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  ΚΚαασσττεελλόόρριιζζοο::  ηη  άάκκρρηη  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς                                                                          
Η έκλειψη στις 29 Μαρτίου του 2006 θα είναι ορατή σε πάρα πολλές 
περιοχές. Όμως, λίγα μέρη στον κόσμο εξασφαλίζουν την ήσυχη παραμονή 
διάσημων επιστημόνων, που είναι γνωστοί σαν κυνηγοί εκλείψεων. Πολλοί 
από αυτούς, όπως ο διάσημος αστροφυσικός Igor Pasachoff,  θα βρεθούν 
στο Καστελόριζο…  

 

Το Καστελόριζο είναι ένα μικρό νησί, που το κατοικούν μόνιμα μερικές 
εκατοντάδες κάτοικοι. Ανήκει στο νομό Δωδεκανήσου.  
 Είναι όμως πολύ αδικημένο… 
Βρίσκεται αρκετά ανατολικά, είναι το πιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας. Τόσο, 
που όχι μόνο ο χάρτης της Ελλάδας, αλλά ούτε και ο χάρτης της Δωδεκανήσου 
δεν το χωράει. Για να συμπεριληφθεί σε χάρτη, πρέπει η κλίμακα να είναι πολύ 
μεγάλη, κι έτσι χάνονται οι λεπτομέρειες των άλλων περιοχών. 
Ακόμα και στο όνομα έχει αδικηθεί. Τα Δωδεκάνησα είναι σύμπλεγμα πολλών 
νησιών που ονομάστηκε έτσι από τα 12 μεγαλύτερα. Το Καστελόριζο είναι το 
δέκατο τρίτο… 

Oι κάτοικοί του ζουν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, το εμπόριο και την 
αλιεία. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο τουρισμός, παρόλο που 
η πρόσβαση στο νησί είναι δύσκολη εξ αιτίας της θέσης του και της 
αραιότατης συγκοινωνίας. Από τη Ρόδο χρειάζονται 4 ώρες με 
καραβάκι. Λειτουργεί ένα ξενοδοχείο, ενώ αρκετά είναι τα δωμάτια που 
νοικιάζονται στους παραθεριστές.   

 

Το ακριτικό Καστελόριζο (που λέγεται και Μεγίστη), ζούσε την ήσυχη ζωή 
του ξεχασμένο από τον υπόλοιπο κόσμο. Μέχρι που ένα γεγονός έκανε 
τους πάντες να ψάχνουν να το βρουν στο χάρτη. Το φαινόμενο της 
έκλειψης του Ήλιου θα κρατήσει τρία με τέσσερα λεπτά. Το ξενοδοχείο και 
τα δωμάτια στο μικρό νησί είναι κλεισμένα εδώ και δύο χρόνια…  

 
  ΚΚαασσττεελλόόρριιζζοο,,  2299  ΜΜααρρττίίοουυ  22000066::  οολλιικκήή  ηηλλιιαακκήή  έέκκλλεειιψψηη  
Στις 29 Μαρτίου του 2006, ημέρα Τετάρτη, λίγο μετά το μεσημέρι 
ώρα Ελλάδας, ο Ήλιος θα κρυφτεί εντελώς πίσω από τη Σελήνη. 
Το φαινόμενο είναι εντυπωσιακό και σπάνιο. Εντυπωσιακό, γιατί 
προκαλεί δέος. Σπάνιο, διότι από τη μια δεν γίνεται αρκετά συχνά, 
από την άλλη δεν είναι ορατό σε όλη τη Γη. Στο διπλανό χάρτη 
φαίνονται οι περιοχές που οι κάτοικοί του θα έχουν την τύχη να 
δουν το σκοτάδι της μέρας. Η έκλειψη θα είναι ολική μόνο στη 
στενή λωρίδα. 
Στη νότια Αμερική το φαινόμενο δεν θα είναι έντονο. Ακολουθεί ο 
Ατλαντικός ωκεανός. Οι χώρες της Αφρικής στις οποίες θα 
παρελάσει η έκλειψη μαστίζονται από εμφύλιο και αστάθεια. Η 
Τουρκία έχει να αντιμετωπίσει τη γρίπη των πτηνών (που έπληξε 
και την Ελλάδα, αργά όμως για να αλλάξουν τα σχέδια). 
Βέβαια, η έκλειψη θα ακολουθήσει την αντίθετη πορεία, από την  
Ανατολή προς τη Δύση 

 
η πορεία της έκλειψης 
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Στη συνέχεια, η παρέλαση της νύχτας περνά από περιοχές δυσπρόσιτες, 
με βαρύ κλίμα, όπου δεν μπορούν να στηθούν εύκολα όργανα για ηλιακή 
παρατήρηση. 
Ένα από τα λίγα μέρη στον κόσμο που ευνοούν τη μελέτη του 
φαινομένου είναι το Καστελόριζο. Παρέχει ασφάλεια και έχει μεγάλο 
σύμμαχο το κλίμα, σε ένα τετράλεπτο που ακόμη και ένα αθώο 
συννεφάκι θα είναι εχθρός ! 
Έτσι, το Καστελόριζο μπορεί να ανακηρυχθεί  
ΠΠααγγκκόόσσμμιιαα  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΗΗλλιιαακκήήςς  ΈΈκκλλεειιψψηηςς  ττοουυ  22000066. 

‘Όμως… 
 τι είναι ηλιακή έκλειψη; 
 γιατί δεν φαίνεται από παντού; 
 γιατί τόση κινητοποίηση; 
 πόσο σημαντικός είναι ο Ήλιος για εμάς; 
 αξίζουν τον κόπο τόσα έξοδα, όταν υπάρχουν παιδιά που πεινάνε; 
 
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή…  
 
  έένναα  αασσττέέρριι  γγεεννννιιέέττααιι  

 

Πριν από 5 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια, αρκετοί κόκκοι ύλης μαζεύτηκαν 
σε μια μικρή περιοχή. Μάλλον ήταν απομεινάρια από την έκρηξη – θάνατο ενός 
άλλου άστρο – Ήλιου. Η βαρυτική έλξη τραβούσε κοντά κι άλλα σωμάτια ύλης. 
Η ύλη αυτή ήταν σχεδόν όλη Υδρογόνο. Το κεντρικό άτομο πιεζόταν από 
παντού. Για κάποιο διάστημα, τα ηλεκτρόνιά του απωθούσαν τα ηλεκτρόνια των 
γειτονικών ατόμων κι έτσι υπήρχε ισορροπία, όπως στη Γη και τους άλλους 
πλανήτες (όπου η ύλη είναι λιγότερη). Σε αυτήν την περίπτωση όμως, μάζες 
συγκεντρώνονταν συνεχώς. Η πίεση και η θερμοκρασία μεγάλωναν συνέχεια. 
Το κεντρικό άτομο δεν άντεξε. 

Η βαρυτική κατάρρευση ξεκίνησε. 
Οι πυρήνες στο κέντρο της συγκεντρωμένης μάζας πλησίασαν τρομερά κοντά 
μεταξύ τους. Ξεκίνησαν οι πυρηνικές αντιδράσεις. Σε αυτές, πυρήνες ατόμων 
κολλάνε μεταξύ τους (πυρηνική σύντηξη) μετατρέποντας ένα μέρος της μάζας 
τους σε ενέργεια, σύμφωνα με τον πιο διάσημο τύπο της Φυσικής: E = m⋅c2. 
H πίεση της ακτινοβολίας εξισορροπεί την ακούραστη βαρυτική δύναμη.  

 

Ένα αστέρι μόλις γεννήθηκε. Ο δικός μας Ήλιος. Σήμερα, η πίεση της 
ακτινοβολίας εξακολουθεί να ισορροπεί την βαρυτική κατάρρευση. Κάθε 
δευτερόλεπτο, 64 κιλά πυρήνων Υδρογόνου ενώνονται και δίνουν ήλιο. 
Τεράστιες ποσότητες ενέργειας ακτινοβολούνται στο διάστημα. Ένα μικρό 
μέρος τους φτάνει στη Γη και τροφοδοτεί με ζωή τον πλανήτη μας. Τώρα ο 
Ήλιος βρίσκεται στη μέση της ζωής του. Σε πέντε δισεκατομμύρια χρόνια ακόμα 
το Υδρογόνο θα εξαντληθεί.  

Για μια στιγμή, η βαρυτική κατάρρευση θα συνεχιστεί. Το Ήλιο θα μαζευτεί και 
θα εκραγεί, ξεκινώντας μια νέα πυρηνική σύντηξη. Ο Ήλιος θα μεταμορφωθεί 
σε κόκκινο γίγαντα, καταπίνοντας τη Γη  και το ήλιο σε στοιχεία 
μεγαλύτερων πυρήνων, με τελική κατάληξη τον σίδηρο. Ο πεθαμένος Ήλιος 
θα είναι ένα σιδερένιο άστρο.  

δακτυλιοειδής έκλειψη →  
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  ΉΉλλιιοοςς,,  εεννέέρργγεειιαα  κκααιι  άάννθθρρωωπποοςς    

 

Γυρνάμε στο σήμερα. Η πυρηνική ενέργεια σύντηξης του Ήλιου μας 
τροφοδοτεί. Ακόμα και αν, από την τεράστια ποσότητα ενέργειας που 
εκπέμπει ο Ήλιος κάθε στιγμή, φτάνει στη Γη ένα πάρα πολύ μικρό 
ποσοστό, η ενέργεια αυτή είναι τεράστια για τα δεδομένα και τις ανάγκες 
μας.  
Σκεφτείτε τον ηλιακό θερμοσίφωνα που κατά πάσα πιθανότητα έχετε στο 
σπίτι σας. Ζεσταίνει το νερό με μηδενικό κόστος. 
Ηλιακά αυτοκίνητα, ηλιακοί φούρνοι, ολόκληρα ηλιακά σπίτια, είναι τα σχέδια 
για το άμεσο μέλλον. 

Για τα πιο μακρινά χρόνια, τα σχέδια είναι ακόμα πιο αισιόδοξα. Γύρω από 
τη Γη, σαν δορυφόροι, θα περιφέρονται τεράστιοι καθρέφτες που θα 
συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια και θα τη στέλνουν στον πλανήτη μας.  
ηλιακή σταθερά: το ποσό της ηλιακής ενέργειας που 
φτάνει κάθε δευτερόλεπτο σε 1m2 της επιφάνειας της 
ατμόσφαιρας της Γης. 
Σε κάθε λεπτό περνούν από κάθε τετραγωνικό εκατοστό της ατμόσφαιρας 
της Γης 2 θερμίδες. Πολύ μεγάλο νούμερο για τα δεδομένα του πολιτισμού 
μας. Και να σκεφτεί κανείς ότι κάθε τετραγωνικό εκατοστό της φωτόσφαιρας 
του Ήλιου ακτινοβολεί κάθε λεπτό στο διάστημα 90.000 θερμίδες.  

 
  ΕΕρρεευυννοούύμμεε  ττοονν  ΉΉλλιιοο  ––  γγιιααττίί;;  
Οι λόγοι είναι και υλικού και, κυρίως ηθικοί και πνευματικοί. 
 Σήμερα, αγοράζουμε και πουλάμε ενέργεια. Δουλεύουμε για να 
αγοράσουμε προιόντα τα οποία κοστίζουν διότι αυτοί που τα έφτιαξαν 
δαπάνησαν ενέργεια για να τα φτιάξουν. όπως γράφει και ο Arthur Clark, 
ένας από τους μεγαλύτερους επιστήμονες και μελλοντολόγους του 20ου 
αιώνα, 

σσεε  λλίίγγαα  χχρρόόννιιαα  ττοο  ννόόμμιισσμμαα  
δδεενν  θθαα  εείίννααιι  ττοο  δδοολλλλάάρριιοο  ήή  ττοο  εευυρρώώ,,  

ααλλλλάά  ηη  κκιιλλοοββααττώώρραα..  
 

Σκεφτείτε μόνο πόση ενέργεια μπορεί να μας προσφέρει ο Ήλιος με 
μηδενικό κόστος. Και θυμηθείτε πως όλες οι επαναστάσεις και οι 
περισσότεροι πόλεμοι είχαν και οικονομικά κίνητρα. Και πως πόσο μια 
μεγάλη τεχνολογική εφεύρεση ή ανακάλυψη, που εκμεταλλευόταν την 
ενέργεια, άλλαξε ριζικά τις κοινωνικές τάξεις (όπως η πρώτη και η δεύτερη 
βιομηχανική επανάσταση). 

 

 
απεικόνιση μαγνητικού πεδίου 

 Κακά τα ψέματα. Πέρα από όλα αυτά, όλοι έχουν μέσα τους και 
φιλοσοφικά ερωτήματα: Ποιοι είμαστε; Από πού ερχόμαστε, και κυρίως, 
πού πηγαίνουμε; Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας ;  
Φαινομενικά η έρευνα για τον Ήλιο δεν έχει σχέση με αυτά. Όμως, όλοι 
νοιώθουμε μέσα μας κάτι που δεν περιγράφεται με λόγια και που μας 
επιβάλλει να ερευνούμε. Ίσως είναι το εσωτερικό δαιμόνιο του Σωκράτη, 
ίσως η αρμονία του Σύμπαντος του Πυθαγόρα, ίσως όλη αυτή η αύρα της 
σκέψης που ώθησε τους αρχαίους να διαισθανθούν τις μελλοντικές 
ανακαλύψεις.  
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Επισήμως πάντως, ερευνούμε τον Ήλιο για: 
 να εκμεταλλευθούμε την ηλιακή ενέργεια 
 να προβλέψουμε τις ηλιακές εκλάμψεις (καταιγίδες) που παρακωλύουν τις 
συγκοινωνίες και είναι επικίνδυνες για τους αστροναύτες  
 για πολλούς άλλους λόγους (μετεωρολογία, κλιματολογία, οικολογία) 

 
 
  οο  ΉΉλλιιοοςς  σσαανν  άάσσττρροο  

 

Ο Ήλιος είναι σήμερα ένα ενεργό αστέρι. Η μάζα του είναι πιο κάτω από το μέσο 
όρο της μάζας των αστεριών του Γαλαξία μας. Ανήκει στο φασματικό τύπο G2. Η 
θερμοκρασία στο κέντρο του είναι 10 ως 50 εκατομμύρια βαθμοί. Οι αντιδράσεις 
πυρηνικής σύντηξης που γίνονται εκεί μετατρέπουν το υδρογόνο σε ήλιο, κι αυτό 
θα γίνεται για 5 δις χρόνια ακόμα. Η ακτίνα του Ήλιου είναι 697.000 km. Ο Ήλιος 
αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και ήλιο, περιέχει όμως και όλα τα μέχρι σήμερα 
γνωστά στοιχεία, σε πολύ μικρές όμως αναλογίες. 

Σε ό,τι αφορά την ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία είναι πολύ μεγάλη, κι έτσι τα όλα τα 
ηλεκτρόνια έχουν ξεφύγει από τα άτομά τους. Λέμε ότι τα άτομα έχουν ιοντιστεί. Η 
κατάσταση αυτή ονομάζεται εκφυλισμός. Ο Ήλιος εκπέμπει όλα τα χρώματα του 
ηλιακού φάσματος. Το κίτρινο χρώμα που φαίνεται να έχει ωφείλεται σε φαινόμενα 
που συμβαίνουν στην γήινη ατμόσφαιρα και στις ικανότητες των ματιών μας 
(άλλωστε, την αυγή και το σούρουπο ο Ήλιος είναι πιο κοκκινωπός).  

 

Ο Ήλιος, από μέσα προς τα έξω, αποτελείται από τον πυρήνα, 
τη ζώνη ακτινοβολίας, τη ζώνη σύνδεσης, τη φωτόσφαιρα, τη 
χρωμόσφαιρα και το στέμμα. 
 Στον πυρήνα γίνονται οι πυρηνικές αντιδράσεις και το 
υδρογόνο μετατρέπεται σε ήλιο. 
 Στη ζώνη ακτινοβολίας γίνεται η μάχη ανάμεσα στη βαρύτητα 
και στην πίεση της ακτινοβολίας που παράγεται στον πυρήνα. 
 Η φωτόσφαιρα είναι το κίτρινο κομμάτι του Ήλιου, αυτό που 
εμείς αντιλαμβανόμαστε σαν επιφάνεια. Στην πραγματικότητα, με 
την τόσο μεγάλη θερμοκρασία που υπάρχει, ο Ήλιος αποτελείται 
από αέριες μάζες και δεν έχει επιφάνεια. Η φωτόσφαιρα 
διακρίνεται για τις ηλιακές κηλίδες. 
 Η χρωμόσφαιρα και το στέμμα είναι περιοχές πολύ μικρής 
λαμπρότητας, αλλά πολύ μεγάλης θερμοκρασίας. 

Όταν λέμε θερμοκρασία, δεν εννοούμε την αίσθηση του ψυχρού ή του ζεστού, 
όπως συμβαίνει στη Γη, αλλά το πόσο γρήγορα τρέχουν τα μόρια. 

 

 

••••  ττααυυττόόττηητταα  ττοουυ  ΉΉλλιιοουυ  
διάμετρος 1.392.550 km 

μάζα 1.989·1030 kg 
πυκνότητα 1,41 kg / m3 

θερμοκρασία πυρήνα 15.000.000 °Κ 
περίοδος περιστροφής 26 – 30 μέρες 

ισχύς ακτινοβολίας 3.826·1023 KW 
 



 

 

6 

ΚΚαασσττεελλόόρριιζζοο,,  2299  ΜΜααρρττίίοουυ  22000066  
οολλιικκήή  ηηλλιιαακκήή  έέκκλλεειιψψηη  
 

••••  ττααυυττόόττηητταα  ττηηςς  ΣΣεελλήήννηηςς  
  

διάμετρος 3.476 km 
πυκνότητα 3,34 kg / m3 

θερμοκρασία επιφάνειας 100°C (τη μέρα) 
– 170°C (τη νύχτα) 

περίοδος περιστροφής 27,3 μέρες 
 

  

   
  ττοο  φφάάσσμμαα  ττοουυ  φφωωττόόςς  

Η Αστρονομία είναι η πιο αρχαία επιστήμη. Είναι Φυσική 
επιστήμη, που σημαίνει ότι είναι απαραίτητα η παρατήρηση και 
το πείραμα. Πώς όμως μπορεί να κάνει κάποιος πείραμα, όταν 
οι συνθήκες που επικρατούν στα ουράνια σώματα είναι 
δύσκολο να αναπαραχθούν; Και πώς να κάνει παρατήρηση, 
όταν ο στόχος της παρατήρησης είναι δισεκατομμύρια 
χιλιόμετρα μακριά;  
Έπρεπε λοιπόν να αναπτυχθούν διάφορες τεχνικές, 
παρατήρησης τουλάχιστον,  αν όχι πειράματος.. Κι όταν το 
αντικείμενο της παρατήρησης είναι ο Ήλιος, που είναι πολύ 
λαμπερός και επικίνδυνος για τα μάτια μας, η ανάγκη γίνεται 
ακόμα περισσότερο επιτακτική. 

 
ΤΤοο  VV..LL..AA..  ((vveerryy  llaarrggee  aarrrraayy))  έένναα  σσύύσσττηημμαα  

ρρααδδιιοοττηηλλεεσσκκοοππίίωωνν  σσττιιςς  ΗΗννωωμμέέννεεςς  
ΠΠοολλιιττεείίεεςς,,  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  γγιιαα  ττηη  μμεελλέέττηη  ττοουυ  

ΉΉλλιιοουυ  

 

Το ορατό φάσμα που φαίνεται στο διπλανό σχήμα είναι τα 
χρώματα του φωτός που μπορούμε να δούμε: κόκκινο, πορτοκαλί, 
κίτρινο, πράσινο, γαλανό, μπλε και μωβ. Τα χρώματα είναι πάρα 
πολλά, το μάτι μας απλώς τα κατατάσσει στις παραπάνω μεγάλες 
κατηγορίες.  
Υπάρχουν όμως και ακτινοβολίες που δεν μπορούμε να δούμε. Οι 
σπουδαιότερες, για την περίπτωσή μας, είναι τα ραδιοκύματα και 
οι ακτίνες Χ.  
Γενικά, φως παράγεται όταν ηλεκτρόνια επιταχύνονται από 
ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις. Τότε, τα ηλεκτρόνια ακτινοβολούν 
μέρος της ενέργειας που κερδίζουν. 

 Αν τα ηλεκτρόνια περιφέρονται γύρω από άτομα, είναι δηλαδή δέσμια, το 
φως που παίρνουμε έχει ορισμένες συχνότητες, δηλ. ορισμένα μήκη 
κύματος, δηλ. ορισμένα χρώματα. Μιλάμε για γραμμικό φάσμα. 
 Αν τα ηλεκτρόνια είναι ελεύθερα, εχουν δηλ. ξεφύγει από τα άτομα, 
όπως στην περίπτωση της ηλιακής ατμόσφαιρας, τότε μπορούν να 
εκπέμψουν οποιοδήποτε χρώμα, ορατό ή αόρατο. Μιλάμε για συνεχές 
φάσμα.   

 

Από πλευράς ενέργειας,  
 την πιο χαμηλή ενέργεια έχουν τα ραδιοφονικά κύματα (ραδιοκύματα). 
Ακολουθούν τα… 
 ορατά κύματα φωτός, και τέλος είναι οι 
 ακτίνες Χ, που δίνουν τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες του Ήλιου. 
Οι τρεις παραπάνω κατηγορίες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (φωτός) είναι 
αυτές με τις οποίες παρατηρούμε τον Ήλιο. 
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  τταα  εεππίίππεεδδαα  ττηηςς  ηηλλιιαακκήήςς  έέρρεευυννααςς  κκααιι  τταα  εεππίίππεεδδαα  ττοουυ  ΉΉλλιιοουυ  

ΠΠρρόόσσφφαατταα  εεππιιββεεββααιιώώθθηηκκεε  
κκααιι  ππεειιρρααμμααττιικκάά  ηη  εεκκπποομμππήή  
ννεεττρρίίννωωνν  ααππόό  ττοονν  ΉΉλλιιοο..  ΣΣττοο  
ππρρόόγγρρααμμμμαα  έέλλααββαανν  μμέέρροοςς  
κκααιι  ΈΈλλλληηννεεςς  εεππιισσττήήμμοοννεεςς,,  μμεε  
σσκκάάφφοοςς  ––  ααννιιχχννεευυττήή  ττωωνν  
ννεεττρρίίννωωνν  σσττοο  ββυυθθόό  ττωωνν  
ΚΚυυκκλλάάδδωωνν..    
ΈΈττσσιι,,  ηη  θθεεωωρρίίαα  ττωωνν  
ππυυρρηηννιικκώώνν  ααννττιιδδρράάσσεεωωνν  
σσύύννττηηξξηηςς  εείίννααιι  κκάάττιι  πποολλύύ    
ππααρρααππάάννωω  ααππόό  ββέέββααιιηη……  

  

 

ΠΠρροοσσοοχχήή  !!!!!!  
ΗΗ  ππααρρααττήήρρηησσηη  ττοουυ  ήήλλιιοουυ  γγίίννεεττααιι  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  μμεε  εειιδδιικκάά  γγυυααλλιιάά..  
ΟΟιι  σσυυννέέππεειιεεςς  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  κκαατταασσττρροοφφιικκέέςς  γγιιαα  τταα  μμάάττιιαα  μμααςς..  
ΕΕιιδδιικκάά  γγιιαα  ττηη  ΡΡόόδδοο,,  μμπποορρεείί  νναα  σσκκοοττεειιννιιάάσσεειι,,  μμπποορρεείί  νναα  φφααίίννεεττααιι  όόττιι  
οολλόόκκλληηρροοςς  οο  ΉΉλλιιοοςς  έέχχεειι  κκααλλυυφφθθεείί  ππίίσσωω  ααππόό  ττηη  ΣΣεελλήήννηη,,  έένναα  μμιικκρρόό  μμέέρροοςς  
ττοουυ  ηηλλιιαακκοούύ  δδίίσσκκοουυ  όόμμωωςς  θθαα  μμεείίννεειι  αακκάάλλυυππττοο.. 

 
• ο εσωτερικός Ήλιος 
Είπαμε ότι στο εσωτερικό του Ήλιου γίνονται οι πυρηνικές αντιδράσεις 
σύντηξης. Κύματα τεράστιας ενέργειας ξεπηδούν από εκεί και 
εξισορροπούν την βαρύτητα. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να δούμε το 
εσωτερικό του Ήλιου. Είναι αδιαφανές στα οπτικά μήκη κύματος κι έτσι 
δεν φτάνει σε μας φως που βλέπουμε.  
Μπορούμε όμως να καταλάβουμε, από τα άλλα ηλιακά επίπεδα φωτός 
που φτάνει σε εμάς, τι γίνεται στο εσωτερικό του Ήλιου. 

 
ηη  θθέέσσηη  ττοουυ  ΉΉλλιιοουυ  σσττοο  ΓΓααλλααξξίίαα 

Η θερμοκρασία στο κέντρο του Ήλιου είναι 10 – 20.000.000 °C, ενώ η πίεση είναι επίσης τεράστια. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι πυρήνες των ατόμων του Υδρογόνου (που αποτελούν το 75% της 
μάζας του Ήλιου) έρχονται πολύ κοντά μεταξύ τους και σχηματίζουν ήλιο (που αποτελεί το 25% της 
ηλιακής μάζας). 
Το εσωτερικό του Ήλιου είναι ο πυρήνας και η ζώνη ακτινοβολίας. 
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 φωτόσφαιρα 
Η φωτόσφαιρα είναι το ορατό σε εμάς κομμάτι του Ήλιου, αυτό που 
αντιλαμβανόμαστε να έχει συνήθως κίτρινο χρώμα. 
Θεωρείται το όριο ανάμεσα στον εσωτερικό Ήλιο και στην ηλιακή 
ατμόσφαιρα. Και δίκαια. Τα τηλεσκόπια που ερευνούν το ορατό φως 
που εκπέμπεται από τη φωτόσφαιρα μπορούν να διακρίνουν 
λεπτομέρειες αν απέχουν 500 Km μεταξύ τους. Τόσο είναι περίπου και 
το πάχος της φωτόσφαιρας. Τα τηλεσκόπια δεν το διακρίνουν από τα 
άλλα ηλιακά στρώματα.   
Για τα οτπικά τηλεσκόπια, η φωτόσφαιρα είναι ολόκληρος ο Ήλιος . 
Ωστόσο, ακόμα κι έτσι, από τη φωτόσφαιρα και τους σχηματισμούς της 
ξεπηδούν οι πιο άμεσες παρατηρήσεις που έχουμε κάνει για τον Ήλιο. 
Και που επιβεβαιώνουν τις θεωρίες που ισχύουν σήμερα. 
Γενικά, αυτά που βλέπουμε στη φωτόσφαιρα είναι το αποτέλεσμα 
αυτών που συμβαίνουν στο εσωτερικό του Ήλιου. 

 
χρωμόσφαιρα 

 
Η φωτόσφαιρα στην αρχή 

μιας έκλειψης 

Οι πυρηνικές αντιδράσεις και η τεράστια θερμοκρασία έχουν σαν αποτέλεσμα 
η ύλη του Ήλιου να είναι φορτισμένη και να κινείται. Έτσι δημιουργούνται 
πανίσχυρα μαγνητικά πεδία. Η ύλη, στο επίπεδο της φωτόσφαιρας, ανεβαίνει 
ή κατεβαίνει, κάτω από την επίδρασή τους. 
Οι περιοχές που υπάρχουν ανοδικά ρεύματα ύλης έχουν πιο υψηλή 
θερμοκρασία από το περιβάλλον τους και φαίνονται σαν πιο ανοιχτόχρωμες 
ή πιο λευκές. Οι περιοχές που υπάρχουν καθοδικά ρεύματα ύλης  
Στη φωτόσφαιρα διακρίνονται: 

 κόκκοι 
Είναι σχηματισμοί πιο φωτεινοί από το περιβάλλον τους. Καθένας 
έχει μήκος 1.000 km περίπου. Είναι ανοδικά ρεύματα ύλης που 
προέρχεται από το εσωτερικό του Ήλιου. Η ύλη ανεβααίνει με 
ταχύτητα 1.200 Κμ την ώρα. Κάθε κόκκος ζει μερικά λεπτά. Στη 
συνέχεια, διασπάται σε μικρότερους και τελικά διαλύεται. Η ύπαρξή 
του, η ύπαρξη δηλ. ανοδικών ρευμάτων ύλης, οφείλεται στα ισχυρά 
μαγνητικά πεδία που πηγάζουν στο εσωτερικό.  

απεικόνιση του ηλιακού μαγνητικού 
πεδίου 

 
απεικόνιση του ηλιακού 

μαγνητικού πεδίου 

 πόροι 
Είναι η φυσική συνέχεια των κόκκων. Είναι περιοχές λίγο πιο σκοτεινές 
και ψυχρές από το περιβάλλον τους. 
 
Αν κοιτάξουμε τους κόκκους και τους πόρους σε μεγάλη κλίμακα, 
διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια δυναμική σύνδεση μεταξύ τους, σε μια 
περιοχή που η έκτασή της φτάνει τα 30.000 km. 



 

 

9 

ΚΚαασσττεελλόόρριιζζοο,,  2299  ΜΜααρρττίίοουυ  22000066  
οολλιικκήή  ηηλλιιαακκήή  έέκκλλεειιψψηη  
 

 κέντρα δράσης 
Είναι οι περιοχές με την πιο έντονη δραστηριότητα. Τα πιο γνωστά 
από αυτά είναι οι κηλίδες. Οι κηλίδες είναι πολύ σκούρες περιοχές 
σχετικά με το περιβάλλον τους. Μια κηλίδα είναι συνήθως αρκετά 
μεγαλύτερη από τη Γη… Μερικές κηλίδες είναι μοναχικές, τις 
περισσότερες φορές όμως εμφανίζονται σε ομάδες και μάλιστα σε 
γραμμή που ακολουθεί τη διαφορική περιστροφή του Ήλιου. (Ο 
Ήλιος περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, καθώς όμως είναι μια 
μάζα αερίων, κάθε ζώνη του κινείται με διαφορετική ταχύτητα, 
ανάλογα με το ηλιογραφικό πλάτος). Σε μια ομάδα, η πρώτη κηλίδα 
είναι η μεγαλύτερη και ονομάζεται ηγουμένη. Η κάθε ομάδα κηλίδων 
αποτελεί ένα μαγνητικό δίπολο, με πόλους την ηγουμένη και την 
επόμενη κηλίδα. 

 
λεπτομέρεια από το VLA 

 

Μια μοναχική κηλίδα είναι ένα μαγνητικό μονόπολο. 
Το πλήθος των κηλίδων μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή. Έχει 
διαπιστωθεί ότι σε περιπτώσεις ηλιακού ελάχιστου (περίοδος που ο Ήλιος 
έχει μικρή σχετικά δραστηριότητα και εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας από το συνηθισμένο) οι κηλίδες είναι ελάχιστες έως 
ανύπαρκτες. Σε περιπτώσεις όμως ηλιακού μέγιστου είναι πολλές. 
Έτσι, οι κηλίδες ακολουθούν τον ενδεκαετή κύκλο  του Ήλιου. Κάθε 11 
χρόνια η πολικότητα του μαγνητικού τους πεδίου αντιστρέφεται, κι έτσι στην 
πραγματικότητα οι κηλίδες πραγματοποιούν κύκλο 22 ετών. 
 

 χρωμόσφαιρα 
Είναι ένα πολύ λεπτό στρώμα (με πάχος 15.000 km) πάνω από τη 
φωτόσφαιρα. Η θερμοκρασία του είναι μεγαλύτερη από της 
φωτόσφαιρας, κυρίως γιατί τα μόρια κινούνται πολύ πιο γρήγορα. 
Αυτό οφείλεται στο ότι η χρωμόσφαιρα είναι πολύ αραιή. 
Έτσι, η παρατήρησή της είναι δύσκολη. Εκτός του ότι είναι αραιή, η 
φωτόσφαιρα είναι χιλιάδες φορές πιο λαμπρή από αυτήν. Γι αυτό δεν 
μπορούμε να την δούμε κατευθείαν. 

μαγνητικοί βρόγχοι στη χρωμόσφαιρα →  

 
Φωτογραφία στις ακτίνες Χ. Φαίνονται τα 

κέντρα δράσης στον «ισημερινό» 

Για να την παρατηρήσουμε, χρησιμοποιούμε ένα ειδικό 
φασματοσκόπιο που λέγεται μονοχρωματικός ηθμός. Αυτός, 
φιλτράρει το φως, κυρίως της φωτόσφαιρας, κι αφήνει να περάσει 
μόνο ένα χρώμα που προέρχεται από τη χρωμόσφαιρα. Το πιο 
συνηθισμένο είναι η γραμμή του Υδρογόνου και η γραμμή του 
ασβεστίου.  
Γι αυτό, οι φωτογραφίες της χρωμόσφαιρας, αν και εντυπωσιακές, 
έχουν το χαρακτηριστικό της μονοχρωματικής ακτινοβολίας. 
Εξ αιτίας της πολύ μεγάλης θερμοκρασίας, τα αέρια της 
χρωμόσφαιρας είναι πλήρως ιονισμένα, η ύλη δηλ. βρίσκεται σε 
μορφή πλάσματος. 
 
Στη χρωμόσφαιρα διακρίνονται: 
 κηλίδες 
οι κηλίδες φτάνουν μέχρι τη χρωμόσφαιρα, όμως ο σχηματισμός 
τους είναι αρκετά πιο ασαφής 
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 ακίδες Μοιάζουν με μικροσκπικές φλόγες ή με γρασίδι. 
Διακρίνονται κυρίως στο χείλος του ηλιακού δίσκου. Το μήκος τους 
ξεκινά από μερικά χιλιόμετρα, μπορεί όμως να φτάσει τις αρκετές 
χιλιάδες χιλιόμετρα. Ζουν 4 λεπτά το πολύ.  
 πυρσοί Η συνέχεια των πυρσών της φωτόσφαιρας. Τα πιο 
λαμπερά τους κομμάτια φαίνονται πιο έντονα στη γραμμή του 
ασβεστίου και ονομάζονται νιφάδες. Αν έχουν μεγάλη έκταση 
λέγονται λαμπρές περιοχές 
 νήματα Η μορφή τους είναι αυτή ακριβώς που φανερώνει το όνομά 
τους. Πρόκειται για στενόμακρους και πολύ σκοτεινούς 
σχηματισμούς, που πληθαίνουν κυρίως στο ηλιακό μέγιστο. 
Αποτελούνται από Υδρογόνο, λίγο πιο ψυχρό και πυκνό από το 
περιβάλλον του. Τα νήματα είναι οι πιο σταθεροί και μακροβιότεροι 
σχηματισμοί της χρωμόσφαιρας 

 
χρωμόσφαιρα 

 
ολική ηλιακή έκκλειψη 

 εκλάμψεις 
Είναι περιοχές που γίνονται λαμπρές και εκτείνονται ξαφνικά σε 
μεγάλη έκταση. Οι εκλάμψεις είναι, σύμφωνα με τη θεωρία του 
Γκιοβανέλλι, αποτέλεσμα έντονης ηλιακής δραστηριότητας και 
μαγνητικών πεδίων. Κατά τη διάρκεια μιας έκλαμψης εκτοξεύεται 
στο διάστημα φως σε όλο το φάσμα των συχνοτήτων. Στην 
περιοχή του ραδιο-φάσματος οι εκλάμψεις ονομάζονται ραδιο-
εκρήξεις (radio-bursts). Τα αποτελέσματά τους ενδιαφέρουν άμεσα 
και τη Γη. Φτάνουν στη Γη μετά από 20 ώρες και προκαλούν 
διάφορα φαινόμενα, με πιο κύριο τα παράσιτα στις 
ραδιοεπικοινωνίες, κυρίως στα βραχέα και τα μεσαία. 

 στέμμα 
Το πιο πλατύ κομμάτι της ηλιακής ατμόσφαιρας. Φτάνει τα 
1.600.000 km. Χωρίζεται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 
στέμμα. Το εσωτερικό είναι κιτρινόλευκο, ενώ το εξωτερικό 
ελαφρά πράσινο.  
Το στέμμα είναι πάρα πολύ αραιό. Δεν φαίνεται, καθώς 
καλύπτεται από την λαμπερή φωτόσφαιρα. Γίνεται ορατό 
μόνο κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης. Αυτός είναι 
ίσως ο σπουδαιότερος λόγος που υπάρχουν τόσοι κυνηγοί 
εκλείψεων. Όπως βλέπετε και από τις φωτογραφίες, η 
μορφή του στέμματος είναι εντυπωσιακή. Μάλλον σε αυτήν 
οφείλει το όνομά του. 

 
κι άλλη ολική ηλιακή έκλειψη. Οι τεχνικές 

επεξεργασίας και λήψης των φωτογραφιών 
βελτιώνονται συνεχώς. 

 

Το 1930 ο αστρονόμος Λυώ, που έφτιαξε και τον μονοχρωματικό ηθμό, 
εφηύρε τον στεμματογράφο, μια συσκευή που μας επιτρέπει να 
μελετούμε το στέμμα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς την ανάγκη της έκλειψης. 
Ωστόσο, οι ρομαντικοί την κυνηγούν… Άλλωστε, οι τεχνικές στη 
φωτογραφία μετά το 1931 έχουν βελτιωθεί σημαντικά 
 Η ανάγκη να παρατηρήσουμε το στέμμα, από τη στιγμή που δεν είναι 
ορατό, δημιούργησε την ραδιοαστρονομία. Ξεκίνησε πολύ απλά, το 
1931, με μια απλή κεραία. Για δεκαετίες αποτέλεσε την πιο πολύτιμη πηγή 
πληροφοριών των ανθρώπων για το στέμμα. 
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 Το φως στα οπτικά μήκη κύματος προέρχεται κυρίως από τη 
φωτόσφαιρα. Έχει μικρό μήκος κύματος και μεγάλη ενέργεια.  
 Όμως, τα ραδιοφωνικά μήκη κύματος δεν έχουν μεγάλη ενέργεια. Σε 
αυτά, είναι έντονο το φαινόμενο της διάθλασης. Μπορεί δηλ. να 
προέρχονται από τελείως διαφορετικό σημείο από αυτό που νομίζουμε 
(και που φυσιολογικά θεωρούμε ότι είναι η ευθεία προέκταση αυτού 
που βλέπουμε). Αναπτύχθηκαν λοιπόν διάφορες τεχνικές ώστε να 
μπορούμε να εντοπίζουμε τις ραδιοπηγές με απόλυτη ακρίβεια. Το καλό 
όμως των ραδιοκυμάτων (και των ακτίνων Χ) είναι ότι περνούν μέσα 
από τα σύννεφα, κι έτσι δε χρειάζεται να έχει καλό καιρό για μια τέτοια 
ηλιακή παρατήρηση. 
Τα πιο γνωστά ραδιο-παρατηρητήρια είναι … 
Το V.L.A. στις ΗΠΑ είναι ένα σύστημα ραδιοτηλεσκόπιων που συνθέτει 
μια στερεοσκοπική ανάλυση του στέμματος, το RATAN-600 που είναι 
ραδιοτηλεσκόπιο στη Σιβηρία και ο ραδιοηλιογράφος του Nancay στη 
Γαλλία είναι αυτός με τον οποίο έχουν συνεργαστεί και αρκετοί Έλληνες 
επιστήμονες.  
Οι συχνότητες παρατήρησης είναι συνήθως τα 30,9 MHz, τα 50MHz και 
τα 169 ΜΗz. Τα δύο πρώτα έχουν μήκη κύματος μερικά εκατοστά και 
λέγονται εκατοστομετρικά, ενώ το τελευταίο 1m. Γι αυτό και τα 169MHz 
λέγονται μετρικά μήκη κύματος. 
Γενικά, υπάρχουν πηγές έντονων ραδιοφωνικών κυμάτων από 
περιοχές του στέμματος που βρίσκονται πάνω από τα κέντρα δράσης 
της φωτόσφαιρας και της χρωμόσφαιρας. 

  
ΈΈττσσιι  δδιιααφφήήμμιισσαανν  οοιι  ΤΤοούύρρκκοοιι  
σσττοο  δδιιααδδίίκκττυυοο  ττηηνν  έέκκλλεειιψψηη  
ττηηςς  2299ηηςς  ΜΜααρρττίίοουυ,,  πποουυ  θθαα  

εείίννααιι  οορρααττήή  σσττηηνν  
ΤΤρρααππεεζζοούύνντταα..  

 

  ηηλλιιαακκέέςς  εεκκλλεείίψψεειιςς   

 

Η απόσταση Γης – Ήλιου και Γης – Σελήνης μεταβάλλεται. Γενικά 
όμως, η φαινόμενη διάμετρος του Ήλιου είναι μισή μοίρα (για την 
ακρίβεια 32/) όπως και της Σελήνης. 
Αν λοιπόν τα κέντρα Γης – Ήλιου – Σελήνης βρεθούν στην ίδια 
ευθεία, η σκιά της Σελήνης καλύπτει ολόκληρη την ηλιακή 
φωτόσφαιρα. 

Τα τυχερά σημεία της Γης, που καλύπτονται εκείνη την ώρα από τη σκιά του 
φεγγαριού, θα δουν τον ηλιακό δίσκο να κρύβεται. Κι όσοι φορούν ειδικά γυαλιά 
(για προστασία), θα δουν το μεγαλόπρεπο στέμμα να ξεπροβάλλει. 
Σκεφτείτε ότι μια ολική ηλιακή έκλειψη γίνεται στη Γη κάθε 12 – 18 μήνες, όμως 
στο ίδιο σημείο της Γης κάθε 6 –8 χρόνια. Κάθε τότε μπορούμε να δούμε το 
στέμμα. Πραγματικός αυτοκράτορας, ακόμα και στις εμφανίσεις του… 
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ΜΜιιαα  ηηλλιιαακκήή  έέκκλλεειιψψηη  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι::  
••  οολλιικκήή,,  μμόόννοο  αανν  οο  θθεεααττήήςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηη  δδιιάάκκεεννττρροο  ΓΓηηςς  ––  ΉΉλλιιοουυ  ––  ΣΣεελλήήννηηςς  κκααιι  οοιι  ααπποοσσττάάσσεειιςς  ττωωνν  
ττρριιώώνν  οουυρράάννιιωωνν  σσωωμμάάττωωνν  ττοο  εεππιιττρρέέψψοουυνν..  
••  δδαακκττυυλλιιοοεειιδδήήςς,,  αανν  οοιι  ααπποοσσττάάσσεειιςς  ττωωνν  ττρριιώώνν  οουυρράάννιιωωνν  σσωωμμάάττωωνν  εείίννααιι  ττέέττοοιιεεςς  πποουυ  ηη  ΣΣεελλήήννηη  νναα  μμηηνν  
κκααλλύύππττεειι  ΑΑΚΚΡΡΙΙΒΒΩΩΣΣ  ττοονν  ΉΉλλιιοο..  
••  μμεερριικκήή,,  αανν  οο  θθεεααττήήςς  δδεενν  ββρρίίσσκκεεττααιι  αακκρριιββώώςς  σσττηη  δδιιάάκκεεννττρροο  ΓΓηηςς  ––  ΉΉλλιιοουυ  ––  ΣΣεελλήήννηηςς  
ΕΕίίννααιι  ααυυττοοννόόηηττοο  όόττιι  μμιιαα  έέκκλλεειιψψηη  μμπποορρεείί  νναα  ααννήήκκεειι  κκααιι  σσττοουυςς  ττρρεειιςς  ττύύπποουυςς,,  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηη  θθέέσσηη  ττοουυ  
ππααρρααττηηρρηηττήή..  
Η τελευταία ολική ηλιακή έκλειψη που ήταν ορατή στην Ελλάδα έγινε στις 11 
Αυγούστου του 1999. Η επόμενη ορατή στην Ελλάδα ολική ηλιακή έκλειψη θα 
αργήσει πάρα πολύ… αν και το 2008 θα γίνει ολική έκλειψη, ορατή στο βόρειο 
Καναδά και τη Γροιλανδία…  
 
 
  έέκκλλεειιψψηη  κκααιι  έέρρεευυννεεςς  
Ο Saito είναι καθηγητής Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου του Τόκυο και γνωστός 
κυνηγός εκλείψεων. Με όπλο τις μετρήσεις της πόλωσης του φωτός του στέμματος 
κατά τη διάρκεια των εκλείψεων, φτιάχνει μοντέλα για την πυκνότητα της ηλιακής 
ατμόσφαιρας. Με βάση τα μοντέλα αυτά, μπορεί να υπολογιστεί η θερμοκρασία της 
ηλιακής ατμόσφαιρας. Τέτοιοι υπολογισμοί θα γίνουν σε αυτή την έκλειψη από τον 
γράφοντα, όπως γίνονταν και στο παρελθόν και δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Adv. 
Space Research το 1994 (παρακάτω σχήματα).  

ο Ήλιος στις ακτίνες Χ → 
 

 

Στους ίδιους υπολογισμούς θα ληφθούν υπόψη και άλλα θεωρητικά μοντέλα, όπως 
αυτό που προϋποθέτει υδροστατική ισορροπία. Και επειδή βρισκόμαστε σε εποχή 
που πλησιάζει το ηλιακό ελάχιστο (το μέγιστο ήταν το 1992), θα δοκιμαστούν και 
συνθήκες με κάποια κέντρα δράσης σε μικρό ηλιογραφικό πλάτος και με «τρύπες» 
(περιοχές πιο χαμηλής πυκνότητας) στους ηλιακούς πόλους. 
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  εεππιιδδόόρρππιιοο……  
• ολική ηλιακή έκλειψη γίνεται μια φορά κάθε 18 μήνες περίπου, κάπου στη 
Γη… 
• To Μάιο του 1919 ο Sir Arthur Eddington παρατήρησε το φως ενός άστρου 
που ήταν πολύ κοντά (φαινομενικά) στον Ήλιο κατά τη διάρκεια της έκλειψης. Η 
βαρύτητα του Ήλιου μπορούσε να εκτρέψει το φως του αστεριού, ακριβώς 
όπως είχε προβλέψει η θεωρία της Σχετικότητας. 
Ήταν η πρώτη πειραματική επιβεβαίωση της θεωρίας του Einstein.  

 
ηηλλιιαακκήή  ππρροοεεξξοοχχήή  ττηηςς  χχρρωωμμόόσσφφααιιρρααςς  

• Όλες οι θρησκείες είχαν για θεό τον Ήλιο… 
Σύμφωνα με το αρχαίο ελληνικό δωδεκάθεο, ο Απόλλωνας, ο θεός του 
Ήλιου, είχε για μια από τις κατοικίες του τη Ρόδο… 
• Ο Ρα, ο θεός του Ήλιου στην αρχαία αιγυπτιακή θρησκεία, είναι ο πιο 
γνωστός θεός όλων των εποχών. 
• Όταν ο Ήλιος γίνει ερυθρός γίγαντας, θα καταπιεί και τη Γη… σε 5 δις 
χρόνια 
• Ο λόρδος Kelvin διατύπωσε τη θεωρία ότι ο Ήλιος καίει κάρβουνο… 
• Ένα ηλιακό μέγιστο ή ένα ηλιακό ελάχιστο γίνονται αντιληπτά μόνο 
αφού περάσουν… 

• Μια ηλιακή προεξοχή είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από τη Γη… 
• Οι γνωστοί δακτύλιοι των δέντρων σχηματίζονται μεγαλύτεροι στο ηλιακό 
μέγιστο… 
• Ο Ήλιος θα φαινόταν άσπρος, αν δεν υπήρχε ατμόσφαιρα… 
• Οι τροχιές όλων των πλανητών γύρω από τον Ήλιο βρίσκονται στο ίδιο 
επίπεδο…  

 

• Ο υπολογιστής στον οποίο γράφτηκε το κείμενο αρνιόταν να δεχθεί ότι η λέξη 
Καστελόριζο και η λέξη Κολλέγιο μπορεί και να γράφονται με «δύο λ».  
Έτσι, κρατήσαμε αυτήν ακριβώς την ορθογραφία… 

• Το 584 π.Χ. μια ολική ηλιακή έκλειψη σταμάτησε μια μάχη μεταξύ Λυδών και 
Μήδων… Τέτοια θρησκευτικά συναισθήματα και ταμπού δημιουργούσε… 
• Αν και το στέμμα έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από τη φωτόσφαιρα, στη 
φωτόσφαιρα θα λειώναμε, ενώ στο στέμμα όχι… 
Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η πυκνότητα… 
• Το φως κάνει 500 sec να διανύσει την απόσταση Ήλιος – Γη, που είναι 
150.000.000 km.  
Η απόσταση αυτή ονομάζεται αστρονομική μονάδα (Α.U).  

 

ΤΤοο  δδιιαασσττηημμιικκόό  σσκκάάφφοοςς  YYoohhkkoohh  εείίννααιι  ππλλέέοονν  ηη  κκοορρωωννίίδδαα  ττοουυ  σσττόόλλοουυ  ττηηςς  
ηηλλιιαακκήήςς  έέρρεευυννααςς..  
ΟΟιι  φφωωττοογγρρααφφίίεεςς  πποουυ  σσττέέλλννεειι  σσττηη  ΓΓηη,,  εειιδδιικκάά  ααυυττέέςς  ττωωνν  μμααλλαακκώώνν  
αακκττίίννωωνν  ΧΧ,,  εείίννααιι  κκααττααππλληηκκττιικκέέςς. 
 
 
Ο Ήλιος, όπως τον «είδε» στις ακτίνες Χ  
το διαστημικό τηλεσκόπιο Yohkoh 
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••••  ππααρράάρρττηημμαα  

   
 

 

 

 

  
ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  

••  ΠΠοολλλλοοίί  άάννθθρρωωπποοιι,,  εειιδδιικκοοίί  κκααιι  μμηη,,  κκυυννηηγγοούύνν  ττιιςς   
ηηλλιιαακκέέςς  εεκκλλεείίψψεειιςς..  ΟΟιι  ππρρώώττοοιι  γγιιαα  νναα  σσυυλλλλέέξξοουυνν  
πποολλύύττιιμμεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς..  ΟΟιι  δδεεύύττεερροοιι,,  γγιιαα  ττοο  
σσυυννααρρππαασσττιικκόό  θθέέααμμαα..  
••  ΣΣττιιςς  2299  ΜΜααρρττίίοουυ  22000066  ηη  κκααρρδδιιάά  ττηηςς  οολλιικκήήςς  ηηλλιιαακκήήςς  
έέκκλλεειιψψηηςς  θθαα  ππεερράάσσεειι  ααππόό  ττοο  ΚΚαασσττεελλόόρριιζζοο..  ΌΌλλοοιι  οοιι  
ττυυχχοοδδιιώώκκττεεςς  ττοουυ  οουυρρααννοούύ  έέχχοουυνν  ρρααννττεεββοούύ  εεκκεείί……  
••  ΟΟ  ΉΉλλιιοοςς  ξξεεκκίίννηησσεε  ττηηνν  αασσττρριικκήή  ζζωωήή  ττοουυ  ππρριινν  55  δδιιςς  
χχρρόόννιιαα..  ΤΤώώρραα,,  ππααρράάγγεειι  ττεερράάσσττιιεεςς  πποοσσόόττηηττεεςς  εεννέέρργγεειιααςς  
μμεε  θθεερρμμοοππυυρρηηννιικκέέςς  ααννττιιδδρράάσσεειιςς  σσύύννττηηξξηηςς..  ΤΤοο  
ΥΥδδρροογγόόννοο  μμεεττααμμοορρφφώώννεεττααιι  σσεε  ΉΉλλιιοο,,  εεννώώ  κκάάπποοιιαα  
πποοσσόόττηητταα  ττηηςς  μμάάζζααςς  ττοουυ  γγίίννεεττααιι  εεννέέρργγεειιαα..  
••  ΑΑνν  οο  άάννθθρρωωπποοςς  εεκκμμεεττααλλλλεευυθθεείί  ττηηνν  ηηλλιιαακκήή  εεννέέρργγεειιαα,,  
θθαα  ααλλλλάάξξεειι  ηη  ιισσττοορρίίαα……  
••  ΟΟ  ΉΉλλιιοοςς  εείίννααιι  πποολλύύ  μμαακκρριιάά  κκααιι  ττοο  μμόόννοο  πποουυ  ββλλέέπποουυμμεε  
ααππόό  ααυυττόόνν  εείίννααιι  έένναα  σσττρρώώμμαα  550000KKmm,,  ηη  φφωωττόόσσφφααιιρραα..  
ΜΜέέσσαα  σσττοονν  ΉΉλλιιοο  υυππάάρρχχεειι  οο  ππυυρρήήννααςς..  
••  ΈΈξξωω  ααππόό  ττηη  φφωωττόόσσφφααιιρραα  υυππάάρρχχοουυνν  ηη  χχρρωωμμόόσσφφααιιρραα  
κκααιι  ττοο  σσττέέμμμμαα,,  πποουυ  εείίννααιι  οορρααττόό  σσεε  μμααςς  όότταανν  γγίίννεεττααιι  
οολλιικκήή  ηηλλιιαακκήή  έέκκλλεειιψψηη..    
••  ΗΗ  ππααρρααττήήρρηησσηη  ττοουυ  ΉΉλλιιοουυ  γγίίννεεττααιι  κκυυρρίίωωςς  σσττοο  οορρααττόό  
φφωωςς,,  σστταα  ρρααδδιιοοκκύύμμαατταα  κκααιι  σσττιιςς  αακκττίίννεεςς  ΧΧ..  
••  ΤΤοο  ΚΚαασσττεελλόόρριιζζοο  εείίννααιι  ηη  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  οολλιικκήήςς  
ηηλλιιαακκήήςς  έέκκλλεειιψψηηςς  ττοουυ  22000066  
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  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίαα  
• Frank Shu Αστροφυσική 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 

 
ΗΗ  σσκκιιάά  ττηηςς  ΣΣεελλήήννηηςς  ππέέφφττεειι  ππάάννωω  σσττηηνν  
««ττυυχχεερρήή»»  κκεεννττρριικκήή  ΕΕυυρρώώππηη  κκααττάά  ττηη  
δδιιάάρρκκεειιαα  μμιιααςς  έέκκλλεειιψψηηςς  

• Π. Σβωλόπουλος Μαθήματα Αστροφυσικής 
• Δανέζης - Θεοδωσίου Τα άστρα και οι μύθοι τους 
• I. Asimov Μαύρες τρύπες στο Διάστημα 
• Carl Sagan Cosmos 

• I. Passachoff Astronomy: 
from the earth to the universe 

• Saito Total eclipses in metric wavelenghts 
• Γ. Κοντόπουλος 
   Δ. Κωτσάκης Κοσμολογία 

• Μ. Kundu Solar Radioastronomy 
• S. Hawking Το χρονικό του Χρόνου 
• Δ. Κωτσάκης Αστέρες 
• Α. Εinstein Αυτοβιογραφία 
• Π. Ροβίθης Αστρονομία για όλους 
• The Guinness book of 
Astronomy Facts & Feats 

• The Open University Μέτρηση του ηλιακού συστήματος 
• Γ. Ντάνος Κοσμογραφία  
• Κ. Μακρής Και τα άστρα πεθαίνουν…  

 

• Science Illustrated  … ειδική έκδοση για την έκλειψη 

• Solar Physics 
άρθρα των  
Alissandrakis, Lantos, Kundu, 
Thejjappa 

• Solar Physics Παγκόσμιο Συνέδριο Αστρονομίας  
 Science Illustrated Παρατηρώντας τα αστέρια 
• εφημερίδα «Ροδιακή» 19 – 3 - 2006 
• Adv. Space Research Vol14, No 4 (1994) 
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ  !!!!!!  
ΗΗ  έέκκλλεειιψψηη  ββλλάάππττεειι  σσοοββααρράά  τταα  μμάάττιιαα..  

ΖΖηηττεείίσσττεε  ττηη  ββοοήήθθεειιαα  ττωωνν  εειιδδιικκώώνν  
γγυυααλλιιώώνν  
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