
 Οι 8 πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος 

Το Ηλιακό σύστημα περιλαμβάνει τον Ήλιο και όλα τα αντικείμενα τα οποία κινούνται σε 

τροχιά γύρω από αυτόν μέσα στο πεδίο βαρύτητάς του, είτε περιστρεφόμενα άμεσα γύρω από 

αυτόν είτε κινούμενα σε τροχιές γύρω από άλλα σώματα που κινούνται γύρω από τον Ήλιο.  

Τα αντικείμενα με τη μεγαλύτερη μάζα που περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο, ο οποίος 

συγκεντρώνει την κύρια μάζα του Ηλιακού συστήματος, είναι οι οκτώ πλανήτες που 

σχηματίζουν το πλανητικό σύστημα, των οποίων οι τροχιές είναι σχεδόν ελλειπτικές και 

βρίσκονται πάνω στο επίπεδο που ορίζει η εκλειπτική. Οι τέσσερις εσώτεροι, ο Ερμής, η 

Αφροδίτη, η Γη και ο Άρης αποτελούν τους λεγόμενους γήινους πλανήτες και αποτελούνται 

κυρίως από πετρώματα και μέταλλα. Οι τέσσερις εξώτεροι πλανήτες ονομάζονται αέριοι 

γίγαντες. Από αυτούς, οι δύο μεγαλύτεροι, ο Δίας και ο Κρόνος αποτελούνται από υδρογόνο 

και ήλιο και οι άλλοι δύο, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας αποτελούνται από νερό, αμμωνία και 

μεθάνιο. Με εξαίρεση τον Ερμή και την Αφροδίτη οι υπόλοιποι πλανήτες διαθέτουν φυσικούς 

δορυφόρους, ενώ οι αέριοι γίγαντες διαθέτουν επιπλέον και δακτυλίους, οι οποίοι 

αποτελούνται από πάγο και σκόνη.  

 

 

ΗΛΙΟΣ  

Ο Ήλιος είναι ο αστέρας του ηλιακού μας συστήματος και το λαμπρότερο σώμα του ουρανού 

(περισσότερες πληροφορίες στην προηγούμενη εργασία). 

 

 

ΕΡΜΗΣ  

Η ύπαρξη του πλανήτη Ερμή ήταν γνωστή από την αρχαιότητα. Πήρε το όνομά του από τον Θεό 

Ερμή, που ήταν ο αγγελιοφόρος των Ολύμπιων Θεών, επειδή φαινόταν να κινείται 

γρηγορότερα στον ουρανό από οποιονδήποτε άλλο πλανήτη. Ο Ερμής είναι ο εγγύτερος 

πλανήτης στον Ήλιο βρισκόμενος σε μέση απόσταση από αυτόν περίπου 58.000.000 km. Το 

περιήλιό του, δηλαδή η κοντινότερη απόσταση του πλανήτη από τον Ήλιο, είναι περίπου 

47.000.000 km , ενώ το αφήλιο - η πιο μακρινή απόσταση από τον Ήλιο - είναι σχεδόν 

70.000.000 km. Η απόστασή του από τη Γη κυμαίνεται μεταξύ 91.700.000 και 218.900.000 km 

και εξαρτάται από τις θέσεις των δύο πλανητών. Είναι ο δεύτερος μικρότερος πλανήτης στο 

ηλιακό σύστημα μετά τον Πλούτωνα. Η διάμετρός του, 4900 km περίπου, είναι μόλις ~ 40% 

μεγαλύτερη από της Σελήνης και ~ 40% μικρότερη από της Γης. Είναι μικρότερος σε μέγεθος 

από τον Γανυμήδη και τον Τιτάνα, δορυφόροι του Δία και του Κρόνου, αντίστοιχα.  

Περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του σε 59 περίπου γήινες ημέρες και περιφέρεται γύρω 

από τον Ήλιο σε 88 γήινες ημέρες. Η επιφάνειά του είναι διάσπαρτη από κρατήρες όπως και 

της Σελήνης. Η μέση επιφανειακή του θερμοκρασία είναι περίπου 170 βαθμοί Κελσίου. Ο 
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Ερμής έχει μια αραιότατη ατμόσφαιρα που αποτελείται κυρίως από ήλιο, ενώ δεν έχει κανένα 

δορυφόρο. Επειδή είναι εσωτερικός πλανήτης και βρίσκεται κοντά στον Ήλιο μπορεί να 

παρατηρηθεί μόνο λίγο πριν από την ανατολή του Ήλιου ή λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα. 

 

 

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. Απέχει 108.000.οοο χλμ από τον Ήλιο και ανήκει κι αυτή 

στους γαιώδεις ή βραχώδεις πλανήτες. Η θερμοκρασία της είναι γύρω στους 450 βαθμούς 

Κελσίου (αυτή είναι ζέστη!). Έχει και ατμόσφαιρα, που είναι πυκνή και θανατηφόρα.  

Αποτελείται από διοξείδιο του άνθρακα και ολίγον θειϊκό οξύ, γι' αυτό στην Αφροδίτη 

επικρατεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στη συννεφιασμένη της ατμόσφαιρα αστράφτει 

συνεχώς! Η Αφροδίτη κάνει μια περιφορά γύρω από τον Ήλιο σε 225 γήινες μέρες και μια 

περιστροφή γύρω από τον εαυτό της σε 243 γήινες μέρες. 

 

 

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. 

Ο άξονας περιστροφής της Γης έχει κλίση 23,4° με τον κάθετο στο επίπεδο τροχιάς της άξονα, 

με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εποχικές διαφορές στην επιφάνεια της Γης με περίοδο ενός 

τροπικού έτους (365,24 ηλιακές μέρες). 

 Η Γη γυρίζει γύρω από τον άξονά της, όπως γυρίζει και γύρω από τον Ήλιο. Με την περιστροφή 

της αυτή εξηγείται η ανατολή και η δύση του Ηλίου, πού κάνει το ουράνιο αυτό σώμα να 

φαίνεται ότι κινείται στον ουρανό. Αυτό είναι και η αίτια, πού ακολουθούν κατά σειρά οι 



ημέρες και οι νύχτες. Ο Ήλιος φωτίζει μόνο το μέρος της Γης, πού είναι γυρισμένο σε αυτόν και 

έτσι το μισό μέρος της είναι στο σκοτάδι, ενώ το άλλο μισό στο φως. 

Η Γη συμπληρώνει μια στροφή γύρω στον άξονά της σε 24 ώρες. Πραγματικά, η διάρκεια αυτής 

της στροφής έχει προσδιορίσει την ήμερα, σαν μονάδα του χρόνου. Στον ισημερινό, κάθε 

ημέρα των 24 ωρών έχει 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. Η ισότητα αυτή των ημερών και 

των νυχτών δεν παρατηρείται σε όλη τη Γη, γιατί ο άξων, πού γύρω του γυρίζει η γήινη σφαίρα, 

έχει μια κλίση πάνω στο επίπεδο της ελλείψεως. 

 

 

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. Ο πλανήτης ήταν 

γνωστός από τους αστρονόμους της αρχαιότητας και συνδέθηκε με τη μυθολογία και τις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις πολλών πολιτισμών. Οι Ρωμαίοι ονόμασαν τον πλανήτη από το 

ρωμαϊκό θεό Δία (Jupiter). 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 (έχει μια μικρή, αλλά σημαντική διόγκωση γύρω από τον 



ισημερινό). 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 

 Ο Κρόνος διακρίνεται από όλους τούς άλλους πλανήτες από τους δακτυλίους του που τον 

κάνουν το πιο θαυμάσιο από όλα τα ουράνια σώματα, που βλέπουμε με το τηλεσκόπιο. 

Δυστυχώς, οι δακτύλιοι αυτοί που αποτελούν αίνιγμα για τούς επιστήμονες δεν φαίνονται 

χωρίς τηλεσκόπιο. Δίνουν την εντύπωση ότι σχηματίζονται από εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια 

πολύ μικρά σωματίδια, ίσως τόσο μικρά, όπως οι κόκκοι της σκόνης. Πολλοί ειδικοί 

επιστήμονες έχουν τη γνώμη ότι μερικά από αυτά τα σωματίδια θα μπορούσαν να είναι 

κρύσταλλα πάγου. 

Οι εννέα δορυφόροι του Κρόνου είναι έξω από τους δακτυλίους. Ίσως να υπήρχε άλλοτε και 

ένας άλλος δορυφόρος. Πολλοί νομίζουν ότι αυτός ο δέκατος δορυφόρος που βρισκόταν πάρα 

πολύ κοντά στον Κρόνο, μετετράπη σε λεπτά σωματίδια, τα οποία αποτελούν σήμερα τούς 

δακτυλίους. 

Το έτος για τον Κρόνο, έχει σχεδόν 50 φορές μεγαλύτερη διάρκεια από το έτος της Γης. Δηλαδή, 

ένας άνθρωπος 60 χρονών, πού ζει στη Γη, εάν ζούσε στον Κρόνο θα είχε ηλικία 2 ετών. 

Ο Κρόνος παρουσιάζει μια περιστροφική κίνηση γύρω στον άξονά του, πού συγκρίνεται με την 

περιστροφική κίνηση της Γης, αλλά είναι πολύ ταχύτερη. Μια στροφή συμπληρώνεται σε 10 

ώρες και 14 λεπτά. Σε κάθε μέρος του ισημερινού τού Κρόνου, η ημέρα και η νύχτα είναι μόνο 

5 ώρες και 7 λεπτά. Συνεπώς ο Ήλιος δύει ύστερα από 5 ώρες και 7 λεπτά από την ανατολή του. 

Οι δακτύλιοι και οι δορυφόροι του Κρόνου διαχύνουν το ηλιακό φως και κατά συνέπεια οι 

νύχτες δεν είναι πολύ σκοτεινές σε αυτόν τον πλανήτη. 

Ο όγκος τού Κρόνου είναι πολύ πιο μεγάλος από τον όγκο της Γης, ωστόσο η βαρύτητα στην 

επιφάνειά του, δεν είναι πολύ πιο μεγάλη από την βαρύτητα τής Γης. 

Ένα άτομο πάνω στον Κρόνο δεν θα ζύγιζε πολύ περισσότερο από όσο ζυγίζει στη Γη. Γιατί ο 

Κρόνος αποτελείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από υλικά πολύ ελαφρά και η βαρύτητα είναι 

σχετικά ασθενής. Από τότε, πού γνώρισε ο άνθρωπος, ότι υπάρχουν και άλλοι πλανήτες, έκανε 

πάντα την ερώτηση, αν πάνω σε αυτούς τους πλανήτες υπάρχουν κάτοικοι. Εάν τους 

εξετάσουμε όμως έναν-έναν χωριστά θα δούμε ότι στον Κρόνο π.χ. η παγωνιά είναι πολύ 



μεγάλη και η ατμόσφαιρα του αποτελείται από αέρια που δεν θα επέτρεπαν ζωή. Μπορούμε 

λοιπόν να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι σε αυτόν τον πλανήτη δεν υπάρχουν ζωντανά 

πλάσματα (σύμφωνα με την άποψη της επιστήμης). 

 

 

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. 

Αν και δεν υπάρχει σαφώς καθορισμένη στερεή επιφάνεια στον Ουρανό, το ακραίο τμήμα του 

αέριου περιβλήματος του Ουρανού που είναι προσβάσιμο με τηλεανίχνευση ονομάζεται 

ατμόσφαιρα. Η ουράνια ατμόσφαιρα μπορεί να διαιρεθεί σε τρία στρώματα: την 

τροπόσφαιρα, ανάμεσα ύψη των -300 και 50 χλμ και πιέσεων 100 - 0,1 bar (10 MPa έως 10 

kPa), τη στρατόσφαιρα, που εκτείνεται σε υψόμετρο μεταξύ 50 και 4000 χιλιομέτρων και 

πιέσεις μεταξύ 0,1 και 10-10 bar (10 kPa έως 10 μΡa), καθώς και τη θερμόσφαιρα ή στέμμα 

που εκτείνεται σε απόσταση από 4.000 χιλιόμετρα μέχρι σε τόσο μεγάλη όσο 50.000 

χιλιόμετρα από την επιφάνεια.  

 

 

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. Η απόσταση του Ποσειδώνα από τον Ήλιο είναι 4,495e9 χλμ. 

Η ατμόσφαιρα Ποσειδώνα υποδιαιρείται σε δύο κύριες περιοχές: το χαμηλότερο στρώμα της 

τροπόσφαιρας, όπου θερμοκρασία μειώνεται με το υψόμετρο και τη στρατόσφαιρα, όπου 

αυξάνεται η θερμοκρασία με το ύψος. Τα όρια μεταξύ των δύο, η τροπόπαυση, εμφανίζεται σε 

πίεση 0,1 bars (10 kPa).  



 


