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ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ∆ΟΞΑΣΙΕΣ ΜΥΘΟΙ-
ΑΛΗΘΕΙΕΣ 

 

1.Το Τρίγωνο των Βερµούδων. 
   Το Τρίγωνο των Βερµούδων ή Τρίγωνο του ∆ιαβόλου όπως α-
ποκαλείται, είναι µια περιοχή στο δυτικό τµήµα του Βόριου Ατ-
λαντικού  Ωκεανού στην νοτιοανατολική ακτή των Η.Π.Α. Συγ-
κεκριµένα θεωρείται το νοητό τρίγωνο που σχηµατίζεται ανάµεσα 
στις Βερµούδες το Μαϊάµι της Φλόριντας και το Σαν Χουάν του 
Πουέρτο Ρίκο. Τα τελευταία εκατό χρόνια στην περιοχή αυτή έχει 
σηµειωθεί ένας αξιοσηµείωτος αριθµός περίεργων εξαφανίσεων 
αεροπλάνων, καραβιών και ανθρώπων. Η αρχή του µύθου φαίνε-
ται πως ξεκίνησε από τον Χριστόφορο Κολόµβο ο οποίος στις 8 
Οκτώβριου του 1932 έγραψε στο ηµερολόγιο του πλοίου ότι στην 
περιοχή αυτήν συµβαίνουν περίεργα φαινόµενα, ιδίως µε τις πυξί-
δες. Ωστόσο οι Αµερικανικές αρχές δεν αποδέχονται την ονοµασία 
αυτή καθώς και η ακτοφυλακή ισχυρίζεται ότι δεν συµβαίνει τίπο-
τε το εξωπραγµατικό. 

Γνωστότερες εξαφανίσεις. 

Το πλοίο Cyclops: 

   Το πλοίο κατά την διάρκεια του 1ου Παγκοσµίου Πολέµου πήρε εντο-
λή να καταπλεύσει στην Βραζιλία για  ανεφοδιασµό. Κατά την επιστρο-
φή του στο Ρίο Ντε Τζανέιρο  κάνει στάση στα νησιά Μπαρµπάντος  στις 
4 Μαΐου του 1918 και από τότε το πλοίο, το πλήρωµα και οι 306 επιβά-
τες εξαφανίστηκαν.     

Πτήση 19: 

   Μια καλοκαιρινή µέρα του 1945, πέντε αεροσκάφη του αµερικανικού 
ναυτικού κάνοντας περιπολία στην περιοχή άρχισαν να εκπέµπουν σήµα-
τα κινδύνου. Μετά από λίγο χάνονται από τα ραντάρ  και εξαφανίζονται 
στην περιοχή αυτή.  

Το Sulphur Queen: 

   Το Sulphur Queen ήταν ένα τάνκερ  που µετέφερε θειάφι από το Τέξας  
στην Βιρτζίνια. Η τελευταία επικοινωνία µε το πλοίο γίνεται στις 3 Φεβ-
ρουαρίου 1963, όµως το πλοίο δεν φτάνει στον προορισµό του, ενώ η ακ-
τοφυλακή βρίσκει µονό ένα σωσίβιο του πλοίου. 



 

Το Αεροσκάφος 680: 

   Μια νύχτα του 1965 το αεροσκάφος της αµερικανικής πολεµικής αερο-
πορίας ταξιδεύει από το Μιλγουώκι στις Μπαχάµες. Το αεροσκάφος  δεν 
καταφέρνει να φτάσει στον  προορισµό του και χάνεται στη περιοχή αυ-
τή.   

 

Μύθοι-δοξασίες. 

    Οι άνθρωποι λόγω των πολυάριθµων και ανεξήγητων εξαφανίσεων 
στη περιοχή του Τριγώνου των Βερµούδων κατασκεύασαν διάφορες µε-
ταφυσικές θεωρίες. Μια από τις πιο διαδεδοµένες είναι η ύπαρξη της χα-
µένης  Ατλαντίδος στα βάθη του Τριγώνου. Συγκεκριµένα, σύµφωνα  µε 
διάφορες µαρτυρίες πιστεύεται ότι  µεγάλα κρυσταλλικά  αντικείµενα σε 
σχήµα πυραµίδας υπάρχουν στα νερά τις περιοχής. Κάτι που παραπέµπει 
στα κτίρια της µυθικής πόλης. 

   Άλλη θεωρία λέει ότι πίσω από τις µυστηριώδεις εξαφανίσεις στο Τρί-
γωνο των Βερµούδων βρίσκονται οι εξωγήινοι. Οι απαγωγές µπορεί να 
γίνονται είτε µέσω της φυσικής παρουσίας εξωγήινων σκαφών στην πε-
ριοχή, είτε προς µία µυστική υποθαλάσσια βάση, είτε µε απευθείας τηλε-
µεταφορά. Η εξήγηση αυτή είναι η πιο δηµοφιλής και έχει τους περισσό-
τερους υποστηρικτές.  

   Επίσης κάποιοι πιστεύουν ότι  οι εξαφανίσεις αυτές οφείλονται σε µια 
πολυδιάστατη δίνη ή πύλη. Οι πύλες αυτές πιστεύεται ότι µεταφέρουν τα 
αντικείµενα σε διαφορετικές διαστάσεις ή χρονικές περιόδους ή πλανή-
τες. 

 

Επιστηµονική εξήγηση.    

   Οι επιστηµονικές µελέτες µέχρι στιγµής δεν έχουν καταλήξει σε ξεκά-
θαρο συµπέρασµα για τα αίτια των µυστηριωδών εξαφανίσεων. Πολλοί 
επιστήµονες πιστεύουν ότι στην περιοχή υπάρχουν µαγνητικές ανωµαλί-
ες. Αυτό θεωρούν ότι επηρεάζει τις πυξίδες τα όργανα πλοήγησης και 
τους ασύρµατους µε αποτέλεσµα τον αποπροσανατολισµό και την επικο-
ινωνία των αεροσκαφών και των πλοίων. Πάντως  η ύπαρξη τέτοιων 
µαγνητικών πεδίων  στην περιοχή δεν αποτελεί συµπέρασµα κάποιας 
λεπτοµερειακής επιστηµονικής έρευνας.     



   Επιστήµονες στο Πανεπιστήµιο Κάρντιφ ανακάλυψαν τεράστια συγ-
κέντρωση  µεθανίου παγιδευµένη στον πάτο του Ωκεανού. Το αέριο αυτό 
είναι υπεύθυνο για το θάνατο πολλών θαλάσσιων µικροοργανισµών. Το 
ίζηµα περιέχει βακτήρια που παράγουν µεθάνιο, το οποίο συσσωρεύεται 
ως παγωµένο µεθάνιο που ονοµάζεται υδρίτης του αερίου, ή αλλιώς υδα-
τούχο µεθάνιο. Μέσα σε δευτερόλεπτα από τη διάρρηξη θύλακα µεθανί-
ου, το αέριο εκρήγνυται στην επιφάνεια χωρίς προειδοποίηση. Εάν το 
πλοίο βρίσκεται στην περιοχή της έκρηξης του αερίου, το νερό από κάτω 
του θα χάσει την πυκνότητά του. Το σκάφος θα µπορούσε να βυθιστεί 
και τα ιζήµατα να καλύψουν την επιφάνειά του καθώς πέφτει στον πυθ-
µένα της θάλασσας. Ακόµη και τα αεροπλάνα που πετούν από πάνω θα 
µπορούσαν να πάρουν φωτιά κατά τη διάρκεια µιας έκρηξης µεθανίου. 

   Η τελευταία επιστηµονική θεωρία και η πιο αληθοφανής είναι η θεωρία 
κατά την οποία για τις εξαφανίσεις στο τρίγωνο τον Βερµούδων  ευθύ-
νονται τα καιρικά φαινόµενα. Τα κυριότερα σηµεία που επικαλούνται οι 
υποστηρικτές αυτής της θεωρίας είναι τα ρεύµατα του κόλπου και τα 
µικρότερα  επιφανειακά και υποθαλάσσια ρεύµατα που µπορούν αφενός 
να παρασύρουν τα συντρίµµια σε µεγάλες αποστάσεις και αφετέρου είναι 
υπαίτια για τη δηµιουργία πολλών περίεργων φαινόµενων. Τέτοια φαινό-
µενα είναι η ξαφνική εµφάνιση οµίχλης λόγω θερµοκρασιακών διαφορών 
ή και ξαφνική δηµιουργία έντονων  κυµατισµών που φτάνουν τα δεκα-
πέντε µέτρα και µπορούν να αποβούν µοιραία για οποιοδήποτε πλοίο 
πλέει στην περιοχή αυτή. Επίσης παρατηρείται στην περιοχή απρόβλεπτη 
δηµιουργία καταστροφικών θυελλών και καταιγίδων. 

 

 



2.Ανεµοστρόβιλος 

Οι άνεµοι στην ελληνική µυθολογία 

   Ισχυρές οι πνοές των ανέµων στην Ησιόδεια Θεογονία.  
Στο έπος αυτό, όπου καταγράφεται η γένεση των θεών και η δηµιουργία 
από αυτούς του κόσµου, οι φυσικές δυνάµεις, όπως οι άνεµοι, δεν είναι 
παρά προσωποποιηµένες θεότητες, γόνοι θεών, που γεννούν κι αυτοί µε 
τη σειρά τους άλλα δαιµονικά όντα. Αλλά αν στον Ησίοδο είναι συχνός ο 
λόγος για τους ανέµους, τι θα λέγαµε για τα οµηρικά έπη! Εκεί όπου οι 
άνεµοι αντιβουίζουν στα δάση, ανταριάζουν το πέλαγος ή αρπάζουν 
ξαφνικά τους θνητούς για να τους οδηγήσουν στον άλλο κόσµο. Στους 
τρεις ανέµους του Ησιόδου, τον Ζέφυρο, τον Βορέα και τον Νότο, προσ-
θέτει ο Όµηρος και τον Εύρο (Οδύσσεια, ε 295 - 96), που είναι ανατολι-
κός, ή νοτιοανατολικός. Ο Ζέφυρος, ο Βορέας, ο Νότος εξουσίαζαν µε τη 
δυναµική παρουσία τους και δρούσαν ευεργετικά αλλά και συχνά κακό-
βουλα απέναντι στους ανθρώπους.  
    Υπήρχαν όµως και άλλοι συναφείς δαίµονες, όπως οι Βορεάδες, οι 
Άρπυιες, ο Τυφώνας. Από του τυφώνα τη σπορά πάλι άνεµοι διάφοροι, 
που δεν κατονοµάζονται στο έπος, ήταν ο φόβος και ο τρόµος των θνη-
τών (Ησίοδο. Θεογ. 869 - 880). Με ιεροτελεστίες και µαγικές πρακτικές 
προσπαθούσαν να εξευµενίσουν τους ανέµους οι αρχαίοι και όριζαν ειδι-
κούς λειτουργούς για το σκοπό αυτό. Στην Αττική ήταν οι "Ευδάνεµοι", 
στην Κόρινθο, οι "Ανεµοκοίται". Αλλά και στη µυκηναϊκή εποχή το ίδιο 
θα συνέβαινε. Έχουν φωνή οι άνεµοι και γρηγοράδα γι' αυτό και τους 
φαντάζονταν φτερωτούς και έτσι τους εικόνιζαν. Τους φαντάζονταν όµως 
και σαν άλογα φτερωτά που γεννούσαν κιόλας άλλα µυθικά άλογα, όπως 
γέννησε ο Ζέφυρος µε την Άρπυια Ποδάγρη τον Ξάνθο και τον Βαλίο. 
     Άλλωστε και ο Ποσειδώνας, κύριος των ανέµων, έπαιρνε πολύ συχνά 
τη µορφή ίππου στους µύθους. Τους ανέµους τους εξαπολύουν ή τους 
καταπραΰνουν ο Ποσειδώνας, ο ∆ίας, η Αθηνά. Ο ∆ίας , είχε ορίσει "τα-
µία" των ανέµων τον Αίολο, που έπαυε ή σήκωνε κατά βούληση τους α-
νέµους, για αυτό και ο Αίολος, όταν κατευόδωσε από το νησί του τον 
Οδυσσέα, του ΄δωσε ένα ασκί όπου µέσα του είχε φυλακίσει όλων των 
λογιών τους ανέµους και όρισε µόνο ο Ζέφυρος να παραπέµψει, ούριος, 
τα καράβια. Αλλά και η Άρτεµη δεν ήταν που κρατούσε τα καράβια των 
Ελλήνων στην Αυλίδα και δεν έστελνε άνεµο ευνοϊκό, ώστε να αποπλεύ-
σουν για την Τροία και δεν ήταν η Ιφιγένεια το εξιλαστήριο θύµα που 
έσβησε το θυµό της.  
 
 
 
 



Ο τροµακτικός Τυφώνας 

    Όταν οι θεοί του Ολύµπου νίκησαν στην Τιτανοµαχία και τη Γιγαντο-
µαχία κι έριξαν τους Τιτάνες στα Τάρταρα και αφάνισαν τους Γίγαντες, η 
Γη, για να πάρει εκδίκηση για τα παιδιά της, ενώθηκε µε τον Τάρταρο και 
γέννησε, στερνό αντίπαλο των Ολυµπίων, τον Τυφώνα. Τέρας ήταν ο 
Τυφώνας µε χέρια δυνατά και ακάµατα πόδια. Από τους ώµους του φύτ-
ρωναν εκατό κεφάλια φιδιού που πέταγαν έξω τις γλώσσες τους και γλεί-
φονταν. Τα κεφάλια του λαµποκοπούσαν από τη φλόγα των µατιών τους, 
ενώ από τα στόµατά τους έβγαιναν λογιών φωνές που ξεσήκωσαν απε-
ρίγραπτη βοή. Στην αναµέτρησή τους µε τον ∆ία ήταν ο θεός από τη µια 
µε τις αστραπές, τις βροντές και τους κεραυνούς του κι αυτός από την 
άλλη µε τους µανιασµένους ανέµους και τις φλόγες. Μέσα στην κοσµο-
γονική αυτή αναταραχή, η γη σειόταν κι η θάλασσα ύψωνε τεράστια κύ-
µατα κι έβραζε γη, ουρανός και πόντος. Ο ∆ίας τελικά τον νίκησε τον 
Τυφώνα και τον έριξε µε οργή στα βάθη του Τάρταρου. 
Στον Απολλόδωρο (Βιβλ. 1,6,3), η γιγάντια, τροµακτική µορφή του Τυ-
φώνα περιγράφεται µε κάθε φρικιαστική λεπτοµέρεια και η µονοµαχία 
του µε τον ∆ια παρουσιάζεται ακόµα πιο σκληρή. Κι ενώ οι άλλοι θεοί 
για να αποφύγουν τον Τυφώνα κατέφυγαν έντροµοι στην Αίγυπτο, µετα-
µορφώθηκαν µάλιστα και σε ζώα για µεγαλύτερη ασφάλεια, ο ύψιστος 
θεός του Ολύµπου µετά βίας κατόρθωσε να σωθεί. 
   Ο Τυφώνας προσωποποιούσε για τους Αρχαίους όχι µόνο τον βίαιο ά-
νεµο αλλά γενικότερα την ηλεκτρισµένη ατµόσφαιρα και την ηφαιστεια-
κή και σεισµική δραστηριότητα, φαινόµενα που ανατρέπουν την εύρυθµη 
λειτουργία των φυσικών µηχανισµών και απειλούν τις ίδιες τις θεότητες 
που επιτηρούν και διαφυλάσσουν την τάξη του κόσµου. 
Από τον Τυφώνα γεννήθηκαν οι άνεµοι που φυσούν υγροί στη θάλασσα 
και λυσσοµανούν, µεγάλη συµφορά για τους θνητούς, έτσι όπως χάνονται 
κι αυτοί µαζί µε τα καράβια τους στον πόντο. Το ίδιο φυσούν και στην 
ξηρά και καταστρέφουν την ανθόσπαρτη γη σκεπάζοντας τα πάντα µε 
σκόνη και προκαλώντας δεινή ταραχή (Ησίοδο. Θεογ. 869-880). 
Του Τυφώνα γόνοι ήταν εξάλλου και ο Κέρβερος, η Λερναία Ύδρα, η 
Σκύλα και άλλα αποτρόπαια όντα. 

Ορισµός 

   Ο ανεµοστρόβιλος ή επίσηµα αεροδίνη, είναι ένα µικρής έκτασης µε-
τεωρολογικό φαινόµενο µικρής χρονικής διάρκειας. Όπως εξηγεί και το 
όνοµά του πρόκειται για κατακόρυφο ή κεκλιµένο στροβιλισµό του αέρα 
που διαρκεί από µερικά δευτερόλεπτα µέχρι λίγα λεπτά της ώρας.Στο βό-
ρειο ηµισφαίριο συνήθως η φορά του ανεµοστρόβιλου είναι δεξιόστροφη, 
σε αντίθεση µε το νότιο ηµισφαίριο όπου η φορά είναι αριστερόστροφη. 



Αίτια σχηµατισµού 

   Το φαινόµενο αυτό προκαλείται λόγω του ιξώδους του ατµοσφαιρικού 
αέρα, ιδιαίτερα όταν θερµές µάζες του υψώνονται µε ταχύτητα που υπερ-
βαίνουν κάποιο σχετικό "κρίσιµο όριο", ή όταν συναντούνται αντίθετα 
ρεύµατα αέρος. Μπορεί επίσης να δηµιουργηθεί σε κάποιο αιφνίδιο εµ-
πόδιο κινούµενης µάζας αέρος, όπως συµβαίνει κυρίως σε κορυφές βου-
νών. Τυχόν συνδυασµός δύο παραπάνω παραγόντων αυξάνει πολύ την 
ένταση του φαινοµένου. Στην αγγλική ορολογία οι ανεµοστρόβιλοι ονο-
µάζονται whirlwinds. Άλλες ονοµασίες είναι "δαίµονες κονιορτού" 
(dustdevils) ή "στήλες άµµου" (sandpillars). 

Χαρακτηριστικά 

� Ο ανεµοστρόβιλος κάνει εµφανή την παρουσία του από τη σκόνη 
(κονιορτό) που παρασύρεται κατά την ανοδική φορά του. Γενικά η 
διάµετρος του ανεµοστρόβιλου είναι πολύ µικρή, το πολύ λίγα 
µέτρα, πλην όµως ο άνεµος που αναπτύσσεται σε αυτόν µπορεί να 
αποκτήσει ένταση στροβιλιζόµενης θύελλας, ενώ ο κονιορτός που 
αναρπάζεται από το έδαφος φθάνουν σε µεγάλο ύψος, µε συνέπεια 
την ελάττωση της ορατότητας τοπικά. Πολλές φορές µπορεί να 
προκληθούν περιορισµένες καταστροφές, κυρίως από αρπαγή και 
πτώση επικαθήµενων µικρών αντικειµένων. 

� Στα µεγαλύτερα ύψη η παρουσία ανεµοστρόβιλου γίνεται αντιληπ-
τή από τις απότοµες παρενοχλήσεις που προκαλούνται στις πτήσε-
ις των αεροσκαφών που µπορεί να γίνουν επικίνδυνες για µικρά 
αεροσκάφη όσο η ένταση αυτού είναι µεγαλύτερη, ειδικότερα στις 
απογειώσεις και τις προσγειώσεις. 

� Όταν ένας ανεµοστρόβιλος δηµιουργηθεί ή περάσει πάνω από µία 
επιφάνεια νερού, θάλασσα ή λίµνη, αντί για σκόνη υψώνει ελεύθε-
ρα σταγονίδια, οπότε και λαµβάνει λευκό ή γκρίζο χρώµα. 

Ένταση και ζηµιές 

  Οι περισσότεροι ανεµοστρόβιλοι στη Γη είναι ασθενείς και µικροί σε 
διαστάσεις, συνήθως µε διάµετρο λίγων µέτρων ή ακόµα και µισό έως 
1 µέτρο και ύψος µερικά µέτρα, ενώ η µέγιστη ταχύτητα των ανέµων 
φτάνει κατά µέσο όρο τα 70 χιλιόµετρα/ώρα (45 µίλια/ώρα). Συνήθως 
διαλύονται σε διάστηµα λιγότερο του ενός λεπτού από την δηµιουργία 
τους. 

   Πολύ σπάνια έχει συµβεί κάποιοι ανεµοστρόβιλοι να ενισχυθούν 
και να µεγαλώσουν, φτάνοντας σε διάµετρο ακόµα και τα 90 µέτρα 



(300 πόδια) και σε ύψος πάνω από 1.000 µέτρα, µε συνολική διάρκεια 
ζωής έως και τα 20 λεπτά. Σε τέτοιους ακραίους, έχουν κατά καιρούς 
συµβεί άνεµοι µε ταχύτητες που έφτασαν τα 100 - 120 χιλιόµετ-
ρα/ώρα (62 - 75 µίλια/ώρα), προκαλώντας σηµαντικές ζηµιές ή εξαι-
ρετικά σπάνια ακόµα και θύµατα. 

 

∆ιαφορές από τον σίφωνα 

   Πολλές φορές ο ανεµοστρόβιλος συγχέεται µε τον σίφωνα, αλλά υπάρ-
χουν αξιοσηµείωτες διαφορές ανάµεσα στα δύο αυτά φαινόµενα: 

1. Ο σίφωνας είναι συνήθως µεγαλύτερης έντασης από τον ανεµοσ-
τρόβιλο. 

2. Οι αιτίες και ο τρόπος δηµιουργίας του σίφωνα είναι εντελώς δια-
φορετικές από του ανεµοστρόβιλου, που αιτίες του είναι είτε κάπο-
ιο φράγµα, είτε η διαφορά θερµοκρασίας σε πολύ µικρή ακτίνα. 

3. Ο σίφωνας δηµιουργείται µέσα σε τεράστια καταιγιδοφόρα σύννε-
φα (σωρειτοµελανίες) και αποφύεται από τη βάση τους, φτάνοντας 
έως το έδαφος, ενώ ο ανεµοστρόβιλος «σηκώνεται» από το έδα-
φος, µε εντελώς αίθριο ουρανό ή το πολύ ελαφρά νέφωση.   

 

 

 

 



3.Ήλιος 

 

 

 

 

 

Ο µύθος του Ήλιου 

   Στην πρώιµη ελληνική µυθολογία ο Ήλιος ήταν προσωποποιηµένος 
σαν θεότητα, τον οποίο ο Όµηρος αντιστοιχεί στον ηλιακό Τιτάνα Υπε-
ρίωνα. Στην Ελληνική µυθολογία ο Τιτάνας Υπερίων ήταν εκείνος που 
γέννησε την αδελφή του Θείας, τον Ήλιο, την Σελήνη και την Ηώ. Ο Ή-
λιος οδηγούσε το πύρινο άρµα του στον ουρανό. Συχνά απεικονιζόταν 
φωτοστεφανωµένος νεαρός σε άρµα, φορώντας ένα µανδύα και µε µία 
υδρόγειο και ένα καµουτσίκι. Η γνωστότερη ιστορία στην οποία συµµε-
τέχει ο Ήλιος είναι αυτή του γιού του Φαέθοντα, ο οποίος σκοτώθηκε 
οδηγώντας το ηλιακό άρµα. Μια µέρα, ο πατέρας του τον άφησε να οδη-
γήσει το άρµα του. Όµως ο Φαέθων δεν στάθηκε αντάξιος της εµπιστο-
σύνης του πατέρα του και δεν οδήγησε καλά το άρµα. Κατέβηκε µε το 
άρµα τόσο χαµηλά στη γη, ώστε την έκαψε και τα ποτάµια άρχισαν να 
ξεραίνονται. Ο ∆ίας, θέλοντας να προλάβει χειρότερες καταστροφές, τον 
γκρέµισε µε ένα κεραυνό στον Ηριδανό ποταµό, σκοτώνοντάς τον.     



Στην Οδύσσεια ο Οδυσσέας και το επιζόν πλήρωµά του καταφτάνουν σε 
ένα νησί, αφιερωµένο στον θεό Ήλιο, το οποίο η Κίρκη ονοµάζει Υπερί-
ωνα αντί για Ήλιο. Εκεί φυλάσσονταν τα ιερά κόκκινα Βόδια του Ηλίου. 
Ο Ήλιος λατρευόταν στην Πελοπόννησο, και ιδιαίτερα στη Ρόδο (πίστε-
υαν ότι το νησί το ανέσυρε από τη θάλασσα ο Ήλιος), όπου κάθε χρόνο 
διοργανώνονταν γυµναστικά πρωταθλήµατα προς τιµήν του. 
 

Αιγυπτιακή  µυθολογία 

   Γυρίζοντας το χρόνο πίσω, στο µέσο αιγυπτιακό βασίλειο, γύρω στο 
1780 π.Χ. και έπειτα, στην Αρχαία Αίγυπτο "επισκιαζόταν" από την πα-
ρουσία ενός πανίσχυρου θεού του ήλιου, του θεού Ρα. O Νείλος ήταν τό-
σο σηµαντικός στους αρχαίους Αιγυπτίους, για την καρποφορία της γης, 
ώστε ο πολιτισµός αυτός τον είχε θεοποιήσει. Ένας άλλος παράγων, ο ή-
λιος, επενεργούσε στα νερά του µεγάλου αυτού πλωτού ποταµού, κάνον-
τας τα εδάφη εύφορα. Έτσι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χάρισαν στον ήλιο λατ-
ρευτικές ιδιότητες, ταυτίζοντάς τον µε έναν θεό τους.  

Το βασίλειο της Αιγύπτου κυβερνάται από βασιλείς, τους Φαραώ. Ο Ρα 
της Αιγύπτου ήταν ο πρώτος βασιλιάς και ο δηµιουργός των πάντων. 
Από τότε, τα διακοσµητικά πλαίσια, τα οποία αποτελούν τον παραδοσια-
κό τρόπο για να γράφονται σε αυτά οι τίτλοι των Φαραώ, περιείχαν τον 
ανάλογο τίτλο που έδειχνε ότι ο βασιλιάς ήταν ο γιος του Ρα. Ο θεός Ρα 
ήταν ο δηµιουργός των θεών, των ανθρώπων, του κόσµου. Έµβληµά του 
ήταν ο ήλιος, το σύµβολο της ζωής, του φωτός.  

 
 
Ο Ήλιος ως ουράνιο σώµα 
   Ο Ήλιος είναι ο αστέρας του ηλιακού µας συστήµατος και το λαµπρό-
τερο σώµα του ουρανού. Είναι σχεδόν µια τέλεια σφαίρα µε διάµετρο 1,4 
εκατοµµύρια χιλιόµετρα (109 φορές περισσότερο από τη Γη), και η µάζα 
του (2×1030 κιλά) αποτελεί το 99.86% της µάζας του ηλιακού συστήµα-
τος. Η φωτεινότητά του είναι τέτοια, ώστε κατά την διάρκεια της ηµέρας 
να µην επιτρέπει, λόγω της έντονης διάχυσης του φωτός, σε άλλα ουρά-
νια σώµατα να εµφανίζονται (µε εξαίρεση τη Σελήνη και σπανιότερα την 
Αφροδίτη). Ο Ήλιος είναι το κοντινότερο στη Γη άστρο, σε απόσταση 
149,6 εκατοµµυρίων χιλιοµέτρων (1 ΑΜ) 

 

 



 

 

Αρχαία Επιστήµη 

    

   Ο Αναξαγόρας, πρώτος υποστήριξε ότι ο ήλιος είναι µια πυρωµένη 
πέτρα και η σελήνη είναι χώµα και πέτρες, όπως η γη. Ο Ήλιος ακολου-
θεί µία τροχιά µέσα στον Γαλαξία σε µία απόσταση 25.000 µε 28.000 έτη 
φωτός από το κέντρο του, ολοκληρώνοντας µία περιφορά σε περίπου 226 
εκατοµµύρια έτη (Κοσµικό έτος). Η σηµασία του Ήλιου στην εξέλιξη και 
την διατήρηση της ζωής στη Γη είναι καίρια, καθώς µε τη θεµελιώδη δι-
αδικασία της φωτοσύνθεσης προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια για την 
ανάπτυξη των ζωντανών οργανισµών, και διατηρεί την επιφανειακή θερ-
µοκρασία της Γης σε ανεκτά για τη ζωή επίπεδα, καθώς επίσης και προ-
καλεί τα µετεωρολογικά φαινόµενα. 

 

 

 
 

 

 



 

Μέγεθος και απόσταση 
   Στην αντίληψη του µεγέθους τού Ήλιου συχνά γίνεται λόγος του όρου 
"φαινόµενη διάµετρος του Ηλίου". Φαινόµενη διάµετρος του Ηλίου η 
οποία είναι η γωνία µε την οποία παρατηρείται ο Ήλιος από τη Γη.Η φαι-
νόµενη διάµετρος του Ήλιου µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους: 
Στις 3 Ιανουαρίου λαµβάνει τη µεγαλύτερη τιµή, ίση προς 32́  36́ ΄,2 ενώ 
στις 4 Ιουλίου περιορίζεται στην ελάχιστη τιµή των 31́  32́ ΄. Συνεπώς η 
µέση τιµή της φαινόµενης διαµέτρου είναι 32́  4΄΄,1.Αυτή η µεταβολή της 
φαινόµενης διαµέτρου αποδεικνύει ότι η Γη δεν περιφέρεται γύρω τον 
Ήλιο σε κυκλική τροχιά αλλά σε ελλειπτική σε τρόπο ώστε την 1η Ιανο-
υαρίου η απόσταση Γης-Ήλιου να λαµβάνει την ελάχιστη τιµή των 
147.100.000 km και στις 2 Ιουλίου τη µέγιστη τιµή των 152.100.000 km. 
Έτσι η µέση τιµή της απόστασης είναι 149.504.312 km. 
 

 

 

Σύσταση 
   Ο Ήλιος αποτελείται κατά 74% από υδρογόνο, κατά 25% από ήλιο και 
1% από άλλα στοιχεία. Το υδρογόνο αποτελεί το κύριο καύσιµο για τις 
θερµοπυρηνικές αντιδράσεις που παράγουν την ενέργεια που ακτινοβο-
λεί, ενώ το ήλιο προέρχεται κυρίως από τα προϊόντα της πυρηνικής σύν-
τηξης του υδρογόνου. 

 

 

 

 

Η ενέργεια του Ηλίου 
   Ο Ήλιος είναι µία τεράστια σφαίρα από διάφορα αέρια κυρίαρχα των 
οποίων είναι το υδρογόνο και το ήλιο. Η θερµοκρασία που επικρατεί 
στον Ήλιο είναι τόσο µεγάλη ώστε να εξαερώνονται ακόµη και τα µέ-
ταλλα. Η ποσότητα ενέργειας που παράγεται είναι απίστευτη. Έχει προσ-
διοριστεί πως σε κάθε δευτερόλεπτο ο Ήλιος εκπέµπει τόση ενέργεια όση 
θα έδινε µια έκρηξη 4 δισεκατοµµυρίων βοµβών υδρογόνου των 100 µε-
γατόνων η κάθε µία. Και όλα αυτά για ένα µόνο δευτερόλεπτο, ενώ ο Ή-
λιος εκπέµπει εδώ και 5 δισεκατοµµύρια χρόνια και θα συνεχίσει τουλά-
χιστον για άλλα τόσα. 
 



 

 

 

         Μαγνητικό πεδίο 

   H απεικόνιση του ηλιακού µαγνητικού πεδίου. Η σπειροειδής µορφή 
οφείλεται στην διαφορική περιστροφή του Ήλιου. Ο Ήλιος είναι ένα 
µαγνητικά ενεργό αστέρι. ∆ιαθέτει ένα ισχυρό, εναλλασσόµενο µαγνητι-
κό πεδίο το οποίο αλλάζει από έτος σε έτος και αντιστρέφει την πολικό-
τητα του περίπου κάθε έντεκα χρόνια, γύρω από το ηλιακό µέγιστο. Το 
µαγνητικό πεδίο του ήλιου επηρεάζει πολλά φαινόµενα που συνολικά 
ονοµάζονται ηλιακή δραστηριότητα, όπως οι ηλιακές κηλίδες στην επι-
φάνεια του Ήλιου, οι ηλιακές εκλάµψεις, και ο ηλιακός άνεµος που µε-
ταφέρει ύλη µέσα στο Ηλιακό Σύστηµα. Οι επιπτώσεις της ηλιακής 
δραστηριότητας στη Γη περιλαµβάνουν το σέλας σε µέτρια έως υψηλά 
γεωγραφικά πλάτη, και η διακοπή των ραδιοφωνικών επικοινωνιών και 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 

 

 



4.Κόκκινο φεγγάρι 

 

Θρύλοι και παραδόσεις 

   Η Σελήνη καταλαµβάνει σηµαντική θέση στους µύθους, τις παραδόσεις 
και τις δοξασίες του κάθε λαού. Για τους παραδοσιακούς λαούς η Σελήνη 
αντιπροσώπευε πάντα τη σκοτεινή πλευρά της φύσης, την αόρατη όψη 
της. Εκείνη ελέγχει παλίρροιες, βροχές, ύδατα, πληµµύρες κι εποχές και 
ως εκ τούτου τη διάρκεια της ζωής.  

   Η Πανσέληνος συµβολίζει την ολότητα, την ολοκλήρωση, την ισχύ και 
την πνευµατική δύναµη. Για τους Ινδιάνους είναι το φως του µεγάλου 
πνεύµατος αλλά σε κάποιες φυλές η Σελήνη είναι µια µοχθηρή και κακο-
ποιός δύναµη. Οι Ίνκας µιλούσαν για µια όµορφη κοπέλα, που ερωτεύ-
τηκε το φεγγάρι και ενώθηκε για πάντα µε αυτό. 

Οι µύθοι της Ελλάδας 

   Γνωστές από αρχαιοτάτων χρόνων οι µάγισσες της Θεσσαλίας, αλλά 
και η Μαγεία της Κρήτης. Με τις νεράιδες και τα ξωτικά, όπως πίστευαν 
σε πολλές νησιωτικές περιοχές, να πληµµυρίζουν τη νύχτα της αυγουστι-
άτικης πανσελήνου τα δάση για να σκορπίσουν έρωτα σε ό,τι αγγίζουν µε 
το ραβδί τους και να φεύγουν, λίγο προτού ξηµερώσει. 
Οι πρόγονοί µας βάφτισαν στη µυθολογία τη Σελήνη Εκάτη. Τη λάτρευ-
αν και την έτρεµαν. Κάποιοι πίστευαν ότι είναι η κόρη του ∆ία και της 
∆ήµητρας, άλλοι της Ήρας και του Περσέα κι άλλοι την ταύτιζαν µε την  
Άρτεµη. 

Τι συµβαίνει όµως στην πραγµατικότητα 

     Η Σελήνη φτάνει στο µισό της περιστροφής της γύρω από τη Γη, δείχ-
νει την πλευρά της, που φωτίζεται από τον Ήλιο, και φαντάζει στον ου-
ρανό σαν ολοστρόγγυλος φωτεινός δίσκος, ως Πανσέληνος. Από τον ή-
λιο η Σελήνη φαίνεται σαν να βρίσκεται πίσω από τη γη. 
Όσο για την αίσθηση ότι το αυγουστιάτικο φεγγάρι είναι µεγαλύτερο και 
φωτεινότερο, ο κ. ∆απέργολας εξηγεί ότι αυτό έχει να κάνει µε το γεγο-
νός ότι το τόξο που διαγράφει η Σελήνη είναι µικρότερο και πιο κοντά 
στον ορίζοντα, οπότε µας φαίνεται πιο µεγάλο, αν και στην πραγµατικό-
τητα η Σελήνη το καλοκαίρι έχει µικρότερη φυσική διάµετρο απ' ότι τον 
χειµώνα. 



   Η Σελήνη έλκει τη Γη, όπως βέβαια και η Γη τη Σελήνη. Η Πανσέληνος 
του Αυγούστου έχει ένα χαρακτηριστικό, που την κάνει να ξεχωρίζει. Το 
διαφορετικό, δικό της χρώµα. Ειδικά λίγο µετά την ανατολή της, αλλά 
και προς τη δύση της. Μετά το µπλε φεγγάρι που παρακολουθήσαµε στα 
τέλη Ιουλίου (δηλαδή την 2η Πανσέληνο µέσα σε έναν µήνα) έρχεται 
τώρα η ολική έκλειψη υπερπανσελήνου, δηλαδή το κόκκινο φεγγάρι. Η 
προτελευταία φορά που είχε παρατηρηθεί ήταν το µακρινό 1982! Η τελε-
υταία 2015. Η επόµενη φορά θα είναι το 2033, οπότε όπως καταλαβαίνε-
τε πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σπάνιο γεγονός. 
Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της ΝΑSA τη βραδιά εκείνη, η Σελήνη 
θα φαίνεται έντονα κόκκινη και 14% µεγαλύτερη σε µέγεθος από το σύ-
νηθες. Η υπερπανσέληνος συµβαίνει διότι η τροχιά της Σελήνης γύρω 
από τη Γη δεν είναι κυκλική αλλά ελλειπτική. Υπερπανσέληνο έχουµε 
όταν η Σελήνη βρίσκεται στο περίγειό της και τότε φαίνεται 14% µεγα-
λύτερη και 30% λαµπρότερη σε σχέση µε την εµφάνισή της όταν βρίσκε-
ται στο απόγειό της. Όπως εξηγεί ο διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου 
Αστρονοµίας και Αστροφυσικής Αναστάσιος ∆απέργολας, «η Σελήνη 
τον Αύγουστο, όταν µεσουρανεί, δηλαδή όταν βρίσκεται στο µέγιστο 
ύψος, δεν φθάνει πολύ ψηλά πάνω από τον ορίζοντα, το φως της φθάνει 
σε εµάς διατρέχοντας µεγαλύτερο πάχος ατµόσφαιρας µε αποτέλεσµα να 
διαχέεται και να απορροφάται το κυανό τµήµα του χρώµατος. 
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