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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΑΕ)  
και 

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛΑΣΕΤ) 
 

µε αφορµή την επικείµενη παραλαβή του τηλεσκοπίου “Αρίσταρχος” 
 

Μετά τη λεπτοµερή ενηµέρωση από τον Διευθυντή του ΙΑΑ και Προέδρο της 
Επιτροπής Παραλαβής του Τηλεσκοπίου «Αρίσταρχος» Καθηγητή κ. Χρήστο Γούδη, η οποία 
έγινε στις 18 Δεκεµβρίου 2006, παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και του τέως Διευθυντή 
του τότε Αστρονοµικού Ινστιτούτου κ. Ευάγγελου Κοντιζά (επί των ηµερών του οποίου εγένετο 
η έναρξη του έργου), τα µέλη της Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής (ΕΑΕ) και το Δ.Σ. της 
Ελληνικής Αστρονοµικής Εταιρείας (ΕΛΑΣΕΤ) εκφράζουν την πλήρη ικανοποίησή τους για την 
επιτυχή ολοκλήρωση της συντριπτικής πλειονότητας των ελέγχων του τηλεσκοπίου 
«Αρίσταρχος» (ποσοστό 98.7% επί συνόλου 762 διαφορετικών δοκιµαστικών τεστ) και την 
εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής για την υπό όρους παραλαβή του τηλεσκοπίου. Η 
παραλαβή θα καταστεί οριστική µετά το πέρας των υπολοίπων ολιγάριθµων (και ήσσονος 
σηµασίας) ελέγχων που δεν κατέστη δυνατόν να περατωθούν προ της διακοπής της λειτουργίας 
του Αστρονοµικού Σταθµού Χελµού, λόγω της έλευσης του χειµώνα, και οι οποίοι εκτιµάται ότι 
θα περατωθούν εντός του Ιουνίου 2007. 



 
Παράλληλα η ΕΑΕ και το Δ.Σ. της ΕΛΑΣΕΤ επισηµαίνουν 
1) είναι απολύτως αναγκαία η περάτωση των έργων για την ηλεκτροδότηση 

του Αστεροσκοπείου στο Χελµό από τη ΔΕΗ, µέχρι τον Ιούνιο 2007, έτσι 
ώστε η εγγύηση του τηλεσκοπίου να τεθεί άµεσα σε ισχύ (δεδοµένου ότι 
προϋποθέτει ελεγχόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες θερµοκρασίας και 
υγρασίας, οι οποίες διασφαλίζονται µόνο µέσα από τη συνεχή 
ηλεκτροδότηση του Αστεροσκοπείου). 

2) είναι απαραίτητη η εκ µέρους της πολιτείας αιτηθείσα από το ΙΑΑ/ΕΑΑ 
έκτακτη επιχορήγηση για την αντιµετώπιση άµεσων ζητηµάτων, απτόµενων 
της παραλαβής και της άµεσης εύρυθµης λειτουργίας του τηλεσκοπίου, 
επειδή η οριστική παραλαβή του θα σηµάνει και την άφιξη των κριτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για άµεση αξιολόγησή του,  µε στόχο την πλήρη 
ένταξή του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Opticon, η οποία θα καταξιώσει εξ αρχής 
την ερευνητική παρουσία του σε διεθνές επίπεδο. Μεταξύ των άµεσων 
αυτών ζητηµάτων που θα καλύψει η έκτακτη αυτή επιχορήγηση 
συγκαταλέγονται:  

 α) η µικροκυµατική ζεύξη Χελµού-Γερανείων-Πεντέλης,  
 β) η οπτική ίνα για τη σύνδεση του Αστρονοµικού Σταθµού Χελµού µε 

το Χιονοδροµικό Κέντρο Καλαβρύτων,  
 γ) τα ειδικά οπτικά φίλτρα, όχηµα µεταφοράς εξοπλισµού και 

προσωπικού κ.λ.π. 
3) Επίσης επισηµαίνεται ότι ένα τέτοιας µείζονος σηµασίας για την 

αστρονοµική κοινότητα, αλλά και για την έρευνα γενικότερα στη χώρα µας 
έργο,  χρήζει της απαραίτητης µακρόχρονης, δοµικής, και θεσµικής στήριξης 
της πολιτείας τόσο για τη συντήρηση των υποδοµών του όσο και για την 
αντιµετώπιση των λειτουργικών του εξόδων. 

Στην ίδια σύσκεψη τα µέλη της ΕΑΕ και το Δ.Σ. της ΕΛΑΣΕΤ ενηµερώθηκαν από τον 
Διευθυντή του ΙΑΑ για την επιτυχή διασφάλιση πόρων για την αναβάθµιση και µετατροπή του 
τηλεσκοπίου του Κρυονερίου σε ροµποτικό (η οποία θα το µετατρέψει σε τηλεσκόπιο διεθνών 
προδιαγραφών), µέσω της συνεργασίας του ΙΑΑ µε το Cork Institute of  Technology (CIT) της 
Ιρλανδίας. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ευχάριστη είδηση για την αστρονοµική κοινότητα, 
δεδοµένου ότι το εν λόγω τηλεσκόπιο (πέραν της µέχρι τώρα προσφοράς του που τεκµηριώνεται 
και από τον µακρύ κατάλογο των δηµοσιεύσεων κατά την πενταετία 2001-2006) έχει πολλά 
ακόµα να προσφέρει στην έρευνα και η συνέχεια της λειτουργίας του, µε την επακόλουθη 
απαιτούµενη στήριξη εκ µέρους της πολιτείας, αποτελεί πάγιο αίτηµα της µείζονος 
αστρονοµικής κοινότητας. 

 
Τέλος, τα µέλη της ΕΑΕ και το ΔΣ της ΕΛΑΣΕΤ, λαµβάνοντας υπόψιν τη σηµαντική 

συµβολή του Αστεροσκοπείου Σκίνακα στην ανάπτυξη της σύγχρονης αστρονοµικής έρευνας 
στην Ελλάδα, αλλά και τις δυνατότητες που παρέχει στην αστρονοµική κοινότητα µε την 
ποικιλία των προηγµένων οργάνων του, επισηµαίνουν την άµεση ανάγκη στήριξής του. 
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