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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

• Αυτό που κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από τα 

υπόλοιπα όντα είναι η εξελιγμένη νοημοσύνη του 

και η ικανότητά του να μεταφράζει και να αξιοποιεί 

τα μηνύματα που λαμβάνει από το εξωτερικό 

περιβάλλον. Η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη του 

ανθρώπου να αναπτύσσεται, έχει τόση δύναμη 

ώστε να μπορεί να επηρεάζει όχι μόνο τον πλανήτη 

μας αλλά και ολόκληρο το γαλαξία μας. Αυτή η 

ανάγκη για εξέλιξη και η διαρκής αναζήτηση έφερε 

τους ανθρώπους στο σημείο να κατακτήσουν το 

διάστημα. 



ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ; 

• Τα διαστημικά ταξίδια δεν θα μπορούσαν να 

επιτευχθούν χωρίς την εφαρμογή του θεμελιώδους 

νόμου της μηχανικής (δεύτερος νόμος του 

Νεύτωνα). 

 



ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

 

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ΔΔΣ) είναι ένας ερευνητικός διαστημικός 

σταθμός σε τροχιά γύρω από τη Γη. Η συναρμολόγησή του ξεκίνησε τον 

Νοέμβριο του 1998 ενώ το πρώτο του πλήρωμα εγκαταστάθηκε τον 

Νοεμβρίο του 2000. Ο ΔΔΣ εξακολουθεί και σήμερα να βρίσκεται σε φάση 

ανάπτυξης. Είναι ορατός από τη Γη δια γυμνού οφθαλμού και ταξιδεύει με 

μέση ταχύτητα ως προς την επιφάνεια της Γης 27.744 χιλιόμετρα ανά ώρα, 

συμπληρώνοντας 15,7 περιφορές την ημέρα.  

 

 

Επειδή η περίοδος της τροχιάς του σταθμού γύρω από τη Γη είναι μία φορά 

κάθε 90 λεπτά, οι παρατηρητές εντός του ΔΔΣ βιώνουν μια ανατολή ή δύση 

του ηλίου περίπου κάθε 45 λεπτά. 





Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ 

ΦΕΓΓΑΡΙ 
• Η αποστολή Απόλλων 11 είχε στόχο την 

προσεδάφιση ανθρώπων στην Σελήνη. Ο Νηλ 

Άρμστρονγκ έγινε ο πρώτος που πάτησε στην 

Σελήνη στις 21 Ιουλίου 1969.  

• Τον Άρμστρονγκ ακολούθησε ο Όλντριν, και οι δυο 

τους έμειναν στην επιφάνεια της Σελήνης περίπου 

δυόμισι ώρες, στήνοντας ιστό με την αμερικανική 

σημαία, παίρνοντας περίπου είκοσι κιλά δειγμάτων 

για επιστημονικά πειράματα.  

• Στην επιφάνεια της Σελήνης, τοποθέτησαν μια 

αναμνηστική πλάκα με την επιγραφή Here Men 

From The Planet Earth First Set Foot Upon the 

Moon, July 1969 A.D. We Came in Peace For All 

Mankind  



Αναμνηστική Φωτογραφία    

Α-Δ: Άρμστρονγκ, Κόλινς και 

Όλνιντρ 
Ο Μπάζ Όλντριν ποζάρει στην 

Σελήνη ώστε ο Νηλ Άρμστρονγκ 

να φωτογραφίσει τους δυο τους 

χρησιμοποιώντας την ανάκλαση 

στο προσωπείο. 





ΑΠΟΣΤΟΛΗ Voyager 

• Το πρόγραμμα Βόγιατζερ (ταξιδιώτης) είναι ένα αμερικανικό 

επιστημονικό πρόγραμμα που εκτόξευσε δύο μη επανδρωμένες 

διαστημικές αποστολές, τα ανιχνευτικά διαστημόπλοια Βόγιατζερ 1 

και Βόγιατζερ 2. Παρόλο που είχαν οριστεί για να μελετήσουν 

μόνο τα πλανητικά συστήματα του Δία και του Κρόνου, οι 

διαστημικοί ανιχνευτές ήταν σε θέση να συνεχίσουν την αποστολή 

τους. 

• Και οι δύο αποστολές Βόγιατζερ στο εξώτερο διάστημα έχουν 

συγκεντρώσει μεγάλες ποσότητες δεδομένων για τους αέριους 

γίγαντες του ηλιακού συστήματος, και τους δορυφόρους τους. 

Επιπλέον, οι τροχιές των δύο διαστημικών σκαφών έχουν 

χρησιμοποιηθεί για να τεθούν όρια για την ύπαρξη τυχόν 

υποθετικών υπερ-Ποσειδώνιων πλανητών. 



Voyager 1 

• Σήμερα το Βόγιατζερ 1 απέχει από τη 

γη περίπου 20,6 δισεκατομμύρια 

χιλιόμετρα όντας το πιο 

απομακρυσμένο από τη γη αντικείμενο 

ανθρώπινης κατασκευής.  

• Η ταχύτητά του είναι περίπου 3,6 AU 

(ισοδυναμεί με 600 εκατομ. χλμ.) τον 

χρόνο εν συγκρίσει με τον Ήλιο.  

• Όπως και το δίδυμό του, το Βόγιατζερ 

1 μεταφέρει ένα δίσκο από χρυσάφι με 

ένα χαιρετισμό προς τα τυχόν νοήμονα 

όντα που, ίσως συναντήσει κάποτε το 

σκάφος. Ο δίσκος περιλαμβάνει 

ήχους, μουσική και 115 εικόνες από 

τον πλανήτη Γη. 



Voyager 2 
• To Βόγιατζερ 2 έφτασε στο Δία, πρώτο 

σταθμό του ταξιδιού του, στις 9 Ιουλίου 

του 1979, περνώντας σε απόσταση 

570.000 χιλιομέτρων. Συμπλήρωσε τη 

μελέτη των δακτυλίων του Δία, που 

είχαν παρατηρηθεί από το Βόγιατζερ 1 

πιο πριν, και της ηφαιστειότητας στο 

δορυφόρο Ιώ.  

• Στην πιο εντυπωσιακή ίσως 

ανακάλυψη του ταξιδιού του, ο 

Βόγιατζερ 2 αποκάλυψε ότι η επιφάνεια 

της Ευρώπης αποτελούνταν από πάγο 

νερού, κάτω από τον οποίο πιθανότατα 

φιλοξενείται ένας υπόγειος ωκεανός.  

• Φωτογράφισε αρκετούς ακόμα 

δορυφόρους, μελέτησε τη 

μαγνητόσφαιρα και τις ζώνες 

ακτινοβολίας του Δία και ανακάλυψε και 

το δορυφόρο Αδράστεια. 

Η εκτόξευση του Βόγιατζερ 2 

στις 20 Αυγούστου 1977  



Αλλεπάλληλες 

φωτογραφίες του Δία από 

το Βόγιατζερ 1 

Ο χρυσός δίσκος του 

Βόγιατζερ 











Φυσικά, κατά τη διάρκεια των προσπαθειών του ανθρώπου να κατακτήσει το 

διάστημα έχουν συμβεί πολλά ατυχήματα. 

Τα κυριότερα από αυτά είναι τα εξής: 

 

 

 

 

 
4 Ιουνίου 1996:Ο ευρωπαϊκός 

πύραυλος «Ariane-5», που θα 

εκτελούσε την παρθενική 

πτήση του, εξερράγη 40 

δευτερόλεπτα μετά την 

εκτόξευσή του. Αποδείχθηκε 

ότι η αιτία της αποτυχίας ήταν 

ένα σφάλμα λογισμικού στο 

αδρανειακό σύστημα 

αναφοράς. 

25 Ιουνίου 1997: Ο 

ρωσικός διαστημικός 

σταθμός Μιρ, στον 

οποίο επέβαιναν δύο 

Ρώσοι κοσμοναύτες 

και ένας Αμερικανός, 

συγκρούστηκε με 

διαστημόπλοιο. Το 

πλήρωμα παραλίγο να 

πεθάνει, καθώς το 

οξυγόνο άρχισε να 

μειώνεται. 

Το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα 
σε διαστημική αποστολή 

σημειώθηκε το 1967, όταν κατά τη 
διάρκεια διαστημικής πτήσης η 

κάψουλα του Σογιούζ 1 κατέπεσε 
μετά την επανείσοδό της στην 

ατμόσφαιρα  με αποτέλεσμα να 
χάσει τη ζωή του ο κοσμοναύτης 

Vladimir Komarov. Ο Komarov ήταν 
ο πρώτος κοσμοναύτης που πέταξε 
στο διάστημα πάνω από μία φορά, 

και ο πρώτος άνθρωπος που πέθανε 
κατά τη διάρκεια διαστημικής 

πτήσης. 



 

 

 

 

 

 

 
 

• Το σοβιετικό διαστημικό πρόγραμμα είναι το μοναδικό –μέχρι στιγμής- 

που έχει καταγράψει θάνατο στο διάστημα, το 1971, όταν οι 

κοσμοναύτες πέθαναν ενώ επέστρεφαν στη Γη από το διαστημικό 

σταθμό Salyut 1. 

Το διαστημικό σκάφος Soyuz 11 πραγματοποίησε μια τέλεια 

προσγείωση εκείνη τη χρονιά. Όταν όμως οι ομάδες αποκατάστασης 

μπήκαν μέσα σε αυτό αντίκρισαν τους τρεις άντρες της αποστολής 

νεκρούς στις θέσεις τους, ενώ το πρόσωπό τους ήταν γεμάτο με 

σκούρες μπλε κηλίδες και έσταζε αίμα από τα αυτιά και τις μύτες τους. 

 

ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 



• Η έρευνα που ακολούθησε έδειξε ότι, οι κοσμοναύτες πέθαναν από 

ασφυξία. Η πτώση της πίεσης εξέθεσε το πλήρωμα στο κενό του 

διαστήματος. Ήταν οι μόνοι άνθρωποι που είχαν την ατυχία να ζήσουν 

μια τέτοια εμπειρία. 

Ο θάνατός τους επήλθε μέσα σε δευτερόλεπτα από τη στιγμή που 

σημειώθηκε η ρήξη. Η κάψουλα που μετέφερε τους αστροναύτες 

μπόρεσε να προσγειωθεί καθώς λειτουργούσε με αυτόματο πρόγραμμα 

«επανεισόδου στη Γη». 

• 1 Φεβρουαρίου 2003: Το διαστημικό λεωφορείο »Κολούμπια», που 

μετέφερε επτά αστροναύτες, ανατινάχθηκε πάνω από το Τέξας, κατά 

την επιστροφή του στη Γη, μετά από 16 μέρες πτήσης. 



ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΛΛΕΝΤΖΕΡ 
 

• Συνέβη το 1986, όταν το διαστημικό λεωφορείο διαλύθηκε 

73 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του, με συνέπεια το 

θάνατο του επταμελούς πληρώματός του, ενώ στην 

αποστολή συμπεριλαμβανόταν για πρώτη φορά ένας 

πολίτης, μια δασκάλα. Η έκρηξη του διαστημόπλοιου έγινε 

στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα. 

 

• «Η τραγωδία αυτή στοίχειωσε το έθνος» ανέφερε ο James 

Hansen, ιστορικός του διαστήματος στο πανεπιστήμιο 

Auburn, ο οποίος συνέγραψε το «Truth, Lies and O-Rings». 

«Αυτό έκανε το Challenger μοναδικό. Το είδαμε να 

συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας... ξανά και ξανά». 





Καπνός από την 

ανάφλεξη του O-

ring στη δεξιά 

δεξαμενή. 

Το πλήρωμα του 

Τσάλλεντζερ. 

Δεύτερη από 

αριστερά, η 

δασκάλα Κρίστα 

Μακόλιφ. 

Η καταστροφή 

του Τσάλλεντζερ 

στη στρατόσφαι

ρα, σε ύψος 15 

χλμ. 



Αιτία: 
• Η αιτία που διαλύθηκε το Τσάλλεντζερ εξακριβώθηκε όταν περισυλέχθηκαν τα 

συντρίμμια του. Για την ακρίβεια, όταν το Λεωφορείο ήταν σε ύψος 15 

χιλιομέτρων, σημειώθηκε αποκόλληση σε δακτύλιο σφραγίσματος στους 

αγωγούς στερεών καυσίμων, η οποία προκάλεσε ρήγμα στον δεξιό πύραυλο 

καυσίμων, επιτρέποντας θερμό αέριο υπό πίεση από το εσωτερικό του 

κινητήρα του πυραύλου να διαρρεύσει έξω. Η διαρροή έσπασε την πρόσδεση 

που συνέδεε τον πύραυλο με την Εξωτερική Δεξαμενή Καυσίμων, με 

αποτέλεσμα την αποκόλλησή τους. Μετά από μία ανεξέλεγκτη τροχιά μερικών 

δευτερολέπτων, το Λεωφορείο καταστράφηκε από 

δυνάμεις αεροδυναμικής αντίστασης και έπεσε στον ωκεανό, λίγο πιο έξω από 

τις ακτές της κεντρικής Φλόριντα (αντίθετα με την λαϊκή εντύπωση, το 

Τσάλεντζερ δεν εξερράγη στην κυριολεξία). 

 

 



Οι αστροναύτες Gus Grissom, Edward White II και Roger Chaffee του Apollo 1 έχασαν τη 

ζωή τους κατά τη διάρκεια μιας «ακίνδυνης» άσκησης εκτόξευσης το 1967, όταν ξέσπασε 

φωτιά στην καμπίνα τους, με αποτέλεσμα να πεθάνουν και οι τρεις από ασφυξία. 

Πριν από τη δοκιμή, οι τρεις αστροναύτες είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους και μάλιστα 

πόζαραν σε μια φωτογραφία «προσευχόμενοι» μπροστά από ένα αντίγραφο του 

διαστημικού αεροσκάφους τους. 

 

Η έκρηξη του πυραυλοκίνητου αεροσκάφους X-15: Ο εκπαιδευόμενος αστροναύτης Michael 

Adams συνέτριψε ένα πυραυλοκίνητο αεροσκάφος X-15 το 1967. Είχε ξεπεράσει τα 80,5 

χιλιόμετρα σε ύψος, και ορισμένοι εκτιμούν ότι οδήγησε στην αποτυχία της διαστημικής 

πτήσης. 

Η ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ 

APOLLO 1: 



•  «Houston είχαμε ένα πρόβλημα»: Κατά τη διάρκεια της πτήσης σημειώθηκε 

έκρηξη σε μια από τις δύο δεξαμενές οξυγόνου. Μια δεξαμενή οξυγόνου του 

σκάφους εξυπηρέτησης ανατινάχτηκε λίγο μετά την έναρξη λειτουργίας του 

αναδευτήρα. Μετά την έκρηξη ο Jack Swigert μετέδωσε στο κέντρο ελέγχου 

το παροιμιώδες 

«Houston, we've had a problem». 

• «Η έκρηξη προκάλεσε ζημιά και στην διπλανή δεξαμενή οξυγόνου, με 

αποτέλεσμα την παύση διοχέτευσης της κυψέλης καυσίμου με οξυγόνο και 

την ακαριαία μείωση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Εκτός 

αυτού σημειώθηκε έλλειψη αποθέματος οξυγόνου με αποτέλεσμα η 

αποστολή να αντιμετωπίσει σοβαρό κίνδυνο. Η μόνη λύση ήταν η άμεση 

διακοπή της αποστολής και επιστροφή στην Γη. Η προσελήνωση 

ματαιώθηκε και η τροχιά του διαστημοπλοίου διορθώθηκε, έτσι ώστε να 

πραγματοποιήσει καμπύλη επιστροφής αντί να μπει σε δορυφορική τροχιά 

γύρω από την Σελήνη. 

 



ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΥΡΑΥΛΩΝ (Η ΑΕΡΟΖΙΝΗ 50) 

Στερεό, αποθηκεύσιμο καύσιμο 
πυραύλων υψηλής ενέργειας .Η  αεροζίνη 
συνεχίζει να βρίσκεται σε ευρεία χρήση ως 
καύσιμο πυραύλων, ιδίως με τετροξείδιο του 
διαζώτου ως οξειδωτικό, με το οποίο 
αναφλέγεται στην επαφή. 

Η αεροζίνη 50 είναι πιο σταθερή από τη 
σκέτη υδραζίνη, έχει όμως 
υψηλότερη πυκνότητα και 
υψηλότερο σημείο ζέσης από αυτήν. 

Η Αεροζίνη 50 
είναι εκρηκτική, δηλητηριώδης, καυστική 
ουσία. Το συστατικό της UMDH καθώς 
και το μείγμα είναι καρκινογόνες ουσίες 



Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  

Το πρόγραμμα διαβίωσης 
και εργασίας των 
αστροναυτών στο 

Διάστημα δεν διαφέρει 
πολύ από ένα παρόμοιο 
πρόγραμμα πάνω στη 

Γη. 

H «ατμόσφαιρα» που 
αναπνέουν έχει σχεδόν 
την ίδια περιεκτικότητα 
και πίεση που υπάρχει 

στην επιφάνεια της 
θάλασσας (80% άζωτο, 

20% οξυγόνο). 

Ειδικά φίλτρα καθαρίζουν 
συνεχώς τον αέρα από το 

διοξείδιο του άνθρακα, 
την υπερβολική υγρασία 

και τις διάφορες 
δυσοσμίες με 

αποτέλεσμα ο αέρας που 
αναπνέουν οι 

αστροναύτες να είναι πιο 
καθαρός από τον γήινο. 

Oι αστροναύτες δεν 
εργάζονται συνεχώς, αλλά 

έχουν και περιόδους 
σωματικής άσκησης, 

διασκέδασης και ανάπαυσης. 

Ένα επιστημονικά σχεδιασμένο 
πρόγραμμα ασκήσεων είναι ο 

καλύτερος τρόπος ενάντια στην 
ατροφία που δημιουργεί η 

μικροβαρύτητα σε ορισμένους μυς. 



XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ 

το σώμα των 
αστροναυτών στο 

Διάστημα μεγαλώνει 
κατά 3 έως 5 

εκατοστά 

η εμφάνιση του 
προσώπου των 

αστροναυτών στο 
Διάστημα αλλάζει 

σημαντικά  

λόγω της 
επέκτασης των 

σπονδύλων τους 



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

• Το Mars One είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τις 
Κάτω Χώρες, που έχει στόχο για να μεταφέρει τους πρώτους 
ανθρώπους στον Άρη και να δημιουργήσουν μια μόνιμη ανθρώπινη 
αποικία εκεί μέχρι το 2025. 

• Η αρχική ιδέα του Mars One περιελάμβανε την χρήση ενός 
ρομποτικού οχήματος προσεδάφισης και το Διαστημικό Λεωφορείο 
ήδη από το 2016 με στόχο την αποστολή ενός ανθρώπινου 
πληρώματος τεσσάρων ατόμων το 2022. 

• Οι διοργανωτές σχεδιάζουν για το πλήρωμα που που θα επιλεγεί από 
τους υποψηφίους, να γίνουν οι πρώτοι μόνιμοι κάτοικοι του Άρη χωρίς 
τη δυνατότητα επιστροφής τους στη Γη. Μέρος της χρηματοδότησης 
θα προέρχεται από ένα μελλοντικό πρόγραμμα ριάλιτι που θα δείχνει 
το ταξίδι των αποίκων και την ζωή ους στην αποικία. 



Από τεχνική άποψη, οι λόγοι που καθιστούν τον Αρη ιδανικό 

για εγκατάσταση είναι απλοί:  

 

• Βρίσκεται σχετικά κοντά 

  

• Διαθέτει υπόγεια αποθέματα νερού και ατμόσφαιρα 

  

• Οι μέρες του διαρκούν λίγο περισσότερο από τις γήινες,για 

την ακρίβεια 24 ώρες, 39 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα 

 

• Η θερμοκρασία του δεν είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή 

 

• Η βαρύτητά του είναι μόλις 38% μικρότερη από της Γης. 

 

 

 
 



ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το 2022 η πρώτη τετράδα αποτελούμενη από δυο άντρες και δυο 
γυναίκες θα ξεκινήσει το ταξίδι που θα διαρκέσει περίπου επτά 
μήνες. 

Φυσικά από πιο πριν θα έχουν ήδη φτάσει οι αναγκαίες  προμήθειες. 
Το 2018 θα αποσταλούν τα μέσα επικοινωνίας μαζί με ηλιακά πάνελ 
που θα χρειαστούν για την παραγωγή ενέργειας και το 2020 θα 
φτάσει και ένα «έξυπνο» mars rover το οποίο θα αναλάβει την 
ανεύρεση κοιτασμάτων νερού και να καθαρίσει την περιοχή στην 
οποία θα εγκατασταθούν οι Γήινοι. 



Μέσα σε 6 μήνες μετά 
την αρχική ανακοίνωση, 

παραπάνω από 
200.000 εθελοντές 
δήλωσαν αίτηση 

συμμετοχής. Με στόχο 
να είναι στις έξι 

συνολικά τετράδες, 
μόνο εκατό από αυτούς 
έχουν πλέον περάσει 
στην τελική ευθεία και 
είναι πιο κοντά από 

ποτέ για ένα ταξίδι στον 
κόκκινο πλανήτη. 

Όσοι πάνε στον Άρη 
δεν πρόκειται να 

επιστρέψουν ποτέ. 

Έκτος του ότι δεν 
υπάρχουν τα χρήματα 
για σχέδιο επιστροφής, 
το σημαντικότερο είναι 
πως δεν υπάρχει και η 
απαραίτητη τεχνολογία. 



Παρόλο που 
σίγουρα οι 
υποψήφιοι 

γνωρίζουν τους 
κινδύνους, είναι όλοι 

τους ατρόμητοι 
εξερευνητές αφού 

θα  αντιμετωπίσουν 
στην 

πραγματικότητα 
ζοφερές συνθήκες 
εάν και εφόσον το 
διαστημόπλοιο θα 
προσγειωθεί στον 

Άρη. 

Επιτροπή 
επιστημόνων του 
ΜΙΤ σε έρευνα 35 

σελίδων  
ανακοίνωσε ότι για 
όσους πάνε στον 
Άρη υπολογίζεται 
ένα διάστημα 68 
ημερών για τον 
πρώτο που θα 

πεθάνει. 

Στην έρευνα αύτη 
συγκεντρώθηκαν  
γραφήματα και 
μαθηματικές 

εξισώσεις για να 
αναλυθούν  οι 

δυνατότητες που 
υπάρχουν σε 

οξυγόνο, τροφή και 
τεχνολογία για αυτή 
την πρωτόγνωρη 

επίσκεψη στον Άρη. 

Τα φυτά τα οποία 
υποτίθεται θα 
τρέφουν τους 
εποίκους θα 
παράγουν 

υπερβολικό 
οξυγόνο και η 

τεχνολογία για την 
εξισορρόπηση του 

αέρα «δεν έχει 
ακόμη αναπτυχθεί» 

αναφέρουν οι 
επιστήμονες. 

 



ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟΝ 

ΑΡΗ  



 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟΝ 

ΑΡΗ 









ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ        

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 



ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ 

• Οι συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται 

να ζήσουν και να εργαστούν οι 

αστροναύτες είναι ένα ζήτημα που 

απασχολεί την επιστημονική 

κοινότητα. Ο ίδιος ο Φρόυντ είχε 

προειδοποιήσει ότι οι ειδικές συνθήκες 

απομόνωσης και εγκλεισμού μπορούν 

να οδηγήσουν σε ένα αγχωτικό 

σύνδρομο αποσύνδεσης που μπορεί 

να οδηγήσει σε αυτοκτονικούς 

ιδεασμούς ή και σε καταστροφική προς 

το σκάφος και το πλήρωμα 

συμπεριφορά.  

• Αν και ο φοβίες του Φρόυντ δεν 

επιβεβαιώθηκαν, ωστόσο η παρατεταμένη 

παραμονή στο κλειστό περιβάλλον ενός 

διαστημοπλοίου, σε συνδυασμό με το 

αυξημένο άγχος που προκαλούν οι 

εργασίες που πρέπει να επιτελεστούν, σε 

περιβάλλον απώλειας βαρύτητας και 

οξυγόνου, έχει αποδεδειγμένα οδηγήσεις 

σε ψυχοσωματικές διαταραχές όπως 

προβλήματα στο ύπνο, παραισθήσεις και 

απομονωτική συμπεριφορά ή έντονη 

διάθεση κάποιου να κλείνεται στον εαυτό 

του.  



• Ένα μελλοντικό ταξίδι στον γειτονικό πλανήτη δεν θα είναι εύκολη υπόθεση για τους 

αστροναύτες, καθώς, όπως έδειξαν τα πορίσματα μιας προσομοιωμένης αποστολής 520 

ημερών (η μεγαλύτερη σε διάρκεια που έχει γίνει ποτέ), οι επιβάτες ενός διαστημοπλοίου, 

κλεισμένοι για τόσο καιρό σε ένα μικρό χώρο, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ύπνου, 

κατάθλιψης και ατονίας. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το απαιτητικό -

και μάλλον μονότονο για τους άμεσα συμμετέχοντες- εγχείρημα της ανθρωπότητας να 

πατήσει το πόδι της στον "κόκκινο πλανήτη". 

• Επιπλέον, θα υπάρξει έλλειψη συγχρονισμού, καθώς όταν μερικοί θα ξυπνούν για "ημέρα", 

άλλοι θα πέφτουν να κοιμηθούν για "νύχτα". 

• Εν μέρει αυτό αποδίδεται στη διαταραχή του βιολογικού "ρολογιού" και του κιρκαδιανού  

ρυθμού τους λόγω του διαρκούς τεχνητού φωτός μέσα στον κλειστό χώρο διαμονής τους, 

σε συνδυασμό με την ελλιπή σωματική άσκηση. Πιστεύεται ότι ο βελτιωμένος φωτισμός 

των εσωτερικών χώρων -που θα μιμείται σωστά τη φυσική εναλλαγή μέρας-νύχτας- θα 

βοηθήσει στο μέλλον. 



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
 

• Είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε έναν θάλαμο χωρίς βαρύτητα μέσα στο 

χώρο επίδρασης ενός βαρυτικού πεδίου; Όπως γνωρίζουμε, οι αστροναύτες 

που βρίσκονται σε δορυφόρους που εκτελούν τροχιά γύρω από τη Γη 

μπορούν και αιωρούνται μέσα στο δορυφόρο. Το γεγονός αυτό δημιουργεί το 

εξής ερώτημα: Αφού ο δορυφόρος δέχεται την επίδραση του πεδίου 

βαρύτητας της Γης, γιατί οι αστροναύτες δεν το αντιλαμβάνονται; Η απάντηση 

είναι ότι έχουν δημιουργηθεί συνθήκες φαινομενικής έλλειψης βαρύτητας. 

 

• Η βαρύτητα δεν μπορεί να αφαιρεθεί πάνω ή κοντά στην επιφάνεια της Γης 

(ομοίως και για οποιοδήποτε ουράνιο σώμα) καθώς αποτελεί την ελκτική 

δύναμη που ασκείται από τη Γη στα διάφορα σώματα. Η βαρυτική δύναμη 

πρακτικά μηδενίζεται μόνο σε σημεία στο διάστημα που απέχουν πολύ από 

ουράνια σώματα (π.χ. σε απομακρυσμένα σημεία εκτός ηλιακού συστήματος). 

Αυτό συμβαίνει γιατί στις περιπτώσεις αυτές το σώμα που βρίσκεται έξω από 

το ηλιακό σύστημα, βρίσκεται πολύ μακριά από τους πλανήτες και τον Ήλιο με 

αποτέλεσμα η βαρυτική δύναμη που του ασκείται να είναι πρακτικά μηδενική. 
 



Στο σώμα Σ, που βρίσκεται στη ζυγαριά, 

ασκούνται δύο δυνάμεις: Η έλξη της Γης w και η 

δύναμη N της ζυγαριάς (Α). Η ζυγαριά, με τη σειρά 

της, δέχεται από το σώμα Σ την αντίθετη δύναμη 

της Ν, λόγω της Δράσης-Αντίδρασης από τον 3ο 

Νόμο του Νεύτωνα (Β). Αυτή είναι η δύναμη που 

μετράει η ζυγαριά. Όταν η Ν μηδενιστεί το σώμα Σ 

αιωρείται. 



 Προβλήματα από την        
έλλειψη βαρύτητας: 

 

• η ελάττωση της μυϊκής μάζας 

• στο μεταβολισμό των οστών 
(οστεοπόρωση) 

• διαταραχές στο σύστημα 
ισορροπίας και 
προσανατολισμού, 

• σε καρδιοαγγειακές και 
αναπνευστικές 
δυσλειτουργίες 



• Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο στο οποίο εκτίθεται οι αστροναύτες 

και το σκάφος στο οποίο ζουν και εργάζονται είναι η έκθεση στην 

κοσμική ακτινοβολία. Η κοσμική ακτινοβολία δεν αποτελεί 

πρόβλημα για όσους βρίσκονται στη Γη καθώς φιλτράρεται από 

τα στρώματα της ατμόσφαιρας που περιβάλλουν τη Γη, ωστόσο 

στο διάστημα ο άνθρωπος είναι εκτεθειμένος στην κοσμική 

ακτινοβολία η οποία λόγω της ισχύος μπορεί να οδηγήσει τόσο σε 

βραχυπρόθεσμα όσο και σε μακροπρόθεσμα προβλήματα.  



• Βραχυπρόθεσμα η κοσμική ακτινοβολία έχει αναγνωριστεί ως η 

αιτία των παραισθήσεων που εμφανίζουν οι αστροναύτες, καθώς 

και μεταβολών των αισθήσεων όπως η όραση και η όσφρηση. Άλλα 

προβλήματα λόγω έκθεσης στην ακτινοβολία είναι η ναυτία, η 

διάρροια, και μεταβολές σε αιματολογικούς δείκτες. 

Μακροπρόθεσμα, είναι γνωστό ότι η ακτινοβολία μπορεί να 

οδηγήσει με μεταλλάξεις του DNA οι οποίες αργότερα μπορεί να 

οδηγήσουν στην εμφάνιση νεοπλασιών ή στην δυσλειτουργία 

βασικών οργάνων όπως το ήπαρ και τα νεφρά, εμφάνιση 

καταρράκτη και στειρότητα.  



ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΑΛΦΑ 

ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ 

 Ένα μικροσκοπικό 
διαστημόπλοιο θα 

μπορούσε να φτάσει στο 
πιο κοντινό αστέρι(άλφα 
του κενταύρου) , να το 
φωτογραφίσει και να 

στείλει τις εικόνες μέσα σε 
λίγα χρόνια αντί για τα 

χιλιάδες που θα 
χρειάζονταν με τη 

συμβατική τεχνολογία. 

Η αποστολή θα 
περιλαμβάνει περίπου 
1.000 μικρά διαστημικά 

σκάφη, καθένα σε 
μέγεθος σπιρτόκουτου, τα 
οποία αρχικά θα τεθούν 
σε τροχιά γύρω από τη 

Γη. 

Τα νανοσκάφη θα έχουν 
ένα ιστίο από λεπτό και 
ελαφρύ υλικό που θα 
λειτουργεί όπως τα 

πανιά. 

Θα επιταχύνουν ,χάρη στις 
ακτίνες λέιζερ που θα τα 
στοχεύουν , σε ταχύτητα 
που θεωρητικά θα είναι 

περίπου το 20% της 
ταχύτητας του φωτός. Αυτό 

θεωρητικά σημαίνει 
σημαίνει ότι θα φτάσουν 

στο αστέρι σε περίπου 20 
χρόνια. 







ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ; 

Η κοσμική ακτινοβολία είναι άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα για την ανάπτυξη του 
εμβρύου. Μια εγκυμοσύνη σε τροχιά θα ήταν κάτι πολύ επικίνδυνο 

Η μικροβαρύτητα θα έθετε σε κίνδυνο και τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού  

Ο φυσιολογικός σχηματισμός των νευρικών συνάψεων, μια διαδικασία που 
συνεχίζεται και μετά τη γέννηση, απαιτεί κίνηση σε συνθήκες βαρύτητας 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

• Η προσπάθεια των ανθρώπων να 
αναζητήσουν ζωή και να εγκατασταθούν 
σε άλλους πλανήτες συνεχίζεται .Όμως 
δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο πλανήτης 
μας ,η Γη ,είναι το διαστημόπλοιο μας στο 
αχανές διάστημα στο ταξίδι που 
πραγματοποιούμε εδώ και εκατομμύρια 
χρόνια .Γι’ αυτό πρέπει να τη φροντίζουμε 
και τα την προστατεύουμε από την  
επιθυμία του ανθρώπου  να θυσιάζει τα 
πάντα στο βωμό του κέρδους . « Ο 
άνθρωπος πρέπει να εναρμονιστεί με τη 
φύση ζώντας σε συμφωνία με τη ροή του 
χρόνου , που είναι η ενσάρκωση της 
θείας πρόνοιας ».Όταν ο στόχος αυτός  
επιτευχτεί η ανθρωπότητα θα 
προοδεύσει.   



• https://el.wikipedia.org/wiki/Απόλλων_11 

• http://voyager.jpl.nasa.gov 

• https://el.wikipedia.org/wiki/Βόγιατζερ_2 

• https://physicsgg.me/2013/09/13/βίντεο-εκτός-ηλιακού-συστήματος-το-voyager-1/ 

• http://www.noesis.edu.gr/επιστήμη-και-τεχνολογία/διάστημα/αστροναυτική/βογιατζερ-

1-2/ 

• https://el.wikipedia.org/wiki/Βόγιατζερ_1 

• http://lyk-esp-kastor.kas.sch.gr/ekdiloseis0910/pame_diastima/taksidi.html 

• http://lyk-esp-kastor.kas.sch.gr/ekdiloseis0910/pame_diastima/taksidi.html 

• Περιοδικό  sientific american  Μάρτιος 2017 

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD_11
http://voyager.jpl.nasa.gov
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%81_2
https://physicsgg.me/2013/09/13/%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF-voyager-1/
http://www.noesis.edu.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1/%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%B2%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%81-1-2/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%81_1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%81_1


• http://www.protothema.gr/world/article/548641/challenger-30-hronia-

prin-apo-tin-apotheosi-stin-apoluti-katastrofi/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=iHWMCoJF1-0 

• https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_spaceflight-

related_accidents_and_incidents 

• https://project6astro.wordpress.com/missions/%CE%B4%CE%B9%CE

%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%

B1-

%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%C

F%84%CE%B1/ 

• ttp://www.news.gr/kosmos/episthmonikes-

anakalypseis/article/102756/oi-megalyteres-diasthmikes-

katastrofes.html 

• http://www.naftemporiki.gr/story/1150292/to-2017-i-epaneisodos-stin-

atmosfaira-kai-katastrofi-tou-kinezikou-diastimikou-stathmou-tiangong-1 

• https://www.youtube.com/watch?v=u7EFIlW5mPQ 

• http://www.physicsclassroom.com/class/circles/Lesson-

4/Weightlessness-in-Orbit 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ     

ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ  


