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«Πιστεύω ότι η μελέτη του Σύμπαντος πρέπει να 
τοποθετηθεί στην πρώτη θέση ανάμεσα σε όλα τα 
φ υ σ ι κ ά   φαινόμενα που μπορούν να 
κατανοηθούν γιατί έρχεται πριν απ όλα τα άλλα σε 
μεγαλείο εξαιτίας του παγκόσμιου χαρακτήρα της , 
και πρέπει επίσης να βρίσκεται πάνω απ όλα σαν η 
αρχή και το στήριγμα της»

Από την αφιέρωση στο βιβλίο του Γαλιλαίου
«Διάλογοι γύρω από τα Κύρια Συστήματα του Κόσμου»,Φλωρεντια,1632.
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Γαλιλαιος,Φλωρεντια,1632
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 Ε  ι  σ  α  γ  ω  γ  ή

Τα  θέματα ,με τα οποία ασχολείται αποτελούν 
πρόκληση για εκείνον που αρχίζει να τη γνωρίζει.

Το  Σ ύ μ π α ν ,που είναι το αντικείμενο μελέτης  
της Αστρονομίας ,είναι ένας τεράστιος χώρος 
γεμάτος από αντικείμενα και διαδικασίες που δεν 
έχουν αντίστοιχα στη Γη. 
Είναι από κάθε άποψη εξαιρετικά ενδιαφέρον αλλά 
και χρήσιμο για το σύγχρονο άνθρωπο να γνωρίζει 
το φυσικό κόσμο που τον περιβάλλει και να γίνει 
κοινωνός του θαυμαστού κόσμου του Σύμπαντος.

Για το λόγο αυτό ,η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική 
πρόταση απλώνει ένα χέρι στο άγνωστο και 
επιδιώκει μια πρώτη επαφή…  

«Επιδιώκει μια πορεία προς το φως ,ένα 
κοίταγμα μέσα από τη λάθος πλευρά του 
τηλεσκοπίου.»

Όσο ανεβαίνεις πιο ψηλά τόσο το σύμπαν 
αποκαλύπτει τη σφαιρικότητα του. Τα 
μικροσκοπικά αντικείμενα χάνουν το 
περίγραμμα τους και διαφαίνεται  μόνο ότι 
μπορείς να δεις με μισόκλειστα μάτια.

Η σύγχρονη ερασιτεχνική αστρονομία έχει 
πραγματοποιήσει αλματώδη εξέλιξη τα 
τελευταία είκοσι χρόνια.
Πολλές «άστεγες» ομάδες αναζητούν ένα 
χώρο, προκειμένου να στεγάσουν την αγωνία 
τους για το σύμπαν.
Το κτιριακό αυτό σύμπλεγμα παροτρύνει και 
ενισχύει την ενθουσιώδη διάθεση αυτών των 
ομάδων και δίνει τη δυνατότητα προσωρινής 
κατοίκησης.

Μια διαρκής κατασκήνωση επανδρωμένη από 
αστρονόμους  αλλά και ερασιτέχνες 
αστρονόμους διαφορετικών ειδικοτήτων που 
αποφασίζουν με δική τους πρωτοβουλία να 
συμβιώσουν για ένα αρκετό χρονικό διάστημα 
προκειμένου να μελετήσουν το άγνωστο 
σύμπαν,
να καταγράψουν μεταβολές και καινούρια 
δεδομένα.

Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο έργο όλων 
αυτών των ομαδων,12 σε αριθμό σε όλη την 
Ελλάδα και άπειροι ανά τον κόσμο,  αφού μέσα 
από την συστηματική εμμονή τους για 
διερεύνηση αποτελούν τον πρωτογενή τομέα 
του αστρικού ουρανού…  

Η Αστρονομία είναι ένας από τους 
πλέον συναρπαστικούς 
εξελισσόμενους κλάδους της 
επιστήμης.

ΙΡΒΙΝ ΓΙΑΛΟΜ, «ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΠΕΝΑΟΥΕΡ»
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Ιστορική  Επισκόπηση



Η δίψα του ανθρώπου για την κατανόηση 
του Σύμπαντος είναι ίσως τόσο παλαιά, 
όσο και η παρουσία πάνω στη γη .Ο 
άνθρωπος από την αρχή της εμφάνισης 
του στη Γη παρατηρούσε συνεχεία τον 
ουρανό. Η ανατολή και η δύση του Ήλιου, 
οι φάσεις της Σελήνης ,η εναλλαγή των 
εποχών ,η εμφάνιση των κομητών, οι 
εκλείψεις του Ήλιου και της Σελήνης, η 
κίνηση των πλανητών στον έναστρο 
ουρανό υπήρξαν μερικά από τα φαινόμενα 
που ώθησαν τον άνθρωπο στη 
συστηματική παρατήρηση του ουρανού. 
Υπήρξαν ακόμη και άλλα φαινόμενα στο 
άμεσο φυσικό περιβάλλον του ,όπως π.χ. 
η ανάπτυξη των φυτών και των δένδρων 
κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι και η 
λανθάνουσα κατάσταση τους το 
φθινόπωρο και το χειμώνα, που κίνησαν 
το ενδιαφέρον του.

Πολύ γρήγορα διαπίστωσε την ανάγκη 
καθιέρωσης ενός είδους ημερολογίου για 
την εξυπηρέτηση καθαρά πρακτικών 
αναγκών. Έτσι έγινε η αρχή για τη γένεση 
της Αστρονομίας, η οποία άρχισε σιγά να 
αναπτύσσεται, για να εξελιχθεί σε επιστήμη 
που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη  των 
ουράνιων σωμάτων και φαινομένων.

κοινού γαλαξία, που είναι μέλος ενός 
κοινού σμήνους γαλαξιών κάπου μέσα 
στην απεραντοσύνη του Σύμπαντος.» 

«είμαστε εφήμερα όντα ενός 
μικροσκοπικού πλανήτη, γύρω από 
ένα κοινό άστρο στα περίχωρα 
ενός 

Η Αστρονομία είναι η αρχαιότερη από 
όλες τις επιστήμες. Εμφανίστηκε την 
4η χιλιετηρίδα π.Χ. με την ανάπτυξη 
των αρχαίων πολιτισμών στη 
Μεσοποταμία, την Αίγυπτο, την Ινδία 
και την Κίνα. Όλοι αυτοί οι πολιτισμοί 
είχαν δημιουργήσει ημερολόγια, 
ήξεραν να ξεχωρίζουν τους 
αστερισμούς ,παρατηρούσαν τις 
εκλείψεις του Ήλιου και της Σελήνης 
και έδιναν κοσμολογικές εξηγήσεις 
στις παρατηρήσεις τους.
Στην Αμερική οι πολιτισμοί των Ίνκας, 
των Μάγια και των Αζτέκων είχαν 
επίσης δημιουργήσει σημαντικά 
επιτεύγματα, όπως, για παράδειγμα, το 
ημερολόγιο των Μάγια που, αν και 
στηρίζονταν σε πολύ πρωτόγονες 
μεθόδους, είχε σημαντική ακρίβεια. 

Ιστορική  Επισκόπηση προσπαθούσε πάντοτε να δώσει 
απαντήσεις σε ερωτήματα που 
υπερέβαιναν τις εκάστοτε 
δυνατότητες της ανθρώπινης τεχνικής 
και διανόησης.
Ας μη ξεχνάμε ότι:

Η Αστρονομία γεννημένη από την 
ανικανοποίητη ανάγκη του ανθρώπου 
για την κατανόηση του Σύμπαντος,
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Τα πιο παλαιά όμως και πιο γνωστά 
μνημεία αστρονομικού ενδιαφέροντος 
ηλικίας περίπου 5.000ετων,είναι οι 
πυραμίδες της Αιγύπτου και το Στονχεζ 
στην Αγγλία. Είναι μνημεία, των οποίων ο 
προσανατολισμός σχετίζεται άμεσα με 
αστρονομικά φαινόμενα. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι οι πρώτες παρατηρήσεις 
του ουρανού ερμηνεύτηκαν αστρολογικά. 
Η Αστρολογία (από το άστρο = λόγος) 
βασίζεται πάνω στην ιδέα (πίστη) ότι τα 
διάφορα ουράνια σώματα και φαινόμενα 
έχουν σημαντική επίδραση σε γεγονότα 
πάνω στη Γη( πόλεμοι, πλημμύρες , 
σεισμοί, επιδημίες) ,ακόμη και στη ζωή 
και το πεπρωμένο των ανθρώπων . με 
την πάροδο των ετών , οι αστρονομικές 
παρατηρήσεις έγιναν ακριβέστερες και 
οδήγησαν σε μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας 
με αξιοσημείωτη πρόοδο στην κατανόηση 
των αστρονομικών φαινομένων. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα τον πλήρη 
διαχωρισμό της επιστήμης της 
Αστρονομίας από την Αστρολογία. Η 
τελευταία δε χρησιμοποιεί επιστημονικές 
μεθόδους ,για να ερμηνεύσει τα 
«φαινόμενα» που διατείνεται ότι μελετά.

Η ανάπτυξη της Αστρονομίας ως 
επιστήμης άρχισε από την αρχαία 
Ελλάδα από την εποχή του Θαλή ,το 
600πΧ. περίπου. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν 
ήταν επιστήμονες με τη σύγχρονη έννοια 
του όρου. Η έρευνα τους αφορούσε 
μόνο τη διατύπωση ιδεών και νόμων για 
την ερμηνεία των παρατηρήσεων 
αστρονομικών φαινομένων. Από τους 
πιο σημαντικούς αρχαίους Έλληνες 
φιλοσόφους ,που η σκέψη τους 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην 
εξέλιξη της Αστρονομίας ως επιστήμης 
,αναφέρουμε τον Πλατωνα(427-
347π.Χ.),τον Αριστοτελη(384-
322π.Χ.),τον Ηρακλειδη(375-
310π.Χ.)και τον Πυθαγόρα (πέθανε 
το 497π.Χ.)

Πραγματική πρόοδος στην Αστρονομία 
έγινε μετά τον Αριστοτέλη με τη 
συμβολή μεγάλων αστρονόμων της 
Ελληνιστικής αρχαιότητας ,του 
Αρίσταρχου ,του Ερατοσθένη και 
αργότερα του Πτολεμαίου. Οι δυο 
τελευταίοι θεωρούνται οι σπουδαιότεροι 
αστρονόμοι της Ελληνιστικής περιόδου.

Η μεγάλη επανάσταση στην Αστρονομία 
έγινε το 16ο αιώνα στην Ευρώπη από τον 
Κοπερνικο(1473-1543),ο οποίος και 
επαναδιατύπωσε τη θεωρία του 
ηλιοκεντρικού συστήματος. 1
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Μετά τον Κοπέρνικο ,ο Δανός αστρονόμος 
Τύχο Μπραχε(1546-1601) ήταν ο πρώτος 
αστρονόμος που έκανε αστρονομικές 
παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας όργανα 
που κατασκεύασε ο ίδιος.

Η ανακάλυψη του τηλεσκοπίου στην 
Ολλανδία στις αρχές του 17ου αιώνα και η 
χρησιμοποίηση του στην Ιταλία το 1609 
είχε σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη 
της Αστρονομίας. Ο Γαλιλαιος(1564-
1642) ήταν εκείνος που χρησιμοποίησε 
πρώτος το αστρονομικό τηλεσκόπιο ,με 
το οποίο παρατήρησε αντικείμενα που δεν 
ήταν ορατά με γυμνό μάτι.

Σκοπός και περιεχόμενο της 
Α σ τ ρ ο ν ο μ ί α ς

Αστρονομία είναι γενικά η επιστήμη που 
μελετά το Συμπάν. Ένας αυστηρότερο; 
Ορισμός καθορίζει ότι Αστρονομία είναι η 
επιστήμη που μελετά τα αντικείμενα πέρα 
από τη γήινη ατμόσφαιρα καθώς και τις 
διαδικασίες αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.

Ο αστρονόμος ,από ανάγκη ,εξετάζει τα 
ουράνια αντικείμενα από μακριά και 
προσπαθεί να «φέρει» ολόκληρο τον κόσμο 
στο εργαστήριο του. 

Τη Θεωρητική Αστρονομία ,που 
ασχολείται με τη θεωρητική ερμηνεία 
των αστροφυσικών φαινομένων 
κατασκευάζοντας αντίστοιχα 
θεωρητικά μοντέλα και 
χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές.

Η Αστρονομία ,αν λάβουμε υπόψη τον 
τρόπο μελέτης που εφαρμόζει ,μπορεί 
να χωριστεί σε δυο βασικούς κλάδους: 
την Παρατηρητική Αστρονομία ,που έχει 
αντικείμενο την παρατήρηση των 
ουράνιων σωμάτων και φαινομένων και 
χρησιμοποιεί τα κάθε είδους τηλεσκόπια 
και τις αντίστοιχες βοηθητικές 
συσκευές. 
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Τα μεγάλα σύγχρονα αστρονομικά 
προβλήματα

Η Αστρονομία ,αν και θεωρείται από 
πολλούς η αρχαιότερη από τις 
επιστήμες ,εντούτοις σήμερα είναι ένα 
από τα πιο συναρπαστικά και ταχέως 
αναπτυσσόμενα πεδία της γνώσης. Σε 
κάθε περιοχή του Σύμπαντος ,από το 
δικό μας ηλιακό σύστημα και το 
Γαλαξιακές τα πιο μακρινά σημεία του, 
οι επιστημονες έχουν συλλέξει αρκετές 
πληροφορίες και έχουν ανάλογα 
επιτύχει μερική κατανόηση της φύσης 
τους. Παρ όλα αυτά μια σειρά από 
μεγάλα ερωτήματα παραμένουν 
αναπάντητα.

Πως δημιουργήθηκε και εξελίχθητε το 
Σύμπαν

Πως σχηματιστήκαν οι γαλαξίες

Πως καταρρέουν τα άστρα

Πως γεννιούνται και πως πεθαίνουν τα 
άστρα

Πως σχηματίζονται τα πλανητικά 
συστήματα

Υπάρχουν πολιτισμοί αλλού στο 
Σύμπαν

Σε αυτά και άλλα ερωτήματα 
καλούνται να δώσουν απαντήσεις οι 
αστρονόμοι σε συνεργασία με 
συναδέλφους τους από άλλες 
επιστήμες.

Σήμερα στη διαστημική εποχή που 
ζούμε ,διαθέτουμε τα μέσα και τις 
μεθόδους ερευνας,ωστε να 
ελπίζουμε ότι αργά η γρήγορα θα 
δοθούν οι απαντήσεις σε πολλά από 
τα ερωτήματα που αναφέραμε πιο 
πάνω.
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Αρχή λειτουργίας και περιγραφή των 
Τ η λ ε σ κ ο π ί ω ν



Η καρδιά του οπτικού συστήματος είναι 
ένα κύριο κάτοπτρο ή ένας κύριος φακός. 
Η διάμετρός του ονομάζεται 
άνοιγμα του τηλεσκοπίου και καθορίζει 
κατά μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες του 
τηλεσκοπίου μας. Ο τύπος του οπτικού 
συστήματος και ο τρόπος που 
συγκεντρώνει το φως καθορίζει τον 
τύπο του τηλεσκοπίου. 

Αρχή λειτουργίας και περιγραφή των 
Τ η λ ε σ κ ο π ί ω ν

Τα τηλεσκόπια, αν και πολύπλοκα 
επιστημονικά όργανα, είναι πλέον προσιτά 
σε όλους. 

Ο βασικός σκοπός του τηλεσκοπίου 
είναι να συγκεντρώσει περισσότερο 
φως από ότι μπορεί να συγκεντρώσει 
το ανθρώπινο μάτι και στη συνέχεια να 
μεγεθύνει τα είδωλα έτσι ώστε να 
μπορέσουμε να διακρίνουμε 
αντικείμενα που δεν είναι δυνατό να 
διακρίνουμε δια γυμνού οφθαλμού. Tο 
πιο σπουδαίο μέρος ενός τηλεσκοπίου 
είναι 
το κύριο οπτικό του σύστημα που αποτ
ελείται από κάτοπτρα ή φακούς
 Το σύστημα αυτό βρίσκεται 
προστατευμένο μέσα στον οπτικό 
σωλήνα και είναι το σύστημα εκείνο που 
συγκεντρώνει το φως.

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό που 
καθορίζει την οπτική συμπεριφορά του 
τηλεσκοπίου είναι ο εστιακός λόγος του 
που σχετίζεται με την απόσταση και τον 
τρόπο που είναι τοποθετημένα τα οπτικά 
του μέσα στον οπτικό σωλήνα. Το 
τηλεσκόπιο δεν αρκεί μόνο να μαζέψει 
περισσότερο φως, πρέπει και να 
μεγενθύνει την εικόνα που βλέπουμε. 
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Δεν αρκεί όμως να έχει κανείς ένα δυνατό 
τηλεσκόπιο, πρέπει και να μπορεί να 
εντοπίζει τους στόχους του. Το κύριο 
εργαλείο που βοηθά στην εύρεση 
αντικειμένων είναι το σκόπευτρο που δεν 
είναι παρά ένα μικρό τηλεσκόπιο 
παράλληλα τοποθετημένο με το κύριο 
τηλεσκόπιο.

Κατηγορίες   Τ η λ ε σ κ ο π ί ω ν

Κ α τ ο π τ ρ ι κ ά    ή   Ν ε υ τ ώ ν ε ι α 
(τηλεσκόπια ανάκλασης )

Τα κατοπτρικά τηλεσκόπια χρησιμοποιούν 
ένα κάτοπτρο για να συγκεντρώσουν το 
φως 

Δ ι ο π τ ρ ι κ ά 
(τηλεσκόπια διάθλασης)

Χρησιμοποιούν έναν φακό που διαθλά 
το φως και το συγκεντρώνει στο πίσω 
άκρο. 

Κ α τ α δ ι ο π τ ρ ι κ ά

Χρησιμοποιούν  φακούς και κάτοπτρα, 
γεγονός που εξηγεί και την ονομασία 
τους. 
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Το Σύμπαν  και  ο άνθρωπος
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Τελικά υπάρχουν εξωγήινοι  ,ναι ή όχι; 
Στα σοβαρά ή στ' αστεία, με ερευνητικά 
δεδομένα ή χωρίς, ειδικοί αλλά και 
συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας 
έχουν περιγράψει είδη εξωγήινων 
όντων, τα οποία συνήθως ζουν ακριβώς 
στη σωστή απόσταση από τ' αστέρια: 
ούτε πολύ κοντά ούτε πολύ μακριά. 
Ούτε στα πολύ ζεστά ούτε στα πολύ 
ψυχρά, σε επιφάνειες άλλων, μακρινών, 
πλανητών όπου η θερμοκρασία επιτρέπει 
στην κύρια πηγή ζωής, το νερό, να μη 
βράζει ή να μην παγώνει... 

 Θ ε ω ρ ί ε ς

Η πρώτη συστηματική αναζήτηση 
εξωγήινων μορφών ζωής ξεκίνησε το 
1960, με επικεφαλής τον Frank Drake, 
ο οποίος σήμερα είναι αστρονόμος στο 
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στη Santa 
Cruz. Χρησιμοποιώντας μια εξαιρετικά 
μεγάλη κεραία, σαν δορυφορικό πιάτο, ο 
Drake σάρωνε τον ουρανό, 
προσπαθώντας να ακούσει σήματα και 
να καταφέρει να επικοινωνήσει με... 
εκπροσώπους προηγμένων εξωγήινων 
πολιτισμών. Με βάση μια πολύπλοκη 
εξίσωση (Ν=Ν*fpnef1fifcfL), ο Drake 
υπολόγισε τις πιθανότητες να υπάρχει 
ζωή σε κάποιον άλλο πλανήτη. 

Και κατέληξε στο συμπέρασμα πως 
θα πρέπει να υπάρχουν αρκετές 
χιλιάδες έξυπνα εξωγήινα όντα, 
ανάμεσα στα 400 εκατομμύρια 
αστέρια του γαλαξία μας, τα οποία 
να ζουν στην επιφάνεια πλανητών, 
που βρίσκονταν γύρω από αστέρια 
σαν τον Ήλιο και θερμαίνονταν από 
το φως τους. 

Ο άνθρωπος ποτέ δεν μπόρεσε να 
συμφιλιωθεί με την ιδέα πως είναι 
μόνος στο σύμπαν. Οι περισσότεροι 
αστρονόμοι θεωρούν μάλλον απίθανο 
να είναι η Γη ο μοναδικός 
κατοικημένος πλανήτης του γαλαξία. 
Χιλιάδες άνθρωποι υποστηρίζουν πως 
έχουν έρθει σε επαφή με εξωγήινα 
όντα. Εκατοντάδες ερασιτεχνικές 
φωτογραφίες που απεικονίζουν 
κάποιο UFO έχουν έρθει στη 
δημοσιότητα. Οι «επίσημοι» 
διαψεύδουν τα πάντα.

Ποιούς πρέπει να πιστέψουμε; 

Υ π ά ρ χ ε ι   ή    ό χ ι 

 ζωή σε άλλους πλανήτες; 

Πιθανότητες ύπαρξης μη γήινης 
ζωής στο Σύμπαν

1

1 Άρθρο του δρα Π.Παππά 
(δημοσιεύτηκε στο περιοδικό TPITO MATI 
Mαρτίου 2001, τεύχος 93) 14
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Ο  Seth  S o s t a k , αστρονόμος στο 
Ινστιτούτο Αναζήτησης Εξωγήινης Ευφυΐας 
[SETI INSTITUTE] στο οποίο εργάζεται, 
στην Καλιφόρνια, κάνει σημαντική έρευνα 
γύρω από το θέμα. Η άποψή του 
στηρίζεται λοιπόν σε σοβαρά στοιχεία και 
αληθοφανείς υποθέσεις.
Ο Σόστακ έχει λόγους να πιστεύει πως 
εξωγήινοι υπάρχουν και ότι υπάρχουν 
σοβαρές ελπίδες να τους εντοπίσουμε σε 
20 με 30 χρόνια. Αν ποτέ «πιάσουμε» 
σήματα εξωγήινων, θα πρόκειται ασφαλώς 
για μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της 
παγκόσμιας ιστορίας. Και τότε η συζήτηση 
για το πώς μπορεί να είναι ένας εξωγήινος 
θα φουντώσει ακόμη περισσότερο. «Δεν 
ξέρουμε φυσικά με τι μοιάζει ένας 
εξωγήινος. Μόνο το Χόλιγουντ ξέρει», λέει 
ο Σόστακ, που επισκέφθηκε την προσφατα 
τη Βρετανία. «Σύμφωνα με το Χόλιγουντ, 
οι εξωγήινοι είναι ανθρωπόμορφοι. 
«Μοιάζουν με μας...»

Οι επιστήμονες είναι πεπεισμένοι ότι 
υπάρχει πράγματι ζωή εκεί έξω.. 

 Ένας Γάλλος αστρονόμος έχει 
συγκεντρώσει περισσότερες από 300 
περιγραφές που μοιάζουν να κάνουν 
λόγο για εμφανίσεις ΑΤΙΑ και 
αναφέρονται σε γραπτά κείμενα πριν 
από τον 20ο αιώνα.
Στην επίσημη διετή μελέτη της 
Αμερικανικής Στρατιωτικής 
Αεροπορίας, πραγματοποιούμενη από 
36 επιστήμονες διαφόρων 
ειδικοτήτων, περιλαμβάνονται 
περισσότερες από 11.000 
παρατηρήσεις από το 1947 ως το 
1969. «Ικανοποιητική εξήγηση» 
βρέθηκε για το 94% των 
περιπτώσεων. Το υπόλοιπο 6%, 
δηλαδή 700 περίπου περιστατικά 
στενών επαφών με UFΟ ή εξωγήινους 
χαρακτηρίζονται επίσημα ως 
ανεξήγητα...
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Αν όμως όλα όσα συνέβησαν και θα συμβούν 
στη Γη σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια 
είναι μια συνηθισμένη διαδικασία στο Σύμπαν, 
τότε πού είναι οι εκπρόσωποι των πολιτισμών 
που αναπτύχθηκαν σε πλανήτες 
δισεκατομμύρια χρόνια πριν από τον δικό μας; 
Ισως η απουσία εξωγήινων από τη γειτονιά της 
Γης, η οποία παραξένεψε τον Φέρμι, να έχει μια 
απλή εξήγηση:

 είμαστε  μ ό ν ο ι  στο Σύμπαν. 

Κ ο σ μ ι κ ή   σ ή ρ α γ γ α 

Χάρης Βάρβογλης , αναπληρωτής καθηγητής στο 
Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 
Το ΒΗΜΑ, 07/03/2004 , Σελ.: H03Κωδικός άρθρου 

1

1
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NASA/JPL-Caltech/A. Kashlinsky 
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Το Σύμπαν  πηγή έμπνευσης για
την   τ έ χ ν η



Μέσα από τον χώρο της τέχνης 
αναζητήσαμε καλλιτέχνες που 
εισήγαγαν την έννοια του Σύμπαντος 
και της φυσικής , προκειμένου να 
ερμηνεύσουν αλλά και να εμπνευστούν.

Επί αιώνες ο αγώνας των καλλιτεχνών 
ήταν να αποδώσουν στατικά τον ορατό 
κόσμο των αισθήσεων και των 
αισθημάτων. 

Στις αρχές του 20 ου αιώνα ,οι 
νεωτεριστές συνειδητοποίησαν ότι ο 
κόσμος δεν ήταν ένας , αλλά  
πολλοί και παράλληλοι. 

Συνειδητοποίησαν ότι η ιστορία δεν 
εξελίσσεται γραμμικά , αλλά 
διακεκομμένα και ότι η ζωή τρέχει με 
ρυθμό πιο γρήγορο από την τέχνη. 

Για να προλάβουν τους ξέφρενους 
ρυθμούς στράφηκαν στα νέα 
επιστημονικά και τεχνολογικά 
επιτεύγματα. 

Παρακάτω παραθέτονται απόψεις 
καλλιτεχνών που δημιούργησαν μέσα 
από κοσμικές έννοιες:

Wassily Kandisky

«Η τρέχουσα αναγκαιότητα σαρώνει 
όλα τα εμπόδια. Στο δρόμο της 
αφαιρούνται αργά και μεθοδικά οι 
μικρές πέτρες ή γκρεμίζονται με 
εκρήξεις τα τείχη. Οι  δ υ ν ά μ ε ι ς 
που υπηρετούν την αναγκαιότητα 
συσσωρεύονται βαθμιαία με αμείωτη 
επιμονή.
 Οι δυνάμεις που αντιστέκονται την 
υπηρετούν μοιραία…»

Olga Rosanova

«Ο κόσμος είναι μια μάζα νεκρού 
πηλού , είναι η πίσω πλευρά του 
καθρέπτη για μια ψυχή που στερείται 
δεκτικότητας , αλλά για τις 
αντανακλαστικές ψυχές είναι ένας 
καθρέπτης με εικόνες που 
προβάλλουν ασταμάτητα.
Πως μας αποκαλύπτεται ο κόσμος;
Πως αντανακλά η ψυχή μας τον 
κόσμο;
Για να αντανακλά κάνεις κάτι θα 
πρέπει να το αγγίξει και να το δει. 
Μόνο η Διαισθητική Αρχή μας εισάγει 
στο κόσμο.
Η θέληση του καλλιτέχνη να 
διεισδύσει στο Κόσμο είναι η 
θέληση να καθρεπτίσει τον εαυτό 
του.»
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Ivan Kliun

«Η απόδοση της κίνησης στον πίνακα 
επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της 
διάσπασης των σωμάτων που βρίσκονται 
σε κίνηση. Η κίνηση αυτή αποδόθηκε με 
τη βοήθεια της εισαγωγής του χρόνου 
ως τέταρτης διάστασης του χώρου.»

Kazimir Malevich

«Ο χώρος είναι ένα δοχείο χωρίς 
διαστάσεις , στον όποιο η λογική 
τοποθετεί τη δημιουργία. 

Θεός 

Ψυχή 

Πνεύμα 

Ζωή 

Θρησκεία 

Τεχνική 

Τέχνη 

Επιστήμη

Διανόηση 

Κοσμοθεωρία

Εργασία

Κίνηση

Χώρος

Χρόνος»

                   

                

= Ο

El Lissitzky

«Π ρ ο ύ ν  :

Δεν είναι μια θεώρηση του κόσμου , 
αλλά η παγκόσμια πραγματικότητα.

Ο σταθμός προς τη νέα μορφή.

Ο ζωγράφος από μιμητής γίνεται 
δημιουργός του νέου κόσμου 
πραγμάτων.

Παρουσιάζεται με νέο προσωπείο η 
αλληλεπίδραση μεταξύ 
διανυσμάτων ξεχωριστών 
δυνάμεων.

Το κενό και το χάος, η μη 
φυσικότητα που προσιδιάζουν στο 
χώρο , γίνονται αυτό που λέγεται 
τάξις , μορφή και κλίμακα μεγάλου 
αριθμού ενδεικτικών σημείων που 
προσδίδουν στο χώρο ορισμένη 
ένταση.

Σε αντίθεση με τον κυβισμό όπου η 
γη κινείται πάνω σε κυλιόμενες 
σιδηροτροχιές, η δομή του 
σουπρεματισμού ακολουθεί τις 
ευθείες και τις καμπύλες πορείες, 
πτήσεις των αεροπλάνων.

Αρχίζει από την επιφάνεια προχωρεί 
προς την κατασκευή του 
διαστημικού μοντέλου και στη 
συνέχεια προς την κατασκευή όλων 
των αντικειμένων της καθημερινής 
ζωής»
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Η προμελέτη περιλαμβάνει 3 
μεγάλους αρχιτεκτονικούς χώρους, 
οι οποίοι στηρίζονται επάνω σε ένα 
σύνθετο σύστημα κάθετων αξόνων 
και ελικοειδών γραμμών.

Ο κατώτερος χώρος (Α) :

Έχει την μορφή κύβου που 
κινείται γύρω από τον άξονα του, 
με ταχύτητα μιας ετήσιας 
περιστροφής.

Ο επόμενος χώρος (Β) :

Περιστρέφεται στον άξονα του  
με ταχύτητα μιας μηνιαίας 
περιστροφής.

Ο τελευταίος χώρος (Γ) :

Κινείται στον άξονα του,
με ταχύτητα ημερήσιας 
περιστροφής και έχει κυλινδρική 
μορφή. 

Vladimir Tatlin

“Το μνημείο της 3ης Διεθνούς 
Έκθεσης”

Η βασική ιδέα για το μνημείο αυτό 
διαμορφώθηκε στη βάση της οργανικής 
σύνθεσης των αρχών που διέπουν την 
αρχιτεκτονική , τη γλυπτική και τη 
ζωγραφική , δίνοντας έτσι ένα νέο τύπο 
μνημειακών κατασκευών που 
συνδυάζουν την καθαρά δημιουργική 
φόρμα με τη χρηστική.

Στηριχτήκαμε στην ανάλυση της 
συγκεκριμένης πρότασης αφού αφετηρία 
της, αποτέλεσε το   Σ ύ μ π α ν  και 
βασικές αρχές που το διέπουν.

Τρία σχήματα ,τρεις διαφορετικές 
τροχιές ,  τρία διαφορετικά κέντρα 
βάρους. 

Αρχική χρήση καθαρών σχημάτων 
,με σταδιακή αφαίρεση. Η κίνηση 
αυτών καθορίζουν την τελική του 
εικόνα.

Το σύνολο στηρίζεται στην αντιπαράθεση 
της σύνθεσης τους.
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Πρωτοπόροι του κινήματος, που έχει ως αφετηρία έμπνευσης το Σύμπαν ,υπήρξαν οι Ρώσοι καλλιτέχνες στις 
αρχές του 20 αιώνα. Ilia Chashnik,  Cosmos, cerchio rosso su fondo nero 24



El Lissitskij Proun G7,1923

Kazimir Malevic ,

 Cosmo suprematista,1917-1918

Aleksandr Rodcenko,Punti,1920

Georgi Krutikov, Citta del futuro,1928

Kazimir Malevic ,

 Cosmo suprematista,1916-1917

Wenzek Hablik,

Struttura volante-Citta volante,

1907-1914
Alexander Calder,Macchia nera su giunto 
cardanico,1942

Nicolai Suetin,Citta 
suprematista,1931

25



Ilia Kabakov,L uomo che volo nello spazio 

dal suo appartamento,1981-1988
Vladimir Stenberg,Construzione 
spaziale,1919

Aleksandr 
Rodcenko,Construzione 
spaziale,1920

Aleksandr 
Rodcenko,Construzione 
spaziale,1920
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Wenzel Hablik, Firmamento,1913



Π ρ ό τ α σ η 
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Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία 
αφόρα τον σχεδιασμό αστεροσκοπείου και 
κέντρου παρατήρησης του διαστήματος.

Αφετηρία αποτέλεσε η ερασιτεχνική 
ομάδα ,με την ονομασία «Εταιρία 
αστρονομίας και Διαστήματος »,που εδώ 
και δέκα χρόνια εδρεύει στο Βόλο.

Μέσα από μια σύντομη αναζήτηση, 
διαπιστώσαμε ότι στην Ελλάδα άλλες 19 
ομάδες λαμβάνουν χώρα με σημαντικό 
έργο και προσφορά στο χώρο της 
αστρονομίας.

Ερχόμενοι σε επαφή με τη 
προαναφερθείσα ομάδα, μέσα στα πλαίσια 
μιας ημερίδας που πραγματοποιήθηκε, με 
θέμα τη σημαντική προσφορά της 
ερασιτεχνικής αστρονομίας και κατόπιν 
συζητήσεως, αποφασίσαμε το σχεδιασμό 
ενός κτιριακού συγκροτήματος, 
προκειμένου να στεγάσει τις περαιτέρω 
ανάγκες.

Η ερασιτεχνική αστρονομία σε συνδιασμό 
με άλλες παραεπιστημονικές ομάδες, 
μέσω της συστηματικής και επίμονης 
παρατήρησης παράγουν ένα πρωτογενές 
υλικό, όπου μεταφερόμενο στους 
επίσημους χώρους της επιστήμης της 
αστρονομίας δίνει το έναυσμα για 
περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση. Η 
διαφορά ανάμεσα σε μία αυστηρά 
επιστημονική ομάδα,

που δουλεύει σε ένα ‘κλειστό’ 
χώρο, όπως ένα αστεροσκοπείο και 
σε μια ερασιτεχνική τέτοια ομάδα, 
εντοπίζεται στο ότι η μία είναι για 
λίγους, γνώστες του αντικειμένου, 
ενώ η άλλη, καλεί κάθε 
ενδιαφερόμενο, να ενταχθεί και να 
συνεισφέρει με χαρά, επιμονή και 
υπομονή.

Όταν ανακοινώθηκε στην ομάδα η 
πρόθεσή μας, δε μπορούμε να 
κρύψουμε τον πρωτοφανή 
ενθουσιασμό, καθώς και τη θετική 
διάθεση που δεχτήκαμε. Όπως οι 
ίδιοι αποκάλεσαν η δημιουργία και 
κατασκευή ενός τέτοιου χώρου 
αποτελεί για αυτούς όνειρο ζωής.

Το πάθος τους και η αγάπη τους 
για αυτό που κάνουν και η ανάγκη 
τους να το μεταδώσουν στους 
γύρω, μας ενέπνευσε στην εξέλιξη 
της πρωταρχικής μας σκέψης.
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Η επιλογή του χώρου έγινε με 
κάποια βασικά κριτήρια. 

Αναζητήσαμε καταρχήν ένα σημείο που 
να ξεπερνάει τα χίλια μέτρα, ώστε να 
είναι αρκετά μακριά από την πόλη του 
Βόλου, καθώς και να παραμένει 
ανεπηρέαστο από φαινόμενα υγρασίας 
και φωτορύπανσης που μπορεί να 
παρατηρηθούν. 

Επόμενο κριτήριο ήταν να μην 
εντάσσεται σε κάποιο οικισμό του 
Πηλίου, ώστε να μη δεσμευόμαστε με 
συνθετικούς κανονισμούς, ενώ το 
τρίτο ήταν η προσβασιμότητα στην 
τοποθεσία, παρά το μεγάλο υψόμετρο.

Τελικά επιλέχθηκε η περιοχή 
‘Αηδονάκι’, κοντά στα Χάνια Πηλίου.

Επόμενη κίνηση ήταν να 
προσδιοριστούνε οι χρήσεις που θα 
φιλοξενούνται. Οι χρήσεις σε 
συνδυασμό με το πρόγραμμα 
λειτουργίας αναζητήθηκαν με μία 
ελευθερία, αφού σκοπός μας δεν ήταν 
να αναπαράξουμε μια τυπική κάτοψη 
αστεροσκοπείου.

Έτσι λοιπόν μετρήσαμε εννέα στον 
αριθμό λειτουργίες, όσοι και οι 
πλανήτες του πλανητικού μας 
συστήματος. Μιμηθήκαμε την κίνησή 
τους και αναπαράξαμε διαφορετικά 
μοντέλα-συστήματα, με τις εννέα 
χρήσεις να εναλλάσσονται.

Οι εννέα χρήσεις στις οποίες 
τελικά καταλήξαμε είναι:

1. Υποδοχή

2. Εστιατόριο

3. Αίθουσα προβολών

4. Βιβλιοθήκη

5. Χώρος περιοδικών 
εκθέσεων

6. Εργαστήριο

7. Αίθουσα απευθείας 
προβολής του ουρανού

8. Πλατεία υπαίθριων 
παρατηρήσεων

9. Ξενώνες

Τη θέση του ήλιου διατηρεί η 
κεντρική λειτουργία του κτιρίου, 
που δεν είναι άλλη από το  
θ ό λ ο  με το  τηλεσκόπιο.
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Ακολούθησαν μια σειρά από αρκετές 
διαφάνειες σκίτσων ώστε να 
ανακαλύψουμε το καταλληλότερο 
concept. Ανατρέξαμε σε βιβλιογραφία, 
μελετήσαμε έργα σουπρεματιστών, που 
δημιούργησαν στηριζόμενοι στο σύμπαν 
αλλά και σε βασικές γεωμετρίες.

Μέσα από μία παραγωγική διαδικασία 
όπου η μία διαφάνεια καλύπτονταν από 
την επόμενη, σε συνδυασμό με 
πρόχειρες μακέτες καταλήξαμε στο 
τελικό concept.  

Βρήκαμε τον αστρικό χάρτη περιόδου 
Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου, όπου 
αντιστοιχεί η μεγαλύτερη νύχτα του 
χρόνου.

Μισοκλείσαμε τα μάτια και ενώσαμε 
τους πιο φωτεινούς αστερισμούς 
εκείνης της περιόδου.

Παρά τους διαφορετικούς συνδυασμούς 
που προέκυψαν, η μοναδική χάραξη που 
παρέμενε πάντα σταθερή, ήταν αυτή της 
γαλαξιακής αύρας. Τρία από τα πιο 
φωτεινά αστέρια έγιναν κατακόρυφες 
μεταβάσεις. Κάποια άλλα γίναν τοίχοι, 
κάποια άλλα διαδρομές, ενώ το σύνολο 
περιβάλλεται από το κυκλικό όριο του 
αστρικού χάρτη.

Καταλήγοντας στη χάραξη 9γ,

προετοιμάστηκε το έδαφος για τη 
σύνθεση του τρισδιάστατου 
μοντέλου. 

Μέσα από μακέτες, με κάτοψη τη 
χάραξη 9γ, προέκυψε η τελική μορφή 
που όπως αργότερα 
συνειδητοποιήσαμε, ο κυκλικός τοίχος 
και το υπόσκαφο κομμάτι ανάγουν σε 
κρατήρα, ενώ στο σύνολό του 
θυμίζει αποτύπωμα άγνωστου 
επισκέπτη.

Αναλύοντας τους όγκους του 
συγκροτήματος, ο πυρήνας 
αποτελείται από δύο έντονα 
κεκλιμένους τοίχους, μεγάλου ύψους,

αφού συμβολίζει το άνοιγμα του 
ματιού, το φακό του τηλεσκοπίου 
προς το σύμπαν. 

Τα εργαστήρια προσκολλώνται σε 
αυτό τον κεντρικό όγκο, σαν ένας 
μεταφυσικός βατήρας.

Την ένωση της γης με το κενό 
πραγματοποιεί η ράμπα, που 
διαγράφει την τροχιά του αναβάτη.

Η είσοδος σηματοδοτείται από έναν 
πρισματικό όγκο διπλού ύψους ώστε 
να εξασφαλίζει και την ανεξάρτητη 
λειτουργία του εστιατορίου, για 
κάποιον που απλά είναι επισκέπτης.
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Οι περισσότερες λειτουργίες είναι 
υπόσκαφες και εντάσσονται μέσα στον 
κύκλο-όριο του αστρικού χάρτη.

Η μετάβαση σε όλες τις λειτουργίες 
γίνεται μέσω ενός κλιμακοστασίου, που 
και αυτό είναι προσκολημμένο στον 
κεντρικό όγκο.

Τέλος, οι ξενώνες είναι θαμμένοι στο 
βουνό, αφού υπακούουν στη λογική 
των κελιών και συναντώνται όλοι γύρω 
από τον ημικυκλικό χώρο της 
πλατείας, όπου τους καλοκαιρινούς 
μήνες μπορεί εκεί να πραγματοποιείται 
εκεί υπαίθρια παρατήρηση.

 Οι ξενώνες κρίθηκαν απαραίτητοι, 
ώστε να δίνεται η δυνατότητα 
συνύπαρξης και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών 
ομάδων. 
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Εστιάζοντας περισσότερο στη δομή και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος 
θα δούμε πως πρόκειται για μια κατασκευή 
εξ ολοκλήρου από  μ π ε τ ό ν  σε 
συνδυασμό με επαρκή ανοίγματα για 
φωτισμό και αερισμό.

Το μεγαλύτερο κομμάτι της πρότασης 
είναι υπόσκαφο.

Η επίλυση του στηρίζεται σε συμβατικές 
μεθόδους στήριξης, δηλαδή ανάλυση σε 
κολόνες και τοιχία όπου κρίνεται 
απαραίτητο.

Ο πυρήνας όλης της πρότασης είναι ο 
κεντρικός πύργος που φιλοξενεί το 
τηλεσκόπιο ,την αίθουσα απευθείας 
προβολής του ουρανού με καθρέπτες 
και το κλιμακοστάσιο.

Ο όγκος αυτός ,τραπεζοειδούς σχήματος 
επιλύεται όπως η δομή ενός υδατόπυργου. 
Ανά τρία μέτρα ύψος αναπτύσσονται 
πλάκες (0.15 m) που δένουν τις τέσσερις 
κολόνες (0.50*0.50 m) στα άκρα του 
σχήματος.

Στο ψηλότερο σημείο είναι η αίθουσα που 
φιλοξενεί το τηλεσκόπιο (50m2).

Ακριβώς από κάτω είναι η αίθουσα 
προβολής του ουρανού (28m2).

Από τον κεντρικό πυρήνα ,κρέμεται ο όγκος 
των εργαστηρίων (65m2),τραπεζοειδούς 
και αυτός σχήματος.

Δυο μεγάλες κολόνες (0.50m * 5.00m) 
στηρίζουν τον συγκεκριμένο πρόβολο. 

Πιο χαμηλά συναντάμε τον όγκο της 
υποδοχής  (152m2) και του 
εστιατορίου (152m2).

Επίσης συμβατική επίλυση της 
κατασκευής με κολόνες περιμετρικά 
(0.50 * 0.25 m ) ανά τρία μέτρα.

 Το υπόσκαφο κομμάτι αποτελείται 
από την βιβλιοθήκη (150m2),από το 
αμφιθέατρο χωρητικότητας 120 
θέσεων (210m2),με μια αίθουσα 
μεταφραστικού (10m2) και δυο 
αποθήκες (16m2)και τέλος από μια 
αίθουσα περιοδικών εκθέσεων 
(100m2).

Μπάνια υπάρχουν σε κάθε όροφο.

Θαμμένοι μέσα στο βουνό είναι και οι 
ξενώνες δεκαέξι σε αριθμό και 
μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 
τρία άτομα ο καθένας (22.50m2). 
Συνδέονται με το υπόλοιπο κτίριο 
είτε μέσω της πλατείας ,είτε μέσω 
της κατακόρυφης επικοινωνίας.

Μια μεγάλη ράμπα ενώνει τον χώρο 
της πλατείας με τα εργαστήρια ώστε 
να εξυπηρετεί την άμεση μετάβαση 
σε αυτά κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες όπου γίνεται υπαίθρια 
παρατήρηση.

Θα βρούμε τέλος δυο προβόλους ,ο 
ένας κολλημένος στο κτίριο και ο 
άλλος κάτω από τη ράμπα ώστε να 
εξασφαλίζουν περισσότερες οπτικές 
παρατήρησης τόσο του ουρανού 
όσο και του υπέροχου τοπίου.

Τ ε χ ν ι κ ή   περιγραφή
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Η Αστρονομία είναι ένα εκπαιδευτικό 
χόμπι. Η χαρά και το πάθος κορυφώνεται με 
τις πνευματικές ανακαλύψεις και τις γνώσεις 
που προσφέρει ο έναστρος νυχτερινός 
ουρανός μέσα από την παρατήρηση . 

Η αστρονομία είναι υπαίθριο χόμπι. 
Σας συμβουλεύουμε να βγείτε στο ξέφωτο 
και  να σταθείτε κάτω από τον έναστρο 
ουρανό, κατά προτίμηση στην ύπαιθρο και 
όταν δεν έχει Σελήνη. 

Παράλληλα, συμβουλευόμενοι ορισμένα 
βιβλία τα οποία θα σας προσφέρουν γνώσεις 
για τη μυθολογία και τη σημερινή 
πραγματικότητα των αστερισμών, θα είστε 
ικανοί να κατανοήσετε πως μεταβάλλονται 
στη διάρκεια των εποχών. Ακόμη κι αν δε 
προχωρήσετε περαιτέρω σε θέματα 
αστρονομίας, μόνο και μόνο η ικανότητα να 
στρέψετε το βλέμμα σας προς τον ουρανό 
και να πείτε: 
“Να, εκεί βρίσκεται ο Arcturus,” θα σας 
προσφέρει ένα αίσθημα ικανοποίησης, ότι κι 
εσείς παίζετε κάποιο ρόλο σ’ αυτό το αχανές 
Σύμπαν. 

Ένα ζευγάρι κιάλια είναι το ιδεώδες “πρώτο 
τηλεσκόπιο” για πολλούς και διάφορους 
λόγους. Με αυτά μπορείτε να εντοπίσετε 
εύκολα τα ουράνια σώματα, λόγω του 
ευρύτατου οπτικού πεδίου τους. 

Η αστρονομία διδάσκει υπομονή και 
πραότητα – και είναι καλύτερα να είστε 
προετοιμασμένοι ώστε να μάθετε αυτές τις 
αρετές. 
Δεν ευθύνεστε και ούτε μπορείτε να 
κάνετε κάτι όταν σύννεφα καλύπτουν το 
απόμακρο ουράνιο σώμα που τόσο 
επιθυμούσατε να παρατηρήσετε ή όταν 
έχετε προετοιμαστεί για το γεγονός του 
μήνα και ξεσπά αιφνίδια μπόρα.

Το Σύμπαν δεν πρόκειται να 
υπακούσει στις επιθυμίες μας, εμείς 
πρέπει να υπακούμε στους νόμους 
του Σύμπαντος. 

 Ε π ί λ ο γ ο ς
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«Διάλογοι γύρω από τα Κύρια Συστήματα του 
Κόσμου»,Γαλιλαιος,Φλωρεντια,1632.

«Θεραπεία του Σοπενχάουερ», Ιρβιν Γιαλομ
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«Δημόσιος και Ιδιωτικός Χώρος »,Η Ολλανδική 
εκδοχή     :Bakema-Van den Broek,Θέματα Αρχιτεκτονικής 
–Πολεοδομίας , Π.Γ. Λαζαρίδης

«Το Χρονικό της Τέχνης»,Combrich

«Μοντέρνα Αρχιτεκτονική»,Kenneth Frampton

«Η τέχνη στην ιστορία του ανθρώπου»,Mary Hollingsworth

«Cosmos»,Da Goya a de Chirico,da Friedrich a Kiefer 

L’ arte alla scoperta dell’ infinito, Jean Clair

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

κο Κωστόπουλο Αθανάσιο ,πολιτικός μηχ/κος

κο Μαυρομάτη Κων/νο, φυσικός ,ερασιτέχνης αστρονόμος καθώς και την

 “Εταιρία Αστρονομίας και Διαστήματος” στο Βολο

κο Χονδρογιάννη Σταμάτη ,αρχιτέκτων
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Αντάμη Γιάννη ,  Βλιώρα Άλκη



Μια διαρκής κατασκήνωση 
επανδρωμένη από 
αστρονόμους  αλλά και 
ερασιτέχνες αστρονόμους 
διαφορετικών ειδικοτήτων 
που αποφασίζουν με δική 
τους πρωτοβουλία να 
συμβιώσουν για ένα 
αρκετό χρονικό διάστημα 
προκειμένου να 
μελετήσουν το άγνωστο 
σύμπαν,
να καταγράψουν 
μεταβολές και καινούρια 
δεδομένα.
Δίνεται ιδιαίτερη σημασία 
στο έργο όλων αυτών των 
ομαδων,12 σε αριθμό σε 
όλη την Ελλάδα και 
άπειροι ανά τον κόσμο,  
αφού μέσα από την 
συστηματική εμμονή τους 
για διερεύνηση αποτελούν 
τον πρωτογενή τομέα του 
αστρικού ουρανού…
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