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Εισαγωγή 

 

Αθήνα 

Το ιστορικό τηλεσκόπιο Newall, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο του κόσμου όταν 

κατασκευάστηκε στη Βρετανία, και αργότερα συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της 

Αστρονομίας στην Ελλάδα, επαναλειτουργεί στο Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πεντέλη. 

 

Το τηλεσκόπιο οφείλει το όνομά του στον Ρόμπερτ Στέρλινγκ Νιούαλ (Robert Stirling 

Newall, 1812-1889), ο οποίος ξεκίνησε ως ερασιτέχνης. Το 1862 ανακάλυψε τυχαία δύο 

κρύσταλλα μεγάλων διαστάσεων από στεφανύαλο και πυριτύαλο, οπότε ανέθεσε στο πρώτο 

εργοστάσιο κατασκευής ισημερινών τηλεσκοπίων στη Μεγάλη Βρετανία να κατασκευάσει το 

μεγαλύτερο τηλεσκόπιο της εποχής, με διάμετρο φακού 62 εκατοστά.  



 

Παρά τη σημασία που είχε η κατασκευή ενός τόσο σημαντικού για την εποχή του 

αστρονομικού οργάνου, για διάστημα περίπου 20 ετών το τηλεσκόπιο παρέμεινε σε 

αχρηστία στο κτήμα του Νιούαλ. Τελικά το 1891 έγινε δεκτό από το Πανεπιστήμιο του 

Κέμπριτζ, ύστερα από τη μεσολάβηση του γιου του Ρόμπερτ Στέρλινγκ, ο οποίος πρότεινε 

στη διοίκηση του Πανεπιστημίου όχι μόνο να αναλάβει την κάλυψη των εξόδων για τη 

μεταφορά του, αλλά και να εργαστεί αμισθί για πέντε χρόνια ως κύριος παρατηρητής και 

υπεύθυνος του τηλεσκοπίου. 

 

Η συμφωνία επιτεύχθηκε και το τηλεσκόπιο μεταφέρθηκε στο Κέμπριτζ στα τέλη του 1891, 

δύο χρόνια μετά το θάνατο του εμπνευστή του, που δεν πρόλαβε να δει την πλήρη 

αξιοποίησή του. Στο Κέμπριτζ το τηλεσκόπιο χρησιμοποιήθηκε για πλήθος σημαντικών 

αστρονομικών ανακαλύψεων, όπως η παρατήρηση των ακτινικών ταχυτήτων των αστέρων, 

και ο μηχανισμός του αναβαθμίστηκε. 

 

Το 1955 το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ δωρίζει το τηλεσκόπιο στο Εθνικό Αστεροσκοπείο 

Αθηνών. Η κυβέρνηση χρηματοδοτεί την κατασκευή του διαμέτρου 14 μέτρων θόλου και το 

1959 το τηλεσκόπιο εγκαθίσταται στην Πεντέλη.  

 

Παράλληλα το τηλεσκόπιο εξοπλίζεται με επιστημονικά όργανα, τα οποία αγοράστηκαν για 

αστροφυσικές παρατηρήσεις, όπως φωτογραφική κάμερα, φασματογράφος, πολωσίμετρο 

και φωτόμετρο. Η χρήση του εισήγαγε ουσιαστικά τους έλληνες αστρονόμους στη σύγχρονη 

επιστήμη της παρατηρητικής αστροφυσικής.                                                                                          

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ  

Τα πρώτα τηλεσκόπια χρησιμοποιούσαν φακούς για να συλλέξουν το φώς από ένα μακρινό 

αντικείμενο. Το φώς κατόπιν εστιαζόταν για να σχηματίσει το είδωλο του αντικειμένου. 

Ένας  άλλος φακός μεγέθυνε το είδωλο για το αστρονόμο. Το αποτέλεσμα ήταν τα 

αμυδρά(καθρέφτες) μακρινά αντικείμενα να γίνονται μεγαλύτερα , λαμπρότερα και 

καθαρότερα. Το τηλεσκόπιο που χρησιμοποιεί  φακό για να συγκεντρώσει το φώς 

ονομάζεται διοπτρικό ή διαθλαστικό . Σήμερα , τα περισσότερα τηλεσκόπια χρησιμοποιούν 

κάτοπτρα(καθρέφτες)  και ονομάζονται κατοπτρικά  ή ανακλαστικά. Το πρώτο κατοπτρικά 

τηλεσκόπιο σχεδιάστηκε το 1668 από τον Ισαάκ Νεύτωνα. Και οι δύο τύποι τηλεσκοπίου 

χρησιμοποιούνται εξίσου μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν το ανακλαστικό τηλεσκόπιο 

επικράτησε. Στα τέλη του 20ού αιώνα , οι αστρονόμοι χρειάζονταν πιο ισχυρά τηλεσκόπια 

όσον αφορά στη συγκέντρωση φωτός, ισχύ που δεν τους πρόσφερε το ένα και μοναδικό 

κάτοπτρο. Έτσι, πολλά από τα πιο ισχυρά σύγχρονα τηλεσκόπια περισσότερα κάτοπτρα για 

να συγκεντρώσουν το φώς. Τα δύο τηλεσκόπια Κεκ (αστεροσκοπείο) στην Χαβάη, για 

παράδειγμα ακόμα έχουν το καθένα 36 εξάεδρα κάτοπτρα ενωμένα μαζί που σχηματίζουν 

ένα μεγάλο κάτοπτρο με πλάτος 10 μέτρα. 

  

 
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ 



Στη σύγχρονη αστρονομία, τα  μάτια του αστρονόμου στον προσοφθάλμιο φακό του 

τηλεσκοπίου έχουν αντικατασταθεί από ευαίσθητες ηλεκτρονικές κάμερες  CCD (διατάξεις 

συζευγμένου φορτίου). Αυτές δημιουργούν μια εικόνα μέσα σε μερικά λεπτά ή σε μερικές 

ώρες και εντοπίζουν πληροφορίες που το ανθρώπινο μάτι δεν θα μπορούσε να διακρίνει 

ποτέ. Ένα δεύτερο όργανο, το φασματοσκόπιο, το οποίο διαχωρίζει το φώς στο φάσμα 

χρωμάτων. Η μελέτη των φασματικών γραμμών μπορεί να αποκαλύψει τι είδους στοιχεία 

υπάρχουν στο εσωτερικό ενός άστρου, καθώς και την θερμοκρασία του. Ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής είναι απαραίτητο εργαλείο για τον αστρονόμο. Τον χρησιμοποιεί για να 

ελέγχει το τηλεσκόπιο, για να καταγράφει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει, καθώς και 

για να τις αναλύει. 

 

         ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΓΗ 

Η  ατμόσφαιρα της Γης δεν μας επιτρέπει να έχουμε καλή θέα στο διάστημα. Κάνει  τα 

άστρα να τρεμοπαίζουν και θολώνει  τις εικόνες των γαλαξιών. Τα τηλεσκόπια 

τοποθετούνται στις κορυφές των βουνών, επειδή ο αέρας είναι καθαρός και αραιός. Αυτά 

τα τηλεσκόπια είναι τόσο ισχυρά ώστε οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσα σε λίγες 

νύχτες απασχολούν τους αστρονόμους για μήνες ή ακόμη για χρόνια. Τα σύγχρονα 

τηλεσκοπία είναι μεγάλα και ευαίσθητα όργανα που χρειάζονται προστασία από το 

περιβάλλον. Φιλοξενούνται μέσα σε θόλους, οι οποίοι ανοίγουν και αποκαλύπτουν τον 

νυχτερινό ουρανό από πάνω. Ο θόλος περιστρέφεται και έτσι επιτρέπει στο τηλεσκόπιο να 

στραφεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

     ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

Μερικές  από της παρατηρήσεις  των αντικειμένων στο διάστημα είναι παντελώς αδύνατες 

από τη Γη. Η γήινη ατμόσφαιρα απορροφά κάποιες μορφές ενέργειας, όπως είναι οι ακτίνες 

Χ, ενώ κάποιες άλλες τις ανακλά πίσω στο διάστημα. Μόνος τρόπος για να συγκεντρωθούν 

αυτές οι μορφές ακτινοβολίας είναι αυτό να γίνει πάνω από την γήινη ατμόσφαιρα. Τα 

τηλεσκόπια έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται στο διάστημα εδώ και 30 χρόνια περίπου, 

ενώ εκτοξεύονται με πυραύλους ή διαστημικά λεωφορεία. Με το που θα τεθούν σε τροχιά 

γύρω από την Γη, τα τηλεσκόπια αυτά μπορούν να κάνουν συνεχείς απρόσκοπτες 

παρατηρήσεις του Σύμπαντος. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στέλνονται σε έναν 

επίγειο σταθμό ελέγχου, όπου αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι 

δορυφόροι  λειτουργούν  για μερικά χρόνια και μετά αντικαθίστανται από καινούρια και 

τελειότερα όργανα  με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά σκουπίδια στο διάστημα.        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 



 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n8anszJOc10 

 

https://youtu.be/BzKZvn-XYIw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n8anszJOc10
https://youtu.be/BzKZvn-XYIw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΤΟΥ ΣΚΙΝΑΚΑ 

 

Το αστεροσκοπείο του Σκίνακα βρίσκεται στο όρος Ίδη της κεντρικής Κρήτης σε ύψος 

1750 μέτρων, σε απόσταση 60 χλμ από την πόλη του Ηρακλείου. Το 1985 διανοίχτηκε 

δρόμος μήκους 2.5 χλμ. προς την κορυφή του Σκίνακα και κατασκευάστηκε το πρώτο 

κτήριο - Αστεροσκοπείο, το οποίο από το 1986 στεγάζει τηλεσκόπιο κατόπτρου 30 εκ. και 

εστιακού λόγου F 3.2. Το 1988 αποπερατώθηκε ξενώνας 200 τ.μ. Και τα δύο κτήρια, 

όπως και μικρό κτήριο για τις γεννήτριες, είναι πετρόχτιστα - προσαρμοσμένα στο 

βραχώδες περιβάλλον. Η ουσιαστική λειτουργία του Αστεροσκοπείου άρχισε το 1987 

μετά την εγκατάσταση ψηφιακής κάμερας CCD και φωτομετρικών φίλτρων. Παράλληλα 

με τη δημιουργία και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων στον 

Σκηνικά αναπτύχθηκε στο Π.Κ. και στο ΙΤΕ, στο Ηράκλειο η απαραίτητη υποδομή σε Υ/Η 

για την επεξεργασία των αστρονομικών παρατηρήσεων

 



ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ  ΧΕΛΜΟΥ 

Το Αστεροσκοπείο Χελμού ή Αστεροσκοπείο Αιμίλιος Χαρλαύτης βρίσκεται 

στην Αχαΐα στη δεύτερη ψηλότερη κορυφή του όρους Χελμός σε υψόμετρο 

2.340 μέτρων επάνω από το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων. Η τοποθεσία 

αυτή επιλέχθηκε γιατί είναι από τα σημεία της Ευρώπης  με τη χαμηλότερη 

φωτορύπανση και το τηλεσκόπιο είναι συνήθως πάνω από τα σύννεφα. Οι 

πρώτες ενέργειες και τα πρώτα σχέδια έγιναν το 1997. Η κατασκευή του 

ξεκίνησε το 2001 και οι κτιριακές του εγκαταστάσεις στοίχισαν 10 εκατομμύρια 

ευρώ. Το 2007 έγιναν τα τελευταία έργα η ηλεκτροδότηση και η οδική 

πρόσβαση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ 
ΠΛΑΝΗΤΕΣ 

Είμαστε Μόνοι, ή Υπάρχει Ζωή Αλλού στο Σύμπαν; 

Επί δεκαετίες, η υπόθεση σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής έχει 

ενισχυθεί από ιστορίες εμφάνισης ιπτάμενων δίσκων και επαφών με 

εξωγήινους. Η υπόθεση αυτή τώρα ακόμα πιο πολύ τροφοδοτείται από 

μια πιο σοβαρή πηγή. Τον Αύγουστο του 1996, οι ερευνητές της ΝΑΣΑ 

ισχυρίστηκαν ότι βρήκαν ενδείξεις για απλή μορφή ζωής σε ένα 

μετεωρίτη που υποθετικά προερχόταν από τον Άρη. 

Από τότε μέχρι σήμερα, αυτή η απόδειξη ζωής στην πέτρα του Άρη έχει 

χάσει πολύ από τον αρχικό ενθουσιασμό ανάμεσα στην επιστημονική 

κοινότητα 1. Παρόλα αυτά, η πέτρα των δύο κιλών που βρέθηκε στην 

Ανταρκτική έχει ανάψει ένα νέο πυρετό του Άρη. Στα επόμενα 20 

χρόνια, Αμερικανοί, Ευρωπαίοι, Γιαπωνέζοι και Ρώσοι σχεδιάζουν 

περίπου 20 αποστολές ανίχνευσης του γειτονικού μας πλανήτη, που όταν 

έρχεται στο πλησιέστερο προς εμάς σημείο της τροχιάς του απέχει περί 

τα 78 εκατομμύρια χιλιόμετρα. 

Στο μεταξύ, η πίστη σε εξωγήινα ευφυή όντα συνεχίζει να αυξάνει με ένα 

σχεδόν θρησκευτικό ζήλο. 
 

 

Η Επιστήμη 
1. Ποτέ δεν υπήρξε ούτε μία επαφή με εξωγήινο. 

Το 1900 η Γαλλική Ακαδημία Επιστημών πρόσφερε ένα έπαθλο 

100.000 φράγκων στον πρώτο που θα είχε κάνει επαφή με εξωγήινο 

πολιτισμό αρκεί αυτός να μην ήταν από τον Άρη επειδή η Ακαδημία 

είχε πειστεί ότι η ύπαρξη πολιτισμού στον Άρη ήταν δεδομένο γεγονός! 

Από τότε ούτε ένα ίχνος από πράσινα ανθρωπάκια ή από οποιοδήποτε 

είδος ζωής δεν έχει βρεθεί σε κανέναν από τους πλανήτες τους οποίους 

οι έρευνές μας μπόρεσαν να εξερευνήσουν. 

Παρά το γεγονός αυτό ένας μεγάλος αριθμός αστρονόμων πιστεύουν 

ότι αφού η ζωή προήλθε από κάποια εξέλιξη εδώ στη γη παρόμοια θα 

έγινε και σε κάποιον άλλο από τα άστρα που υπάρχουν εκεί έξω. Στην 

Αμερική ερευνητές του SETI (Έρευνα για Εξωγήινη Ευφυή Ζωή) έχουν 



σαρώσει τους ουρανούς ψάχνοντας μάταια για ράδιο-σήματα σταλμένα 

από ευφυή όντα. 

 

 

2. Οι συνθήκες δημιουργίας ζωής πρέπει να είναι απόλυτα ακριβείς. 

Η ζωή πάνω σε οποιονδήποτε πλανήτη μπορεί να επιβιώσει στην 

παρουσία ενός πολύ μεγάλου αριθμού αυστηρών προϋποθέσεων. Για 

παράδειγμα, ένας πλανήτης στον οποίο θα μπορεί να αναπτυχθεί ζωή 

θα πρέπει να βρίσκεται σε μια απόλυτα σωστή απόσταση από τον ήλιο 

του έτσι ώστε να μην είναι ούτε πολύ ζεστός ούτε πολύ κρύος. 

Αν και κάποιος δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα στο μέλλον 

να βρεθούν πλανήτες που να πληρούν αυτήν την προϋπόθεση μέχρι 

σήμερα δεν έχει βρεθεί κανείς τέτοιος. Ακόμα και τότε όμως είναι 

άκρως απίθανο ότι θα εκπλήρωνε τις πολυάριθμες άλλες προϋποθέσεις 

που απαιτούνται για τη δημιουργία ζωής. Ακόμα και η ύπαρξη νερού σε 

υγρή μορφή είναι τελείως ανεπαρκής παρά τον ενθουσιασμό που 

επικρατεί όταν κάτι τέτοιο θεωρείται πιθανό για την επιφάνεια της 

Ευρώπης του φεγγαριού του Δία.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=_Gar1O0YROc                                                                                                                        

 

 

       Ανακάλυψαν πλανήτη σαν τη γη                           

Ευρωπαίοι αστρονόμοι αναφέρουν ότι έχουν ανακαλύψει έναν πλανήτη έξω από το 

ηλιακό μας σύστημα, ο οποίος παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία με τη γη μας και θα 

μπορούσε να αποτελέσει την μελλοντική κατοικία της ανθρωπότητας. 

Οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν σε αυτό τον πλανήτη διαφέρουν από αυτές της γης μας. Ο 
ήλιος είναι τόσο λαμπερός και βρίσκεται πολύ κοντά στην ατμόσφαιρα εκπέμποντας ένα 
έντονο ερυθρό χρώμα. Ενώ εάν κάποιος έμενε σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία του πλανήτη 
το πιο πιθανόν είναι να μην παρατηρούσε ποτέ τον ήλιο να μετακινείται. 

Όλοι μας θα μπορούσαμε να γιορτάζουμε τα γενέθλια μας κάθε 13 μέρες διότι αυτός ο νέος 
πλανήτης κινείτε γύρω από τον δορυφόρο – ήλιο της αρκετά γρήγορα. Επιπλέον θα ζυγίζαμε 
πολλά περισσότερα κιλά σε σχέση με τη γη. 

Το πιο πιθανόν είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την γκαρνταρόμπα μας, διότι το κλίμα 
σε αυτό τον πλανήτη μοιάζει αρκετά με αυτό της γης. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Gar1O0YROc


Το κλίμα αυτού του πλανήτη είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο οι αστρονόμοι πιστεύουν 
στην ανάπτυξη της ζωής στον πλανήτη αυτό, έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Επιπλέον ο 
πλανήτης διαθέτει περίπου τις ίδιες διαστάσεις με αυτές της γης. 

Τα δυο παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν τον πλανήτη αυτό ένα από τα πιο πιθανά μέρη 
μετοίκησης του ανθρώπινου πληθυσμού στον πλανήτη αυτό μετά από τη γη και τον Άρη. 

Οι αστρονόμοι οι οποίοι ανακοίνωσαν την ανακάλυψη του νέου αυτού πλανήτη, τονίζουν ότι η 
όλη διαδικασία έχει βοηθήσει αρκετά στην απάντηση του βασανιστικού ερωτήματος που 
απασχολεί ολόκληρη την ανθρωπότητα και αφορά την μοναξιά μας μέσα στο σύμπαν. 

«Ο νέος αυτός πλανήτης έχει βοηθήσει αρκετά στην μελέτη της πιθανής ύπαρξης ζωής στο 
σύμπαν», σχολιάζει ο Michel Mayor, αστρονόμος από το πανεπιστήμιο της Geneva και ένας 
από τους 11 ευρωπαίους επιστήμονες οι οποίοι ανακάλυψαν τον νέο πλανήτη   

Υπάρχουν ακόμα πολλά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν για το νέο αυτό πλανήτη. 
Ωστόσο υπάρχει ακόμα και η πιθανότητα να κριθεί ακατάλληλος για την ανάπτυξη της 
ανθρώπινης ζωής. 

 

 

 

 

 

 

         ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ’’ ΑΛΛΗ  ΓΗ’’ 

 

 

Πριν από 20 χρόνια, δύο αστρονόμοι από το Αστεροσκοπείο της Γενεύης ανακάλυψαν τον πρώτο 

πλανήτη γύρω από ένα αστέρι που μοιάζει με τον Ήλιο, φέρνοντας επανάσταση στην αναζήτηση 

πλανητών εκτός του ηλιακού μας συστήματος. Ήταν 6 Οκτωβρίου 1995, όταν ο ερευνητής και 

καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης Μισέλ Μαγιόρ και ο διδακτορικός τότε φοιτητής Ντιντιέρ 

Κελό, ανακοίνωναν την πρωτοφανή τους παρατήρηση, η οποία αποτέλεσε την απαρχή ενός νέου 

πεδίου έρευνας στην αστρονομία: το «κυνήγι» εξωπλανητών. 

 

Είμαστε μόνοι; Υπάρχουν άλλοι πλανήτες σαν τον δικό μας; Υπάρχει ζωή αλλού στο Σύμπαν; Σε 

αυτά και πολλά ακόμα ερωτήματα επιχειρούν να απαντήσουν οι επιστήμονες μέσα από την 

αναζήτηση μιας «άλλης Γης». Μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη άνω των 1.890 

εξωπλανητών, ενώ οι παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Κέπλερ έχουν δώσει «στίγμα» 

για ακόμη 3.704... υποψήφιους εξωπλανήτες. 

 

Μετά δεκάδες βραβεία και τιμητικές διακρίσεις, αλλά και το όνομά του να βρίσκεται συχνά ανάμεσα 

στους πιθανούς για βράβευση με το Νομπέλ Φυσικής, ο Δρ Μαγιόρ, οκτώ χρόνια μετά τη 

συνταξιοδότησή του, συνεχίζει την έρευνα στο Αστεροσκοπείο της Γενεύης. Εκεί τον συνάντησε η 

«Κ» συζητώντας για την ιστορία και το μέλλον της αναζήτησης εξωπλανητών. 

 


