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Δορυφόροι και οι χρήσεις τους, η ιστορία των διαστημόπλοιων, Ιστορία και συνθήκες των 

ταξιδιών στο διάστημα 
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1.7 Δορυφόροι μεσαίας τροχιάς (πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα) 

1.8 Δορυφόροι υψηλής τροχιάς (πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα)  

1.9 Δορυφόρος Hubble 
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3 Αποστολές Apollo 

4 Οι πρώτοι αστροναύτες του διαστήματος 

4.1 Νιλ Άρμστρονγκ 

4.2 Γιούρι Γκαγκάριν  

5. «Ήρωες του διαστήματος» 

6. Πώς γίνεται η προσσελήνωση; 

7. Πως γίνεται κάποιος αστροναύτης 
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 <<Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη  

των καθηγητών Ιωάννη Κοπιδάκη και Φανή Φουντουλάκη 

και εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος της 

ερευνητικής εργασίας Α’ Λυκείου. Στην Εισαγωγή 

αναφέρεται ο ορισμός των δορυφόρων και για τους 



τεχνητούς δορυφόρους. Το Κύριος Μέρος αναφέρονται οι 

τεχνητοί και φυσικοί δορυφόροι. Για τη συμβολή τους στην 

διεκπεραίωση της, ευχαριστούμε τους επιβλέποντες>> 

5.Περίληψη  

Η εργασία μας αρχικά μιλάει για τους δορυφόρους  

τεχνητούς και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τους όπως η 

εμβέλεια και το πώς γίνονται,και μία ειδική περίπτωση 

δορυφόρου το Hubble.Επίσης μιλάει για φυσικούς 

δορυφόρους τις αποστολές της Nasa οι οποίες έχουν ως 

στόχο τους φυσικούς δορυφόρους των πλανητών.Ένα 

άλλο θέμα που είναι το κυριότερο της εργασίας μας είναι οι 

Αποστολές Απόλλων(οι ποιό σημαντικές από 

αυτές).Επιπλέον η εργασία μιλάει για διάφορα σημαντικά 

άτομα που είχαν σχέση με τα διαστημικά ταξίδια.Για τους 

λιγότερο γνωστούς ήρωες του διαστήματος αλλά και το 

πώς γίνεται η προσσελήνωση. Πως γίνεται κάποιος 

αστροναύτης τι διαδικασία ακολουθεί, η μουσική στο 

διάστημα, η τροφή στο διάστημα και πώς 

παρασκευάζονται οι τροφές ανάλογα με το τι 

περιέχουν.Για το πρόγραμμα kickstart που πειραματίζεται 

με τα μικρότερα διαστημόπλοια που έχουν φτιαχτεί 

ποτέ(υπό την προϋπόθεση ότι έχουν μπει σε γήινη 

τροχιά).Και το πρόγραμμα ISS του οποίου το κεντρικό 

κτήριο στο διάστημα είναι το μεγαλύτερο διαστημόπλοιο 

που φτιάχτηκε ποτέ.Μία μικρή σύνοψη τον πιο 

σημαντικών γεγονότων του ψυχρού πολέμου σε θέματα 

διαστημικών ταξιδιών.Ένα βίντεο για την καθημερινότητα 

των αστροναυτών στο διάστημα.Και λίγες πληροφορίες 

για την NASA. 

 

6.Εισαγωγή 



6.1 Ερευνήθηκαν οι δορυφόροι και τα χαρακτηριστικά τους 

στοιχεία.Τον δορυφόρο-τηλεσκόπιο Hubble.Αποστολές 

της Nasa σε φυσικούς δορυφόρους πλανητών.Οι πιο 

σημαντικές αποστολές Απόλλων και για διάφορους 

λιγότερο «ήρωες» του διαστήματος.Τον Γιούρι 

γκαγκάριν(πρώτος άνθρωπος που βρέθηκε στο 

διάστημα)και Νιλ Άρμστρονγκ (ο πρώτος άνθρωπος που 

πάτησε στην σελήνη.Πως γίνεται μία προσσελήνωση 

σύμφωνα με τα πρότυπα του Saturn V.Την διαδικασία 

που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να γίνει 

αστροναύτης(δοκιμασίες εμπόδια κλπ).Για το αν γίνεται να 

παιχτεί μουσική στο διάστημα.Τι τροφές καταναλώνονται 

κατά την διάρκεια διαστημικών ταξιδιών και πώς 

παρασκευάζονται οι τροφές αυτές.Το πρόγραμμα 

Kickstart το οποίο έχει να κάνει με τα μικρότερα 

διαστημόπλοια που έχουν βγει σε γήινη τροχιά.Και το 

πρόγραμμα ISS του οποίου ο κύριος χώρος είναι το 

μεγαλύτερο διαστημόπλοιο που έχει βγει σε γήινη 

τροχιά.Επιγραμματικά τον ρόλο των διαστημικών ταξιδιών 

στον ψυχρό πόλεμο.Μερικά στοιχεία για την Nasa.Και 

τέλος μέσω του βίντεο η καθημερινότητα των 

αστροναυτών. 

6.2  Η ομάδα μας μετά που έγιναν οι σκέψεις για το τι θα 

περιείχε η εργασία άρχισε να συλλέγει στοιχεία τα οποία 

ως επί το πλείστον τροποποιούσε έτσι ώστε να κρατήσει 

από αυτά τις σημαντικές πληροφορίες που μας 

ενδιέφεραν.Υπήρχαν κείμενα τα οποία ήταν προϊόν 

μαθητικό. Όπως επίσης χάρει στην ευχέρεια μας στην 

αγγλική γλώσσα μελετήθηκαν άρθρα από καταξιωμένες 

ξένες ιστοσελίδες είτε πανεπιστημίων(πχ Harvard)είτε 

οργανισμών(πχ Nasa).Και αφού αποδόθηκαν στην 

ελληνική τροποποιήθηκαν και αυτά ανάλογα.Κάτι άλλο 



που ερευνήθηκε αλλά κόπηκε λόγω της έλλειψης 

πληροφοριών είναι τα σωματίδια που υπάρχουν στον 

διαστημικό σταθμό και το αν υπάρχει σκόνη και μικρόβια 

στο διάστημα. 

6.3 Με την έρευνα αυτή ευελπιστούμε να δώσουμε 

ερεθίσματα για την καλύτερη ενημέρωση σε θέματα του 

διαστήματος και να δείξουμε τα διαστημικά ταξίδια από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες.Αυτή η έρευνα θα είναι 

πιστεύουμε χρήσιμη σε ανθρώπους που θέλουν είτε να 

ενημερωθούν είτε να μελετήσουν πάνω στο θέμα αυτό ή 

ακόμη και να γίνουν αστροναύτες.  

6.4 Η έρευνα μας δεν αντιμετώπισε τόσα πολλά 

προβλήματα υπήρχαν κάποια άλλα θέματα που 

ερευνήθηκαν αλλά «κόπηκαν» λόγω της έλλειψης 

πληροφοριών. 

 

 

 

 

 

 

 

Ορισμός Δορυφόρου: κάθε ουράνιο σώμα που περιστρέφεται  

γύρω από ένα πλανήτη και υπακούει στους ίδιους νόμους της 

ουρανίου μηχανικής, τους οποίους προσδιόρισε ο Κέπλερ 

(Johannes Kepler 1571-1630) και οι οποίοι ρυθμίζουν την κίνηση 

των πλανητών. Εξ’ αιτίας αυτών των χαρακτηριστικών τους 

ονομάζονται επίσης δευτερεύοντες πλανήτες και Σελήνες.  



Ένας τεχνητός δορυφόρος είναι οποιαδήποτε κατασκευή, που 
δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο, τοποθετείται σε τροχιά γύρω 
από ένα ουράνιο σώμα, ενώ ειδικότερα, τεχνητός δορυφόρος 
της Γης λέγεται κάθε αντικείμενο που τοποθετείται από τον 

άνθρωπο σε τροχιά γύρω από αυτήν. 

Αντιθέτως, όλα τα ουράνια σώματα που είναι μέρη του Ηλιακού 
Συστήματος, συμπεριλαμβανομένης και της Γης, είναι δορυφόροι 
είτε του Ήλιου, είτε δορυφόροι άλλων ουράνιων σωμάτων. Αυτοί οι 
δορυφόροι λέγονται φυσικοί δορυφόροι, προκειμένου να 
διακρίνονται από τους τεχνητούς. 

Η εκτόξευση και η τοποθέτηση σε κατάλληλη τροχιά γίνεται 
με πυραύλους, οι οποίοι συνήθως αποτελούνται από πολλά μέρη 
(ορόφους). Κάθε όροφος είναι ένας ξεχωριστός πύραυλος, ο 
οποίος αρχίζει να λειτουργεί όταν εξαντληθούν τα καύσιμα του 
προηγούμενου ορόφου, ο οποίος αποσπάται και απορρίπτεται. Με 
τον τρόπο αυτόν το μέρος που απομένει έχει μικρότερο βάρος και 
συνεχίζει το ταξίδι του με ολοένα μεγαλύτερη ταχύτητα, μέχρις να 
φτάσει στο προβλεπόμενο ύψος και με την απαραίτητη ταχύτητα. 

Στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, η χρήση τεχνητών 
δορυφόρων γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη, λόγω της μεγάλης 
χρησιμότητάς τους σε τηλεπικοινωνιακούς, 
επιστημονικούς (π.χ. μετεωρολογικοί δορυφόροι), αλλά 
και στρατιωτικούς (π.χ. κατασκοπευτικοί δορυφόροι)σκοπούς. 
Σήμερα υπάρχουν σε τροχιά πάνω από 2.000 τεχνητοί δορυφόροι, 
από τους οποίους όμως χρησιμοποιούνται μόνο γύρω στους 500 
(οι υπόλοιποι είναι παλαιότερης τεχνολογίας) για τους ίδιους 
σκοπούς. Τεχνητοί δορυφόροι έχουν τεθεί κατά καιρούς σε τροχιά 
γύρω και από τους περισσότερους πλανήτες του Ηλιακού 
Συστήματος αλλά και τη Σελήνη. 

Ενέργεια 

Κάθε δορυφόρος χρειάζεται κάποια πηγή ενέργειας, η οποία 
συνήθως είναι: 

 Ηλιακοί συλλέκτες 

 Μπαταρίες 

 Πυρηνική ενέργεια 

 Γεννήτριες θερμότητας 

 

 



 

 

 

Δορυφόροι χαμηλής περί τη γη τροχιάς (LEO) 

Aυτού του είδους οι δορυφόροι δεν είναι γεωστατικοί (δε βρίσκονται 

συνεχώς πάνω από το ίδιο σημείο). Έχουν επίσης την πιο μικρή σε ύψος 

τροχιά από όλους τους δορυφόρους (100-300 μίλια από την επιφάνεια 

της γης). Συμπληρώνουν τον κύκλο της τροχιάς τους σε 15 λεπτά. 

Η τεχνολογία που χρησιμοποιούν επιτρέπει τη σύνδεση μέσω 

συχνοτήτων με μη κατευθυνόμενη κεραία (η κεραία μπορεί να στείλει 

προς όλες τις κατευθύνσεις σήματα). Οι περισσότεροι από αυτούς 

χρησιμοποιούν τη ζώνη συχνοτήτων L. Επίσης υπάρχει επικοινωνία 

μεταξύ των δορυφόρων στο κανάλι ζώνης K. 

Πλεονεκτήματα 

α. μικρότερο κόστος εκτόξευση-τροχιοθέτησης, κατανάλωσης 

ενέργειας 

β. μικρές καθυστερήσεις στη μετάδοση 

γ. ασήμαντα σφάλματα (path loss errors) 

δ. λήψη σήματος από αδύνατους πομπούς 

Μειονεκτήματα 

α. μικρός χρόνος ζωής (1-3 μήνες), ανάγκη για αντικατάσταση 

β. συγκρούσεις των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, παρεμβολές στην 

μετάδοση του σήματος 

Αυτού του είδους οι δορυφόροι είναι συμφέροντες για επιχειρήσεις που 

έχουν διάσπαρτα τμήματα, στην περίπτωση που θέλουν να αποκτήσουν 

ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 

Δορυφόροι μεσαίας περί τη γη τροχιάς (MEO) 



Είναι δορυφόροι οι οποίοι κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα από 
τη γη, οπότε δεν φαίνονται στατικοί από κάποιο σημείο. Βρίσκονται 
σε τροχιές μεταξύ των LEO και GEO, ύψους από 6.000-12.000 
μίλια. Συμπληρώνουν τον κύκλο της τροχιάς τους σε 2-4 ώρες. 
Έχουν ίδια τεχνολογία μετάδοσης με τους LEO. 

Πλεονεκτήματα 
α. μέτριο κόστος τροχιοθέτησης 

β. μεσαίες καθυστερήσεις στη μετάδοση 

Μειονεκτήματα 
α. τακτά σφάλματα (path loss errors) 

Γεωσύγχρονης τροχιάς δορυφόροι (GEO) 

Αυτού του είδους οι δορυφόροι είναι οι πιο οικονομικοί 
για επικοινωνία σε μεγάλες αποστάσεις σε σχέση με τα 
υπερπόντια καλώδια. Βρίσκονται σε τροχιά 22.300 μιλίων 
από την επιφάνεια της γης (35.800 km). Συμπληρώνουν 
μια τροχιά κάθε 24 ώρες (23 ώρες, 56 λεπτά και 4,09 
δευτερόλεπτα, κινούνται με ταχύτητα 7.000 μίλια την ώρα 
από την ανατολή στη δύση) και βρίσκονται πάνω από τον 
Ισημερινό της γης. Επειδή κινούνται με την ίδια ταχύτητα 
και κατεύθυνση με τη γη φαίνονται ακίνητοι όταν 
παρατηρούνται από ένα συγκεκριμένο σημείο. Ο πρώτος 
επικοινωνιακός δορυφόρος αυτού του είδους ήταν ο 
Syncom 2, τον οποίο έθεσε σε τροχιά η NASA (National 
Aeronautics and Space Administration) το 1963. Τα κύρια 
κανάλια συχνοτήτων που χρησιμοποιούν αυτού του 
είδους οι δορυφόροι είναι το κανάλι ζώνης C (4–6 GHz) 
και Ku (12–14 GHz). 

Πλεονεκτήματα 
α. καλύπτει το 42,2% της γήινης επιφάνειας 

β. «βλέπει» πάντα την ίδια περιοχή 

γ. δεν έχει προβλήματα εξαιτίας του φαινομένου Ντόπλερ 

δ. δυνατότητα μετάδοσης σήματος (σημείο-πολυσημειακή 
σύνδεση) 

Μειονεκτήματα 
α.τροχιά μεγάλης περιφέρειας 

β.ακριβοί σταθμοί σε σχέση με τα ασθενή σήματα 

 

 

 



 

 

 

ΦΥΣΙΚΟΙ 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΤΩΝ 

ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ 

 

 

Φυσικός δορυφόρος ή φεγγάρι ονομάζεται κάθε φυσικό ουράνιο 
σώμα που περιφέρεται γύρω από έναν πλανήτη ή πλανήτη νάνο ή 
άλλο μικρότερο ουράνιο σώμα και υπακούει στους ίδιους νόμους 
της ουράνιας μηχανικής που ρυθμίζουν την κίνηση των πλανητών. 
Τους νόμους αυτούς προσδιόρισε ο Γερμανός 
αστρονόμος Γιοχάνες Κέπλερ. Οι φυσικοί δορυφόροι ονομάζονται 
επίσης δευτερεύοντες πλανήτες. 

Υπάρχουν 173 γνωστοί φυσικοί δορυφόροι γύρω από τους 
πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος,  καθώς και 8 σε τροχιά 
γύρω από τους πλανήτες νάνους. Μέχρι τον Ιούνιο του 2015, 258 
πλανητοειδείς με δορυφόρο έχουν ανακαλυφθεί, συνολικά 273 
δορυφόροι. Υπάρχουν 100 γνωστά αντικείμενα στην Κύρια ζώνη 
αστεροειδών με δορυφόρους (οι έξι με δύο δορυφόρους), 
4 Τρωικοί Αστεροειδείς του Δία με δορυφόρους, 55 αντικείμενα 
που βρίσκονται κοντά στη Γη με δορυφόρους (Γεωπλήσια 
αντικείμενα) και 20 αστεροειδείς με δορυφόρους που η τροχιά τους 
τέμνει την τροχιά του Άρη. Ακόμη υπάρχουν, 79 μεταποσειδώνια 
αντικείμενα με δορυφόρους, από τα οποία 2 με δύο δορυφόρους 
και 1 (Πλούτωνας) με πέντε. 

 



ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ 

 Γη (Σελήνη) 

 Άρης (Δείμος και Φόβος) 

 Δίας 67 φυσικούς δορυφόρους (οι μεγαλύτεροι 
είναι: Γανυμήδης, Καλλιστώ, Ιώ και Ευρώπη, και είναι ορατοί 
ακόμη και με μικρό τηλεσκόπιο. Ανακαλύφθηκαν από 
τον Γαλιλαίο τον Ιανουάριο του 1610) 

 Κρόνος 62 φυσικούς δορυφόρους (καθώς και ένα 
σύστημα δακτυλίων που μπορεί να θεωρηθεί ως σύνολο 
μυριάδων μικροσκοπικών δορυφόρων. Οι μεγαλύτεροι 
δορυφόροι 
είναι: Τιτάνας, Ρέα, Ιαπετός, Διώνη, Τηθύς, Εγκέλαδος και Μίμα
ς) 

 Ουρανός 27 φυσικούς δορυφόρους (οι μεγαλύτεροι 
είναι: Τιτάνια, Όμπερον, Ουμβριήλ, Άριελ και Μιράντα) 

 Ποσειδώνας 14 φυσικούς δορυφόρους (οι μεγαλύτεροι 
είναι: Τρίτωνας, Πρωτέας και Νηρηίδα) 

 ο πλανήτης 
νάνος Πλούτωνας (Χάρων, Ύδρα, Νύχτα, Κέρβερος και Στύγα) 

 ο πλανήτης νάνος Χαουμέια (Χιιάκα και Ναμάκα) 

 ο πλανήτης νάνος Έρις (Δυσνομία) 

ΟΙ δύο πλανήτες που έχουν τους ποιο πολλούς δορυφόρους είναι οι 

Δίας και Κρόνος 

Οι μεγαλύτεροι δορυφόροι του ηλιακού μας συστήματος 

 

Μοντάζ επιλεγμένων φυσικών δορυφόρων, πλανητών και του 

Πλούτωνα για εύκολη σύγκριση των σχετικών μεγεθών. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:25_solar_system_objects_smaller_than_Earth.jpg


 

Ο Τιτάνας, ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Κρόνου. 

Σειρά Όνομα Πλανήτης Ακτίνα(σε χλμ.) 

1 Γανυμήδης Δίας 2.634 

2 Τιτάνας Κρόνος 2.576 

3 Καλλιστώ Δίας 2.410 

4 Ιώ Δίας 1.821 

5 Σελήνη Γη 1.737 

6 Ευρώπη Δίας 1.561 

7 Τρίτωνας Ποσειδώνας 1.353 

8 Τιτάνια Ουρανός 788,4 

9 Ρέα Κρόνος 763,8 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Titan_multi_spectral_overlay.jpg


Σειρά Όνομα Πλανήτης Ακτίνα(σε χλμ.) 

10 Όμπερον Ουρανός 761,4 

11 Ιαπετός Κρόνος 734,5 

12 Χάρων Πλούτωνας 603,5 

13 Ουμβριήλ Ουρανός 584,7 

14 Άριελ Ουρανός 578,9 

15 Διώνη Κρόνος 561,4 

16 Τηθύς Κρόνος 531,1 

17 Εγκέλαδος Κρόνος 252,1 

18 Μιράντα Ουρανός 235,8 

19 Πρωτέας Ποσειδώνας 210 

20 Μίμας Κρόνος 198,3 

 

Οι δορυφόροι που περιστρέφονται στην εσωτερική ατμόσφαιρα των 

πλανητών είναι «κλειδωμένα» κυματικά στους πλανήτες στους οποίους 

αντιστοιχούν. Μόνη εξαίρεση είναι ο Υπερίων δορυφόρος του Κρόνου ο 

οποίος περιστρέφεται σε χαοτική τροχιά λόγω της επίρροιας της 

βαρυτικής δύναμης του τιτάνα. 



Αποστολές στο διάστημα από τη NASA 

1. ACE                                    15.WIND 

2. AIM                                    16.WISE 

3. BARREL                              17.XXM NEWTON 

4. CALIPSO 

5. Dawn 

6. EPOXI 

7. Explorer 

8. FAST 

9. FUSE 

10. GALEX 

11. GLAST 

12. HETE-2 

13. IBEX 

14. IMAGE  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ  ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟ 2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/11/2015 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: PROGRESS 62P CARGO CRAFT 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το όχημα ανατροφοδότησης  είναι μία αυτόματη, χωρίς 

πιλότο εκδοχή του διαστημοπλοίου Soyuz που χρησιμοποιείται για να 

παρέχει τρόφιμα και καύσιμα στον Παγκόσμιο Διαστημικό Σταθμό. 

Δορυφόρος-τηλεσκόπιο Hubble 



 

 

Το πρόγραμμα iss κατέχεται ομαδικά από την ρώσικη, την 
ιαπωνική, την ευρωπαϊκή, την καναδέζικη και την αμερικανική 
υπηρεσία διαστήματος. Και θα λειτουργεί τουλάχιστον μέχρι το 
2020 

Αποστολές Απόλλο(οι πιο σημαντικές) 

Απόλλων 

4 
9 Νοεμβρίου 

1967 - 

Μη επανδρωμένη αποστολή, πρώτη δοκιμή για τον Saturn V, 

που τοποθέτησε ένα CSM σε περιγήινη τροχιά. Επιτυχής 

πυροδότηση της τρίτης βαθμίδας του πυραύλου και αργότερα 

του προωθητικού συστήματος του CSM. Δοκιμή των 

συτημάτων του CSM και επιτυχής προσθαλάσσωση του στον 

Ειρηνικό Ωκεανό 

Απόλλων 

5 

22-23 

Ιανουαρίου 

1968 
- Μη επανδρωμένη αποστολή που μπήκε σε περιγήινη τροχιά. 

Πρώτη πτήση και δοκιμή της σεληνακάτου. 

Απόλλων 

6 
4 Απριλίου 

1968 - 

Μη επανδρωμένη αποστολή, υπήρξαν προβλήματα με τον 

πύραυλο αλλά μπήκε σε περιγήινη τροχιά. Επιχειρήθηκε η 

επαναπυροδότηση του Saturn V προκειμένου να μεταβεί στην 

Σελήνη. Εξ' αιτίας βλάβης του πυραύλου δεν ήταν επιτυχής. Το 

κέντρο ελέγχου τελικά επανέλαβε το προφίλ της αποστολής του 

Απόλλων 4. 

Απόλλων 

7 

11-22 

Οκτωβρίου 

1968 

Wally Schirra 

Walt 

Cunningham 

Donn Eisele 

Πρώτη επανδρωμένη αποστολή του προγράμματος που έστειλε 

ανθρώπους στο διάστημα, σε περιγήινη τροχιά. Εκτοξεύτηκε με 

Saturn IB. 

Απόλλων 

8 

21-27 

Δεκεμβρίου 

1968 

Frank 

Borman 

James Lovell 

William 

Anders 

Πρώτη επανδρωμένη αποστολή που μπήκε σε τροχιά γύρω 

από την Σελήνη. Το CSM έκανε 10 τροχιές γύρω από την 

Σελήνη σε συνολικό διάστημα 20 ωρών. 

Απόλλων 

9 
3-13 Μαρτίου 

1969 
James 

McDivitt 

David Scott 

Μπήκε σε περιγήινη τροχιά και ήταν η πρώτη επανδρωμένη 

διαστημική πτήση του συμπλέγματος CSM-LM. Έλεγχος 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD_5
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD_8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD_8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD_9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD_9


Russell 

Schweickart 
πολλών κρίσιμων συστημάτων. 

Απόλλων 

10 
18-26 Μαΐου 

1969 

Thomas 

Stafford 

John Young 

Eugene 

Cernan 

"Πρόβα" για την προσσελήνωση ανθρώπων. Δοκιμάστηκε 

ολόκληρη η διαδικασία της αποστολής ανθρώπου στο Φεγγάρι, 

πλην της τελικής προσσελήνωσης. Το διαστημόπλοιο μπήκε σε 

τροχιά γύρω από την Σελήνη, η σεληνάκατος αποχωρίστηκε 

από το CSM και έφτασε απόσταση 15 km από την σεληνιακή 

επιφάνεια. 

Απόλλων 

11 
16-24 Ιουλίου 

1969 

Νηλ 

Άρμστρονγκ 

Michael 

Collins 

Buzz Aldrin 

Πρώτη στα χρονικά αποστολή ανθρώπων στην Σελήνη και σε 

άλλο ουράνιο σώμα γενικότερα. Οι Νηλ Άρμστρονγκ και Buzz 

Aldrin First έφτασαν στην Θάλασσα της Ηρεμίας (Mare 

Tranquillitatis). 

Απόλλων 

12 

14-24 

Νοεμβρίου 

1969 

Pete Conrad 

Richard 

Gordon 

Alan Bean 

Δεύτερη στην ιστορία προσσελήνωση ανθρώπων, στον Ωκεανό 

των καταιγίδων(Oceanus Procellarum) κοντά στην περιοχή που 

προσεδαφίστηκε το Surveyor 3. 

Απόλλων 

13 
11-17 

Απριλίου 1970 

James Lovell 

Jack Swigert 

Fred Haise 

Η αποστολή, που είχε στόχο την αποστολή ανθρώπων στην 

σεληνιακή επιφάνεια, απέτυχε εξ' αιτίας βλάβης στο CSM. Το 

πλήρωμα χρησιμοποίησε την σεληνάκατο για να επιστρέψει 

τελικά με ασφάλεια στην Γη. 

Απόλλων 

14 

31 Ιανουαρίου 

- 

9 

Φεβρουαρίου 

1971 

Alan Shepard 

Stuart Roosa 

Edgar 

Mitchell 

Τρίτη επιτυχημένη προσσελήνωση, στον κρατήρα Fra Mauro. 

Απόλλων 

15 

26 Ιουλίου - 

7 Αυγούστου 

1971 

David Scott 

Alfred 

Worden 

James Irwin 

Πρώτη από τις σεληνιακές αποστολές μεγάλης διάρκειας και 

πρώτη που χρησιμοποιήθηκε το σεληνιακό ρόβερ. 

Απόλλων 

16 
16-27 

Απριλίου 1972 

John Young 

Ken Mattingly 

Charles Duke 

Δεύτερη αποστολή μεγάλης διάρκειας με χρήση σεληνιακού 

ρόβερ. 

Απόλλων 

17 

7-19 

Δεκεμβρίου 

1972 

Eugene 

Cernan 

Ronald 

Evans 

Harrison 

Schmitt 

Η τελευταία μέχρι σήμερα αποστολή ανθρώπων στην Σελήνη 

 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Ο Νήλ Άρμστρονγκ γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου του 1930 και 
πέθανε στις 25 Αυγούστου του 2012.Ο Άρμστρονγκ ήτανε ο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD_10
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πρώτος άνθρωπος που περπάτησε στην επιφάνεια της 
σελήνης. Είπε την χαρακτηριστική ατάκα ενώ έκανε το πρώτο 
του βήμα στην σελήνη «είναι ένα μικρό βήμα για τον 
άνθρωπο, ένα τεράστιο για την ανθρωπότητα». 

 Ο Γιούρι Γκαγκάριν γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου του 1934 και 
πέθανε στις 27 Μαρτίου του 1968 ήτανε Σοβιετικός 
κοσμοναύτης που, στις  12 Απριλίου  του 1961 έγινε ο πρώτος 
άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστημα και μπήκε σε τροχιά 
γύρω από την γη. 

 

ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 Ο πρώτος Βιετναμέζος και ταυτόχρονα πρώτος Ασιάτης στο διάστημα (Φαμ Τουάν, 

23 Ιουλίου 1980, με το Σογιούζ 37) 

 Ο πρώτος Κουβανός και ταυτόχρονα πρώτος μαύρος στο διάστημα (Αρνάλντο 

Ταμάγιο Μέντες, 1985 

 Ο πρώτος Σαουδάραβας και ταυτόχρονα πρώτος μουσουλμάνος στο διάστημα 

(πρίγκηπας Σαλμάν αλ-Σαούντ, 1985) 

 Ο πρώτος Αφγανός στο διάστημα (Αμπντούλ Αχάντ Μοχμάντ, 1988) που μάλιστα 

πέρασε εννέα ημέρες πάνω στον διαστημικό σταθμό Μιρ 

Με τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων που ήταν διαθέσιμες στο διαστημικό λεωφορείο, οι 

ΗΠΑ άρχισαν και αυτές να δέχονται ξένους αστροναύτες: Το 1983 ο 

Δυτικογερμανός Ουλφ Μέρμπολντ έγινε ο πρώτος αστροναύτης που πέταξε στο 

διάστημα μέσα σε ένα σκάφος των ΗΠΑ ενώ δεν ήταν Αμερικανός πολίτης. Το επόμενο 

έτος ο Μαρκ Γκαρνώ έγινε ο πρώτος από τους 8 Καναδούς που έχουν πετάξει (μέχρι το 

2010) στο διάστημα. Το2002 ο Μαρκ Σάτλγουορθ έγινε ο πρώτος 

πολίτης αφρικανικής χώρας που πέταξε στο διάστημα
.
Το 2003 ο Ιλάν Ραμόν έγινε ο 

πρώτος Ισραηλινόςστο διάστημα, παρότι σκοτώθηκε κατά την επανείσοδό του στην 

ατμόσφαιρα, στο δυστύχημα του διαστημικού λεωφορείου Κολούμπια. 

 

Ο νεότερος άνθρωπος που έχει πετάξει μέχρι σήμερα στο διάστημα είναι ο Γκερμάν 

Τιτόφ, ο οποίος ήταν 25 ετών όταν ταξίδεψε με το Βοστόκ 2 (ο Τιτόφ ήταν επίσης ο 

πρώτος αστροναύτης που έπαθε τη λεγόμενη ασθένεια του διαστήματος). 

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία άνθρωπος που έχει πετάξει μέχρι σήμερα στο διάστημα είναι 

ο Τζων Γκλεν, που ήταν 77 ετών όταν ταξίδεψε με το διαστημικό λεωφορείο 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B1%CE%BC_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BD&action=edit&redlink=1
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https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%9C%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CE%BB%CF%86_%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BA_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%8E&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BA_%CE%A3%CE%AC%CF%84%CE%BB%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BF%CF%81%CE%B8&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%BB%CE%AC%CE%BD_%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BD_%CE%A4%CE%B9%CF%84%CF%8C%CF%86&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BD_%CE%A4%CE%B9%CF%84%CF%8C%CF%86&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BA_2&action=edit&redlink=1
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Οι αστροναύτες διατρέχουν ποικίλους κινδύνους για την υγεία τους κατά τη διάρκεια των 

διαστημικών ταξιδιών τους, όπως ασθένεια αποσυμπίεσης, βαροτραύμα, 

ανοσοανεπάρκειες, απώλεια μυικού και οστικού ιστού, διαταραχές ύπνου, καθώς και από 

τις επιπτώσεις που έχει η έκθεση σε ραδιενεργό ακτινοβολία. Μια ποικιλία από μεγάλης 

κλίμακας ιατρικές μελέτες διεξάγονται πάνω στους αστροναύτες στο διάστημα για την 

αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, στις ΗΠΑ από το National Space and Biomedical 

Research Institute (NSBRI). Οι πρωτοποριακές τεχνικές που αναπτύσσονται μπορεί να 

έχουν χρησιμότητα και πάνω στη Γη, όπως στην περίπτωση της Μελέτης Διαγνωστικών 

Υπερήχων σε Μικροβαρύτητα (Advanced Diagnostic Ultrasound in Microgravity Study), 

όπου αστροναύτες (μεταξύ των οποίων οι πρώην διοικητές του Διεθνούς Διαστημικού 

Σταθμού Ληρόυ Τσιάο και Γκενάντι Παντάλκα) εκτελούν σαρώσεις με υπέρηχους υπό την 

καθοδήγηση ειδικών από τη Γη για τη διάγνωση και την πιθανή θεραπεία εκατοντάδων 

καταστάσεων στο διάστημα: Οι τεχνικές αυτής της μελέτης εφαρμόζονται σήμερα σε 

τραυματισμούς αθλητών και σε εξετάσεις υπερήχων από μη ειδικούς χειριστές σε 

μαθητές και πιθανώς στο μέλλον σε επείγουσες καταστάσεις στη Γη, στις οποίες η 

πρόσβαση σε ειδικό ιατρό είναι δύσκολη έως αδύνατη, π.χ. σε μικρά νησιά 

 

Δεκαοκτώ αστροναύτες (14 άνδρες και 4 γυναίκες) έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη 

διάρκεια διαστημικών πτήσεων (τεσσάρων τον αριθμό). Κατά εθνικότητα, οι 13 είναι 

Αμερικανοί, οι 4 Ρώσοι (Σοβιετικοί) και ο 1 Ισραηλινός. 

Εκτός αυτών, άλλοι 11 άνθρωποι (όλοι άνδρες) έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια 

της εκπαιδεύσεώς τους για αστροναύτες: 8 Αμερικανοί και τρεις Ρώσοι. Οι 6 από τους 11 

αυτούς θανάτους σημειώθηκαν από συντριβές εκπαιδευτικών αεροπλάνων, ένας ήταν 

πνιγμός σε νερό και 4 απανθρακώσεις από πυρκαγιές σε περιβάλλον καθαρού 

οξυγόνου. 

 

 

 

Πώς γίνεται η προσελήνωση;; 

 

Εκτόξευση: Οι τρεις όροφοι του πυραύλου Saturn V 

πυροδοτούνται για έντεκα λεπτά περίπου προκειμένου το 

διαστημόπλοιο να μπει σε περιγήινη τροχιά. 
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Μετάβαση σε τροχιά γύρω από την Σελήνη: Μετά από μία ή 

δύο τροχιές γύρω από την Γη, το τρίτο στάδιο του Saturn V 

πυροδοτείται ξανά για έξι λεπτά περίπου για να ταξιδέψει το 

διαστημόπλοιο στο Φεγγάρι. 

Το CSM αποσυνδέεται από τον τρίτο όροφο του Saturn V. Ο 

πιλότος μεταφέρει το CSM σε ασφαλή απόσταση και κάνει στροφή 

180°. Εκτίθεται η σεληνάκατος. 

Ο πιλότος συνδέει το CSM με την σεληνάκατο και το σύμπλεγμα 

CSM-LM αποσυνδέεται οριστικά από τον τρίτο όροφο του Saturn 

V, ο οποίος μπαίνει μετά σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Οι 

τροχιακοί ελιγμοί γίνονται πλέον με το προωστικό σύστημα του 

SM. Το ταξίδι διαρκεί δύο με τρεις ημέρες. 

Μετάβαση σε τροχιά γύρω από την Σελήνη: Το διαστημόπλοιο 

κινείται "πίσω" από την Σελήνη και οι πύραυλοι του SM 

πυροδοτούνται για να το επιβραδύνουν. 

Κάθοδος στην επιφάνεια: Το προωστικό σύστημα του LM 

πυροδοτείται ξανά για να ξεκινήσει η κάθοδος. Ο διοικητής 

αναλαμβάνει χειροκίνητα τον έλεγχο της προσσελήνωσης. 

Οι δύο αστροναύτες στην επιφάνεια πραγματοποιούν μία ή 

περισσότερες εξόδους από την σεληνάκατο για την συλλογή 

δειγμάτων και την διεξαγωγή πειραμάτων. Οι έξοδοι 

εναλλάσσονται με περιόδους ανάπαυσης. 

Το τμήμα ανόδου της σεληνακάτου εκτοξεύεται χρησιμοποιώντας 

το τμήμα καθόδου της σαν βάση εκτόξευσης 

Η σεληνάκατος συνδέεται ξανά με το CSM. 

Οι δύο αστροναύτες που βρίσκονταν στην σεληνάκατο 

μεταφέρονται στο CSM, μαζί με τα δείγματα σεληνιακού υλικού 

που συνέλεξαν και η σεληνάκατος αποσυνδέεται και αποστέλεται 

να συντριβεί στην επιφάνεια του Φεγγαριού. 

Μετάβαση σε περιγήινη τροχιά: Πυροδοτείται το πρωστικό 

σύστημα του SM προκειμένου το διαστημόπλοιο να κατευθυνθεί 

στην Γη. 



Το SM αποσυνδέεται από το CM λίγο πριν από την επανείσοδο 

στην γήινη ατμόσφαιρα. To CM κάνει στροφή 180° προκειμένου να 

εκθέτει την αμβλεία πλευρά του κατά την επανείσοδο. 

Η τριβή της ατμόσφαιρας επιβραδύνει το CM. Εξαιτίας της τριβής 

δημιουργείται ιονισμένο νέφος αέρα γύρω από την κάψουλα, με 

αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η επικοινωνία για μερικά λεπτά. 

Άνοιγμα των αλεξίπτωτων για να επιβραδυνθεί η κάψουλα κατά 

την τελική κάθοδο και προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό. 

Περισυλλογή των αστροναυτών από ελικόπτερο και μεταφορά 

τους σε αεροπλανοφόρο. 

ΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ 

Αν η αίτησή σας περάσει το προκαταρκτικό στάδιο, θα κληθείτε με 

περίπου 100 ακόμη φιναλίστ σε μια εξαντλητική εβδομάδα-

δοκιμασίας, περνώντας από δεκάδες συνεντεύξεις, ιατρικές 

εξετάσεις, ελέγχου του ιστορικού σας και εκπαίδευση 

προσανατολισμού. 

Οι συνεντεύξεις αποτελούν το δυσκολότερο εμπόδιο. 

Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο «μοντέλο» αστροναύτη και η 

επιτροπή επιλογής συνήθως αναζητά την ποικιλομορφία στα 

πληρώματά της, αναφέρει το δημοσίευμα. 

«Εξαρτάται από το πόση θετική εντύπωση μπορεί να κάνει κανείς 

στο πάνελ της επιτροπής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης» είχε 

πει στο USA Today ο Tom Jones, πρώην αστροναύτης της NASA, 

ο οποίος είχε πάρει μέρος σε τέσσερις διαστημικές αποστολές. 

«Βασικά, αναζητούμε ευχάριστους ανθρώπους, που μπορούν να 

κάνουν τη δουλειά, περνούν τις ιατρικές εξετάσεις και μπορούν να 

είναι μέρος μιας ομάδας για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε ένα 

απομονωμένο περιβάλλον» εξήγησε από την πλευρά του ο Duane 

Ross, διευθυντής της επιτροπής επιλογής και εκπαίδευσης 

αστροναυτών. 

 

 



Αφού καταφέρει ο ενδιαφερόμενος να περάσει στο τελικό στάδιο, 

τον περιμένουν ακόμη 2-3 χρόνια σκληρής δουλειάς. 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν ονομάζονται «Υποψήφιοι 

Αστροναύτες» και τοποθετούνται στο γραφείο αστροναυτών στο 

Johnson Space Center  στο Χιούστον του Τέξας. 

Εκεί υποβάλλονται σε αυστηρή εκπαίδευση και προγράμματα 

αξιολόγησης. Πρέπει να περάσει κανείς την πιστοποίηση PADI, να 

ολοκληρώσει στρατιωτική εκπαίδευση επιβίωσης στο νερό και να 

υπομείνει ατελείωτες ώρες μαθημάτων στην τάξη, προτού μπει σε 

προσομοιωτή πτήσης. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι κατάφερε κάποιος να γίνει «Υποψήφιος» 

δε σημαίνει ότι θα φτάσει να γίνει και «Αστροναύτης». 

Θα πρέπει πρώτα να περάσει τις εξής δοκιμασίες: συστήματα 

κατάρτισης του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, εκπαίδευση 

διαστημικών δεξιοτήτων, εκπαίδευση ρομποτικών δεξιοτήτων, 

κατάρτιση στη ρωσική γλώσσα και εκπαίδευση ετοιμότητας 

πτήσης αεροσκαφών. 

Όσοι καταφέρουν να περάσουν επιτυχώς, γίνονται ομοσπονδιακοί 

υπάλληλοι και ακόμη κι αν δε γίνουν τελικά αστροναύτες, η NASA 

τους «απορροφά» κάπου αλλού μέσα στον οργανισμό. 

Μουσική στο διάστημα 

Οι αστροναύτες έχουν την δυνατότητα να παίξουν μουσική στο 

διάστημα εφόσον βρίσκονται μέσα στον διαστημικό σταθμό. Από 

την στιγμή που βγαίνουν στο κενό του διαστήματος τα μουσικά 

όργανα δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω της έλλειψης 

οξυγόνου άρα δεν μπορεί να αναπαραχθεί μουσική. 

Πρόκειται για μια εξουθενωτική -σωματικά και ψυχικά- δουλειά και 

όπως αναφέρει η NASA στην ιστοσελίδα της: 

«Οι αστροναύτες συμμετέχουν σε όλες τις πλευρές 

συναρμολόγησης και άλλων λειτουργιών των διαστημικών 

αεροσκαφών του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS). Σε αυτές 



περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες EVA, ρομποτικές λειτουργίες 

χρησιμοποιώντας συστήματα απομακρυσμένου χειρισμού, 

εργασίες για τη διεξαγωγή πειραμάτων και εργασίες συντήρησης 

των διαστημοπλοίων. 

Οι αστροναύτες πρέπει να έχουν λεπτομερή γνώση των 

συστημάτων του ISS, καθώς και λεπτομερή γνώση των 

λειτουργικών του χαρακτηριστικών, των απαιτήσεων της 

αποστολής και των στόχων της και υποστήριξης των συστημάτων 

και του εξοπλισμού για κάθε πείραμα που θα τους ανατεθεί κατά τη 

διάρκεια της αποστολής τους». 

Οι αποστολές μακράς διάρκειας διαρκούν συνήθως από 3 έως 6 

μήνες, ενώ η εκπαίδευση γι’ αυτές κρατά από 2 έως και 3 χρόνια. 

 

 

Η τροφή στο διάστημα 

https://www.youtube.com/watch?v=4zRKValrrGE 

https://www.youtube.com/watch?v=CJfSk3FtF8I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4zRKValrrGE
https://www.youtube.com/watch?v=CJfSk3FtF8I


Η Παρασκευή ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο τροφής. Ορισμένα τρόφιμα μπορούν 

να καταναλωθούν στο φυσικό τους μορφές, όπως brownies και φρούτα. Άλλα 

τρόφιμα απαιτούν την προσθήκη νερού, όπως μακαρόνια και το τυρί ή μακαρόνια. 

Φυσικά, ένας φούρνος παρέχεται στο διαστημικό σταθμό για τη θέρμανση των 

τροφίμων στην κατάλληλη θερμοκρασία. Δεν υπάρχουν ψυγεία στο χώρο, έτσι 

χώρο των τροφίμων πρέπει να αποθηκεύονται και να προετοιμαστεί κατάλληλα για 

να αποφευχθεί αλλοίωση, ειδικά σε πλέον αποστολές. 

 

Καρυκεύματα όπως κέτσαπ, μουστάρδα και μαγιονέζα, παρέχονται. Αλάτι και 

πιπέρι είναι διαθέσιμα, αλλά μόνο σε υγρή μορφή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

οι αστροναύτες δεν μπορούν να πασπαλίζουμε αλάτι και πιπέρι στα τρόφιμά τους 

στο χώρο. Το αλάτι και το πιπέρι απλά θα επιπλέουν μακριά. Υπάρχει ο κίνδυνος ότι 

θα μπορούσαν να φράξουν τους αεραγωγούς, να μολύνουν τον εξοπλισμό ή να 

κολλήσει σε ένα αστροναύτη μάτια, στόμα ή τη μύτη. 

 

Οι αστροναύτες τρώνε τρία γεύματα την ημέρα: πρωινό, μεσημεριανό γεύμα και 

δείπνο. Οι διατροφολόγοι εξασφαλίζουν την τροφή τους αστροναύτες τρώνε τους 

παρέχει μια ισορροπημένη παροχή βιταμινών και ανόργανων συστατικών. 

Απαιτήσεις σε θερμίδες διαφέρουν για τους αστροναύτες. Για παράδειγμα, μια 

μικρή γυναίκα θα απαιτούσε μόνο περίπου 1.900 θερμίδες την ημέρα, ενώ ένας 

μεγάλος άνθρωπος, θα απαιτήσει περίπου 3.200 θερμίδες. Ένας αστροναύτης 

μπορούν να επιλέξουν από πολλά είδη τροφίμων, όπως φρούτα, ξηροί καρποί, 

φυστικοβούτυρο, κοτόπουλο, βοδινό κρέας, θαλασσινά, γλυκά, μπισκότα, κλπ 

Διαθέσιμο ποτά περιλαμβάνουν καφέ, τσάι, χυμό πορτοκάλι, φρούτα γροθιές και 

λεμονάδα. 

Οι Αστροναύτες πρεπει να πετάνε μακριά τις συσκευασίες μιας χρήσεις όταν τα 

τελειώνουν. Μερικά πακέτα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην πετάει μακριά η 

τροφή. Είναι πολύ ελαστικά έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα από 

τους αστροναύτες και να μπορούν να εμπεριέχουν μεγαλύτερη ποσότητα τροφής. 

Πρόγραμμα Kickstart και Πρόγραμμα ISS 

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο πρόγραμμα KickSat, το οποίο ιδρύθηκε το 2011 με 

τους δύο στόχους του τη συμμετοχή των πολιτών σε διαστημικές πτήσεις και 

προώθηση των τεχνολογιών που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή χαμηλού 

κόστους αποστολές ChipSat. Στο επίκεντρο του έργου είναι το  Sprite, έλα να πολύ 

μικρό διαστημόπλοιο 3.5-με -3,5 και μάζα 4 γραμμάρια. Το  Σπράιτ είναι ικανό για 

τη συλλογή των μετρήσεων από διάφορους αισθητήρες και επικοινωνεί απευθείας 

με τους επίγειους σταθμούς από χαμηλή γήινη τροχιά χρησιμοποιώντας μια 



πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης κώδικα (CDMA) σύστημα επικοινωνίας. Για να 

ξεκινήσει και να αναπτύξει αυτά τα μικροσκοπικά διαστημικά σκάφος πρέπει να 

υπάρχει ένα CubeSat μία βάση «μητρότητας» που μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 

100 Σπράιτς.Το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο αλλά 

αναμένονται τα αποτελέσματα σύντομα. 

Το μεγαλύτερο διαστημικό σκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ μπορεί να δει κανείς 

σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας σε χαμηλή γήινη τροχιά με γυμνό μάτι στον 

ουρανό τη νύχτα - είναι το κτήριο του Διεθνή Διαστημικού Σταθμού (ISS). 

Διατηρείται σε ένα τροχιακό υψόμετρο μεταξύ 205 με 255 μίλια, το ISS ολοκληρώνει 

περίπου 15,7 τροχιές ανά ημέρα. Η κατοικήσιμη δορυφόρου, του οποίου η πρώτη 

συνιστώσα του σπονδυλωτή δομή του είχε εκτοξευθεί στο διάστημα το 1998, ζυγίζει 

περίπου 45,000kg και έχει μήκος περίπου 73 μέτρα, πλάτος μόλις πάνω από 100 

μέτρα και ύψος 20 μέτρα. 

Ο τεχνητός δορυφόρος λειτουργεί σε συνθήκες περιβάλλοντος μικροβαρύτητας και 

λειτουργεί ως  ερευνητικό εργαστήριο για τα μέλη του πληρώματός του, όπου τα 

πειράματα που περιλαμβάνουν τους κλάδους της βιολογίας μέσα από την 

αστρονομία και τη μετεωρολογία. Βρίσκεται σε τροχιά για τις δοκιμές των 

διαστημικών σκαφών και του εξοπλισμού που απαιτείται για τις αποστολές στον 

Άρη και τη Σελήνη, ο ISS είναι υπό απασχόληση  για λίγο πάνω από 12 χρόνια. Ενώ ο 

ΔΔΣ είναι σε θέση να φιλοξενεί έξι αστροναύτες, όμως υπάρχουν μερικές φορές 

μόνο τρία μέλη του πληρώματος επί του πλοίου. Το πρόγραμμα ΔΔΣ ανήκει από 

κοινού σε πέντε διαστημικούς οργανισμούς: η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 

Διαστήματος, JAXA, ESA, CSA και της NASA. Θα είναι σε λειτουργία τουλάχιστον 

μέχρι το 2020 

Μπάτζετ των διαφόρων υπηρεσιών 
διαστήματος. 

Υπηρεσία ανά 
χώρα 

Μπάτζετ σε 
εκατομμύρια 

δολλάρια 

NASA Η.Π.Α 18,500 

Roscosmos Ρωσία 5,600 

ESA Ευρώπη 5,510 

CNES Γαλλία 2,500 

JAXA Ιαπωνία 2,460 

DLR Γερμανία 2,000 

https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Federal_Space_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Space_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/CNES
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Aerospace_Exploration_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/German_Aerospace_Center


ASI Ιταλία 1,800 

CNSA Κίνα 1,780 

ISRO Ινδία 1,200 

CSA Καναδάς 488.7 

UKSA Ηνωμένο 
Βασίλειο 

414 

KARI Νότια κορέα) 366 

SSAU Ουκρανία 250 

CoNAE Αργεντινή 180 

ISA and ISRC Ιράν 139 

INTA (Spain) 135 

NSO Ολλανδία 110 

SNSB Σουηδία 100 

AEB Βραζιλία 100 

SUPARCO Πακιστάν 82 

SANSA Νότια Αφρική 11.8 

SSO Ελβετία 10 

AEM Μεξικό 8.34 

 

Διαστημικά ταξίδια και ψυχρός πόλεμος 

Τα διαστημικά ταξίδια στην διάρκεια του ψυχρού πολέμου 

ήταν πεδίο ανταγωνισμού για τις δύο υπερδυνάμεις Σοβιετική 

Ένωση και Η.Π.Α.Η Σοβιετική Ένωση ήταν αυτή που είχε 

πλεονέκτημα τα πρώτα χρόνια της διαμάχης διότι ήταν αυτοί 

οι οποίοι έστειλαν τον πρώτο άνθρωπο στην σελήνη.Λίγο 

αργότερα οι Η.Π.Α έδωσαν την πλέον ηχυρή απάντηση με το 

να επιτύχουν στην προσσελήνωση του Απόλλων και έτσι ήταν 

https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Space_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/China_National_Space_Administration
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Space_Research_Organisation
https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Space_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_Space_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Aerospace_Research_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/State_Space_Agency_of_Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_de_Actividades_Espaciales
https://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_Space_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_Space_Research_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_T%C3%A9cnica_Aeroespacial
https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands_Space_Office
https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_National_Space_Board
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_Space_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/Space_and_Upper_Atmosphere_Research_Commission
https://en.wikipedia.org/wiki/South_African_National_Space_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Space_Office
https://en.wikipedia.org/wiki/Agencia_Espacial_Mexicana


αυτοί οι οποίοι είχαν στείλει τους πρώτους ανθρώπους στην 

επιφάνεια της σελήνης και κατά την διάρκεια αυτής της 

επιτυχίας ο Νιλ Άρμστρονγκ αναφώνησε την ατάκα “That’s one 

small step for man, a giant leap for mankind” 

https://www.youtube.com/watch?v=YFx1Dz0e1wc 

 

 

Η καθημερινότητα των αστροναυτών: 

https://www.youtube.com/watch?v=94PL8kwcIVg 

NASA 

Η NASA (αγγλικά: National Aeronautics and Space 

Administration, ελληνικά: Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος, 

συχνά γράφεται στα ελληνικά και ως ΝΑΣΑ) είναι 

κρατικός αμερικάνικος οργανισμός που ασχολείται με την εξερεύνηση του 

διαστήματος, την αεροναυτική και τη μελέτη του περιβάλλοντος της Γης. Ιδρύθηκε 

στις 29 Ιουλίου του 1958 με την Πράξη Εθνικής Αεροναυτικής και Διαστήματος 

από τον πρόεδρο Eisenhower . Η έδρα της NASA βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, 

ενώ όλες οι εκτοξεύσεις των επανδρωμένων και μη επανδρωμένων 

διαστημοπλοίων της πραγματοποιούνται στο διαστημικό κέντρο Κένεντι. 

8.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

8.1 Το συμπέρασμα που βγάζουμε από όλη την παρουσίαση 

είναι ότι ο άνθρωπος έχει επενδύσει πολύ χρόνο,χρήμα και 

προσωπικό στην εξερεύνηση του διαστήματος 

Έχει καταφέρει πολλά πράγματα σε σχέση με την ποιότητα 

ζωής των αστροναυτών στο διάστημα 

Έχει αναπτύξει σε πολύ μεγάλο βαθμό την τεχνολογία των 

δορυφόρων και με την βοήθεια τους καταφέρνει πολλά 

επιτεύγματα. 

8.2 Μπορεί να επενδύει λιγότερο στην εξερεύνηση του 

διαστήματος και να χρησιμοποιεί ότι εξοικονόμησε(είτε σε 

https://www.youtube.com/watch?v=YFx1Dz0e1wc
https://www.youtube.com/watch?v=94PL8kwcIVg


εργατικό δυναμικό είτε σε χρήματα)για να λύσει διάφορα 

προβλήματα που έχει και είναι πιο πρωτεύοντα από ότι η 

εξερεύνηση του διαστήματος. 

8.3 Για μελλοντικές έρευνες όποιος θέλει μπορεί να επιλέξει 

ένα θέμα το οποίο πιστεύει ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον και 

να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο και έτσι αφού έχει 

αφιερώσει μόνο σε αυτό τον χρόνο του να βρεί ακόμη 

περισσότερα.   

 

 

 

 

 

9: Βιβλιογραφία:  https://www.youtube.com/watch?v=94PL8kwcIVg 

https://www.youtube.com/watch?v=GEbVBRNU8ew 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%8C%CF%

82_%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82#.CE.94.CE.

B9.CE.AC.CF.81.CE.BA.CE.B5.CE.B9.CE.B1_.CE.B6.CF.89.CE.AE.CF.82_.CE.B5.CE.BD.CF.8C.CF.8

2_.CE.B4.CE.BF.CF.81.CF.85.CF.86.CF.8C.CF.81.CE.BF.CF.85 

https://www.youtube.com/watch?v=j4JOjcDFtBE 

https://www.youtube.com/watch?v=RGQIckYRxGI 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_government_space_agencies 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9_%

CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BD 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CE%BB_%CE%86%CF%81%CE%BC%

CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA 

https://www.nasa.gov/about/highlights/what_does_nasa_do.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Space_Agency 

 

https://www.youtube.com/watch?v=94PL8kwcIVg
https://www.youtube.com/watch?v=GEbVBRNU8ew
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82#.CE.94.CE.B9.CE.AC.CF.81.CE.BA.CE.B5.CE.B9.CE.B1_.CE.B6.CF.89.CE.AE.CF.82_.CE.B5.CE.BD.CF.8C.CF.82_.CE.B4.CE.BF.CF.81.CF.85.CF.86.CF.8C.CF.81.CE.BF.CF.85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82#.CE.94.CE.B9.CE.AC.CF.81.CE.BA.CE.B5.CE.B9.CE.B1_.CE.B6.CF.89.CE.AE.CF.82_.CE.B5.CE.BD.CF.8C.CF.82_.CE.B4.CE.BF.CF.81.CF.85.CF.86.CF.8C.CF.81.CE.BF.CF.85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82#.CE.94.CE.B9.CE.AC.CF.81.CE.BA.CE.B5.CE.B9.CE.B1_.CE.B6.CF.89.CE.AE.CF.82_.CE.B5.CE.BD.CF.8C.CF.82_.CE.B4.CE.BF.CF.81.CF.85.CF.86.CF.8C.CF.81.CE.BF.CF.85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82#.CE.94.CE.B9.CE.AC.CF.81.CE.BA.CE.B5.CE.B9.CE.B1_.CE.B6.CF.89.CE.AE.CF.82_.CE.B5.CE.BD.CF.8C.CF.82_.CE.B4.CE.BF.CF.81.CF.85.CF.86.CF.8C.CF.81.CE.BF.CF.85
https://www.youtube.com/watch?v=j4JOjcDFtBE
https://www.youtube.com/watch?v=RGQIckYRxGI
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_government_space_agencies
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CE%BB_%CE%86%CF%81%CE%BC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CE%BB_%CE%86%CF%81%CE%BC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://www.nasa.gov/about/highlights/what_does_nasa_do.html
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Space_Agency


http://www.newsbeast.gr/world/arthro/686035/pos-ginetai-kapoios-astronautis-tis-

nasa 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE

%B1%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82 

https://www.youtube.com/watch?v=94PL8kwcIVg 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%C

E%BD_(%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B

A%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE

%B1) 

https://www.youtube.com/watch?v=4zRKValrrGE 

https://www.youtube.com/watch?v=CJfSk3FtF8I 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YFx1Dz0e1wc 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD_(%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1
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https://www.youtube.com/watch?v=YFx1Dz0e1wc

