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ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  



ΗΛΙΟΣ  
• Ο Ήλιος είναι ο αστέρας του ηλιακού μας συστήματος και το λαμπρότερο σώμα του ουρανού. Είναι σχεδόν 

μια «σφαίρα» με διάμετρο 1,4 εκατομμύρια χιλιόμετρα και η μάζα του αποτελεί το 99.86% της μάζας του 
ηλιακού συστήματος. 

• Ο Ήλιος είναι το κοντινότερο άστρο στη Γη και η επιφανειακή του θερμοκρασία είναι περίπου 5.800 βαθμοί 
Κέλβιν. 

• Ο Ήλιος είναι ένας αστέρας νάνος που βρίσκεται στην κύρια ακολουθία, δηλαδή βρίσκεται σε μία συνεχής 
και διακριτή λωρίδα αστέρων που εμφανίζεται στο διάγραμμα αστρικού χρώματος και λαμπρότητας. Αυτά τα 
διαγράμματα είναι γνωστά ως διάγραμμα Χέρτζσπρουνγκ-Ράσελ. Τα αστέρια αυτά είναι γνωστά ως αστέρες 
κύριας ακολουθίας ή νάνοι αστέρες. 

• Η σημασία του Ήλιου στην εξέλιξη και τη διατήρηση της ζωής στη Γη είναι καίρια διότι με τη θεμελιώδη 
διαδικασία της φωτοσύνθεσης προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια για την ανάπτυξη των ζωντανών 
οργανισμών, και διατηρεί την επιφανειακή θερμοκρασία της Γης σε ανεκτά για τη ζωή επίπεδα, καθώς 
επίσης και προκαλεί τα μετεωρολογικά φαινόμενα. 

 

 



ΕΡΜΗΣ 

• Ο Ερμής είναι ο μικρότερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος.  

• Είναι γεμάτος κρατήρες, δεν έχει ατμόσφαιρα και καθώς είναι πολύ κοντά στον Ήλιο, έχει στην 
επιφάνειά του θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 400 °C.  

• Ο Ερμής κινείται πολύ γρήγορα στο διάστημα (37-56 χλμ. το δευτερόλεπτο). Εξαιτίας της μεγάλης 
ταχύτητας και της μικρής απόστασης από τον Ήλιο, ο πλανήτης αυτός έχει το μικρότερο σε διάρκεια 
έτος από όλους τους άλλους.  

 



  

ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
 

• Η Αφροδίτη είναι ο δεύτερος σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος. Είναι το 
πιο λαμπρό αντικείμενο στον νυκτερινό ουρανό μετά τον Ήλιο και τη Σελήνη. Ονομάζεται από το λαό 
Αυγερινός ή Αποσπερίτης.  

• Είναι παρόμοια με τη Γη σε μέγεθος, αλλά πολύ διαφορετική σε φυσικά χαρακτηριστικά, καθώς 
καλύπτεται από πυκνά νέφη διοξειδίου του άνθρακα και διοξειδίου του θείου και η πίεση και 
θερμοκρασία στην επιφάνεια της είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της Γης. Η Αφροδίτη 
ονομάζεται "αδελφή της Γης", ως προς την ομοιότητά της με αυτήν.  

 



ΓΗ  
 
• Η Γη αποτελεί τον τρίτο πιο κοντινό πλανήτη στον Ήλιο, τον πιο πυκνό και τον πέμπτο μεγαλύτερο σε 

μάζα στο Ηλιακό Σύστημα. Τον μεγαλύτερο ανάμεσα στους γήινους πλανήτες και το μοναδικό γνωστό 
ουράνιο σώμα που φιλοξενεί ζωή. Σύμφωνα με ενδείξεις η Γη σχηματίστηκε πριν από περίπου 4,54 
δισεκατομμύρια έτη.  

• Αλληλεπιδρά με τα άλλα αντικείμενα του χώρου μέσω βαρυτικών δυνάμεων, ιδιαίτερα με τον Ήλιο και 
την Σελήνη, η οποία αποτελεί τον μοναδικό μόνιμο φυσικό δορυφόρο της. Η αλληλεπίδραση της Γης 
με τα βαρυτικά πεδία της Σελήνης δημιουργεί την παλίρροια των ωκεανών, σταθεροποιεί την 
κατεύθυνση του άξονα περιστροφής της Γης και σταδιακά μειώνει τον ρυθμό περιστροφής της. Κατά 
την διάρκεια μιας πλήρους περιστροφής γύρω από τον Ήλιο, η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά 
της περίπου 366 φορές, δημιουργώντας 365 ηλιακές ημέρες ή ένα αστρικό έτος.  



ΑΡΗΣ 
 • Ο Άρης είναι ο τέταρτος σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης του Ηλιακού μας Συστήματος. Λέγεται 

συχνά και «ερυθρός πλανήτης» εξαιτίας του ερυθρού χρώματος που παρουσιάζει λόγω του 
τριοξειδίου του σιδήρου (Fe2O3) στην επιφάνειά του. O Άρης είναι ένας «γήινος πλανήτης»,  με λεπτή 
ατμόσφαιρα και με επιφάνεια που συνδυάζει τους κρατήρες σύγκρουσης της Σελήνης και τα 
ηφαίστεια, τις κοιλάδες, τις ερήμους και τα πολικά παγοκαλύμματα της Γης. Φαίνεται ακόμη να έχει 
περιοδικά επαναλαμβανόμενες «εποχές».  

• Ο Άρης διαθέτει ακόμη το Όρος Όλυμπος, το ψηλότερο γνωστό όρος στο Ηλιακό μας Σύστημα και την 
Κοιλάδα Μαρινέρις, τη μεγαλύτερη κοιλάδα. Το βαθύπεδο Βορεάλις που βρίσκεται στο βόρειο 
ημισφαίριο του πλανήτη καλύπτει το 40% της επιφάνειάς του και αποτελεί το υπόλειμμα μιας 
γιγάντιας σύγκρουσης. Στην περιφορά του γύρω από τον Ήλιο συνοδεύεται από δύο μικρούς 
δορυφόρους: τον Φόβο και τον Δείμο (= Τρόμο). Τον Σεπτέμβριο του 2015 η NASA ανακοίνωσε πως 
είχε στη διάθεση της στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη νερού στον πλανήτη. 



ΔΙΑΣ  
 • O Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος σε διαστάσεις και μάζα. Είναι ο πέμπτος κατά σειρά 

πλανήτης ξεκινώντας από τον Ήλιο. Είναι ένας γίγαντας αερίων με μάζα λίγο μικρότερη από το ένα χιλιοστό της ηλιακής, 
αλλά δυόμισι φορές μεγαλύτερη του αθροίσματος της μάζας των υπόλοιπων πλανητών του ηλιακού συστήματος.  

• Όταν φαίνεται από την Γη, ο Δίας μπορεί να φτάσει σε φαινόμενο μέγεθος -2,95, καθιστώντας τον κατά μέσο όρο, το τρίτο 
φωτεινότερο αντικείμενο στον ουρανό τη νύχτα μετά από τη Σελήνη και την Αφροδίτη.  

• Ο Δίας αποτελείται κυρίως από υδρογόνο, με το ένα τέταρτο της μάζας να είναι ήλιο. Μπορεί επίσης να έχει βραχώδη 
πυρήνα που αποτελείται από βαρύτερα στοιχεία. Λόγω της ταχείας περιστροφής του, το σχήμα του Δία είναι πεπλατυσμένο 
σφαιροειδές. Η εξωτερική ατμόσφαιρα είναι εμφανώς χωρισμένη σε διάφορες ζώνες σε διάφορα γεωγραφικά πλάτη, με 
αποτέλεσμα αναταραχή και καταιγίδες κατά μήκος των ορίων αλληλεπίδρασής τους. 

• Ένα σημαντικό αποτέλεσμα είναι η Μεγάλη Ερυθρά Κηλίδα, μια τεράστια καταιγίδα που είναι γνωστό ότι υπήρχε 
τουλάχιστον από τον 17ο αιώνα, οπότε και παρατηρήθηκε για πρώτη φορά με τηλεσκόπιο. Γύρω από τον πλανήτη είναι ένα 
αχνό πλανητικό σύστημα δακτυλίων και μια ισχυρή μαγνητόσφαιρα. Περιβάλλεται επίσης από τουλάχιστον 67 φεγγάρια, 
συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων μεγάλων φεγγαριών του Γαλιλαίου, όπως ονομάζονται τα φεγγάρια που 
ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά από τον Γαλιλαίο το 1610. Ο Γανυμήδης, ο μεγαλύτερος από αυτά τα φεγγάρια, έχει 
διάμετρο μεγαλύτερη από εκείνη του πλανήτη Ερμή. 

 



ΚΡΟΝΟΣ  
 

• Κρόνος, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Το όνομα του προέρχεται  από τον Θεό της σοδειάς και των 
συγκομιδών. Είναι ο έκτος πλανήτης σε απόσταση από τον ήλιο και ο δεύτερος μεγαλύτερος.  

• Είναι κι’ αυτός ένας αέριος πλανήτης με 7/10 της πυκνότητας του νερού. Όπως ο Δίας έτσι και ο 
Κρόνος δεν έχει σταθερή επιφάνεια μόνο στρώματα αερίων. Τα άσπρα είναι υψηλά νέφη και τα 
κίτρινα χαμηλότερα.   

• Οι δακτύλιοι του Κρόνου χωρίζονται σε περιοχές με κενά ανάμεσά τους. Το γνωστότερο κενό μεταξύ 
των δακτυλίων είναι το χάσμα Cassini που χωρίζει τον A δακτύλιο από τον B. Ο Α και Β είναι οι πιο 
φωτεινοί ενώ ο C πιο αμυδρός. Είναι πιθανόν να δημιουργήθηκαν από απομεινάρια δορυφόρων του 
Κρόνου οι οποίοι θα δημιουργήθηκαν από τον πρόσκρουση με μετεωρίτες ή κομήτες ενώ 
περιστρεφόταν γύρω από τον Κρόνο. Μεγάλο τμήμα των δακτυλίων αποτελείται από πάγους που 
περιστρέφονται γύρω από τον πλανήτη μαζί με θραύσματα μετάλλου, κόκκους σκόνης και χώματα. 

 



  
ΟΥΡΑΝΟΣ  
 

• Ο έβδομος πλανήτης σε απόσταση από τον ήλιο. Με όνομα που προέρχεται από την αρχαία Θεότητα 
του Ουρανού, πατέρας του Κρόνου και του Δία. Μεγαλύτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι ο άξονας 
περιστροφής γύρω από τον εαυτό του βρίσκεται σχεδόν πάνω από την εκλειπτική δίνοντας την 
εντύπωση ότι κυλά στην τροχιά του. Οι δακτύλιοι του είναι σκοτεινοί και στενοί.  

• Εμφανισιακά δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πέρα από τους δακτυλίους. Αυτό άλλαξε όταν 
ερεύνησαν τον πλανήτη με το τηλεσκόπιο Hubble το οποίο εμφάνισε κλιματικές αλλαγές και ροζ 
σύννεφα μεθανίου. Τα σύννεφα στην εξωτερική επιφάνεια έχουν -220 βαθμούς Κελσίου και κάτω απ’ 
αυτά υπάρχουν τέσσερις στρώσεις από σύννεφα.  

• Οι δορυφόροι του Ουρανού είναι ονομασμένοι από χαρακτήρες  του Γουίλιαμ Σαίξπηρ και του 
Αλεξάντερ Πόουπ και αυτοί είναι Oberon, Titania και Miranda. 

 



ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ  
 
• Συμβολίζεται με την τρίαινα του θεού Ποσειδώνα. Είναι ο τελευταίος πλανήτης του Ηλιακού 

συστήματος. Έχει κι αυτός μια κηλίδα κοντά στο νότιο ημισφαίριο και μια μεγάλη σκοτεινή κηλίδα 
συγκρίσιμη με τη μεγάλη κηλίδα του Δία. Είναι επίσης αντικυκλώνας με αραιά σύννεφα στις άκρες. 
Όπως ο Ουρανός έτσι και ο Ποσειδώνας τα εξωτερικά νέφη του βρίσκονται στους -220 βαθμούς 
Κελσίου και οι στρώσεις είναι παρόμοιες. Χαρακτηριστικό του πλανήτη είναι τα εξαιρετικά δυναμικά 
συστήματα καταιγίδων με ταχύτητες που πετυχαίνουν σχεδόν υπερηχητική ροή. 


