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Εισαγωγή 
 

Η παρούσα ερευνητική εργασία με θέμα: «Η Σελήνη … στη Φυσική, το φεγγάρι … 

στη Λογοτεχνία και το Τραγούδι» πραγματοποιήθηκε κατά το Α΄ τετράμηνο του 

σχολικού έτους 2015-2016, από τους μαθητές του τμήματος Β1. 

Σκοπός της έρευνας ήταν: 

«Να πάμε μια βόλτα στο Φεγγάρι» και να γνωρίσουμε τον πιο κοντινό μας ουράνιο 

γείτονα, να φωτίσουμε την σκοτεινή πλευρά του, να τον δούμε με τα μάτια της 

Φυσικής, της Ποίησης, της Λογοτεχνίας και του Τραγουδιού.  

Να απαντήσουμε σε ερευνητικά ερωτήματα όπως:  

• Πως είναι η Σελήνη από αστρονομικής πλευράς; 

• «Γιατί το φεγγάρι δεν πέφτει;» (μελέτη της κίνησης της Σελήνης γύρω από τη 

Γη, με χρήση: νόμου βαρύτητας, κυκλικής κίνησης και κεντρομόλου δύναμης) 

• Πως αλληλεπιδρούν Γη και Σελήνη; (παλίρροιες, εκλείψεις ... κλπ) 

• Πως περιγράφεται η Σελήνη στη μουσική και στα τραγούδια;  

• Ποια είναι τα πιο όμορφα ποιήματα και λογοτεχνικά κείμενα που γράφτηκαν για 

το Φεγγάρι; 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και επεξεργάστηκαν καθορισμένες ενότητες, με 

θέματα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Ομάδα Συμμετέχοντες Θέμα 

1 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Γενικές πληροφορίες, η Σελήνη από 

αστρονομικής πλευράς 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΑΤΣΙΝΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 

2 

ΑΚΡΙΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

Φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται με τη 

Σελήνη 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 

3 

ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ 

Εξερεύνηση και ταξίδια στη Σελήνη 

ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΥ ΟΛΓΑ  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 

ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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4 

ΒΑΪΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Μουσική και τραγούδια με θέμα το 

φεγγάρι 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΓΚΡΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
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ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 

Το φεγγάρι στη λογοτεχνία 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ 

ΓΙΑΝΝΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

 

Ο υπεύθυνος καθηγητής  

Σακελλάρης Αλέξανδρος 
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Ομάδα 1: Γενικές πληροφορίες, η Σελήνη από αστρονομικής πλευράς 
 

Γενικά 

Η Σελήνη είναι ο μοναδικός φυσικός δορυφόρος της Γης. Η Σελήνη κατέχει 

σημαντική θέση στους μύθους και στις παραδόσεις της αρχαίας Ελλάδας. Το πρώτο 

συνθετικό του ονόματός της δείχνει το λαμπρό φως (σέλας) και το δεύτερο τις 

περιοδικές φάσεις της (μην). Οι πολλές μεταμορφώσεις της, από ωχρό δρεπάνι σε 

ολόφωτη πανσέληνο, και οι ποικίλες σχέσεις της με τη Γη και τον Ήλιο έδωσε στους 

αρχαίους λαούς υλικό για μύθους και περιπέτειες. Προς τιμή της οι αρχαίοι Έλληνες 

ονόμαζαν τη Δευτέρα ημέρα της Σελήνης, οι Λατίνοι Dies Lunae, οι Γάλλοι Lundi και 

οι Άγγλοι Monday. 

Λέγεται επίσης «Φεγγάρι» στη δημοτική γλώσσα, λιγότερο επίσημα ή ποιητικά.  

 

Σύσταση 

Αποτελείται από στερεά υλικά  με σύσταση παρόμοια με αυτή της Γης. Είναι το 

φωτεινότερο σώμα στην ουράνια σφαίρα μετά τον Ήλιο, επειδή είναι και το 

κοντινότερο στη Γη ουράνιο σώμα. Εξαιτίας αυτής της εγγύτητας, η Σελήνη έχει 

ισχυρή βαρυτική επίδραση στη Γη (παλιρροϊκή αλληλεπίδραση), προκαλώντας 

φαινόμενα όπως οι παλίρροιες, αλλά και επηρεάζοντας τον άξονα περιστροφής της. 

Η δομή της Σελήνης μοιάζει με αυτή της Γης, αν εξαιρέσει κανείς την έλλειψη 

ατμόσφαιρας. 

Ο πυρήνας της έχει ακτίνα περίπου 200 Km και ο μανδύας περίπου 1.600 Km.  

Ο φλοιός της παρουσιάζει την εξής ιδιομορφία: Το πάχος του στην πλευρά που είναι 

στραμμένη προς τη Γη είναι 60 Km, ενώ στην αντίθετη πλευρά είναι 150 Km. 

Η Σελήνη δεν περιβάλλεται από ατμόσφαιρα. Η επιφάνειά της έτσι είναι άμεσα 

εκτεθειμένη σε πτώσεις αστεροειδών και μετεωριτών. Η έλλειψη ατμόσφαιρας 

επέτρεψε στους αστρονόμους να κάνουν «καθαρές» παρατηρήσεις και να 

προσδιορίσουν έτσι τη μορφολογία του εδάφους της με αρκετή ακρίβεια. Με γυμνό 

μάτι και όταν έχουμε πανσέληνο, παρατηρούμε στο δίσκο της Σελήνης φωτεινές και 

λιγότερο φωτεινές περιοχές. Οι τελευταίες ονομάστηκαν από το Γαλιλαίο, που 

πρώτος παρατήρησε τη Σελήνη με τηλεσκόπιο το 1610, «θάλασσες». Όπως 

αποδείχτηκε, οι «θάλασσες» είναι επίπεδες περιοχές, όπως οι γήινες πεδιάδες. 

Το έδαφος καλύπτεται από σκόνη, που εικάζεται ότι έχει δημιουργηθεί με τον ίδιο 

τρόπο που δημιουργήθηκαν και οι κρατήρες, δηλαδή από την πρόσκρουση 

μετεωριτών στο έδαφος της. 
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Οι θάλασσες έχουν κι αυτές, όπως οι πεδιάδες, λίγους μεγάλους κρατήρες. Οι 

κρατήρες δημιουργήθηκαν από μεγάλες συγκρούσεις με μετεωρίτες, πριν 3,9 και 3 

δισεκατομμύρια χρόνια, γεμάτες με βασαλτική λάβα. Οι παλαιότερες λεκάνες 

έδωσαν ακανόνιστο σχήμα στις θάλασσες, ενώ οι πιο πρόσφατες έδωσαν 

περισσότερο κυκλικό σχήμα. Οι περιοχές των θαλασσών συγκεντρώνονται στην 

ορατή πλευρά της σελήνης, όπου καλύπτουν το 35% της επιφάνειας. Στην αθέατη 

πλευρά της σελήνης οι θάλασσες καλύπτουν μόνο το 5%, με μεγαλύτερη τη θάλασσα 

της Μόσχας. 

Οι διαστημικές αποστολές ανέλαβαν να συνεχίσουν τη μελέτη και τη λεπτομερή 

χαρτογράφηση του συντρόφου της Γης στο αέναο ταξίδι της περιστροφής της γύρω 

από τον Ήλιο. 

Η Σελήνη, όπως και όλα τα άλλα μέλη του ηλιακού συστήματος, είναι ετερόφωτο 

σώμα και το φως που εκπέμπει είναι του Ηλίου, που ανακλάται στην επιφάνειά της. 

 

Αστρονομικά δεδομένα 

H σελήνη έχει διάμετρο 3476 χιλιόμετρα, περίπου το ένα τέταρτο της γήινης 

διαμέτρου και το 1/81 της μάζας της Γης. Η ένταση της βαρύτητας στην επιφάνεια 

της σελήνης είναι το 1/6 της βαρύτητας της Γης. Δηλαδή αν στη γη ζυγίζετε 70 κιλά 

στη σελήνη θα ζυγίζατε 12,5 κιλά. Η ακτίνα της πρωτοϋπολογίστηκε από τον 

Αρίσταρχο με σφάλμα 32% και αργότερα από τον Πτολεμαίο με σφάλμα μόνο 5%. 

Η σελήνη έχει θερμοκρασίες που ποικίλλουν από 123°C στην ημέρα έως -170°C τη 

νύχτα στον ισημερινό, και κάτω από -233°C στους μόνιμα σκιασμένους πολικούς 

κρατήρες. 

Η απόσταση της σελήνης από τη Γη κυμαίνεται από 356.400 χιλιόμετρα έως 406.700 

χιλιόμετρα. Περιστρέφεται στον ελαφρώς κεκλιμένο άξονά του 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 βλέπουμε πάντα 

την ίδια όψη της, κάτι που οφείλεται στην βαρυτική έλξη από τη Γη. Όμως η 

πλευρά που βλέπουμε αλλάζει ελαφρώς στα όρια της, ως αποτέλεσμα αρκετών 

φαινομένων πχ της λίκνισης ή μετάπτωσης και κατά συνέπεια ορατό στη γη είναι το 

59% της επιφάνειάς της. 
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Διάμετρος 3.476 Km 

Μάζα (γήινες μονάδες) 1/81 

Μέση πυκνότητα 3,34 gr/cm3 

Ταχύτητα διαφυγής 2,38 Km/s 

Επιτάχυνση της βαρύτητας 1,63 m/s2 

Μέση θερμοκρασία ημέρας 107°C 

Μέση θερμοκρασία νύχτας -153°C 

Μέση ταχύτητα περιφοράς γύρω από τη Γη 1,03 Km/h 

Μέση απόσταση από τη Γη 384.400 Km 

Χρόνοι περιφοράς γύρω από τη Γη (ημέρες) 29,530589 

 

Προέλευση της Σελήνης 

Παρότι από πολύ παλιά αποτελεί αντικείμενο συστηματικής μελέτης, η προέλευση 

της Σελήνης δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως. Οι θεωρίες που κατά καιρούς έχουν 

διατυπωθεί είναι οι παρακάτω: 

1) Η Σελήνη ήταν ένας ανεξάρτητος πλανήτης, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη 

από το βαρυτικό πεδίο της Γης. Αν και η θεωρία αυτή έχει ακόμη υποστηρικτές, 

κάτι τέτοιο είναι απίθανο να συνέβη λόγω της σχετικά μεγάλης μάζας της Σελήνης. 

2) Στη θέση του συστήματος Γη-Σελήνη υπήρχε αρχικά ένα ουράνιο σώμα, σε 

ρευστή κατάσταση το οποίο περιστρεφόταν γύρω από τον Ήλιο. Με την πάροδο του 

χρόνου όμως και εξαιτίας διαρκών ανακατανομών στη δομή του, καθώς τα 

βαρύτερα στοιχεία συνέχισαν να συσσωρεύονται στον πυρήνα ενώ τα ελαφρύτερα 

στην επιφάνεια, λόγω της περιστροφικής κίνησης προέκυψε μια αστάθεια, ώστε 

τελικά το σώμα αυτό να διασπαστεί σε δύο μέρη. Η θεωρία αυτή σήμερα θεωρείται 

ξεπερασμένη. 

3) Η Γη και η Σελήνη δημιουργήθηκαν ανεξάρτητα μεν, ταυτόχρονα δε, στην 

περιοχή τους, από το ίδιο πρωταρχικό νεφέλωμα από το οποίο σχηματίστηκε και το 

υπόλοιπο ηλιακό σύστημα. Η διαφορετική σύσταση όμως των δυο σωμάτων δρα 

ανασταλτικά στην επικράτηση της θεωρίας αυτής. 

4) Η Σελήνη είναι το αποτέλεσμα της σύγκρουσης της Γης με έναν πλανήτη της 

τάξεως μεγέθους του Άρη με ταυτόχρονη δέσμευσή της από το βαρυτικό πεδίο του 

πλανήτη μας. Πρόκειται για την πλέον δημοφιλή θεωρία σήμερα σύμφωνα και με τα 

δεδομένα που προέκυψαν από τις αποστολές Απόλλων. 
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Μαγνητικό πεδίο 

Η Σελήνη δεν διαθέτει ένα ενιαίο μαγνητικό πεδίο όπως η Γη. Ωστόσο κάποιοι 

βράχοι εμφανίζουν ασθενείς μαγνητικές ιδιότητες γεγονός που μας ωθεί να 

συμπεράνουμε ότι στερεοποιήθηκαν παρουσία κάποιου μαγνητικού πεδίου. 

Υπάρχουν επίσης μικρά, περιορισμένης έκτασης μαγνητικά πεδία, τα οποία 

εμφανίζονται ισχυρότερα σε περιοχές αντιδιαμετρικές περιοχών με λεκανοπέδια. Η 

προέλευση αυτών των μαγνητικών πεδίων, μας είναι άγνωστη. Ορισμένοι 

επιστήμονες πιθανολογούν ότι ο ισχυρός κλονισμός (shock) της πρόσπτωσης 

μεγάλου μεγέθους μετεωριτών είχε ως επακόλουθο τη γένεση των πεδίων αυτών. 

Άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι η Σελήνη όντως διέθετε μαγνητικό πεδίο, όμοιο με αυτό 

της Γης, το οποίο και κατέρρευσε από άγνωστη αιτία. 

Αλεξίου Δημήτρης  

                                                                     Αργύρης Δημήτρης  

                                                                          Γατσινάρης Ηλίας  

Γεωργαντζάς Γιάννης  

Δερματάς Τηλέμαχος  
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Ομάδα 2: Φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται με τη Σελήνη 

 

Κινήσεις 

Οι βασικές κινήσεις της Σελήνης είναι δύο.  

1. Κινείται γύρω από τη Γη σε ελλειπτική τροχιά και συμπληρώνει μια περιστροφή 

γύρω από το κέντρο της σε 29,53 ημέρες. Ο χρόνος αυτός ονομάζεται συνοδικός 

μήνας.  

2. Επίσης περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της και συμπληρώνει μια περιστροφή 

σε 27,3 ημέρες. Ο χρόνος αυτός ονομάζεται αστρικός μήνας.  

Το αποτέλεσμα των δύο αυτών κινήσεων είναι η Σελήνη να δείχνει σε μας πάντοτε 

την ίδια πλευρά. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται σύγχρονη περιστροφή της Σελήνης 

και οφείλεται στην εξίσωση των χρόνων της περιφοράς της γύρω από τη Γη και της 

περιστροφής γύρω από τον άξονά της. 

Εκτός από τις δύο αυτές κινήσεις, η σελήνη εκτελεί πολλές άλλες κινήσεις. 

Σπουδαιότερες είναι η μετάθεση του περιγείου, κατά την οποία η σελήνη προχωρεί 

περίπου κατά 3 μοίρες σε κάθε περιφορά της, συμπληρώνοντας έναν ολόκληρο 

κύκλο σε 8,85 έτη. Η μετακίνηση της γραμμής των συνδέσμων κατά την οποία η 

σελήνη διαγράφει την εκλειπτική κατά την ανάδρομη φορά, περίπου σε 18,6 έτη. Η 

κλόνηση  που οφείλεται στις μεταβολές της οποίες υφίσταται η σελήνη κατά την 

ελλειπτική τροχιά της γύρω από τη Γη. Παρατηρούνται λοιπόν τα φαινόμενα των 

λικνίσεων της Σελήνης όπου εμφανίζουν τη Σελήνη σαν να πραγματοποιεί μια 

παλινδρομική κίνηση. 
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Γιατί η Σελήνη δεν πέφτει πάνω στην Γη; 

Το βαρυτικό πεδίο της Γης εκτείνεται σε μεγάλη απόσταση και οπωσδήποτε μέχρι 

τη Σελήνη. Γιατί λοιπόν η Σελήνη δεν πέφτει πάνω στην Γη παρόλο που έλκεται από 

αυτή;  

H ελκτική δύναμη Γης - Σελήνης είναι 1,98.1014N.   

Εξαιτίας της ταχύτητας που έχει η Σελήνη (μέτρο 

και κατεύθυνση) η έλξη της Γης δρα ως 

κεντρομόλος δύναμη η οποία αλλάζει διαρκώς την 

κατεύθυνση της ταχύτητας αυτής, διατηρώντας 

την σελήνη τόσα εκατομμύρια χρόνια σε τροχιά 

γύρω από τη Γη. Αν η Σελήνη σταματήσει να 

κινείται τότε η έλξη της Γης θα την οδηγήσει προς 

το έδαφος, όπως ακριβώς συμβαίνει με ένα ώριμο 

φρούτο που πέφτει από το δέντρο του. Σε διαφορετική περίπτωση η Σελήνη θα 

έφευγε και θα χανόταν στο διάστημα.  

 

Εκλείψεις  

Έκλειψη στην αστρονομία είναι το φαινόμενο κατά το οποίο επηρεάζεται η 

φωτεινότητα ενός ουράνιου σώματος, είτε διότι εισέρχεται στη σκιά ενός άλλου 

ουράνιου σώματος, είτε διότι ένα άλλο ουράνιο σώμα εισέρχεται ανάμεσα σε εκείνο 

και τον παρατηρητή. Η έκλειψη είναι μία μορφή συζυγίας. 

Προϋπόθεση για να συμβεί μία έκλειψη είναι η ευθυγράμμιση τριών ουρανίων 

σωμάτων από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι αυτόφωτο (αστέρας). Ο όρος είναι 

ευρύτερα γνωστός από τις εκλείψεις της Σελήνης και του Ηλίου που παρατηρούμε 

από τη Γη. Στις εκλείψεις αυτές το αυτόφωτο σώμα είναι ο Ήλιος και τα άλλα δύο 

σώματα που ευθυγραμμίζονται με τον Ήλιο είναι η Γη και η Σελήνη. 

Έκλειψη Σελήνης: Παρατηρείται όταν η Σελήνη σταματάει να δέχεται το φως του 

Ήλιου καθώς ανάμεσα στα δύο αυτά ουράνια σώματα παρεμβάλλεται η Γη. Έκλειψη 

Σελήνης μπορεί να παρατηρηθεί κατά τη νύχτα και όταν η Σελήνη βρίσκεται στη 

φάση της Πανσελήνου. 

Έκλειψη Ηλίου: Παρατηρείται όταν η Σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο 

και στη Γη με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές της Γης να δέχονται λιγότερο φως 

από ότι συνήθως. Έκλειψη Ηλίου μπορεί να παρατηρηθεί κατά την ημέρα και όταν η 

Σελήνη βρίσκεται στη φάση της νέας Σελήνης. 
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Μία ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα σπάνιο ουράνιο φαινόμενο κατά το οποίο ο 

δίσκος της σελήνης εφάπτεται εσωτερικά με τον ηλιακό δίσκο κρύβοντας κάθε ίχνος 

ηλιακού φωτός για μερικά λεπτά. Αυτό συμβαίνει διότι, στον ουράνιο θόλο, τα δύο 

σώματα φαίνεται πως έχουν το ίδιο ακριβώς μέγεθος. Πρόκειται για μία κοσμική 

σύμπτωση, αφού ο ήλιος βρίσκεται 400 φορές πιο μακριά από τη σελήνη, αλλά 

φαίνεται αντίστοιχα και 400 φορές μικρότερος. 

 

Φάσεις της Σελήνης 

Η Σελήνη, όπως και όλα τα άλλα μέλη του 

ηλιακού συστήματος, είναι ετερόφωτο σώμα 

και το φως που εκπέμπει είναι του Ηλίου, 

που ανακλάται στην επιφάνειά της. Όμως 

στη διάρκεια της περιφοράς της γύρω από τη 

Γη παρουσιάζεται στο γήινο παρατηρητή σε 

διάφορες φάσεις. Άλλοτε φαίνεται 

ολόκληρος ο δίσκος της (πανσέληνος), 

άλλοτε ένα μέρος του (τέταρτο) και άλλοτε 

χάνεται τελείως (νέα Σελήνη). Το φαινόμενο 

αυτό οφείλεται στη σχετική θέση που έχουν κάθε φορά ο Ήλιος, η Σελήνη και η Γη. 

Η Σελήνη, για να περάσει από όλες τις φάσεις της, χρειάζεται ένα συνοδικό μήνα, 

δηλαδή 29,53 ημέρες. 

 

Οι παλίρροιες  

Ένα από τα πιο μυστηριώδη και εντυπωσιακά φαινόμενα που παρατηρούμε στη Γη 

είναι οι παλίρροιες, δηλαδή το φαινόμενο όπου η στάθμη των νερών στις λίμνες και 

στις θάλασσες ανεβαίνει (πλημμυρίδα) και κατεβαίνει (άμπωτη) περιοδικά. Στους 

ωκεανούς η άνοδος αυτή φτάνει μέχρι και το ένα μέτρο, ενώ σε στενούς κόλπους 

είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γενικά η ένταση με την οποία εκδηλώνεται το φαινόμενο 

είναι διαφορετική στις διάφορες περιοχές της Γης και εξαρτάται από τη 

διαμόρφωση των ακτών. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό από την αρχαιότητα, 

ερμηνεύτηκε από το Νεύτωνα. Οφείλεται στη βαρυτική έλξη που ασκεί η Σελήνη και 

ο Ήλιος στους ωκεανούς της Γης. Η βασική ιδέα η οποία εξηγεί το φαινόμενο είναι η 

εξής. Η Σελήνη και ο Ήλιος έλκουν ισχυρότερα τους ωκεανούς που βρίσκονται πιο 

κοντά τους, λιγότερο ισχυρά το κέντρο της Γης και ακόμα λιγότερο τους ωκεανούς 
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της απομακρυσμένης πλευράς. Με αυτόν τον τρόπο οι ωκεανοί τείνουν να 

διογκώνονται στην πλησιέστερη πλευρά, επειδή το νερό έλκεται περισσότερο και 

τείνει να απομακρυνθεί από τη Γη. Επίσης εξογκώνονται και τα νερά που 

βρίσκονται στην απομακρυσμένη πλευρά της, διότι η Γη έλκεται ισχυρότερα απ' ότι 

τα νερά αυτής της πλευράς, και τείνει έτσι να απομακρυνθεί από αυτά.   

Κατά την διάρκεια ενός σεληνιακού μήνα έχουμε δύο ισχυρές πλημμυρίδες (spring) 

στην πανσέληνο και νέο φεγγάρι, ενώ δύο χαμηλές (neap) πλημμυρίδες όταν τα 

δύο σώματα σχηματίζουν γωνία 90ο μοίρες. 
 

Τα ρεύματα της παλίρροιας δημιουργούν διάφορες τριβές που επιβραδύνουν την 

περιστροφή της γης (όπως το απέδειξε ο Ντάργουιν) και προκαλούν μια 

φαινομενική επιτάχυνση κατά την κίνηση περιφοράς της σελήνης που όπως την 

υπολόγισε αργότερα ο Λαπλάς ανέρχεται περίπου σε 6s ανά αιώνα.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ακρίβου Βασιλική  

Αρβανιτάκης Γεώργιος  

Βελαώρας Δημήτρης  

Γιολδάση Άρτεμις  
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Ομάδα 3: Εξερεύνηση και ταξίδια στη Σελήνη 
 

Πρώτες προσπάθειες προσσελήνωσης 

Η εξερεύνηση του διαστήματος είναι η φυσική εξερεύνηση των ουράνιων σωμάτων 

και γενικά οτιδήποτε περιλαμβάνει τις τεχνολογίες, την επιστήμη, και την πολιτική 

σχετικά με τις διαστημικές προσπάθειες. Στις 4 Οκτωβρίου 1957 δόθηκε μία μεγάλη 

ώθηση στον συγκεκριμένο τομέα με την εκτόξευση του Σπούτνικ 1, του πρώτου 

ανθρώπινου κατασκευάσματος που μπήκε σε τροχιά, η οποία έδωσε το έναυσμα για 

τον διαστημικό αγώνα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης. 

Δύο άλλα διάσημα επιτεύγματα της πρώιμης αυτής περιόδου ήταν ο πρώτος 

άνθρωπος στο διάστημα, ο Γιούρι Γκαγκάριν με το Βοστόκ 1 στις 12 Απριλίου 1961 

(πάλι από την ΕΣΣΔ) και οι πρώτοι άνθρωποι στο φεγγάρι, οι Νηλ Άρμστρονγκ και 

Έντουιν Όλντριν με το Απόλλων 11 μαζί με τον Μάικλ Κόλλινς (από τις ΗΠΑ). Μετά 

από 30 έτη ανταγωνισμού η εστίαση των προσπαθειών άρχισε να μετατοπίζεται από 

τις μεμονωμένες πτήσεις στο ανανεώσιμο υλικό (όπως το αμερικανικό διαστημικό 

λεωφορείο και το αντίστοιχο σοβιετικό Buran) και από τον ανταγωνισμό στη 

συνεργασία, όπως στο διεθνή διαστημικό σταθμό. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια ο 

ανταγωνισμός αναζωπυρώθηκε, αφού η Κίνα πραγματοποίησε επανδρωμένες 

αποστολές στο διάστημα, δημιούργησε μια μεγάλη βιομηχανία δορυφόρων και 

έφτιαξε σύστημα εξολόθρευσης δορυφόρων. Ύστερα από αυτές τις ενέργειες ήρθε 

αντίδραση από τις ΗΠΑ και την Ρωσία. Οι ΗΠΑ έφτιαξαν κι αυτές σύστημα 

εξολόθρευσης δορυφόρων και άλλαξαν το διαστημικό τους πρόγραμμα 

σχεδιάζοντας να δημιουργήσουν νέες διαστημικές κάψουλες μέχρι το 2012 και να 

ξαναπάνε στη Σελήνη το 2020. Η Ρωσία έθεσε σχέδιο δημιουργίας νέας διαστημικής 

κάψουλας και ανακοίνωσε πως σκοπεύει μέχρι το 2013 να έχει δημιουργήσει δικό 

της κοσμοδρόμιο (το οποίο θα έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης επανδρωμένων 

διαστημικών αποστολών) στις ανατολικές ακτές της Ασίας, εγκαταλείποντας το 

κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ το οποίο νοικιάζει από το Καζακστάν. 

Οι διαστημικές πτήσεις διακρίνονται σε υποτροχιακές και τροχιακές. Όσον αφορά 

στις υποτροχιακές πτήσεις, στις 3 Οκτωβρίου 1942, με τον γερμανικό πύραυλο Α4 

(ένα πρωτότυπο για τον πύραυλο V2 που χρησιμοποιήθηκε ως βόμβα εναντίον του 

Λονδίνου από την Ναζιστική Γερμανία), έγινε η πρώτη επιτυχής εκτόξευση ενός 

αντικειμένου στο διάστημα. Οι πρώτοι οργανισμοί που προωθήθηκαν στο διάστημα 

ήταν μύγες φρούτων και σπόροι καλαμποκιού σε έναν γερμανικό πύραυλο V2 που 

εκτοξεύθηκε τον Ιούλιο του 1946 από τις ΗΠΑ. Ένα επίτευγμα της πολιτικής ομάδας 
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εξερεύνησης διαστήματος, στις 17 Μαΐου 2004 ήταν η εκτόξευση του πυραύλου 

GoFast σε μια υποτροχιακή πτήση, την πρώτη ερασιτεχνική διαστημική πτήση. Στις 

21 Ιουνίου του 2004, το SpaceShipOne έγινε το πρώτο ιδιωτικά χρηματοδοτημένο 

επανδρωμένο διαστημικό σκάφος. 

 

Οι πρώτες τροχιακές πτήσεις 

Η πρώτη επιτυχής τροχιακή εκτόξευση ήταν η αποστολή του σοβιετικού 

τηλεκατευθυνόμενου δορυφόρου Σπούτνικ 1, στις 4 Οκτωβρίου 1957. Ο δορυφόρος 

ζύγιζε περίπου 83 κιλά. Είχε δύο ραδιοσυσκευές αποστολής σημάτων (20 και 40 

MHz), σήματα τα οποία μπορούσαν να ακουστούν από κάθε ραδιόφωνο σε όλη την 

υδρόγειο και είχε μπει σε τροχιά σε ένα ύψος περίπου 250 χλμ. Η ανάλυση των 

ραδιοσημάτων χρησιμοποιήθηκε για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες για την 

πυκνότητα των ηλεκτρονίων της ιονόσφαιρας. Η θερμοκρασία και η πίεση 

κωδικοποιήθηκαν στη συχνότητα των ραδιοηχητικών σημάτων. Ο Σπούτνικ 1 

εκτοξεύθηκε από έναν πύραυλο R-7. Αποτεφρώθηκε κατά την επανείσοδό του στην 

ατμόσφαιρα, στις 4 Ιανουαρίου 1958. 

Αυτή η επιτυχία οδήγησε σε μια κλιμάκωση του αμερικανικού διαστημικού 

προγράμματος που είχε μια ανεπιτυχή τροχιακή εκτόξευση 2 μήνες αργότερα και 

την πρώτη επιτυχή τροχιακή έναρξή του 4 μήνες μετά από τον Σπούτνικ. Στο 

μεταξύ, ένας σοβιετικός σκύλος, η Λάικα, έγινε το πρώτο ζώο σε τροχιά στις 3 

Νοεμβρίου 1957 (το ζώο πέθανε πέντε με επτά ώρες μετά την έναρξη της πτήσης, 

μέσα στον Σπούτνικ 2 από υπερθέρμανση). 

 

Ο πρώτος άνθρωπος στο διάστημα 

Η πρώτη επανδρωμένη πτήση στο διάστημα έγινε με το Βοστόκ 1, φέρνοντας τον 

27χρονο κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν, κατά την ιστορική ημερομηνία της 2ης 

Απριλίου 1961, σε τροχιά γύρω από την υδρόγειο. Αυτή η ημερομηνία γιορτάζεται 

ως "Ημέρα του Κοσμοναύτη" στη Ρωσία ή ως "Νύχτα του Γιούρι" παγκοσμίως. Η 

πτήση του Γκαγκάριν αντήχησε σε όλη την υδρόγειο όχι μόνο επειδή παρουσίαζε 

την ανωτερότητα του σοβιετικού διαστημικού προγράμματος αλλά επειδή άνοιγε εξ 

ολοκλήρου μια νέα εποχή στη διαστημική εξερεύνηση και στις επανδρωμένες 

διαστημικές πτήσεις. Οι ΗΠΑ θα εκτόξευαν τον πρώτο πολίτη τους στο διάστημα 

μέσα σε έναν μήνα από την πτήση Γκαγκάριν. Εντούτοις, θα χρειαζόταν στις ΗΠΑ 

σχεδόν ένα πλήρες έτος για να τοποθετήσουν έναν άνθρωπο σε τροχιά. 
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Η 20η Ιουλίου 1969 είναι ημερομηνία ορόσημο για την ιστορία της ανθρωπότητας, 

καθώς για πρώτη φορά ανθρώπινο ον πάτησε το πόδι του σε άλλο πλανήτη και 

συγκεκριμένα στη Σελήνη. Ήταν δύο από τα μέλη της αμερικανικής διαστημικής 

αποστολής «Απόλλων 11», οι αστροναύτες Νηλ Άρμστρονγκ και Έντουιν Όλντριν. 

Υπάρχουν, βεβαίως, και αυτοί που αντιλέγουν, ισχυριζόμενοι ότι αποστολή 

ανθρώπου στη Σελήνη δεν έγινε ποτέ και ότι όλα ήταν μια καλοστημένη 

χολιγουντιανή παράσταση, προκειμένου να αναστηλωθεί το πεσμένο γόητρο της 

NASA, που είχε τρωθεί από τις διαστημικές επιτυχίες των Σοβιετικών. Οι θεωρίες 

αυτές βασίζονται σε κάποιες ενδείξεις, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν σε 

επίπεδο συνωμοσιολογίας, είδος που ανθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Το διαστημικό πρόγραμμα «Απόλλων» της NASA ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 1967 

με στόχο την αποστολή ανθρώπου στη Σελήνη έως το τέλος της τρέχουσας 

δεκαετίας, όπως είχε προϊδεάσει τον κόσμο ο αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι. 

Στις 16 Ιουλίου 1969 όλα ήταν έτοιμα για το μεγάλο κατόρθωμα. Στο ακρωτήριο 

Κανάβεραλ της Φλώριδας είχε συγκεντρωθεί πάνω από 1.000.000 κόσμου για να 

παρακολουθήσει την εκτόξευση, ενώ σε 700.000.000 υπολογίζονται όσοι 

«καρφώθηκαν» μπροστά στους δέκτες των τηλεοράσεων. Η αγωνία είχε φθάσει στο 

κατακόρυφο. 

Ο πύραυλος - φορέας «Κρόνος 5» μετέφερε το διαστημόπλοιο «Κολούμπια» και τη 

σεληνάκατο «Αετός». Το πλήρωμα της διαστημικής αποστολής ήταν τριμελές και 

αποτελείτο από τους αστροναύτες Νηλ Άρμστρονγκ (αρχηγός της αποστολής), 

Έντουιν Όλντριν (κυβερνήτης της σεληνακάτου) και Μάικλ Κόλινς (κυβερνήτης του 

διαστημοπλοίου). Και οι τρεις τους ήταν 39 ετών, έμπειροι πιλότοι μαχητικών 

αεροσκαφών και δοκιμασμένοι αστροναύτες. 

Η εκτόξευση έγινε στις 17:32 ώρα Ελλάδας. Όλα εξελίχθηκαν ομαλά, σύμφωνα με 

το πρόγραμμα, έως τις 20 Ιουλίου, όταν άρχισε το δυσκολότερο σκέλος της 

αποστολής. Η σεληνάκατος θα έπρεπε να αποκολληθεί από το διαστημόπλοιο και να 

πάρει πορεία προς τη Σελήνη και συγκεκριμένα προς τη Θάλασσα της Ηρεμίας, το 

μέρος που είχε επιλέξει η NASA για την προσσελήνωση. Η διαδικασία ξεκίνησε με 

τους καλύτερους οιωνούς και παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία. Κατά τη 

διάρκεια της πορείας της σεληνακάτου προς τη Σελήνη το αυτόματο σύστημα 

πλοήγησης υπέστη βλάβη και ο κυβερνήτης Άρμστρονγκ ανέλαβε να πιλοτάρει το 

σκάφος με το χειροκίνητο σύστημα. Κατόρθωσε να το προσσεληνώσει οριακά στις 

22:17:30 ώρα Ελλάδας, έχοντας καύσιμα μόνο για 30 δευτερόλεπτα. 
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Λίγες ώρες αργότερα ήλθε η μεγάλη στιγμή. Ο Νηλ Άρμστρονγκ άνοιξε την πόρτα 

της σεληνακάτου στις 4:56 ώρα Ελλάδας της 21 Ιουλίου (9:56 της 20ης Ιουλίου ώρα 

Αμερικής), κατέβηκε τη μικρή σκάλα και πάτησε το πόδι του στη Σελήνη. «Ένα 

μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα» είπε στο 

Κέντρο Ελέγχου του Χιούστον. Ο Όλντριν τον ακολούθησε αναφωνώντας: «Υπέροχη 

… Υπέροχη Μοναξιά!». Πρώτο τους μέλημα ήταν να συνηθίσουν να περπατούν σαν 

τα καγκουρό, εξαιτίας της έλλειψης της βαρύτητας. 

Στη συνέχεια και για τις επόμενες δυόμιση ώρες στρώθηκαν στη δουλειά: συνέλεξαν 

υλικό, τράβηξαν φωτογραφίες, κράτησαν σημειώσεις και εγκατέστησαν 

μηχανήματα για παρατηρήσεις. Τοποθέτησαν την αμερικανική σημαία και μια 

πλακέτα εκ μέρους όλης της ανθρωπότητας, που απεικόνιζε τα δύο ημισφαίρια και 

έγραφε: «Είμαστε άνθρωποι από τον Πλανήτη Γη, οι πρώτοι που πάτησαν το πόδι 

τους στη Σελήνη. Ήρθαμε με ειρηνικό σκοπό εκ μέρους όλης της ανθρωπότητας. 

Ιούλιος 1969 μ.Χ.». 

Η αποστολή τους σε αυτό το σημείο είχε λήξει. Οι δύο αστροναύτες επέστρεψαν στη 

σεληνάκατο με φορτίο 22 κιλών από το υλικό που συνέλεξαν. Ξεκουράστηκαν για 

επτά ώρες και αφού ξεπέρασαν κάποια μικροπροβλήματα, πυροδότησαν τον «Αετό» 

για το ταξίδι της επανόδου στο διαστημόπλοιο «Κολούμπια», που κινούταν σε 

τροχιά γύρω από τη Σελήνη με τον αστροναύτη Κόλινς. Η πρόσδεση ήταν 

επιτυχημένη και οι τρεις αστροναύτες με το «Κολούμπια» ξεκίνησαν το ταξίδι της 

επιστροφής στη Γη, που διάρκεσε τρεις μέρες. 

Στις 18:50:35 ώρα Ελλάδος της 24ης Ιουλίου 1969 ο θαλαμίσκος προσθαλασσώθηκε 

210 ναυτικά μίλια νότια της Ατόλης Τζόνσον στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η πρώτη 

επίσκεψη του ανθρώπου στη Σελήνη είχε αίσιο τέλος. «Ήταν η πιο σημαντική 

εβδομάδα της παγκόσμιας ιστορίας από την εποχή της Δημιουργίας» δήλωσε 

συνεπαρμένος ο Πρόεδρος Νίξον. Οι τρεις αστροναύτες περισυνελέγησαν από το 
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πολεμικό πλοίο «Χόρνετ» και τέθηκαν αμέσως υπό αυστηρή καραντίνα. Πήραν 

εξιτήριο στις 13 Αυγούστου κι έγιναν δεκτοί με τιμές από τον Πρόεδρο Ρίτσαρντ 

Νίξον και από τον συμπατριώτη μας Αντιπρόεδρο Σπύρο Άγκνιου. Την ίδια μέρα 

έγιναν παρελάσεις προς τιμήν τους σε Νέα Υόρκη, Σικάγο και Λος Άντζελες. 

Το πρόγραμμα «Απόλλων» συνεχίστηκε έως το 1972 με πέντε επιτυχημένες 

αποστολές στη Σελήνη (Απόλλων 12, 14, 15, 16, 17) και μία αποτυχημένη (Απόλλων 

13). 

 

Πήγε πράγματι ο άνθρωπος στη Σελήνη; 

Όλα τα προηγούμενα αποτελούν την μία πλευρά της ιστορίας. Η άλλη αφορά τους 

πιο δύσπιστους. Τα χρόνια που ακολούθησαν μετά την πρώτη επιτυχή 

προσσελήνωση του Apollo 11, πλήθος θεωριών συνωμοσίας έκαναν την εμφάνισή 

τους, αμφισβητώντας ότι η προσσελήνωση του Νηλ Άρμστρονγκ, όπως και οι 

επόμενες συνέβησαν πράγματι. Οι θιασώτες τέτοιων θεωριών υποστήριζαν ότι 

επρόκειτο για ένα τρικ από την αμερικανική κυβέρνηση ώστε να κερδίσει τον 

πόλεμο των εντυπώσεων από το αντίπαλο δέος της Σοβιετικής Ένωσης. Η NASA 

προκειμένου να εκπαιδεύσει κατάλληλα το πλήρωμα του Apollo για να μπορέσει να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αποστολής του, έκανε «τρελά» πράγματα. Ένα 

από αυτά ήταν να ανατινάξει ένα μέρος στην Arizona και να κάνει το έδαφος να 

μοιάζει με αυτό του φεγγαριού. Έτσι κάποιοι δημιούργησαν διάφορες θεωρίες, οι 

οποίες υποστήριζαν ότι η πρώτη προσσελήνωση ήταν ένα ψέμα το οποίο 

σκηνοθετήθηκε από την NASA για τον λόγο που προαναφέραμε.              

Αυτοί είναι οι 8 λόγοι για τους οποίους η NASA ισχυρίζεται ότι ο Νηλ Άρμστρονγκ 

ήταν όντως ο πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι: 

1. Η σημαία που κυματίζει 

Ένα από τα πρώτα σημεία στα οποία στέκονται 

όσοι υποστηρίζουν ότι η προσσελήνωση δεν συνέβη 

ποτέ, είναι το γεγονός ότι η αμερικανική σημαία 

που τοποθέτησαν οι αστροναύτες, εμφανίζονταν 

στην τηλεοπτική μετάδοση να κυματίζει. Οι συνωμοσιολόγοι υποστηρίζουν ότι δεν 

υπάρχει αέρας στην ατμόσφαιρα του φεγγαριού, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει 

άνεμος ώστε να κουνά τη σημαία. 

Ωστόσο, αμέτρητες εξηγήσεις έχουν δοθεί για να ερμηνεύσουν το φαινόμενο με τη 

σημαία: Η NASA ισχυρίζεται ότι η σημαία ήταν αποθηκευμένη μέσα σε ένα λεπτό 
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σωλήνα και οι πτυχώσεις δημιουργήθηκαν πριν καν τοποθετηθεί. Άλλες εξηγήσεις 

προτείνουν ότι οι πτυχώσεις προκλήθηκαν από την αντίρροπη δύναμη σε αυτή που 

άσκησαν οι αστροναύτες αγγίζοντας το αλουμινένιο κοντάρι. 

2. Απουσία κρατήρων από την προσσελήνωση 

Η θεωρία αυτή λέει το εξής: εάν η NASA είχε πραγματικά φτάσει στην επιφάνεια της 

Σελήνης, θα υπήρχε κάποιος ίχνος κρατήρα κάτω από το σκάφος που θα έδειχνε το 

σημείο προσσελήνωσης. Ωστόσο, κανένας κρατήρας δεν είναι ορατός σε 

οποιαδήποτε φωτογραφία ή βίντεο. Αντίθετα, η επιφάνεια της Σελήνης εμφανίζεται 

καλυμμένη με λεπτή σκόνη και ακόμη κι αυτή δεν φαίνεται να έχει μετακινηθεί στις 

φωτογραφίες. 

Όπως και στην περίπτωση της σημαίας, έτσι και με τους κρατήρες, υπάρχουν 

διάφορες ερμηνείες. Η NASA υποστηρίζει ότι το σκάφος χρειάζεται σημαντικά 

λιγότερη ώθηση σε συνθήκες χαμηλής βαρύτητας, σε σχέση με τη Γη. Η επιφάνεια 

της Σελήνης, από την άλλη, είναι ένας στέρεος βράχος, κι σε κάθε περίπτωση, δεν 

θα ήταν δυνατό να δημιουργηθεί ένας κρατήρας, όπως δεν δημιουργείται κι όταν 

ένα αεροπλάνο προσγειώνεται στον αεροδιάδρομο. 

3. Οι πολυάριθμες πηγές φωτός 

Στο φεγγάρι υπάρχει μόνο μια δυνατή πηγή φωτός: ο ήλιος. Έτσι, λογικά θα 

συμπέραινε κάποιος πως όλες οι σκιές θα έπρεπε να πέφτουν παράλληλα η μία με 

την άλλη. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο κατά την προσσελήνωση. 

Αντίθετα, τόσο οι φωτογραφίες, όσο και τα βίντεο, δείχνουν ξεκάθαρα τις σκιές να 

πέφτουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Οι συνωμοσιολόγοι υποστηρίζουν ότι 

αυτό οφείλεται σε πολλαπλές πηγές φωτός που βρίσκονταν εκεί, υπονοώντας ότι οι 

φωτογραφίες ελήφθησαν σε σκηνικό γυρισμάτων! 

Η NASA από τη μεριά της, υποστηρίζει πως ευθύνη για το φαινόμενο αυτό έχει το 

ανώμαλο τοπίο της Σελήνης, καθώς με τις ανωμαλίες και τους λογής-λογής λόφους 

προκαλεί τις αποκλίσεις του ίσκιου. Ωστόσο, οι συνωμοσιολόγοι επιμένουν πως οι 

λόφοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τόσο μεγάλες διαφορές στη γωνία των 

σκιών. 

4. Το ανεξήγητο αντικείμενο που αντανακλάται στη στολή αστροναύτη 

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών από τις προσσεληνώσεις, 

αρκετοί πρόσεξαν πως ένα μυστηριώδες αντικείμενο φαινόταν να αντανακλάται στο 

κράνος ενός αστροναύτη από την αποστολή Apollo 12. Το αντικείμενο φαίνονταν να 

κρέμεται από ένα σκοινί ή καλώδιο και δεν είχε κανένα λόγο να βρίσκεται εκεί, κάτι 
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που οδήγησε πολλούς να πιστέψουν πως επρόκειτο για έναν προβολέα σαν κι 

αυτούς που βρίσκονται σε στούντιο γυρισμάτων.  

Ωστόσο, η ομοιότητα με προβολέα είναι αμφισβητήσιμη, δεδομένης κιόλας της 

χαμηλής ποιότητας της φωτογραφίας. Παρόλαυτα το μυστήριο γιατί κάτι να 

κρέμεται στον αέρα, παραμένει. Το σκάφος σε άλλες φωτογραφίες δείχνει να μην 

έχει καμία προεξοχή που να ταιριάζει με αυτή στη φωτογραφία, κι έτσι δεν έχει 

δοθεί καμία ερμηνεία για την ταυτότητα του  αντικείμενου. 

5. Η απουσία αστεριών 

Ένα ισχυρό επιχείρημα στη φαρέτρα όσων υποστηρίζουν ότι η προσσελήνωση δεν 

συνέβη ποτέ, είναι η σχεδόν παντελής απουσία αστεριών σε κάθε φωτογραφία και 

βίντεο. Στη Σελήνη δεν υπάρχουν σύννεφα κι έτσι τα αστέρια είναι μονίμως ορατά 

και σαφώς πιο φωτεινά σε σχέση με τη Γη. Οι συνωμοσιολόγοι υποστηρίζουν πως 

θα ήταν αδύνατο για τη NASA να χαρτογραφήσει την ακριβή θέση κάθε άστρου για 

να στήσει την απάτη, χωρίς να εκτεθεί κι έτσι σκοπίμως δεν συμπεριέλαβε κανένα. 

Μέσα από το πρίσμα αυτό γίνεται αντιληπτή και η δικαιολογία που έδωσε η 

διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ και η οποία ήταν πως η χαμηλή ποιότητα των 

φωτογραφιών καθιστούσε αόρατα τα αστέρια. 

Ωστόσο, ορισμένες φωτογραφίες είναι υψηλής ποιότητας και σε αυτήν όμως την 

περίπτωση κανένα αστέρι δεν φαίνεται… 

6. Η ζώνη ακτινοβολίας Βαν Άλεν 

Προκειμένου να φτάσουν στη Σελήνη, οι αστροναύτες έπρεπε να περάσουν από τη 

ζώνη ακτινοβολίας που είναι γνωστή σαν ζώνη Βαν Άλεν. Η ζώνη βρίσκεται στο ίδιο 

σημείο συνέχεια εξαιτίας του βαρυτικού πεδίου της Γης. Οι αποστολές Apollo στη 

Σελήνη ήταν και οι πρώτες προσπάθειες μεταφοράς ανθρώπων μέσα από τη ζώνη. 

Ωστόσο, οι συνωμοσιολόγοι υποστηρίζουν ότι τα επίπεδα ακτινοβολίας θα είχαν 

«ψήσει» τους αστροναύτες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς τη Σελήνη, 

παρά τις επιστρώσεις αλουμινίου που κάλυπτε το εσωτερικό και το εξωτερικό του 

διαστημικού σκάφους. 

Η NASA από τη μεριά της αντιπαρέρχεται το επιχείρημα αυτό, υπογραμμίζοντας το 

μικρό χρόνο διέλευσης της ζώνης, κάτι που σημαίνει ότι οι αστροναύτες έλαβαν μια 

μικρή μόνο δόση ακτινοβολίας. 
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7. Ο βράχος με το γράμμα «C» 

Μια από τις πιο διάσημες φωτογραφίες από προσσελήνωση δείχνουν ένα βράχο, 

πάνω στον οποίο διακρίνεται πεντακάθαρα το λατινικό γράμμα «C». Ο χαρακτήρας 

είναι απολύτως συμμετρικός, κάτι που σημαίνει ότι είναι μάλλον απίθανο να 

πρόκειται περί σύμπτωσης. Η θεωρία που έχει προταθεί είναι πως ο βράχος είναι 

απλά ένα μέρος του σκηνικού με το γράμμα να έχει σκαλιστεί από κάποιο μέλος 

κινηματογραφικού συνεργείου και ο υπεύθυνος να γύρισε το βράχο με το λάθος 

τρόπο, φανερώνοντας το σημάδι στην κάμερα. 

Η Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει δώσει αντικρουόμενες ερμηνείες για το 

γράμμα. Από τη μία έχει ρίξει την ευθύνη σε αυτόν που εμφάνισε το φιλμ, λέγοντας 

ότι προσέθεσε το γράμμα «για πλάκα». Από την άλλη, η NASA έχει δηλώσει ότι 

μπορεί να οφείλεται και σε τρίχες που μπλέχτηκαν κατά τη διάρκεια εμφάνισής του 

φιλμ. 

8. Το πανομοιότυπο φόντο 

Δύο φωτογραφίες από την αποστολή του Apollo 15 δείχνουν το τοπίο στο φόντο να 

είναι πανομοιότυπο, παρόλο που σύμφωνα με τη Διαστημική Υπηρεσία έχουν 

ληφθεί σε διαφορετικά σημεία που απέχουν μίλια μεταξύ τους. Στη μία φωτογραφία 

μάλιστα φαίνεται ένα διαστημικό όχημα. Έτσι, αναρωτιούνται οι συνωμοσιολόγοι, 

πώς είναι δυνατόν το όχημα να βρίσκεται στη μία και να μην υπάρχει στην άλλη, 

εφόσον όλες οι φωτογραφίες ελήφθησαν μετά την προσσελήνωση; Σύμφωνα, 

λοιπόν, με τους ίδιους, η NASA απλά χρησιμοποίησε το ίδιο σκηνικό όταν γύρναγε 

διαφορετικές σκηνές από τις υποτιθέμενες προσσεληνώσεις. 

Η NASA υπεραμύνθηκε, προτείνοντας ότι εφόσον το φεγγάρι είναι πολύ μικρότερο 

από τη Γη, ο ορίζοντας μπορεί να φαίνεται σημαντικά πιο κοντά στο ανθρώπινο 

μάτι. Σε κάθε περίπτωση όμως, το να ισχυρίζεται κανείς ότι οι δύο λόφοι που 

φαίνονται στις φωτογραφίες απέχουν μίλια μεταξύ τους, είναι πέραν αμφιβολίας 

ψευδές. 

 

Τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 το πρόγραμμα Απόλλων των ΗΠΑ και οι μη 

επανδρωμένες αποστολές Luna της τότε Σοβιετικής ένωσης και Surveyor των ΗΠΑ 

επικεντρώθηκαν στην επιφάνεια της ορατής πλευράς της Σελήνης, άφησαν όμως 

αναπάντητα αρκετά κομβικά ερωτήματα: 

Ειδικότερα: 



 

20 

• Η ηλικία της Σελήνης και η σύνδεσή της με την ηλικία του Ηλιακού μας 

Συστήματος. Η βραχώδης επιφάνεια του Φεγγαριού είναι το κλειδί για την 

έρευνα αυτή. Μπορούμε εύκολα να μελετήσουμε το έδαφος της Γης, που όμως 

έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές από την ατμόσφαιρα και το νερό. Αντίθετα 

το έδαφος της Σελήνης παραμένει σχεδόν αναλλοίωτο από τον καιρό του 

σχηματισμού της. 

• Η μελέτη της συνολικής χημικής σύστασης και η εσωτερική δομή της Σελήνης θα 

μας αποκαλύψει την καταγωγή της και θα απαντήσει στο ερωτημα αν 

σχηματίστηκε από θραύσματα της Γης, όπως κάποιες θεωρίες ισχυρίζονται. 

• Υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στο Φεγγάρι, όπως για παράδειγμα νερό; Αν ναι, θα 

υπήρχε η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για την εξερεύνηση άλλων 

πλανητών. 

Στη σημερινή εποχή, όπου η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί κατά πολύ, οι άνθρωποι 

έχουν επιτύχει αποστολές που στο παρελθόν φαινόντουσαν αδύνατες να 

πραγματοποιηθούν. Μερικές από αυτές είναι: 

Tο 2003 η ESA απέστειλε τη ρομποτική (μη επανδρωμένη) αποστολή Smart-1w2 σε 

τροχιά γύρω από το Φεγγάρι για να ελέγξει την τεχνολογία αποστολών πέρα από 

τη γήινη τροχιά αλλά και για να παρατηρήσει με ακτίνες Χ το Φεγγάρι.  

Το 2004 η NASA ξεκίνησε μετά από προτροπή του προέδρου Μπους ΙΙ ένα μακράς 

πνοής σχέδιο, την οικοδόμηση βάσης στο Φεγγάρι, σαν πρώτο βήμα για το όραμα 

της εξερεύνησης του διαστήματος  

Το Σεπτέμβριο του 2007 οι Ιάπωνες έστειλαν σε σεληνιακή τροχιά την αποστολή 

Kaguya (αρχικό όνομα: Selene, δηλαδή Σελήνη), η οποία προέβη σε (ανεπιτυχείς) 

έρευνες για νερό στο Φεγγάρι, μέτρησε την ένταση του βαρυτικού πεδίου με χρήση 

ενός μικρού τεχνητού δορυφόρου και μελέτησε τη χημεία της σεληνιακής 

επιφάνειας.  

Ένα μήνα αργότερα εκτοξεύτηκε από την Κίνα ο Chang’e-1 που μελέτησε κι αυτός 

την τοπογραφία και τη χημεία της σεληνιακής επιφάνειας και ερεύνησε για νερό. 

Στη διεθνή κοινότητα ανακοινώθηκαν στοιχεία της έρευνας αυτής, με μεγάλη φειδώ 

πάντως. 

Τον Απρίλιο του 2008 εστάλη σε τροχιά από τους Ινδούς ο Chandrayaan-1 με 

αντικείμενο έρευνας παρόμοιο με του Ιαπωνικού Kaguya, μεταφέροντας επί πλέον 

μια συσκευή radar που επέτρεπε στους επιστήμονες να ψάξουν μέσα στους 

σκοτεινούς κρατήρες που βρίσκονται κοντά στους πόλους του φεγγαριού. 
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Όλες αυτές οι προσσεληνώσεις και γενικότερα όλη αυτή η μακροχρόνια μελέτη 

γύρω από την Σελήνη μας γεννά χρόνο με τον χρόνο όλο και περισσότερα 

ερωτήματα. Οι απαντήσεις αυτών μπορούν να μας δοθούν μόνο με την ανάλυση 

σκόνης και πετρωμάτων της Σελήνης. Για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν 

ρομποτικές αποστολές. Τέτοιες αποστολές έχουν ήδη σχεδιαστεί. Η Κίνα και η Ινδία 

σχεδιάζουν σε συνέχεια των τροχιακών τους αποστολών (Chang’e-2 και 

Chandrayaan-2, αντίστοιχα) να προχωρήσουν σε προσσεληνώσεις ρομποτικών 

αποστολών. Η Αγγλία αναπτύσσει μικρού μεγέθους και χαμηλού κόστους 

διαστημόπλοια εφοδιασμένα με συστήματα αυτόματης οδήγησης και μικρού 

μεγέθους εργαλεία για να εξερευνήσει μεγάλα τμήματα της σεληνιακής επιφάνειας. 

Αδάμ Μαρία 

Αργυροπούλου Άννα 

Αντωνιάδη Σοφία 

Αλλοιμόνου Όλγα 

Βαϊόπουλος Γιώργος 
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Ομάδα 4: Μουσική και τραγούδια με θέμα το φεγγάρι 
 

Από την αρχαιότητα τα ουράνια σώματα προκαλούσαν το ενδιαφέρον όλων των 

λαών. Γι΄ αυτό άλλωστε, πολλά από αυτά τα είχαν θεοποιήσει. Αμέτρητοι άνθρωποι 

ασχολήθηκαν με την παρατήρηση και τη μελέτη τους. Παράλληλα, αποτέλεσαν 

πηγή έμπνευσης διαφόρων καλλιτεχνών.  

Στα δημοτικά τραγούδια γίνεται αναφορά στα ουράνια σώματα.  

• Παίρνουν τη θέση των πουλιών ως αγγελιοφόρων και καταφεύγει σ΄ αυτά 

συχνά ο ανώνυμος λαϊκός ποιητής, γιατί τα ουράνια σώματα είναι ψηλά και έτσι 

μπορούν να επιβλέπουν ολόκληρη τη γη και είναι σε θέση να ξέρουν το καθετί. 

Όπως στο: 

«Το φεγγαράκι ρώτησε, τ΄ αστέρια να στο ειπούνε 

πώς τρέχουνε τα μάτια μου όταν σε θυμηθούνε». 

• Στο γάμο (στο δρόμο για την εκκλησία): 

Σήμερα λάμπει ο ουρανός, σήμερα λάμπει η μέρα,  

σήμερα στεφανώνεται αϊτός την περιστέρα.  

Ο ήλιος είναι ο γαμπρός και το φεγγάρι η νύφη  

και τ' αστεράκια τ' ουρανού είναι οι συμπεθέροι. 

Σ' όποιο γάμο κι αν επήγα, τέτοιο ανδρόγυνο δεν είδα, 

να 'ναι ή νύφη πιτσουνάκι κι ό γαμπρός περιστεράκι. 

Σ' όσους γάμους κι αν επήγα, τέτοιο ανδρόγυνο δεν είδα,  

να 'χει ή νύφη τέτοια χάρη κι ό γαμπρός τέτοιο καμάρι 

• Στα νανουρίσματα που είναι από τα πιο τρυφερά τραγούδια, συνδεμένα με τη 

βρεφική και νηπιακή ηλικία. Χαρακτηριστικό το:  

«Κοιμήσου αστρί, κοιμήσου αυγή, κοιμήσου νιο φεγγάρι, 

κοιμήσου, που να σε χαρεί ο νιος που θα σε πάρει». 

• Στα παιδικά, με το πολύ γνωστό «Φεγγαράκι μου λαμπρό» 

Οι ρίζες της μελωδίας του «Φεγγαράκι μου λαμπρό» βρίσκονται σε ένα παλιό 

γαλλικό τραγούδι που δημοσιεύτηκε το 1761, το “Ah! Vous dirais-je Maman” (Θα 

σας λέω Μαμά!). Αυτό το τραγούδι που αρχικά δεν ήταν για παιδιά, έγινε 

γνωστό από το έργο 12 variations του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ.  

Στην Αγγλία, εμφανίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα το ποίημα “Twinkle, 

twinkle, little star” της Τζέιν Τέιλορ και πήρε τη μουσική από το γνωστό 

γαλλικό τραγούδι και απέκτησε παιδικό χαρακτήρα. Από τότε, υπάρχουν 

διάφορες εκδοχές σε όλο τον κόσμο και σε πολλές γλώσσες. Η δική μας είναι το 

«Φεγγαράκι μου λαμπρό». 
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Στην Ελλάδα, από το 19ο αιώνα, συναντάμε δημοτικά τραγούδια που αρχίζουν 

με τους πρώτους δυο στίχους «φεγγαράκι μου λαμπρό/φέγγε μου να περπατώ» 

ή με παραλλαγές.  

Φεγγαράκι μου λαμπρό 

Φέγγε μου να περπατώ 

Να πηγαίνω στο σχολιό, 

Να μαθαίνω γράμματα, 

Του θεού τα πράγματα, 

Ραψίματα, κεντίματα, 

Του θεού θελήματα. 

 

Πολλά τραγούδια διαφόρων ειδών έχουν εμπνευστεί κατά καιρούς από τη σελήνη η 

οποία αναφέρεται είτε στον τίτλο είτε στους στίχους των τραγουδιών. 

Ας δούμε μερικά ελληνικά τραγούδια που περιέχουν τη λέξη φεγγάρι. 

 

Το φεγγάρι είναι κόκκινο 

Στίχοι: Μάνος Χατζιδάκις 

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις 

Το φεγγάρι είναι κόκκινο 

το ποτάμι είναι βαθύ 

κι η αγάπη μου στα χέρια σου 

είναι κάτασπρο πουλί. 

Το φεγγάρι είναι πράσινο 

το ποτάμι είναι γαλάζιο 

έλα αγάπη μου και χόρεψε 

ίσα μ' αύριο το πρωί. 

Το φεγγάρι πήγε κι έπεσε 

στο ποτάμι το βαθύ 

κι η αγάπη μου κιτρίνισε 

σαν τη φλόγα στο κερί. 

Έλα αγάπη μου και χόρεψε 

ίσα μ' αύριο το πρωί. (δις) 

Το φεγγάρι πήγε κι έπεσε 

στο ποτάμι το βαθύ 

κι η αγάπη μου κιτρίνισε 

σαν τη φλόγα στο κερί. 

Έλα αγάπη μου και χόρεψε 

ίσα μ' αύριο το πρωί. (δις) 

 

 

 

 

Χάρτινο το φεγγαράκι 

Στίχοι: Νίκος Γκάτσος 

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις 

Θα φέρει η θάλασσα πουλιά  

κι άστρα χρυσά τ' αγέρι 

να σου χαϊδεύουν τα μαλλιά  

να σου φιλούν το χέρι. 

Χάρτινο το φεγγαράκι  

ψεύτικη ακρογιαλιά  

αν με πίστευες λιγάκι  

θα 'σαν όλα αληθινά. 

Δίχως τη δική σου αγάπη  

δύσκολα περνά ο καιρός. 

Δίχως τη δική σου αγάπη  

είναι ο κόσμος πιο μικρός. 

Χάρτινο το φεγγαράκι  

ψεύτικη ακρογιαλιά  

αν με πίστευες λιγάκι  

θα 'σαν όλα αληθινά. (δις) 
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Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι 

Στίχοι: Νότης Περγιάλης 

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις  
Τρεις μέρες χώρισα από σένα,  

τρεις νύχτες μένω μοναχή, 

σαν τα βουνά που στέκουν τώρα δακρυσμένα, 

όταν τα βρέχουν οι ουρανοί. 

Διώξε τη λύπη, παλικάρι, 

πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι! 

Πώς να 'βγω και να περπατήσω, 

τα λόγια του να θυμηθώ, 

με το φεγγάρι πώς, αχ πώς να τραγουδήσω, 

με το φεγγάρι πώς να παρηγορηθώ; 

Διώξε τη λύπη, παλικάρι, 

πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι! 

 

Χάθηκε το φεγγάρι 

Στίχοι:  Βαγγέλης Γκούφας 

Μουσική:  Σταύρος Ξαρχάκος 

Του ήλιου σβήστηκε το φως 

εχάθη το φεγγάρι 

και πάει το παλληκάρι 

καημός και πόθος μου κρυφός 

Πέτρα την πέτρα περπατώ 

το αίμα του ανασαίνω 

και πια δεν περιμένω 

μου σκότωσαν τόν π’ αγαπώ 

Καημός και πόθος μου κρυφός 

η νύκτα τον τυλίγει 

και τη φωνή μου πνίγει 

ο πόνος μου 'γινε αδελφός 

Πέτρα την πέτρα περπατώ 

το αίμα του ανασαίνω 

και πια δεν περιμένω 

μου σκότωσαν τόν π’ αγαπώ 

Ήρθε να μ’ εύρει την αυγή 

ήρθε να με φιλήσει 

ήρθε για να γεμίσει 

γαρύφαλλα κι αστέρια η γη 

Πέτρα την πέτρα περπατώ,  

φέγγει και ξημερώνει 

Γλυκό πουλί τ’ αηδόνι 

τραγούδα μου τον π’ αγαπώ. 

 

 

 

 

Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι 

Στίχοι:  Απόστολος Καλδάρας 

Μουσική:  Απόστολος Καλδάρας 

Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι 

το σκοτάδι είναι βαθύ 

κι όμως ένα παλληκάρι 

δεν μπορεί να κοιμηθεί 

Άραγε τι περιμένει 

απ’ το βράδυ ως το πρωί 

στο στενό το παραθύρι 

που φωτίζει με κερί 

Πόρτα ανοίγει πόρτα κλείνει 

με βαρύ αναστεναγμό 

ας μπορούσα να μαντέψω 

της καρδιάς του τον καημό 

 

Άμα δείτε το φεγγάρι  

Στίχοι:  Λευτέρης Παπαδόπουλος 

Μουσική:  Μίμης Πλέσσας 

Κι άλλη μέρα πέρασε να σε περιμένω 

κι άλλο Σαββατόβραδο έφυγε χαμένο 

κι ο καημός με άρπαξε πάλι απ’ τον ώμο 

θάμπωσαν τα μάτια μου να κοιτώ στο δρόμο 

Άμα δείτε το φεγγάρι 

να του πείτε να μη βγει 

να μη δει τα δάκρυά μου 

που πλημμύρισαν τη γη 

Το σκοτάδι χίμηξε απ’ το παραθύρι 

το κρασί σου πάγωσε μέσα στο ποτήρι 

φάνηκαν στο πέλαγο κάτι πυροφάνια 

πέλαγος ατέλειωτο κι η δική μου ορφάνια 

Άμα δείτε το φεγγάρι 

να του πείτε να μη βγει 

να μη δει τα δάκρυά μου 

που πλημμύρισαν τη γη 
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Καινούργιο μου φεγγάρι 

Στίχοι:  Άκης Δασκαλόπουλος 

Μουσική:  Μίμης Πλέσσας 

Ποιος να ’ναι αυτός που με κοιτά 

μ’ ένα παράπονο μεγάλο; 

Ποιος να ’ναι αυτός που δεν μπορώ 

από τον νου μου να τον βγάλω; 

Άναψε, καινούργιο μου φεγγάρι,  

φώτισε το έρημο στενό,  

φέξε για να ’ρθει το παλληκάρι,  

τα παλιά μεράκια μου ξεχνώ. 

Φέξε για να ’ρθει το παλληκάρι,  

τα παλιά μεράκια μου ξεχνώ. 

Ποιο να ’ναι εκείνο το παιδί 

που όλη τη νύχτα αναστενάζει; 

Περνά σαν ίσκιος, δε μιλά 

και η ματιά του με σπαράζει. 

Άναψε, καινούργιο μου φεγγάρι,  

φώτισε το έρημο στενό,  

φέξε για να ’ρθει το παλληκάρι,  

τα παλιά μεράκια μου ξεχνώ. 

Φέξε για να ’ρθει το παλληκάρι,  

τα παλιά μεράκια μου ξεχνώ. 

 

 

 

Αστέρι μου φεγγάρι μου  

Στίχοι: Γιάννης Θεοδωράκης 

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 
Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κλωνάρι μου 

κοντά σου θά 'ρθω πάλι, κοντά σου θά 'ρθω μιαν αυγή 

για να σου πάρω ένα φιλί και να με πάρεις πάλι. 

Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει, 

τ' άστρα κι ο ουρανός, το κρύο το φεγγάρι. 

Θα σ' αγαπώ, θα ζω μες στο τραγούδι 

θα μ' αγαπάς, θα ζεις με τα πουλιά 

θα σ' αγαπώ, θα γίνουμε τραγούδι 

θα μ' αγαπάς, θα γίνουμε πουλιά. 

Ο ποταμός είναι ρηχός 

κι ο ωκεανός είναι μικρός 

να πάρουν τον καημό μου. 

Να διώξουνε τα μάτια σου 

να πνίξουνε τους όρκους σου 

από το λογισμό μου. 

 

 

Έχει ένα φεγγάρι απόψε 

Στίχοι:  Βασίλης Γιαννόπουλος 

Μουσική:  Χρήστος Δάντης 

Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά 

την ώρα που μου είπες το αντίο 

τον λόγο σου δεν κράτησες 

μονάχο με παράτησες 

μεσ’ στη νύχτα και στο κρύο 

Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά 

χωρίς εσένα είπα θα πεθάνω 

από τον άδη γύρισα 

μη φεύγεις σού ψιθύρισα 

μείνε λίγο παραπάνω 

Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε 

που με κάνει κι αρρωσταίνω 

Έχει ένα φεγγάρι απόψε 

που μελαγχολώ 

Έχει ένα φεγγάρι απόψε 

σαν κι εμένα δακρυσμένο 

Πες μου πως θα έρθεις πάλι 

σε παρακαλώ 

Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά 

γυρνάς μεσ’ στο μυαλό μου και πονάω 

κι απόψε δεν κοιμήθηκα 

τα μάτια σου θυμήθηκα 

γύρνα πίσω σ’ αγαπάω 

Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε 

που με κάνει κι αρρωσταίνω 

Έχει ένα φεγγάρι απόψε 

που μελαγχολώ 

Έχει ένα φεγγάρι απόψε 

σαν κι εμένα δακρυσμένο 

Πες μου πως θα έρθεις πάλι 

σε παρακαλώ (δις) 
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Βασιλικός θα γίνω 

Στίχοι: Παραδοσιακό 

Μουσική: Παραδοσιακό 

Μωρέ βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου,  

στο παραθύρι σου. 

Κι ανύπαντρος θα μείνω για το χατίρι σου,  

για το χατίρι σου. 

Έβγα στο παραθύρι να δεις τι γίνεται,  

να δεις τι γίνεται. 

Το αίμα της καρδιάς μου για σένα χύνεται,  

για σένα χύνεται. 

Έβγα στο παραθύρι κρυφά απ’ τη μάνα σου,  

κρυφά απ’ τη μάνα σου. 

Και κάνε πως ποτίζεις τη μαντζουράνα σου,  

τη μαντζουράνα σου. 

Τούτο εδώ το καλοκαίρι θέλω να σε κάνω ταίρι. 

Το φεγγάρι κάνει βόλτα στης αγάπης μου την πόρτα,  

το φεγγάρι κάνει κύκλο στης αγάπης μου τον κήπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ήλιος βασιλεύει  

Στίχοι: Παραδοσιακό 

Μουσική: Παραδοσιακό 

Ο ήλιος βασιλεύει 

κι η μέρα σώνεται 

κι ο νους μου από τα σένα 

δεν συμμαζώνεται 

Ποιός σε φίλησε 

και σε κοκκίνισε 

το φεγγάρι κάνει βόλτα 

στης αγάπης μου την πόρτα 

το φεγγάρι κάνει κύκλο 

στης αγάπης μου το κήπο 

Έλα να φιληθούμε και φίλα με και συ 

κι αν δεν το μαρτυρήσω μαρτύρα το εσύ 

Έβγα να σε δω να παρηγορηθώ 

Το φεγγάρι κάνει βόλτα 

στης αγάπης μου την πόρτα 

το φεγγάρι κάνει κύκλο 

στης αγάπης μου το κήπο 

Εσύ είσαι το σταφύλι 

και εγώ το τσάμπουρο 

φίλα με εσύ στα χείλη  

και εγώ στο μάγουλο 

Ποίος σε φίλησε 

και σε κοκκίνισε 

το φεγγάρι κάνει βόλτα  

στης αγάπης μου την πόρτα 

το φεγγάρι κάνει κύκλο 

στης αγάπης μου το κήπο 

 

Ενδεικτικά ορισμένα ξενόγλωσσα τραγούδια με θέμα τη σελήνη είναι: 

• Dark side of the moon (Pink Floyd) 

• Child of the moon (Rolling Stones) 

• Moonchild (Rory Gallagher) 

 

Βάιος Κωνσταντίνος 

Γεωργοπούλου Γεωργία 

Γεωργούλα Ευαγγελία 

Γκρέλας Ανδρέας 
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Ομάδα 5: Το Φεγγάρι στη λογοτεχνία 
   

Το φεγγάρι δεν εξετάζεται μόνο μέσα από τα μάτια της Φυσικής αλλά και της 

Λογοτεχνίας. Πολλοί ποιητές και συγγραφείς συμπεριέλαβαν το φεγγάρι στα 

ποιήματά τους και διηγήματά τους, με χαρακτηριστικότερα: 

 

• Γιάννης Ρίτσος: «Η σονάτα του σεληνόφωτος» 

Άφησέ με να ρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε! 

Είναι καλό το φεγγάρι, - δε θα φαίνεται 

πού άσπρισαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι 

θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δε θα καταλάβεις. 

Άφησέ με να ρθω μαζί σου.  

Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι, 

αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες, 

ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου 

λησμονημένα λόγια – δε θέλω να τ’ ακούσω. Σώπα… 

 

• Κατερίνα Γώγου: «Πώς με κοιτάζει έτσι» 

Πώς με κοιτάζει έτσι 

αυτό το άσπρο κομμάτι χαρτί 

πώς με κοιτάζει έτσι το φεγγάρι... 

Πώς θροΐζει μέσα μου 

αυτό τον παγωμένο χάρτη στο βυθό 

πώς με κοιτάει έτσι το φεγγάρι... 

Ποιανού καιρού το λυπημένο δάχτυλο 

κρυμμένο πίσω από δάση και βουνά 

δείχνει παντού και πουθενά 

τι θέλει το φεγγάρι... 

Ποιανού αλόγου τρελαμένου το χλιμίντρισμα 

κάνει τόση αντήχηση μέσα μου 

μου διογκώνει το Εγώ μου... 

Ποιανής σελήνης έκλειψη 

ποιου φεγγαριού η χάση 

μαζί σηκώνει μέσα μου 

άμπωτη και παλίρροια δίδυμες αδερφές μου... 

πώς με κοιτά... 

Πώς σκύβει έτσι πάνω στο στόμα μου να δει 

αν ανασαίνω ο Καρυωτάκης...  
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• Μίλτος Σαχτούρης: «Το φεγγάρι γελάει»   

Καίει        

καίει η νύχτα  

οι άνθρωποι τρώνε  

ονομάζοντας σκοτεινές αρρώστιες 

η γυναίκα λέει για ένα γάμο  

Ανεβαίνει  

ανεβαίνει φωτεινή ρουκέτα 

στον ουρανό η νύφη   

ο γαμπρός κόλλησε στη γη  

γεμάτος κόκκινα στίγματα και στάχτη  

κλαίει η γυναίκα   

το φεγγάρι γελάει  

το φεγγάρι κλαίει   

η γυναίκα γελάει 

    

• Φεδερίκο Γκαρσία Λόρκα «Βγαίνει το Φεγγάρι» 

Όταν βγαίνει το φεγγάρι 

οι καμπάνες χάνονται, 

κι εμφανίζονται τ' απρόσβατα 

τα μονοπάτια.  

Όταν βγαίνει το φεγγάρι 

η θάλασσα σκεπάζει τη γη, 

κι η καρδιά αισθάνεται νησί 

καταμεσής του απείρου. 

Κανείς δεν τρώει πορτοκάλια 

κάτω απ' την πανσέληνο. 

Πρέπει να φας 

πράσινα φρούτα παγωμένα... 

Όταν βγαίνει το φεγγάρι 

με τα εκατό όμοια πρόσωπα 

το αργυρό νόμισμα 

κλαίει στην τσέπη. 

 

• Γιώργος Σεφέρης «Τελευταίος Σταθμός»  

Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ’ αρέσαν.  

Τ’ αλφαβητάρι των άστρων που συλλαβίζεις 

όπως το φέρει ο κόπος της τελειωμένης μέρας 

και βγάζεις άλλα νοήματα κι άλλες ελπίδες, 

πιο καθαρά μπορείς να το διαβάσεις.  
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Τώρα που κάθομαι άνεργος και λογαριάζω 

λίγα φεγγάρια απόμειναν στη μνήμη. 

νησιά, χρώμα θλιμμένης Παναγίας, αργά στη χάση  

ή φεγγαρόφωτα σε πολιτείες του βοριά ρίχνοντας κάποτε 

σε ταραγμένους δρόμους ποταμούς και μέλη ανθρώπων 

βαριά μια νάρκη.  

Κι όμως χτες βράδυ εδώ, σε τούτη τη στερνή μας σκάλα 

όπου προσμένουμε την ώρα της επιστροφής μας να χαράξει 

σαν ένα χρέος παλιό, μονέδα που έμεινε για χρόνια 

στην κάσα ενός φιλάργυρου, και τέλος 

ήρθε η στιγμή της πληρωμής κι ακούγονται 

νομίσματα να πέφτουν πάνω στο τραπέζι∙ 

σε τούτο το τυρρηνικό χωριό, πίσω από τη θάλασσα του Σαλέρνο 

πίσω από τα λιμάνια του γυρισμού, στην άκρη  

μιας φθινοπωρινής μπόρας το φεγγάρι 

ξεπέρασε τα σύννεφα, και γίναν 

τα σπίτια στην αντίπερα πλαγιά από σμάλτο. 

Σιωπές αγαπημένες της σελήνης. 

Είναι κι αυτός ένας ειρμός της σκέψης ένας τρόπος 

ν’ αρχίσεις να μιλάς για πράγματα που ομολογείς 

δύσκολα, σε ώρες όπου δε βαστάς σε φίλο 

που ξέφυγε κρυφά και φέρνει 

μαντάτα από το σπίτι κι από τους συντρόφους, 

και βιάζεσαι ν’ ανοίξεις την καρδιά σου 

μη σε προλάβει η ξενιτιά και τον αλλάξει.  

Ερχόμαστε απ’ την Αραπιά, την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, τη Συρία∙ 

το κρατίδιο 

της Κομμαγηνής, που ‘σβησε σαν το μικρό λυχνάρι 

πολλές φορές γυρίζει στο μυαλό μας, 

και πολιτείες μεγάλες που έζησαν χιλιάδες χρόνια 

κι έπειτα απόμειναν τόπος βοσκής για τις γκαμούζες  

χωράφια για ζαχαροκάλαμα και καλαμπόκια. 

Ερχόμαστε απ’ την άμμο της έρημος απ’ τις θάλασσες του….  

 

• Λεοπάρντι  Τζιακόμπο «Στη Σελήνη» 

Τώρα που έκλεισε έναν κύκλο ο χρόνος 

Θυμάμαι, ερχόμουν με τόση αγωνία 

Εδώ στον λόφο και σε κοιτούσα 

Σελήνη μου, γεμάτη χάρη. 

Κι εσύ, εκκρεμής πάνω απ’ το δάσος 

Το φώτιζες ολόκληρο, όπως τώρα. Τότε όμως 
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Το πρόσωπό σου ήταν θολό κι αβέβαιο 

Από τα δάκρυα που έρχονταν στα βλέφαρά μου 

Γιατί ήταν βάσανο η ζωή μου, κι είναι ακόμα, 

Δεν αλλάζει, σελήνη αγαπημένη. 

Κι όμως, μ’ ευχαριστεί 

Ν’ αναπολώ την εποχή της δυστυχίας μου. 

Είναι γλυκό, όταν είσαι νέος 

Και η πορεία της μνήμης είναι σύντομη 

Ενώ η ελπίδα έχει μεγάλο δρόμο 

Να θυμάσαι τα περασμένα 

 

• Τάσος Λειβαδίτης «Το άστρο του ταξιδιώτη»   

Από ένα χαμένο όνειρο εμείς έπρεπε να φτιάξουμε έναν  

δρόμο για να συναντηθούμε 

κι όταν μας τέλειωσαν τα δάκρυα στείλαμε τα πουλιά στους 

πεθαμένους φίλους μας 

χιόνιζε, φυσούσε αέρας και χτίσαμε το σπίτι μας με λίγη 

λησμονιά 

κι απ' όλες τις τύχες προτιμήσαμε εκείνη του ταξιδιώτη που 

δεν ξέρει το άστρο του πού τον οδηγεί 

ώσπου εξαγνιστήκαμε όπως αυτοί που έχουν πεθάνει εδώ  

και χρόνια. 

Ω ελπίδες της νιότης μας μείνατε στη μέση του δρόμου.  

Εμείς συνεχίσαμε 

και να που φτάσαμε απόψε εδώ σ' αυτόν τον άγνωστο τόπο, 

χωρίς αποσκευές, μα μ' ένα τόσο ωραίο φεγγάρι.  

 

• Κική Δημούλα «Μισό Φεγγάρι» 

Βλέπω ένα γούβωμα βαθύ. 

Ποιό χέρι αρπακτικό  

μπήκε πήρε πολύ έφυγε  

και δεν πρόφτασα;  

Άραγε σε ποιό όνειρο  

ανέθεσα του όλου τη φύλαξη 

και το πήρε ο ύπνος;  

Ακούω το νυχτολούλουδο  

σαν κούκος ρολογιού  

πετάγεται έξω απ΄το άρωμά του 

φωνάζοντας 

νύχτωσε βγες να δεις 

και είδα να χαράζεται ψηλά  
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ένα μισό και ούτε φεγγάρι  

σα μαχαιριά σε υπερφυσικό 

θεού σαγόνι ή μάλλον  

σαν φιλιού το κάτω χείλος  

και το επάνω να φιλάει το σκοτάδι 

-ποιός και σε ποιόν μισοείπε: 

αν είναι αργά  

κοιμήσου στο κρεβάτι μου εσύ  

κι εγώ στον καναπέ.  

Αχ, υπομνηστικό φεγγάρι 

στέκεις εκεί πάνω  

σα μισή ωραιότητα 

και σαν ολόκληρη ευκαιρία 

κοιτάζοντάς σε να μετρώ  

πόσα μισά δεν πρόλαβα 

ν΄αφήσω. 

Αγγελάκη Σοφία  

Αναγνωστοπούλου Ιωάννα 

Ασπρογιάννη Ζωή  

Γιάννο Κατερίνα 
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Επίσκεψη στο ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟ 
 

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο 

ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟ Υπάτης. Ο υπεύθυνος κ. Γιάννακας Γεώργιος μας έκανε λεπτομερή 

ενημέρωση για το γαλαξιακό μας και το ηλιακό μας σύστημα και τις προσπάθειες 

εξερεύνησης του διαστήματος. Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε στον θόλο του 

«πλανηταρίου» τις κινήσεις των άστρων. 

  

  

  

Αλλοιμόνου Όλγα 

Γιολδάση Άρτεμις 

Γιάννο Κατερίνα  
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Επίλογος 
 

Το φεγγάρι αποτελεί ένα από τα πιο μυστηριώδη δώρα του σύμπαντος στον 

άνθρωπο. Το βλέπουμε όπου κι αν πάμε, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, να 

κρέμεται επιβλητικό στο βάθος του νυχτερινού ουρανού, άλλοτε μισό και άλλοτε 

ολόγιομο. 

Η έλλειψη ατμόσφαιρας, κάνει προς το παρόν, απαγορευτική την εποίκισή του. Η 

προσπάθειες εξερεύνησής του πρόσφεραν χρήσιμα στοιχεία για τον σύγχρονο 

ανθρώπινο πολιτισμό. Σήμερα χρησιμοποιούμε και ενσωματώνουμε τις διαστημικές 

τεχνολογίες και ανακαλύψεις, με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινής μας ζωής. 

Ακόμη και αν δεν καταφέρουμε τελικά να πάμε στο φεγγάρι, «ταξιδεύουμε» με τα 

υπέροχα τραγούδια που έχουν γραφτεί γι’ αυτό. Το φεγγάρι φωτίζει τη σκοτεινή 

νύχτα και πολλές φορές τις δικές μας σκοτεινές πλευρές. 
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Βιβλιογραφία – Πηγές 
 

Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β΄ Γενικού Λυκείου  

Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής Β΄ Γενικού Λυκείου 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γενικού Λυκείου 

https://el.wikipedia.org 

http://www.stixoi.info 

http://www.lifo.gr 

 


