
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Καθαρός βραδινός ουρανός, 

διαυγή μακρινά αστέρια, 

καθαρά όπως η ευτυχία του παιδιού. 

Ω! γιατί πρέπει να σκέφτομαι για σας; 

Αστέρια, είστε διάφανα όπως η ευτυχία μου! 

Γιατί είσαι δυστυχισμένος;   

μου λένε οι άνθρωποι. 

Τόσο είμαι δυστυχισμένος, 

καλοί  άνθρωποι, όσο τ’ αστέρια κι ο ουρανός   – 

τ’ αστέρια κι ο ουρανός  –  μα εγώ είμαι άνθρωπος! … 

Οι άνθρωποι, ο ένας με τον άλλο, 

φθονούν, τρέφονται. 

Εγώ ήδη είμαι ενάντια, 

μόνο ζηλεύω τα όμορφα αστέρια, 

μόνο τη θέση τους θα’ θελα να πάρω. 

Mιχαήλ Λέρμοντοφ 

 
 
 
Από μικρός ήθελα να ξέρω πως το έλεγαν αυτό που θαύμαζα. 
Δεν μου έφτανε να βλέπω ένα λουλούδι, ένα ζώο ή ένα άστρο. 
Ήθελα να ξέρω το όνομα του. 
Περισσότερο θαυμασμό και δέος μου προκαλούσε και μου προκαλεί ο νυχτερινός 
ουρανός. 
Μικρές φωτεινές κηλίδες που κάθε βράδυ εδώ και εκατομμύρια χρόνια στέκουν στις ίδιες 
σχεδόν θέσεις μου δείχνουν την απεραντοσύνη και την τελειότητα του σύμπαντος.  
Η θέα του νυχτερινού ουρανού έχει εμπνεύσει και συνεχίζει να εμπνέει τους ποιητές,  
τους ζωγράφους και τους εραστές. 
Κι ενώ σήμερα γνωρίζουμε αρκετά για τα άστρα με τη βοήθεια της επιστήμης και της 
τεχνολογίας, οι άνθρωποι πριν από πολλά χρόνια έβλεπαν στον ουρανό σχηματισμούς που 
έμοιαζαν με ανθρώπους, ζώα ή αντικείμενα.  
Έπλαθαν λοιπόν μύθους για να μπορέσουν να εξηγήσουν αυτό που παρατηρούσαν. 
Μερικούς τέτοιους μύθους και όχι μόνο θα δούμε στις σελίδες που ακολουθούν.  

Δημήτρης Καραγιάννης 
 



 
 

Τι είναι αστέρι; 
Τα αστέρια που βλέπουμε τη νύχτα στον 
ουρανό είναι πελώριες διάπυρες μπάλες 
αερίου.  
Ένα τέτοιο αστέρι είναι και ο Ήλιος μας!  
Κάθε αστέρι λάμπει και παράγει τεράστια 
ποσά ενέργειας.  
Όλα τα αστέρια ακτινοβολούν και 
θερμαίνουν τον περιβάλλοντα χώρο και 
τους πλανήτες που βρίσκονται κοντά τους. 
Στο κέντρο κάθε αστέρα υπάρχει ένα 

φυσικό πελώριο πυρηνικό εργοστάσιο που παράγει ενέργεια και κάνει το αστέρι να 
ακτινοβολεί για δισεκατομμύρια χρόνια! 
Το χρώμα που έχει ένα άστρο εξαρτάται από τη θερμοκρασία του.  
Τα θερμότερα άστρα έχουν χρώμα  μπλε ή λευκό, τα λιγότερο θερμά κίτρινο ή πορτοκαλί 
και τα ψυχρότερα κόκκινο. 
Τα άστρα γεννιούνται και πεθαίνουν. Ο θάνατος ενός άστρου γίνεται με μία τεράστια 
έκρηξη supernova και όλα τα χημικά στοιχεία του άστρου διασκορπίζονται στο διάστημα.  
Αυτά τα χημικά στοιχεία αποτελούν τη βάση δημιουργίας άλλων άστρων, πλανητών ακόμη 
και της ίδιας της ζωής! 
 
Τι είναι πλανήτης; 

Πλανήτης είναι κάθε αρκετά μεγάλο 
ουράνιο σώμα με σφαιρικό σχήμα, που 
περιφέρεται γύρω από ένα αστέρι στη 
δική του τροχιά.  
Η Γη είναι ένας πλανήτης που μαζί με 
άλλους μικρούς και μεγάλους 
πλανήτες περιφέρονται γύρω από το 
κοντινό μας αστέρι, τον Ήλιο.  
Η βασική διαφορά μεταξύ αστέρα και 

πλανήτη είναι ότι το αστέρι είναι αυτόφωτο σώμα, δηλαδή ακτινοβολεί το δικό του φως.  
Οι πλανήτες φωτίζονται από το αστέρι τους και ανακλούν το φως.  
Έτσι, κάποιοι πλανήτες του Ήλιου μας λάμπουν δυνατά στον ουρανό και μοιάζουν με τα 
αστέρια.  
Οι πλανήτες ονομάστηκαν έτσι, γιατί τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι τα παρατηρούσαν να 
«πλανώνται» (να αλλάζει η θέση τους), σε σχέση με τα άλλα αστέρια.  
Το Ηλιακό μας σύστημα έχει οκτώ μεγάλους πλανήτες με τα εξής ονόματα:  
Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας.  
Οι τέσσερις τελευταίοι είναι αεριώδεις γίγαντες πλανήτες που αποτελούνται από αέρια 
και ρευστά υλικά. 
 
 
 



 
 

Τι είναι η Ουράνια Σφαίρα; 
Κοιτάζοντας τον έναστρο ουρανό από 
ένα μέρος με ανοικτό ορίζοντα, χωρίς 
ψηλά κτήρια και δέντρα, θα μπορούσαμε 
να τον προσομοιάσουμε με ένα 
φανταστικό τεράστιο θόλο που βρίσκεται 
πάνω από το κεφάλι μας. Πάνω σε αυτόν 
τον θόλο θα μπορούσαμε να 
φανταστούμε πως είναι «στερεωμένα» 
τα αστέρια, η Σελήνη και οι πλανήτες. 
Αυτός ο τεράστιος θόλος που βρίσκεται 
σε μεγάλη απόσταση από εμάς, 
επεκτείνεται και κάτω από τον ορίζοντα 
και περιβάλλει ολόκληρη τη Γη.  
 

Ο νοητός αυτός θόλος ονομάζεται Ουράνια Σφαίρα. 
 
Γιατί μας φαίνεται να «κινείται» η Ουράνια Σφαίρα με τα αστέρια; 

Η Γη περιστρέφεται γύρω από τον νοητό 
άξονα της και περιφέρεται σε ελλειπτική 
τροχιά γύρω από τον Ήλιο. 
Ο Ήλιος, η Σελήνη, οι αστέρες και όλα τα 
ουράνια σώματα ανατέλλουν, 
μεσουρανούν και δύουν κατά την 
διάρκεια του 24ώρου.  
Αυτή η φαινόμενη περιστροφή του 
ουρανού οφείλεται κυρίως στην 
περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονα 
της.  
Έτσι, επειδή η Γη περιστρέφεται από την 
δύση προς την ανατολή, η ουράνια 
σφαίρα με τα ουράνια σώματα, μας 
φαίνεται να περιστρέφονται αντίστροφα. 

 
Ποιο είναι το διασημότερο αστέρι του ουρανού; 
Το πιο κοντινό αστέρι στη Γη είναι ο Ήλιος μας.  
Έχει διάμετρο 100 φορές μεγαλύτερη από τη Γη, δεσπόζει στο κέντρο του Ηλιακού μας 
συστήματος και ζεσταίνει τη Γη και τους άλλους πλανήτες, εδώ και δισεκατομμύρια 
χρόνια.  
Οι άνθρωποι μελετούν τον Ήλιο και γνωρίζουν πολλά για τη ζωή του.  
Τα άλλα αστέρια φαίνονται σαν μικρές κουκίδες φωτός ακόμη και με τα ισχυρότερα 
τηλεσκόπια γιατί βρίσκονται πολύ πιο μακριά από τον Ήλιο μας.  
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Πόσο μακριά βρίσκονται τα αστέρια; 
Ο  Ήλιος είναι ένα μικρό-μικρομεσαίο αστέρι, από τα 250.000.000.000 (δισεκατομμύρια) 
αστέρια του Γαλαξία μας. Όμως σε εμάς ο Ήλιος φαντάζει τεράστιος αφού βρίσκεται πολύ 
κοντά στη Γη. Η απόσταση της Γης από τον Ήλιο είναι 150.000.000 χιλιόμετρα.  
Το φως του Ήλιου κάνει οκτώ περίπου λεπτά για να φθάσει στην επιφάνεια της Γης.  
Τα άλλα αστέρια βρίσκονται πολύ-πολύ μακρύτερα από τον Ήλιο.  
Το κοντινότερο αστέρι στη Γη, μετά τον Ήλιο είναι ο Εγγύτατος του Κενταύρου και 
βρίσκεται πολύ μακριά σε απόσταση 41.000.000.000.000 (τρισεκατομμύρια) χιλιόμετρα. 
Το φως  από αυτό το αστέρι κάνει 4 χρόνια για να φθάσει μέχρι τη Γη. 
Έτσι, σε μικρότερη κλίμακα, αν ο Ήλιος μας ήταν ένα πορτοκάλι, θα βρισκόταν 10 μέτρα 
μακριά από την Γη που θα είχε  μέγεθος όσο το κεφαλάκι μιας καρφίτσας.  
Το επόμενο «πορτοκάλι-ήλιος» θα το συναντούσαμε μακριά, κάπου στην Αγγλία! 
 
Πόσο μεγάλος είναι ο Γαλαξίας μας; 
 

 
 
Ο Γαλαξίας μας είναι μια τεράστια συγκέντρωση αστεριών, αερίων και σκόνης.  
Οι διαστάσεις του είναι ασύλληπτα μεγάλες αφού οι σπείρες του είναι το αποτέλεσμα 
συνάθροισης 250.000.000.000 δισεκατομμυρίων αστεριών σαν το Ήλιο μας.  
Θα περίμενε κανείς ότι με τόσα πολλά αστέρια θα υπήρχε συνωστισμός. Αντιθέτως, τα 
αστέρια του Γαλαξία μας βρίσκονται σε αστρονομικά μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους.  
Η διάμετρος του Γαλαξία μας είναι 100.000 έτη φωτός.  
Αρκεί να σκεφτούμε πως από τη Γη μέχρι τη Σελήνη είναι απόσταση 1 δευτερόλεπτο 
φωτός επειδή το φως χρειάζεται 1 δευτερόλεπτο για να πάει στη Σελήνη.  
Ενώ, για να διασχίσει το Γαλαξία μας από τη μια μεριά στην άλλη χρειάζεται  
100.000 χρόνια! 
Στο γνωστό Σύμπαν που έχουμε παρατηρήσει υπάρχουν τουλάχιστον μισό 
τρισεκατομμύριο Γαλαξίες (500.000.000.000). 

Το μεγαλύτερο άστρο του γαλαξία μας είναι ο μεταβλητός υπεργίγαντας UY Scuti στον 

αστερισμό της Aσπίδας, που είναι  1700 φορές μεγαλύτερος (σε διάμετρο) του Ήλιου μας, 

340.000 φορές φωτεινότερος, ενώ η μάζα του (σε κιλά) εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον  

8 φορές παραπάνω από την αντίστοιχη ηλιακή.  

H απόσταση του υπολογίζεται σε 9000 έτη φωτός. 



 
 

Αν κοιτάξουμε ψηλά από τα 
Βορειοδυτικά προς τα 
Νοτιοανατολικά θα 
παρατηρήσουμε ένα 
γαλακτόχρωμο ̈ ποτάμι¨. 
Αυτός είναι ο Γαλαξίας μας. 
 
 
 
 

 

 
 
Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο θεός Ερμής ξεγέλασε τη θεά Ήρα, ώστε ο Ηρακλής να 
θηλάσει από τον θεϊκό μαστό της. Η θεά όμως, καθώς θήλασε για λίγο τον Ηρακλή, 
κατάλαβε την απάτη και τη στιγμή που τον έσπρωξε μακριά από το μαστό της, το γάλα της 
σκόρπισε στον ουρανό, δημιουργώντας όλη αυτή τη γαλαξιακή ζώνη. 
 
Πόσα αστέρια έχει το Σύμπαν; 
Αν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των αστεριών ενός τυπικού Γαλαξία, σαν το δικό μας, 
με τον αριθμό των Γαλαξιών θα βρούμε πόσα αστέρια πάνω-κάτω υπάρχουν στο Σύμπαν: 
250.000.000.000 Χ 500.000.000.000 = 125.000.000.000.000.000.000.000 
Μπορείς να διαβάσεις αυτόν τον αριθμό; Αυτός ο αριθμός μας λέει πόσα αστέρια έχει το 
Σύμπαν.  
Είναι περισσότερα από τους κόκκους άμμου σε όλες τις παραλίες της Γης! Ένα από αυτά τα 
αστέρια, είναι ο Ήλιος μας που συντηρεί το φαινόμενο της ζωής πάνω στον πλανήτη μας. 
 
 
 



 
 

Τι είναι αστερισμός; 
Αν κοιτάξουμε προσεκτικά 
τον ουρανό, θα 
παρατηρήσουμε ότι τα 
λαμπρά αστέρια 
σχηματίζουν μορφές και 
σχέδια. Αυτοί οι τυχαίοι 
αστρικοί σχηματισμοί στον 
ουρανό ονομάζονται 
αστερισμοί.  
Στους αστερισμούς 

δόθηκαν ονόματα, ανάλογα με την ομοιότητα που είχαν με γνωστά ζώα, αντικείμενα ή 
πρόσωπα. Ο αστερισμός του Λέοντα ονομάστηκε έτσι γιατί έμοιαζε κάπως με Λιοντάρι,  
ο αστερισμός του Ηρακλή έμοιαζε με το μυθικό ήρωα κ.τ.λ. 
Στην πραγματικότητα οι αστερισμοί είναι αποκύημα της φαντασίας των ανθρώπων.  
Τα αστέρια που σκιαγραφούν έναν αστερισμό βρίσκονται σε διαφορετικές αποστάσεις 
από εμάς. Οι αστερισμοί δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προβολή των αστεριών σε τμήματα 
της ουράνιας σφαίρας, όπου δίνουν την εντύπωση κάποιου σχήματος.  
Πριν ανακαλυφθούν τα σύγχρονα όργανα, οι αστερισμοί βοήθησαν τους ανθρώπους να 
εντοπίζουν τα λαμπρά αστέρια και με αυτόν τον τρόπο προσανατολίζονταν τη νύκτα και 
υπολόγιζαν το χρόνο και τις εποχές του έτους.  
Στον ουρανό μπορούμε να διακρίνουμε 88 συνολικά, μικρούς και μεγάλους αστερισμούς. 
Από την Ελλάδα μπορούμε να εντοπίσουμε 67 αστερισμούς. Οι υπόλοιποι 21, είναι ορατοί 
από τόπους που βρίσκονται στο νότιο ημισφαίριο της Γης. 
Οι 44 αστερισμοί οφείλουν το όνομα τους στον Κλαύδιο Πτολεμαίο (2ος αιώνας μ.Χ.) 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       



 
 

Κάποιοι από τους αστερισμούς είναι ορατοί σε όλη τη διάρκεια του έτους (αειφανείς), ενώ 
άλλοι είναι ορατοί κάποιες εποχές του έτους (αμφιφανείς). 
Οι αστερισμοί φαίνονται ταξινομημένοι στον παρακάτω πίνακα.  
Ο αριθμός στην παρένθεση δηλώνει τα  άστρα από τα οποία αποτελείται ο αστερισμός.  
Η εποχή που μεσουρανούν οι αστερισμοί γύρω στα μεσάνυχτα, τους χαρακτηρίζει σαν  
χειμερινούς, εαρινούς, θερινούς ή φθινοπωρινούς. 

 
Οι αστερισμοί των οποίων φαίνεται κάποιο τμήμα είναι η Ιστία, ο Κένταυρος, ο Λύκος, 
ο Φοίνιξ και ο Ηριδανός. 
 

Αειφανείς αστερισμοί (6)   

Δράκων (211)  

Καμηλοπάρδαλη (152)  

Κασσιόπη (157)  

Κηφεύς (152)  

Μεγάλη Άρκτος (209) 

Μικρή Άρκτος (39)   

Χειμερινοί αστερισμοί (16) 

Γλυφείον (20), Δίδυμοι (119), Ηνίοχος (152), Ηριδανός (194), Ιστία (214)   

Καρκίνος (104), Λαγωός (73), Λύγξ (97), Μέγας Κύων (147), Μικρός Κύων (47) 

Μονόκερως (138), Περιστερά (68), Πρύμνη (237), Πυξίδα (41)  

Ταύρος (223), Ωρίων (204) 

Εαρινοί αστερισμοί (13) 

Αντλία (42), Βοώτης (144), Εξάντας (38), Θηρευτικοί κύνες (59), Κένταυρος (281) 

Κόμη Βερενίκης (66), Κόραξ (29), Κρατήρας (33), Λύκος (127), Λέων (123) 

Μικρός Λέων (37), Παρθένος (169),  Ύδρα (238) 

Θερινοί αστερισμοί (18) 

Αετός (73), Αλώπηξ (68), Ασπίδα (29), Βέλος (26), Βόρειος στέφανος (37) 

Γερανός (55), Δελφίνι (44), Ζυγός (83), Ηρακλής (245), Ιππάριον (16) 

Κύκνος (262),  Λύρα (73), Μικροσκόπιο (43), Νότιος Στέφανος (49) 

Οφιούχος (174), Όφις (82), Σκορπιός (167), Τοξότης (194) 

Φθινοπωρινοί αστερισμοί (14) 

Ανδρομέδα (152), Αιγόκερως (81), Γλύπτης (52), Ιχθύες (150), Κάμινος (59) 

Κήτος (189), Κριός (86), Νότιος Ιχθύς (47), Περσέας (158), Πήγασος (177) 

Σαύρα (68), Τρίγωνο (25), Υδροχόος (172),  Φοίνιξ (71) 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

Οι ζωδιακοί αστερισμοί  
Στη διάρκεια του έτους, ο Ήλιος περνάει μπροστά από κάποιον αστερισμό. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Αστερισμοί που φαίνονται καθαρά από την Αθήνα 
 

 
 
҉ Οι αμφιφανείς αστερισμοί ανατέλλουν από ΒΑ – ΝΑ και δύουν ΒΔ – ΝΔ. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
Η εικόνα του νυχτερινού ουρανού αλλάζει με την εποχή του έτους και κάθε φορά  
βλέπουμε διαφορετικούς αστερισμούς. 
 
 



 
 

Πως μπορούμε να βρούμε τη θέση αστερισμών και άστρων; 
Με οδηγό τον αστερισμό  της Μεγάλης Άρκτου, που είναι αειφανής, και τη βοήθεια 
νοητών γραμμών μπορούμε να βρούμε  τους  αστερισμούς της παρακάτω εικόνας.  

 

 
 
Με οδηγό τον χειμερινό αστερισμό του Ωρίωνα και τη βοήθεια νοητών γραμμών 
μπορούμε να βρούμε  τους  αστερισμούς της παρακάτω εικόνας. 

 

 
 



 
 

Οι αστερισμοί και η φαντασία των ανθρώπων 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Η μυθολογία των αστερισμών 
 
Οι αστερισμοί Κασσιόπη και Κηφέας (αειφανείς) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο βασιλιάς της Αιθιοπίας Κηφέας και η βασίλισσα Κασσιόπη ήταν γονείς της Ανδρομέδας.  
Όταν η Κασσιόπη ισχυρίστηκε ότι η Ανδρομέδα ήταν ομορφότερη από τις κόρες του 
Ωκεανού, τις Νηρηΐδες, ο Ποσειδώνας θύμωσε και ήθελε να καταστρέψει την Αιθιοπία. 
Για να κατευνάσουν το θυμό του Θεού, ο Κηφέας και η Κασσιόπη δέχθηκαν να τιμωρηθεί η 
Ανδρομέδα, που αλυσοδέθηκε στην άκρη ενός βράχου στη θάλασσα για να την φάει ένα 
κήτος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Οι αστερισμοί Περσέας, Πήγασος , Ανδρομέδα και Κήτος (φθινοπωρινοί) 
 

 
 
Ο Πήγασος (φτερωτό άλογο) γεννήθηκε από το αίμα που έπεσε στη θάλασσα όταν ο 
Περσέας αποκεφάλισε τη Μέδουσα. 
Ο Περσέας, γιος του Δία και της Δανάης, καβάλα πάνω στον Πήγασο έσωσε την 
Ανδρομέδα (κόρη του Κηφέα και της Κασσιόπης) από το κήτος, που την είχε τιμωρήσει ο 
Ποσειδώνας επειδή η μητέρα της ισχυρίστηκε ότι η κόρη της ήταν πιο όμορφη από τις 
Νηρηΐδες.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ο αστερισμός του Ωρίωνα (χειμερινός) 
Ο Ωρίωνας ήταν κυνηγός και σύντροφος της 
θεάς Άρτεμης.  
Ο αδελφός της Άρτεμης, ο Απόλλων, που ήταν 
δυσαρεστημένος από τη σχέση της αδερφής του 
με τον Ωρίωνα, ένα πρωινό, ενώ ο Ωρίωνας 
κολυμπούσε, την προκάλεσε αν μπορεί να 
πετύχει με το τόξο ένα μικρό σημαδάκι βαθιά 
στη θάλασσα.  
Η Άρτεμη έριξε και πέτυχε, αλλά το σημαδάκι 
που την είχε βάλει ο αδερφός της να πετύχει 
ήταν ο Ωρίωνας.  
Όταν η Άρτεμη κατάλαβε τι έκανε, έβαλε τον 
Ωρίωνα για πάντα στον ουρανό. 
Συνήθως παριστάνεται να έχει υψωμένο το 
ρόπαλο του εναντίον του Ταύρου, μιας και 
προσπαθεί να φτάσει τις κόρες του Άτλαντα και 
της Πλειόνης, τις μυθικές Πλειάδες, και ιδιαίτερα 
τη Μερόπη, με την οποία ήταν ερωτευμένος. 
Επειδή ήταν περίφημος κυνηγός, συνόδευε τη 
θεά Άρτεμη στα κυνήγια της. Όπως ήταν 
επόμενο, οι δύο όμορφοι νέοι ερωτεύτηκαν ο 

ένας τον άλλο. Ο Θεός Απόλλωνας όμως για να ματαιώσει την ένωση του θνητού με τη θεά 
και δίδυμη αδελφή του, έστειλε έναν τεράστιο Σκορπιό που με το κεντρί του θανάτωσε τον 
άτυχο νέο. Αυτό το άδοξο τέλος είχε ο Ωρίωνας αφού πρώτα σκότωσε το Σκορπιό.  
Μια άλλη εκδοχή λέει ότι το Σκορπιό τον έστειλε η Γαία, για να ταπεινώσει τον Ωρίωνα 
που καυχήθηκε ότι κανένα ζώο δε μπορούσε να διαφύγει από τα βέλη του. 
 
Οι αστερισμοί Μικρός και Μεγάλος Κύων (χειμερινοί) 

Οι δύο αστερισμοί συμβολίζουν - κατά μια 
εκδοχή - τα δύο σκυλιά του Ωρίωνα: τον 
Πρόκυνα και το Σείριο, που ο μυθικός 
κυνηγός χρησιμοποιούσε στα κυνήγια του. 
Ίσως ο Μέγας Κύων να συμβολίζει ακόμα 
τη Λαίλαπα, το φοβερό κυνηγετικό σκυλί 
του Ωρίωνα, που μετά το θάνατο του η 
Άρτεμη το έδωσε στη νύμφη Πρόκρη, η 
οποία με τη σειρά της το χάρισε στον 
άντρα της Κέφαλο, τον άλλο περίφημο 
κυνηγό της αρχαιότητας.  
 
 
 



 
 

Τα αστρικά σμήνη Υάδες και Πλειάδες  

 
Οι Υάδες ήταν νύμφες που έφερναν τη βροχή. Ενίοτε η μεταμόρφωση τους αποδίδεται στη 
θλίψη τους για τον χαμό του αδελφού τους Ύαντα από τσίμπημα φιδιού, από λιοντάρι ή 
αγριογούρουνο. Αυτό τις οδήγησε στην αυτοκτονία.  
Μετά τον θάνατο του Ύαντα, οι Υάδες άρχισαν να κλαίνε από τη λύπη τους ασταμάτητα. 
Τότε οι θεοί τις λυπήθηκαν και τις μεταμόρφωσαν σε αστέρια. 
 
Οι Πλειάδες ήταν αδελφές των Υάδων και των Εσπερίδων, όλες μαζί νύμφες.  
Κατά τους Βοιωτικούς μύθους, η μεταξύ των αστέρων κατάταξη τους οφειλόταν στην 
καταδίωξη τους, από τον Γίγαντα Ωρίωνα, ο οποίος τις ερωτεύθηκε όταν τις συνάντησε 
μαζί με τη μητέρα τους διερχόμενες από τη Βοιωτία και όρμησε να τις απαγάγει.   
Η καταδίωξη κράτησε πέντε χρόνια, τέλος αυτές κουρασμένες ζήτησαν βοήθεια από το 
Δία, που τις λυπήθηκε και τις μετέφερε στον Ουρανό, τοποθετώντας τις στα νότια του 
αστερισμού του Ταύρου αλλά και εκεί καταδιώκονται από τον επίσης σε αστέρα 
μεταμορφωθέντα Ωρίωνα, που τρέχοντας να ξεφύγουν ρίπτονται στον ωκεανό.  
Κι έτσι οι Πλειάδες, που προπορεύονται μπροστά του στον ουρανό, πέφτουν στη θάλασσα 
για να του ξεφύγουν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ο αστερισμός του Ηνίοχου (χειμερινός) 
Ο Ηνίοχος ταυτίζεται με το μυθολογικό Εριχθόνιο ή 
Ερεχθέα, γιο της Γης και του Ηφαίστου, που 
ανατράφηκε από την Αθηνά μέσα στον ναό της 
(Ερεχθείον) στην Ακρόπολη. Έγινε βασιλιάς των 
Αθηνών και αυτός πρώτος καθιέρωσε τα Παναθήναια.  
Θεωρείται ο πρώτος δάσκαλος της ζεύξης των 
αρμάτων και με τη βοήθεια της Αθηνάς οδήγησε το 
πρώτο άρμα. Γι' αυτό το λόγο έγινε ο αστερισμός του 
Ηνίοχου, αυτού που κρατάει τα ηνία του άρματος.  
Ο Ηνίοχος κρατάει στην πλάτη του την Αίγα - την 
κατσίκα Αμάλθεια - με το γάλα της οποίας τράφηκε ο 
Δίας, όταν ήταν μωρό, στο Ιδαίο Άντρο, σπηλιά στο 
όρος Ίδη, ο οποίος από ευγνωμοσύνη τον τοποθέτησε 
στον ουρανό.  
Η Αίγα είναι το πιο φωτεινό άστρο του Ηνίοχου. 
 
 
 

Ο αστερισμός του Ταύρου (χειμερινός) 
Κατά τη μυθολογία, ο Ταύρος 
αναπαριστά το Δία, που πήρε αυτή τη 
μορφή για να κυνηγήσει την ωραία 
Ευρώπη, κόρη του βασιλιά της Φοινίκης 
Αγήνορα.  
Ο Δίας, ο βασιλιάς των Θεών, είδε την 
Ευρώπη να μαζεύει λουλούδια στην 
ακροθαλασσιά και την ερωτεύτηκε 
αμέσως.  
Ο Δίας μεταμορφώθηκε σε ένα 
θαυμάσιο άσπρο ταύρο και εμφανίστηκε 
στην ακροθαλασσιά όπου η Ευρώπη 

έπαιζε.  
Ο μεγάλος ταύρος περπατούσε ήρεμα, στάθηκε μπροστά στην Ευρώπη και γονάτισε στα 
πόδια της. Η εμφάνιση και οι κινήσεις του ταύρου ήταν τόσο ευγενείς που η Ευρώπη 
πέρασε τα λουλούδια στο λαιμό του και τόλμησε να ανέβει επάνω στην πλάτη του.  
Αλλά ξαφνικά, ο ταύρος όρμησε πέρα από τη θάλασσα απαγάγοντας την Ευρώπη και 
κολύμπησε προς την Κρήτη. Εκεί ο Δίας πέταξε μακριά τη μορφή του άσπρου ταύρου, 
πήρε πίσω στην ανθρώπινη μορφή του, και έσμιξε με την Ευρώπη κάτω από ένα 
κυπαρίσσι. Η Ευρώπη έγινε η πρώτη βασίλισσα της Κρήτης και απέκτησε από το Δία τρεις 
γιους. Ένα από τα τρία παιδία που γεννήθηκαν ήταν ο Μίνωας, ο κατοπινός βασιλιάς της 
Κρήτης, που καθιέρωσε τη λατρεία των ταύρων στο παλάτι του στην Κνωσό.  
Τελικά ο Δίας αναπαρήγαγε τη μορφή του άσπρου ταύρου, που χρησιμοποίησε για να 
παραπλανήσει την Ευρώπη, στα αστέρια. 



 
 

Ο αστερισμός των Διδύμων (χειμερινός)  
Οι δίδυμοι Διόσκουροι, θεοί του φωτός, 
ήταν γιοι της Λήδας και του Δία (Διός 
Κούροι).  
Ο Κάστορας ήταν περίφημος καβαλάρης 
και δάσκαλος του Ηρακλή στην πολεμική 
τέχνη.   
Ο Πολυδεύκης ήταν ξακουστός πυγμάχος 
με πολλούς άθλους.  
Κατά το μύθο, σε συμπλοκή με τους 
πρωτεξαδέλφους τους Αφαρείδες, 
σκοτώθηκε ο θνητός Κάστορας.  
Ο θάνατος του Κάστορα συγκλόνισε τον 

αθάνατο Πολυδεύκη, που ζήτησε από τον πατέρα του Δία να πεθάνει και αυτός. Ο Δίας 
συγκινήθηκε από τη μεγάλη αδελφική αγάπη και τους έδωσε το προνόμιο να ζει μια ημέρα 
ο ένας και μια ο άλλος.  
Ακόμα, για να μαθευτεί η αδελφική αυτή αγάπη, τους έκανε αστερισμό στο ζώδιο των 
Διδύμων, για να τους βλέπουν οι άνθρωποι και να παραδειγματίζονται.  
Ο αστερισμός  λοιπόν των Διδύμων συμβολίζει τη μέχρι θανάτου αγάπη και φιλία.  
 
Ο αστερισμός της Παρθένου (εαρινός)  

Η Παρθένος συμβολίζει την Περσεφόνη, την κόρη του Δία 
και της Δήμητρας.  
Πήρε το όνομα Παρθένος από την παρθένα θεά Δήμητρα, 
που είναι η θεά μητέρα Γη, η θεά της ευφορίας της γης  
(Δη-μήτηρ = Γη-μήτηρ).  
Έτσι, ο αστερισμός της Παρθένου ταυτίζεται και με τη 
Δήμητρα και με την όμορφη Περσεφόνη, που άρεσε στο θεό 
του Άδη, τον Πλούτωνα, που κάποια στιγμή την 
ξεμονάχιασε και την άρπαξε, για να την κάνει γυναίκα του.  
Η θεά Δήμητρα θύμωσε πολύ που άρπαξε τη μοναχοκόρη 
της ο Πλούτωνας. Πάνω στο θυμό της πρόσταξε τη Γη να 
μην ανθίσει πια κανένα λουλούδι και να μην καρπίσει 
κανένα δέντρο. Η Δήμητρα λοιπόν προκάλεσε τέτοια πείνα 
και καταστροφή στη Γη, που θα κατέστρεφε την 
ανθρωπότητα.  

Ο Δίας τότε μεσολάβησε και έπεισε τον αδελφό του, τον Πλούτωνα, να αφήσει ελεύθερη 
την Περσεφόνη. Εκείνος δέχτηκε, αλλά μόνο για το μισό του χρόνου.  
Συμφωνήθηκε να μένει η Περσεφόνη έξι μήνες στον Άδη - τις εποχές της νέκρωσης της 
φύσης από τη Δήμητρα: χειμώνα και φθινόπωρο - και έξι μήνες μαζί με τη μητέρα της και 
τους άλλους θεούς, οπότε η Δήμητρα χαρούμενη ανανεώνει τη βλάστηση και χαρίζει 
καλοκαιρία. 
 
 



 
 

Ο αστερισμός της Ύδρας (εαρινός)  
Η Ύδρα ήταν κόρη του 
Τυφώνα και της Έχιδνας και 
ένα από τα φοβερά 
μυθολογικά τέρατα. Ζούσε 
στα έλη της Λέρνης του 
Άργους και για το λόγο αυτό 
ονομαζόταν Λερναία Ύδρα. 
Είχε εννιά κεφάλια, από τα 
οποία το μεσαίο ήταν 
αθάνατο.  
Ήταν προστατευόμενη της 
θεάς Ήρας, η οποία είχε στόχο 
να χρησιμοποιήσει το τέρας 
για να σκοτώσει τον Ηρακλή.  
Ο Ηρακλής εξανάγκασε το 

τέρας να βγει από τη φωλιά του και άρχισε να το χτυπά με το ρόπαλο και να κόβει τα 
κεφάλια με το σπαθί του. Η έκπληξη του ήρωα ήταν όμως μεγάλη καθώς από  κάθε 
κομμένο κεφάλι ξεφύτρωναν δύο καινούργια. Για να δυσκολέψει τον ήρωα ακόμη 
περισσότερο, η Ήρα έστειλε για βοηθό στην Ύδρα και έναν μεγάλο κάβουρα (Καρκίνο) που 
πλήγωσε τον Ηρακλή στη φτέρνα. 
Βλέποντας ότι η μάχη θα ήταν άνιση, ο Ηρακλής ζήτησε τη βοήθεια του Ιόλαου. Έτσι κάθε 
φορά που ο Ηρακλής έκοβε το κεφάλι της Ύδρας, ο Ιόλαος καυτηρίαζε την πληγή ώστε να 
εμποδίσει το ξαναφύτρωμα νέων κεφαλιών.  
Στο τέλος ο Ηρακλής σκότωσε και την Ύδρα και τον Καρκίνο. 
Η θεά Ήρα τοποθέτησε στον ουρανό σαν αστέρια τόσο την Ύδρα όσο και τον Καρκίνο για 
τις υπηρεσίες τους. 
 
Οι αστερισμοί Κόραξ και Κρατήρ (εαρινοί) 

Σύμφωνα με το μύθο, ο κόρακας είχε ολόλευκα  φτερά. Κάποτε, ο Απόλλωνας έβαλε τον 

κόρακα να φυλάξει την Κορωνίδα, μια από τις ερωμένες του, που ήταν έγκυος. Ωστόσο με 

το πέρασμα του χρόνου η Κορωνίδα έχασε το ενδιαφέρον της για τον Απόλλωνα και 

ερωτεύτηκε έναν θνητό. Όταν ο κόρακας μετέφερα τα μαντάτα στο θεό εκείνος από την 

αγανάκτηση του καταράστηκε τον κόρακα και από λευκά τα φτερά του έγιναν μαύρα. 

Κατόπιν τιμώρησε την ερωμένη του καίγοντας την, μα πριν αποτεφρωθεί εντελώς η 

Κορωνίς, ο Απόλλωνας διέσωσε το έμβρυο που έφερε στη μήτρα της από τις φλόγες.  

Το παιδί που γεννήθηκε ήταν ο Ασκληπιός που χρειαζόταν κάποιον για να τον μεγαλώσει. 

Ο σοφός Κένταυρος Χείρωνας ανέλαβε την ανατροφή του. 

Άλλος ένας μύθος που σχετίζεται με τον αστερισμό του Κόρακα είναι αυτός με το κοράκι 

και τα σύκα. Ο θεός Απόλλωνας έστειλε το κοράκι να του γεμίσει μια κούπα (Κρατήρα) με 

νερό. Δίπλα στην πηγή υπήρχε μια συκιά που τα σύκα της όμως δεν ήταν ώριμα.  

Ο κόρακας περίμενε να ωριμάσουν και ύστερα τα γεύτηκε. Κατόπιν, γέμισε την κούπα με 

νερό και ετοιμάστηκε να επιστρέψει. Όταν όμως κατάλαβε το πόσο είχε καθυστερήσει, 



 
 

άρχισε να ψάχνει δικαιολογίες. Περιμάζεψε ένα νερόφιδο (Ύδρα) που βρήκε μπροστά στην 

πηγή και όταν επέστρεψε δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι το φίδι ξεδιψούσε κάθε μέρα στην 

πηγή μην αφήνοντας κανέναν άλλον να πιει. Ο Απόλλωνας γνώριζε όμως την αλήθεια και 

για να τιμωρήσει τον κόρακα τον έκανε να κορακιάζει για νερό. Ο θεός Απόλλωνας 

τοποθέτησε τον κόρακα, τον κρατήρα και το φίδι στον ουρανό σαν αστέρια για να τα 

βλέπουν οι άνθρωποι και να παραδειγματίζονται από το περιστατικό. 
 
Ο αστερισμός του Καρκίνου (χειμερινός)  

Ο Καρκίνος είχε σταλεί από τη θεά Ήρα στην 
προστατευόμενη της Λερναία Ύδρα, ως βοηθό της 
εναντίον του ήρωα Ηρακλή.  
Έτσι, ο παμμεγέθης Καρκίνος παρενοχλούσε τον 
Ηρακλή κατά τη φοβερή του μάχη εναντίον της Ύδρας, 
δαγκώνοντας του το πόδι, ενώ ταυτόχρονα η Ύδρα 
έσφιγγε και παρέλυε την κνήμη του με το κάτω μέρος 
του σώματος της.  
Με τη βοήθεια όμως του Ιολάου και της φωτιάς, ο 

Ηρακλής εξόντωσε την Ύδρα και τελικά συνέθλιψε με το πέλμα του τον Καρκίνο.  
Η θεά Ήρα για να ανταμείψει τον Καρκίνο, που σκοτώθηκε εξαιτίας της, τον τοποθέτησε 
στον ουρανό δίπλα στο κεφάλι της συμμάχου του Ύδρας.  
 
Ο αστερισμός του Κριού (φθινοπωρινός) 

Ο Κριός συμβολίζει τον Κριό των Αργοναυτών 
με το χρυσόμαλλο δέρας.  
Η ιστορία του κριού αυτού, συνοπτικά είναι η 
εξής: Ο Φρίξος και η Έλλη ήταν τα παιδιά του 
βασιλικού ζευγαριού της Θεσσαλίας, 
Αθάμαντα και Νεφέλης.  
Ο Ερμής, θέλοντας να σώσει τα δύο παιδιά 
από τη μητριά τους την Ινώ, η οποία 
παρακίνησε τον πατέρα τους να τα σκοτώσει, 
έστειλε έναν κριό που δέχθηκε τα παιδιά στη 
ράχη του και πέταξε προς την Ανατολή.  

Ενώ όμως διερχόταν από τον πορθμό που χωρίζει την Ευρώπη από την Ασία, η Έλλη 
φοβήθηκε, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στη θάλασσα που από τότε ονομάστηκε 
Ελλήσποντος.  
Ο κριός όμως συνέχισε το δρόμο του και έφερε το Φρίξο στην Κολχίδα, στην ανατολική 
άκρη του Εύξεινου Πόντου.  
Σαν ευγνωμοσύνη για τη φιλοξενία που είχε εκεί, Ο Φρίξος θυσίασε τον κριό και πρόσφερε 
το χρυσόμαλλο δέρας στο βασιλιά της χώρας.  
Αυτός τοποθέτησε το δέρας στο ιερό σπήλαιο του Άρη, με έναν ακοίμητο δράκοντα να το 
φυλάει. 
 
 



 
 

Ο αστερισμός του Βοώτη (εαρινός) 
Σύμφωνα με ένα μύθο, η θεά της γεωργίας, 
η Δήμητρα, είχε δυο γιους, το Βοώτη και 
τον Πλούτο.  
Ο Βοώτης κληρονόμησε από τον πατέρα του 
όλους τους αγρούς και τα πρόβατα του, ενώ 
ο Πλούτος πήρε τα υπόλοιπα. 
Ο Πλούτος όμως ήθελε περισσότερη 
περιουσία κι έτσι ανάγκασε το Βοώτη και 
του τα έδωσε όλα εκτός από δυο ταύρους.  
Ο Βοώτης για να οργώνει πιο γρήγορα τα 
χωράφια του, επινόησε το άροτρο.  
Έτσι, έζευξε τους ταύρους και κατάφερε να 

οργώνει πιο γρήγορα απʼ όλους τους ανθρώπους του τότε κόσμου. Η Δήμητρα ήθελε να 
τον βοηθήσει να πάρει την περιουσία που του πήρε με τη βία ο αδελφός του.  
Ο Βοώτης όμως αρνήθηκε, γιατί ήθελε να συνεχίσει να ζει ήρεμα και ήσυχα. Έτσι, όταν 
πέθανε και πήγαινε προς τον Άδη, ο Δίας έστειλε τον Ερμή για να τον ανεβάσει στον 
ουρανό έτσι ώστε να τον θυμούνται όλοι για την καλή του ψυχή και την εξυπνάδα του!  
Ο Αρκτούρος το πιο λαμπρό άστρο του Βοώτη τοποθετήθηκε σ’ αυτή τη θέση από το Δία 
για να προστατεύει τη Μικρή και τη Μεγάλη Άρκτο  από τη ζήλεια της Ήρας. 
Εξάλλου το όνομα του σημαίνει φύλακας της άρκτου (άρκτος + ούρος).  
 
Ο αστερισμός Θηρευτικοί Κύνες (εαρινός) 
Ο Εβέλιος διέκρινε σε αυτόν τον αστερισμό τα δύο αγαπημένα κυνηγόσκυλα του Βοώτη, 
τον Αστερίωνα και τη Χαρά με τα οποία έβγαινε να κυνηγήσει αρκούδες.  
 
Ο αστερισμός  κόμη της Βερενίκης (εαρινός) 
Η Βερενίκη ήταν η γυναίκα του βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου του Γ΄.  
Όταν ο Πτολεμαίος αναγκάστηκε να εκστρατεύσει σε μια πολύ δύσκολη μάχη στη μακρινή 
Συρία, η Βερενίκη υποσχέθηκε στην Αφροδίτη πως, αν ο άνδρας της επιστρέψει σώος και 
νικητής από την μάχη, θα της χαρίσει τα πλούσια μαλλιά της. 
Πράγματι, μετά από τρία χρόνια, ο Πτολεμαίος επέστρεψε νικητής, κι έτσι η Βερενίκη 
έκοψε σύρριζα τα υπέροχα μαλλιά της και τα αφιέρωσε στον βωμό της θεάς.  
Όμως, το ίδιο κιόλας βράδυ, τα πλούσια μαλλιά της βασίλισσας εξαφανίστηκαν μέσα από 
τον ναό της θεάς. Όσο κι αν τα έψαχναν οι άνθρωποι του παλατιού, δεν τα έβρισκαν 
πουθενά. 
Όταν μετά από τρεις βραδιές σήκωσαν τα μάτια τους ψηλά στον ουρανό, πρόσεξαν πως η 
πλούσια πλεξούδα της βασίλισσας έλαμπε μεταμορφωμένη σε αστερισμό!  
Με τον τρόπο αυτό τίμησαν οι θεοί την αφοσίωση της βασίλισσας προς τον σύζυγο της.  
Αργότερα ο αστερισμός αυτός ονομάστηκε «η κόμη της Βερενίκης». 
 
 
 
 



 
 

Ο αστερισμός του Λέοντος (εαρινός) 
Ο Λέοντας κατά την μυθολογία δεν είναι άλλος από 
το Λιοντάρι της Νεμέας. Η καταγωγή του Λέοντα, 
όπως και των περισσότερων άγριων θηρίων της 
μυθολογίας μας, ανάγεται στους φοβερούς Τιτάνες. 
Το λιοντάρι αυτό το είχε εκθρέψει η Ήρα και το 
άφησε ελεύθερο στα δάση της Νεμέας. Εκεί 
προξενούσε μεγάλες καταστροφές και είχε 
ερημώσει όλη η περιοχή εξ αιτίας του. Ο Ηρακλής 
κατευθύνθηκε προς τη Νεμέα και δεν άργησε να 
συναντήσει το φοβερό λιοντάρι. Η μονομαχία του 
ήρωα με το θηρίο ήταν σκληρή αλλά τελικά 
κατάφερε να το πιάσει από το λαιμό και να το πνίξει 
με τα ίδια του τα χέρια.  
Μετά τη μονομαχία πήρε το πανίσχυρο δέρμα του 
λιονταριού, τη λεοντή, και την φορούσε ως χιτώνα. 
Αργότερα οι θεοί θέλοντας να τιμήσουν τον Ηρακλή 
και να θυμίζουν αιώνια στους ανθρώπους την 
ευγνωμοσύνη που οφείλουν στον ημίθεο 
αποφάσισαν να ανεβάσουν τον Λέοντα στον ουρανό 

κάνοντας τον αστερισμό. 

Ο βασιλίσκος (το πιο λαμπρό άστρο του Λέοντα) ήταν ένα απ' τα χειρότερα τέρατα που 

έχει πλάσει η φαντασία του ανθρώπου. Στις πρώτες αναπαραστάσεις του έμοιαζε με ένα 

μικρό φίδι με λοφίο, που μπορούσε να σκοτώσει με το δηλητήριο του αλλά και με το ίδιο 

του το βλέμμα, καθώς πίστευαν πως μπορεί να βάλει φωτιά ή να πετρώσει κάποιον ή κάτι 

όταν το κοιτάει. Κατά το Μεσαίωνα, το φαντάζονταν μεγαλύτερο, με ανάσα που μπορούσε 

να σκοτώσει και έναν πολύ τρομακτικό βρυχηθμό. Αργότερα άλλαξε για τελευταία φορά η 

μορφή του: υποστήριζαν πως προερχόταν από αυγό που είχε γεννήσει πετεινός και 

κλώσησε  βάτραχος.  

Έτσι τελικά απέκτησε κεφάλι και σώμα κόκορα, φτερά δράκου και ουρά φιδιού. 
 
Ο αστερισμός του Σκορπιού (θερινός)  

Στην μυθολογία ο αστερισμός του Σκορπιού 
συνδέεται με τον γίγαντα και μυθικό κυνηγό 
Ωρίωνα. Στην πρώτη εκδοχή του μύθου, ο Ωρίωνας 
προσπάθησε να βιάσει τη θεά Άρτεμη και εκείνη για 
να τον τιμωρήσει έστειλε σκορπιό που τον τσίμπησε 
στη φτέρνα.  
Στην δεύτερη εκδοχή του μύθου (σύμφωνα με τον 
Ερατοσθένη) το δάγκωμα του σκορπιού προκλήθηκε 
από την ίδια τη Γαία, γιατί ο Ωρίωνας καυχήθηκε ότι 

μπορεί να εξαφανίσει κάθε θήραμα στη Γη.  
Ο Δίας αφού τους έκανε αστερισμούς, διέταξε να ανατέλλει ο ένας τη στιγμή που δύει ο 
άλλος, αποφεύγοντας έτσι ο ένας τον άλλον. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AF%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%B8%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82


 
 

Ο αστερισμός του Τοξότη (θερινός)  
Ο αστερισμός του Τοξότη 
παριστάνει τον προστάτη του 
κυνηγιού και των κυνηγών, 
Κένταυρο Χείρωνα, γιο του 
Κρόνου, που τον γέννησε με την 
Ωκεανίδα Φιλύρα, αφού 
μεταμορφώθηκε σε άλογο.  
Ο Κένταυρος Χείρωνας, αφού 
εκπαιδεύτηκε από τον Απόλλωνα 
και την Άρτεμη στη βοτανολογία, 
τη μουσική, την αστρονομία και 
την ιατρική, έγινε ο σπουδαίος 
δάσκαλος των πιο γνωστών ηρώων 
της αρχαιότητας.  
Μαθητές του ήταν: ο Ιάσονας,  

οι Διόσκουροι (Κάστορας και Πολυδεύκης), ο Ηρακλής, ο Πηλέας, ο Αχιλλέας, ο θεός της 
Ιατρικής Ασκληπιός και άλλοι. 
Ο θάνατος του Κένταυρου Χείρωνα σχετίζεται με τον 3ο άθλο του Ηρακλή, τον Ερυμάνθιο 
Κάπρο. Κυνηγώντας τον λοιπόν ο Ηρακλής, ένα βέλος από το τόξο του, βουτηγμένο στο 
δηλητήριο της Λερναίας Ύδρας, χτύπησε κατά  λάθος το δάσκαλο και φίλο του Κένταυρο 
Χείρωνα. Ο Χείρωνας δεν μπορούσε να υποφέρει τους φριχτούς πόνους και, επειδή ήταν 
αθάνατος, παραιτήθηκε από την αθανασία του, την οποία προσέφερε στον Τιτάνα 
Προμηθέα.  
Ο Δίας συγκινήθηκε πολύ από το τραγικό τέλος του Κένταυρου Χείρωνα και τον έκανε 
αστερισμό γνωστό σαν Τοξότη, λόγω της δεινής τοξευτικής του ικανότητας.  
 
Ο αστερισμός Νότιος Στέφανος (θερινός) 
Ο αστερισμός σύμφωνα με μερικούς συνδέεται με τον μύθο της γέννησης του θεού 
Διονύσου.  
Η Σεμέλη, κόρη του Κάδμου και της Αρμονίας ερωτεύτηκε το Δία και κρυφά από την Ήρα 
κοιμήθηκε μαζί του. Η Ήρα μαθαίνοντας τις περιπέτειες του συζύγου της, ζήτησε από τον 
Δία την τιμωρία της Σεμέλης.  
Έτσι ο θεός έφτασε στην κάμαρα της άτυχης νέας σε άρμα αστράφτοντας και βροντώντας, 
έριξε μάλιστα και κεραυνό. Η Σεμέλη από το φόβο της πέθανε και απέβαλε το έξι μηνών 
μωρό της, όμως ο Δίας το άρπαξε από τη φωτιά και το έραψε στον μηρό του.  
Όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος που απαιτούνταν, ο Δίας έκοψε τα ράμματα και έφερε στον 
κόσμο τον Διόνυσο που όταν μεγάλωσε αναζήτησε τη μητέρα του στον Κάτω Κόσμο. 
 Έτσι η Σεμέλη αναστήθηκε και ανέβηκε στον Όλυμπο με το όνομα Θυώνη.  
Ο θεός Διόνυσος τοποθέτησε στον ουρανό ένα στέφανο (διάδημα) αφού κατάφερε να 
αναστήσει τη μητέρα του. 
 
 
 



 
 

Ο αστερισμός του Ζυγού (θερινός)  
Ο Ζυγός είναι ένας από τους αμυδρούς αστερισμούς. 
Επειδή όμως βρίσκεται δίπλα στον εκθαμβωτικό 
Σκορπιό, είναι πολύ εύκολο να τον εντοπίσουμε.  
Ο συσχετισμός του Ζυγού με τη ζυγαριά και κατ' 
επέκταση με την αρμονία και τη δικαιοσύνη 
χρονολογείται από τη βαβυλωνιακή εποχή.  
Την εποχή εκείνη, η φθινοπωρινή ισημερία συνέβαινε 
στο Ζυγό.  
Οι Έλληνες ωστόσο δεν θεωρούσαν ότι ο Ζυγός ήταν 

ένας αυτόνομος αστερισμός, αλλά πίστευαν ότι τα άστρα του ήταν τα νύχια του Σκορπιού.  
Οι Ρωμαίοι ήταν εκείνοι που ταύτισαν και πάλι το Ζυγό με τη ζυγαριά. Ο Ζυγός γειτνιάζει 
με την Παρθένο, η οποία συχνά απεικονίζεται να κρατά μια ζυγαριά, και ταυτίζεται με την 
Αστραία, τη θεά Δίκη. 
 
Οι αστερισμοί Οφιούχος και Όφις (θερινοί)  

Ο Οφιούχος είναι ο θεός της Ιατρικής 
Ασκληπιός, που ως σύμβολo του είχε το ιερό 
φίδι.  
Ο Ασκληπιός ήταν γιος του Απόλλωνα και της 
Κορωνίδας, θεός της Ιατρικής και της Υγείας. 
Μαθήτευσε την Ιατρική κοντά στον Κένταυρο 
Χείρωνα. Ο Ασκληπιός είχε πάρει μέρος στην 
Αργοναυτική Εκστρατεία και είχε θεραπεύσει 
πολλούς συντρόφους του. 
Ο Ασκληπιός είχε την ικανότητα να ανασταίνει 
νεκρούς και το έμαθε αυτό από ένα φίδι.  
Όταν ο γιος του βασιλιά Μίνωα της Κρήτης, 
Γλαύκος έπεσε σε ένα μεγάλο δοχείο με μέλι και 

πνίγηκε, ο Ασκληπιός είδε ένα φίδι να πλησιάζει τον νεκρό και το  σκότωσε.  
Τότε ένα άλλο φίδι ήρθε και τοποθέτησε στο σκοτωμένο φίδι ένα βότανο και ξαφνικά το 
νεκρό φίδι ζωντάνεψε. 
Τότε ο Ασκληπιός βλέποντας αυτό, τοποθέτησε το ίδιο βότανο στο σώμα του Γλαύκου και 
ο γιός του βασιλιά αναστήθηκε. 
Σε έναν από τους μύθους λέγεται ότι ο Ασκληπιός δέχτηκε σαν δώρο από την Αθηνά το 
αίμα της γοργόνας Μέδουσας. Το αίμα της γοργόνας από τις φλέβες της αριστερής 
πλευράς ήταν δηλητηριώδες, ενώ το αίμα από τις φλέβες της δεξιάς πλευράς λεγόταν ότι 
μπορούσε να αναστήσει νεκρό.  
Σε ένα άλλο μύθο λέγεται ότι ο Ασκληπιός ανέστησε το γιό του Θησέα, Ιππόλυτο, όταν ο 
δεύτερος έπεσε από το άρμα του και σκοτώθηκε. Ο Ιππόλυτος συνδέεται με τον αστερισμό 
του Ηνίοχου. 
 
 
 



 
 

Οι αστερισμοί Λύρα, Κύκνος και Αετός (θερινοί)  
Στην προσπάθεια της η Ευρυδίκη 
να γλιτώσει από έναν σάτυρο 
την ημέρα του γάμου της, έπεσε 
σε ένα λάκκο με φίδια. Ένα από 
αυτά τη δάγκωσε στη φτέρνα 
και πέθανε.  
Ο Ορφέας βρήκε το άψυχο 
σώμα της γυναίκας του και για 
να τη θρηνήσει έπαιζε μουσική 
με τη λύρα του, που έκανε 
ακόμη και τους θεούς να 
κλάψουν. 
Οι θεοί τον λυπήθηκαν και τον 
συμβούλεψαν να ταξιδέψει στον 

Κάτω Κόσμο και να φέρει πίσω την Ευρυδίκη.  
Ο Ορφέας ακολούθησε τη συμβουλή τους και πήγε στον Κάτω Κόσμο όπου με το τραγούδι 
του συγκίνησε τον Άδη και την Περσεφόνη και συμφώνησαν στην επιστροφή της 
Ευρυδίκης στον κόσμο των ζωντανών με την προϋπόθεση ο Ορφέας να βαδίζει μπροστά 
και να μη κοιτάξει πίσω του μέχρι και οι δύο να φτάσουν στην επιφάνεια. Ο Ορφέας και η 
Ευρυδίκη άρχισαν να βαδίζουν και δεν κοίταξε πίσω του όσο και αν ήθελε. 
Όμως, ξέχασε ότι έπρεπε και οι δύο να βρίσκονται στην επιφάνεια της γης για να κοιτάξει 
πίσω. Όταν έφτασε ο ίδιος στην επιφάνεια γύρισε πίσω του για να δει την Ευρυδίκη η 
οποία δεν είχε φτάσει ακόμη. Έτσι την έχασε μια για πάντα. 
Σύμφωνα με έναν άλλο μύθο, ο Ορφέας βρήκε φρικτό θάνατο προκαλώντας την οργή του 
θεού Διονύσου, γιατί δεν τιμούσε το θεό, και εκείνος έστειλε τις Βασσαρίδες που τον 
διαμέλισαν και πέταξαν τα μέλη του χωριστά το ένα από το άλλο, ενώ τη λύρα την πέταξαν 
σε ένα ποτάμι.  
Οι Μούσες περιμάζεψαν τα μέλη του Ορφέα και τα έθαψαν στα Λειβήθρα κοντά στον 
Όλυμπο, ενώ ζήτησαν από τον Δία να περιμαζέψει τη λύρα από το ποτάμι.  
Εκείνος έστειλε έναν αετό και καταστέρωσε και τους δύο (Λύρα, Αετός).  
Υπάρχει επίσης η άποψη ότι οι Μούσες ήταν αυτές που μετέφεραν τη λύρα στους 
ουρανούς. Δίπλα στον αστερισμό της Λύρας υπάρχει ο αστερισμός του Κύκνου. Πιστεύεται 
ότι ήταν ο Ορφέας που μεταθανάτια τοποθετήθηκε δίπλα στο αγαπημένο του όργανο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ο αστερισμός  του Υδροχόου (φθινοπωρινός)  
Οι αρχαίοι Έλληνες συνέδεαν τον 
Υδροχόο με τον Γανυμήδη, τον 
Δευκαλίωνα, τους Κεκροπίδες και 
ιδιαίτερα τον Αρισταίο.  
Ο Αρισταίος ήταν γιος του Απόλλωνα 
και της Κυρήνης και γεννήθηκε στις 
ακτές της Β. Αφρικής.  
Ταξίδεψε σε πολλά μέρη ώσπου 
έφτασε στην Κέα όπου επικρατούσε 
μεγάλη ξηρασία εξαιτίας της θέρμης 
του ήλιου, συνδυασμένης με την 
πύρινη ακτινοβολία του Σείριου.  
Η οργή του Σείριου είχε ξεσπάσει πάνω 

στους κατοίκους του νησιού, γιατί είχαν προσφέρει άσυλο σε δολοφόνους.  
Ο Αρισταίος καταδίωξε τους δολοφόνους και επικαλέστηκε την εύνοια του Σείριου. Έτσι 
άρχισαν και πάλι οι βροχές και από τότε πνέουν οι δροσερές αύρες στα θερμά καλοκαίρια 
της Ελλάδας.  
Αλλά ο Αρισταίος δεν ήταν μόνο βροχοποιός.  
Σύμφωνα με τον Πλίνιο, το μέλι είναι σταγόνες σάλιου που εκπορεύεται από τα άστρα και 
ειδικά από το Σείριο και ο Αρισταίος ήταν ο πρώτος που εισήγαγε την καλλιέργεια 
μελισσών. 
 
Ο αστερισμός του Αιγόκερω (φθινοπωρινός)  

Η μυθολογία μας αναφέρει ότι οι Θεοί, 
κατά τη διαμάχη τους με τους Γίγαντες, 
εγκατέλειψαν τον Όλυμπο και βρήκαν 
καταφύγιο στη φιλόξενη Αίγυπτο, όπου 
μεταμορφώθηκαν σε ζώα, για να 
γλιτώσουν από την καταδίωξη των 
Γιγάντων.  
Έτσι, ο τραγοπόδαρος θεός Πάνας, για 
να γλιτώσει από το Γίγαντα Τυφώνα - 
ένα θεριό με εκατό κεφάλια και πύρινη 
ματιά - που τον κυνηγούσε, 
μεταμορφώθηκε σε Αίγα (κατσίκα).  
Η διαφυγή του όμως δεν ήταν εύκολη.  

Για να ξεφύγει από τον Τυφώνα, ρίχτηκε στα νερά του ποταμού Νείλου.  
Επειδή όμως δυσκολευόταν να κολυμπήσει, έγινε αμφίβιος, ενώ το πίσω μέρος του 
σώματος του μεταμορφώθηκε σε ουρά ψαριού.  
Ο Αιγόκερως, το ζώδιο που παριστάνεται με σώμα κατσίκας και ουρά ψαριού, είναι - 
σύμφωνα με τον Ερατοσθένη - ο μεταμορφωμένος Πάνας. 
 
 



 
 

Ο αστερισμός των Ιχθύων (φθινοπωρινός)  
Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, οι 
δύο Ιχθύες παριστάνουν την Αφροδίτη και 
τον Έρωτα, που εγκατέλειψαν τον Όλυμπο 
μαζί με τους άλλους θεούς και κατέφυγαν 
στην Αίγυπτο, κατά τη διάρκεια της 
γιγαντομαχίας.  
Εκεί μεταμορφώθηκαν σε ζώα, για να 
γλιτώσουν από την καταδίωξη του γίγαντα 
Τυφώνα, γιου του Ταρτάρου και της Γης.  

Η Αφροδίτη και ο γιος της ο Έρωτας, μετά από πολλές περιπέτειες έφθασαν στον ποταμό 
Ευφράτη. Κι εκεί όμως τους βρήκε ο Τυφώνας. Τρομαγμένοι οι δύο θεοί έπεσαν μέσα στο 
ποτάμι, μεταμορφωμένοι σε ψάρια που κατά την μυθολογία παριστάνουν τον αστερισμό 
των Ιχθύων.  
Σύμφωνα με άλλες απόψεις, οι δύο Ιχθύες είναι τα δύο δελφίνια που συνόδευαν πάντα το 
θεό της θάλασσας Ποσειδώνα στις διάφορες μετακινήσεις του. 
 
Οι αστερισμοί Μικρή και Μεγάλη Άρκτος (αειφανείς) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Καλλιστώ ήταν νύμφη που ερωτεύτηκε ο Δίας και μαζί της 
απέκτησε τον Αρκάδα.  
Η  Ήρα από τη ζήλεια της τη μεταμόρφωσε σε αρκούδα. 
Όταν ο Αρκάδας συνάντησε την αρκούδα – μητέρα του δεν την αναγνώρισε και 
ετοιμάστηκε να τη σκοτώσει. Τότε ο απανταχού παρών Δίας για να προλάβει το φονικό 
μεταμόρφωσε τον Αρκάδα σε αρκουδάκι και έστειλε μάνα και γιό στον ουρανό να στέκουν 
ο ένας κοντά στον άλλο. 
 
Ο αστερισμός του Δράκοντα (αειφανής) 
Για τον αστερισμό του Δράκοντα  υπάρχουν οι εξής εκδοχές: 
Ήταν ο φύλακας των μήλων των Εσπερίδων, ο Λάδωνας. 
Ήταν σύμμαχος των Γιγάντων στη μάχη τους με τους θεούς του Ολύμπου. Τον Δράκοντα 
αυτόν τον άρπαξε στη Γιγαντομαχία η θεά Αθηνά και τον τοποθέτησε σαν αστερισμό στον 
ουρανό, για να μην μπορεί να βλάψει πια τους Ολύμπιους θεούς.  
Ήταν το φίδι που σκότωσε ο Κάδμος, του οποίου τα δόντια έσπειρε και βγήκαν οπλισμένοι 
άντρες. 

https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/metamorfoseis/contents.html?name=_%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/metamorfoseis/page_148.html#%CE%9B%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://www.komvos.edu.gr/mythology/2_mythoipanelladikoi.html
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/lavdakides/page_002.html#toc003


 
 

Ο αστερισμός Λυγξ  (χειμερινός) 
Σύμφωνα με τη Αρχαία Ελληνική 
μυθολογία ο Τριπτόλεμος πήγε στη 
χώρα της Σκυθίας για να διαδώσει την 
καλλιέργεια των σιτηρών ύστερα από 
εντολή της Δήμητρας.  
Η ζήλια όμως του βασιλιά της Σκυθίας 
Λύγκου για τον Ελευσίνιο 
φιλοξενούμενο του ήταν έντονη με 
αποτέλεσμα να προσπαθήσει να τον 
σκοτώσει μια νύχτα.  
Η θεά Δήμητρα όμως μεταμόρφωσε 
τον Λύγκο στο αιλουροειδές λύγξ και 
έσωσε τον Τριπτόλεμο. 

 
Οι αστερισμοί Τρόπιδα, Καρίνα, Ιστία και Περιστερά (χειμερινοί) 

Η Αργώ ναυπηγήθηκε για τον Ιάσονα, τον 
αρχηγό της Αργοναυτικής εκστρατείας 
και ταξίδεψε από την Ελλάδα στην 
Κολχίδα, για να βρει το χρυσόμαλλο 
δέρας.  
Η θεά Αθηνά συμμετείχε στην 
ναυπήγηση του πλοίου βάζοντας στην 
πλώρη του ένα κομμάτι ξύλου από την 
ομιλούσα δρυ της Δωδώνης, το οποίο 
οδηγούσε και έδινε συμβουλές στους 
τολμηρούς αρχηγούς του πληρώματος.  
Ένα από τα δυσκολότερα σημεία του 
ταξιδιού ήταν το πέρασμα από τις 
Συμπληγάδες Πέτρες.  

Αυτές φύλαγαν την είσοδο του Εύξεινου Πόντου και 
συγκρούονταν μεταξύ τους καταστρέφοντας όποιο 
πλοίο δοκίμαζε να περάσει ανάμεσα τους. Μετά από 
συμβουλή του Φινέα, οι Αργοναύτες έστειλαν ένα 
περιστέρι να πετάξει ανάμεσα τους, το οποίο πέρασε 
τα στενά χάνοντας μόνο λίγα φτερά από την ουρά 
του. Επωφελούμενοι από αυτήν την ανακάλυψη οι 
Αργοναύτες, ότι δηλαδή θα μπορούσαν να 
διασχίσουν τις Συμπληγάδες Πέτρες με ταχύ και 

συντονισμένο ρυθμό, όπως το πέταγμα του περιστεριού, κάνοντας μια υπεράνθρωπη 
προσπάθεια τα κατάφεραν. Όμως ένα κομμάτι της πρύμνης της Αργούς καταστράφηκε, και 
γι’ αυτό απεικονίζεται έτσι ο αστερισμός στους ουράνιους χάρτες.  
Μετά από την επιτυχία του ταξιδιού της, η Αργώ τοποθετήθηκε στους ουρανούς από την 
Αθηνά. 



 
 

Ο αστερισμός του Φοίνικα (φθινοπωρινός) 
Ο Φοίνικας ήταν μυθικό ιερό πτηνό των 
αρχαίων Αιγυπτίων και αργότερα των Ελλήνων. 
Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο είχε μέγεθος ίσο με 
του αετού και φτέρωμα χρυσοκόκκινο.  
Ο Φοίνικας κάθε 500 χρόνια πετούσε από την 
Αραβία, όπου ζούσε, στην ιερή πόλη 
Ηλιούπολη της Αιγύπτου, κουβαλώντας μαζί 
του τη σωρό του πατέρα του, που είχε σχήμα 
αβγού και ήταν περιτυλιγμένη με σμύρνα .  
Τη σωρό την ενταφίαζε στο ναό του Ήλιου. 
Κατά τον Πλίνιο, ένας και μοναδικός Φοίνικας 
ζει σε όλο τον κόσμο. Αυτός κάθε πεντακόσια 
χρόνια, όταν έχει πια γεράσει, φτιάχνει μια 

ξύλινη φωλιά με κλαδιά μυρωδικών φυτών. Γεμίζει τη φωλιά του με αρώματα και πεθαίνει 
καιγόμενος μέσα σ' αυτήν, ενώ από τη στάχτη του γεννιέται ένας νέος Φοίνικας.  
Έτσι αναπαράγεται το είδος, και ο κύκλος  της ζωής του Φοίνικα συνεχίζεται 
ακολουθώντας το ίδιο τελετουργικό μεταφοράς της σωρού του πατέρα του.  
 
Ο αστερισμός Ηριδανός  (χειμερινός) 

Είναι ένας ακόμη μυθολογικός ποταμός, 

γιος του Ωκεανού και της Τηθύος, 

μάλλον ποταμός της Δύσης.  

Τον συναντούμε στην πορεία του 

Ηρακλή προς τον κήπο των Εσπερίδων, 

αλλά και στην πορεία των Αργοναυτών 

από τη χώρα των Κελτών προς την 

Αδριατική. Ταυτιζόταν με τον Πάδο ή τον 

Ροδανό. Στα νερά του ποταμού έπεσε ο 

Φαέθων με το άρμα του Ήλιου, 

κεραυνοβολημένος από τον Δία.  

Οι αδελφές του, Ηλιάδες νύμφες, τον 

έθαψαν στις όχθες του, και στη συνέχεια 

μεταμορφώθηκαν σε ιτιές που θρηνούσαν συνεχώς για τον θάνατο του αδελφού τους. 

Κατά άλλους, ο αστερισμός αυτός ήταν ο Νείλος ποταμός. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ο αστερισμός του Κενταύρου (εαρινός)  
Κάποτε ένας βασιλιάς της Θεσσαλίας, 
για να μαζέψει τους ταύρους που 
είχαν ξεφύγει από τα κοπάδια του, 
έστειλε ικανούς ιππείς που κεντώντας 
τους ταύρους με τα δόρατα τους, τους 
επανέφεραν στους στάβλους.  
Οι ιππείς αυτοί, οι κεντώντες τους 
ταύρους, ονομάστηκαν Κένταυροι και 
ήταν γενναίος ποιμενικός λαός που 
κατοικούσε στη Θεσσαλία.  
Ο αστερισμός αυτός συμβολίζει τη 
δύναμη και τη γενναιότητα των 
Θεσσαλών ιππέων. 
Άλλη εκδοχή είναι αυτή του μύθου 

του Ιξίονα. Ο Ιξίονας είχε ερωτευτεί τη θεά Ήρα. Ο Δίας θύμωσε πολύ γιατί ήθελε βέβαια 
εκείνος να την απατάει αλλά όχι να κάνει το ίδιο και η Ήρα. Έτσι, έστησε παγίδα στον 
νεαρό Ιξίονα. Πήρε λοιπόν ένα σύννεφο και του έδωσε προσωρινά τη μορφή της Ήρας.  
Ο Ιξίονας εξαπατήθηκε, ενώθηκε ερωτικά με τη Νεφέλη και από την ένωση τους γεννήθηκε 
ένα τέρας. Το τέρας αυτό μεγάλωσε και εγκαταστάθηκε στις κοιλάδες του Πηλίου.  
Εκεί ενώθηκε ερωτικά με τις φοράδες της Μαγνησίας. Από την ένωση αυτή γεννήθηκαν οι 
Κένταυροι, από τη μέση και πάνω άνθρωποι, από τη μέση και κάτω άλογα.  
Κατά τον Διόδωρο το Σικελιώτη, οι Κένταυροι ήταν παιδιά του θεού Απόλλωνα και της 
Ωκεανίδας Ήβης, της κόρης του Πηνειού, που γεννήθηκαν στην κοιλάδα των Τεμπών. 
 
Ο αστερισμός του Λύκου (εαρινός) 
Ο Λυκάων αναφέρεται ως ικανότατος, ευσεβής και δίκαιος βασιλιάς, ενώ οι γιοί του ως 
επώνυμοι ήρωες και ιδρυτές πόλεων. Ωστόσο, αυτός και οι γιοί του ασέβησαν προς 
τον Δία όταν τους επισκέφθηκε, δίνοντας του να φάει ανθρώπινο κρέας για να 
διαπιστώσουν την παντογνωσία του. Ο θεός έσπρωξε μακριά του το πιάτο με αηδία και 
είτε σκότωσε τον βασιλιά και τους γιούς του με τον κεραυνό του, είτε τους μεταμόρφωσε 
σε λύκους. 
Κάποιοι φθάνουν να πουν ότι ο Λυκάων έσφαξε και προσέφερε τον ίδιο τον γιο του, τον 
Νύκτιμο. Αλλά σύμφωνα με αντίθετη εκδοχή ο Νύκτιμος ήταν ο μόνος γιος που επέζησε 
και διαδέχθηκε τον πατέρα του στον θρόνο. 
Κατά την παραλλαγή του Παυσανία, ο Λυκάων θυσίασε ένα βρέφος στον Δία επί του 
βωμού στο Λύκαιο όρος, και αμέσως μετά μεταμορφώθηκε σε λύκο. Αυτό συνδέεται με 
τον θρύλο ότι ένας άνθρωπος γινόταν  λύκος κάθε χρόνο στην ετήσια θυσία προς τον 
Λύκαιο Δία, αλλά ξαναγινόταν άνθρωπος αν δεν έτρωγε ανθρώπινη σάρκα επί δέκα 
χρόνια. 
 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF_%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82


 
 

Ο αστερισμός του Δελφίνου (θερινός) 
Ο αστερισμός του Δελφίνου συνδέεται με 
δύο μύθους της αρχαιότητας.  
Ο πρώτος αναφέρεται στην αρπαγή της 
Αμφιτρίτης από τον Ποσειδώνα.  
Η Νηρηίδα Αμφιτρίτη, κόρη του Νηρέα και 
της Δωρίδας μια μέρα  που χόρευε στη Νάξο, 
την είδε ο Ποσειδώνας και θέλησε να την 
αρπάξει. Η Αμφιτρίτη επειδή ήθελε να 
κρατήσει την παρθενία της κρύφτηκε στον 
Ωκεανό πέρα από τις Ηράκλειες Στήλες, εκεί 
που ζούσε ο Άτλαντας. Ο Ποσειδώνας 
έστειλε πολλούς να την αναζητήσουν, μεταξύ 
των οποίων και ένα δελφίνι. Αφού βρήκε την 
Αμφιτρίτη, ο Ποσειδώνας για να τιμήσει το 
δελφίνι το τοποθέτησε στον ουρανό. 

Ο άλλος μύθος συνδέεται με τη διάσωση του Αρίωνα, έναν από τους σημαντικότερους 
μουσικούς της αρχαιότητας.  
Σύμφωνα με το μύθο, ο Αρίωνας έλαβε μέρος σε μουσικούς αγώνες στη Σπάρτη όπου και 
νίκησε. Γνώρισε μεγάλες τιμές και απέκτησε πολλά πλούτη ταξιδεύοντας ακόμη και στις 
αποικίες της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας. Στον δρόμο για την επιστροφή στην Ελλάδα, 
ναύλωσε πλοίο από τον Τάραντα με Κορίνθιους ναύτες, οι οποίοι όμως συνωμότησαν για 
να τον πετάξουν στη θάλασσα και να του κλέψουν τα χρήματα που είχε κερδίσει.  
Τότε ο Απόλλωνας, ντυμένος κιθαρωδός, φανερώθηκε σε όνειρο στον Αρίωνα  και του είπε 
να φυλαχτεί από τους εχθρούς του και ότι ο ίδιος θα τον βοηθούσε. Όταν οι ναύτες 
επιτέθηκαν στον Αρίωνα, εκείνος τους ζήτησε να παίξει για τελευταία φορά τη λύρα του. 
Στο άκουσμα της μελωδίας μαζεύτηκαν δελφίνια, τα αγαπημένα θαλάσσια πλάσματα του 
Απόλλωνα. Τότε, ο Αρίωνας με πίστη στον θεό Απόλλωνα πήδησε στη θάλασσα και ένα 
δελφίνι τον πήρε στη ράχη του ως το ακρωτήρι Ταίναρο. Εκεί αφιέρωσε ανάθημα στον 
Απόλλωνα, ύστερα πήγε στην Κόρινθο και διηγήθηκε την περιπέτεια του στον Περίανδρο. 
Όταν το πλοίο που θα τον έφερνε αγκυροβόλησε στην Κόρινθο, ο τύραννος ρώτησε τους 
ναύτες πού ήταν ο Αρίων και εκείνοι του απάντησαν ότι είχε πεθάνει στο ταξίδι.  
Ο Αρίωνας φανερώθηκε τότε μπροστά τους και ο τύραννος διέταξε να σταυρώσουν ή να 
ανασκολοπίσουν τους δολοφόνους. Σε ανάμνηση του γεγονότος, ο Απόλλωνας 
μεταμόρφωσε σε αστερισμούς τη λύρα του Αρίωνα και το δελφίνι που τον έσωσε. 
 
Ο αστερισμός Ιππάριον (θερινός) 
Το ιππάριο μυθολογικά ταυτίσθηκε με τον Κέλερη, τον αδελφό του Πήγασου που δώρισε ο 
Ερμής στον Κάστορα, ή τον Κύλλαρο, που έδωσε η Ήρα στον Πολυδεύκη, ή τέλος με το 
άλογο που βγήκε μέσα από τη γη καθώς τη χτύπησε ο θεός Ποσειδώνας με την τρίαινα του 
όταν συναγωνίσθηκε με την Αθηνά. 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%B7%CF%82


 
 

Ο αστερισμός του Ηρακλή (θερινός) 
Ο Ηρακλής ήταν γιος του Δία 
και της Αλκμήνης, κόρης του 
Ηλεκτρύωνα και συζύγου του 
βασιλιά των Βοιωτών 
Αμφιτρύωνα.  
Την Αλκμήνη την έκανε 
ερωμένη του ο Δίας με δόλο 
παίρνοντας τη μορφή του 
αγαπημένου της συζύγου 
Αμφιτρύωνα, αφού ο σύζυγος 
της έφυγε σε μάχη αμέσως 
μόλις παντρεύτηκαν.  
Εκείνη τη νύχτα η Αλκμήνη 
συνέλαβε τον τελευταίο 
Διόσκουρο, τον Ηρακλή.  

Την ίδια νύχτα επέστρεψε νικητής και ο Αμφιτρύωνας που μετά τη συνεύρεση του με την 
Αλκμήνη συνέλαβε τον Ιφικλή. Έτσι η Αλκμήνη, μετά από εννιά μήνες γέννησε δύο δίδυμα 
αγόρια, τον Ηρακλή και τον Ιφικλή.  
Το όνομα Ηρακλής το πήρε είτε επειδή θήλασε κρυφά από το στήθος της Ήρας, είτε διότι 
με τα εμπόδια που του έβαζε χαλύβδωσε το χαρακτήρα του, επομένως τη δόξα του την 
οφείλει σε αυτήν.  
Η θεά Ήρα λέγεται ότι οργίστηκε τόσο με την απιστία του Δία όσο και ότι με δόλο θήλασαν 
(ο Ερμής ή ο Δίας) το παιδί από το στήθος της, ώστε έταξε σκοπό της ζωής της να το 
εξοντώσει. 
Όταν ο Ηρακλής ήταν δέκα μηνών, η Ήρα έστειλε δύο φοβερά φίδια να τον πνίξουν  την 
ώρα που κοιμόταν μαζί με το δίδυμο αδελφό του στην κούνια τους. Ο Ιφικλής τρόμαξε και 
έβαλε τα κλάματα, ενώ ο Ηρακλής τα άρπαξε και τα έπνιξε με τις μικρές παλάμες του.  
Ο Ηρακλής σε ηλικία 18 ετών, ζώντας πάνω στον Κιθαιρώνα, πήρε την απόφαση να 
ακολουθήσει το δύσκολο δρόμο της Αρετής, αγωνιζόμενος εναντίον κάθε κακού πάνω στη 
Γη. 
Επειδή ήθελε πάρα πολύ να επιστρέψει από τη Θήβα στις Μυκήνες, δέχτηκε με τη θέληση 
του τον όρο του βασιλιά των Μυκηνών, ξαδέλφου του Ευρυσθέα να εκτελέσει τους 
δώδεκα περίφημους άθλους του οι οποίοι είναι: Το λιοντάρι της Νεμέας, η Λερναία Ύδρα,  
ο Ερυμάνθιος Κάπρος, η Κερυνίτις Έλαφος, οι Στάβλοι του Αυγεία, οι Στυμφαλίδες όρνιθες, 
o Ταύρος της Κρήτης, τα Ανθρωποφάγα Άλογα του Διομήδη, η Ζώνη της Αμαζόνας 
Βασίλισσας Ιππολύτης, τα Βόδια του Γηρυόνη, τα Χρυσά Μήλα των Εσπερίδων και η 
Αιχμαλωσία του Κέρβερου. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ο θάνατος του Ηρακλή ήταν τραγικός.  
Κάποτε ζήτησε από τη γυναίκα του, τη Δηιάνειρα, να του στείλει έναν καθαρό χιτώνα, για 
να κάνει θυσία στους θεούς. Εκείνη του έστειλε ένα χιτώνα, τον οποίο είχε περιλούσει με 
το δηλητηριασμένο αίμα του Κένταυρου Νέσσου, ο οποίος πέθανε από τα βέλη του ήρωα. 
Η Δηιάνειρα δε γνώριζε ότι ήταν δηλητήριο αλλά είχε πεισθεί ότι το αίμα αυτό ήταν 
ερωτικό φίλτρο και με το φόβο ότι ο Ηρακλής θα την απατούσε με την Ιόλη έριξε το αίμα 
του Κενταύρου στο χιτώνα. Φορώντας το χιτώνα ο Ηρακλής, αυτός κόλλησε πάνω του και 
το ισχυρό δηλητήριο άρχισε να περνά στους πόρους του δέρματος του. Προσπάθησε να 
τον βγάλει, αλλά αυτό ήταν αδύνατο.  
Έτσι μην αντέχοντας του φριχτούς πόνους, έφτιαξε έναν ξύλινο βωμό στο βουνό Οίτη, 
ξάπλωσε επάνω του και παρακαλούσε τους διερχόμενους διαβάτες να ανάψουν τη φωτιά.  
Τελικά την άναψε ο Ποίας, ο πατέρας του ευνοούμενου του Ηρακλή, του Φιλοκτήτη και 
πήρε για ανταμοιβή τα όπλα του ήρωα. Ενώ καίγονταν τα ξύλα ξαφνικά ένα σύννεφο που 
συνοδεύονταν από βροντές κατέβηκε στη Γη, άρπαξε τον ήρωα και τον ανέβασε στον 
Όλυμπο.  
Εκεί συμφιλιώθηκε με την Ήρα και παντρεύτηκε την κόρη της την Ήβη, γιατί έπρεπε εκτός 
από την αθανασία να κερδίσει και την αιώνια νιότη, που η Ήβη εκπροσωπούσε. 
 
Ο αστερισμός Βόρειος Στέφανος (θερινός) 
Όταν χώρισε η Αριάδνη από τον Θησέα, εξαιτίας του Διονύσου, το στεφάνι που της είχε 
χαρίσει εκείνος μεταφέρθηκε στους ουρανούς και έγινε ο αστερισμός  Στέφανος.  
Άλλη εκδοχή μας λέει ότι το στεφάνι (που είχε φιλοτεχνήσει ο Ήφαιστος) το έκανε δώρο ο 
Διόνυσος στην Αριάδνη ως σύμβολο του γάμου τους και όταν αναλήφθηκαν στα ουράνια 
έγινε αστερισμός.  
Κάποιοι, όπως ο Οβίδιος, πίστευαν ότι η ίδια η Αριάδνη μετατράπηκε στον αστερισμό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Η γεωμετρία του ουρανού 
 

 
 
 

 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Τα αστέρια 
Τα αστέρια είναι τα πρώτα αντικείμενα που βλέπει κανείς όταν κοιτάζει τον νυχτερινό 

ουρανό. Ο αριθμός τους είναι πραγματικά τεράστιος, υπάρχουν δισεκατομμύρια.  

Ωστόσο με γυμνό μάτι είναι ορατά μόνο 2.500 - 3.000 στην καλύτερη περίπτωση (δηλαδή 

μακριά από τα φώτα των πόλεων και για ανθρώπους με ικανή όραση).  

Όλα τα αστέρια που βλέπουμε ανήκουν στον γαλαξία μας.  

Και οι υπόλοιποι γαλαξίες αποτελούνται από αστέρια, αλλά λόγω της μεγάλης απόστασης 

δεν μπορούμε να διακρίνουμε σε αυτούς ξεχωριστά αστέρια. Πολλά από τα αστέρια που 

βλέπουμε είναι διπλά ή πολλαπλά. Πολλές φορές τυχαίνει δύο αστέρια, που δεν είναι 

αναγκαίο να βρίσκονται κοντά  μεταξύ τους αλλά απλά βρίσκονται και τα δύο πάνω στην 

ίδια νοητή ευθεία από την Γη προς αυτά, να είναι ορατά ως ένα αστέρι με γυμνό μάτι αλλά 

να διαχωρίζονται σε δύο αστέρια με ένα τηλεσκόπιο.  

Τα αστέρια που είναι ορατά είναι διαφόρων ηλικιών, μεγεθών, χρωμάτων, λαμπροτήτων 

και αποστάσεων από εμάς. 

Ακόμα και τα πιο κοντινά από αυτά απέχουν από εμάς αποστάσεις απαγορευτικές για την 

σημερινή τεχνολογία.  

Τα πιο νέα αστέρια έχουν ηλικία ...μόλις μερικών χιλιάδων ετών, ενώ άλλα αστέρια έχουν 

ηλικία πολλών εκατομμυρίων ετών. 

Για να περιγράψουμε την λαμπρότητα των αστέρων χρησιμοποιούμε το  φαινόμενο και το 

απόλυτο μέγεθος.  

Το μέγεθος είναι μία λογαριθμική κλίμακα που μετράει πόσο λαμπρό είναι ένα αστέρι.  

Το φαινόμενο μέγεθος μετράει πόσο λαμπρό φαίνεται σε εμάς ενώ το απόλυτο πόσο 

λαμπρό είναι πράγματι. Αυτά τα δύο δεν συμπίπτουν καθώς μπορεί ένα αστέρι να 

φαίνεται σε εμάς τους γήινους πιο λαμπρό επειδή είναι πολύ κοντά μας από ότι ένα 

λαμπρότερο άστρο που όμως είναι μακριά μας.  

Δεν είναι όλα τα αστέρια σταθερής λαμπρότητας, υπάρχουν και οι μεταβλητοί αστέρες 

που η λαμπρότητα τους αλλάζει με το χρόνο.  
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Ο κύκλος της ζωής των άστρων 
 

 
Όλα αρχίζουν από ένα διαστημικό νέφος ύλης, κυρίως υδρογόνου.  

Αυτό το νέφος καταρρέει  από την ίδια του τη βαρύτητα. Το κάθε μέρος αυτού του νέφους 

έλκεται βαρυτικά από όλα τα υπόλοιπα  μέρη και έτσι όλη η μάζα του νέφους συγκλίνει σε 

μία σφαίρα, γνωστή ως Πρωτοαστέρας. Όσο μικραίνει αυτή η σφαίρα, τόσο μεγαλώνουν η 

θερμοκρασία και η πίεση, ώσπου κάποια στιγμή αρχίζει η πυρηνική σύντηξη και το άστρο 

περνάει στην Κύρια Ακολουθία.  

Τα περισσότερα αστέρια περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους κάνοντας ακριβώς 

αυτό. Τα αστέρια αυτά είναι γνωστά ως η Κύρια Ακολουθία.  

Το τέλος της ζωής του άστρου εξαρτάται από τη μάζα του.  

Για μικρά άστρα, δηλαδή άστρα με μάζα παρόμοια με αυτή του Ήλιου, το τέλος της ζωής 

τους είναι πολύ βαρετό: το αστέρι μικραίνει και συνεχίζει να αργοπεθαίνει για δισ. χρόνια. 

Αυτό το αστρικό ερείπιο ονομάζεται Λευκός Νάνος.   

Για αστέρια μεγαλύτερα από περίπου 1,5 φορές τη μάζα του Ήλιου, τα πράγματα γίνονται 

πιο ενδιαφέροντα. 

Μετά από μια έκρηξη γνωστή ως Υπερκαινοφανής Αστέρας (supernova), το αστέρι 

διαλύεται εκτινάσσοντας το υλικό του στο διάστημα.  

Έπειτα, ό,τι έχει  παραμείνει, σχηματίζει έναν Αστέρα Νετρονίων, ένα πάρα πολύ πυκνό 

αστέρι που περιστρέφεται με μεγάλες ταχύτητες γύρω από τον εαυτό του. Η πυκνότητα 

τους είναι τόσο μεγάλη που, για παράδειγμα, ένα κουτί σπίρτα γεμισμένο με υλικό από 

έναν αστέρα νετρονίων θα ζύγιζε πάνω από 1 δισ. τόνους. 

Τέλoς, για βαριά αστέρια με πάνω από 5 ηλιακές μάζες, μετά από μια παρόμοια έκρηξη, το 

απομεινάρι του άστρου ονομάζεται Μαύρη Τρύπα. Οι Μαύρες Τρύπες αποτελούν άστρα 

ακόμη πιο πυκνά και από τους Αστέρες Νετρονίων. Όπως είναι προφανές και από το 

όνομα, λέγονται μαύρες, επειδή το βαρυτικό τους πεδίο είναι τόσο ισχυρό, ώστε ούτε το 

ίδιο το φως δεν μπορεί να ξεφύγει από την επιφάνεια τους.  



 
 

 
 

Αν παρατηρήσετε πολλά αστέρια θα δείτε ότι δεν είναι όλα άσπρες κουκίδες.  

Ναι, τα αστέρια έχουν χρώματα, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο έντονα.  

Αυτό εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από την ηλικία του αστεριού αλλά και από την 

θερμοκρασία του.  

Έτσι, κόκκινα αστέρια όπως ο Αντάρης ή ο Μπεντελγκέζ είναι μεγάλης ηλικίας και πιο 

ψυχρά, ενώ μπλε αστέρια όπως ο Σαΐκ ή ο Μιντάκα  είναι νέα  και θερμά. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Τα πιο φωτεινά άστρα 
Τα πιο φωτεινά ουράνια σώματα είναι ο Ήλιος, η πανσέληνος, η Αφροδίτη, ο Δίας, ο Άρης 
και τα  100  άστρα του παρακάτω  πίνακα  που είναι ορατά από την Ελλάδα. 
Τα άστρα που μπορούμε να δούμε με γυμνό μάτι είναι περίπου 2.500  - 3.000. 
 

Αστέρας Αστερισμός X ηλιακές 
ακτίνες 

Απόσταση 
(ε.φ.) 

Χρώμα 

Σείριος Μεγάλου Κυνός 1,4 8,7 λευκό 
Αρκτούρος Βοώτη 27 36 πορτοκαλί 
Vega Λύρας 2,3 26 λευκό 
Capella (Αίγα) Ηνίοχου 10 42 πορτοκαλί 
Rigel Ωρίωνα 79 863 κυανόλευκο 
Procyon Μικρού Κυνός 1,8 11,3 κίτρινο 
Altair Αετού 1,8 16 λευκό 
Betelguese Ωρίωνα 886 640 κόκκινο 
Aldebaran Ταύρου 44 68 πορτοκαλί 
Αντάρης Σκορπιού 680 600 κόκκινο 
Spica (Στάχυς) Παρθένου 7,5 260 λευκό 
Pollux (Πολυδεύκης) Διδύμων 9 34 πορτοκαλί 
Fomalhaut Νότιου Ιχθύος 1,8 22 λευκό 
Deneb Κύκνου 200 1500 κυανόλευκο 
Regulus (Βασιλίσκος) Λέοντος 4,4 80 κυανόλευκο 
Adhara Μεγάλου Κυνός 14 410 κυανόλευκο 
Κάστωρ Διδύμων 2 52 λευκό 
Shaula (Κεντρί) Σκορπιού 9 588 κυανόλευκο 
Bellatrix Ωρίωνα 5,8 263 κυανόλευκο 
El Nath Ταύρου 5 130 κυανόλευκο 
Alnilam Ωρίωνα 28 1340 κυανόλευκο 
Alnitak Ωρίωνα 20 1200 μπλε 
Alioth Μεγάλης Άρκτου 4 81 λευκό 
Dubhe Μεγάλης Άρκτου 30 120 πορτοκαλί 
Kaus Australis Τοξότη 6,8 140 κυανόλευκο 
Mirfac Περσέα 68 590 κιτρινόλευκο 
Wezen Μεγάλου Κυνός 200 1800 κιτρινόλευκο 
Alkaid Μεγάλης Άρκτου 3 100 κυανόλευκο 
Sargas Σκορπιού 26 270 κιτρινόλευκο 
Alhena Διδύμων 3 100 λευκό 
Menkalinan Ηνίοχου 2,8 80 λευκό 
Πολικός Αστέρας Μικρής Άρκτου 37,5 430 κιτρινόλευκο 
Mirzam Μεγάλου Κυνός 10 500 κυανόλευκο 
Alphard Ύδρας 50 180 πορτοκαλί 
Hamal Κριού 15 66 πορτοκαλί 

 



 
 

Αστέρας Αστερισμός X ηλιακές 
ακτίνες 

Απόσταση 
(ε.φ.) 

Χρώμα 

Algieba Λέοντος 32 130 πορτοκαλί 
Diphda Κήτους 17 96 πορτοκαλί 
Saiph Ωρίωνα 22 720 κυανόλευκο 
Nunki Τοξότη 4,5 220 κυανόλευκο 
Alpheratz Ανδρομέδας 3 97 κυανόλευκο 
Mirach Ανδρομέδας 100 200 κόκκινο 
Kochab Μικρής Άρκτου 42 130 πορτοκαλί 
Ras Alhague Οφιούχου 2,5 47 λευκό 
Algol Περσέα 2,7 93 κυανόλευκο 
Denebola Λέοντος 1,7 36 λευκό 
Almach Ανδρομέδας 80 350 πορτοκαλί 
Alphecca Βορείου Στεφάνου 2,7 75 λευκό 
Eltanin Δράκοντα 48 154 πορτοκαλί 
Ναός Πρύμνης 14 1076 μπλε 
Mizar Μεγάλης Άρκτου 2,5 80 λευκό 
Larawag Σκορπιού 12 64 πορτοκαλί 
Mula Σκορπιού 6 480 κυανόλευκο 
Mintaka Ωρίωνα 16,5 900 μπλε 
Sadr Κύκνου 150 1800 κιτρινόλευκο 
Schedar Κασσιόπης 42 230 πορτοκαλί 
Caph Κασσιόπης 3,5 54 κιτρινόλευκο 
Dschubba Σκορπιού 5 400 κυανόλευκο 
Merak Μεγάλης Άρκτου 3 79 λευκό 
Navi Κασσιόπης 10 610 κυανόλευκο 
Izar Βοώτη 33 202 πορτοκαλί 
Enif Πήγασου 210 670 πορτοκαλί 
Aladra Μεγάλου Κυνός 56 2000 κυανόλευκο 
Scheat Πήγασου 95 200 κόκκινο 
Phecda Μεγάλης Άρκτου 3 84 λευκό 
Sabik Οφιούχου 2 88 λευκό 
Alderamin Κηφέα 2,3 49 λευκό 
Markab Πήγασου 4,7 140 κυανόλευκο 
Aljanah Κύκνου 11 72 πορτοκαλί 
Acrab Σκορπιού 6,3 404 κυανόλευκο 
Sheratan Κριού 2 58 λευκό 

 
 
  
 
  



 
 

Αστέρας Αστερισμός X ηλιακές 
ακτίνες 

Απόσταση 
(ε.φ.) 

Χρώμα 

Saik Οφιούχου 8,5 366 μπλε 

Menkar Κήτους 90 248 κόκκινο 

Zosma Λέοντος 2 58 λευκό 

Gienah Κόρακα 3,5 154 μπλε 

Arneb Λαγού 129 2200 λευκοκίτρινο 

Unuk Al Hay Όφι 15 73 πορτοκαλί 

Zubeneschamali Ζυγού 5 185 κυανόλευκο 

Mahasim Ηνίοχου 5 166 λευκό 

Hassaleh Ηνίοχου 127 492 πορτοκαλί 

Ruchbah Κασσιόπης 4 100 λευκό 

Mouphrid Βοώτη 2,7 37 κίτρινο 

Kraz Κόρακα 16 146 κίτρινο 

Phact Περιστεράς 5,8 261 κυανόλευκο 

Kaus Media Τοξότη 16 349 πορτοκαλί 

Yed Prior Οφιούχου 59 170 κόκκινο 

Tarazed Αετού 95 395 πορτοκαλί 

Lesath Σκορπιού 6 580 κυανόλευκο 

Athebyne Δράκοντα 11 92 κίτρινο 

Zubenelgenubi Ζυγού 5 77 μπλε 

Rastaban Δράκοντα 40 382 κίτρινο 

Cebalrai Οφιούχου 12 82 πορτοκαλί 

Hatysa Ωρίωνα 8,3 412 μπλε 

Κερασφόρος Ηρακλή 17 140 κίτρινο 

Κούρσα Ηριδανού 2,4 90 λευκό 

Algenib Πήγασου 5 391 κυανόλευκο 

Kaus Borealis Τοξότη 10 78 πορτοκαλί 

Paikauhale Σκορπιού 6,5 490 κυανόλευκο 

Atik Περσέα 10 1121 κυανόλευκο 

Nihal Λαγού 16 160 κίτρινο 

Tureis Πρύμνης 3,4 64 λευκοκίτρινο 

 
 
 
 
 
 



 
 

Γίγαντες και υπεργίγαντες αστέρες 
 

10 ηλιακές ακτίνες < γίγαντες < 100 ηλιακές ακτίνες 
υπεργίγαντες > 100 ηλιακές ακτίνες 

 
Κόκκινοι γίγαντες Scheat, Menkar, Yed Prior 
Κόκκινοι υπεργίγαντες Betelgeuse, Αντάρης, Mirach 
 
Πορτοκαλί γίγαντες 

Αρκτούρος,  Αίγα, Aldebaran, Dubhe, Alphard, Hamal, 
Algieba, Diphda, Kochab, Almach, Eltanin, Larawag, Schedar, 
Izar, Unuk al Hay, Kaus Media, Tarazed, Rastaban, Cebalrai, 
Kaus Borealis 

Πορτοκαλί υπεργίγαντες Enif, Hassaleh 
Κίτρινοι γίγαντες Mirfac, Πολικός αστέρας, Kraz, Sargas, Κερασφόρος, Nihal,  

Athebyne 
Κίτρινοι υπεργίγαντες Wezen, Sadr, Arneb 
Λευκοί γίγαντες Rigel, Adhara, Alnilam, Mirzam, Saiph, Navi, Aladra, Atik 
Λευκοί υπεργίγαντες Deneb 
Μπλε γίγαντες Alnitak, Mintaka, Ναός 

 

 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

Πέρα από τη φαντασία 
Αυτό που δεν βλέπει το ανθρώπινο μάτι, το βλέπει η ανθρώπινη εφεύρεση, το τηλεσκόπιο. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Το ηλιακό σύστημα 
Το ηλιακό μας σύστημα αποτελείται από τον Ήλιο, τους πλανήτες, τους αστεροειδείς,  
τους κομήτες και τους νάνους πλανήτες. 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

 



 
 

Ο  Ήλιος 
 
 Ένας από τους πιο 
σεβάσμιους αρχαίους θεούς 
ήταν ο θεός Ήλιος.  
Ο Ήλιος ήταν γιος του Τιτάνα 
Υπερίωνα και της Τιτανίδας 
Θείας και αδελφός της 
Σελήνης και την Ηούς (Αυγής). 
Εκτός από θεός της ηλιακής 
ακτινοβολίας, ο Ήλιος ήταν 
προστάτης των όρκων μιας και 
πολύ συχνά στην αρχαιότητα 
οι άνθρωποι ορκίζονταν σε 
αυτόν που τα παν θωρεί 
(εξάλλου όπως είναι γνωστό, 
ουδέν κρυπτόν υπό τον Ήλιο).  
Ακόμη ο Ήλιος είναι αυτός που 
χαρίζει την όραση και έτσι 
θεωρείται ο προστάτης  
της. 

Οι αρχαίοι Έλληνες φαντάζονταν τον θεό Ήλιο ως έναν νέο, χωρίς γενειάδα, ο οποίος 
φορούσε μία ρόμπα και στο κεφάλι του έφερε ένα αστραφτερό φωτοστέφανο.  
Έτσι οδηγούσε το χρυσό του άρμα, το οποίο έσερναν τέσσερα άλογα (συνήθως φτερωτά). 
Κάθε πρωί αναδυόταν από το χρυσό παλάτι που κατοικούσε, στην ανατολή, στην κοίτη του 
ποταμού Ωκεανού και φτάνοντας το μεσημέρι στο ανώτατο του σημείο (μεσουράνημα), 
κατέληγε αργά το απόγευμα στην Δύση, στην γη των Εσπερίδων.  
Εκεί κατέβαινε και μεταφερόταν στο παλάτι του για να ξαναρχίσει την άλλη μέρα ξανά το 
ταξίδι του. 
Ο Ήλιος βοήθησε τον Δία και τους υπόλοιπους Ολύμπιους στην κατάληψη της  
εξουσίας κατά την Τιτανομαχία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Η Σελήνη 
   
Η Σελήνη ήταν η κόρη του 
Τιτάνα Υπερίωνα και της 
Τιτανίδας Θείας.  
Ήταν  αδελφή της Ηούς 
(Αυγής) και του Ήλιου ο 
οποίος την φωτίζει πάντα 
φανερώνοντας  την αδελφική 
του αγάπη. 
Αρκετοί μύθοι την θέλουν να 
οδηγεί ένα κοπάδι από 
ταύρους και γι αυτό και 
παρομοιάζουν την ημισέληνο 
της με τα κέρατα του ταύρου. 
Η Σελήνη ήταν η θεά του 
Φεγγαριού, η θεά της Νύχτας 
και η θεά των Μηνών.  
Οι αρχαίοι Έλληνες μετρούσαν 
τον χρόνο με τους κύκλους του 
φεγγαριού, με τον σεληνιακό 
μήνα, τον οποίο διαιρούσαν 

σε τρία δεκαήμερα ανάλογα με το πόσο γεμάτη ή άδεια ήταν η Σελήνη.  
Έτσι κατά το πρώτο δεκαήμερο το φεγγάρι γεμίζει, κατά το δεύτερο βρίσκεται στο μέγιστο 
της φωτεινότητας του και κατά το τρίτο αδειάζει.  
Γι αυτό και την θεωρούσαν θεά των Μηνών.  
Επίσης θεωρούσαν ότι τη νύχτα που η θεά έβγαινε οδηγώντας το άρμα της έτρεφε την 
φύση και όταν είχε πανσέληνο η Σελήνη λουζόταν στα νερά του Ωκεανού, ο οποίος την 
έκανε ακόμη πιο λαμπερή. 
Ο μεγάλος της έρωτας ήταν ένα όμορφο αγόρι, ο βοσκός και πρίγκιπας Ενδυμίωνας,  
ο οποίος κέρδισε την αιώνια νεότητα και αθανασία από τον Δία μπαίνοντας σε μία 
κατάσταση αιώνιου ύπνου, σε μία σπηλιά του όρους Λάτμου.  
Εκεί κατέβηκε  για να τον συναντήσει η Σελήνη και πέρασε μαζί του το βράδυ.  
Από τον Ενδυμίωνα απέκτησε πενήντα παιδιά, τους  πενήντα μήνες (κάθε πενήντα μήνες,  
δηλαδή τέσσερα χρόνια, γινότανε η Ολυμπιάδα).  
Από τον Δία απέκτησε την θεά Πανδία (παν θεία) και την Έρσα (Δροσιά).  
Ακόμη παιδιά της ήταν και οι ώρες (εποχές).  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Οι πλανήτες 
 
Ερμής 

Επειδή ο Ερμής ήταν κοντά 
στον Ήλιο και φαινομενικά 
φαινόταν πως κινείται πιο 
γρήγορα από τους υπόλοιπους 
πλανήτες, οι Έλληνες στην 
αρχαιότητα του έδωσαν το 
όνομα του φτεροπόδαρου 
Ερμή, ο οποίος σύμφωνα με τη 
μυθολογία ήταν ο 
αγγελιοφόρος που μετέφερε 
μηνύματα σε Θεούς και 
ανθρώπους. 
 
 
 
 

 
Αφροδίτη 

Αυτός ο πλανήτης είναι το πιο 
λαμπερό σώμα στον ουρανό. 
Οι Αρχαίοι Έλληνες είχαν 
καταλάβει πως δεν είναι ο 
μεγαλύτερος πλανήτης, αλλά 
επειδή είναι τόσο φωτεινός 
και όμορφος, του έδωσαν το 
όνομα της Αφροδίτης, της 
θεάς της ομορφιάς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Γη 
Για χιλιάδες χρόνια, ο 
άνθρωπος δε θεωρούσε τη Γη 
ως πλανήτη, αλλά το κέντρο 
του σύμπαντος όπου τα πάντα 
κινούνταν γύρω από αυτή.  
Οι Έλληνες την ονόμασαν Γη, 
από τη Γαία η οποία 
προϋπήρχε με το Χάος και 
τον Έρωτα - Φάνη στη 
δημιουργία του Κόσμου. 
Το Earth, προέκυψε κατά τον 
17ο αιώνα, όταν ο άνθρωπος 
ανακάλυψε πως κατοικεί σε 
πλανήτη που περιστρέφεται 
μαζί με τους υπόλοιπους γύρω 
από τον Ήλιο. Και ενώ  για 
όλους τους πλανήτες 
επιλέχθηκαν ονόματα 
θεοτήτων, για αυτόν που μας 
φιλοξενεί, επιλέχθηκε το, 
μάλλον ρηχό Earth, το οποίο 

προέρχεται από την αγγλοσαξονική λέξη «ear», που σημαίνει «πέτρα». 
 
Άρης 

Είναι ένας πλανήτης που έχει 
κόκκινο χρώμα, λόγω του 
οξειδωμένου σιδήρου στην 
επιφάνεια του.  
Οι Αρχαίοι Έλληνες θεώρησαν 
πως το κόκκινο χρώμα 
συμβολίζει το αίμα του 
πολέμου.  
Έτσι, του έδωσαν το όνομα του 
Άρη, του θεού του πολέμου. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Δίας 
Είναι επιστημονικά 
αποδεδειγμένο πως είναι ο 
μεγαλύτερος πλανήτης του 
Ηλιακού μας Συστήματος. 
Ενδεχομένως, το είχαν 
αντιληφθεί αυτό οι Αρχαίοι 
Έλληνες, έτσι του έδωσαν το 
όνομα του Δία, ο οποίος είναι 
ο βασιλιάς των Θεών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κρόνος 

 Βρίσκεται σε πιο μακρινή 
απόσταση από τη Γη αυτός ο 
πλανήτης και φαίνεται πως 
κινείται πιο αργά από τους 
υπόλοιπους. Γι’ αυτό οι 
Αρχαίοι Έλληνες τον ονόμασαν 
Κρόνο, ο οποίος είναι ο 
πατέρας του Δία και 
φαινομενικά παρακολουθεί 
τους υπόλοιπους πλανήτες 
από μακριά. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Ουρανός 
Το 1781 Άγγλοι αστρονόμοι 
ανακάλυψαν τον Ουρανό και 
ήθελαν να τον ονομάσουν 
Βασιλιά Γεώργιο. Η Επίσημη 
Κοινότητα Επιστημόνων 
απέρριψε το όνομα και του 
έδωσαν την ονομασία 
Ουρανός, ο οποίος ήταν ο 
πατέρας του Κρόνου, καθώς 
ήταν ο πλανήτης που 
ανακαλύφθηκε μετά τον 
Κρόνο. 
 
 
 
 

Ποσειδώνας 
Ο πλανήτης αυτός 
ανακαλύφθηκε από 
δύο αστρονόμους, έναν Άγγλο 
και ένα Γάλλο.  
Ο δεύτερος ήθελε να του 
δώσει το όνομα του, ωστόσο η 
Επίσημη Κοινότητα 
Επιστημόνων δεν το επέτρεψε 
και τον ονόμασαν Ποσειδώνα 
(Θεός της Θάλασσας) λόγω 
του γαλάζιου του χρώματος. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Οι αστεροειδείς 
Αστεροειδείς ή μικροί πλανήτες είναι σώματα διάφορων 
διαστάσεων που περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο σε τροχιές 
ανάμεσα σ’ αυτές του Άρη και του Δία (κύρια ζώνη) ή πέρα από 
τον Ποσειδώνα (ζώνη Κάιπερ) . 
 
 
 
 

 
Οι κομήτες 

Οι κομήτες είναι επίσης μικρά σώματα με ακαθόριστο 
σχήμα, των οποίων οι τροχιές περνούν πολύ κοντά 
από τον Ήλιο και χάνονται βαθιά μέσα στο διάστημα, 
συχνά πέρα από τον Πλούτωνα. 
Οι αποστάσεις τους από τον Ήλιο είναι τόσο μεγάλες, 
ώστε οι θερμοκρασίες τους είναι κοντά στο απόλυτο 
μηδέν (-2730 C).  
Όσο πλησιάζουν προς τον Ήλιο εξαχνώνονται, λόγω 
της αύξησης της θερμοκρασίας τους, και αποκτούν 
ένα αεριώδες περίβλημα, την κόμη.  

Η κόμη τις περισσότερες φορές επεκτείνεται και σχηματίζει την ουρά του κομήτη, που 
κατευθύνεται πάντοτε αντίθετα από τον Ήλιο. 
 
Τα μετέωρα 

Η Αστερία ήταν Τιτανίδα θεότητα των 
πεφταστεριών. Σύμφωνα με το θρύλο, κατά την 
πτώση των Τιτάνων, ο Δίας κυνήγησε την Αστερία 
η οποία πήρε την μορφή πτηνού κι έπεσε απ’ τον 
ουρανό σαν πεφταστέρι. Στη συνέχεια 
μετατράπηκε κατά τη σύγκρουση της με τη 
θάλασσα σ’ ένα νησί.  
Πρόκειται για αντικείμενα μικρών διαστάσεων που 
περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο και που, όταν 
πλησιάσουν κοντά στη Γη, έλκονται από αυτή.  
Τότε συγκρούονται με την ατμόσφαιρα της, 

υπερθερμαίνονται, λιώνουν και εξαερώνονται. Τα λέμε και ̈ πεφταστέρια¨. 
 
Όταν αυτά είναι αρκετά μεγάλα, δεν εξαερώνονται 
εντελώς, φτάνουν στη Γη και μπορεί να δημιουργήσουν 
κρατήρες.  
Αυτά τα αντικείμενα ονομάζονται μετεωρίτες. 
 
 



 
 

Οι νάνοι πλανήτες 
 

 
 
Η ζώνη του Κάϊπερ μαζί με τα αντικείμενα διασκορπισμένου δίσκου και τα αντικείμενα του 
Νέφους του Όορτ σχηματίζουν την ομάδα των μεταποσειδώνιων αντικειμένων.  
Σε αυτές τις περιοχές, πέρα από τους δεκάδες χιλιάδες μικρούς αστεροειδείς, συναντώνται 
και πλανήτες νάνοι όπως η Δήμητρα, ο Πλούτωνας, η Χαουμέια, ο Μακεμάκε και η Έρις.  

Τα αντικείμενα της Ζώνης Κάϊπερ, είναι αρχέγονα  πλανητικά έμβρυα, συντρίμμια δηλαδή 

που περίσσεψαν κατά τον σχηματισμό του Ηλιακού συστήματος, τα οποία δεν κατάφεραν 

να συσσωματωθούν σε μεγαλύτερα μεγέθη. 

Σε αντίθεση όμως  με τα συντρίμμια που περικλείονται στην Ζώνη των Αστεροειδών και 

έχουν κυρίως βραχώδη σύσταση, τα αντικείμενα της ζώνης Κάϊπερ εμπεριέχουν μεγάλες 

ποσότητες παγωμένων πτητικών ενώσεων, όπως μεθάνιο, αμμωνία και νερό.  
 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%B9%CE%B1_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%B5_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B9%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82)


 
 

Η δημιουργία του ηλιακού συστήματος 
Ο Ήλιος και οι περιστρεφόμενοι  πλανήτες του μαζί με τα φεγγάρια τους, έχουν 

σχηματισθεί πριν από 4,5 δισεκατομμύρια έτη. Το ηλιακό σύστημα ήταν μια φορά ένα 

τεράστιο σύννεφο αερίου και σκόνης γνωστό ως νεφέλωμα. Αυτήν την περίοδο πιστεύεται 

ότι ένα κοντινό ογκώδες αστέρι, με μάζα πολλαπλάσια του Ήλιου μας, αφού μειώθηκαν τα 

καύσιμα του, αυτοκαταστράφηκε με μια καταπληκτική έκρηξη που είναι γνωστή ως 

supernova. 

Αυτή η καταστροφή έστειλε προς τα έξω κύματα κλονισμού, τα οποία ανάγκασαν το 

νεφέλωμά μας να αρχίσει να συστέλλεται  λόγω της βαρύτητας του. Ακριβώς όπως μια 

μπαλαρίνα περιστρέφεται γρηγορότερα μόλις μαζέψει τα χέρια της, έτσι και το πρωτόγονο 

ηλιακό νεφέλωμα άρχισε να περιστρέφεται ολοένα και γρηγορότερα καθώς αυτό 

συστάλθηκε. 

 Οι αμέτρητες συγκρούσεις μεταξύ των μικροσκοπικών σωματιδίων της σκόνης, 

εμπλουτισμένων με στοιχεία από την καρδιά του supernova και του αερίου, ανάγκασαν το 

νέφος αυτό που κατέρρεε, να διαμορφώσει μια περιστρεφόμενη δισκοειδή μορφή, με μια 

διόγκωση στο κέντρο. Βαθμιαία τα σωματίδια της σκόνης άρχισαν να κολλούν μαζί, 

γινόμενα ολοένα και μεγαλύτερα και έλκοντας πάνω τους τα μικρότερα σωματίδια.  

Πολλοί από αυτούς τους μεγάλους πρωτοπλανήτες δεν επέζησαν, καθώς συνέτριψαν ο 

ένας τον  άλλο και εξαλείφθηκαν, αλλά μερικοί έγιναν αρκετά μεγάλοι ώστε να επιζήσουν. 

Αυτοί οι επιζώντες πλανήτες συγκέντρωσαν επίσης κοντά τους το αέριο από το ηλιακό 

νεφέλωμα και διαμόρφωσαν έτσι τις ατμόσφαιρες τους.  

Με αυτόν τον τρόπο  γεννήθηκαν οι πλανήτες. 

 

 

 

 

1. Το νέφος των αερίων λόγω 

βαρύτητας καταρρέει.  

2. Συγχρόνως άρχισε να περιστρέφεται 

λόγω φυγόκεντρου δύναμης. 

3. Δημιουργείται ένας πεπλατυσμένος 

δίσκος. 

4. Εξέχει μέσα στον δίσκο,  

ο πρωταστέρας, ο προ-ήλιος. 

5. Δημιουργούνται οι πλανήτες,  

τα φεγγάρια τους, οι κομήτες και οι 

αστεροειδείς.  
 
 
 
 



 
 

Οι κινήσεις της Γης 
Η Γη είναι ο τρίτος πιο κοντινός πλανήτης στον Ήλιο, ο πιο πυκνός και ο πέμπτος 

μεγαλύτερος σε μάζα στο ηλιακό Σύστημα και, ειδικότερα, ο μεγαλύτερος ανάμεσα 

στους γήινους πλανήτες, δηλαδή τους πλανήτες με στερεό φλοιό (Άρης, Αφροδίτη, Ερμής). 

Έχει διάμετρο 12.800 km. 
Η Γη εκτελεί 4 κινήσεις. 
1. Περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της με ταχύτητα 1.700 km/h και πραγματοποιεί μία 
περιστροφή σε 24 ώρες. 
2. Περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο με ταχύτητα 110.000 km/h και πραγματοποιεί μία 
περιφορά σε 365 ημέρες. Τον Ιανουάριο η Γη περνάει στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς 
της γύρω από τον Ήλιο (περιήλιο), ενώ τον Ιούλιο βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο 
(αφήλιο). Οι εποχές οφείλονται στην κλίση του άξονα της Γης. 
Λόγω της περιφοράς της Γης γύρω από τον Ήλιο ο άξονας της αλλάζει θέση.  
Σε περίπου 12.000 έτη, ο βόρειος πόλος της Γης δεν θα είναι στην κατεύθυνση του 
Πολικού αστέρα αλλά του αστέρα Βέγα του αστερισμού της Λύρας.  
 

 
 
3. Η Γη μαζί με το ηλιακό σύστημα περιφέρεται γύρω από το κέντρο του γαλαξία μας με 
ταχύτητα 800.000 km/h και για μία περιφορά χρειάζεται 225.000.000 – 250.000.000 έτη. 
4. Ο Γαλαξίας μας με τη σειρά του αποτελεί τμήμα της τοπικής ομάδας γαλαξιών, η οποία 
περιέχει περίπου 50 γαλαξίες. Η σχετική του ταχύτητα ως προς τον μεγάλο γαλαξία της 
Ανδρομέδας μετριέται περίπου στα 486.000  km/h. Βρίσκονται σε πιθανή πορεία 
σύγκρουσης σε περίπου 4 με 5 δισεκατομμύρια έτη. 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BA%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B6%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%AE%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1


 
 

Η Σελήνη 
Η διάμετρος της Σελήνης είναι 3.476 χιλιόμετρα (περίπου το 1/4 της γήινης). Η βαρύτητα 

στην επιφάνεια της Σελήνης είναι σε ένταση το 1/6 περίπου αυτής της Γης.  

Περιστρέφεται στον ελαφρώς κεκλιμένο άξονα της σε 27 ημέρες 7 ώρες και 43 λεπτά, 

ακριβώς στον ίδιο χρόνο που διαρκεί η τροχιακή περιφορά της γύρω από τη Γη. Αυτός ο 

συντονισμός είναι και ο λόγος που από τη Γη είναι ορατή μόνο η μια πλευρά της Σελήνης. 

Η Σελήνη ασκεί ισχυρή βαρυτική επίδραση στη Γη, προκαλώντας φαινόμενα όπως 

οι παλίρροιες. 

 

 

1. Αύξων Μηνίσκος, όπου η Σελήνη αρχίζει να φαίνεται και να μεγαλώνει σε μέγεθος. 

2. Πρώτο τέταρτο. 

3. Αύξων Αμφίκυρτος. 

4. Πανσέληνος, όπου ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη βρίσκονται σε ευθεία με τη σειρά που 

αναφέρονται. 

5. Φθίνων Αμφίκυρτος, όπου η Σελήνη αρχίζει να ελαττώνεται. 

6. Τελευταίο τέταρτο. 

7. Φθίνων Μηνίσκος, όπου μικραίνει πάλι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1


 
 

Έκλειψη Σελήνης 
Έκλειψη Σελήνης είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η Σελήνη περνά ακριβώς πίσω από 
τη Γη, στη σκιά της (ολική) ή την παρασκιά της (μερική). Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν 
ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη είναι σε συζυγία, με τη Γη ευρισκόμενη μεταξύ των δύο άλλων 
σωμάτων.  
Κάτι τέτοιο είναι δυνατόν μονάχα σε νύχτα με πανσέληνο. 
 

 
 
Έκλειψη Ηλίου 
Έκλειψη Ηλίου ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η Σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα 

στον Ήλιο και τη Γη, με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές της Γης να δέχονται λιγότερο φως 

από ό,τι συνήθως. Η σκιά της Σελήνης πάνω στη Γη δημιουργεί την ολική έκλειψη, ενώ η 

παρασκιά της την μερική έκλειψη. 

 

 
 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B6%CF%85%CE%B3%CE%AF%CE%B1_(%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7


 
 

Οι κινήσεις των πλανητών 
Η πραγματική περιφορά  των πλανητών γύρω από τον Ήλιο είναι από τη Δύση προς την 
Ανατολή, εκτός της Αφροδίτης και του Ουρανού που περιστρέφονται αντίστροφα. 
Λόγω της διαφορετικής ταχύτητας περιφοράς των πλανητών, ένας επίγειος παρατηρητής 
βλέπει τους πλανήτες να κινούνται από την Ανατολή προς τη Δύση (φαινόμενη κίνηση).  
Είναι λοιπόν μία ψευδαίσθηση. 
Όμως υπάρχει και η ανάδρομη κίνηση. 

Η Γη για παράδειγμα, περιφέρεται 

σε μία τροχιά γύρω από τον Ήλιο 

μικρότερης μέσης ακτίνας σε 

σχέση με την αντίστοιχη του Άρη.  

Αυτό σημαίνει ότι η Γη έχει 

μεγαλύτερη ταχύτητα απ' ότι ο 

Άρης. 

Έτσι καθώς τον πλησιάζει η 

φαινόμενη κίνηση του Άρη από 

τον επίγειο παρατηρητή, γίνεται 

πιο αργή (1→2), μέχρι που η Γη 

και ο Άρης βρεθούν σε αντίθεση, 

δηλαδή ευθυγραμμιστούν στην ίδια μεριά του Ήλιου και ο Άρης μείνει ακίνητος (3). 

Στη συνέχεια, όταν η Γη προσπεράσει τον Άρη, τότε o παρατηρητής θα τον βλέπει να 

κινείται ανάδρομα (3→4). 

Όμως κινείται και ο Άρης καθ' όλη αυτήν τη διαδικασία και έτσι μετά από δυόμιση μήνες, 

ο Άρης θα σταματήσει την ανάδρομη κίνηση του (4→5). 
 
Σύνοδος πλανητών 

Είναι το φαινόμενο κατά 

το οποίο σώματα 

(συνήθως δύο με τρία) 

του Ηλιακού Συστήματος, 

για παράδειγμα  

πλανήτες ή δορυφόροι ή 

ο Ήλιος, παρουσιάζουν το 

ίδιο ουράνιο μήκος ως 

προς τη Γη, δηλαδή για 

τον γήινο παρατηρητή. 
 
 

Στις 21/12/2020 πραγματοποιήθηκε σύνοδος Δία-Κρόνου. 
Μία παρόμοια σύνοδος συνέβη κατά τον Μεσαίωνα  πριν από 800 χρόνια.  

Το επόμενο συναπάντημα του Δία με τον Κρόνο θα συμβεί τον Μάρτιο του 2080, ενώ αυτό 

το αστρονομικό φαινόμενο δεν θα ξανασυμβεί έως το 2400. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7


 
 

Οι κινήσεις των άστρων 

 

 
 

Τα άστρα φαίνονται να κινούνται (φαινόμενη κίνηση) σε κυκλικές τροχιές με κέντρο τον 

Πολικό αστέρα και κατεύθυνση από την Ανατολή προς τη Δύση.  
Το κάθε άστρο κινείται πάνω σε ένα τόξο μέσα στην ουράνια σφαίρα. Ανάλογος με το 
μήκος του τόξου είναι και ο χρόνος από την ανατολή μέχρι τη δύση του άστρου.  
 Έτσι για παράδειγμα,  ο Ντουμπέ της Μεγάλης Άρκτου διανύει ολόκληρο κύκλο, γι αυτό 
και βρίσκεται μέσα στην ουράνια σφαίρα για 24 ώρες. 
Ο Βέγας και η Αίγα που διανύουν περίπου τα 5/6 του κύκλου, μέσα στην ουράνια σφαίρα 
βρίσκονται για 20 ώρες περίπου. 
Αντίθετα ο Αντάρης που διανύει περίπου το 1/3 του κύκλου, βρίσκεται μέσα στην ουράνια 
σφαίρα για 8 περίπου ώρες. 
 Επομένως, όσο πιο κοντά στον Πολικό Αστέρα βρίσκεται ένα άστρο, τόσο μεγαλύτερος θα 
είναι ο χρόνος από την ανατολή μέχρι τη δύση του. 
Έτσι εξηγείται γιατί οι αστερισμοί που βρίσκονται κοντά στον Πολικό Αστέρα είναι 
αειφανείς. 
Η φαινόμενη θέση κάθε άστρου είναι διαφορετική από μήνα σε μήνα με διαφορά 2 ωρών.  
Έτσι αν ένα άστρο το βλέπουμε σε κάποια θέση στις 10 Ιουνίου και ώρα 23:00,  
στις 10 Ιουλίου θα το βλέπουμε στην ίδια θέση στις 21:00. 



 
 

Μερικά εντυπωσιακά στοιχεία για το ηλιακό σύστημα 

 

҉ Το υψηλότερο όρος στο ηλιακό σύστημα είναι 

το όρος - ηφαίστειο Όλυμπος και βρίσκεται στον 

πλανήτη Άρη.  

Έχει ύψος 25 χλμ., δηλαδή τρεις φορές το ύψος 

του Έβερεστ. Αν ο Όλυμπος του Άρη βρισκόταν στη 

Γη, η βάση του θα κάλυπτε όλο τον ελληνικό 

ηπειρωτικό χώρο μαζί με το Αιγαίο.  

 

҉ Η μεγαλύτερη χαράδρα, με πολλές επιμέρους, που έχει 

παρατηρηθεί, βρίσκεται επίσης στον Άρη, στη 

λεγόμενη κοιλάδα του Μάρινερ. Η τεράστια αυτή 

χαράδρα εκτείνεται σε μήκος 4.500 χλμ. με μέγιστο 

πλάτος 600 χλμ.  και μέγιστο βάθος 7 χλμ. Μια τόση 

μεγάλη σε έκταση χαράδρα αν βρισκόταν στη Γη θα 

εκτεινόταν από την Πορτογαλία μέχρι τα Ουράλια όρη. 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82_(%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1_%CF%8C%CF%81%CE%B7


 
 

҉ Η μεγαλύτερη κοιλάδα με κρατήρες 

βρίσκεται επίσης στον Άρη και ονομάζεται 

"Ελλάς". Η διάμετρος της φθάνει τα 2.000 χλμ., 

ίση με τη διάμετρο της Ρωσίας. 

 

 

 

҉ Ο μεγαλύτερος κρατήρας που δημιουργήθηκε από 

πρόσκρουση με αστεροειδή βρίσκεται στη Σελήνη. 

Πρόκειται για την τεράστια λεκάνη Αϊτκέν  που έχει 

διάμετρο 2.500 χλμ., βάθος 3 χλμ. και βρίσκεται στον 

Νότιο πόλο της. Υπολογίζεται πως ο αστεροειδής που 

δημιούργησε αυτόν τον κρατήρα θα πρέπει να είχε 

μέγεθος 200 χλμ. τουλάχιστον, η δε πρόσκρουση θα 

πρέπει να έγινε μερικά  εκατομμύρια χρόνια μετά τον 

σχηματισμό της.  

Παρόμοιος τέτοιος κρατήρας βρίσκεται και στον 

πλανήτη Ερμή με διάμετρο 1.300 χλμ. και φέρει την ονομασία Λεκάνη των Θερμίδων.  

Ο λαμπρότερος όμως τέτοιος κρατήρας του Ηλιακού συστήματος βρίσκεται στη Σελήνη και 

ονομάζεται "Αρίσταρχος", η διάμετρος του οποίου φθάνει τα 84 χλμ. και το βάθος του τα 

4,8 χλμ.  

Σημειώνεται επίσης ότι τέτοιοι κρατήρες έχουν εντοπιστεί και στη Γη. Ο μεγαλύτερος είναι 

εκείνος που ανακαλύφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 κοντά στη χερσόνησο 

Γιουκατάν στο Μεξικό και είναι υποβρύχιος.  

Η διάμετρος του φθάνει τα 180 χλμ. και υπολογίζεται πως δημιουργήθηκε μετά από 

πρόσκρουση με αστεροειδή μεγέθους 8 - 10 χλμ., πριν από 65 εκατομμύρια  χρόνια με 

συνέπεια την εξαφάνιση των δεινοσαύρων.  

҉ Η μεγαλύτερη θερμοκρασία επιφάνειας πλανήτη είναι αυτή που παρατηρείται 

στην Αφροδίτη όπου η μέση θερμοκρασία φθάνει τους 4800 C. Αντίθετα την μικρότερη 

τέτοια θερμοκρασία επιφάνειας κατέχει ο δορυφόρος Τρίτωνας (του πλανήτη Ποσειδώνα) 

του οποίου η θερμοκρασία επιφάνειας του φθάνει τους -2350 C. 

҉ Η μεγαλύτερη διαφορά θερμοκρασίας που απαντάται στο ηλιακό σύστημα είναι αυτή 

του μικρού πλανήτη Ερμή, όπου η μέγιστη φθάνει τους 4270 C, ενώ κατά τη νύκτα 

κατέρχεται στους  -1830 C. Έτσι η διαφορά αυτή αγγίζει τους 6000 C. 

҉ Ο μεγαλύτερος αστεροειδής του ηλιακού συστήματος 

είναι η Δήμητρα που βρίσκεται ανάμεσα στις τροχιές του Άρη 

και του Δία. Έχει διάμετρο 940 χλμ.  

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%AE%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%B7_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%AE%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82)


 
 

҉ Ο συχνότερος κομήτης, δηλαδή με συντομότερη 

περίοδο εμφάνισης είναι ο κομήτης Ένκε που 

ανακαλύφθηκε το 1786 και που επισκέπτεται το 

ηλιακό σύστημα ανελλιπώς κάθε 3,31 χρόνια.  

 

 

 

 

҉ Ο Κρόνος έχει τη μικρότερη πυκνότητα από όλους 

τους πλανήτες ακόμη κι από το νερό.  

Θα μπορούσε να επιπλεύσει στο νερό. 

 

 

 

 

 

 

҉ Σε κάθε δευτερόλεπτο ο Ήλιος εκπέμπει τόση ενέργεια όση θα έδινε μια έκρηξη  

4 δισεκατομμυρίων βομβών υδρογόνου των 100 μεγατόνων η κάθε μία. Και όλα αυτά για 

ένα μόνο δευτερόλεπτο, ενώ ο Ήλιος εκπέμπει εδώ και 5 δισεκατομμύρια χρόνια και θα 

συνεχίσει τουλάχιστον για άλλα τόσα. 

҉ Η θερμοκρασία στην επιφάνεια του Ήλιου είναι 5.6000 C, ενώ στον πυρήνα του η 

θερμοκρασία είναι 13.600.0000 C. 

҉ Ο χρόνος για να φτάσει το φως από τον Ήλιο στη Γη είναι περίπου 8 λεπτά, ενώ ο 

αντίστοιχος χρόνος από τον πυρήνα του Ήλιου μέχρι την επιφάνεια του είναι  

30.000 χρόνια. 

҉  H περίφημη κόκκινη κηλίδα του 

Δία είναι μία τεράστια ατμοσφαιρική 

καταιγίδα με μέγεθος περίπου 

τριπλάσιο από αυτό της Γης. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%88%CE%BD%CE%BA%CE%B5


 
 

Οι πλανήτες και οι δορυφόροι τους 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Τα νεφελώματα 
Νεφελώματα ονομάζονται  φωτεινές επιφάνειες στον ουρανό, οι οποίες με γυμνό μάτι 
φαίνονται σαν μια θολή κηλίδα. Τα νεφελώματα είναι χώρος γέννησης άστρων. 
Εντοπίζονται στον κενό χώρο που υπάρχει μεταξύ των αστεριών.  
Αποτελούνται από σκόνη και αέρια (κυρίως υδρογόνο). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                               
 
 

 
 

 
 



 
 

        

 

 
 



 
 

Γαλαξίες 
Ορατοί γαλαξίες με γυμνό μάτι είναι μόνο ο δικός μας γαλαξίας και της Ανδρομέδας.  
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 


