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ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΣΚΙΝΑΚΑ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα βρίσκεται στην ομώνυμη κορυφή του ορεινού όγκου

του Ψηλορείτη στην κεντρική Κρήτη, σε υψόμετρο 1750 μ., σε απευθείας απόσταση

25 χιλιομέτρων και οδικώς 60 χιλιομέτρων από το Ηράκλειο. Στα βορειοδυτικά του

Αστεροσκοπείου βρίσκεται η πόλη του Ρεθύμνου σε ευθεία απόσταση 42 χιλιομέ-

τρων, χωρίς οπτική επαφή, αφού παρεμβάλλεται το βόρειο τμήμα του Ψηλορείτη. Κα-

θώς ο επισκέπτης ανηφορίζει προς το Αστεροσκοπείο και 20 χιλιόμετρα πριν φτάσει

σ’ αυτό, συναντά την παραδοσιακή κωμόπολη των Ανωγείων που είναι ιδιαίτερα

γνωστή για τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε στη σύγχρονη κρητική ιστορία. 

Έχοντας προσπεράσει τα Ανώγεια και πλησιάζοντας στο οροπέδιο της Νίδας αρχίζει να φαίνεται στον

ορίζοντα η κορυφή Σκίνακας. Στην κορυφή αυτή, που στην πραγματικότητα είναι ένα ευρύ πλάτωμα,

ξεχωρίζουν τέσσερα κτίσματα μέσα σε ένα βραχώδες και σχεδόν χωρίς καθόλου βλάστηση τοπίο:

τρεις θόλοι τηλεσκοπίων και ένας πετρόχτιστος ξενώνας.

Η ιδέα να αποτελέσει ο Σκίνακας τόπο αστρονομικής έρευνας γεννήθηκε το καλοκαίρι του 1984 και

άρχισε να υλοποιείται με τη διάνοιξη δρόμου προς την κορυφή του Ψηλορείτη. Το Πανεπιστήμιο Κρή-

της, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (τότε Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης) και το Ινστιτούτο Max Planck

Εξωγήινης Φυσικής της Γερμανίας συμφώνησαν να εγκαταστήσουν στο πλάτωμα του Σκίνακα –σε

χώρο που διέθεσε ο Δήμος Ανωγείων– και να λειτουργήσουν από κοινού αστεροσκοπείο με έμφαση

τόσο στη σύγχρονη εκπαίδευση των φοιτητών του Πανεπιστημίου στην Αστρονομία όσο και στην

έρευνα εκτεταμένων ουράνιων αντικειμένων όπως οι κομήτες και τα αέρια νεφελώματα.

Η επανεμφάνιση του κομήτη Halley, o οποίος επρόκειτο να πλησιάσει και πάλι τη Γη την άνοιξη του

1986 μετά από 76 χρόνια περιπλάνησης, έθετε και τον χρονικό ορίζοντα εγκατάστασης του πρώτου

τηλεσκοπίου με διάμετρο κατόπτρου 0,3 μέτρων, τύπου Schmidt-Cassegrain, του οποίου το ευρύ

οπτικό πεδίο σε συνδυασμό με μια ηλεκτρονική κάμερα το έκαναν ιδιαίτερα κατάλληλο για την παρα-

τήρηση του κομήτη. Πράγματι, μετά τη διάνοιξη του δρόμου και την κατασκευή του πρώτου, πετρό-

χτιστου Αστεροσκοπείου κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, εκατοντάδες επώνυμοι και ανώνυμοι
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πολίτες από όλη την Ελλάδα συνέρρευσαν την άνοιξη του 1986 στον Σκίνακα για να συμμετάσχουν

στα εγκαίνια και να παρατηρήσουν τον κομήτη. Το φθινόπωρο του 1986 τοποθετήθηκε στο τηλεσκόπιο

η πρώτη ψηφιακή κάμερα CCD που χρησιμοποιήθηκε ποτέ στην Ελλάδα. (Σήμερα, όλες σχεδόν οι φω-

τογραφικές κάμερες που καθημερινά έχουμε στα χέρια μας περιέχουν δέκτες CCD). Το 1988 ολοκλη-

ρώθηκε και η κατασκευή του επίσης πετρόχτιστου ξενώνα, στον οποίο στεγάστηκε το πρώτο Σχολείο

Παρατηρησιακής Αστροφυσικής στην Ελλάδα.

Η επιτυχημένη εγκατάσταση και λειτουργία του πρώτου, πλην όμως μικρού, τηλεσκοπίου επιβεβαίωσε

και τις άριστες συνθήκες που προσφέρει η κορυφή του Σκίνακα για αστρονομικές παρατηρήσεις υψη-

λής ποιότητας στην περιοχή της Μεσογείου. Γι’ αυτό τα συνεργαζόμενα ιδρύματα αποφάσισαν την πε-

ραιτέρω ανάπτυξη του Αστεροσκοπείου με την εγκατάσταση μεγαλύτερου σύγχρονου τηλεσκοπίου

τύπου Ritchey-Cretièn, με διάμετρο κατόπτρου 1,3 μέτρων. Το τηλεσκόπιο, το οποίο εγκαινιάστηκε το

φθινόπωρο του 1995, τοποθετήθηκε σε μεταλλικό κτίριο ώστε να ελαχιστοποιούνται τοπικά φαινό-

μενα θερμικών αναταράξεων, γνωστά στη Φυσική ως τύρβη. 

Το τηλεσκόπιο είναι κατασκευασμένο με υψηλές προδιαγραφές ευκρινούς και πιστής απεικόνισης ευ-

ρέος οπτικού πεδίου, που εξασφαλίζουν άριστη φωτογράφιση και μελέτη εκτεταμένων ουράνιων αντι -

κειμένων, όπως είναι οι γαλαξίες, τα αστρικά σμήνη και τα αέρια νεφελώματα. Εκτός από τις κάμερες

CCD –των οποίων η ψύξη σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επιτρέπει μεγάλους χρόνους έκθεσης– στο

τηλεσκόπιο είναι προσαρμοσμένα και πολλά άλλα όργανα υψηλής τεχνολογίας, όπως φασματογράφοι

και κάμερα κοντινού υπερύθρου.

Το 2006, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Tübingen, εγκαταστάθηκε στον Σκίνακα ένα τρίτο

τηλεσκόπιο με το όνομα «Γανυμήδης», με διάμετρο κατόπτρου 0,6 μέτρα, το οποίο λειτουργεί με τη-

λεχειρισμό μέσω διαδικτύου και διαθέτει μεγάλο οπτικό πεδίο.
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Ο «αρχηγός» της οικογένειας, το τηλεσκόπιο των 1,3 μέτρων με
ισημερινή στήριξη, παραλλαγμένου τύπου Ritchey-Cretièn. 

ΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ ΤωΝ 1,3 ΜΕΤΡωΝ

AsteroskskinakaALBUMTELikod_Layout125/11/20102:21μ.μ.Page19



47

ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 

ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ
Τα νεφελώματα ή μεσοαστρικά νέφη είναι τεράστιοι σχηματισμοί αερίων (97% υδρογόνο, 3% ήλιο και ίχνη
βαρύτερων χημικών στοιχείων) και σκόνης. Απαντώνται κυρίως στους δίσκους σπειροειδών γαλαξιών και
φαίνεται πως απουσιάζουν από τους ελλειπτικούς γαλαξίες. Παλαιότερα οι αστρονόμοι χαρακτήριζαν ως νε-
φέλωμα κάθε εκτεταμένο αντικείμενο στον ουρανό, συμπεριλαμβάνοντας και τους απόμακρους γαλαξίες. Τα-
ξινομούνται σε δύο κατηγορίες, τα διάχυτα ή αραιά και τα πλανητικά νεφελώματα. Τα αραιά νεφελώματα
είναι πολύ μεγαλύτερα σε μέγεθος και μάζα. Μερικά από αυτά περικλείουν αέριο και σκόνη αρκετά ώστε να
σχηματίσουν μέχρι 100.000 άστρα με μάζα παρόμοια του Ήλιου.

Ορισμένα διάχυτα νεφελώματα βρίσκονται κοντά σε ένα ή περισσότερα άστρα υψηλής θερμοκρασίας και με-
γάλης λαμπρότητας. Η ισχυρή υπεριώδης ακτινοβολία που εκπέμπουν τα άστρα αυτά ενεργοποιεί τα άτομα
των αερίων του νεφελώματος και τα κάνει να εκπέμπουν φως, το οποίο στην ορατή περιοχή του φάσματος
έχει πολύ συγκεκριμένα χρώματα. Στην περίπτωση αυτή έχουμε τα νεφελώματα εκπομπής. Τα νεφελώματα
αυτά θεωρούνται αστρικά μαιευτήρια, αφού εκεί γεννιούνται τα νέα άστρα. Η βαρύτητα αναγκάζει τμήματα
του αερίου και της σκόνης να συσταλούν σε μικρότερα και πυκνότερα συσσωματώματα. Η συμπίεση των ατό-
μων συνεχίζεται επί μερικά εκατομμύρια χρόνια ώσπου η θερμοκρασία στο κέντρο της μάζας να αυξηθεί τόσο
(κοντά στα 10 εκατομμύρια βαθμούς) ώστε να αρχίσει παραγωγή ενέργειας με σύντηξη πυρήνων υδρογό-
νου.

Άλλα αραιά νεφελώματα έχουν στη γειτονιά τους πιο ψυχρά άστρα, που το υπεριώδες φως τους δεν είναι
αρκετά ισχυρό για να κάνει το αέριο να φωτοβολεί. Οι κόκκοι σκόνης, όμως, ανακλούν και διαχέουν το αστρι-
κό φως κι έτσι το νεφέλωμα γίνεται και πάλι ορατό. Τα συγκεκριμένα νεφελώματα ανήκουν στην κατηγορία
των νεφελωμάτων ανάκλασης. Το χρώμα που επικρατεί σε αυτά είναι το μπλε σε όλες του τις αποχρώσεις,
για τον ίδιο λόγο που βλέπουμε τον ουρανό γαλανό στη διάρκεια της μέρας και τον ορίζοντα κοκκινωπό στη
δύση του Ήλιου: όταν το λευκό φως (μείγμα όλων των χρωμάτων) πέσει πάνω σε μια συστάδα μικροσκοπι-
κών σωματιδίων (όπως είναι οι κόκκοι σκόνης στα νεφελώματα), τότε οι μπλε ακτίνες εκτρέπονται περισσό-
τερο από τις κόκκινες.

Τέλος, αν στην περιοχή ενός αραιού νεφελώματος δεν υπάρχουν κοντινά άστρα, τότε το νεφέλωμα ούτε εκ-
πέμπει ούτε ανακλά φως ώστε να είναι ορατό. Τα νεφελώματα αυτού του είδους ανήκουν στην κατηγορία
των σκοτεινών νεφελωμάτων. Συνήθως γίνονται αντιληπτά όταν αποκρύπτουν το φως άστρων ή φωτεινών
νεφελωμάτων που βρίσκονται πίσω από αυτά.

Σε ορισμένες από τις εικόνες νεφελωμάτων εκπομπής που ακολουθούν συνυπάρχουν και ανοιχτά σμήνη
πολύ νεαρών άστρων. Σε άλλες, μάλιστα, άστρα βρίσκονται στη φάση της γέννησής τους, εγκλωβισμένα
ακόμη μέσα στο μητρικό νεφέλωμα που τα δημιούργησε.

Κάποιοι άλλοι ενδιαφέροντες σχηματισμοί που εμφανίζονται αφορούν τα σφαιρίδια Bok. Πρόκειται για σκο-
τεινά μοριακά νεφελώματα (περιέχουν μοριακό υδρογόνο, οξείδια του άνθρακα, ήλιο και το 1% της μάζας
τους είναι σκόνη), μικρά σε μέγεθος, όπως αυτά που σημειώνονται σε πράσινο κύκλο στη διπλανή εικόνα.
Στο εσωτερικό τους συχνά γεννιούνται νέα άστρα, συνήθως σε διπλά ή πολλαπλά συστήματα. Τα σφαιρίδια
Bok βρίσκονται μέσα σε περιοχές ιονισμένου ατομικού υδρογόνου, οι μάζες τους είναι της τάξης των 10-50
Ηλιακών μαζών και έχουν διαστάσεις γύρω στο ένα έτος φωτός. 

Asterosk skinaka ALBUM TELikod_Layout 1  25/11/2010  2:57 μ.μ.  Page 47



Ανήκει στον αστερισμό του Όφεως και βρίσκεται σε απόσταση
7.000 ετών φωτός από εμάς. Αποτελεί ένα από τα λαμπρότερα
και γνωστότερα νεφελώματα εκπομπής του ουράνιου στερεώμα-
τος και ίσως ένα από τα λίγα με προφανή τον λόγο ονομασίας του.
Στη φωτογραφία της απέναντι σελίδας εικονίζεται λεπτομερέστερα
το κεντρικό τμήμα του.

ΤΟ ΝΕΦΕΛΩΜΑ TOY ΑΕΤΟΥ
Θείο

Υδρογόνο Οξυγόνο
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Στην εικόνα εμφανίζεται μόνο το κεντρικό τμήμα του νεφελώματος
εκπομπής του Αετού (Μ16), όπου παρατηρείται έντονη δραστη-
ριότητα δημιουργίας νέων άστρων. Στην επάνω δεξιά πλευρά της
εικόνας φαίνεται ένα μέρος του πολύ νεαρού ανοιχτού σμήνους
NGC 6611, ηλικίας 5,5 εκατομμυρίων ετών. 

ΤΟ ΝΕΦΕΛΩΜΑ TOY ΑΕΤΟΥ
(κεντρικό τμήμα)
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Το νεφέλωμα εκπομπής του Κύκνου (Μ17) βρίσκεται στον αστερι-
σμό του Τοξότη και σε απόσταση 5.500 ετών φωτός. Η διάμετρός
του είναι περίπου 40 έτη φωτός και η συνολική του μάζα υπολο-
γίζεται γύρω στις 800 φορές τη μάζα του Ήλιου. Το γιγάντιο αυτό
νεφέλωμα αερίου και σκόνης συνδέεται με τη γέννηση των
άστρων του ανοιχτού σμήνους NGC 6618, που αριθμεί περί τα
35 άστρα. Σε αυτά συγκαταλέγονται και αρκετοί αστέρες μεγάλης
μάζας (περίπου 30 Ηλιακές μάζες) και επιφανειακής θερμοκρασίας
(περίπου 6 φορές θερμότεροι από τον  Ήλιο). 

ΤΟ ΝΕΦΕΛΩΜΑ 
TOY KYKNOY

Υδρογόνο

Οξυγόνο Θείο  

Asterosk skinaka ALBUM TELikod_Layout 1  25/11/2010  2:57 μ.μ.  Page 50



51

Ένα ακόμη γνωστό νεφέλωμα εκπομπής (M20) στον Τοξότη, που
οφείλει το όνομά του στον φαινόμενο διαχωρισμό του από τις
σκοτεινές ζώνες σκόνης. Απέχει 7.600 έτη φωτός και συνοδεύεται
από το ανοιχτό σμήνος άστρων μικρής ηλικίας NGC 6514. Βάσει
πρόσφατων παρατηρήσεων σε υπέρυθρες ακτινοβολίες πιστοποι-
ήθηκε η ύπαρξη 120 νεογέννητων άστρων που δεν διακρίνονται
ακόμη στο ορατό μέρος του φάσματος.

ΤΟ ΝΕΦΕΛΩΜΑ
TOY ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ

Υδρογόνο

Οξυγόνο Θείο  
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Το Μεγάλο Νεφέλωμα του Ωρίωνα (Μ42) είναι ένα από τα λαμπρότερα και πιο μελε-
τημένα νεφελώματα εκπομπής του ουρανού και αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα αστρικού «μαιευτηρίου». Είναι τμήμα ενός τεράστιου συμπλέγματος νεφε-
λωμάτων αερίων και σκόνης που καταλαμβάνει σχεδόν τη μισή έκταση του αστερι-
σμού του Ωρίωνα. Βρίσκεται σε απόσταση 1.350 ετών φωτός και περικλείει αρκετές
εκατοντάδες νεαρά άστρα ποικίλων μεγεθών και λαμπρότητας. Πολλά από αυτά τα
νεογέννητα άστρα δεν διακρίνονται ακόμη στο ορατό φως. Στο κέντρο της λαμπρής
γαλανής περιοχής βρίσκεται μια ομάδα από τέσσερα λαμπρά άστρα μεγάλης μάζας
που ονομάζεται Τραπέζιο, λόγω της φαινόμενης διευθέτησής τους στον ουρανό. Οι
μεγάλες ποσότητες υπεριώδους ακτινοβολίας που εκπέμπουν δημιούργησαν μια με-
γάλη κοιλότητα και απομάκρυναν τα αέρια και τη σκόνη από τη γειτονιά τους, με μια
διεργασία που ονομάζεται φωτοεξάτμιση. Υπολογίζεται πως σε περίπου 100.000

χρόνια όλο το αέριο θα έχει εκδιωχθεί από το νεφέλωμα και θα απομείνει ένα ανοιχτό
σμήνος νεαρών λαμπρών άστρων. Από αυτά, τα μεγάλης μάζας αστέρια θα έχουν
σχετικά σύντομη ζωή και ο θάνατός τους θα συνοδευτεί από ισχυρές εκρήξεις σου-
περνόβα. Οι κιτρινωποί νηματοειδείς σχηματισμοί που φαίνονται στα δεξιά του Τρα-
πεζίου αντιστοιχούν σε τόξα και θύλακες που σχηματίστηκαν από τη σύγκρουση των
αστρικών ανέμων (ισχυρών εκροών φορτισμένων σωματιδίων από την επιφάνεια
άστρων) με την ύλη του μητρικού αερίου στο νεφέλωμα. Η μικρότερου μεγέθους
λαμπρή πορτοκαλόχρωμη περιοχή που φαίνεται επάνω και ελαφρώς αριστερά από
το Μεγάλο Νεφέλωμα του Ωρίωνα είναι το νεφέλωμα Μ43. Το φως που εκπέμπει
καθώς και το σχήμα του οφείλονται στην υπεριώδη ακτινοβολία ενός νεαρού άστρου
μεγάλης μάζας που περιέχεται σε αυτό. 

ΤΑ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΩΡΙΩΝΑ Μ42 ΚΑΙ Μ43

Θείο

Υδρογόνο Οξυγόνο
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Αποτελεί μέρος του μεγάλου συμπλέγματος νεφελωμάτων στον

Ωρίωνα. Το μπλε χρώμα του, χαρακτηριστικό όλων των νεφελω-

μάτων ανάκλασης, οφείλεται στην επιλεκτική σκέδαση του φωτός

νεαρών, λαμπρών και θερμών άστρων της περιοχής, στους κόκ-

κους σκόνης του νεφελώματος. Βρίσκεται σε απόσταση 1.600

ετών φωτός και έχει διάμετρο περί τα 5 έτη φωτός.

Στην επάνω αριστερή γωνία της εικόνας φαίνεται τμήμα ενός άλ-

λου νεφελώματος ανάκλασης, του NGC 2071.

ΤΟ ΝΕΦΕΛΩΜΑ Μ78
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Αυτό το νεφέλωμα εκπομπής ανήκει στον αστερισμό της Κασσιό-
πης και βρίσκεται σε απόσταση 9.500 ετών φωτός. Εκτείνεται σε
διάμετρο 130 ετών φωτός και τοποθετείται στον Γαλαξιακό βρα-
χίονα του Περσέα. Στο κέντρο του συμπεριλαμβάνει το ανοιχτό
αστρικό σμήνος IC 1590, το οποίο αριθμεί περί τα 280 μέλη που
γεννήθηκαν από τα υλικά του νεφελώματος πριν από 3,5 εκατομ-
μύρια χρόνια. Το έντονο υπεριώδες φως αυτών των νεαρών
άστρων είναι η αιτία της ακτινοβολίας των αερίων στο μητρικό
νεφέλωμα NGC 281 αλλά και των σχηματισμών που παρουσιά-
ζουν πλούσιο ανάγλυφο, στην αριστερή πλευρά του νεφελώμα-
τος. Πιο κεντρικά εμφανίζονται άλλοι σκουρότεροι σχηματισμοί με
έντονη παρουσία σκόνης. Αν καταφέρουν να επιβιώσουν από την
έντονη ακτινοβολία και τους ισχυρούς αστρικούς ανέμους των με-
λών του σμήνους για μερικές ακόμη δεκάδες εκατομμύρια χρόνια,
θα αποτελέσουν κι αυτοί περιοχές μελλοντικής αστρογένεσης.

ΤΟ ΝΕΦΕΛΩΜΑ NGC 281
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Πήρε την ονομασία του από την ομοιότητα που παρουσιάζει το
περίγραμμά του με τα γεωγραφικά όρια της Πολιτείας της Καλι-
φόρνιας. Ανήκει στον αστερισμό του Περσέα και η απόστασή του
εκτιμάται γύρω στα 1.800 έτη φωτός. Το συνολικό του μήκος
ανέρχεται σε περίπου 100 έτη φωτός και στη φωτογραφία φαί-
νεται σχεδόν το 80% της έκτασής του. Η ακτινοβολία του αερίου
από το οποίο απαρτίζεται οφείλεται σε διέγερση των ατόμων του
από το υπεριώδες φως ενός νεαρού, λαμπρού αστεριού μεγάλης
μάζας, που ονομάζεται ξ του Περσέα και βρίσκεται εκτός των
ορίων που καλύπτει η εικόνα (λίγο χαμηλότερα από το κάτω άκρο
της και ελαφρώς προς τα δεξιά). Πάνω από το νεφέλωμα εκπομπής
της Καλιφόρνιας (NGC 1499) εκτείνεται ένα μεγάλο σύμπλεγμα
σκοτεινών μοριακών νεφών όπου παρατηρείται έντονη δραστη-
ριότητα αστρικής γέννησης.

Ο ξ του Περσέα είναι ένα από τα θερμότερα αστέρια που είναι
ορατά με γυμνό μάτι στον σκοτεινό ουρανό. Η επιφανειακή του
θερμοκρασία είναι περίπου 37.000 βαθμοί, έχει μάζα 40 φορές
μεγαλύτερη από τη μάζα του  Ήλιου και ακτινοβολεί φωτεινή ενέρ-
γεια περίπου 330.000 φορές περισσότερη απ’ ό,τι ο  Ήλιος. Ανήκει
σε μια οικογένεια νεαρών και λαμπρών άστρων μεγάλης μάζας
που δημιουργήθηκαν από το αέριο και τη σκόνη του νεφελώματος
της Καλιφόρνιας πριν από μερικά εκατομμύρια χρόνια. 

ΤΟ ΝΕΦΕΛΩΜΑ
ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ
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