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Το αστεροσκοπείο στην κορυφή του  
Λευκού  Όρους 

1893 – 1908



Ο εμπνευστής του 

Pierre Jules Cesar Janssen 1824 - 1907

Ένας από τους διασημότερους Γάλλους 
αστρονόμους του 19ου αιώνα. 

Σπούδασε στο σπίτι καθώς είχε αδύναμη κράση και 
ένα ατύχημα στη παιδική του ηλικία τον κάνει να 
κουτσαίνει για το υπόλοιπο της ζωής του.

Ξεκινά να δουλεύει ως τραπεζικός υπάλληλος

Καθηγητής Φυσικής στην Αρχιτεκτονική Σχολή 
Παρισίων. 

Ενθουσιώδης παρατηρητής ηλιακών εκλείψεων

Διευθυντής του Αστεροσκοπείου  του Μεντόν , 
1878 



Η συνεισφορά του στην Αστρονομία  

• Συμμετέχει και οργανώνει πολλές 
αστρονομικές αποστολές 
• Περού 1857 για μετρήσεις για την ανακάλυψη 

του μαγνητικού ισημερινού της Γής

• Αζόρες 1867 

• Διάβαση της Αφροδίτης 1874 στην Ιαπωνία & 
1882 στο Οράν της Αλγερίας

• Σειρά παρατηρήσεων ηλιακών εκλείψεων 
(1867-Ιταλία, 1868-Ινδία,1870- Αλγερία,1875-
Σιάμ, 1883-Καρολίνες Νήσοι, 1905- Ισπανία.



Η συνεισφορά του στην Αστρονομία  

• 1873 – «Το ρεβόλβερ του Γιανσέν» . 
Μία ευρασιτεχνία χρονοφωτογραφίας
που του επιτρέπει να λαμβάνει 180 
φωτογραφίες σε ρυθμό μία ανά 1 
δευτερόλεπτο.

• Ανακάλυψε τον φασματικό  τύπο του 
στοιχείου “He”

• Δημοσίευσε το 1903 τον «Άτλαντα 
ηλιακής φωτογραφίας» , με 6000 
φωτογραφίες 



Διάβαση της Αφροδίτης – Ναγκασάκι 1874
Γαλλική αποστολή   

• Μία από τις 5 γαλλικές αποστολές παρατήρησης 
της διάβασης του 1874 & 1882 . 



Διάβαση της Αφροδίτης – Ναγκασάκι 1874
Γαλλική αποστολή   

• Πλήθος 
φωτογραφιών 

• Πρώτη 
κινηματογράφιση
του φαινομένου 
με δική του 
ευρασιτεχνία.



Διάβαση της Αφροδίτης – 1874



Ανάβαση στο Grand Mulets (Chamonix)

Οκτώβριος 1888 

Ανεβαίνει στα 
3051μ. με την 

βοήθεια 
επαγγελματιών 
οδηγών βουνού 

του Σαμονί



Η ιδέα του αστεροσκoπείου στην κορυφή γεννιέται

• Έκανε σειρά 
πειραμάτων στο 
ηλιακό φάσμα ,με 
καλές συνθήκες 

• Πείθεται ότι για 
καλύτερα 
αποτελέσματα πρέπει 
να ανέβει ψηλότερα 



Τα πρώτα σχέδια για το αστεροσκοπείο 

Αρχικά σχέδια για μία μεταλλική 
κατασκευή που θα μπορούσε να 
αντέξει τις καιρικές συνθήκες.

Ο Γιανσέν απευθύνθηκε στο 
κορυφαίο μηχανικό της εποχής , 
τον Γουσταύο Άϊφελ για τα αρχικά 
σχέδια

Ο μηχανικός θέλει περισσότερα 
στοιχεία τοπογραφίας και 
γεωλογίας 

Gustave Eiffel

1832- 1923



Αλλαγή σχεδίων !

Μετά από τοπογραφική έρευνα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Άϊφελ, ο 
Ελβετός μηχανικός Αμφέλντ (Imfeld), 
έσκαψε 2 οριζόντιες σήραγγες μήκους 
23 μέτρων σε βάθος 12 μέτρων κάτω 
από την τελική πυραμίδα της κορυφής. 

Τα αποτελέσματα δεν ήταν ελπιδοφόρα 
και πριν τελειώσει η χρονιά, ο Άϊφελ
απογοητευμένος εγκαταλείπει την 
προσπάθεια, όχι όμως και ο αρχικός 
εμπνευστής της.

Τα αρχικά σχέδια για μεταλλική 
κατασκευή απορρίπτονται.  

Xavier Imfeld

1853- 1909



Επιλογή του τελικού σχεδίου 

❖ Ξύλινη κατασκευή κόλουρης πυραμίδας που θα καθίσει στον πάγο της 
κορυφής .

❖ Σκάψιμο σε βάθος 12-13 μέτρων για να τοποθετηθεί ο σκελετός

❖ Η κατασκευή συναρμολογήθηκε στο Μεντόν παρουσία του Ζανσέν

❖ Όλα τα υλικά μεταφέρθηκαν από το Σαμόνι με ανθρώπινη προσπάθεια 

❖ Όλα τα όργανα επίσης



Η κατασκευή ξεκινά !

❖Μία μικρή καλύβα φτιάχτηκε το 
1891 στην κορυφή. 4 μήνες μετά 
από επιτόπια επιθεώρηση 
επιβεβαιώθηκε η σταθερότητα 
και η στεγανότητά της.
❖Τοπικοί εργάτες (ξυλουργοί)
❖ Οδηγοί βουνού 
❖ Κατασκευάζεται ένα μικρό 

καταφύγιο διανυκτέρευσης για 
τους εργάτες που έχτιζαν την 
κατασκευή 
❖ Επίβλεψη από το Παρίσι 
❖Διάρκεια 2 χρόνια 



Η κατασκευή ξεκινά !

• Ο Ζανσέν στα 69 του χρόνια κάνει την πρώτη 
ανάβαση στο Mont Blanc με την βοήθεια των 
επαγγελματιών οδηγών βουνού 



Το αστεροσκοπείο ολοκληρώνεται  !

Εγκαίνια στις 
11/09/1893

Με παρουσία του 
ίδιου του Ζανσέν



Το αστεροσκοπείο ολοκληρώνεται  !

Αστρονομικό και 
μετεωρολογικό 
παρατηρητήριο 
στο υψηλότερο 
σημείο της 
Ευρώπης  



Το αστεροσκοπείο – όψεις 



Το αστεροσκοπείο – όψεις 



Το αστεροσκοπείο - όψεις 



Το εσωτερικό 

Τυπικό εσωτερικό καταφυγίου της εποχής

τέλους 19ου - αρχών 20ου αιώνος 



Μοναδικό αξιοθέατο  



1893 – 1909  Πειράματα και Μελέτες στην ψηλότερη 
κορυφή της Ευρώπης 

• Ηλιακή αστρονομία και

• Φασματοσκοπικές παρατηρήσεις του 
Ηλίου. 

• Από το 1895 ξεκινούν πλήρεις 
μετεωρολογικές παρατηρήσεις και 
συλλογή δεδομένων [Ο πρώτος μετεωρογράφος 
που έχει και βαρόμετρο, βροχόμετρο θερμόμετρο και 
ανεμόμετρο εγκαθίσταται και συγκεντρώνεται πληθώρα 

στοιχείων για τον καιρό σε τέτοιο υψόμετρο].



1893 – 1909  Πειράματα και Μελέτες στην ψηλότερη 
κορυφή της Ευρώπης 

• Στο διάστημα 1896 – 1906 διεξάγονται 50 επιστημονικές αποστολές (5 κάθε χρόνο 
κατά μέσο όρο)

• Το αστεροσκοπείο εξοπλίζεται με τηλεσκόπιο 33εκ και φασματοσκόπιο. 
• Αστρονομικές έρευνες και λεπτομερείς μελέτες στο ηλιακό φάσμα (υπέρυθρο και 

υπεριώδες), 

• Φωτογραφήσεις των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος.

• Λεπτομερείς μετρήσεις στον ατμοσφαιρικό ηλεκτρισμό και στο όζον της ατμόσφαιρας, 
για μετεωρολογικές χρήσεις. 

• Ακόμα, πραγματοποιήθηκαν βιολογικές έρευνες πάνω στα βακτηρίδια του πάγου και 
του χιονιού καθώς και παρατηρήσεις σε λαγούς και άλλα μικρά θηλαστικά. 

• Ένα από τα παράξενα αν όχι εντυπωσιακότερα πειράματα που έγιναν στο 
αστεροσκοπείο ήταν οι τηλεγραφικές δοκιμές του 1899. Δέκα χιλιόμετρα χάλκινων 
καλωδίων απλώθηκαν από την κορυφή του βουνού μέχρι το καταφύγιο του Grand
Mulets για τις ανάγκες των δοκιμών.



Οι δυνάμεις του παγετώνα επί τω έργω !

Όπως είχε προβλέψει ο 
εμπνευστής του , η 
κατασκευή μετακινείται πάνω 
στον πάγο .



Η εξέλιξη της μετακίνησης της κατασκευής  

• Το 1906 σηματοδοτεί την αρχή 
του τέλους. Τα πρώτα σοβαρά 
σημάδια μετατόπισης!

• 1909 - Η γαλλική κυβέρνηση 
στέλνει το μηχανικό Baudouin για 
εργασίες αποκατάστασης της 
ισορροπίας της κατασκευής. Η 
λύση είναι πρόσκαιρη και θα 
δώσει μικρή παράταση ζωής. 

• Η μετατόπιση του πάγου είναι 
συνεχής και δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί. Το 1909 μια 
κρεβάς (crevasse), έχει ανοίξει 
στην κορυφή του Λευκού Όρους, 
οι παγετωνικές πιέσεις 
μετατοπίζουν εκ νέου την 
κατασκευή, αυτή την φορά χωρίς 
καμία δυνατότητα ανάσχεσης



Εγκατάλειψη του αστεροσκοπείου – Καταστροφή της 
κατασκευής   

• Το αστεροσκοπείο στο έλεος του παγετώνα
• Η κουπαστή του εξωτερικού πυργίσκου 

σήμερα , Αλπικό Μουσείο Σαμονί



H κληρονομιά του Ζανσέν

❖ Βραβείο & Μετάλλιο  Jules 
Janssen για συμβολή στην 
Αστροφυσική

❖ Κρατήρας στην Σελήνη 

❖ Κρατήρας στον Άρη 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

για 

την προσοχή σας 


