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Ένα µεγαλεπήβολο Όραµα για την Αστρονοµία στην Ευρώπη 
 
Η Ευρώπη αποκαλύπτει την Επιστηµονική Στρατηγική της για τα επόµενα 20 χρόνια 
 
Σήµερα, και για πρώτη φορά, οι αστρονόµοι µοιράζονται το Παγκόσµιο Επιστηµονικό 

τους Όραµα για την Ευρωπαϊκή Αστρονοµία στις επόµενες δύο δεκαετίες. Αυτή η προσπάθεια 
δύο και πλέον ετών από το δίκτυο ASTRONET των ευρωπαϊκών οργανισµών που 
χρηµατοδοτούν την αστρονοµική έρευνα, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε 
συντονισµό  του Γαλλικού Ινστιτούτου INSU-CNRS, υπογραµµίζει την εξέλιξη της Ευρώπης 
στην παγκόσµια ηγεσία στην Αστρονοµία και τη θέλησή της να διατηρήσει αυτή της τη θέση. 
Το Όραµα που αποκαλύπτεται σήµερα θα ακολουθήσει σε διάστηµα λίγο µεγαλύτερο από ένα 
έτος µια καταγραφή των προτεραιοτήτων  για την απόκτηση των παρατηρησιακών υποδοµών 
που απαιτούνται για την εφαρµογή του Οράµατος αυτού. Αυτή η εφαρµογή θα επιβεβαιώσει 
ότι η Ευρώπη συνεισφέρει πλήρως στην κατανόηση από το ανθρώπινο γένος των θαυµάτων 
του Σύµπαντός µας.  

 
«Αυτή είναι µια υπέροχη ευκαιρία που θα βοηθήσει να εξασφαλίσουµε ένα συγκλονιστικό 

µακροχρόνιο µέλλον για την αστρονοµία και την επιστήµη» λέει ο Tim de Zeeuw 
(Αστεροσκοπείο Λέιντεν, Ολλανδία) που διηύθυνε την κοινή αυτή προσπάθεια όλης της 
ευρωπαϊκής κοινότητας.  

 
Το Επιστηµονικό Όραµα του ASTRONET (ASTRONET Science Vision) που 

παρουσιάζεται σήµερα, δίνει µια περιληπτική άποψη των πιο σηµαντικών επιστηµονικών 
ερωτηµάτων που θα πρέπει να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Αστρονοµία στα επόµενα είκοσι 
χρόνια. Οι τέσσερις ερωτήσεις – κλειδιά είναι: (1) τα όρια του Σύµπαντος, από τη φύση της 
σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας που αποτελούν περισσότερο από το 95% του 
Σύµπαντος, µέχρι τη φυσική των παράδοξων αντικειµένων, όπως οι µαύρες τρύπες, οι αστέρες 
νετρονίων και οι Gamma Ray Bursts, (2) ο σχηµατισµός των γαλαξιών από τους πρώτους 
σπόρους µέχρι και το Γαλαξία µας, (3) ο σχηµατισµός των αστέρων και των πλανητών και η 
προέλευση της ζωής, και (4) το κρίσιµο ερώτηµα του πώς εµείς (και το ηλιακό µας σύστηµα) 
ταιριάζουµε µέσα στην εικόνα του Σύµπαντος. Τα θέµατα αυτά ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια 
της παραδοσιακής αστρονοµίας και µέσα στο µέτωπο της φυσικής και της βιολογίας. 

 
Το Όραµα αναγνωρίζει τις µεγάλες νέες υποδοµές που θα χρειαστούν για την επίτευξη των 

στόχων αυτών, αλλά ακόµα τονίσει την ανάγκη για παράλληλη ανάπτυξη στη θεωρία και στις 
αριθµητικές απεικονίσεις, στην ανάγκη υπολογιστών υψηλής απόδοσης, σε αποτελεσµατική 
αρχειοθέτηση των αστρονοµικών δεδοµένων και στην ανάπτυξη του European Virtual 
Observatory, καθώς και στην εργαστηριακή αστροφυσική.  



 
«Η αναφορά αυτή είναι ένα καίριο δεδοµένο για την επίτευξη του ακόµα πιο προκλητικού 

στόχου της ανάπτυξης ενός “οδικού χάρτου” υποδοµών (Infrastructure Roadmap) που είναι 
κρίσιµο στοιχείο για τη διατήρηση της Ευρώπης στο µέτωπο της αστρονοµικής έρευνας,» λέει o 
de Zeeuw. 

 
Η Ευρωπαϊκή αστρονοµία σήµερα είναι τελείως ανταγωνιστική στην παγκόσµια σκηνή και 

βρίσκεται στο µέτωπο σε πολλές κατευθύνσεις µε πολλές πρωτιές, όπως η πρώτη ανακάλυψη 
ενός πλανήτη γύρω από έναν αστέρα σαν το δικό µας Ήλιο, η επιτυχηµένη προσεδάφιση στον 
Τιτάνα, η απόδειξη ότι µια µαύρη τρύπα πολύ µεγάλης µάζας βρίσκεται στο κέντρο του δικού 
µας Γαλαξία, η ανακάλυψη των τόξων βαρύτητας γύρω από σµήνη γαλαξιών και η απόδειξη 
ότι οι περισσότερες Gamma Ray Bursts προκαλούνται από την έκρηξη τεράστιων αστέρων. Η 
άνοδος της Ευρωπαϊκής αστρονοµίας στην κορυφαία αυτή θέση κατά το τέλος του 
προηγούµενου αιώνα  επιτεύχθηκε µε την εκτεταµένη συνεργασία και το συντονισµό των 
προσπαθειών, ιδιαίτερα µέσα από τo European Southern Observatory (ESO) για την οπτική 
αστρονοµία και την  European Space Agency (ESA) για την αστρονοµία του διαστήµατος.  

 
Για να ισχυροποιήσουµε τη θέση αυτή και για να την επεκτείνουµε σε όλες τις 

αστρονοµικές κατευθύνσεις και σε όλα τα κράτη της νέας Ευρώπης, µια οµάδα από 
Ευρωπαϊκούς οργανισµούς επιστηµονικής χρηµατοδότησης ξεκίνησαν το πρόγραµµα 
ASTRONET µε σκοπό να θεµελιώσουν ένα συνοπτικό και µακροχρόνιο πλάνο για την 
Ευρωπαϊκή αστρονοµία. Έτσι, το ASTRONET καλύπτει όλες τις αστροφυσικές κατευθύνσεις, 
από την Κοσµολογία µέχρι το Ηλιακό σύστηµα, και κάθε παρατηρησιακό παράθυρο, από το 
διάστηµα και από το έδαφος, και από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µέχρι τα σωµατίδια 
και τα κύµατα βαρύτητας. Απευθύνεται σε ολόκληρη την «τροφική αλυσίδα» από την 
ανάπτυξη των υποδοµών και της τεχνολογίας , στην πρόσβαση των δεδοµένων, στη 
µοντελοποίηση και τη θεωρία και στις ανθρώπινες πηγές που απαιτούνται για να γίνει το 
όραµα πραγµατικότητα.  

 
Η προσπάθεια αυτή είναι ανάλογη προς τις «δεκαετείς επισκοπήσεις» που εκτελούνται 

στις Η.Π.Α. στον τελευταίο µισό αιώνα, αλλά, αντίθετα µε το αµερικάνικο ανάλογο, το 
ASTRONET δηµιουργήθηκε κατ’ ευθείαν από τους εθνικούς οργανισµούς επιστηµονικής 
χρηµατοδότησης µε ισχυρή υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
«Ένα κοινό µακροχρόνιο Επιστηµονικό Όραµα για την Ευρωπαϊκή Αστρονοµία είναι το 

θεµελιώδες πρώτο βήµα στη διεργασία που θα ακολουθήσει σύντοµα από ένα λεπτοµερειακό 
«οδικό χάρτη» τεχνολογίας και ανάπτυξης (Infrastructure Roadmap), λέει ο Johannes Andersen 
(NOTSA, Δανία), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ASTRONET. “Και τα δύο θα αναθεωρούνται 
τακτικά κάθε φορά που ένα επιστηµονικό και /ή τεχνολογικό επίτευγµα υλοποιείται». 

 
Το πρώτο σκαλοπάτι στην όλη προσπάθεια είναι το κείµενο του Επιστηµονικού Οράµατος 

που αποκαλύπτεται σήµερα. Είναι το αποτέλεσµα έντονης εργασίας από θεµατικά πάνελ που 
προήλθαν από την αστρονοµική κοινότητα, µε λεπτοµερειακό πάρε- δώσε από ολόκληρη την 
κοινότητα µέσω ενός διαδικτυακού φόρουµ και µε ένα ανοιχτό συµπόσιο που έγινε στις αρχές 
του χρόνου στο Poitier της Γαλλίας, και στο οποίο έλαβαν µέρος 228 επιστήµονες από 31 
χώρες.  
 
Η προετοιµασία του λεπτοµερειακού «Οδικού Χάρτη» Υποδοµών έχει αρχίσει ήδη. Το να 

επιτύχει κανείς τη συµφωνία ολόκληρης της ευρωπαϊκής αστρονοµικής κοινότητας σε ένα 
κοινό σύνολο από προτεραιότητες µε σκληρές επιλογές και λεπτές ισορροπίες είναι ένα πολύ 



δύσκολο εγχείρηµα, αλλά, προσθέτει ο de Zeeuw, “αν δεν κρεµαστούµε όλοι µαζί, τότε στα 
σίγουρα θα κρεµαστούµε ξεχωριστά!» 
 
Μερικές πληροφορίες για το Επιστηµονικό Όραµα του ASTRONET βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα http://www.astronet-eu.org/. 
 
Το ίδιο το κείµενο του Επιστηµονικού Οράµατος βρίσκεται σε αρχείο PDF, είτε σε χαµηλή 
(17ΜΒ) ανάλυση 
http://www.eso.org/public/outreach/press-rel/pr-2007/Astronet_ScienceVision_lowres.pdf   
είτε σε κανονική (47ΜΒ) ανάλυση  
http://www.eso.org/public/outreach/press-rel/pr-2007/Astronet_ScienceVision.pdf  
 
Σηµειώσεις: 
  
Το consortium του ASTRONET υποστηρίζεται τώρα από 20 χρηµατοδοτικούς 

οργανισµούς από όλη την Ευρώπη, δηλαδή από τη Γαλλία, την Αυστρία, την Εσθονία, τη 
Γερµανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, το Ισραήλ, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, τις 
Σκανδιναβικές χώρες, την Ισπανία, τη Σουηδία, το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Σλοβακία, την 
Ελβετία, το ESO και την ESA. Το πρόγραµµα άρχισε το Σεπτέµβριο του 2005 και έχει 
διάρκεια 4 ετών.  

 
Η Ελλάδα ενώθηκε το 2006 µέσω της Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής της Γ.Γ. Έρευνας 

και Τεχνολογίας (µε την έγκριση του κ. Ι. Τσουκαλά) του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως 
πρόσεδρο (associate) µέλος γιατί δεν συµµετέχει στη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων του 
ASTRONET.  
 
Υπεύθυνος για την Ελλάδα ο Πρόεδρος της Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής, Καθηγητής 

Παύλος Λασκαρίδης, plaskar@phys.uoa.gr  τηλ. 6974-125076. 
 
 


