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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:  
 

Η Καπέλλα - Παρατηρητήριο του Αγίου Σκίνακα 
Μία Ελληνογερµανική συνεργασία στην Κρήτη. 
Μια συνεισφορά των µελών µας Diana Bailey και Μαρία Ελευθερία, Κρήτη 
 

 

 
 

Η διαδροµή απο τα Ανώγεια προς το παρατηρητήριο είναι γεµάτη µε πινακίδες. Στα άκρα του δρόµου 
προς το οροπέδιο της Νίδαςυπάρχουν ακόµα αποµεινάρια του παλιού δρόµου µε αµµοχάληκο. Μετά από 
περίπου 2 χλµ στην αριστερή πλευρά υπάρχει µιας µεγάλης κλίµακας δεξαµενή νερού (Βαθιας). 
 

Μερικές φορές ξεπροβάλει απ’το βραχώδες έδαφος το σπίτι των 
βοσκών, ένα µιτάτο. Παρακάτω συναντώ µεγαλυτερα κοπάδια 
προβάτων. Η περιοχή είναι άγονη και άνυδρη απο τη ζέστη του 
καλοκαιριού. Μετά απο 12 χιλιόµετρα φτάνουµε σε ένα χώρο 
ανάπαυλας µε υπέροχη θέα (εικ. αριστερά.). Η περιοχή είναι καλά 
συντηρηµένη. Πέτρινα παγκάκια και τραπέζια σας προσκαλούν να 
ξεκουραστείτε.Μετά απο 2 χλµ. µπορείτε να δείτε τον ανοιχτόχρωµο 
τρούλο του παρατηρητηρίου (βλ. γραµµή τίτλου).  

 
Μετά από ένα ακόµα χιλιόµετρο θα ακολουθήσετε τον αριστερό 
δρόµο για να φτάσετε στο παρατηρητήριο. Όταν τον Οκτώβριο 
του 2011 επισκέφτηκα το µέρος, δεν υπήρχαν πινακίδες, αλλά 
είναι µια πολύ εµφανής, µε κίτρινο χρώµα σηµείωση στην 
άσφαλτο. Ακολουθώ το πολύ στενό δρόµο, περίπου 3 χλµ 
ανηφορικά µέχρι µια κλειστή, αριστερή στροφή (εικ. δεξιά). Στο 
τελευταίο τµήµα της διαδροµής υπάρχει µία ανοιχτή 
καγκελόπορτα.Μετά από περίπου 2,4 χλµ, φτάνετε στο 
παρατηρητήριο.  
 
Το παρατηρητήριο του Αστρονοµικού Ινστιτούτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης έχει δύο πατέρες: ο 
πρώην διευθυντής του Max-Plank-Ιnstitutγια την εξωγήινη φυσική στο Garching, κοντά στο Μόναχο, 
Gerhard Haerendel, και τον Έλληνα συνάδελφό του Γιάννη Παπαµαστοράκη. 
 

KRETA Umweltinfo 
ΚΡΉΤΗ περιβαλλοντικές πληροφορίες 
 

Ενηµερωτικό φυλλάδιο αρ. 367 ���� 12/G 
 

NATURWISSENSCHAFTLICHE  
ARBEITSGEMEINSCHAFT  
OBERTSHAUSEN -  
M OSBACH e.V. 
LANDESGRUPPE UMWELT KRETA  
(Umweltpreisträger 1984 des Kreises Offenbach a .M.; 
beurkundet mit dem Europäischen Umweltpreis 1987) 



 
 
To 1983 - 84 οι δύο αυτοί αστροφυσικοί ειχαν την ιδέα να χτίσουν ένα παρατηρητήριο για διδακτικούς 
σκοπούς, ήταν το Αστεροσκοπείο του Πανεπιστηµίου Κρήτης, του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΙΤΕ) και του Ινστιτούτου Max Planck για την εξωγήινη Φυσική. Ανοιξε τις πόρτες του για την εµφάνιση 
του κοµήτη Χάλεϊ λίγο πριν το Πάσχα 1986. 
 

    
 
Η τοποθεσία του στο ανατολικό άκρο του Ψηλορείτη σε περίπου 1750 µ. υψόµετρο, το οποίο επιλέχθηκε 
από τους δύο καθηγητές σε µια επίσκεψη τους στην Κρήτη το 1984,ήταν απολύτως πετυχηµένη. Αν και ο 
ουρανός προς την κατεύθυνση του Ηρακλείου είναι πιο φωτεινός, προς όλες τις άλλες κατευθύνσεις 
υπάρχει λίγο ή καθόλου φωτορύπανση. Οι επανειληµµένες µετρήσεις απο παρατηρητές έχουν δείξει οτι 
οι συνθήκες που επικρατούν στο συγκεκριµένο µέρος είναι ιδανικές. 
 
Το παρατηρητήριο θα χρησιµοποιηθεί τόσο για την εκπαίδευση των φοιτητών, καθώς και για βασική 
αστρονοµική έρευνα. Απο τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, συνήθως είναι µόνιµα κατειληµµένο από 
επιστήµονες που σε όλες σχεδόν τις νύχτες που ο ουρανός είναι καθαρός κάνουν παρατηρήσεις που στα 
περισσότερα µεγάλα παρατηρητηρια δεν έχουν χρόνο να κάνουν. 
 

    
 
Το 1988, χτίστηκε ένας ξενώνας µε περίπου 10 κρεβάτια, ένα µεγάλο σαλόνι και κουζίνα. Όχι πολύ 
µακριά απο εκεί, χτιστηκε το 1992-94 το τριώροφο κεντρικό κτίριο, του οπίου στον πάνω όροφο 
βρίσκεται ο 8 µ. Τρούλος κατω απο τον οπίο υπάρχει το 130 εκ, τηλεσκόπιο.(Εικ. πάνω). Συνολικά, το 
παρατηρητήριο διαθέτει 3 τηλεσκόπια διαφορετικού µεγέθους. Στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου 
υπάρχει η αίθουσα ελέγχου που απασχολεί 4 άτοµα. Η ενέργεια του παρατηρητηρίου παρέχεται εξ 
ολοκλήρου απο ηλιακή ενέργεια. Η σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο είναι, επίσης διαθέσιµη. 
 
 
 
 
 



 
 
Κατα την διάρκεια του καλοκαιριού, µερικές µέρες, το παρατηρητήριο έχει τις πόρτες του ανοιχτές για 
τους επισκέπτες. 
 
Οι ηµεροµηνίες είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου http://skinakas.physics.uoc.gr/en/ στα 
ελληνικά και αγγλικά. Η σελίδα http://www.capella-observatory.com/ µε πολλές πληροφορίες στα 
γερµανικά και τα αγγλικά ενηµερώνεται συχνά και περιλαµβάνει επίσης περισσότερες φωτογραφίες. 
 
Μια συµβουλή: Οι επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι στον Σκίνακα δεν υπάρχει πολύ βλάστηση ούτε 
δηµόσιες τουαλέτες ούτε και η δυνατότητα να αγοράς τροφίµων. Επίσης σε περίπτωση αναµονής θα 
έπρεπε να ξέρετε οτι δεν υπάρχει πουθενά σκιά. 
 

   
 
Παπούτσια κατάλληλα για περπάτηµα όπως επίσης και κάτι να φορέσεται καθώ σε τέτιο υψόµετρο ο 
αέρας είναι κάπως «δροσερός» (Εικ. Αρ. Πάνω).Περιέργως, ακόµα και εδώ υπάρχουν επιζώντες της 
φύσης (Εικ.δεξ. Πάνω). 
 
Εγώ η ίδια όταν είµαι εκεί περνάω τη νύχτα στην υπάνεµη πλευρα του παρατηρητηρίου. Κάποιες µέρες 
είναι ορατό το Ηράκλειο. Αργά το απόγευµα βλέπω µπροστά µου µόνο ενα µπλέ-γκρίζο τοπίο (Εικ. Αρ. 
κάτω).  
Η απολύτως εντυπωσιακή εικόνα του ηλιοβασιλέµατος θα σας κόψει την ανάσα. Ένα πανηγύρι 
χρωµάτων (βλέπε Εικ.σελίδα 4).Στη συνέχεια, το σκοτάδι µε περιβάλλει. Ένας ισχυρός άνεµος αλλάζει 
σχήµα στα σύννεφα και οταν ο ουρανός είναι καθαρός σας φαίνεταιοτι πρέπει απλά να απλώσετε το χέρι 
σας και θα φτάσετε τα αστέρια.  
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Μετάφραση από τα γερµανικά: Manos Karabinakis  


