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Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα είρα αθνύζεη δηάθνξα ζρόιηα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε
κάζθα. Είρα δεη θαη αθνύζεη ελζνπζηαζκέλνπο ρξήζηεο ηεο νη νπνίνη κόλν ζεηηθά
ζρόιηα είραλε λα πνύλε γη'απηήλ. Απνθάζηζα ινηπόλ λα ηελ θαηαζθεπάζσ θαη εγώ ν
ίδηνο γηα λα δσ ηειηθά ηη είλαη απηό πνπ ηελ θάλεη κνλαδηθή ζην είδνο ηεο. Σην
παξειζόλ είρα δνθηκάζεη αξθεηέο άιιεο κάζθεο νη νπνίεο εκέλα κε είραλε αθήζεη
παληειώο αδηάθνξν, νπόηε είρα αθεζεί ζηελ εζηίαζε ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο κνπ
κε ην κάηη. Κάηη ην νπνίν άιιεο θνξέο κε βνεζνύζε θαη έβγαδα αξθεηά θαιέο
εζηηαζκέλεο θσηνγξαθίεο θαη άιιεο θόξεο όρη (ίζσο ηηο πεξηζζόηεξεο). Έηζη πήξα
ηελ απόθαζε λα αγνξάζσ ηα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο από ην βηβιηνπσιείν ηεο
γεηηνληάο κνπ. Όπσο ζα θαηαιάβαηε δελ ήηαλε θάπνηα εμεηδηθεπκέλα πιηθά αιιά
απιό ραξηόλη πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ θαηαζθεπή καθεηώλ, ιίγν θόιια θαη έλαλ
θαιό ραξηνθόπηε. Τα πιηθά απηά δελ μεπέξαζαλ ζε έμνδα ηα 10 επξώ. Απιά
ρξεηάζηεθε κόλν λα πάσ ζηελ ζειίδα (http://astrojargon.net/MaskGen.aspx) ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εξαζηηέρλε θαη λα θαηεβάζσ ηελ θαηάιιειε κάζθα γηα ηνλ ηύπν ηνπ
ηειεζθνπίνπ κνπ θαη ακέζσο ζε κνξθή svg αξρείνπ ην ζρέδην είρε απνζεθεπηεί ζην
pc κνπ. Τν ηύπσζα ζε ιεπθό ραξηί θαη έθνςα ην ζρέδην ηεο θαη ηα άιια ήηαλε
εύθνιε ππόζεζε
Τώξα δελ έκελε θάηη άιιν από ην λα βξσ ηελ επθαηξία λα ηελ δνθηκάζσ ζην
ηειεζθόπην. Απηή ε επθαηξία κνπ δόζεθε ην πεξαζκέλν Σάββαην 16 Μαΐνπ ζην
Αιεπνρώξη. Ο θαηξόο δελ βνεζνύζε αιιά ην κόλν πνπ ήζεια γη'απηό ην βξάδπ ήηαλε
λα βξώ έλα άλνηγκα ζηνλ νπξαλό θαη έλα θσηεηλό αζηέξη γηα λα θάλσ ηελ δνθηκή.
Τειηθά ε ράξε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε δνθηκή έγηλε ζην Vega έλα αξθεηά
θσηεηλό αζηέξη. Η πξώηε εηθόλα πνπ πήξα αξθεηά θαιή γηα λα δηαπηζηώζσ όηη είκαη
εθηόο εζηίαζεο θαη λα δνθηκάζσ κηα δεύηεξε ε νπνία ήηαλε απηό πνπ δεηνύζα ηελ
ηέιεηα εζηίαζε.

Παξαζέησ θαη κηα θσηνγξαθία πνπ δείρλεη κε πνην ηξόπν εζηηάδεη ην ηειεζθόπην κε
ηελ βνήζεηα ηεο κάζθαο. Τν αζηέξη ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην θέληξν ησλ ζπαηθο ζε

απηό ην ζεκείν έρεη εζηηάζεη θαη απιά μεθηλάκε ηελ θσηνγξάθεζε καο. Να
ππελζπκίζσ όηη θαιό είλαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα επαλαιακβάλνπκε ηελ
εζηίαζε ώζηε λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην απνηέιεζκα. Τειεηώλνληαο λα αλαθέξσ όηη
αλ γηα θάπνην ιόγσ ηα ρέξηα ζαο δελ πηάλνπλε ε δελ έρεηε ρξόλν γηα ηελ θαηαζθεπή
ηεο κπνξείηε λα ηελ πξνκεζεπηείηε θαη έηνηκε από ην internet. Παξαθάησ παξαζέησ
θαη κεξηθά link από ζειίδεο γηα λα αγνξάζεηε ηε κάζθα.
Τν ζρόιην κνπ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κάζθα;
ΑΠΛΑ ΤΕΛΕΙΑ!!!!!ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ.

