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Ο έναστρος  νυχτερινός ουρανός όχι μόνο γοήτευε πάντα τους λαούς της 
γης σε όλες τις εποχές αλλά και ερέθιζε την φαντασία τους. 

Χρησιμοποιώντας την φαντασία τους παρομοίασαν τις μορφές που 
σχηματίζονταν από τα αστέρια στον ουρανό με θεότητες, μυθικούς ήρωες, 

ζώα και αντικείμενα. Έτσι γεννήθηκαν οι αστερισμοί, δηλαδή ομάδες 
αστεριών στον ουρανό που βρίσκονται κοντά μεταξύ τους.

Τα αστέρια που δημιουργούν τον αστερισμό ούτε έχουν σχέση μεταξύ 
τους, ούτε βρίσκονται στο αυτό παρατηρήσιμο επίπεδο αλλά σε 

διαφορετικές αποστάσεις από τη Γη. Αν παρατηρούσαμε τον ουρανό από 
κάποια διαφορετική οπτική γωνία μέσα στον Γαλαξία, θα βλέπαμε 

εντελώς διαφορετικούς αστερισμούς. Όλοι οι αστερισμοί που βλέπουμε 
αποτελούνται από αστέρια του Γαλαξία μας.

Ο έναστρος  νυχτερινός ουρανός



Με την πάροδο δεκάδων χιλιάδων χρόνων οι αστερισμοί αλλάζουν αργά 
μορφή και σχήμα, λόγω της διαφορετικής ταχύτητας και φοράς στην κίνηση 

του κάθε αστέρα, όμως αυτό δεν αναιρεί την πρακτική σημασία που είχαν για 
τον προσανατολισμό και τον καθορισμό της χρονικής στιγμής. Ειδικά στη 
ναυσιπλοΐα, μεγάλη ήταν η σημασία τους πριν την εφεύρεση της πυξίδας, 
αφού οι ναυτικοί βασίζονταν στην παρατήρηση των αστερισμών για να 

μπορέσουν να προσανατολιστούν το βράδυ (τέτοια οδηγία παρέχεται στον 
Οδυσσέα για το τελικό τμήμα του ταξιδιού του στην Οδύσσεια). Μπορεί 
λοιπόν κανείς να πει ότι οι αστερισμοί είχαν έναν ξεχωριστό ρόλο στην 

εξάπλωση των ανθρώπων σε νέα μέρη. Η αξία τους διαφαίνεται μέσα από τους 
μύθους που ταυτίζονται με αυτούς και την πανάρχαιη αναφορά τους σε 

σημαντικά γραπτά κείμενα του ανθρώπου.

Αστερισμοί



Ο Joan Miró και οι 23 «Αστερισμοί» του



γηθόσυνος δ᾿ οὔρῳ πέτασ᾿ ἱστία δῖος Ὀδυσσεύς

αὐτὰρ ὁ πηδαλίῳ ἰθύνετο τεχνηέντως

ἥμενος, οὐδέ οἱ ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτεν

Πληιάδας τ᾿ ἐσορῶντι καὶ ὀψὲ δύοντα Βοώτην

Ἄρκτον θ᾿, ἣν καὶ ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν,

ἥ τ᾿ αὐτοῦ στρέφεται καί τ᾿ Ὠρίωνα δοκεύει,

Τότε ο Οδυσσέας ο θείος, χαρούμενος από τον πρίμο αγέρα,

σηκώνει τα πανιά, και κάθισε, με τέχνη το τιμόνι

να κυβερνά, κι ουδέ που βάραινε τα βλέφαρα του ο ύπνος,

την Πούλια, το Βοώτη ως κοίταζε, που αργεί να δύσει,

και τη Μεγάλη Άρκτο, που την λένε κι Αμάξι,

κι αυτού γυρνάει παραμονεύοντας τον  Ωρίωνα πάντα,

Ποίηση, Μυθολογία 
και Αστρονομία
ΟΜΗΡΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

ΟΜΗΡΟΣ



ΛΙΓΑ  ΛΟΓΙΑ  ΓΙΑ  Τ’  ΑΣΤΕΡΙΑ
Τα αστέρια που μπορούμε να δούμε με γυμνό μάτι , με καλή όραση και χωρίς φωτορύπανση είναι γύρω στις 3000. 
Ο Ήλιος είναι ένα μικρομεσαίο αστέρι, από τα 250.000.000.000 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 (8,3 λεπτά) για να φθάσει στην επιφάνεια της Γης.  Έχει 
διάμετρο 100 φορές μεγαλύτερη από τη Γη (η ακτίνα της Γης είναι 6.400 χιλιόμετρα). Από τη Σελήνη, το δορυφόρο μας, 
που απέχει  384.000 χιλιόμετρα το φως κάνει κάτι παραπάνω από 1 δευτερόλεπτο για να φθάσει στην επιφάνεια της 
Γης. Η ταχύτητα του φωτός, η μεγαλύτερη ταχύτητα που μετράμε στη φύση, είναι 300.000 χιλιόμετρα / δευτερόλεπτο. 

Τα άλλα αστέρια βρίσκονται πολύ μακρύτερα από τον Ήλιο.  Το κοντινότερο αστέρι στη Γη, μετά τον Ήλιο, είναι ο 
Εγγύτατος του αστερισμού του Κενταύρου βρίσκεται πολύ μακριά σε απόσταση 41.000.000.000.000 χιλιόμετρα ή 4,4 
έτη φωτός (1 έτος φωτός είναι περίπου ενιάμισι  τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα). Το φως από αυτό το αστέρι, κάνει  4,4 
χρόνια για να φθάσει μέχρι τη Γη. Για να πάμε σε αυτό, με τη τεχνολογία που έχουμε σήμερα, θα χρειάζονταν  80.000 
χρόνια. Το φωτεινότερο  αστέρι από τη Γη είναι ο Σείριος ο α του αστερισμού του Μεγάλου Κυνός που έχει φαινόμενο 
μέγεθος ‐1,4. Ο Ήλιος που είναι το λαμπρότερο ουράνιο σώμα έχει φαινόμενο μέγεθος  ‐27, το αμέσως επόμενο η 

Σελήνη (πανσέληνος) με ‐12,6 και μετά η Αφροδίτη με ‐4,3.  Όσο μικρότερο το μέγεθος τόσο  λαμπρότερο το ουράνιο 
σώμα. Στον ουρανό μπορούμε να διακρίνουμε 88 συνολικά, μικρούς και μεγάλους αστερισμούς.  Από την Ελλάδα 
μπορούμε να εντοπίσουμε 73 αστερισμούς (χωρίς φωτορύπανση). Οι υπόλοιποι 15, είναι ορατοί από τόπους που 

βρίσκονται στο νότιο ημισφαίριο της Γης. Ο πιο γνωστός αστερισμός που φαίνεται  πάντοτε από την Ελλάδα είναι της 
Μεγάλης  Άρκτου που έχει σχήμα κατσαρόλας. Τα δυο τελευταία αστέρια, που βρίσκονται αντίθετα απ’ το χερούλι της 
κατσαρόλας, μας δείχνουν, αν προεκτείνουμε 5 φορές την απόσταση τους, τον Πολικό Αστέρα που είναι αστέρι της 

Μικρής  Άρκτου. Ο Πολικός Αστέρας είναι πολύ σημαντικό αστέρι γιατί μας δείχνει το βορρά και μπορούμε να 
προσανατολιζόμαστε τη νύχτα. Ο Πολικός Αστέρας παραμένει σταθερός στον ουρανό και όλα τα άλλα αστέρια 

περιστρέφονται γύρω από αυτόν (επομένως και οι αστερισμοί).   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. Ο Πλανήτης Κρόνος διαθέτει 
εντυπωσιακό σύστημα δακτυλιδιών. 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.  Η 
διάμετρος του Γαλαξία μας είναι 100.000 έτη φωτός. Ο πιο κοντινός στο Γαλαξία μας είναι ο Γαλαξίας της Ανδρομέδας 
που απέχει 2,2 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Στο γνωστό Σύμπαν που έχουμε παρατηρήσει υπάρχουν τουλάχιστον 
μισό τρισεκατομμύριο Γαλαξίες (500.000.000.000). Το φως όμως από τους πιο μακρινούς γαλαξίες που μπορούμε να 
παρατηρήσουμε έφυγε από εκεί  πριν από 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια, η οποία είναι και η ηλικία του σύμπαντος. 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 αστέρια !!!



ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ  ΑΡΧΑΙΑ  ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ



Η αρχαία ελληνική μυθολογία έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, διδαχής, 
ψυχαγωγίας, ενώ παράλληλα έχει αντιμετωπιστεί ως είδος λογοτεχνίας, θρησκείας 

και κυρίως ως πολιτιστική κληρονομιά.

Όλοι οι λαοί είχαν τα δικά τους ονόματα για τους αστερισμούς ενώ οι πρώτες 
γραπτές αναφορές εμφανίζονται από τους Βαβυλώνιους και ύστερα από τους 

Έλληνες και τους Άραβες.



Τι ονομάζουμε αστερισμό; 



Οι αστερισμοί 
παριστάνουν θεότητες, 
μυθικούς ήρωες, ζώα 

και αντικείμενα.



Οι 
Αστερισμοί 

από 
ξυλογραφία 
του Albert 

Durer, 
1515.
Βόρειο 

Ημισφαίριο



Οι 
Αστερισμοί 

από 
ξυλογραφία 
του Albert

Durer, 1515.
Νότιο 

Ημισφαίριο



ΒΟΡΕΙΟΣ 
ΘΟΛΟΣ



ΝΟΤΙΟΣ 
ΘΟΛΟΣ



Σε τι χωρίζονται οι αστερισμοί; 

Οι αειφανείς αστερισμοί στην Ελλάδα 
είναι 6 και οι αμφιφανείς είναι 67 ενώ οι 

υπόλοιποι 15 είναι αφανείς



Ονοματολογία των αστερισμών
Οι αστερισμοί αναφέρονται συντομογραφικά με τα 

τρία πρώτα γράμματα του ονόματός τους. 
Π.χ. ο αστερισμός του Ταύρου γράφεται στα λατινικά 

Taurus και συμβολίζεται Tau
Από όλα τα άστρα μόνο τα πολύ λαμπρά έχουν 

ιδιαίτερη ονομασία. Έτσι τα πολύ λαμπρά άστρα ενός 
αστερισμού αναφέρονται με τα πρώτα μικρά 

γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, συνοδευόμενα 
από το όνομα του αστερισμού. 

Π.χ. το πιο λαμπρό άστρο του αστερισμού του Ταύρου 
ονομάζεται α Τau (ή Αλντεμπαράν ή Λαμπαδίας) 



Πόσοι είναι οι αστερισμοί;

Το 1932 η Παγκόσμια Αστρονομική Ένωση 
αποφάσισε να αναγνωρίζει στον ουρανό 88 

αστερισμούς. Με την πάροδο χιλιάδων χρόνων οι 
αστερισμοί αλλάζουν αργά το σχήμα τους, λόγω 

της διαφορετικής ταχύτητας και φοράς στην 
κίνηση του κάθε αστέρα.



Αστερισμοί
Γεωγραφικό
Πλάτος

Συν Βo Νo Εποχή Κατηγ

1 Αετός Aquila Aqu 85 -75 Θερινός Βόρειος

2 Αιγόκερως Capricornus Cap 62 90 Ζωδιακός

3 Αλώπηξ Vulpecula Vul 90 61 Βόρειος

4 Ανδρομέδα Andromeda And 90 37 Φθ/πώρου Βόρειος

5 Αντλία Antlia Ant 49 90 Νότιος

6 Ασπίς Scutum Sct 74 90 Βόρειος

7 Βέλος Sagitta Sge 90 69 Βόρειος

8 Βοώτης Bootes Boo 90 35 Εαρινός Βόρειος

9 Βωμός Ara Ara 25 -90 Νότιος

10 Γερανός Grus Gru 33 90 Νότιος

11 Γλύπτης Sculptor Scu 50 90 Νότιος

12 Γλυφείον Caelum Cae 41 90 Αφανής

13 Γνώμων Norma Nor 29 90 Νότιος

14 Δελφίνι Delphinus Del 90 69 Βόρειος

15 Διαβήτης Circinus Cir 19 90 Αφανής

16 Δίδυμοι Gemini Gem 90 55 Χειμώνα Ζωδιακός

17 Δίκτυον Reticulum Ret 23 90 Αφανής

18 Δοράς Dorado Dor 90 20 Αφανής



Αστερισμοί
Γεωγραφικό
Πλάτος

Συν Βo Νo Εποχή Κατηγ

19 Δράκων Draco Dra 90 4 Αειφανής

20 Εξάς Sextans Sex 78 83 Νότιος

21 Ζυγός Libra Lib 60 90 Θερινός Ζωδιακός

22 Ηνίοχος Auriga Aur 90 34 Χειμώνα Βόρειος

23 Ηρακλής Hercules Her 90 38 Θερινός Βόρειος

24 Ηριδανός Eridanus Eri 32 89 Χειμώνα Νότιος

25 Ινδός Indus Ind 15 90 Αφανής

26 Ιππάριον Equuleus Equ 90 77 Βόρειος

27 Ιστία Vela Vel 32 90 Νότιος

28 Ιχθύες Pisces Psc 83 56 Φθ/πώρου Ζωδιακός

29 Ιχθύς Ιπτάμενος Volans Vol 14 90 Αφανής

30 Ιχθύς Νότιος Piscis Austrinus PsA 53 90 Νότιος

31 Καμηλοπάρδαλις Camelopardalus Cam 90 3 Αειφανής

32 Κάμινος Fornax For 50 90 Νότιος

33 Καρκίνος Cancer Cnc 90 57 Εαρινός Ζωδιακός

34 Κασσιόπη Cassiopeia Cas 90 12 Φθ/πώρου Αειφανής

35 Κένταυρος Centaurus Cen 25 90 Νότιος

36 Κήτος Cetus Cet 65 79 Νότιος



Αστερισμοί
Γεωγραφικό
Πλάτος

Συν Βo Νo Εποχή Κατηγ

37 Κηφεύς Cepheus Cep 90 1 Αειφανής

38 Κόμη Βερενίκης Coma Berenices Com 90 56 Εαρινός Βόρειος

39 Κόραξ Corvus Crv 65 90 Νότιος

40 Κρατήρ Crater Crt 65 90 Νότιος

41 Κριός Aries Ari 90 58 Φθ/πώρου Ζωδιακός

42 Κύκνος Cygnus Cyg 90 28 Θερινός Βόρειος

43 Κύνες Θηρευτικοί Canes Venatici CVn 90 37 Εαρινός Βόρειος

44 Λαγωός Lepus Lep 62 90 Χειμώνα Νότιος

45 Λέων Leo Leo 82 57 Εαρινός Ζωδιακός

46 Λέων Μικρός Leo Minor Lmi 90 48 Βόρειος

47 Λύγξ Lynx Lyn 90 28 Βόρειος

48 Λύκος Lupus Lup 34 90 Νότιος

49 Λύρα Lyra Lyr 90 42 Θερινός Βόρειος

50 Μέγας Κύων Canis Major CMa 56 90 Χειμώνα Νότιος

51 Μικρός Κύων Canis Minor Cmi 89 77 Χειμώνα Νότιος

52 Μικροσκόπιον Microscopium Mic 45 90 Νότιος

53 Μονόκερως Monoceros Mon 78 78 Νότιος

54 Μυία Musca Mus 14 90 Αφανής



Αστερισμοί
Γεωγραφικό
Πλάτος

Συν Βo Νo Εποχή Κατηγ

55 Μεγάλη Άρκτος Ursa Major Uma 90 16 Αειφανής

56 Μικρά Άρκτος Ursa Minor Umi 90 0 Αειφανής

57 Οκτάς Octans Oct 0 90 Αφανής

58 Οκρίβας Pictor Pic 26 90 Αφανής

59 Οφιούχος Ophiuchus Oph 59 75 Θερινός Ζωδιακός

60 Όφις Serpens Ser 80 80 Βόρειος

61 Παρθένος Virgo Vir 67 75 Εαρινός Ζωδιακός

62 Περιστερά Columba Col 46 90 Νότιος

63 Περσέας Perseus Per 90 31 Φθ/πώρου Βόρειος

64 Πήγασος Pegasus Peg 90 53 Φθ/πώρου Βόρειος

65 Πρύμνη Puppis Pup 39 90 Χειμώνα Νότιος

66 Πτηνόν Apus Aps 7 90 Αφανής

67 Πυξίς Pyxis Pyx 52 90 Νότιος

68 Σαύρα Lacerta Lac 90 33 Βόρειος

69 Στέφανος Βόρειος Corona Borealis CrB 90 50 Βόρειος

70 Στέφανος Νότιος Corona Australis CrA 44 90 Νότιος

71 Σκορπιός Scorpius Sco 44 90 Θερινός Ζωδιακός

72 Σταυρός Νότιος Crux Cru 25 90 Αφανής



Αστερισμοί

Γεωγραφικό
Πλάτος

Συν Βo Νo Εποχή Κατηγ

73 Ταύρος Taurus Tau 88 58 Χειμώνα Ζωδιακός

74 Ταώς Pavo Pav 30 90 Αφανής

75 Τηλεσκόπιον Telescopium Tel 33 90 Αφανής

76 Τοξότης Sagittarius Sgr 44 90 Θερινός Ζωδιακός

77 Τουκάνα Tucana Tuc 14 90 Αφανής

78 Τράπεζα Mensa Men 5 90 Αφανής

79 Τρίγωνον Triangulum Tri 90 52 Βόρειος

80 Τρίγωvov Νότιον Triangulum Australe TrA 19 90 Αφανής

81 Τρόπις Carina Car 14 90 Νότιος

82 Ύδρα Hydra Hya 54 83 Νότιος

83 Ύδρος Hydrus Hyi 8 90 Αφανής

84 Υδροχόος Aquarius Aqr 65 86 Φθ/πώρου Ζωδιακός

85 Φοίνιξ Phoenix Phe 32 90 Νότιος

86 Χαμαιλέων Chamaeleon Cha 0 90 Αφανής

87 Ωρίων Orion Ori 79 67 Χειμώνα Νότιος

88 Ωρολόγιον Horologium Hor 23 90 Αφανής



Μερικοί διάσημοι αστερισμοί είναι:
ΑΕΙΦΑΝΕΙΣ

Μεγάλη άρκτος (χρησιμοποιείται για 
τον προσανατολισμό)
Μικρή άρκτος (χρησιμοποιείται για 
τον προσανατολισμό)
Κασσιόπη
Καμηλοπάρδαλης
Δράκων

ΑΜΦΙΦΑΝΕΙΣ
Ωρίων
Περσεύς
Ανδρομέδα
Τρίγωνον
Παρθένος
Λέων
Ύδρα
Καρκίνος
Τοξότης
Ταύρος



Αστέρια και 
Αστερισμοί
του βορείου 
θόλου



Τα 25 Λαμπρότερα Αστέρια Του Ουρανού
Όνομα Λατ. Όνομα Αστερισμός Φ. Μέγεθος Απ. Μέγεθος Απόσατση 

(LY*)

1. Σείριος Sirius α Μεγάλου Κυνός -1,46 +1,4 8,7

2. Κάνωπος Canopus α Τρόπιδος -0,72 -5,53 1200
3. Ρίγκιλ Rigil α Κενταύρου -0,27 +4,3 4,3
4. Αρκτούρος Arcturus α Βοώτη -0,05 -0,2 36
5. Βέγας Vega α Λύρας 0,03 +0,5 26
6. Αιξ Capella α Ηνίοχου 0,08 -0,6 42
7. Ρίγκελ Rigel β Ωρίωνα 0,1 -7,0 910
8. Προκύων Procyon α Μικρού Κυνός 0,38 +2,7 11,3
9. Αχερνάρ Achernan α Ηριδανού 0,5 -2,2 85
10. β Κενταύρου β Centauri β Κενταύρου 0,6 -3,5 460
11. Αλταίρ Altair α Αετού 0,77 +2,3 16
12. Μπετελγκέζ Betelgeuse α Ωρίωνα 0,57v -6,0 310
13. Αλντεμπαράν ή Λαμπαδίας Aldebaran α Ταύρου 0,9 68
14. Α σταυρού α Crucis α Σταυρού 0,9 -3,5 369
15. Αντάρης Antares α Σκορπιού 0,98 -4,7 330
16. Στάχυς Spica α Παρθένου 1 -3,4 260
17. Πολυδεύκης Pollux β Διδύμων 1,1 +1,0 36
18. Φομαλχούτ Fomalhaut α Νότιου Ιχθύος 1,2 +1,9 22
19. Ντένεμπ Deneb α Κύκνου 1,3 -7,3 1600
20. β Σταυρού β Crucis β Σταυρού 1,31 570
21. Βασιλίσκος Regulus α Λέοντος 1,4 -0,4 85
22. Αδάρα Adhara ε Μεγάλου Κυνός 1,5 -5,0 490
23. Κάστωρ Castor α Διδύμων 1,6 +0,8 45
24. λ Σκορπιού Shaula λ Σκορπιού 1,63 -3,4 988
25. Μπελατρίξ Bellatrix γ Ωρίωνα 1,66 -3,3 213



Μεγάλη και Μικρή Άρκτος
Αν και ο αστερισμός αυτός δεν μοιάζει με άρκτο (αρκούδα), σχεδόν όλα τα 
έθνη και σε όλες τις εποχές τον ονόμαζαν έτσι. Η Ελληνική Μυθολογία 

αναγνωρίζει σε αυτόν την ωραία Καλλιστώ, που κίνησε τη ζήλια της Ήρας με 
συνέπεια να την μεταμορφώσει σε αρκούδα. Έτσι άρχισε να περιπλανιέται στα 
δάση μέχρι που συνάντησε το γιο της τον Αρκάδα. Θέλησε να τον αγκαλιάσει, 
αλλά αυτός δεν αναγνώρισε τη μητέρα του, φοβήθηκε το θηρίο και σήκωσε το 

όπλο του για να την σκοτώσει. Ο Δίας, όμως τους λυπήθηκε και για να 
εμποδίσει το έγκλημα, τους ανύψωσε στον ουρανό, όπου έγιναν η Καλλιστώ, η 

Μεγάλη Άρκτος και ο Αρκάδας, η Μικρή Άρκτος. 



Η Μεγάλη Άρκτος
Η Μεγάλη Άρκτος είναι αστερισμός που σημειώθηκε 

στην αρχαιότητα από τον Πτολεμαίο.
Είναι αειφανής στην Ελλάδα. 



Η Μικρή Άρκτος

Μεγάλη και  Μικρή Άρκτος

Λέγεται ότι τον αστερισμό καθιέρωσε τον 6ο αιώνα π.Χ. ο Έλληνας 
αστρονόμος Θαλής ο Μιλήσιος, αλλά είναι βέβαιο ότι ήδη χρησιμοποιούταν 
ως οδηγός από τους ναυτικούς. Ο α Μικράς Άρκτου είναι πολύ γνωστός ως ο 

Πολικός Αστέρας, και είναι ο φωτεινότερος του αστερισμού με φαινόμενο 
μέγεθος 2,02. Σήμερα αποτελεί οδηγό προσανατολισμού του βορρά και τον 

βρίσκουμε αν πάρουμε και προεκτείνουμε 5 φορές την απόσταση των 2 
τελευταίων αστεριών της μεγάλης άρκτου. 

Πολικός



Η Αλώπηξ είναι
αστερισμός που 

σημειώθηκε πρώτη 
φορά το 1690.  

Είναι 
αειφανής στην Ελλάδα

.

Αλώπηξ



Πήγασος

Πήγασος είναι αστερισμός που σημειώθηκε στην αρχαιότητα από τον Πτολεμαίο.
Ο Πήγασος ήταν το φτερωτό αθάνατο άλογο της Μυθολογίας, που ονομάστηκε έτσι μια και είχε γεννηθεί 
κοντά στις Πηγές του Ωκεανού, από την ένωση του Ποσειδώνα με τη Γοργόνα Μέδουσα. Ξεπήδησε από 

το σώμα της μάνας του Μέδουσας μαζί με το Χρυσάορα, όταν ο Περσέας της έκοψε το κεφάλι, και 
τρεφόταν με φλόγες. Τον Πήγασο, μόλις ξεπήδησε από το σώμα της Μέδουσας, τον ίππευσε ο Περσέας, 

για να φτάσει στην Αιθιοπία και να σώσει από τα δόντια του Δράκοντα την όμορφη Ανδρομέδα. Κατόπιν, 
ο Περσέας τον άφησε ελεύθερο και ο Πήγασος εγκαταστάθηκε στον Όλυμπο, όπου, κατά τον Ησίοδο, 

μετέφερε τον κεραυνό από το εργαστήρι του Ηφαίστου στο ανάκτορο του Δία. Επειδή συνδέθηκε με τις 
Μούσες και τον Απόλλωνα, ο Πήγασος θεωρείται  το σύμβολο της ποιητικής έμπνευσης. Κατά τη 
Μυθολογία, ο ίππος αυτός της βροντής, που παριστάνεται να βγαίνει μέσα από τα σύννεφα, όταν 

χτυπούσε με τις οπλές του τη γη, ανάβλυζε νερό.



ΩΡΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ο Ωρίωνας ήταν μυθικός κυνηγός, γιος του θεού Ποσειδώνα και της Ευρυάλης, 
κόρης του Μίνωα. Επειδή ήταν περίφημος κυνηγός, συνόδευε τη θεά Άρτεμη 
στα κυνήγια της. Όπως ήταν επόμενο, οι δυο όμορφοι νέοι ερωτεύθηκαν ο 
ένας τον άλλο. Ο θεός Απόλλωνας όμως, για να ματαιώσει την ένωση του 
θνητού Ωρίωνα με τη θεά και δίδυμη αδερφή του Άρτεμη, έστειλε έναν 
τεράστιο Σκορπιό που με το κεντρί του θανάτωσε τον άτυχο νέο. Αυτό το 

άδοξο τέλος είχε ο περίφημος μυθικός κυνηγός, αφού προηγουμένως πρόλαβε 
να σκοτώσει το θανατηφόρο Σκορπιό. Κατά μια άλλη εκδοχή, το Σκορπιό τον 
έστειλε η Γη, για να ταπεινώσει τον Ωρίωνα, επειδή καυχήθηκε ότι κανένα 
γήινο ζώο δε μπορούσε να ξεφύγει από τα βέλη του. Ο Ωρίωνας και ο 

Σκορπιός μετά το θάνατό τους έγιναν αστερισμοί από το Δία, που τους έβαλε 
όμως σε αντιδιαμετρικά σημεία στον ουρανό, ώστε να μη μπορεί πια ο ένας να 
βλάψει τον άλλο. Κατά τον Όμηρο, ο Ωρίωνας σκοτώθηκε από τα βέλη της 
θεάς Αρτέμιδας, είτε επειδή προσπάθησε να τη βιάσει είτε επειδή τον απήγαγε 
η Ήρα για την ομορφιά του, μια και η Αρτέμιδα δεν ήθελε ο αγαπημένος της 
να ενωθεί ερωτικά μ’ αυτή. Η ποικιλία των μύθων για τον αστερισμό του 

Ωρίωνα οφείλεται στο γεγονός ότι από αρχαιοτάτων χρόνων προσέλκυσε την 
προσοχή των ανθρώπων, γιατί είναι ένας από τους ωραιότερους και 

πλουσιότερους σε λαμπρά άστρα αστερισμούς, που δεσπόζει στο βόρειο 
ουρανό μας.



Ωρίων
Από τους αστέρες του αστερισμού λαμπρότερος είναι ο α του Ωρίωνα (γνωστός ως Βελτεγκιέζ

(Betelgeuse), είναι μεταβλητός αστέρας μακράς περιόδου, μεγέθους κυμαινόμενου 0,9-1,4, 
χρώματος ερυθρωπού), ο β του Ωρίωνος ή Ρίγκελ (Rigel) καλούμενος (αναλυόμενος δια 

τηλεσκοπίου σε "διπλό αστέρα" μεγέθους ο ένας 0,3 και ο άλλος 6,7 χρώματος κυανόλευκου), ο 
γ του Ωρίωνα φερόμενος και ως "Αστέρας της Αμαζόνας" ή Βελλάτριξ (Bellatrix), οι δ, ε και ζ 

κείμενοι σε πλάγια ευθεία γνωστοί και ως "Πήχυς" και ο θ κάτωθι των τριών παραπάνω που 
περιβάλλεται από το περίφημο νεφελοειδές του Ωρίωνα.

Βλέπουμε τη διάταξη των πυραμίδων, να είναι ακριβώς ίδια με την διάταξη των αστέρων ζ, δ, ε , 
του Ωρίωνα. Αυτό από μόνο του δείχνει σαφή παραπομπή στον αστερισμό του Ωρίωνα.



Ωρίων



Μέγας Κύων

Ο Ωρίωνας είναι μαζί με τα 
δύο σκυλιά του στον ουρανό, 
τον Σείριο (Μέγας Κύων) και 

τον Προκύωνα (Μικρός Κύων).



Μικρός Κύων
Στους αρχαίους Έλληνες ο Μικρός Κύων 

ήταν γνωστός ως Προκύων, επειδή ανέτελλε 
λίγο πριν τον Μέγα Κύνα (στην αρχαιότητα, 

τώρα ανατέλλουν σχεδόν ταυτοχρόνως). 
Τώρα όμως αυτό αποδίνεται στον 
φωτεινότερο αστέρα του, τον α. 



Σκορπιός



Ο Ζυγός είναι το μόνο ζώδιο που εκπροσωπεί ένα αντικείμενο. Συνδέεται όμως με την 
πανάρχαια θεότητα Νέμεση, που γεννήθηκε από τη Νύχτα χωρίς αρσενικό σύντροφο, και 

προορισμός της ήταν να διατηρεί τη δικαιοσύνη. Ήταν κατά μια έννοια η Θεία Δίκη. 
Παράλληλα, ο Ζυγός σχετίζεται και με τον μύθο της ιστορίας αγάπης ανάμεσα στον θεό Έρωτα και 

τη θνητή Ψυχή, μια πανέμορφη κοπέλα. Ο Έρωτας, εκείνος που βασανίζει τόσους ανθρώπους, 
έπεσε κι ο ίδιος στην παγίδα του και ερωτεύτηκε παράφορα. Μετά από πολλές περιπέτειες, 

ίντριγκες τρίτων, ενώσεις και χωρισμούς, το ζευγάρι μπόρεσε να ξαναβρεθεί και η αγάπη τους να 
θριαμβεύσει για πάντα, αφού τελικά ο Δίας χάρισε και στην Ψυχή την αθανασία. Έτσι, στην 

αναπαράσταση της ζυγαριάς, τα δυο δίσκοι δεν εκπροσωπούν μόνο τη δικαιοσύνη, αλλά και τα 
πρόσωπα του μύθου, τον Έρωτα και την Ψυχή, που αναζητούν διαρκώς ο ένας τον άλλον και 

ταλαντεύονται, μέχρι να συναντηθούν και να επιτευχθεί αρμονία. 





Καμηλοπάρδαλις
Αυτή η μεγάλη περιοχή 
που εκτείνεται μεταξύ του 
Πολικού Αστέρα και του 
αστερισμού του Ηνιόχου 

στερείται κάποιου 
σημαντικού αστέρα, 
γεγονός που μάλλον 
εξηγεί το λόγο για τον 
οποίο, αν και είναι ορατή 
όλο το χρόνο από το 
Βόρειο Ημισφαίριο, 

σημειώθηκε για πρώτη 
φορά μόλις το 1624 από 
τον Γερμανό μαθηματικό 
Jakob Bartsch, κουνιάδο 
του Γιοχάνες Κέπλερ.





ΠερσεύςΟ Περσέας ήταν γιός του Δία και 
της Δανάης και εγγονός του 
Ακρίσιου βασιλιά του Άργους.  Ο 
Ακρίσιος, έχοντας το φόβο ενός 
χρησμού, έκλεισε μάνα και γιό σε 
ένα ξύλινο καλάθι και τους έριξε 
στη θάλασσα.  Όμως ο Περσέας και 
η μητέρα του κατέληξαν στη 
Σέριφο, όπου τους έσωσε ο ψαράς 
Δίκτυς και τους οδήγησε στον 
αδελφό του και βασιλιά της 
Σερίφου Πολυδέκτη. Ο Περσέας 
μεγαλώνοντας έγινε ένα όμορφο 
παλικάρι που όμως ήταν εμπόδιο 
στα σχέδια του Πολυδέκτη να 
παντρευτεί την όμορφη Δανάη.  Για 
να τον απομακρύνει ο Πολυδέκτης 
τον διέταξε να του φέρει το κεφάλι 
της Μέδουσας, ελπίζοντας να 
σκοτωθεί σ’ αυτή την αποστολή.  
Όμως ο Περσέας, με τη βοήθεια 
της Αθηνάς και του Ερμή,  
κατάφερε να αποκεφαλίσει τη 
Μέδουσα, το κεφάλι της οποίας 
πέτρωνε όποιον το έβλεπε, επειδή 
την κοίταξε μέσα από την ασπίδα 
του.



Υδροχόος

Ο Υδροχόος συνδέεται με τον Γανυμήδη, ένα απίστευτα όμορφο πριγκιπόπουλο της Τροίας. Ο 
Δίας, γοητευμένος από την ομορφιά του, μεταμορφώθηκε σε αετό και τον άρπαξε για να τον 
πάει στον Όλυμπο, όπου τον έκανε αθάνατο και του ανέθεσε το έργο να είναι ο οινοχόος των 
θεών. Ο Γανυμήδης, ως Υδροχόος, ταυτιζόταν επίσης και με τον θεό των πηγών του Νείλου, 

αλλά και με το νερό που πέφτει από τα σύννεφα. Έτσι, υπάρχει άλλη μια σύνδεση με τη 
μυθολογία, με τον κατακλυσμό που έστειλε ο Δίας για να καταστρέψει τους διεφθαρμένους 

ανθρώπους. Οι μόνοι που επέζησαν ήταν ο βασιλιάς της Θεσσαλίας Δευκαλίων και η γυναίκα 
του Πύρρα. Ειδοποιημένοι από τον πατέρα του Δευκαλίωνα, τον Προμηθέα, σώθηκαν 

κατασκευάζοντας μια κιβωτό η οποία, αντίστοιχα με την ιστορία του Νώε, προσάραξε στην 
κορυφή του Παρνασσού με το τέλος του κατακλυσμού. Το ζευγάρι ξαναδημιούργησε το 

ανθρώπινο γένος πετώντας πέτρες πίσω του, που μεταμορφώνονταν σε ανθρώπους 



Τοξότης

Σύμφωνα με τη μυθολογία ο Τοξότης 
συμβολίζει τον Κένταυρο Χείρωνα, ο οποίος 
σχημάτισε τον αστερισμό του Τοξότη για να 
οδηγήσει τους Αργοναύτες στην εκστρατεία 

τους προς την Κολχίδα για να φέρουν το 
χρυσόμαλλο δέρας. 



Κένταυρος Ο Κένταυρος, ένα από τα πιο παράξενα 
πλάσματα που έπλασε η φαντασία των 

αρχαίων Ελλήνων, ήταν γιος του Ιξίωνα και 
της Νεφέλης, ο οποίος ενώθηκε στους 

πρόποδες του Πηλίου με τις φοράδες της 
Μαγνησίας και έγινε γεννήτορας του γένους 

των Κενταύρων, των οποίων το σώμα θυμίζει 
ταυτόχρονα τις μητέρες τους και τον πατέρα 

τους, γιατί έχουν κορμό και κεφάλι ανθρώπου, 
αλλά ράχη και πόδια αλόγου. Σύμφωνα με μια 
άλλη παράδοση, οι κένταυροι  ήταν παιδιά του 

Απόλλωνα και της Ήβης. 
Ο α (άλφα) Κενταύρου ή Ρίγκιλ είναι ο τρίτος 

φωτεινότερος αστέρας (διπλός Α και Β) και 
αποτελεί τριπλό αστρικό σύστημα, τα μέλη 

του οποίου είναι σήμερα οι κοντινότεροι στη 
Γη αστέρες (αυτόφωτα σώματα) μετά τον 

Ήλιο. Ο τρίτος αστέρας Εγγύτατος Κενταύρου 
(διεθνώς Proxima Centauri) απέχει 4,24 έτη 

φωτός. Παρόλο που δεν είναι ορατός με γυμνό 
μάτι, καθώς είναι 11ου μεγέθους, είναι ο 

κοντινότερος (εγγύτερος) αστέρας στο Ηλιακό 
μας Σύστημα. Επειδή η απόκλισή του είναι 
πολύ νότια, ο Εγγύτατος παραμένει πάντα 

κάτω από τον ορίζοντα στην Ελλάδα.



Παρθένος

Η Παρθένος είναι ο μεγαλύτερος ζωδιακός αστερισμός. Στη μυθολογία εκπροσωπεί την κόρη της 
Δήμητρας και του Δία, την Περσεφόνη ή Κόρη. Η Περσεφόνη έπεσε θύμα απαγωγής από τον 

Πλούτωνα, τον θεό του Κάτω Κόσμου, που την ερωτεύθηκε. Απελπισμένη η Δήμητρα περιπλανιόταν 
αναζητώντας την, ώσπου κατέληξε στην Ελευσίνα. Εκεί υπέδειξε στους ανθρώπους πώς να καλλιεργούν 

τη γη και να τελούν τα Ελευσίνια Μυστήρια. Μέσα στον θρήνο και την οργή για την απώλεια της 
κόρης της, απαγόρευσε να φυτρώνει κάθε σπόρος στη γη και η επακόλουθη λιμοκτονία προκάλεσε την 
επέμβαση του Δία. Τελικά συμφωνήθηκε η Περσεφόνη να περνά τον μισό χρόνο με τη μητέρα της και 

τον μισό στον Άδη. Είναι αντίστοιχα οι εποχές που καρπίζει η γη (άνοιξη- καλοκαίρι) και που 
απογυμνώνεται (φθινόπωρο- χειμώνας).Τα Ελευσίνια Μυστήρια, από τις σπουδαιότερες τελετουργίες 
της αρχαιότητας, γίνονταν στα μέσα Αυγούστου με μέσα Σεπτεμβρίου, περίπου δηλαδή στο διάστημα 

που ο ήλιος βρίσκεται στο ζώδιο της Παρθένου.



Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι είναι οι Διόσκουροι, ο Κάστωρ και Πολυδεύκης, γιοι του Δία και της Λήδας. 
Αποτελούν το σύμβολο της αδελφικής αγάπης. Για να αποπλανήσει τη Λήδα, ο Δίας έγινε ένας 

εντυπωσιακός κύκνος, κυνηγημένος από έναν αετό. Η Λήδα τον αγκάλιασε για να τον 
προστατέψει και γονιμοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να γεννήσει δυο αυγά. Από το ένα βγήκαν τα 

δίδυμα αγόρια και από το άλλο η Ωραία Ελένη. Ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης ήταν 
υποδείγματα γενναιότητας και αρετής. Λατρεύονταν σαν θεοί και θεωρούνταν προστάτες όσων 

πήγαιναν να πολεμήσουν, παράδοση που μεταφέρθηκε από τους Έλληνες στους Ρωμαίους. 
Μόνο ο Πολυδεύκης είχε κληρονομήσει από τον πατέρα τους την αθανασία. Έτσι, όταν σε μία 
σύγκρουση ο Κάστωρ σκοτώθηκε, ο αδελφός του για να μην τον αποχωριστεί, ζήτησε από τον 
Δία να γίνει θνητός. Ο Δίας τότε του επέτρεψε να περνά μια μέρα στον Άδη με τον Κάστορα, 

και μία στον Όλυμπο με τους θεούς. 



Βοώτης
Ο Βοώτης λέγεται αλλιώς και Αρκτοφύλακας, γιατί ακολουθεί τη 
Μεγάλη Άρκτο στην καθημερινή τροχιά  της γύρω από τον πολικό 
Αστέρα. Το πιο λαμπερό αστέρι στο Βοώτη (α του αστερισμού Βοώτη) 
είναι ο Αρκτούρος (βρίσκεται στην προέκταση της ουράς της Μεγάλης 
Άρκτου). 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 πρόβατά 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 απ’ 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!



Βοώτης και 
θηρευτικοί 

κύνες

Κόμη Βερενίκης

Θηρευτικοί κύνες:
Το όνομά σημαίνει 
«Σκυλιά του κυνηγιού», 
λαγωνικά, και είναι από 
τους λίγους βόρειους 
αστερισμούς που δεν 
ορίστηκαν από τους 
αρχαίους `Ελληνες. Ο 
Εβέλιος τον κατέστησε 
ξεχωριστό αστερισμό 
διακρίνοντας εκεί τα δύο 
αγαπημένα κυνηγόσκυλα 
του Βοώτου, τον 
Αστερίωνα και τη Χαρά, 
να τον συνοδεύουν ενώ 
βγαίνει να κυνηγήσει 
αρκούδες (τις άρκτους»).



Κόμη Βερενίκης
Ο αστερισμός οφείλει το όνομά του σε μια ιστορία που φτάνει ως τις 
μέρες μας από την Πτολεμαϊκή Αίγυπτο, και συγκεκριμένα όταν στο 
θρόνο βρισκόταν ο Πτολεμαίος Γ' Ευεργέτης και η σύζυγός του 
Βερενίκη Β'. Λίγο μετά το γάμο τους, ο Πτολεμαίος αναχώρησε από 
την Αίγυπτο για να υποστηρίξει την αδερφή του, που ονομαζόταν 
επίσης Βερενίκη, στον Τρίτο Συριακό Πόλεμο. Ο Καλλίμαχος 
συγκεκριμένα αναφέρει πως την άφησε στο νυφικό της κρεβάτι. Ο 
θρύλος λέει πως η Βερενίκη αφιέρωσε στη θεά Αφροδίτη, και 
συγκεκριμένα στο ναό της στο Ζεφύριο, τα πλούσια και πανέμορφα 
μαλλιά της, προκειμένου ο Πτολεμαίος να επιστρέψει ασφαλής. Ο 
φαραώ επέστρεψε πράγματι έχοντας συλλέξει μια σειρά από νίκες το 
245 π.Χ., και η Βερενίκη εκπλήρωσε το τάμα της. Την άλλη μέρα 
όμως τα μαλλιά της είχαν εξαφανιστεί από το ναό. Ο Κόνων από τη 
Σάμο, ένας μαθηματικός και αστρονόμος που ζούσε στην αυλή του 
φαραώ, υποστήριξε πως οι θεοί τοποθέτησαν τη χαμένη κόμη 
ανάμεσα στα αστέρια. Ο αστερισμός αυτός φέρει ακόμη και σήμερα το 
όνομα "Coma Berenice" (Η Κόμη της Βερενίκης). Το γεγονός 
μετέτρεψε σε ποίημα ο Καλλίμαχος από το οποίο σώζονται μικρά 
αποσπάσματα. Ωστόσο διασώζεται μια ρωμαϊκή μετάφραση του από 
τον Κάτουλλο.



Ηνίοχος
Ηνίοχος σημαίνει αυτός που κρατά τα 
ηνία (γκέμια). Οι γραφές Ηνίοχος και 

Ενίοχος μεταγράφηκαν από τους 
Ρωμαίους ως Heniochus και 

μεταφράσθηκαν ως Auriga. Στην 
αρχαιότητα ο Ηνίοχος 

προσωποποιήθηκε ως ο Ερεχθεύς ή 
Εριχθόνιος, γιος του Ηφαίστου και 

της Αθηνάς, που έχοντας 
κληρονομήσει τη χωλότητα του 

πατέρα του χρειαζόταν κάποιο μέσο 
μεταφοράς. Αυτό το εξασφάλισε 

εφευρίσκοντας το άρμα ή άμαξα με 4 
άλογα, που το οδηγούσε απλώς 
κρατώντας τα ηνία των αλόγων. 

Ο α Ηνιόχου είναι και ο φωτεινότερος 
του αστερισμού, με φαινόμενο 

μέγεθος 0,08, και είναι γνωστός με το 
ιδιαίτερο όνομα Αίγα 



Ηρακλής

Ο Ηρακλής είναι ο μεγαλύτερος ήρωας δράσης στην ελληνική 
μυθολογία. Ο πιο ισχυρός και πιο δημοφιλής ήρωας που έζησε 
ποτέ. Μισός άνθρωπος, μισός θεός, με υπεράνθρωπες δυνάμεις 
που προορίζεται να απελευθερώσει τον ελληνικό κόσμο από το 
κακό. Συγχρόνως όμως είναι και ένας άνδρας που βασανίζεται 
από μια τρομακτική αμαρτία. Οδηγείται να αναλάβει δώδεκα 

ακατόρθωτες προκλήσεις, καθώς αναζητάει την εξιλέωση. 



Ποιοι ήταν οι δώδεκα άθλοι του Ηρακλή;
Ο Ηρακλής ήταν αρχαίος μυθικός ήρωας, ο σπουδαιότερος των 
Ελλήνων ηρώων. Γεννήθηκε στη Θήβα και ήταν γιος του Δία και της 
Αλκμήνης, απόγονος του Περσέα. Όταν γεννήθηκε ο Ηρακλής, η Ήρα, 
η γυναίκα του Δία, η οποία τον ζήλευε για τις απιστίες του, έστειλε 
στην κούνια του δύο φίδια, αλλά το βρέφος τα στραγγάλισε. Πήρε για 
γυναίκα του τη Μεγάρα, κόρη του βασιλιά της Θήβας, με την οποία 
απέκτησε τρία παιδιά. Η Ήρα όμως τον τρέλανε, με αποτέλεσμα να 
σκοτώσει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Όταν συνειδητοποίησε τι 
έκανε, αποφάσισε να πάει στο Μαντείο των Δελφών για να πάρει 
χρησμό, ώστε να μάθει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να εξαγνισθεί. 
Σύμφωνα με τον χρησμό, έπρεπε να υπηρετήσει για δώδεκα χρόνια 
τον Ευρυσθέα, βασιλιά της Τίρυνθας, και να πραγματοποιήσει τους 
άθλους που θα του πρόσταζε εκείνος.
Ο Ηρακλής σκότωσε το λιοντάρι της Νεμέας, τη Λερναία Ύδρα, έπιασε 
το γοργό ελάφι της Κερύνειας, σκότωσε τον Κάπρο του Ερύμανθου, 
καθάρισε τους στάβλους του Αυγεία, σκότωσε τις Στυμφαλίδες
Όρνιθες, έπιασε τον άγριο ταύρο της Κρήτης, έκλεψε τα άγρια άλογα 
του Διομήδη, πήρε τη ζώνη της Αμαζόνας Ιππολύτης, έφερε τα βόδια 
του Γηρυόνη στον Ευρυσθέα, άρπαξε τα μήλα των Εσπερίδων, και 
τέλος έφερε τον Κέρβερο από τον Άδη.



Οι δώδεκα άθλοι του Ηρακλή



Λέων
Ο Λέοντας κατά τη μυθολογία δεν είναι άλλος από το λιοντάρι της 
Νεμέας. Συνδέεται λοιπόν άμεσα με τον μεγάλο ήρωα της αρχαίας 

Ελλάδας, τον Ηρακλή. Γεννήθηκε από την ένωση της Χίμαιρας και του 
Όρθρου ή του Τυφώνα και της Έχιδνας.. Το λιοντάρι αυτό το έθρεψε η 
Ήρα και το άφησε ελεύθερο στα δάση της Νεμέας στην Πελοπόννησο. 
Εκεί προξενούσε μεγάλες καταστροφές κι είχε ερημώσει όλη η περιοχή 
εξαιτίας του. Ο Ευρυσθέας, ξάδερφος του Ηρακλή και βασιλιάς των 

Μυκηνών, ζήτησε από τον Ηρακλή να πιάσει το λιοντάρι της Νεμέας. Ο 
ήρωας λοιπόν, κατευθύνθηκε προς τη Νεμέα και δεν άργησε να 

συναντήσει το φοβερό λιοντάρι. Η μονομαχία του ήρωα μας 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 τη φορούσε ως χιτώνα από το 
δέρμα του λιονταριού. Αργότερα, οι θεοί θέλοντας να τιμήσουν τον 
Ηρακλή και να θυμίζουν αιώνια στους ανθρώπους την ευγνωμοσύνη 
που οφείλουν στον ημίθεο, αποφάσισαν να τοποθετήσουν το λέοντα 

στον ουρανό ως αστερισμό. 



Λέων



Στέφανος 
Βόρειος

Οι αρχαίοι Έλληνες, όπως ο Ερατοσθένης, τον γνώριζαν αρχικά απλώς ως «ο 
Στέφανος», αφού δεν υπήρχε τότε ο αστερισμός Νότιος Στέφανος. Αργότερα τον 

προσδιόριζαν με τα επίθετα «πρώτος» και βόρειος. Είναι αμφιφανής στην Ελλάδα. 
Συνορεύει με τους αστερισμούς Όφι προς Β., Βοώτη προς Α. και Ηρακλή προς Δ., 

αποτελούμενος από σειρά αστέρων σε κυκλοτερή διάταξη, ένα σχεδόν τέλειο 
ημικύκλιο 20 μοίρες βορειοανατολικά του Αρκτούρου.



Ύδρα Κρατήρ και Κόραξ

Ύδρα: Πρόκειται για τον μεγαλύτερο 
αστερισμό του ουρανού. Παρά το μέγεθος 

του, περιλαμβάνει μόνον έναν αστέρα αρκετά 
φωτεινό (τον Αλφάρντ, α της Ύδρας).

Κρατήρ: Αρχικώς στην αρχαία 
Ελλάδα αντιπροσώπευε τον 

Κάνθαρον (ποτήρι με πόδι) του 
Απόλλωνα, αλλά επεκράτησε η 

ονομασία Κρατήρ, δηλαδή ανοικτό 
αγγείο όπου γινόταν η ανάμιξη 

(κράσις) του οίνου με νερό για να 
γίνει «κρασί». 

Κόραξ: Παρά τις μικρές του διαστάσεις στην ουράνια σφαίρα, ο Κόραξ έχαιρε 
μεγάλης εκτιμήσεως από τους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους. Αντιπροσώπευε 

το ιερό πτηνό του θεού Απόλλωνος σε συνδυασμό με το μαντικό του χάρισμα, 
καθώς ο Φοίβος είχε μεταμορφωθεί σε κόρακα κατά τη Γιγαντομαχία. Σύμφωνα 

με τον μύθο της Κορωνίδος και της απιστίας της προς τον Απόλλωνα, όταν ο 
κόρακας ανέφερε στο αφεντικό του τα δυσάρεστα νέα, ο Απόλλωνας άλλαξε το 

χρώμα του από ασημένιο σε μαύρο (Οβίδιος, Μεταμορφώσεις). 



Κύκνος
Σε κύκνο μεταμορφώθηκε μάλλον ο Δίας για 
να ζευγαρώσει με τη Λήδα και να γεννηθούν 

οι δίδυμοι Διόσκουροι, Κάστορας και 
Πολυδεύκης καθώς και η Ωραία Ελένη που 

ήταν η αφορμή του Τρωικού πολέμου. 
Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή ο κύκνος ήταν 

το πουλί της Αφροδίτης, γνωστός και ως 
Μύρτιλος, από τη μυρτιά, το ιερό φυτό της 

θεάς. Κατά άλλους ο κύκνος ήταν ο Ορφέας, 
που τοποθετήθηκε μετά το θάνατό του στον 

ουρανό δίπλα στην αγαπημένη του Λύρα. 



Λύρα

Σύμφωνα με τη μυθολογία ο αστερισμός της 
Λύρας σχηματίστηκε από το Δία για να 

μείνει αθάνατη η μνήμη αυτού του μουσικού 
οργάνου που κατασκεύασε ο Ερμής από 

όστρακο χελώνας και δώρισε στον αδερφό 
του Απόλλωνα, ο οποίος τη χάρισε στο γιο 

του Ορφέα. Τη Λύρα αυτή χρησιμοποίησε ο 
Ορφέας κατά την Αργοναυτική εκστρατεία 
προκειμένου να κοιμίσει το Δράκο και να 

βοηθήσει τον Ιάσονα να πάρει το 
χρυσόμαλλο δέρας. Επίσης, ο Ορφέας, 

παίζοντας μουσική με τη Λύρα του, 
κατάφερε να δαμάσει τον Κέρβερο, που 

φύλαγε την πύλη του Κάτω Κόσμου αλλά 
και να εξευμενίσει τον Πλούτωνα, για να 

πάρει τη γυναίκα του Ευρυδίκη. Τελικά, δεν 
κατάφερε να τη σώσει γιατί δεν άντεξε και 

γύρισε το βλέμμα του να κοιτάξει την 
Ευρυδίκη, πριν βγει από την πύλη του Άδη. 

Έτσι την έχασε για πάντα!
Ο α Λύρας (Βέγας) αποτελεί το δεύτερο 

λαμπρότερο αστέρα του βόρειου 
ημισφαιρίου (μετά τον Αρκτούρο) και τον 

πέμπτο λαμπρότερο αστέρα. 



Αετός και 
Δελφίνος

Το όνομα Αετός του αστερισμού οφείλεται 
στον αετό του Δία. Σε αυτό το σημείο του 

ουρανού οι αρχαίοι Έλληνες φαντάζονταν ότι 
έβλεπαν έναν αετό να πετά και να μεταφέρει 

με τα νύχια του τον Γανυμήδη στον Δία 
προκειμένου να τον υπηρετήσει ως οινοχόος. 

Δελφίνος: Στην αρχαία Ελλάδα ήταν επίσης 
γνωστός ως Ιερός Ιχθύς και υπήρξε το 

ουράνιο έμβλημα της φιλανθρωπίας, τόσο 
από τις κλασικές ιστορίες για το πρωτότυπό 

του, όσο και για την αφοσίωση των 
δελφινιών γενικά στα παιδιά τους. Το 

ουράνιο αυτό δελφίνι παριστάνει το είδος 
κήτους Delphinus delphis, συνηθισμένο στον 

Ατλαντικό και στη Μεσόγειο.



Τρίγωνον

Συνορεύει με τους αστερισμούς Ανδρομέδα, 
Ιχθύες, Κριό και Περσέα. Είναι βόρειος 

αστερισμός και αμφιφανής στην Ελλάδα, 
φαίνεται ολόκληρος από την Ελλάδα κοντά στο 
ζενίθ μόνο τα χειμωνιάτικα βράδια. Οι αρχαίοι 
Έλληνες ονόμαζαν το Τρίγωνον Δελτωτόν, από 

την ομοιότητα με το γράμμα Δ. 



Λαγωός
Είναι νότιος αστερισμός και 

συνορεύει με τους 
αστερισμούς Ωρίωνα, 
Ηριδανό, Γλυφείον, 

Περιστερά, Μέγα Κύνα και 
Μονόκερω. Παρά το 
γεγονός ότι βρίσκεται 
ολόκληρος στο νότιο 

ημισφαίριο της ουράνιας 
σφαίρας, ο Λαγωός είναι 
αμφιφανής στην Ελλάδα, 
δηλαδή είναι ορατός στο 

σύνολό του από την Ελλάδα 
τις νύκτες του χειμώνα.



Αιγόκερος

Ο Αιγόκερως απεικονίζεται με κεφάλι και σώμα κατσίκας, ενώ αντί για πίσω πόδια έχει ουρά 
ψαριού. Αυτό συνδέεται με έναν από τους μύθους της Γιγαντομαχίας, όπου ο τραγοπόδαρος 

θεός Πάνας προσπάθησε να ξεφύγει από τον Γίγαντα Τυφώνα με το να πέσει στο νερό και να 
μεταμορφωθεί σε ψάρι. Όμως η μεταμόρφωση έμεινε μισή. Ο Πάνας ήταν προστάτης των 

κυνηγών και των βοσκών. Είχε τη δυνατότητα να τρομοκρατεί τους πάντες με το ουρλιαχτό του 
ή με τον ήχο του αυλού του. Εξ ου και η λέξη «πανικός». Έτσι έτρεψε σε φυγή τον Τυφώνα. Από 
ευγνωμοσύνη ο Δίας τον μετέτρεψε σε αστερισμό. Σύμφωνα πάντως με έναν άλλο μύθο, εκείνη 

που μετατράπηκε σε αστερισμό ήταν η Αμάλθεια, η κατσίκα που έτρεφε τον Δία στο Ιδαίο 
άντρο, όπου τον είχε κρύψει η μητέρα του η Ρέα. Το μαγικό κέρας της Αμάλθειας ήταν μια 

ανεξάντλητη πηγή αφθονίας, για όποιον το είχε στην κατοχή του. 



Κριός

Ο Κριός συνδέεται με το μαγικό Χρυσόμαλλο Κριάρι, που πάνω στην πλάτη του πέταξαν και 
σώθηκαν τα δυο βασιλόπουλα του Ορχομενού, ο Φρίξος και η Έλλη, από τις δολοφονικές 

διαθέσεις της μητριάς τους. Η εν λόγω μητριά, δεύτερη γυναίκα του βασιλιά Αθάμαντα, έπεισε 
τον άντρα της να θυσιάσει τα παιδιά του για να αντιμετωπιστούν οι κακές σοδειές που μάστιζαν 

το βασίλειο. Τα δυο αδέλφια δραπέτευσαν με το Κριάρι, όμως ενώ πετούσαν πάνω από τα 
Δαρδανέλια, η Έλλη γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα που ονομάστηκε Ελλήσποντος. Ο Φρίξος 

έφτασε στην Κολχίδα, θυσίασε το κριάρι στον Δία και χάρισε το πολύτιμο δέρμα του στον 
βασιλιά του τόπου, που του έδωσε καταφύγιο. Το Χρυσόμαλλο Δέρας, όπως ονομάστηκε, 

τοποθετήθηκε στο ιερό άλσος του θεού Άρη και φυλασσόταν από έναν ακοίμητο δράκοντα. 
Αργότερα ο ήρωας Ιάσων διοργάνωσε την Αργοναυτική εκστρατεία και με τη βοήθεια της 

Μήδειας, της κόρης του βασιλιά, έκλεψε το Χρυσόμαλλο Δέρας. 



Αργώ
Με το όνομα Αργοναυτική εκστρατεία φέρεται 
στην Ελληνική Μυθολογία η εκστρατεία του 

Ιάσονα από την Ιωλκό στην Κολχίδα του 
Εύξεινου Πόντου για να πάρει το χρυσόμαλλο 
δέρας, η οποία και εκφράζει αλληγορικά τη 

δεύτερη ιστορική μεγάλη αποίκηση των 
Ελλήνων στον Εύξεινο Πόντο. Η εκστρατεία 

αυτή πήρε το όνομά της από το πλοίο του 
Ιάσονα, την Αργώ, η οποία με τη σειρά της 

ονομάστηκε έτσι λόγω του κατασκευαστή της 
Άργου. Το χρυσόμαλλο δέρας το ήθελε ο Ιάσονας 

για να κερδίσει το θρόνο του που του τον είχε 
πάρει ο αδερφός του πατέρα του, ο Πελέας. 

Σήμερα, ο αστερισμός της Αργούς έχει χωριστεί 
σε τέσσερις αστερισμούς, την Πυξίδα, την 

Πρύμνη, την Τρόπιδα και την Ιστία.



Αργοναυτική εκστρατεία (περί 1225 π.χ) 

Ο Πελέας
στέλνει τον 
Ιάσωνα να 
φέρει το 

χρυσόμαλλο 
δέρας.

Ο Ιάσονας 
δίνει το 

χρυσόμαλλο 
δέρας στον 

Πελέα.



Τρόπις (Carina)
Είναι αστερισμός του νοτίου ουράνιου ημισφαιρίου που σημειώθηκε 
πρώτη φορά το 1763 από τον Lacaille, και προήλθε ως μέρος (split) 
από τον αστερισμό της Αργούς της οποίας και κατείχε το νότιο μέρος. 
Ελάχιστο μόνο τμήμα της Τρόπιδος είναι ορατό από την Ελλάδα, το 
οποίο πάντως περιλαμβάνει για τη νότια Ελλάδα τον φωτεινότερο 

αστέρα της, τον περίφημο Κάνωπο ή α Τρόπιδος που είναι όχι απλώς 
ο φωτεινότερος του αστερισμού, αλλά και ο δεύτερος σε φωτεινότητα 
ολόκληρης της ουράνιας σφαίρας, μετά τον Σείριο (τρίτος είναι ο 

Άλφα Κενταύρου). Είναι πολύ νότιος αστέρας, με αποτέλεσμα να είναι 
ορατός μόνο από τη νότια Ελλάδα σήμερα, κυρίως την Κρήτη. 



Δράκων

Μια  εκδοχή του μύθου του Δράκοντα υποστηρίζει ,ότι  ήταν μια διαρκής απειλή για τους υπηκόους του Κηφέα 
και της Κασσιόπης. Μετά από θυσίες στον Ποσειδώνα και παρακλήσεις στις Νηρηίδες, αυτές δέχτηκαν, μετά το 

χρησμό και του Άμμωνα, να αποσυρθεί ο Δράκοντας, αν ο Κηφέας και η Κασσιόπη θυσίαζαν σ' αυτόν ό,τι 
πολυτιμότερο είχαν στον κόσμο: τη μονάκριβη θυγατέρα τους, την Ανδρομέδα. Έτσι, λοιπόν, προσφέρθηκε θυσία 

στο Δράκοντα, αλλά της έσωσε τη ζωή, ο Περσέας, που σκότωσε το τέρας. Υπάρχουν βέβαια και άλλες 
μυθολογικές εκδοχές που σχετίζονται με τον αστερισμό του Δράκοντα. Μια άλλη εκδοχή, ίσως η επικρατέστερη, 

τον θέλει να είναι ο Λάδωνας, το φοβερό θηρίο που φύλαγε τα χρυσά μήλα στον κήπο των Εσπερίδων σαν 
άγρυπνος φρουρός. Έτσι δικαιολόγησαν οι αρχαίοι Έλληνες το ότι είναι αειφανής αστερισμός. Τον Δράκοντα 

αυτόν τελικά τον σκότωσε ο Ηρακλής, για να πάρει τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων . Τότε η θεά Ήρα, η αντίπαλος 
του Ηρακλή, τοποθέτησε τον σκοτωμένο Δράκοντα σαν αστερισμό στον ουρανό . Ένας ακόμη μύθος θέλει το 

Δράκοντα σύμμαχο 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 .Κατ' άλλους παριστάνει τον Δράκοντα που σκότωσε ο Κάδμος, του οποίου τα δόντια έσπειρε 
και βγήκαν οπλισμένοι άντρες



Οφιούχος

Ο Οφιούχος απεικονίζεται ως ένας άνθρωπος που στηρίζει ένα Φίδι (τον 
αστερισμό του Φιδιού ή Όφεως)˙ η παρεμβολή του σώματος του διαιρεί το 

φίδι σε δυο μέρη, το Serpens Caput και το Serpens Cauda, που ωστόσο 
θεωρούνται ενιαίος αστερισμός. Από τους 13 ζωδιακούς αστερισμούς 
(αστερισμοί που περιλαμβάνουν τον Ήλιο στη διάρκεια του έτους), ο 

Οφιούχος είναι ο μόνος που δεν λογίζεται ως αστρολογικό ζώδιο.



Κηφεύς

O βασιλιάς της Αιθιοπίας Κηφέας βρέθηκε σε πολύ άσχημη θέση, όταν στη χώρα τον 
ενέσκηψε λιμός και τρομερές καταστροφές, καθώς ένας τεράστιος άγριος Δράκοντας 

τυραννούσε και φόβιζε τους υπηκόους τον. Αιτία όλων αυτών των δεινών ήταν η φιλάρεσκη 
γυναίκα τον η Κασσιόπη, που πεντάμορφη και βασίλισσα, όπως ήταν, αισθάνθηκε αρκετά 
δυνατή, ώστε να καυχηθεί ότι ήταν πολύ πιο ωραία από τις θαλάσσιες νύμφες Νηρηίδες. H 

προσβολή ήταν μεγάλη προς τις θεϊκές νύμφες, που θύμωσαν πάρα πολύ και παραπονέθηκαν 
στο θεό Ποσειδώνα. O Θεός της Θάλασσας έστειλε τότε ένα τεράστιο Θαλασσινό κύμα, που 

πλημμύρισε την περιοχή, και ένα θαλάσσιο τέρας, το Δράκοντα, για να τιμωρήσει την 
καυχησιά της Κασσιόπης. Κατ' άλλους το θαλάσσιο αυτό τέρας, που Θα τιμωρούσε την 

Κασσιόπη, ήταν το φοβερό Κήτος, που συνδέεται με τον ομώνυμο αστερισμό.



Κασσιόπη

Οι αρχαίοι Έλληνες φαντάζονταν τον αστερισμό αυτό σαν το θρόνο της 
βασίλισσας Κασσιόπης, συζύγου του βασιλιά της Αιθιοπίας Κηφέα και μητέρας 
της Ανδρομέδας. Επειδή η Κασσιόπη καυχήθηκε ότι ήταν ομορφότερη από την 

Ήρα και από τις Νηρηίδες, προκάλεσε την οργή της Ήρας και των Νηρηίδων, που 
ζήτησαν από τον θεό της θάλασσας, τον Ποσειδώνα, να την τιμωρήσει. Τότε ο 

Ποσειδώνας έστειλε ένα κήτος, ένα φοβερό θαλάσσιο τέρας, που κατέστρεφε τα 
παράλια της χώρας της Κασσιόπης. Για να εξευμενισθεί ο Ποσειδώνας, το 

βασιλικό ζεύγος υποχρεώθηκε να δώσει την Ανδρομέδα να τη φάει το τέρας. Τότε 
εμφανίσθηκε ο Περσέας και τη γλίτωσε.



Ανδρομέδα

Η Ανδρομέδα ήταν η κόρη του Κηφέα και της 
Κασσιόπης, την οποία θυσίασαν οι γονείς της στο 
Δράκοντα για να εξευμενίσουν τις Νύμφες Νηρηίδες, 
μετά την προσβολή που τους έκανε η Κασσιόπη, να 
καυχηθεί ότι ήταν ωραιότερη από αυτές. Οι γονείς της 
Ανδρομέδας, θέλοντας και μη, την αλυσόδεσαν σε βράχια 
κοντά στη θάλασσα, για να την κατασπαράξει ο 
Δράκοντας. Εκεί τη συνάντησε ο Περσέας, που 
ιππεύοντας τον Πήγασο επέστρεφε από τη χώρα των 
Γοργόνων στη Σέριφο- ο δρόμος του για να σώσει την 
Ανδρομέδα είναι ο Γαλαξίας μας. Ο Περσέας, αφού 
εξολόθρευσε τον Δράκοντα απολιθώνοντας τον, έσωσε 
την Ανδρομέδα, την οποία ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε, 
αφού προηγουμένως εξόντωσε τον αντίζηλο του Φινέα.  
Ιππεύοντας το φτερωτό Πήγασο, οι δύο ερωτευμένοι 
πέταξαν ως τη Σέριφο.



Καρκίνος

Ο Καρκίνος στη μυθολογία ήταν ένας τεράστιος κάβουρας, σταλμένος από την Ήρα για να 
επιτεθεί στον Ηρακλή. Κατά την προσφιλή της τακτική, η Ήρα έκανε δύσκολη τη ζωή σε όλα 

τα εξώγαμα παιδιά του άπιστου άντρα της, του Δία, στα οποία συγκαταλεγόταν και ο Ηρακλής. 
Ενώ λοιπόν ο ήρωας προσπαθούσε να σκοτώσει τη φοβερή Λερναία Ύδρα, στον δεύτερο από 
τους 12 άθλους του, η Ήρα για να τον σαμποτάρει έστειλε το καβούρι να τον δαγκώνει στο 

πόδι. Ο Ηρακλής το πάτησε και το έλιωσε, και εκείνη το τοποθέτησε στον ουρανό 
μετατρέποντάς τον σε αστερισμό. Σύμφωνα με τους οπαδούς του Πλάτωνα, όταν οι ψυχές των 

ανθρώπων κατέβαιναν από τον ουρανό για να εγκατασταθούν στα σώματα, περνούσαν 
ανάμεσα από τα άστρα του Καρκίνου, γι’ αυτό τον ονόμαζαν «Πύλη των Ανθρώπων». Επίσης 
τον αποκαλούσαν «Οίκο της Σελήνης», γιατί σύμφωνα με μια παράδοση η Σελήνη βρέθηκε 

μέσα σε αυτό τον αστερισμό, όταν δημιουργήθηκε το σύμπαν. 



Ποταμός
(Ηριδανός)

Ο Ηριδανός συγκαταλέγεται στη «Μαθηματική Σύνταξη» (Αλμαγέστη) 
του Πτολεμαίου. Στους αρχαίους ο αστερισμός αυτός ήταν γνωστός και 
με το όνομα «Ποταμός» ή ως «από του Ωρίωνα ποταμός» παριστάμενος 

ως ποταμός, στον οποίο πνίγηκε ο Φαέθων όταν ο Δίας τον 
κατακεραύνωσε. Θεωρείται ο επιμηκέστερος των αστερισμών: αρχίζει 

από τον ουράνιο ισημερινό και καταλήγει στον 60ο νότιο ουράνιο 
παράλληλο, όπου βρίσκεται και ο λαμπρότερος αστέρας του, ο 

καλούμενος Αχερνάρ (α Ηριδανού), πρώτου μεγέθους.



Κήτος

Είναι αστερισμός του νοτίου ουράνιου 
ημισφαιρίου, γνωστός και με την 

προσωνυμία "Φάλαινα". Είναι αμφιφανής 
στην Ελλάδα. Στον αστερισμό αυτόν υπάρχει 
ο πιο γνωστός μεταβλητός αστέρας, ο Mira 

Ceti (= Θαυμάσιος Κήτους) 



Ιχθύες

Οι Ιχθείς απεικονίζονται σαν δυο ψάρια στραμμένα προς αντίθετες 
κατευθύνσεις που συνδέονται με ένα σκοινί, δεμένα από τις ουρές τους. 

Ο συμβολισμός αυτός έχει σχέση με έναν μύθο της Γιγαντομαχίας. Η 
Αφροδίτη κι ο γιος της ο Έρωτας, κυνηγημένοι από τον Γίγαντα 

Τυφώνα, έφτασαν στην Αίγυπτο και μετά έπεσαν για να σωθούν στον 
Ευφράτη, μεταμορφωμένοι σε ψάρια. Για να μη χαθούν, έδεσαν τις 
ουρές τους μαζί με ένα σκοινί. Ή σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, δυο 
ψάρια σταλμένα από τις θεότητες των υδάτων βοήθησαν τους δυο 

θεούς να μη χαθούν στα νερά και ο Δίας, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, τα 
μετέτρεψε στον ομώνυμο αστερισμό. 



Οι Πλειάδες ή Πούλια στον Ταύρο

Οι Πλειάδες ή Πούλια ή οι επτά αδελφές είναι διάφορα ονόματα 
του ανοιχτού αστρικού σμήνους. Είναι το κοντινότερο και 
λαμπρότερο ανοιχτό αστρικό σμήνος στη Γη σε απόσταση 

400.000 ετών φωτός με έκταση 12-13 έτη φωτός στον αστερισμό 
του Ταύρου.



Υάδες
Οι Υάδες ήταν κόρες του Άτλαντα και της Πλειόνης (κατά το 
«Fabulae» του Υγίνου), ή της Αίθρας (κατά το «Ημερολόγιο» του 
Οβίδιου και το «Περί Αστρονομίας» του Υγίνου), ενώ ο Υγίνος στο 
«Περί Αστρονομίας» («Poeticon Astronomicon») δίνει και την 
πιθανότητα να ήταν κόρες του Ύαντα και της Βοιωτίας. Στην 
επικρατέστερη εκδοχή πάντως, ο Ύας ήταν αδελφός τους. oι Υάδες
μαζί με τις 7 Πλειάδες αποτελούν τις 14 Ατλαντίδες, αλλιώς γνωστές 
ως Δωδωνίδες καθώς ήταν νύφες της Δωδώνης που δόθηκε ο θεός 
Διόνυσος σε αυτές ως βρέφος για να τον μεγαλώσουν, μετ' 
εμπιστοσύνης του Διός. Μετά τον θάνατο του Ύαντα σε κυνηγετικό 
δυστύχημα (από ένα λιοντάρι κατά μία εκδοχή), οι Υάδες άρχισαν να 
κλαίνε από τη λύπη τους ασταμάτητα (μια μυθολογική αιτιολόγηση 
για το «κλάμα» της βροχής). Τότε οι θεοί τις λυπήθηκαν και τις 
μεταμόρφωσαν σε αστέρια. Άλλη εκδοχή είναι ότι έγιναν αστέρια από 
τον Δία σε ανταμοιβή για το έργο τους να αναθρέψουν έναν Θεό. 
Είναι το γνωστό στην Αστρονομία ανοικτό σμήνος αστέρων Υάδες, 
στην κεφαλή του ταύρου τoυ ομώνυμου αστερισμού. Και πραγματικά, 
η εμφάνιση του σμήνους αυτού πριν την αυγή (η εώα επιτολή τους) 
προμήνυε κάθε χρόνο το τέλος του ξερού καλοκαιριού και τις πρώτες 
βροχές για τις μεσογειακές χώρες.





Ταύρος Σύμφωνα με μια παράδοση, 
θεωρείται ότι ο Ταύρος έχει 
σχέση με τον έβδομο άθλο 
του Ηρακλή, όταν αυτός 

πήγε στη Κρήτη με διαταγή 
του Ευρυσθέα για να 

αιχμαλωτίσει τον ταύρο. Ο 
Ταύρος είχε βοηθήσει τον Δία 

να μεταφέρει την Ευρώπη 
στην Κρήτη, αλλά μετά 

παρέμεινε εκεί προκαλώντας 
τρομερές καταστροφές. 

Τελικά, ο Ηρακλής 
αιχμαλώτισε τον ταύρο και 

τον πήρε στις Μυκήνες. Εκεί 
ο Ευρυσθέας τον ελευθέρωσε 

και τελικά τον σκότωσε ο 
Θησέας στον Μαραθώνα. Ο 
αστερισμός συμβολίζει έτσι 
τη δόξα των ηρώων Ηρακλή 

και Θησέα.



 Ο Ιωάννης Εβέλιος ή 
Χεβέλιους (πολωνικά: Jan
Heweliusz, λατινικά: 
Hevelius, Γκντανσκ, 28 
Ιανουαρίου 1611 – 28 
Ιανουαρίου 1687) ήταν 
Πολωνός αστρονόμος. το 
έργο που τον κατέστησε 
ευρύτερα γνωστό είναι το 
Firmamentum
Sobiescianum, ένας 
άτλαντας της ουράνιας 
σφαίρας που αποτυπώνει 
με καλλιτεχνικό τρόπο τις 
μορφές των γνωστών ως 
τότε αστερισμών και τις 
ακριβείς θέσεις 1.564 
αστέρων, ενώ εισήγαγε 
και 7 νέους αστερισμούς, 
όπως είναι η Ασπίς και οι 
Θηρευτικοί Κύνες, 
καλούμενοι αστερισμοί 
του Εβέλιου

 Ο Ιωάννης Εβέλιος, 
μελετώντας την εποπτική 
ουρανόσφαιρα Πίνακας 
του Daniel Schultz



Hevelius and his wife

Hevelius-QuadrantΟ Ιωάννης Εβέλιος, 
με τον τετράντα του



Ένα από τα τηλεσκόπια του 
Εβέλιου



 Η Σελήνη 
σε σχέδιο 
του 
Εβέλιου 
1645



Αστερισμοί 
του βορείου 

θόλου



1η Ιανουαρίου



1η Φεβρουαρίου



1η Μαρτίου



1η Απριλίου



1η Μαΐου 



1η Ιουνίου



1η Ιουλίου



1η Αυγούστου



1η Σεπτεβρίου1
η Σεπτεβρίου



1η  Οκτωβρίου 



1η Νοεμβρίου



1η Δεκεμβρίου



Μη Παραδεκτοί Αστερισμοί
Ελληνικό'Ονομα Λατινικό Αγγλικό Ανάδοχος Αρχική Θέση Παρατηρήσεις
Αερόστατο Globus Aerostaticus Air Ballon La Lande, 1798 Νότιος Ιχθύς, Μικροσκόπιο Προς τιμή της τότε νέας τεχνολογίας

Αντίνοος Antinous Antinous
Αδριανός,
132 μ.Χ.

Νότια άστρα Αετού Προς τιμή του νεαρού ευνοούμενου του 
αυτοκράτορα Αδριανού.

Γαλή Felis Cat La Lande, 1805 Ύδρα, Αντλία Προς τιμή του αγαπημένου ζώου του La 
Lande.

Γλαυξ Noctua Night Owl Burritt Ύδρα, Ζυγός, Παρθένος Προς τιμή του πουλιού της σοφίας.

Δόξα Φρειδερίκου Gloria Frederici Frederick's Glory Bode, 1800 Ανδρομέδα, Κηφέας Προς τιμή του Φρειδερίκου Β΄ της Πρωσίας

Νειλόμετρο Norma Nilotica Nilometer Burritt Υδροχόος Προς τιμή του αρχαίου Νειλομέτρου.

Δρυς Καρόλου Robur Carolinum Charles Oak Halley, 1679 Αργώ
Προς τιμή της Δρυός, όπου κρύφτηκε ο 
Κάρολος Β΄ της Αγγλίας.

Ηλεκτρική Μηχανή Machina Elettrica Electric Machine Bode, 1800 Κάμινος, Γλύπτης, Κήτος Προς τιμή της τότε νέας Τεχνολογίας.
Κέρβερος Cerberus Three-headed Dog Εβέλιος (Hevelius) Ηρακλής Προς τιμή του Κέρβερου, του φύλακα του 

Άδη.
Κύκλος Παρατοίχιος Quadrans Muralis Mural Quadrant La Lande, 1795 Βοώτης, Ηρακλής Προς τιμή του ονομαστότερου 

αστρονομικού οργάνου του La Lande.

Μέδουσα Caput Medusae Gordon Medusa's HeadΊππαρχος,
134 π.Χ.

Περσέας Προς τιμή της γοργόνας Μέδουσας που 
αποκεφάλισε ο Περσέας.

Μεσσιέ Custos Messium Harvest-Keeper La Lande, 1775 Κηφέας, Κασσιόπη Προς τιμή του Γάλλου αστρονόμου C. 
Messier (1730-1817).

Μικρό Τρίγωνο Triangulum Minor Little Triangle Εβέλιος (Hevelius) Τρίγωνο Από το σχήμα των άστρων του αστερισμού.

Οίστρος (Βόρεια Μύγα) Musca Borealis Northern Fly Bartschius ή 
Habrecht

Κριός, Πήγασος Ο πρώην αστερισμός Σφήκα (Vespa) του 
Bartschius (1614).

Όρος Μαίναλον Mons Maenalus Mount Maenalus Εβέλιος (Hevelius) Βοώτης Από το βουνό της Ελλάδας στη Μαντινεία.

Σκήπτρο Βραδεμβούργου Sceptrum Bradenburgicum Bradenburg Scepter Kirch, 1688 Ηριδανός Προς τιμή του βασιλικού Οίκου της 
Πρωσίας.

Τάρανδος Tarandus Reider Le Monnier, 1736 Καμηλοπάρδαλις Προς τιμή του θηλαστικού των Βορείων 
Χωρών.

Ταύρος Πονιατόβσκι Taurus Poniatowski Poniatowski's Bull Pazobut, 1778 Αετός, Οφιούχος Προς τιμή του Στάνισλαβ Πονιατόβσκι, 
βασιλιά της Πολωνίας.

Τηλεσκόπιο του Χέρσελ Telescopium Herschelli Herschel's Telescope Hell, 1781 Ηνίοχος, Ταύρος Προς τιμή του τηλεσκοπίου του W. 
Herschel.

Τυπογραφείο Officina Typographica Printing Press Bode, 1800 Πρύμνη Προς τιμή της νέας τεχνολογίας.
Χήνα Anser Goose Εβέλιος (Hevelius) Αλώπηξ Η χήνα δείχνει την αρπα-κτικότητα της 

αλεπούς.
Ψαλτήριο του Γεωργίου Psalterium Georgianum George's Harp Hell, 1781 Ηριδανός Προς τιμή του Γεωργίου Β΄, βασιλιά της 

Αγγλίας.
Ηλιακόν Ωρολόγιον Solarium Sun dial Miss Bouvier Ωρολόγιον, Ύδρος, Δοράς Προς τιμή του πρωταρχικού οργάνου 

μέτρησης του χρόνου.
Κίχλη η Μονήρης Turdus Solitarius Thrush Le Monnier, 1776 Ύδρα Ο Le Monnier είχε τοποθετήσει την Κίχλη 

στη θέση της Γλαυκός.

Σκήπτρο Sceptrum Scepter Royer, 1679 Σαύρα Προς τιμή του βασιλιά Λουδοβίκου 14ου.



Ζωδιακοί αστερισμοί

Οι ζωδιακοί αστερισμοί ήταν γνωστοί από την αρχαιότητα, και μάλιστα 
έχουν ονόματα μυθικών προσώπων (π.χ. Δίδυμοι), ζώων (π.χ. Ταύρος) 

και αντικειμένων (π.χ. Ζυγός). Τα ονόματα των ζωδιακών αστερισμών με 
τη σειρά κατά την οποία ο Ήλιος διέρχεται από αυτούς είναι: Κριός, 

Ταύρος, Δίδυμοι, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Ζυγός, Σκορπιός, Τοξότης, 
Αιγόκερως, Υδροχόος και Ιχθύες.



Ζωδιακός κύκλος και Ζώδια
Στη πραγματικότητα καθώς περιστρέφεται η Γη 
γύρω από τον Ήλιο βλέπει αυτόν να διέρχεται 

από τους ζωδιακούς αστερισμούς όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Γη



Ζώδια

Κριός Ταύρος Δίδυμοι

Καρκίνος Λέων Παρθένος

Ζυγός Σκορπιός Τοξότης

Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθείς



Ζωδιακός κύκλος και μυθολογία
Ο Ζωδιακός Κύκλος είναι μια φανταστική ζώνη πλάτους 18 μοιρών. 
Οι Αστερισμοί που εμπίπτουν στο Ζωδιακό καλούνται 12 Αστερισμοί 
του Ζωδιακού. Οι 12 Αστερισμοί αυτοί παρατηρήθηκαν ταυτόχρονα 
και απέκτησαν μεγάλη μυστική και αστρολογική σημασία. Στην 
περίπτωση του Ζωδιακού Κύκλου, έχουμε την κατάταξη των 12 
Ολύμπιων Θεών σε αντιστοιχία με τα 12 ζώδια. Αλλά και στις 

γενικότερες μυθολογικές ιστορίες που σχετίζονται με το κάθε ζώδιο, 
αυτές αποτελούν μια αλληγορική ερμηνεία των ιδιοτήτων που 

εκπροσωπεί το αντίστοιχο ζώδιο. Στο ζώδιο του Κριού τοποθετείται η 
θεά Αθήνα, στο ζώδιο του Ταύρου η θεά Αφροδίτη, στους Διδύμους ο 
θεός Ερμής, στον Καρκίνο ο θεός Δίας, στο ζώδιο του Λέοντα ο θεός 
Απόλλωνας, στο ζώδιο της Παρθένου η θεά Δήμητρα, στο ζώδιο του 
Ζυγού ο θεός Ήφαιστος, στο ζώδιο του Σκορπιού ο θεός Πλούτωνας 

και ο Άρης μαζί, στο ζώδιο Τοξότη η θεά Άρτεμης, στο ζώδιο 
Αιγόκερω η θεά Εστία, στο ζώδιο του Υδροχόου η θεά Ήρα και στο 

ζώδιο των Ιχθύων ο θεός  Ποσειδώνας 



Αστρολογία και Αστρονομία
Εξαιτίας της κίνησής του κατά μήκος της Εκλειπτικής, ο Ήλιος φαίνεται να περνάει από τον 
ένα ζωδιακό αστερισμό στον άλλο, μένοντας στον καθένα για ένα μήνα περίπου. Συνεπώς, 
όταν κάποιος είναι «Τοξότης» στο ζώδιο, αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι την ημέρα της 
γέννησής του ο Ήλιος βρισκόταν στον αστερισμό του Τοξότη. Οι αστρολόγοι πιστεύουν ότι 
αυτό το γεγονός μπορεί να καθορίσει ολόκληρη τη μετέπειτα ζωή μας, αφού ένας «Σκορπιός» 
συμπεριφέρεται διαφορετικά από ένα «Τοξότη». Μάλιστα γράφουν και ωροσκόπια για κάθε 
ζώδιο. Φυσικά δεν υπάρχει κανενός είδους υπερφυσική σύνδεση μεταξύ της θέσης του Ήλιου 
σε μια δεδομένη στιγμή του χρόνου, και της ζωής ενός ανθρώπου. Η αστρολογία είναι μια 
ψευδοεπιστήμη που μας έρχεται από τα βάθη των αιώνων, από εποχές που κανείς δεν γνώριζε 
τι πραγματικά είναι όλα αυτά που βλέπει στον ουρανό. Δεν μπορεί να έχει θέση στον σημερινό 
κόσμο, όπου η Επιστήμη της Αστρονομίας έχει καταρρίψει πολλούς μύθους και προλήψεις 
του παρελθόντος, διευρύνοντας τα όρια της κατανόησης του κόσμου μας. 



Οι 12 Ολύμπιοι Θεοί

Ήφαιστος

ΠοσειδώνΑθηνά Αφροδίτη

Ερμής

Δίας

Απόλλων Δήμητρα

Άρης

Άρτεμις

Ήρα

Εστία



ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Tintoretto
Η Ήρα 

θηλάζει το 
βρέφος 

Ηρακλή και 
από το 

περισσεύον 
γάλα 

δημιουργείται 
ο Γαλαξίας

L'origine della 
Via Lattea, 

1575 ή 1580), 
Πινακοθήκη 

Λονδίνου



Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΜΑΣ 
(MILKY WAY)

αποτελείται από 
250.000.000.000 αστέρια 



ΤΕΛΟΣ



Βιβλιογραφία
1. Τα άστρα και οι μύθοι τους –Στράτος Θεοδοσίου, Μάνος Δανέζης Καθηγητές 

Πανεπιστημίου Αθηνών  Εκδόσεις δίαυλος   

2. Ουρανογραφία, η Ιστορία και η Μυθολογία των Αστερισμών –Χαρίτων 

Τομπουλίδης. Εκδόσεις πλανητάριο Θεσσαλονίκης 

3. Οι Αστρονόμοι της Αρχαίας Ελλάδας, E. Σπανδάγος,Ρ. Σπανδάγου, Δ. Τραυλού       

Εκδόσεις Αίθρα

4. Παρατηρησιακή Αστρονομία των Σταύρου Ι. Αυγολούπη & Γιάννη Χ.   

Σειραδάκη, καθηγητών Αστρονομίας του Α.Π.Θ. Εκδόσεις πλανητάριο 

Θεσσαλονίκης 

5. Ελληνική και Αγγλική Βικιπαίδεια , άλλα sites  με υλικό για τους αστερισμούς 

και τη μυθολογία τους

6. Πρόγραμμα Stellarium (λογισμικό) για τα αστέρια και τους αστερισμούς


