
ΜΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 

   Κυριακή βράδυ, λίγο πριν τις 8:30. Ο Σύμβουλος ζητά στο κινητό τηλέφωνο 

τον υποδιευθυντή ενός σχολείου και εκείνος του λέει: «Μόλις έφτασα στο 

σχολείο, ήρθα να ανοίξω γιατί μια ομάδα μαθητών θα ξεναγηθεί στην 

γειτονιά των αστεριών με τον καθηγητή τους»! Μα, είμαστε με τα καλά μας; 

Σε ποιον πλανήτη συμβαίνουν αυτά;  Κι όμως συμβαίνουν, σ’ έναν ασυ-

νήθιστο πλανήτη που έχει και όνομα: «Μουσικό σχολείο Τρικάλων». Εκεί 

υπάρχουν παιδιά που με περίσσευμα ερευνητικής διάθεσης, με πολύπλευρο 

ταλέντο και φιλομάθεια μαζεύονται Κυριακή βράδυ στο σχολείο τους για 

αστροπαρατήρηση. Είναι αυτά τα ίδια παιδιά που μόλις πριν δυο μέρες 

καταχειροκροτήθηκαν από το Τρικαλινό κοινό στη συναυλία αφιέρωμα στον 

Κώστα Βίρβο (την πιο πρόσφατη από το πλήθος των μουσικών εκδηλώσεων) 

και πριν 10 μέρες είχαν μετρήσει την ακτίνα της γήινης σφαίρας με την ίδια 

μέθοδο που πρώτος εμπνεύστηκε ο Ερατοσθένης 22,5 αιώνες πριν. Και 

φυσικά, υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που πρόθυμα θυσιάζουν τη «βολή» 

τους χάριν αυτής της φιλομάθειας των μαθητών τους. 

  Νάμαστε λοιπόν, Κυριακή 2 Απριλίου 2017, την ώρα που το φως της ημέρας 

έχει σχεδόν χαθεί, όταν μια ομάδα μαθητών συγκεντρώνονται στην αυλό-

πορτα του Μουσικού σχολείου. Πρόκειται για μαθητές που στο μάθημα της 

ερευνητικής εργασίας (project) έχουν επιλέξει θέμα Αστρονομίας (φυσικά η 

ομάδα είναι διευρυμένη, εξ άλλου τα παιδιά δεν θα μπορούσαν να έρθουν 

στο σχολείο μόνα τους!) Οι μαθητές αυτοί τους τελευταίους μήνες έχουν 

παρακολουθήσει κάποια εκπαιδευτικά βίντεο με σχετικά θέματα, έχουν δει 

τους χάρτες του ουρανού που κοσμούν τους τοίχους του εργαστηρίου φυσι-

κών επιστημών, έχουν βρει αστερισμούς και κινήσεις ουράνιων σωμάτων σε 

προσομοιωτή (σε Η/Υ). Φυσικά, ο καθένας έχει δει και τον ουρανό, αλλά 

πόσοι γνωρίζουν τι είναι αυτά που βλέπουν; Πόσο διαφορετικά θα ήταν αν 

μπορούσαν να τα παρατηρούν μαζί με κάποιον που ξέρει να τους τα εξηγεί! 

Την προηγούμενη φορά που κανονίστηκε κάτι, ο καιρός μόνο σύμμαχος δεν 

ήταν. Σήμερα όμως, παρά τις αμφιβολίες που προκλήθηκαν από λίγα σύν-

νεφα τις απογευματινές ώρες, είμαστε εδώ: στην αυλή του σχολείου μας, 

που κοντεύουμε να το κάνουμε δεύτερο σπίτι μας! 

    



   Στρέφουμε τα βλέμματα στον ουρανό και σχεδόν αμέσως αναγνωρίζουμε 

τον αστερισμό του Ωρίωνα. Σαν δεινός κυνηγός που είναι, ακολουθείται πά-

ντα από τα δυο σκυλιά του, το καθένα με ένα λαμπρό αστέρι: τον Σείριο 

στον μεγάλο και τον Προκύωνα στον μικρό. Λίγο πιο δυτικά, η Σελήνη είναι 

μόλις 5 ημερών και έτσι η φωτεινότητά της δεν δυσκολεύει την παρατήρηση. 

Με το τηλεσκόπιο βλέπουμε στην επιφάνειά της τις λεπτομέρειες που μέχρι 

τώρα γνωρίζαμε μόνο από τους χάρτες.  Πιο δεξιά, τα σύννεφα για λίγο πα-

ραμερίζουν αφήνοντας να φανεί ο αστερισμός του Ταύρου με τον λαμπρό 

κόκκινα Λαμπαδία στο μάτι του. Περιμένουμε μήπως μετακινηθούν λίγο 

ακόμα για να παρατηρήσουμε τις Πλειάδες, αλλά η τύχη μας δεν φτάνει με-

χρι εκεί: τα σύννεφα αλλάζουν και 

πάλι την κίνησή τους και μόλις 

προλαβαίνουμε να παρατηρήσουμε το 

νεφέλωμα του Ωρίωνα. 

   Στο μεταξύ, δυο καινούργια λαμπρά 

ουράνια σώματα έχουν ανατείλει: αρι-

στερά, το αστέρι που το σημαδεύει η 

ουρά της μεγάλης άρκτου, είναι ο Αρ-

κτούρος και δεξιά του ο Δίας. Στο τη-

λεσκόπιο φαίνονται καθαρά και οι τέσσερεις δορυφόροι του, όπως πρώτος 

τους είχε δει ο Γαλιλαίος με το δικής του κατασκευής τηλεσκόπιο, τέσσερεις 

αιώνες πριν. 

   Δεν θέλουμε να τελειώσει η βραδινή 

μας δράση: βρίσκουμε τον αστερισμό των 

Διδύμων (στ’ αλήθεια, εκεί στον ουρανό, ο 

Κάστορας και ο Πολυδεύκης είναι για πά-

ντα δίπλα – δίπλα), τον αστερισμό του Λέ-

οντα με τον λαμπρό Βασιλίσκο στα πόδια 

του και δοκιμάζουμε την οπτική μας οξύ-

τητα (με πολύ καλά αποτελέσματα) στη 

«Δοκιμή» των αρχαίων Ελλήνων, πριν 

απόφασίσουμε – ομόφωνα και με ενθου-

σιασμό – να ανανεώσουμε το ραντεβού 

για την επόμενη συνάντησή μας. Πότε θα 

είναι αυτή; Μα, στο άμεσο μέλλον! 


