
 

 

Ο ουρανόσ ςε αςτρικό χρόνο 12:00 

 

Μζςα Μαρτίου   Μεςάνυχτα Τοπικι ϊρα 

Μζςα Απριλίου   10μ.μ Τοπικι ϊρα 

Μζςα Μαΐου   9μ.μ Θερινι ϊρα 



Ο ουρανόσ Μαρτίου – Απριλίου (R.A. 10h – 14h) 

 

IC 3568 
Lemon Slice Nebula 

ΡΛΑΝΘΤΙΚΟ ΝΕΦΕΛΩΜΑ ΣΤΘΝ ΚΑΜΘΛΟΡΑΔΑΛΘ 
12h32.9m +82o33’ 

Μζγεκοσ 10 
Διάμετροσ 6’’ 

 

Ζνα από τα λαμπρότερα ςε μια λίςτα παραμελθμζνων νεφελωμάτων 

(Sky & Telescope, Ιανουάριοσ 1999, ςελ. 126). Απαιτεί μζτρια 

μεγζκυνςθ για να είναι κακαρά αναγνωρίςιμο. Σε ζνα 5 ιντςϊν (12.5 

cm) τθλεςκόπιο ςτα 90x, είναι κακαρά ορατό ςαν ζνα άςτρο ςφικτά 

τυλιγμζνο από μια ςυμπαγι μπάλα από χνοφδι, που κάνει αντίκεςθ με 

ζνα άςτρο 10ου μεγζκουσ, 7’ ςτα ανατολικά και το οποίο δεν 

παρουςιάηει τζτοια κόλωςθ. 

Επειδι είναι τόςο κοντά ςτον Βόριο Ουράνιο Ρόλο, αυτό το αντικείμενο 

βρίςκεται πιο εφκολα με αλταηιμουκιακι ςτιριξθ παρά με ιςθμερινι. 

 

 

M40 
Winnecke 4 

ΔΙΡΛΟ ΑΣΤΟ ΣΤΘΝ ΜΕΓΑΛΘ ΑΚΤΟ 
12h22.2m +58o05’ 
Μεγζκθ 9.7, 10.2 
Διαχωριςμόσ 52’’ 
Γωνία κζςθσ 75ο 

 

Αυτό είναι το μοναδικό αντικείμενο Messier που είναι διπλό άςτρο. Ο 

Messier το καταχϊρθςε επειδι ο Hevelius το 1660 ανζφερε ζνα 

νεφζλωμα ςε αυτι τθν κζςθ· ο Messier ςυμπζρανε ότι ιταν κυρίωσ ζνα 

διπλό άςτρο  που ο Hevelius το ζβλεπε κολό λόγω του ατελοφσ οργάνου 

που είχε. 



Σθμειϊςτε ότι τα άςτρα είναι μόνον 10ου μεγζκουσ· είναι κακαρά ορατά 

με ζνα τθλεςκόπιο 3.5 ιντςϊν (9 cm), αλλά υπάρχει πολφ λαμπρότερο 

άςτρο ςτο πεδίο. 

 

Mizar και Alcor 
η1,2 Ursae Majoris 
SAO 28737 
HIP 65378 
LX200 Star 137 
NexStar Star 3151 

ΤΙΡΛΟ ΑΣΤΟ ΣΤΘΝ ΜΕΓΑΛΘ ΑΚΤΟ 
13h23.9m + 54o56’ 

Μεγζκθ 2.2, 3.9, 4.0 
Διαχωριςμοί 14.6’’, 708’’ 

Γωνίεσ κζςθσ 153ο, 71ο 

  

Εξέχοντα αντικείμενα. Ο Mizar και ο Alcor, η1 και η2 τθσ Μεγάλθσ Άρκτου, 

είναι ζνα ηεφγοσ άςτρων, ορατό με γυμνό οφκαλμό, γνωςτό από τουσ 

αρχαίουσ χρόνουσ. Ο Mizar είναι από μόνοσ του ο πρϊτοσ τθλεςκοπικά 

διπλόσ που ανακαλφφκθκε (από τον Riccioli το 1650). Ανάμεςά τουσ 

υπάρχει ζνα άςχετο άςτρο, το οποίο μερικζσ φορζσ ονομάηεται Sidus 

Ludovicianum (”άςτρο  του Λουδοβίκου”), και το οποίο, λανκαςμζνα, 

εξελιφκθ ςαν ζνασ νζοσ πλανιτθσ το 1723 από ζναν Γερμανό 

αςτρονόμο ο οποίοσ και το ονόμαςε προσ τιμιν του Λουδοβίκου V τθσ 

Ζςςθσ – Ντάρμςταντ. 

 

Γαλαξίασ Whirlpool 
M51 
NGC 5194 

ΣΡΕΙΟΕΙΔΘΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΘΘΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΥΝΕΣ 
13h29.9m +47o12’ 

Μζγεκοσ 8.4 
Διαςτάςεισ 11’ x 7’ 

 

Αυτόσ ο γαλαξίασ δείχνει ςπειροειδι δομι πιο πολφ από οποιονδιποτε 

άλλον· με ζνα τθλεςκόπιο 8 ιντςϊν (20 cm) κα δοφμε τουσ ςπειροειδείσ 

βραχίονεσ υπό καλζσ ςυνκικεσ. Ζνασ γαλαξίασ δορυφόροσ ςτ άκρο ενόσ 

από τουσ ςπειροειδείσ βραχίονεσ προςδιορίηεται ςαν NGC 5195. 

Ωσ προσ τθν επιφανειακι λαμπρότθτα, ο Μ51 είναι αξιοςθμείωτα 

αμυδρότεροσ από, για παράδειγμα, τουσ Μ81 και Μ82· απαιτεί 

ςκοτεινό ουρανό. 



 

Υ Canum Venaticorum 
GCVS 130008 
SAO 44317 
HIP 62223 
NexStar Star 3025 

ΑΣΤΟ ΑΝΘΑΚΑ ΣΤΟΥΣ ΘΘΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΥΝΕΣ 
12h45.1m +45o26’ 

Μζγεκοσ 5.0 – 7.5 

 

Αυτόσ ο θμικανονικόσ μεταβλθτόσ είναι ζνα άςτρο άνκρακα 

(φαςματικισ κλάςθσ C5) και ζχει ζνα όμορφο κοκκινωπό χρϊμα με ζναν 

δείκτθ χρϊματοσ 2.5. Το όνομα La Superba, που του δόκθκε από τον 

Secchi, αναφζρεται ςτθν δραματικι εμφάνιςθ του φάςματόσ του ςε ζνα 

φαςματοςκόπιο. Το άςτρο δεν είναι τόςο ζντονα ερυκρό, όπωσ για 

παράδειγμα το X του Καρκίνου. 

 

Cor Caroli 
Α Canum Venaticorum 
SAO 63257 
HIP 63125 
LX200 Star 133 
NexStar Star 3071 

ΔΙΡΛΟ ΑΣΤΟ ςτουσ ΘΘΕΥΤΙΚΟΦΣ ΚΥΝΕΣ 
12h56.0m +38o19’ 

Μεγζκθ 2.8, 5.5 
Διαχωριςμόσ 19.8’’ 

Γωνία κζςθσ 230ο 

 

Εξέχον αντικείμενο. Αυτό το όμορφο διπλό άςτρο είναι ζνα ωραίο 

κζαμα ςτουσ 40x. Το όνομα Cor Caroli (καρδιά του Καρόλου) δόκθκε 

προσ τιμιν του Καρόλου I τθσ Αγγλίασ. Κάποιοι παρατθρθτζσ βλζπουν 

μια χρωματικι αντίκεςθ· άλλοι δεν τθν βλζπουν. Αμφότερα τα άςτρα 

φαίνονται κυανόλευκα με τον ςυνοδό πιο κυανό από το πρωτεφον. 

Υπάρχει άλλο ζνα διπλό άςτρο μιςι μοίρα προσ τα ανατολικά. 

 

 

 

 



ξ Ursae Majoris 
SAO 62484 
HIP 55203 
LX200 Star 297 
NexSta Star 2745 

ΔΙΡΛΟ ΑΣΤΟ ΣΤΘΝ ΜΕΓΑΛΘ ΑΚΤΟ 
11h18.2m +31o32’ 

Μεγζκθ 4.3, 4.8 
Διαχωριςμόσ≈3’’ 

  

Το ξ τθσ Μεγάλθσ Άρκτου καλείται μερικζσ φορζσ Alula Australis. Αυτό 

το διπλό άςτρο ζχει μια πολφ γριγορθ τροχιά face-on, οπότε θ γωνία 

κζςθσ μεταβάλλεται γριγορα ενϊ ο διαχωριςμόσ όχι (Εικόνα 1). Τα δφο 

άςτρα ιςαν ευκυγραμμιςμζνα ςε ανατολικο-δυτικι κατεφκυνςθ το 

2001, βορειοανατολικι-νοτιοδυτικι το 2008, και βόρεια-νότια περίπου 

το 2015. Απαιτείται ςτακερι ατμόςφαιρα και υψθλι μεγζκυνςθ. 

Με ζνα τθλεςκόπιο 5 ιντςϊν (12.5 cm) ςτουσ 150x, ςε ςτακερι 

ατμόςφαιρα, αυτό το άςτρο φαίνεται ςαν δφο δίςκοι περίκλαςθσ που 

χωρίηονται από μια ςκοτεινι λωρίδα, ςαν ζνα κφτταρο που υφίςταται 

μίτωςθ. Ζνα τθλεςκόπιο 9 cm δείχνει δφο δίςκουσ ςε επαφι· ζνα 

τθλεςκόπιο 8 ιντςϊν (20 cm) διαχωρίηει κακαρά τα άςτρα. Αμφότερα τα 

άςτρα είναι κάπωσ κιτρινωπά. 

 

Εικόνα 1 Η τροχιά του ξ τθσ Μεγάλθσ Άρκτου, αντεςτραμμζνθ αριςτερά –δεξιά, για να δείξει τθν κζα μζςα 
από ζνα τθλεςκόπιο με διαγϊνιο. 



Εξ αιτίασ τθσ μεγάλθσ ιδίασ κίνθςθσ (πάνω από 0.6’’/ζτοσ), πράγμα που 

οδθγεί ςε αςυνεπι δεδομζνα κζςθσ, αυτό το άςτρο κατά λάκοσ 

παραλείπεται από κάποιεσ εκδόςεισ του καταλόγου Hipparcos και από 

χάρτεσ και software που βαςίςτθκαν ςε δεδομζνα του Hipparcos. Για 

παράδειγμα το TheSky version 5, το αναγράφει αλλά δεν το ςχεδιάηει. 

 

M3 
NGC 5272 

ΣΦΑΙΙΚΟ ΣΜΘΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΘΘΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΥΝΕΣ 
13h42.2m +28o22’ 

Μζγεκοσ 5.9 
Διάμετροσ 19’ 

 

Εξέχον αντικείμενο. “Αν και το Μ3 βρίςκεται ςε ζνα ςχετικά φτωχό 

αςτρικό πεδίο, περιζχεται μζςα ςε ζνα οξυγϊνιο τρίγωνο από άςτρα 9ου 

μεγζκουσ, και ζνα ευδιάκριτο ςε τοπάη χρϊμα άςτρο, οριοκετεί το 

ςμινοσ ςτα βορειοδυτικά” (O’Meara). Το πορτοκαλί, 6ου μεγζκουσ, 

άςτρο SAO 82944 βρίςκεται ακριβϊσ ζξω από το πεδίο. 

Με ζνα τθλεςκόπιο 3.5 ιντςϊν (9 cm), το Μ3 είναι μια κολι μπάλα με 

μια κοκκϊδθ υφι· με ζνα τθλεςκόπιο 8 ιντςϊν (20 cm) ςτα 140x, 

κακαρίηει αποφαςιςτικά. 

 

17 Comae Berenices 
SAO 82330 
NexStar Star 2968 

ΔΙΡΛΟ ΑΣΤΟ ΣΤΘΝ ΚΟΜΘ ΤΘΣ ΒΕΕΝΙΚΘΣ 
12h28.9m +25o55’ 

Μεγζκθ 5.2, 6.6 
Διαχωριςμόσ 145’’ 
Γωνία κζςθσ 250ο 

 

Αυτό το διπλό άςτρο μεγάλου διαχωριςμοφ, που φαίνεται καλφτερα ςε 

πολφ μικρζσ μεγεκφνςεισ (< 40x), βρίςκεται ςτθν μζςθ του αςτρικοφ 

ςμινουσ τθσ Κόμθσ τθσ Βερενίκθσ, με μια διάμετρο 10ο. Το ςμινοσ 

είναι εξζχον με γυμνό μάτι ι ςτον ερευνθτι (finder), αλλά είναι πολφ 

μεγάλο για να χωρζςει ςε τθλεςκοπικό πεδίο. 

 



Black Eye Galaxy 
Ή Evil Eye Galaxy 
M64 
NGC 4826 

ΣΡΕΙΟΕΙΔΘΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΣΤΘΝ ΚΟΜΘ ΤΘΣ ΒΕΕΝΙΚΘΣ 
12h56.7m +21o41’ 

Μζγεκοσ 8.5 
Διαςτάςεισ 10’ x 5’ 

 

Το “black eye” ςε αυτόν τον λαμπρό γαλαξία είναι μια ςκοτεινι περιοχι 

ςκόνθσ ακριβϊσ νότια του κζντρου του. Είναι εφκολο να δοφμε τον 

γαλαξία· θ ςκοτεινι περιοχι αποτελεί μια πρόκλθςθ. Ππωσ και με 

άλλουσ γαλαξίεσ, απαιτείται ςκοτεινόσ ουρανόσ ςτθν εξοχι για μια καλι 

κζα. 

 

γ Leonis 
SAO 81298 
HIP 50583 
LX200 Star 102 
NexStar Star 2560 

ΔΙΡΛΟ ΑΣΤΟ ΣΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ 
10h20.0m +19o51’ 

Μεγζκθ 2.4, 3.6 
Διαχωριςμόσ 4.3’’ 
Γωνία κζςθσ 124o 

 

Το γ του Λζοντα είναι επίςθσ γνωςτό ςαν Algeiba. Είναι ζνα όμορφο 

διπλό ςφςτθμα με άςτρα που ταιριάηουν απολφτωσ ωσ προσ το χρϊμα 

αν και όχι ωσ προσ τθν λαμπρότθτα. Χρθςιμοποιιςτε μεγζκυνςθ 100x ι 

μεγαλφτερθ. 

 

M65 
NGC 3623 

ΣΡΕΙΟΕΙΔΘΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΣΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ 
11h18.9m +13o05’ 

Μζγεκοσ 8.8 
Διαςτάςεισ 10’ x 3’ 

 
M66 
NGC 3627 

 
ΣΡΕΙΟΕΙΔΘΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΣΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ 

11h20.2m +12o59’ 
Μζγεκοσ 9.0 

Διαςτάςεισ 9’ x 4’ 
 
NGC 3628 

 
ΣΡΕΙΟΕΙΔΘΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΣΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ 

11h20.3m +13o35’ 
Μζγεκοσ 10.5 



Διαςτάςεισ 15’ x 3.5’ 
 

Αυτοί οι τρείσ γαλαξίεσ (θ Τριπλζτα του Λζοντα) χωράει ςτο ίδιο πεδίο 

ςε 40x ι και λιγότερο. Ο Μ65 και ο Μ66 είναι  ανάμεςα ςτουσ πιο 

ςυχνά παρατθροφμενουσ γαλαξίεσ. Ο NGC 3628 είναι ξεκάκαρα 

αμυδρότεροσ από τουσ προθγοφμενουσ. 

 

Μ60 
NGC 4619 

ΕΛΛΕΙΡΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΣΤΘΝ ΡΑΘΕΝΟ 
12h43.7m +11o33’ 

Μζγεκοσ 8.8 
Διαςτάςεισ 7.4’ x 6.0’ 

 

 Ο ελλειπτικόσ γαλαξίασ Μ60 είναι ο λαμπρότεροσ μιασ αλυςίδασ 

γαλαξιϊν που εκτείνεται ςτα βορειοδυτικά μζςω των Μ59, Μ58, Μ89, 

Μ87, Μ90, Μ88, Μ91, Μ86, Μ84, Μ99, Μ98, Μ100, Μ85 και διάφορων 

NGC γαλαξιϊν. Μπορείτε να δείτε κάπου τζςςερεισ ι πζντε γαλαξίεσ, 

κάποιουσ λαμπροφσ και κάποιουσ αμυδρότερουσ, ςε κάκε πεδίο, με 

χαμθλι μεγζκυνςθ. 

Ιδιαίτερα, ο NGC 4647, 12ου μεγζκουσ, είναι ακριβϊσ ςτα βορειοδυτικά 

του Μ60· το ηεφγοσ αυτό κυμίηει ςτον O’Meara τον Mizar και τον Alcor. 

Απαιτείται ςκοτεινόσ ουρανόσ ςτθν εξοχι 

 
3C 273 
PGC 41121 

ΚΒΑΗΑ ΣΤΘΝ ΡΑΘΕΝΟ 
12h29.1m +2o04’ 

Μζγεκοσ 12.2 – 13.0 
 

Αντικείμενο με απαιτήσεις. Αυτό  είναι το μοναδικό κβάηαρ που είναι 

ορατό με τθλεςκόπιο 8 ιντςϊν, και ακόμα και τότε, δεν είναι εφκολο 

αντικείμενο· φαίνεται ςαν ζνα αμυδρό κυανό άςτρο, μεγζκουσ 12.5, 

κοντά ςε ζνα άςτρο μεγζκουσ 13.5, με το οποίο φαίνεται να ςχθματίηει 

ζνα διπλό ςφςτθμα (Εικόνα 2). Επειδι δεν ζχει αρικμό NGC, κα πρζπει 

με τα περιςςότερα τθλεςκόπια να το βρείτε με τισ ςυντεταγμζνεσ του 

(12h29m07s +02o03’09’’). Ζνα άςτρο 10ου μεγζκουσ βρίςκεται περίπου 8’ 



ςτα νοτιοανατολικά. Μια μοίρα προσ τα νοτιοανατολικά είναι το διπλό 

άςτρο h 146 (το επόμενο ςε αυτιν τθν λίςτα). 

Κάτω από ουρανό ςτα προάςτια χρειάηεται μζτρια μεγζκυνςθ (140x) 

για να δείτε το 3C 273 με τθλεςκόπιο 8 ιντςϊν (20 cm)· μικρότερεσ 

μεγεκφνςεισ δείχνουν άςτρα ςτο πεδίο μζχρι και μζγεκοσ 12, αλλά δεν 

δίχνουν το 3C 273 ι τον 13ου μεγζκουσ ςυνοδό του. 

 

Εικόνα 2 Χάρτθσ ςυγκριτικϊν μεγεκϊν για το 3C 273, που δείχνει τθν τθλεςκοπικι κζα ςε μζτρια μεγζκυνςθ, 
αντεςτραμμζνοσ αριςτερά – δεξιά, για να ταιριάηει με τθν κζα μζςα από τθλεςκόπιο με διαγϊνιο. Τα μεγζκθ 
φαίνονται χωρίσ το δεκαδικό ψθφίο· ζτςι το 135 ςθμαίνει 13.5. 



Ππωσ όλα τα κβάηαρσ, το 3C 273  ζχει φάςμα με μεγάλθ ολίςκθςθ προσ 

το ερυκρό (redshift).  Αυτό δεν το κάνει να φαίνεται κοκκινωπό επειδι 

το κυανό τμιμα του φάςματοσ γεμίηει με φωσ που ζχει ολιςκιςει από 

τθν υπεριϊδθ περιοχι. Εάν θ ολίςκθςθ προσ το ερυκρό του 3C 273 

οφείλεται ςτθν διαςτολι του ςφμπαντοσ – όπωσ μάλλον ςυμβαίνει – 

αυτό ςυνεπάγεται μια απόςταςθ για το 3C 273 των 3 διςεκατομμυρίων 

ετϊν φωτόσ, πικανϊσ το πιο απομακρυςμζνο αντικείμενο (και τα πιο 

αρχαία φωτόνια) που κα δείτε ποτζ. Άλλα κβάηαρ ζχουν ακόμα 

μεγαλφτερθ ολίςκθςθ προσ το ερυκρό, πράγμα που ςυνεπάγεται 

αποςτάςεισ ζωσ και 12 διςεκατομμφρια ζτθ φωτόσ. 

 

h 146 
ADS 8582 
SAO 119447 
HIP 61091 

ΔΙΡΛΟ ΆΣΤΟ ΣΤΘΝ ΡΑΘΕΝΟ 
12h31.2m +1o20’ 
Μεγζκθ 7.7, 8.7 

Διαχωριςμόσ 49’’ 
Γωνία κζςθσ 290ο 

 

Αυτό το διπλό άςτρο παρουςιάηει ενδιαφζρον κυρίωσ ςαν οδθγόσ για 

τθν εφρεςθ του 3C 273 ( το προθγοφμενο αντικείμενο ςτθν λίςτα). Είναι 

πολφ αμυδρό για να βρίςκεται ςτουσ ενςωματωμζνουσ καταλόγουσ και 

πρζπει να βρεκεί από τισ ςυντεταγμζνεσ του (12h31m15s +01o19’37’’). Το 

λαμπρότερο άςτρο του ηεφγουσ φαίνεται να ζχει ζνα πιο κερμό χρϊμα, 

ίςωσ ακριβϊσ επειδι είναι λαμπρότερο. 

 

γ Virginis 
SAO 138917 
HIP 61941 
LX200 Star 129 
NexStar Star 3016 

ΔΙΡΛΟ ΆΣΤΟ ΣΤΘΝ ΡΑΘΕΝΟ 
12h41.7m -1o27’ 

Μεγζκθ 2.7, 2.8 
Κοίτα διάγραμμα τροχιάσ 

 

Το γ τθσ Ραρκζνου καλείται επίςθσ και Porrima. Αυτό το διπλό άςτρο 

ζχει μια γριγορθ τροχιά των 169 ετϊν που φαίνεται edge-on, οπότε ο 

διαχωριςμόσ ελαττϊνεται γριγορα (Εικόνα 3). Στθν δεκαετία του 1970, 



ιταν ζνα εφκολο αντικείμενο, και ο Burnham το ςυνζκρινε με τουσ 

“δίδυμουσ προβολείσ κάποιου ουράνιου αυτοκινιτου”. Με ζνα καλά 

ευκυγραμμιςμζνο τθλεςκόπιο των 8 ιντςϊν (20 cm) μποροφςαμε να το 

δοφμε και το 2001, αλλά το 2005 πικανϊσ όχι. Το 2020 ο διαχωριςμόσ 

του επιτρζπει να το δοφμε και πάλι ςχετικά εφκολα. 

 

Εικόνα 3 Η τροχιά του γ τθσ Παρκζνου (Porrima), αντεςτραμμζνθ αριςτερά – δεξιά για να ταιριάηει με τθν κζα 
μζςα από τθλεςκόπιο με διαγϊνιο. 

Εξ αιτίασ τθσ μεγάλθσ ιδίασ κίνθςθσ και τθσ ςχετικά γριγορθσ τροχιάσ 

του, αυτό το άςτρο δεν αντιςτοιχίηεται κατάλλθλα ςτισ βάςεισ 

δεδομζνων των τθλεςκοπίων Go-to· θ SIMBAD το καταχωρεί ςαν 

τζςςερα αντικείμενα, και το TheSky version 5 το μεταχειρίηεται με 

αςυνεπι τρόπο. 

 

 

 



Spindle Galaxy 
NGC 3115 
Caldwell 53 

ΕΛΛΕΙΡΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΞΑΝΤΑ 
10h05.2m -7o43’ 

Μζγεκοσ 8.9 
Διαςτάςεισ 8.3’ x 3.2’ 

 

 Αυτόσ ο επιμικθσ ελλειπτικόσ γαλαξίασ, που φαίνεται από τθν πλευρά 

του, μοιάηει πολφ ςτενόσ και ζχει ζναν ςχετικά λαμπρό πυρινα. 

Βρίςκεται περίπου 25 εκατομμφρια ζτθ φωτόσ μακριά. 

“Ζνα εφκολο αντικείμενο, ακόμα και για αςτικοφσ ουρανοφσ” 

(Ratledge), τουλάχιςτον αν οι “αςτικοί ουρανοί” δεν είναι τόςο 

φωτεινοί· ςχεδόν ίςοσ ςε ορατότθτα με τον Μ82. Χρθςιμοποιείςτε 

μζτρια ενίςχυςθ. Κάτω από πραγματικά ςκοτεινοφσ ουρανοφσ, θ υψθλι 

ενίςχυςθ βοθκάει. 

 

Sombrero Galaxy 
M104 
NGC 4594 

ΣΡΕΙΟΕΙΔΘΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΣΤΘΝ ΡΑΘΕΝΟ 
12h40.0m -11o37’ 

Μζγεκοσ 8.0 
Διαςτάςεισ 8.7’ x 3.5’  

 

Αυτόσ ο ςχετικά λαμπρόσ γαλαξίασ μοιάηει με μια κολι εικόνα του 

Κρόνου· με μεγαλφτερα τθλεςκόπια και ςε φωτογραφίεσ, μια λωρίδα 

ςκόνθσ τον κάνει να μοιάηει με Μεξικάνικο καπζλο. Είναι 65 

εκατομμφρια ζτθ φωτόσ μακριά, περιςςότερο από 30 φορζσ τθν 

απόςταςθ του Μ31. 

Εξ αιτίασ τθσ υψθλισ επιφανειακισ λαμπρότθτάσ του, ο Μ104 είναι μια 

καλι επιλογι για παρατιρθςθ κάτω από μθ ιδανικζσ ςυνκικεσ. Ζνα 

τμιμα τθσ λωρίδασ ςκόνθσ είναι ορατό με τθλεςκόπιο 8 ιντςϊν (20 cm) 

ςε 140x ςε ςυνκικεσ ουρανοφ προαςτίων. Εάν ειδωκεί με ζνα 16 

ιντςϊν (40 cm) Meade LX200 ςτο Kitt Peak, Arizona, είναι ζνα 

εντυπωςιακό κζαμα. 

 

 



Σ 1604 
Sinnott 5 
SAO 157111 
HIP 59272 

ΤΙΡΛΟ ΑΣΤΟ ΣΤΟΝ ΚΟΑΚΑ 
12h09.5m -11o51’ 

Μεγζκθ 6.5, 9.1, 8.4 
Διαχωριςμοί 9.4’’, 11.6’’ 

Γωνίεσ κζςθσ 89o, 46o  
 

Ζνα αςυνικιςτο τριπλό άςτρο που ςχθματίηει ζνα ιςόπλευρο τρίγωνο. 

Τα άςτρα δεν αποτελοφν κλειςτό ςφςτθμα ςτον χϊρο. Φαίνεται 

καλφτερα με τθλεςκόπιο 5 ιντςϊν (12.5 cm) ι μεγαλφτερο. 

Το Σ υποδθλϊνει τον F.G.W. Struve, ο οποίοσ καταλογογράφθςε διπλά 

άςτρα περίπου πριν από 180 χρόνια. 

 

Stargate 
SAO 157385 
HIP 61486 
NexStar Star 8063 

ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΑΚΑ 
12h36.9m -12o04’ 

Μζγεκοσ 6 

 

Ζνα όμορφο κζαμα με το ETX-90 ςε χαμθλι μεγζκυνςθ. Σχεδόν ςτο ίδιο 

πεδίο με τον Μ104, αυτι θ ομάδα άςτρων είναι ζνα εκπλθκτικό τρίγωνο 

μζςα ςε τρίγωνο, δίνοντασ μια ψευδαίςκθςθ προοπτικισ. Σφμφωνα με 

τον Harrington (The Deep Sky), ονομάςτθκε Stargate από τον John 

Wagoner, πικανϊσ επειδι μοιάηει με τθν μυκιςτορθματικι διαςτθμικι 

πφλθ ςτθν ομϊνυμθ ταινία του 1994. 

 

δ Corvi 
SAO 157323 
HIP 60965 
LX200 Star 123 
NexStar Star 2971 

ΔΙΡΛΟ ΑΣΤΟ ΣΤΟΝ ΚΟΑΚΑ 
12h29.9m -16o31’ 
Μεγζκθ 3.0, 8.5 

Διαχωριςμόσ 24’’ 
Γωνία κζςθσ 216ο 

 

Το δ του Κόρακα, το οποίο καλείται επίςθσ Algorab, είναι ζνα διπλό 

άςτρο που περιγράφεται από διάφορουσ ςαν “λευκό και πορτοκαλί” ι 



“κιτρινωπό και χλωμό λιλά”. Αμφότερα τα άςτρα φαίνονται λευκά ςε 

άλλουσ. Σθμειϊςτε τθν μεγάλθ διαφορά ςτα μεγζκθ. 

 

R Crateris 
GCVS 290001 
SAO 156389 
HIP 53809 

ΘΜΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΘΤΟ ΑΣΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΘΑ 
11h00.5m -18o18’ 

Μζγεκοσ 7.5 – 9.0   

 

Αυτό το άςτρο είναι μόλισ 11’ ανατολικά του α Crateris (SAO 156375, 

NexStar Star 2691), το οποίο είναι κατά ποφ λαμπρότερο. 

Το χρϊμα αυτοφ του θμικανονικοφ μεταβλθτοφ είναι κάτι ςαν γρίφοσ. 

Κάποιοι βλζπουν ζνα τοπάη ι χρυςαφί χρϊμα, όχι κόκκινο. Ζχει 

περιγραφεί ςαν άλικο (scarlet) από τον John Herschel (1847) και ςαν 

“ρουμπινί” από τον T.W. Webb, αλλά θ φαςματικι κλάςθ του, Μ4, μασ 

οδθγεί ςτο να περιμζνουμε μόνον ζνα μαλακό κοκκινωπό χρϊμα, και ο 

Hipparcos βρικε ζναν δείκτθ χρϊματοσ μόνον 1.4. Άλλαξε το χρϊμα; 

Είναι θ διαςτρικι ςκόνθ που του δίνει μια παράξενθ χροιά; Ανατρζξτε 

ςτο Sky & Telescope, Μάρτιοσ 1970, ςελ. 204. 

  

Ghost of Jupiter 
NGC 3242 
Caldwell 59 

ΡΛΑΝΘΤΙΚΟ ΝΕΦΕΛΩΜΑ ΣΤΘΝ ΥΔΑ 
10h24.8m -18o38’ 

Μζγεκοσ 8.6 
Διαςτάςεισ 40’’ x 35’’ 

 

Εξέχον αντικείμενο, ακόμα και με ςχετικά μικρά τθλεςκόπια. Αυτό το 

λαμπρό, οβάλ, πλανθτικό νεφζλωμα, μοιάηει με ζνα είδωλο του Δία, εξ 

ου και το όνομά του. Σθμειϊςτε το αςυνικιςτο, γαλαηωπό χρϊμα του. 

 

 

 



Ring-Tail Galaxy 
The Antennae 
NGC 4038, 4039 
Caldwell 60 

ΣΥΓΚΟΥΟΜΕΝΟΙ ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΑΚΑ 
12h01.9m -18o53’ 

Μζγεκοσ 10.3 
Διαςτάςεισ 2.6’ x 1.8’ 

 

Δύσκολο  αντικείμενο – απαιτεί κακαρό, ςκοτεινό ουρανό. Αυτό το 

παράξενο αντικείμενο πιςτεφεται ότι είναι ζνα ηεφγοσ ςυγκρουόμενων 

γαλαξιϊν· ο Bart J. Bok τουσ περιζγραψε κάποτε ςαν “δφο ςπειροειδείσ 

που τςακϊνονται”. Χρειάηεται τθλεςκόπιο τουλάχιςτον 8 ιντςϊν (20 

cm) για να δοφμε αυτιν τθν αςυνικιςτθ δομι. 

 

3 Centauri 
SAO 204917 
HIP 67669 
NexStar Star 3263 

ΔΙΡΛΟ ΑΣΤΟ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΑΥΟ 
13h51.8m -33o00’ 
Μεγζκθ 4.5, 6.0 

Διαχωριςμόσ 7.0’’ 
Γωνία κζςθσ 108ο 

 

Οι περιςςότεροι άνκρωποι δεν αντιλαμβάνονται ότι ο αςτεριςμόσ του 

Κενταφρου εκτείνεται τόςο πολφ ςτα βόρεια. Στουσ αρχαίουσ χρόνουσ 

ιταν ορατόσ από τθν Ευρϊπθ· θ μετάπτωςθ τον μετακίνθςε νότιο. 

Δυςτυχϊσ, το πιο φθμιςμζνο άςτρο του , το α του Κενταφρου, δεν είναι 

ορατό από τθν Ευρϊπθ. 

Αυτό το διπλό ςφςτθμα αποτελείται από δφο λευκά άςτρα, με 

ταιριαςτά χρϊματα, αν και όχι λαμπρότθτεσ. Το πιο λαμπρό ζχει μια 

ελαφριά γαλαηωπι απόχρωςθ. 

 

 

 

 

 



Eight- Burst Nebula ι 
Southern Ring Nebula 
NGC 3132 
Caldwell 74 

ΡΛΑΝΘΤΙΚΟ ΝΕΦΕΛΩΜΑ ΣΤΑ ΙΣΤΙΑ 
10h07.0m -40o26’ 

Μζγεκοσ 8.2 
Διαςτάςεισ 1.4’ x 0.9’ 

 

Τα περιςςότερα πλανθτικά νεφελϊματα μπλοκάρουν τθν κζα των 

άςτρων τα οποία τα φωτίηουν, αλλά μπορείτε να δείτε το, 11ου 

μεγζκουσ, κεντρικό άςτρο ςε αυτό. Γφρω από το άςτρο είναι ζνα 

νεφζλωμα μζτριασ (όχι υψθλισ) επιφανειακισ λαμπρότθτασ· θ όλθ 

δομι μοιάηει ςαν ζνα άςτρο που περιβάλλεται από μια κολοφρα. Το 

“Eight-Burst” αναφζρεται ςε αυτιν τθν δομι όπωσ φαίνεται ςτισ 

φωτογραφίεσ. 

 

Centaurus A 
NGC 5128 
Caldwell 77 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΑΥΟ 
13h25.5m -43o01’ 

Μζγεκοσ 7 
Διάμετροσ 18’ 

 

Αυτόσ ο λαμπρόσ, μεγάλοσ γαλαξίασ είναι τόςο νότια ϊςτε μόνον από 

τα πιο νότια τμιματα τθσ Ευρϊπθσ μπορεί να γίνει ορατόσ. Απαιτείται 

κακαρι ατμόςφαιρα και ςκοτεινόσ ουρανόσ. 

Αυτόσ ο γαλαξίασ είναι ιςχυρι ραδιοπθγι. Στισ φωτογραφίεσ ι ςε 

μεγάλα τθλεςκόπια, μοιάηει με μια μπάλα που τθν διαςχίηει μια 

ςκοτεινι λωρίδα ςκόνθσ. Ταξινομείται ςαν τφπου S0, ανάμεςα ςτουσ 

ςπειροειδείσ και τουσ ελλειπτικοφσ. 

 

 

 

 

 



ω Centauri 
NGC 5139 
Caldwell 80 

ΣΦΑΙΙΚΟ ΣΜΘΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΑΥΟ 
13h26.8m -47o29’ 

Μζγεκοσ 3.5 
Διάμετροσ 36’ 

 

Αν και είναι το ομορφότερο ςφαιρικό ςμινοσ ςτον ουρανό, το ω του 

Κενταφρου είναι τόςο νότια που μόνον από τα πιο νότια μζρθ τθσ 

Ευρϊπθσ μπορεί να γίνει ορατό, και ακόμα και τότε μόνον για λίγθ ϊρα 

κάκε μζρα, όταν μεςουρανεί. Βρίςκεται νότια του Στάχυ (Spica) και 

είναι ορατό όταν ο Στάχυσ βρίςκεται ςτον μεςθμβρινό. 

Αυτό είναι το μεγαλφτερο και το πιο μαηικό ςφαιρικό ςμινοσ ςτον 

Γαλαξία μασ, δζκα φορζσ πιο μεγάλο από τα ςυνθκιςμζνα ςφαιρικά 

ςμινθ, και αν ιταν ακόμα μακρφτερα δεν κα διςτάηαμε να το 

ταξινομοφςαμε ςαν ζνα ςυμπαγι ελλειπτικό γαλαξία νάνο 

 


