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Γιατί όμως ονομάζεται θερινό ηλιοστάσιο; Θερινό γιατί 
συμβαίνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ηλιοστάσιο 
γιατί ο Ήλιος κατά τη διάρκεια της φαινόμενης κίνησης του 
κάνει μία στάση και αρχίζει την αντίστροφη πορεία που θα τον 
οδηγήσει στο χειμερινό ηλιοστάσιο στις 21 Δεκεμβρίου, αφού 
πρώτα το Σεπτέμβριο περάσει από το φθινοπωρινό ισημερινό 
σημείο.  Όλη αυτή η διαδικασία είναι αποτέλεσμα της 
περιφοράς της Γης γύρω από τον Ήλιο και της κλίσης του 
άξονα περιστροφής της, ο οποίος σχηματίζει γωνία 23,5 
μοιρών με την εκλειπτική.  
Η ίδια αυτή διαδικασία “ευθύνεται” και για την εναλλαγή των 
εποχών. Καθώς η Γη περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο σε 
ελλειπτική τροχιά διέρχεται, όπως ήδη έχουμε πει, από τα δύο 
ισημερινά σημεία και τα δύο ηλιοστάσια. Ταυτόχρονα 
διέρχεται και από δύο ακόμη σημαντικά σημεία το περιήλιο 
και το αφήλιο. Στο περιήλιο βρίσkεται στις 3-4 Ιανουαρίου, 
ενώ στο αφήλιο στις 3-4 Ιουλίου. Άρα η Γη βρίσκεται πιο κοντά 
στον Ήλιο κατά τη διάρκεια του χειμώνα και στην πιο 
απομακρυσμένη της θέση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 
Κατά το χειμώνα το βόρειο ημισφαίριο της Γης βρίσκεται στην 

αντίθετη κατεύθυνση από τον Ήλιο, ενώ το νότιο ημισφαίριο 
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Το Θερινό Ηλιοστάσιο 

Μετά την εαρινή ισημερία ο 
Ήλιος συνεχίζει καθημερινά την 
ανοδική του πορεία στον 
ουρανό του βορείου 
ημισφαιρίου. Έτσι ανατέλει το 
πρωί και δύει το βράδυ όλο και 
πιο βόρεια, διαγράφοντας με 
τον τρόπο αυτό όλο και 
μεγαλύτερη διαδρομή. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα να 
παραμένει όλο και μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα στον ουράνιο 
θόλο στέλνοντας τις ακτίνες 
του στην επιφάνεια της Γης. 
Αυτή η διαδικασία 
κορυφώνεται την ημέρα του 
θερινού ηλιοστασίου, το οποίο 
συμβαίνει στις 21 Ιουνίου. 

Την ημέρα αυτή ο Ήλιος κατά 
την ανατολή του βρίσκεται στο 
πιο βόρειο σημείο του 
ανατολικού ορίζοντα ενώ 
αντίστοιχα το βράδυ κατά τη 
δύση του βρίσκεται επίσης στο 
πιο βόρειο σημείο του δυτικού 
ορίζοντα. Λαμβάνοντας υπόψη 
τα στοιχεία αυτά γίνεται εύκολα 
αντιληπτό ότι ο Ήλιος την 
ημέρα αυτή έχει διαγράψει τη 
μεγαλύτερη διαδρομή της 
φαινόμενης κίνησής του στον 
ουρανό. Για το λόγο αυτό λέμε 
ότι έχουμε τη μεγαλύτερη 
διάρκεια της ημέρας και 
αντίστοιχα η μικρότερη 
διάρκεια της νύχτας. Επίσης την 
ημέρα του θερινού ηλιοστασίου 
ο Ήλιος φτάνει στο μέγιστο  
ύψος  του στον ουρανό. 

    ΕΝΑΣΤΡΟΝ
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“κοιτάζει” προς την πλευρά του άστρου μας. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα το βόρειο ημισφαίριο να δέχεται λιγότερη 
ακτινοβολία, άρα έχει χειμώνα και το νότιο ημισφαίριο το 
αντίθετο, άρα έχει καλοκαίρι.  Το αντίστροφο ακριβώς 
συμβαίνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οπότε η Γη 
στρέφει το βόρειο ημισφαίριο της προς τον Ήλιο. 

Σχολείο Αστρονοµίας 
(συνέχεια από τη διπλανή στήλη) 

θα συνεχιστούν και κατά τη θερινή περίοδο. Έτσι για τον 
Ιούνιο προγραμματίσαμε τη θεωρητική μας συνάντηση για την 
Παρασκευή 15 Ιουνίου (19:00-20:30) στο Γαλλικό Ινστιτούτο 
και την παρατηρησιακή μας συνάντηση για τη Δευτέρα 18 
Ιουνίου (19:30) στο λόφο του φρουρίου, πάνω από το αρχαίο 
θέατρο.  Θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας με παρατήρηση 
του Ήλιου και στη συνέχεια θα παρατηρήσουμε τη Σελήνη, 
τους δύο (2) μεγαλύτερους πλανήτες του ηλιακού μας 
συστήματος Δία και Κρόνο και θα κάνουμε πρακτική 
εξάσκηση στο μάθημα ουρανογραφίας μελετώντας τους 
πολύ εντυπωσιακούς θερινούς αστερισμούς.  

Το Θερινό Τρίγωνο 
Αυτό το μήνα αρχίζει την εμφανισή του στο προσκήνιο του 
νυχτερινού ουρανού ένας σχηματισμός αστέρων ο οποίος ο 
ίδιος δεν είναι αστερισμός, συμμετέχουν όμως στη 
διαμόρφωσή του τρεις από τους πιο χαρακτηριστικούς και πιο 
όμορφους αστερισμούς του καλοκαιριού ή πιο σωστά 
συμμετέχουν οι πιο λαμπροί αστέρες των αστερισμών αυτών. 
Πρόκειται για το Θερινό Τρίγωνο. Ένα τρίγωνο του οποίου τις 
κορυφές κατέχουν τρεις πολύ ευδιάκριτοι και λαμπροί 
αστέρες. Ο α Λύρας ή Βέγας, ο α Κύκνου ή Deneb και ο α 
Αετού ή Altair. 

Το Θερινό Τρίγωνο είναι ένας εμφανής σχηματισμός, ο οποίος 
χρησιμοποιείται από τους παρατηρητές του έναστρου θερινού  
ουρανού ως οδοδείκτης για να εντοπίζουν μικρούς και 
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Σχολείο Αστρονοµίας 

Το Σάββατο 26 Μαϊου 
ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα 
του Σχολείου Αστρονομίας.  

Κλείσαμε λοιπόν τη φετινή 
πρώτη χρονιά μας 
παρουσιάζοντας κάποια 
εισαγωγικά στοιχεία για τα είδη 
των τηλεσκοπίων και τον τρόπο 
λειτουργίας τους και στη 
συνέχεια επιδόσαμε τα 
πιστοποιητικά συμμετοχής σε 
όλους του μαθητές και 
μαθήτριες.  

Τέλος βραβεύσαμε τα παιδιά που 
πρώτευσαν επιδίδοντας στο 
καθένα από ένα τηλεσκόπιο. 

Στο Τμήμα του Γυμνασίου 
πρώτευσε η μαθήτρια της Β΄ 
Τάξης του 7ου Γυμνασίου 
Λάρισας Τσούμπανου Βασιλική 
και στο Τμήμα Δημοτικού η 
μαθήτρια της Ε΄ Τάξης του 4ου 
Δημοτικού Σχολείου Λάρισας 
Τερψιχόρη Καβαλλιεράτου. 

Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά 
καλή πρόοδο. Δεν λέμε όμως 
καλό καλοκαίρι καθώς οι 
αστρονομικές μας αναζητήσεις  
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αμυδρούς αστερισμούς ή ακόμη και αντικείμενα βαθέως ουρανού. 

Στο εσωτερικό του τριγώνου συναντάμε τον αστερισμό του 
Βέλους και της Αλεπούς. Σε αυτόν τον τελευταίο, ουσιαστικά 
άσημο, αστερισμό βρίσκεται κρυμμένο ένα πραγματικό διαμάντι 
του βαθέως ουρανού, το πλανητικό νεφέλωμα Dumbbel ή Μ27 
σύμφωνα με την κατάταξη του μεγάλου Γάλλου αστρονόμου 
Charles Messier στον ομώνυμο κατάλογό του. Είναι το πρώτο 
πλανητικό νεφέλωμα που ανακαλύφθηκε και αυτλο συνέβη το 
1764. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1400 ε.φ. 

Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένα χρήσιμα, σε κάθε εξερευνητή του έναστρου ουρανού, στοιχεία 
για τους τρεις (3) αστερισμούς που συμμετέχουν στο θερινό τρίγωνο. 

Αστερισμός της Λύρας 

Μικρός μεν, πολύ ευδιάκριτος δε αστερισμός φιλοξενεί εκτός από τον πολύ λαμπρό Βέγα δύο (2) 
ακόμη πολύ ελκυστικά σε όλους  τους παρατηρητές αντικείμενα. Αυτά είναι ο αστέρας ε Λύρας, ο 
οποίος είναι επίσης γνωστός και ως διπλός - διπλός. Ονομάζεται έτσι γιατί αποτελείται από ένα ζεύγος 
φυσικών διπλών αστέρων εκ των οποίων ο καθένας είναι και ίδιος διπλός. Πρόκειται δηλαδή για ένα 
τετραπλό σύστημα το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 130 ε.φ. από εμάς. Ο πιο λαμπρός από τους 
τέσσερις αστέρες του συστήματος είναι 20 φορές πιο λαμπρός από τον Ήλιο και τα δύο ζεύγη απέχουν 
μεταξύ τους απόσταση ίση με την απόσταση που διανύει το φως σε δύο (2) μήνες. 

Το δεύτερο αντικείμενο είναι ένα πλανητικό νεφέλωμα το οποίο 
βρίσκεται μεταξύ των αστέρων β (Sheliak) και γ (Sulafat) Λύρας σε 
απόσταση 2000 ε.φ. Είναι γνωστό με το όνομα Ring Nebula ή Μ57. 
Στο κέντρο του νεφελώματος βρίσκεται ένας λευκός νάνος, 
απομεινάρι ενός αστέρα ο οποίος τελείωσε τη ζωή του αφού πρώτα 
πέρασε από το τελικό στάδιο της εξέλιξης του, αυτό του κόκκινου 
γίγαντα. 

Τέλος ο α Λύρας ή Βέγας, ο πιο λαμπρός αστέρας της Λύρας και ο 
πέμπτος πιο λαμπρός αστέρας του νυχτερινού ουρανού λάμπει με 
φαινόμενο μέγεθος 0,0 και βρίσκεται σε απόσταση 25 ε.φ. Είναι 
ένας νέος αστέρας 50 φορές πιο λαμπρός από τον Ήλιο και 
επιφανειακή θερμοκρασία 9500 ο C. 

Αστερισμός του Κύκνου 

Ένας πολύ μεγάλος και ευδιάκριτος αστερισμός οι αστέρες του 
οποίου σχηματίζουν έναν τεράστιο σταυρό στο σχήμα του Κύκνου 
σε πτήση. Την ουρά του Κύκνου σηματοδοτεί ο πιο λαμπρός 
αστέρας του ο α Κύκνου ή Deneb και το κεφάλι του ο β Κύκνου ή 
Albireo. O Deneb είναι ένας μπλε υπεργίγαντας σε απόσταση 3000 
ε.φ από εμάς και λάμπει με φαινόμενο μέγεθος 1,25. O Albireo είναι 
ένας από τους ομορφότερους διπλούς αστέρες του νυχτερινού 
ουρανού. Αποτελείται από έναν αστέρα μεγέθους 3,1 και χρώματος 
πορτοκαλί και έναν πιο αμυδρό μεγέθους 5,1 χρώματος 
κυανοπράσινο.   
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Αστερισμός του Αετού 

Ο τρίτος αστερισμός που συμμετέχει στο Θερινό Τρίγωνο είναι ο αστερισμός του Αετού. Ο α Αετού ή 
Altair είναι ένας αστέρας μεγέθους 0,8 και βρίσκεται σε απόσταση 16, 8 ε.φ.  Είναι ένας από τους πιο 
κοντινούς αστέρες στη Γη και αξίζει να σημειωθεί ότι το σκάφος της NASA  Pioneer 11, το οποίο 
εκτοξεύτηκε το 1973 και κατευθύνεται προς τον αστερισμό του Αετού υπολογίζεται ότι θα φτάσει 
στον Altair σε περίπου 1 εκατομμύριο έτη. 

Ο ουρανός του Ιουνίου 

Οι φάσεις της Σελήνης                    

06 Ιουνίου - Τελευταίο Τέταρτο 

13 Ιουνίου - Νέα Σελήνη 

20 Ιουνίου - Πρώτο Τέταρτο 

28 Ιουνίου - Πανσέληνος          Ανατολή στις 21:03                               

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

http://earthsky.org/favorite-star-patterns/summer-triangle-asterism-vega-deneb-altair 

http://www.constellation-guide.com/dumbbell-nebula-messier-27/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ring_Nebula 

https://fineartamerica.com/shop/posters/albireo 

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 

• Στην ώρα 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. 
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