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Υπόψη : Οργανωτικής επιτροπής 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ερασιτεχνικής Αστρονοµίας 
Θέµα : Υποβολή εισήγησης 
Θέµα Εισήγησης :  “Κατασκευή Ερασιτεχνικού Αστρονοµικού Παρατηρητηρίου µε Θόλο, 
στην Κερατέα Αττικής.” 
Εισηγητής : Φαρµακόπουλος Αντώνης 

 
Εισαγωγή 
  
Κάθε ερασιτέχνης Αστρονόµος - κάτοχος τηλεσκοπίου - γνωρίζει καλά ότι η διαδικασία 
εγκατάστασης και απεγκατάστασης του αστρονοµικού του εξοπλισµού περιλαµβάνει αρκετές και 
χρονοβόρες τεχνικές ρυθµίσεις. Ιδιαίτερα, εάν ο σκοπός του ερασιτέχνη, πέραν της παρατήρησης, 
είναι και η συστηµατική καταγραφή ουράνιων αντικειµένων και φαινόµενων µε CCD κάµερα  για 
αστροφωτογραφία ή φωτοµετρία, η τοποθέτηση και οι ρυθµίσεις του επιπλέον απαραίτητου 
εξοπλισµού, όπως οδηγητικό τηλεσκόπιο, κάµερες, χρήση Η/Υ, παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, κ.α. 
κάνουν την όλη διαδικασία ακόµα πιο χρονοβόρα ή και αδύνατη, µε αποτέλεσµα ο στόχος για 
συστηµατική εργασία να µην είναι επιτεύξιµος 
Μια  πολύ  καλή λύση είναι η κατασκευή ενός µόνιµου αστεροσκοπείου, το οποίο θα προσφέρει, 
πέρα από την ευκολία έναρξης και λήξης της παρατήρησης, προστασία από την φωτορύπανση, τον 
αέρα, την υγρασία και την απρόσµενη βροχή. Η ευρέως κυριαρχούσα εντύπωση είναι ότι η 
πολυπλοκότητα της διαδικασίας και το κόστος κατασκευής ενός ερασιτεχνικού αστεροσκοπείου µε 
θόλο αποτελούν αποτρεπτικά στοιχεία για έναν ερασιτέχνη, ώστε να διστάζει να πάρει την απόφαση 
να το κατασκευάσει. Παράλληλα, ψάχνοντας στο διαδίκτυο και συλλέγοντας πληροφορίες για 
κατασκευές άλλων ερασιτεχνών, η διαπίστωση ήταν ότι παρόλο που οι αναφορές ήταν πολλές – 
κυρίως από το εξωτερικό – από τις αναφορές έλειπαν αρκετές σηµαντικές λεπτοµέρειες, όπως σχέδια 
, τύποι υπολογισµών, µηχανική, υλικά, φωτογραφίες λεπτοµερειών, κ.α.. 
    
Στόχος της εισήγησης είναι η παρουσίαση της κατασκευής του παρατηρητηρίου µου µε όσο είναι 
δυνατόν πληρέστερο τρόπο, αναλύοντας τα εξής : 
α) Τεχνικά σχέδια 
β)  Προϋπολογιστική και απολογιστική ανάλυση του κόστους κατασκευής  (υλικά – εργασίες) 
γ) Παρουσίαση του τρόπου κατασκευής µε επεξηγηµατικά κείµενα, φωτογραφίες , και επισήµανση 
των τεχνικών και µηχανολογικών θεµάτων. 
δ) ∆ιαπίστωση ότι η κατασκευή ενός παρατηρητηρίου από έναν ερασιτέχνη αστρονόµο δεν είναι 
απαγορευτική, ούτε κατά το κόστος, ούτε κατά τον τρόπο κατασκευής, είτε αυτή γίνει εξολοκλήρου 
από τον ίδιο, είτε µε την συµβολή, σε δύσκολα για αυτόν τεχνικά θέµατα, από κάποιον µη 
εξειδικευµένο επαγγελµατία. 
 
Επιλογή τοποθεσίας 
Θεωρητικά η καταλληλότερη τοποθεσία για  την κατασκευή ενός αστεροσκοπείου είναι σε περιοχή 
µακριά από την πόλη χωρίς φωτορύπανση και σε µεγάλο υψόµετρο για την ελαχιστοποίηση των 
ατµοσφαιρικών διαταραχών. Πρακτικά όµως, εφόσον ο τόπος διαµονής δεν βρίσκεται σε περιοχή µε 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά, καταλληλότερο µέρος είναι αυτό που βρίσκεται κοντά στον τόπο 
διαµονής ώστε να µπορεί να γίνεται η χρήση του συστηµατικά. 
Η µόνιµη κατοικία µου είναι στην Αθήνα - στο επίκεντρο της φωτορύπανσης και η εξοχική µου στην 
Κερατέα Αττικής σε απόσταση 55 χλµ από το κέντρο της Αθήνας, στην οποία διαµένω σχεδόν κάθε 
Παρασκευή το απόγευµα έως την ∆ευτέρα το πρωί. 
Βάση αυτών η επιλογή της τοποθεσίας ήταν η κατασκευή του παρατηρητηρίου µου να γίνει στην 
εξοχική µου κατοικία. Η περιοχή βρίσκεται σε υψόµετρο 88µ και πέρα από τις κολώνες φωτισµού 
του κεντρικού δρόµου δεν έχει ιδιαίτερη τοπική φωτορύπανση. 
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Επιλογή τύπου παρατηρητηρίου 
 
Στις κατασκευές ερασιτεχνικών αστεροσκοπείων υπάρχουν δύο βασικοί τύποι α) µε συρόµενη οροφή 
που είναι και η συνηθέστερη και β) µε περιστρεφόµενο θόλο.   
Από την στιγµή που αποφάσισα την κατασκευή του παρατηρητηρίου µου – πριν 1,5 χρόνο περίπου – 
η θέληση µου ήταν να γίνει µε θόλο. Ψάχνοντας πληροφορίες για την κατασκευή διαπίστωσα ότι η 
κατασκευή του θόλου ήταν αρκετά περιπλοκότερη από την κατασκευή µε συρόµενη οροφή , κυρίως 
από την έλλειψη συγκεκριµένων αναφορών σε λεπτοµέρειες της κατασκευής για την περιστροφή, την 
µόνωση από την βροχή και το άνοιγµα της θυρίδας.. Ένας άλλος αρνητικός παράγοντας ήταν η φήµη 
ότι η κατασκευή ενός θόλου πέρα από δύσκολη είναι και ιδιαίτερα ακριβή. Έτσι βάση αυτών η 
αρχική µου απόφαση τον περασµένο Οκτώβριο – όταν ξεκινούσα τις εργασίες διαµόρφωσης του 
χώρου για την κατασκευή - ήταν η κατασκευή να γίνει µε συρόµενη οροφή. Εκείνη την εποχή ένας 
φίλος ερασιτέχνης από την Κόρινθο, ο Άγγελος Κεχαγιάς , δηµοσιοποίησε σε γνωστό αστρονοµικό 
forum – την πρόθεση του να κατασκευάσει το παρατηρητήριο του µε περιστρεφόµενη εξαγωνική 
οροφή (µία παραλλαγή τύπου θόλου). Αυτή η κατασκευή µε ώθησε να αλλάξω την απόφαση µου και 
να προχωρήσω σε κατασκευή του αστεροσκοπείου µου µε θόλο όπως εξ αρχής επιθυµούσα, για 
πρακτικούς λόγους κυρίως όπως προστασία από την γύρω φωτορύπανση, τον άνεµο και την υγρασία 
που έχει συχνά στην περιοχή. 
 
Συλλογή Πληροφοριών για την κατασκευή 
Με την απόφαση για την κατασκευή ανάτρεξα στο δια δίκτυο για να αντλήσω πληροφορίες από 
κατασκευές άλλων ερασιτεχνών. Οι αναφορές ήταν πολλές µε κυριότερες την ιστοσελίδα  
http://obs.nineplanets.org/obs/obslist.html - Amateur Astronomical Observatories µε αποκλειστικό 
θέµα την κατασκευή ερασιτεχνικών αστεροσκοπείων. Από την Ελλάδα η κατασκευή που µου 
κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν το αστεροσκοπείο Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. του ερασιτέχνη αστρονόµου 
Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη , από το οποίο βασίστηκα για την κατασκευή των συρόµενων θυρίδων. 
Αρκετές ενδιαφέρουσες κατασκευές ερασιτεχνών υπήρχαν στα βιβλία “Small Astronomical 
Observatories” του Patrick Moore και “Setting-up a Small Observatory”του David Arditti. Οι απορίες 
µου όµως για κάποιες τεχνικές λεπτοµέρειες υπήρχαν ακόµα. Έτσι αναζήτησα να δω από κοντά την 
κατασκευή ενός ερασιτεχνικού θόλου. Από επαφές µε φίλους του χώρου έµαθα για το 
παρατηρητήριο του ερασιτέχνη αστρονόµου ∆ηµήτρη Στουραίτη που µάλιστα ήταν στην Κερατέα 
Αττικής. Σύντοµα ήρθα σε επαφή µαζί του και αυτός µε µεγάλη προθυµία µε κάλεσε στο σπίτι του 
και µου έδειξε το παρατηρητήριο του. Η επίσκεψη αυτή ήταν καθοριστική διότι ξεκαθάρισα αρκετές 
λεπτοµέρειες της κατασκευής µε κυριότερη τον τρόπο περιστροφής – µε τον οποίο τελικά αποφάσισα 
να κάνω και την δική µου κατασκευή. Παράλληλα ήρθα σε επαφή µε τον ερασιτέχνη αστρονόµο 
Γιάννη Ροζάκη ο οποίος έχει κατασκευάσει παρατηρητήρια µε θόλο , από τον οποίο αποκόµισα 
σηµαντικές τεχνικές λεπτοµέρειες. 
                     
Τεχνικά στοιχεία και σχέδια 
Η κατασκευή αποφασίστηκε να γίνει στην Βορινή πλαϊνή πλευρά του οικοπέδου µε δύο βασικούς 
χώρους : α) Το διαµέρισµα του θόλου µε εµβαδό 9 τµ ( 3χ3 µ) µε ύψος 1,40 µ και επάνω του να 
τοποθετηθεί ο θόλος µε διάµετρο 2,60 µ. β) Ο χώρος του γραφείου µε εµβαδό 4,5 τµ ( 3χ1,5 µ) και 
ύψος 2,05 µ . Τα δύο διαµερίσµατα έχουν 50 εκατοστά υψοµετρική διαφορά ώστε η οροφή του 
διαµερίσµατος του γραφείου ύψους 2,05 µ να µην εµποδίζει την παρατήρηση από την θυρίδα προς 
τον ορίζοντα. Ο κυλινδρικός πυλώνας θα τοποθετηθεί η ισηµερινή στήριξη έχει διάµετρο 25 εκ. και 
είναι από µπετό. Η κατασκευή του κτίσµατος έχει γίνει από κοιλοδοκούς βαρέου τύπου 80 χ 80 mm 
για τις κολώνες και 60 x 40 mm για τα οριζόντια δεσίµατα και τις βάσεις του θόλου.  
Οι τοίχοι είναι από Panels - σάντουιτς λαµαρίνας και θερµοµονωτικού υλικού (πολυουρεθάνη) 
συνολικού πάχους 4εκ. 
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                                                Πρόσοψη Παρατηρητηρίου  (φωτ.1) 
 
 

 
 
Ο θόλος θα τοποθετηθεί πάνω  
στην βάση σε ύψος 140 cm 
και θα στηρίζεται περιµετρικά 
σε έξι σηµεία.στις δύο οριζό-
ντιους και στους τέσσερις 
διαγώνιους δοκούς. 
O πυλώνας έχει ύψος 125 cm 
και 20 cm η βάση της σηµε-
ρινής στήριξης, Το συνολικό 
ύψος έχει υπολογιστεί ώστε : 
α) Το τηλεσκόπιο θα µπορεί 
να έχει οπτική χαµηλά στον 
ορίζοντα από τις 15 µοίρες. β) 
Ο παρατηρητής να µπορεί να 
κάνει οπτική παρατήρηση 
χωρίς σκαµπό ή σκάλα.&  
γ) να κινείται όρθιος ακόµα 
και στα άκρα του θόλου.                                                                
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Κάτοψη του εσωτερικών διαµερισµάτων (φωτ.3)     
Στο σηµείο εισόδου στον 
θόλο από το γραφείο το 
ύψος είναι µόλις 160 cm.- 
το γραφείο έχει ύψος 205 
cm και η βάση του θόλου 
135 cm µε υψοµετρική 
διαφορά των διαµερισµά-
των 50 cm και ένα σκαλο-
πάτι 25 cm στην είσοδο. 
Εάν η διαφορά ήταν µεγα-
λύτερη κατά 50 cm ώστε η 
είσοδος στον θόλο να γινό-
ταν απρόσκοπτα έπρεπε να 
γίνουν άλλα δύο σκαλοπά-
τια στο εσωτερικό του πα-
τώµατος του θόλου, πράγµα 
που θα δυσκόλευε την περι-
στροφή του παρατηρητή 
γύρω από το τηλεσκόπιο. 
Εάν τα σκαλοπάτια γινόντουσαν εντός του γραφείου αυτό θα έπρεπε να γίνει κατά 50 cm 
µεγαλύτερο, χώρος που δεν ήταν διαθέσιµος. 
 
Προϋπολογισµός – Απολογισµός Κόστους σε Υλικά & Εργασίες 
Α) Υλικά και κόστος κατασκευής Θόλου 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΑΡΧΙΚΗ

ΠΟΣ.ΟΤ
ΗΤΑ 

ΠΡΟΥ/ΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  

€ 

ΑΠΟΛ/Κ
ΟΤΕΛΙΚ

Η  
ΠΟΣ. 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  

€ 

1 ΤΑΥ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΑΥ Σιδήρου 30 χ 40 30 
mm ( 6µ) 

8 ΤΕΜ.τεµ 96 € 908 ΤΕΜ. 96  

2 Σωλήνας 1 ¼ Βαρέου τύπου Φ42 (6µ) 2 ΤΕΜ.τεµ 60 2 ΤΕΜ. 60 
3 Π 65 χ 45 χ 5 mm   2 ΤΕΜ.τεµ 70 2 ΤΕΜ. 70 
4 Λαµαρίνες Γαλβανιζέ ( 2χ1 µ) 0,80 mm  8 ΤΕΜ.τεµ 100 96  11 ΤΕΜ 132 
5 Στραντζαριστό 30 χ 30 χ 3 mm ( 6 µ) 4 ΤΕΜ 60 4 ΤΕΜ 60 
6 Τρυπανόβιβες 2 cm ( 1 ΚΟΥΤΙ) 500 TEM 12 1000 ΤΕΜ 24 
7 ∆ιάφορα υλικά ( ηλεκτρόδια , τρυπάνια, 

µπογιές, πινέλα, γυαλόχαρτα, 
σιδηρόστοκος, τροχοί  )   

 100  300 

8 Ράουλα περιστροφής θόλου  3 ΤΕΜ 90 3 ΤΕΜ 90 
9 Ράουλα τεφλόν (οδηγοί θόλου)  3 ΤΕΜ 12 6 ΤΕΜ 24 

10 Εργασία για το κουρµπάρισµα   200  200 
11 Λάµες γαλβανιζέ 30 χ 30 (5 m) 8 ΤΕΜ 100 12 ΤΕΜ 80 
12 Σετ Μηχανισµού δίφυλλης συροµένης 

θυρίδας ( 1 βέργα και 4 ράουλα ) 
1 ΣΕΤ 

80 
1 ΣΕΤ 80 

13 Γωνία γαλβανιζέ 30 χ 30 mm ( 5 m) 1 ΤΕΜ 16 1 ΤΕΜ 16 
   14 Λαµαρίνα γαλβανιζέ ( 2χ1 µ) 1,25 mm 1 ΤΕΜ 20 1 ΤΕΜ 20 
 Γενικά Σύνολα   1.012 €  1252 € 
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Β) Υλικά και κόστος κατασκευής οικήµατος 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΗ

ΠΟΣ. 

ΠΡΟΥ/ΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  

€ 

ΤΕΛΙΚΗ  
ΠΟΣ. 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  

€ 
1 Κοιλοδοκός 60 χ 40 (6µ) 5 ΤΕΜ. 100  5 ΤΕΜ. 100 
2 Κοιλοδοκός 80 χ 80 (6µ) 2 ΤΕΜ. 80 2 ΤΕΜ. 80 
3 Στραντζαριστό 38 χ 38 (5µ) 4 ΤΕΜ. 30 4 ΤΕΜ. 30 
4 Βάσεις 25 χ 25 cm για κολώνες & ραόυλα 10 ΤΕΜ 30 10 ΤΕΜ. 30 
5 Πόρτα λαµαρίνας 2x0,80 cm µε περσίδες 1 ΤΕΜ 25 1 ΤΕΜ 25 
6 Μπόϊα για την πόρτα  1 ΤΕΜ 15 1 ΤΕΜ 15 

     7 Κλειδαριά πόρτας 1 ΤΕΜ 15 1 ΤΕΜ 15 
8 Panel λευκά µε πολυουρεθάνη 30 τµ 660 30 τµ 630 

     9 ∆ιάφορα  υλικά ( Σιλικόνες,, µπογιές, 
πολυουρεθάνη, τροχοί, βίδες,)  

 150  250 

 Γενικά Σύνολα   1105 €  1175 € 
 

Γ) Υλικά και κόστος κατασκευής δαπέδου & πυλώνα 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΑΡΧΙΚΗ

ΠΟΣ. 

ΠΡΟΥ/ΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  

€ 

ΤΕΛΙΚΗ  
ΠΟΣ. 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  

€ 
1 Άµµο, χαλίκι, τσιµέντο, µπετόβεργες, 

πλέγµα.  
2 κυβικά 200  1,5 κυβικό 200 

2 Βάση για την στήριξη (κατασκευή σε 
µηχανουργείο)  

 90  90 

3 Χαρτοκολώνα για τον πυλώνα 1 ΤΕΜ 30 1 ΤΕΜ 30 
4 Ντίζες γαλβανιζέ 16 mm (1µ) 2 ΤΕΜ  10 2 ΤΕΜ 10 

 Γενικά Σύνολα   330 €  330 € 
 

Το συνολικό κόστος της κατασκευής ανήλθε  περίπου στο ποσό των 2.700 €. Πέρα των προαναφερθέν 
υλικών για την υλοποίηση της κατασκευής χρειάστηκαν και τα παρακάτω εργαλεία : Ηλεκτροκόλληση, 
τροχός µεγάλος, τροχός µικρός, ηλεκτρικό τρυπάνι, ηλεκτρικό κατσαβίδι (βιδολόγος), σφυριά , 
κατσαβίδια , καστάνια µε καρυδάκια, αλφάδι,. 
 
Περιγραφή κατασκευής  
 
Φάση 1η : Κατασκευή βάσης και Πυλώνα 
 
Οι εργασίες ξεκίνησαν µε την κατασκευή µε τον 
πυλώνα από µπετό συνολικού ύψους 125 cm. Εκτός 
από τις µπετόβεργες έχουν τοποθετηθεί και οι τρεις 
ντίζες 14 mm που θα βιδωθεί η βάση που επάνω της 
τοποθετηθείτε η ισηµερινή στήριξη. Το µπετό για 
τον πυλώνα έχει 50 cm βάθος και 1τµ περιµετρικά. 
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H βάση κατασκευάστηκε σε µηχανουργείο στον Πειραιά.  
Οι ντίζες βιδώθηκαν προσωρινά στην βάση ώστε να  
συγκοληθούν πάνω στις µπετόβεργες κάθετα και σε  
σωστή απόσταση. Στην συνέχεια έπεσε το µπετό  
δαπέδου σε δύο επίπεδα διαφοράς 50 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Φάση 2η : Κατασκευή Θόλου                                                        
Η κατασκευή του θόλου έγινε στο υπόστεγο για το 
αυτοκίνητο, το οποίο µετατράπηκε προσωρινά σε 
µηχανουργείο. Τα κυρίως υλικά της κατασκευής 
παραγγέλθηκαν σε τοπικό έµπορο από τον οποίο τα 
περισσότερα παραδόθηκαν απευθείας σε µηχανουργείο 
που θα έκανε τα κουρµπραρίσµατα. 

  
Οι δύο βάσεις του θόλου (Σωλήνας βαρέου τύπου Φ42) 
και της βάσης περιστροφής ( Π 65χ45) παραδόθηκαν 
από το µηχανουργείο που τα κουρµπάρισε, κολληµένοι  
σε κύκλους εξωτερικής διαµέτρου 260 cm. Τα ταυ 30 x 
40 και το στραντζαριστά 30 χ 30 µε τα οποία έγινε η 
κατασκευή του Θόλου έγιναν µε ακτίνα κύκλου 130 cm 
ενώ τα στραντζαριστά 30 χ 30 µε τα οποία έγινε η 
κατά-σκευή των θυρίδων κουρµπαρίστικαν µε ακτίνα κύκλου 135 cm. 
Η κατασκευή ξεκίνησε µε αλφάδιασµα του κύκλου της βάσεων σε σχέση µε το έδαφος.  
 
Αφού κατασκευάστηκε η κάσα της θυρίδας κολλήθηκε 
πάνω στην βάση και στην συνέχεια κολλήθηκε το 1ο 
τόξο από ταυ. Για τον υπολογισµό του σωστού ύψους 
και το αλφάδιασµα κατασκεύασα  µία πρόχειρη 
κατασκευή από ένα καδρόνι µε ύψος 130 cm από την 
βάση του θόλου και ένα στραντζαριστό που ακουµπούσε 
στο καδρόνι και στα δύο πλαϊνά της κάσας. Πάνω στο 
καδρόνι τοποθετήθηκε το αλφάδι και αφού 
αλφαδιάστηκε ξεκίνησε η τοποθέτηση των τόξων του 
θόλου από ΤΑΥ. 



 

 

7

 
Η τοποθέτηση των τόξων του θόλου 
έπρεπε να γίνει περίπου ανά 30 εκατοστά 
ώστε η κατασκευή να είναι στιβαρή και να 
µην τσακίζουν οι λαµαρίνες. 
Ο ακριβής  υπολογισµός της απόστασης 
έγινε διάµετρός θόλου (817 cm 2πR) µείον 
την εξωτερική διάµετρο του τόξου της 
θυρίδας (90 cm) διαιρώντας τον µε τον 
πλησιέστερο ακέραιο αριθµό ώστε το 
αποτέλεσµα να είναι κοντά στο 30 . ( 816 - 
90 ) / 23 = 31,5 
  
 
Βάση αυτού σηµαδεύτηκε η βάση ανά 
31,5 cm και τοποθετήθηκαν κάθετα ( µε 
αλφάδι ) τα τόξα του  θόλου.                                                                         
Μετά την τοποθέτηση των τόξων 
συγκολλήθηκε περιµετρικά στην βάση µία 
λάµα 30 χ 30 για να δέση την κατασκευή . 
Με την ολοκλήρωση ακολούθησε 
προσεκτικός έλεγχος στις συγκολλήσεις , 
τρόχισµα , τρίψιµο και µινιάρισµα για την 
σκουριά. Αµέσως µετά ξεκίνησε η   
κατασκευή των βάσεων για τα ράουλα 
περιστροφής του θόλου. Τα ράουλα που 
χρησιµοποιήθηκαν είναι ειδικά κατά-
σκευασµένα ώστε να οδηγούνται σε   
Π 65 χ 45. 

  
Η αναζήτηση τους δεν ήταν εύκολη αφού 
έψαξα χωρίς αποτέλεσµα σε καταστήµατα µε σχετικά είδη τα βρήκα , ύστερα από υπόδειξη µηχανουργού σε 
βιοτεχνία που κατασκευάζει ανελκυστήρες δεµάτων. 
Οι βάσεις κατασκευάστηκαν από λάµες σίδηρου πάχους 8 mm και δύο κοµµάτια Π τα οποία συγκολήθηκαν 
µεταξύ τους και στην συνέχεια  πάνω στην βάση του θόλου. 
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Οι βάσεις έγιναν βιδωτές ώστε να µπορούν να βγαίνουν όποτε χρειαστεί π.χ. για αλλαγή των ρουλεµάν. 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για την ολοκλήρωση του µηχανισµού περιστροφής συγκολήθηκαν πάνω στην βάση του θόλου 6 οδηγοί από 
τεφλόν περιµετρικά του θόλού ώστε να οδηγούν τα ράουλα στο Π στην επιθυµητή απόσταση. Οι τρεις οδηγοί 
τοποθετήθηκαν δίπλα από τα ράουλα αφού αυτά κεντραρίστηκαν ως προς το Π που θα περιστρέφονται. Στην 
βάση του θόλου έχουν κολληθεί τα παξιµάδια που βιδώνονται οι οδηγοί, οι οποίοι µπορούν να  ρυθµιστούν ως 
προς το ύψος και να εξαχθούν ώστε να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους 
   
 
Εδώ µε τον Νίκο Τρεµούλη µόλις έχουµε ολοκληρώσει την 
τοποθέτηση των οδηγών του θόλου και κάναµε την 1η δοκιµή 
περιστροφής. H περιστροφή έγινε µε µικρά προβλήµατα λόγω 
µη ακριβής ευθυγράµµισης µε το έδαφος της βάσης και µιας 
µικρής διαφοράς ύψους του σωλήνα της βάσης του θόλου – 
αποτέλεσµα της συγκόλλησης. Το πρόβληµα λύθηκε µε µια 
µικρή - και ανάλογη µε την βάση του θόλου - διαφορά ύψους 
των βάσεων των ράουλων. 

 
 

Κατασκευή συρόµενων θυρίδων 
Οι Θυρίδες κατασκευάστηκαν από στραντζαριστό βαρέου τύπου 
30 χ 30 και επένδυση µε λαµαρίνα γαλβανιζέ. 
Κάθε θυρίδα έχει µήκος 51 cm ώστε να υπερκαλύπτουν το 
άνοιγµα του θόλου (84 cm) και να προστατεύει τον θόλο από τα 
νερά της βροχής. Στην µία θυρίδα προστέθηκε λάµα 7 cm, που 
εξέχει 4 cm ώστε όταν είναι κλειστές οι θυρίδες να αποκλείει µε 
την βοήθεια και ενός λάστιχου την εισροή νερών στον θόλο. 
Πριν την τοποθέτηση της µπήκε λάµα 30 χ 3 mm  για την 
υπερύψωση της λάµας κατά 3 mm ώστε να εισέρχεται πάνω από 
την άλλη θυρίδα.. Στο επάνω µέρος των θυρίδων τοποθετήθηκαν 
τα ράουλα συροµένου. 
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Ο συρόµενος µηχανισµός των θυρίδων                                  Η αντηρίδα στήριξης των θυρίδων     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στην επάνω φωτογραφία βλέπουµε τοποθετηµένο το µηχανισµό συροµένων θυρών και στην 
κάτω φωτογραφία τα τέσσερα σηµεία στήριξης. Στην κάτω πλευρά τοποθετήθηκαν χωνευτά  
ράουλα που κινούνται σε γωνία – όπως οι περισσότερες συρόµενες αυλόπορτες. 
  

 
 

Επένδυση Θόλου 
 

Η επένδυση του θόλου έγινε µε λαµαρίνα γαλβανιζέ 8 mm. 
Η εργασία εκ του αποτελέσµατος ήταν η δυσκολότερη 
όλης της κατασκευής. Τοποθετήθηκαν 23 κοµµάτια 
λαµαρίνας το καθένα κοµµένο µε πατρόν από χαρτόνι. Οι 
λαµαρίνες βιδώθηκαν πάνω στα Ταυ µε τρυπανόβιδες ανά 
10 cm.Μαζί και πάνω από τις λαµαρίνες βιδώθηκε λάµα 
γαλβανιζέ 30 χ 3 mm ώστε να δέσει τις δυο λαµαρίνες, να 
καλύψει τις ατέλειες από την κοπή, και να βοηθήσει στην 
µόνωση από την βροχή. 
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Εδώ µε τον φίλο ερασιτέχνη αστρονόµο Λεωνίδα           Εδώ ο Βαγγέλης Τσάµης βιδώνει µία από τις   
Παπασωτηρίου, που ήτανε παρόν για βοήθεια                 αµέτρητες βίδες που χρειάστηκαν για  την    
σε κάθε φάση της κατασκευής, κόβουµε µία λα-             τοποθέτηση των λαµαρινών. 
µαρίνα µε τροχό .                                    
 
Εδώ φαίνεται ένα πατρόν από χαρτόνι (χρησιµο-  
ποιήθηκε χαρτόνι ρολό από χρωµατοπωλείο ) τοπο-
θετηµένο πάνω στην λαµαρίνα ώστε να σχεδιαστεί το 
σχήµα που θα κοπεί. Η κοπή έγινε µε λεπτό τροχό 
κοπής για λαµαρίνες και στην συνέχεια τροχιζόταν 
για να φύγουν τα γρέζια. 

 
 
Εδώ ο Νίκος Τρεµούλης – σε µία από τις πολλές 
πατέντες του - κουρµπάρει χειροκίνητα τις 
εξωτερικές λάµες του θόλου ώστε να τοποθετούνται 
ευκολότερα πάνω στις λαµαρίνες. Αρκετές φορές 
αναγκαστήκαµε να ξεβιδώσουµε κάποιες βίδες ώστε 
να µαζέψουµε τις κοιλίες που έκαναν οι λαµαρίνες 
καθώς έπαιρναν το καµπυλωτό σχήµα τους.  
 
 
 
 
 
Μετά την τοποθέτηση των λαµαρινών ακολούθησε 
στοκάρισµα µε πολυεστερικό σιδηρόστοκο για κάλυψη 
των κενών δεξιά και αριστερά από τις εξωτερικές λάµες. 
Μετά το στοκάρισµα και το τρίψιµο ακολούθησε 
αστάρωµα µε ειδική µπογιά για γαλβανιζέ σίδερο. 
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Ακολούθησε το τελικό βάψιµο µε λευκό χρώµα 
και Ο Θόλος έτοιµος!!! Το βάρος του 
υπολογίζεται – βάση των υλικών - γύρω στα 175 
κιλά. Ο χρόνος κατασκευής του θόλου έγινε µε 
εργασία 4ρων Σαββατοκύριακων και δεν θα είχε 
ολοκληρωθεί χωρίς την βοήθεια πολλών φίλων 
ερασιτεχνών , και κυρίως των Λεωνίδα 
Παπασωτηρίου και του Νίκου Τρεµούλη που 
άφησαν αρκετά Σαβ/κα για να βοηθήσουν – µε 
µεγάλη τους χαρά - στην κατασκευή.  

 
 
Φάση 3η Κατασκευή Οικήµατος και 
τοποθέτηση Θόλου 
Η κολώνες του οικήµατος έγιναν από  
κοιλοδοκό 80 x 80 mm και τα οριζόντια  
και διαγώνια δοκάρια από κοιλοδοκό 60 χ 40 
mm. Οι κολώνες βιδώθηκαν στο µπετό µε 
στριφώνια αφού πρώτα είχαν συγκοληθεί και 
τρυπηθεί οι βάσεις 25χ25 mm. Στο πάνω µέρος 
του σκελετού έχει συγκοληθεί στα έξι σηµεία 
στήριξης η βάση περιστροφής του θόλου. Με το 
βίδωµα των κολώνων στο έδαφος έγινε και το 
τελικό αλφάδιασµα της βάσης περιστροφής . 
 
Ακολούθησε η ανύψωση του θόλου η οποία 
έγινε µε τα χέρια σε δύο κινήσεις Θόλος πρώτα 
µεταφέρθηκε δίπλα στον σκελετό µε µια πρόχειρη 
κατασκευή µε µαδέρια και την βάση ενός 
τραπεζιού σε ύψους 80 cm. Στην συνέχεια µε την 
συµµετοχή περίπου 10 ανθρώπων – οι 
περισσότεροι φίλοι ερασιτέχνες - ανυψώθηκε σε 
ύψος 2m και από εκεί τοποθετήθηκε στην θέση 
του. 

  
 
Ακολούθησε η επανατοποθέτηση των ράουλων 
και το γρασάρισµα της βάσης περιστροφής και η 
τοποθέτηση των θυρίδων. Μετά την τοποθέτηση 
του θόλου τοποθετήθηκαν περιµετρικά τα πάνελ 
έγιναν οι εργασίες µόνωσης της οροφής µε αφρό 
πολυουρεθάνης και σιλικόνη και τοποθετήθηκαν 
γωνίες και προσόψεις από λαµαρίνα για την 
κάλυψη των ατελειών στις ενώσεις. 
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Η κατασκευή του οικήµατος – σκελετός – τοποθέτηση θόλου και επένδυση έγινε σε δύο 
Σαββατοκύριακα. Το εσωτερικό του θόλου ξαναβάφτηκε – ύστερα από την πρώτη νυχτερινή 
παρατήρηση σε µπλε µατ χρώµα ώστε να µην αντανακλά το φως από τις εξωτερικές πηγές.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το Αστεροσκοπείο στην τελική του µορφή. 
Το όνοµα αυτού Mauna Keratea . 
Το όνοµα δόθηκε αυθόρµητα όταν την 
περίοδο κατασκευής παραβρεθήκαµε 
στην εκδήλωση που έγινε στο Ίδρυµα  
Ευγενίδου µε θέµα  τα αστεροσκοπεία 
στο όρος  Mauna Κea της Χαβάης. 
 
Επίλογος – Συµπεράσµατα. 
Η όλη κατασκευή ήταν για όλους τους 
συµµετέχοντες µία µοναδική εµπειρία. 
Όλοι όσοι ασχοληθήκαµε δεν είχαµε 
ιδιαίτερη σχέση µε τέτοιου είδους 
κατασκευές. Τα επαγγέλµατά µας είναι 
διάφορα όπως προγραµµατιστής, 
τραπεζικός υπάλληλος ,έµπορος, 
δάσκαλος. Είµαστε όµως όλοι ερασιτέχνες αστρονόµοι µε όλη την σηµασία της λέξεως 
«ερασιτέχνες.» Πιστεύω ότι όταν κάτι το αγαπάς και θες πραγµατικά να το κάνεις, µπορείς. Ελπίζω η 
παραπάνω αναφορά να βοηθήσει και να ωθήσει και άλλους ερασιτέχνες να κατασκευάσουν το δικό 
τους παρατηρητήριο. Θα χαρώ ιδιαίτερα να δώσω οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σε όποιον φίλο 
ερασιτέχνη την χρειαστεί. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή µαζί µου µέσω του email : 
afarmakopoulos@gmail.com και να  πάρετε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για βελτιώσεις που θα 
γίνουν στο µέλλον µέσω της προσωπικής ιστοσελίδας http://www.astrofarma.gr/ 
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Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους ερασιτέχνες που βοήθησαν – ο καθένας µε τον 
τρόπο του - για την υλοποίηση. Ιδιαίτερα δε, τους Λεωνίδα Παπασωτηρίου και Νίκο Τρεµούλη για 
την εθελοντική προσωπική τους εργασία όπως και την γυναίκα µου Νατάσα που παρόλο η 
ενασχόληση µου µε την αστρονοµία καταναλώνει ένα µεγάλο µέρος του ελεύθερου χρόνου µου, µε 
στηρίζει και να µε παροτρύνει να συνεχίσω. 


