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Άνθρωπος και Αστρονοµία 
Η Αστρονομία είναι από τις αρχαιότερες αν όχι η αρχαιότερη 
επιστήμη. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που έλυσε το πρόβλημα 
της εύρεσης τροφής, της στέγης και της ένδυσης, άρχισαν να 
τον απασχολούν και θέματα πέρα από αυτά που σχετίζονταν 
με την επιβίωσή του. 

Έτσι ύψωσε το βλέμμα του στον ουρανό και κοίταξε ψηλά. 
Εξάλλου η λέξη άνθρωπος ετυμολογικά προέρχεται από τις 
αρχαίες ελληνικές λέξεις “άνω θρώσκω” που σημαίνουν 
“κοιτάζω ψηλά”. Κοίταξε λοιπόν ψηλά και αντίκρυσε για πρώτη 
φορά τα αστέρια. 

Είδε τα αμέτρητα φωτεινά σημάδια που έστεκαν διάσπαρτα 
στο  νυχτερινό στερέωμα και αναρωτήθηκε γύρω από αυτά. 
Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, διαπίστωσε την 
κίνηση του Ήλιου κσι παρατήρησε την καθημερινή του πορεία 
από την ανατολή μέχρι τη δύση. Αντιλήφθηκε ότι ο Ήλιος του 
πρόσφερε το φως, τη θερμότητα και την ενέργεια που 
χρειαζόταν να μεγαλώσουν και να αποδώσουν καρπούς τα 
σπαρτά του. Κατανόησε λοιπόν τη σπουδαιότητά του για την 
επιβίωσή του. 

Με το πέρασμα των αιώνων και καθώς ο ανθρώπινος νους 
εξελισσόταν προς ένα πιο παραγωγικό και δημιουργικό 
επίπεδο, ο άνθρωπος οπλισμένος με φαντασία και με όλο και 
περισσότερο αυξανόμενη περιέργεια, συνέχισε να παρατηρεί 
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Ο µήνας της Εαρινής 
Ισηµερίας 

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας της 
εαρινής ισημερίας. Ημερολογιακά 
ο πρώτος μήνας της άνοιξης, ενώ 
υπό το πρίσμα της αστρονομικής 
γνώσης η εποχή αυτή αρχίζει τη 
στιγμή της εαρινής ισημερίας.  

Ας δούμε όμως μερικές βασικές 
πληροφορίες για τις ισημερίες και 
την εαρινή ειδικότερα. Δύο (2) 
είναι τα σημεία της ισημερίας, το 
εαρινό και το φθινοπωρινό. Λέμε 
σημεία γιατί στην πραγματικότητα 
είναι τα σημεία τομής του 
ουράνιου ισημερινού με την 
εκλειπτική. Κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα  ο Ήλιος βρίσκεται κάτω 
από τον ουράνιο ισημερινό, άρα 
στο νότιο ημισφαίριο του 
ουρανού και για το λόγο αυτό τον 
βλέπουμε να βρίσκεται σε σχετικά 
μικρή απόσταση από τον 
ορίζοντα. Καθώς η άνοιξη 
πλησιάζει και ο Ήλιος προσεγγίζει 
το σημείο της εαρινής ισημερίας 
αυξάνει η φαινόμενη απόστασή 
του απο τον ορίζοντα κι ανεβαίνει 
όλο και πιο ψηλά στον ουράνιο 
θόλο. Καθώς το διασχίζει 
διέρχεται από τον ουράνιο 
ισημερινό και περνάει στο βόρειο 
ημισφαίριο. Την ίδια στιγμή ο 
άξονας περιστροφής της Γης, ο 
οποίος έχει κλίση 23,5 μοιρών με 
το επίπεδο της εκλειπτικής έρχεται 
σε τελείως κάθετη θέση. (Συνέχεια 
στη σελ.2) 

    ΕΝΑΣΤΡΟΝ
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τον ουρανό. Τώρα όμως μεσά από διαφορετικό πρίσμα και 
υπό νέα οπτική γωνία. Έτσι μετέφερε εικόνες από την 
επιφάνεια της Γης στον ουράνιο θόλο και είδε να 
σχηματίζονται ερπετά, δράκοντες, άρκτοι , λέοντες, φτερωτά 
άλογα και άλλες περίεργες παραστάσεις. Έτσι γεννήθηκαν οι 
πρώτοι αστερισμοί.         

Εβδοµάδα Αστρονοµίας 
Καθώς το πρόγραμμα της Εβδομάδας Αστρονομίας έχει 
σχεδόν ολοκληρωθεί και με δεδομένο ότι μπαίνουμε στην 
τελική ευθεία, είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι τη 
Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Απριλίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο 
θα φιλοξενηθεί, μεταξύ άλλων, έκθεση μετεωριτών από την 
προσωπική συλλογή του κου Τάκη Θεοδοσίου. Το βράδυ της 
Δευτέρας ο κος Θεοδοσίου θα δώσει διάλεξη για τους 
μετεωρίτες.  

Πέραν αυτού, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του 
καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κου Ξενοφώντος 
Μουσά για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων. Η ομιλία θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Απριλίου στο Χατζηγιάννειο 
Πνευματικό Κέντρο Λάρισας.     

Ο µήνας της Εαρινής Ισηµερίας 

(συνέχεια από τη σελιδα 1) 

Ως αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού το βόρειο και το νότιο 
ημισφαίριο της Γης δέχονται την ίδια ποσότητα ακτινοβολίας 
από τον Ήλιο. Έτσι έχουμε την ίδια διάρκεια ημέρας και 
νύχτας, ενώ όταν στο βόρειο ημισφαίριο συμβαίνει η εαρινή 
ισημερία στο νότιο συμβαίνει η φθινοπωρινή και το 
αντίστροφο. Από τη στιγμή της εαρινής ισημερίας η ημέρα 
κερδίζει διαρκώς διάρκεια σε βάρος της νύχτας μέχρι το 
θερινό ηλιοστάσιο στις 21 Ιουνίου οπότε έχουμε τη μέγιστη 
διάρκειά της. 

Συνήθως η εαρινή ισημερία συμβαίνει μεταξύ 20 και 22 
Μαρτίου, ενώ για φέτος θα συμβεί στις 20 Μαρτίου και ώρα 
16:15. 

Με τον όρο ουράνιο ισημερινό εννοούμε την προβολή του 
ισημερινού της Γης στον ουρανό, ενώ εκλειπτική είναι το 
επίπεδο περιφοράς των πλανητών, άρα και της Γης, γύρω από 
τον Ήλιο. Το επίπεδο αυτό αν προβληθεί στον ουράνιο θόλο 
παίρνει τη μορφή μιας νοητής γραμμής την οποία φαίνεται να 
ακολουθεί ο Ήλιος κατά τη φαινόμενη κίνησή του στη 
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Σχολείο Αστρονοµίας 

Με αμείωτο ενδιαφέρον 
συνεχίστηκαν τα μαθήματα 
αστρονομίας κατά το μήνα που 
πέρασε. Το Μάρτιο, εκτός από τα 
μαθήματα αναλυτικής 
παρουσίασης των σωμάτων του 
ηλιακού μας συστήματος, θα 
εγκαινιάσαμε κι ένα δεύτερο 
μάθημα, αυτό της ουρανογραφίας. 

Μέσα από το μάθημα αυτό οι 
μαθητές θα γνωρίσουν τους 
αστερισμούς και τα πιο σημαντικά 
αντικείμενα που αυτοί φιλοξενούν. 

Πριν την έναρξη του μαθήματος 
αυτού, οι μαθητές ήδη 
εξοικειώθηκαν με  τις κινήσεις της 
ουράνιας σφαίρας, τις 
ουρανογραφικές συντεταγμένες 
και τις βασικές πληροφορίες που 
απαιτούνται για την ανάγνωση 
αστρονομικών χαρτών. 

Σύντομα θα εισαχθούν επιπλέον 
μαθήματα παρουσίασης και 
χρήσης αστρονομικών οργάνων 
παρατήρησης, όπως κυάλια και 
τηλεσκόπια. 

Με τα εφόδια αυτά οι μαθητές μας 
σύντομα θα είναι έτοιμοι να 
κατακτήσουν τον ανοιξιάτικο πια 
νυχτερινό ουρανό. 

Επίσης το μήνα αυτό ξεκινά τις 
εργασίες της η Λέσχη Εξερευνητών 
του Έναστρου Ουρανού “Τα 
Πεφταστέρια”.
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διάρκεια της ημέρας και οι πλανήτες κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι η διεθνής ονομασία της εαρινής ισημερίας είναι vernal equinox. Η λέξη 
equinox είναι σύνθετη από το equal που σημαίνει ίσος ή ισοδύναμος και το nox που σημαίνει νύχτα. 

Ο αστερισµός του Ηνίοχου 

Ο αστερισμός του Ηνίοχου βρίσκεται βόρεια του Ωρίωνα, με τον Ταύρο να παρεμβάλεται ανάμεσά 

τους.  

Ο πιο λαμπρός του αστέρας είναι ο α Ηνίοχου ή Αίγα. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Αίγα είναι 

η κατσίκα Αμάλθεια που με το γάλα της έθρεψε τον μικρό Δία, όταν η μητέρα του Ρέα τον έκρυψε στο 

Ιδαίο Άντρο από τον πατέρα του Κρόνο. Ο αστέρας αυτός βρίσκεται σε απόσταση 42 ε.φ. από εμάς 

και είναι ο 6ος πιο λαμπρός αστέρας. Με γυμνό μάτι παρατηρούμε την κιτρινωπή του απόχρωση ενώ 

κανένα ερασιτεχνικό τηλεσκόπιο δεν μπορεί να αποκαλύψει την πραγματική του φύση. Είναι δηλαδή 

ένα διπλό αστρικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από δύο γίγαντες αστέρες. Περιφέρονται ο ένας 

γύρω από τον άλλο σε απόσταση 100 εκ. Km με περίοδο περιφοράς περίπου τρεις (3) μήνες. Η 

διάμετρος του καθενός είναι περίπου 15 εκ. Km και η φωτεινότητά τους 130 φορές μεγαλύτερη από 

αυτή του Ήλιου.  

Στο νυχτερινό ουρανό η Αίγα φαίνεται να συνοδεύεται από 

τρεις (3) πιο αμυδρούς αστέρες τους ε, η και ζ Ηνίοχου οι 

οποίοι παριστάνουν τα τρία (3) μικρά κατσικάκια της 

Αμάλθειας.  Ο ε Ηνίοχου είναι ένας υπεργίγαντας αστέρας, ο 

οποίος έχει διάμετρο 200 εκ. Km, λάμπει με την ένταση 20.000 

ήλιων και βρίσκεται σε απόσταση 2000 ε.φ.  Πρόκειται για 

έναν από τους πιο λαμπρούς αστέρες του γαλαξία μας και 

έναν από τους πιο μακρινούς και ταυτόχρονα ορατούς με 

γυμνό μάτι. Στην πραγματικότητα υπάρχει κι ένας συνοδός 

αστέρας, ο οποίος περιβάλλεται από ένα δίσκο μεσοαστρικής 

σκόνης. Κάθε 27 χρόνια αυτός ο αστέρας περνάει μπροστά 

από τον ε Ηνίοχου προκαλώντας μία έκελιψη που διαρκεί 

περίπου δύο (2) χρόνια. Ως αποτέλεσμα αυτής της έκλειψης 

είναι η πτώση της λαμπρότητάς, η οποία είναι παρατηρήσιμη 

με γυμνό μάτι. Το φαινόμενο αυτό συνέβη τελευταία φορά 

μετάξύ των ετών 2009 και 2011. 

Στον αστερισμό του Ηνίοχου επίσης βρίσκονται  τρία (3) ενδιαφέροντα ανοιχτά αστρικά σμήνη τα 

οποία σύμφωνα με τον κατάλογο Messier είναι τα Μ36, Μ37 και Μ38. Το πιο σπουδαίο και 

αξιοσημείωτο από αυτά είναι το Μ37. Βρίσκεται σε απόσταση 4600 ε.φ. και η διάμετρός του είναι 25 
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ε.φ. Αποτελείται κυρίως από μπλε γίγαντες αστέρες, οι οποίοι έλαμψαν γαι πρώτη φορά, όλοι μαζί 

ταυτόχρονα, πριν από περίπου 200 εκ. έτη.  

Ο ουρανός του Μάρτη 

    

  Οι φάσεις της Σελήνης                   Ώρα Ανατολής Πανσελήνου* 

02 Μαρτίου - Πανσέληνος                                      18:55 

09 Μαρτίου - Τελευταίο Τέταρτο 

17 Μαρτίου - Νέα Σελήνη 

24 Μαρτίου - Πρώτο Τέταρτο 

31 Μαρτίου - Πανσέληνος                                       19:48     

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 Τhe Great Atlas of Stars  - Serge Brunier  

 The Monthly Sky Guide - Ian Ridpath & Will Tirion 

 Pocket Sky Atlas - Roger W. Sinnot 

  www.calsky.com 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

• Στις ώρες ανατολής της Πανσελήνου έχει συνυπολογιστεί η διόρθωση της θερινής ώρας που ισχύει 
από τις 25/3. Ενημέρωση από Δημοτικό  Αστεροσκοπείο Λάρισας. 

• 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, το αργότερο μέχρι την 20η κάθε μήνα.
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