσκονται οι νάνοι πλανήτες 
με επικεφαλής τον Πλούτωνα. Τέλος στις εσχατιές του 
ηλιακού συστήματος βρίσκεται το νέφος του Oort όπου 
κατοικούν οι κομήτες. 

Ο αστερισµός του Ταύρου 

Ο αστερισμός του Ταύρου 
είναι ένας ακόμη σημαντικός 
αστερισμός του Χειμώνα και 
ένας από τους δώδεκα 
ζωδιακούς αστερισμούς.  

Τα σπουδαιότερα 
χαρακτηριστικά του 
αστερισμού, εκτός από τον 
πορτοκαλοκόκκινο αστέρα 
Aldebaran, είναι τα δύο 
ανοικτά  σμήνη αστέρων, οι 
Υάδες και οι Πλειάδες.  

Aldebaran είναι η αραβική ονομασία του πιο λαμπρού αστέρα 
του αστερισμού του Ταύρου και σημαίνει ο “ακόλουθος”, 
καθώς λόγω της θέσης του στον ουρανό, μοιάζει να 
ακολουθεί τις Υάδες. Βρίσκεται ανατολικά των Υάδων και 
μοιάζει να αποτελεί μέλος τους. Ωστόσο δεν είναι γιατί οι 
αστέρες του σμήνους αυτού βρίσκονται σχεδόν στη διπλάσια 
απόσταση.  Έτσι απλά προβάλλεται πάνω στο σμήνος των 
Υάδων.  Είναι επίσης γνωστός και με την ελληνική του 
ονομασία, Λαμπαδίας ή α Ταύρου. Πρόκειται για έναν αστέρα 
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Σχολείο Αστρονοµίας 

Το πρώτο μάθημα της νέας χρονιάς 
πραγματοποιήθηκε το Σαββάτο 13 
Ιανουαρίου. Στη συνέχεια έγινε μία 
σύντομη ενημέρωση των γονέων, 
όπου παρουσιάστηκε ο 
απολογισμός από την έναρξη των 
μαθημάτων και ο μελλοντικός 
σχεδιασμός των δράσεων στο 
πλαίσιο του Σχολείου Αστρονομίας. 

Ακολούθησε η γιορτή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας, κατά τη 
διάρκεια της οποίας έγινε 
ανταλλαγή ευχών μεταξύ των 
μαθητών, των γονέων και των 
φίλων της ΚοινΣΕπ “Έναστρον” που 
παρευρέθηκαν. Το τυχερό φλουρί 
κέρδισε μαθητής από το τμήμα του 
Γυμνασίου, ο οποίος έλαβε ως 
δώρο ένα πολύ ωραίο βιβλίο 
αστρονομίας. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους μέλη του 
προσωρινού Διοικητικού 
Συμβουλίου του νεοσύστατου 
Αστρονομικού & Παρατηρησιακού 
Ομίλου Λάρισας.     

Επίσης παρεβρέθηκε η Διευθύντρια 
του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας, 
κα Χρύσα Βουλγαράκη, η οποία 
απηύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό. 
Την ευχαριστούμε θερμά για την 
άψογη συνεργασία, καθώς και τη 
διάθεση των χώρου του 
Ινστιτούτου για τις δραστηριότητές 
μας. 
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παρόμοιο με τον Ήλιο, ο οποίος όμως βρίσκεται στο στάδιο του κόκκινου γίγαντα. Έτσι όταν 
κοιτάζουμε τον αστέρα αυτό είναι σα να βλέπουμε τον ΄Ήλιο σε περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια, έναν 
γέρικο κόκκινο γίγαντα, ψυχρό, που πάλλεται αργά σαν μια κουρασμένη καρδιά και έτοιμο να 
αποβάλλει το εξωτερικό κέλυφος των αερίων του.   Παρουσιάζει επιφανειακή θερμοκρασία περίπου 
3000 ο C, η διάμετρος του είναι 25 φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ήλιου και η φωτεινότητά του είναι 
150  φορές μεγαλύτερη. Βρίσκεται σε απόσταση 65  ε.φ. από εμάς, ενώ το φαινόμενο μέγεθός του 
είναι 0,9. 

    Οι Υάδες είναι ένα ανοιχτό 
σμήνος αστέρων, το οποίο 
βρίσκεται 130 ε.φ. μακρυά  μας και 
η διάμετρός του είναι περίπου 80 
ε.φ. Μια ανέφελη και ασέληνη 
νύχτα, μπορεί κανείς να διακρίνει 
περίπου 20 αστέρες του σμήνους. 
Μέσα από ένα ζευγάρι κιάλια ο 
αριθμός των αστέρων αυξάνεται, 
ενώ συνολικά υπολογίζεται ότι 
τουλάχιστον 200 αστέρες ανήκουν 
στο σμήνος των Υάδων. Όπως 
συνήθως συμβαίνει σε όλα τατ σμήνη, οι αστέρες αυτοί δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα μέσα στο ίδιο 
νεφέλωμα, 600 εκατομμύρια χρόνια πριν. 

Οι Πλειάδες είναι το δεύτερο ανοιχτό σμήνος αστέρων του Ταύρου και το πιο διάσημο και ίσως το πιο 
όμορφο από όλα τα σμήνη του ουρανού. Στο κατάλογο Messier καταλαμβάνει την 45 θέση, άρα είναι 
γνωστό ως Μ45. Στη λαϊκή μας παράδοση είναι η γνωστή Πούλια. Βρίσκεται σε απόσταση 400 ε.φ. από 

εμάς και έχει διάμετρο 30 ε.φ. Με γυμννό μάτι 
ακόμη και από περιοχή με ήπια φωτορύπανση 
είναι ορατοί έξι αστέρες, ενώ στην 
πραγματικότητα το σμήνος αριθμεί πάνω από 
500 νεαρούς αστέρες, οι οποίοι 
δημιουργήθηκαν, όπως και οι Υάδες 
ταυτόχρονα, μέσα στο ίδιο νεφέλωμα πριν από 
70 εκατομμύρια χρόνια. Στη φωτογραφία είναι 
ορατό το νέφος αερίων γύρω από κάθε 
αστέρα, απόδειξη της πολύ νεαρής ηλικίας του 

σμήνους.  Ο πιο λαμπρός αστέρας των Πλειάδων είναι η Αλκυόνη με φαινόμενο μέγεθος 2,9.  Είναι 10 
φορές μεγαλύτερος από τον Ήλιο και εκατοντάδες φορές πιο φωτεινός. 

Επιπλέον στον αστερισμό του Ταύρου βρίσκεται και το Νεφέλωμα του Καρκίνου ή Μ1 σύμφωνα με τον 
κατάλογο Messier. Είναι ό,τι έχει απομείνει από ένα γιγάντιο αστέρα, ο οποίος τελείωσε τη ζωή του με 
μία ισχυρή έκρηξη σουπερνόβα. Η έκρηξη αυτή εμφανίστηκε στον γήινο ουρανό ως ένας νέος 
λαμπρός αστέρας και παρατηρήθηκε από τους Κινέζους αστρονόμους το καλοκαίρι του 1054 μ.Χ. Είχε 
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φαινόμενο μέγεθος -4, παραπλήσιο της Αφροδίτης και σύμφωνα με καταγραφές της εποχής, ήταν 
ορατή για τρεις εβδομάδες. Απέχει από εμάς 6500 ε.φ. κι έχει διάμετρο 6 ε.φ. Αυτό σημαίνει ότι στην 
πραγματικότητα η έκρηξη συνέβη 6500 χρόνια πριν γίνει ορατή από τη Γη. Στο κέντρο του 
νεφελώματος βρίσκεται ο πυρήνας τπυ αρχικού άστρου, ένας αστέρας νετρονίων. Το αντικείμενο αυτό 
έχει μάζα τρεις φορές τη μάζα του Ήλιου και διάμετρο μόλις 10 km. Με τα δεδομένα αυτά, είναι εύκολο 
κανείς να φανταστεί πόσο πυκνή είναι η ύλη που το αποτελεί. Λόγω της μεγάλης πυκνότητας και υπό 
την πολύ ισχυρή πίεση της βαρύτητας κατά την κατάρρευση του πυρήνα του αστέρα, τα άτομα που 
τον αποτελούσαν έχασαν τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια τους και απέμειναν μόνο τα νετρόνια, 
στοιβαγμένα το ένα δίπλα στο άλλο. Περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του με την ιλιγγιώδη 
ταχύτητα των 30 στροφών ανά δευτερόλεπτο. 

Ο ουρανός του Φλεβάρη 

     Οι φάσεις της Σελήνης 

  7 Φεβρουαρίου - Τελευταίο Τέταρτο 

15 Φεβρουαρίου - Νέα Σελήνη 

23 Φεβρουαρίου - Πρώτο Τέταρτο 

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Τhe Great Atlas of Stars  - Serge Brunier  

 The Monthly Sky Guide - Ian Ridpath & Will Tirion 

 Pocket Sky Atlas - Roger W. Sinnot 

Αστροφωτογραφίες (σελ.  2) - Akira Fujii (http://
sci.esa.int/) 

  www.calsky.com 

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. 

• 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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