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1. ΙΣΤΟΡΙΑ

1.1  Η ΙΔΕΑ

Ένας από τους πρώτους συγγραφείς έργων επιστημονικής φαντασίας,
ο Ιούλιος Βερν, είπε: «Αυτό που κάποιος μπορεί να το φανταστεί,
κάποιος άλλος μπορεί να το καταφέρει». 
Αλλά το να πάνε άντρες και γυναίκες στο διάστημα, όπου τα πάντα είναι 
εχθρικά  για την ανθρώπινη ζωή, φαινόταν μάλλον σαν ένα αστείο ή ένα 
όνειρο.  Εντούτοις, αποδείχτηκε ότι δεν ήταν τίποτα από αυτά. Συνέβη.



1.2 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

Στις 12 Απριλίου του 1961 ο Ρώσος συνταγματάρχης 
Γιούρι Γκαγκάριν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που 
ταξίδεψε στο διάστημα και ο πρώτος που μπήκε σε 
τροχιά γύρω από τη Γη. 
Αυτή η επιτυχία που είχαν οι Ρώσοι κατέστρεψε τις 
ελπίδες που είχαν στηρίξει οι Αμερικάνοι στο πρόγραμμα 
Mercury.

Επρόκειτο για ένα επικίνδυνο πείραμα, με τον Γκαγκάριν να είναι
δεμένος μέσα σε μία μικροσκοπική κάψουλα που βρισκόταν πάνω από τον 
προωθητικό πύραυλο. Τα λόγια του Γκαγκάριν κατά την αναχώρησή

του ήταν: «Πάμε! Γεια, θα σας δω σύντομα, αγαπητοί φίλοι». Τέλος, μεταφέρθηκε
στο διάστημα με το διαστημόπλοιο Vostok και το ταξίδι του διήρκησε 1 ώρα
και 48 λεπτά.



2.  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

2.1 Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ

Όπως μια μηχανή ζεσταίνεται μια θερμή μέρα, έτσι 
και το ανθρώπινο σώμα υποφέρει από την 
υπερβολική θερμοκρασία του, ένα φαινόμενο 
γνωστό και σαν υπερθερμία. Αυτό συμβαίνει όταν το 
σώμα συγκρατεί υπερβολική θερμοκρασία, ή 
υπάρχει μεγάλη εσωτερική θερμοκρασία. 

Η υπερβολική θερμοκρασία του σώματος, μπορεί να προκαλέσει 
θερμοπληξία κι αυτή με τη σειρά της μπορεί να αχρηστεύσει τους
ρυθμιστικούς μηχανισμούς του σώματος, και να οδηγήσει σε βλάβη των 
οργάνων, του εγκεφάλου και τελικά σε θάνατο. 



Οι αστροναύτες ενώ δουλεύουν στο διάστημα αντιμετωπίζουν 
παρόμοια απειλή. Κατά τη διάρκεια ενός διαστημικού περιπάτου και 
των εργασιών που αυτός συνεπάγεται, μπορούν να δημιουργηθούν 
απότομες αυξήσεις της θερμοκρασίας του σώματος. Η διαστημική 
στολή είναι απόλυτα μονωμένη και παρέχει προστασία από -150 έως 
120 βαθμούς Κελσίου, αλλά ο κίνδυνος προέρχεται από το εσωτερικό 
της. Για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας των αστροναυτών η 
NASA σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Johns Hopkins έχει 
αναπτύξει ένα χάπι-θερμόμετρο, το Ingestible Thermal Monitoring 
System. Πρόκειται για μια κάψουλα μήκους περίπου 1,9 εκατοστών 
καλυμένη με σιλικόνη η οποία περιέχει αισθητήρες, μικρομπαταρία και 
ένα αισθητήρα θερμόκρασίας από χαλαζία που μετρά την εκλυόμενη 
θερμότητα του σώματος και την υγρασία.



Μόλις κάποιος καταπιεί το χάπι, ο αισθητήρας χαλαζία, αρχίζει να πάλεται 
ανάλογα με τη θερμοκρασία του σώματος και εκπέμπει ένα ακίνδυνο σήμα 
χαμηλής συχνότητας, ενώ ένας ειδικός καταγραφέας απεικονίζει αυτές τις 
ενδείξεις. Μετά από 18 έως 30 ώρες, το χάπι περνά από όλο το γαστρεντερικό 
σύστημα και αποβάλλεται από τον οργανισμό. Ένα τέτοιο χαπί είχε καταπιεί ο 
γερουσιαστής John Glenn κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του με το Διαστημικό 
Λεοφωρείο το 1998.
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Οι διαστημικές στολές του μέλλοντος θα μπορούν να επιδιορθώνουν αυτόματα 
τυχόν τρύπες, θα παράγουν ηλεκτρισμό και θα σκοτώνουν μικρόβια, χάρη σε νέα 
«έξυπνα» υλικά. Αυτές οι στολές θα είναι έτοιμες για χρήση μέχρι το 2018, όταν η 
NASA ελπίζει να επιστρέψει στη Σελήνη. 

Η στολή θα μπορεί να «αυτο-
θεραπεύεται». Το εσωτερικό της 
στρώμα -το οποίο εξασφαλίζει το 
αεροστεγές της στολής- θα είναι 
γεμισμένο με ένα παχύρευστο 
πολυμερές τζελ, τοποθετημένο 
ανάμεσα σε δύο λεπτές στρώσεις 
πολυουρεθάνης 



Η στολή θα παράγει ενέργεια. Εύκαμπτα φωτοηλεκτρικά κύτταρα θα είναι 
ραμμένα στο εξωτερικό τμήμα της στολής. Πληθώρα φωτοηλεκτρικών 
κυττάρων είναι διαθέσιμα και η εταιρεία εξετάζει ποιος τύπος είναι ο πλέον 
κατάλληλος για το διάστημα. 

Η στολή θα σκοτώνει τα μικρόβια. Το ύφασμα περιλαμβάνει στρώσεις από 
πολυεστέρα «ντυμένο» με ασήμι, ο οποίος αργά απελευθερώνει ιόντα αργύρου 
τα οποία με τη σειρά τους σκοτώνουν τα μικρόβια. Επιπλέον, στρώματα 
πολυαιοθυλενίου θα προστατεύουν τους αστροναύτες. Το πολυαιοθυλένιο 
περιέχει πολύ υδρογόνο, το οποίο μπλοκάρει την ακτινοβολία. 



2.2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Το Διαστημικό Λεωφορείο της
NASA, που επίσημα λέγεται 
"Διαστημικό Σύστημα Μεταφορών" 
(Space Transportation System-
STS), είναι ο τρέχων φορέας 
εκτόξευσης  πληρωμάτων και 
φορτίου των ΗΠΑ. Έχουν 
κατασκευαστεί πέντε Διαστημικά 
Λεωφορεία, από τα οποία τρία 
παραμένουν ενεργά (Ντισκάβερι, 
Ατλαντίς, Εντέβορ) και δυο έχουν 
χαθεί σε ατυχήματα (Challenger και 
Columia). 
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Το διαστημικό λεωφορείο εκτοξεύεται κάθετα, φέρνοντας 
συνήθως πέντε έως επτά αστροναύτες (αν και έχουν μεταφερθεί 
και οκτώ) και μέχρι περίπου 22.700 κιλά (50.000 λίβρες) 
ωφέλιμου φορτίου σε χαμηλή γήινη τροχιά. Όταν η αποστολή του 
τελειώνει, επιστρέφει μέσα στην γήινη ατμόσφαιρα, πετά σαν 
ανεμοπλάνο και κάνει οριζόντια προσγείωση όπως και ένα 
συνηθισμένο αεροσκάφος.



Το διαστημικό λεωφορείο είναι το πρώτο τροχιακό διαστημικό 
σκάφος που σχεδιάστηκε με μερική ικανότητα 
επαναχρησιμοποίησης. Είναι επίσης το πρώτο επανδρωμένο 
διαστημικό σκάφος με φτερά που έχει επιτύχει να εκτοξευθεί 
σε τροχιά και να προσγειωθεί. Μεταφέρει μεγάλα ωφέλιμα 
φορτία σε διάφορες τροχιές, χρησιμεύει σαν πορθμείο για την 
μεταφορά πληρωμάτων προς και από το Διεθνή Διαστημικό 
Σταθμό (ISS), και εκτελεί αποστολές συντήρησης και 
επισκευών.
Το όχημα μπορεί επίσης να ανακτήσει δορυφόρους και άλλα 
ωφέλιμα φορτία από την τροχιά τους και να τα επιστρέψει στη 
γη, αλλά αυτή η ικανότητα δεν έχει χρησιμοποιηθεί συχνά. 
Εντούτοις, αυτή η ικανότητα χρησιμοποιείται για να επιστρέψει 
μεγάλα φορτία στη γη από το διεθνή διαστημικό σταθμό, 
δεδομένου ότι το ρωσικό σκάφος Σογιούζ έχει περιορισμένη 
ικανότητα επιστροφής φορτίων. Κάθε διαστημικό λεωφορείο 
σχεδιάστηκε με προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 100 
εκτοξεύσεων ή 10 ετών λειτουργικής ζωής.



2.3 ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ

Μη επανδρωμένο διαστημικό όχημα, που τίθεται σε τροχιά γύρω από τη Γη σε ύψος 
μεταξύ 500 και 35.000 χιλιομέτρων από την επιφάνειά της, και εξοπλισμένο με 
κατάλληλα όργανα συλλέγει εικόνες και στοιχεία, τα οποία μεταδίδει σε επίγειους 
σταθμούς. 

Οι σημαντικότερες κατηγορίες των δορυφόρων είναι:
- οι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι, που διεκπεραιώνουν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, 
αναμεταδίδουν τηλεοπτικά προγράμματα, δεδομένα κ.λπ. Σε παγκόσμιο επίπεδο 
κυριαρχούν δύο οργανισμοί, στη δικαιοδοσία των οποίων περιλαμβάνονται η 
κατασκευή, η λειτουργία και η δημιουργία δικτύου δορυφόρων: ο Ιntelsat (Διεθνής 
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιακών Δορυφόρων) και ο Ιnmarsat (Διεθνής Οργανισμός 
Δορυφόρων Θαλάσσιας Τηλεπικοινωνίας).
- οι δορυφόροι πλοήγησης, που αποτελούν τη βάση ενός συστήματος 
προσανατολισμού και καθορισμού πορείας, κυρίως για αεροπλάνα και πλοία. Το 
σύστημα αυτό, που είναι ταχύτερο και ακριβέστερο από τα άλλα συστήματα 
πλοήγησης, έχει εφαρμοστεί και για τον προσανατολισμό και τον καθορισμό της 
πορείας αυτοκινήτων (επιβατικών και φορτηγών).



- Οι επιστημονικοί και ερευνητικοί δορυφόροι που ερευνούν τον περιγήινο 
διαστημικό χώρο. Σημαντικοί δορυφόροι της κατηγορίας αυτής είναι:
- οι ΙSΕΕ (Διεθνείς Δορυφόροι Εξερεύνησης Γης και Ήλιου) 1 και 2, που 
εκτοξεύτηκαν το 1977, και ο ΙSΕΕ 3 το 1978, που εξερεύνησαν τη μαγνητόσφαιρα 
της Γης. Ο τελευταίος αργότερα μετονομάστηκε σε Διεθνή Εξερευνητή Κομητών 
(ΙCΕ) και μετακινήθηκε από την τροχιά του για να πλησιάσει το 1985 τον κομήτη 
Τζιακομπίνι-Ζίνερ και το 1986 τον κομήτη Χάλεϊ και να στείλει φωτογραφίες και 
στοιχεία στη Γη. 
- ο Sοlar Μax, που εκτοξεύτηκε το 1980, μετέδωσε στοιχεία για τις ηλιακές εκρήξεις 
και ήταν ο πρώτος δορυφόρος που επισκευάστηκε στο διάστημα το 1984.
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2.4 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Οι μελλοντικοί αστροναύτες που ετοιμάζονται για παρατεταμένη παραμονή στο 
διεθνή διαστημικό σταθμό (ISS) καλύτερα να ξανασκεφτούν την ιδέα για ένα 
γρήγορο ντους, ή καλύτερα ακόμα, για ένα πολυτελές καυτό μπάνιο. Ενώ 
βρίσκονται στον ISS, οι αστροναύτες χρησιμοποιούν το νερό που αποστάζεται 
μεταξύ άλλων από την αναπνοή του υπόλοιπου πληρώματος. 



Η διανομή με δελτίο και η ανακύκλωση θα είναι ένα ουσιαστικό μέρος της 
καθημερινής ζωής στο ISS. Όσο ο ISS βρίσκεται σε τροχιά, όπου το 
φυσικό σύστημα υποστήριξης ζωής λείπει, ο ίδιος ο διαστημικός σταθμός 
πρέπει να παρέχει την άφθονη ισχύ, το καθαρό νερό, και τον αναπνεύσιμο 
αέρα σε σωστή θερμοκρασία και υγρασία 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες 
την εβδομάδα, συνεχώς. Τίποτα δεν πρέπει να πάει χαμένο.

Ο πιλότος Terry Wilcutt 
με 7 δοχεία νερού και 
προορισμό τον 
Διαστημικό Σταθμό Mir. 



«Έχουμε πολύ νερό στο Διαστημικό σταθμό τώρα» λέει ο Jim Reuter 
επικεφαλής της ομάδας ECLSS στο Marshall Space Flight Center (MSFC). 
«Το Ρωσικό τμήμα, το Zarya, είναι γεμάτο με δοχεία νερού (contingency 
water containers, CWCs) που μεταφέρθηκαν από το Διαστημικό Λεωφορείο. 
Μοιάζουν με μαλακές τσάντες και περιέχουν περίπου 90 lbs». 

«Αλλά είναι ακριβό να μεταφέρουμε νερό από τη γη» προσθέτει. «Πρέπει 
να ανακυκλώσουμε. Υπάρχει ήδη ένας Ρωσικός επεξεργαστής ύδατος σε 
τροχιά, που συλλέγει την υγρασία από τον αέρα. Εδώ στο Marshall 
δημιουργούμε ένα αναπαραγωγικό σύστημα που θα είναι σε θέση να 
ανακυκλώσει σχεδόν κάθε σταγόνα νερού στο Διαστημικό Σταθμό και να 
υποστηρίξει ένα πλήρωμα επτά ατόμων με ελάχιστες απαιτήσεις 
ανατροφοδότησης».



Μπορεί να ακούγεται αηδιαστικό, αλλά το νερό που φεύγει από τις μηχανές 
καθαρισμού του διαστημικού σταθμού θα είναι καθαρότερο από πού οι 
περισσότεροι από μας πίνουν στη γη.
«Το νερό που παράγουμε είναι πολύ καθαρότερο από οτιδήποτε εσείς 
παίρνετε από οποιαδήποτε βρύση στις Ηνωμένες Πολιτείες» λέει η Carter. 
«Κάνουμε βεβαίως μια επιθετικότερη διαδικασία επεξεργασίας (από τις 
εγκαταστάσεις κατεργασίας νερού δημοτικών αποβλήτων). Πρακτικά, έχουμε 
εξαιρετικά καθαρό νερό μόλις τελειώνει η όλη διαδικασία».

Οι μηχανές καθαρισμού του νερού 
στο ISS μιμούνται εν μέρει αυτές τις 
διαδικασίες, αλλά δεν στηρίζονται στα 
μικρόβια ή οποιοδήποτε άλλο 
ζωντανό οργανισμό.



3. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Το 1957 η εκτόξευση του SPUTNIK 1, του πρώτου διαστημικού σκάφους 
Που περιστράφηκε γύρω από τη Γη, σηματοδότησε την αρχή της εποχής του 
Διαστήματος. Από τότε το ανθρώπινο είδος πέτυχε σημαντικά κατορθώματα 
Στο διάστημα, μεταξύ των οποίων είναι και η προσσελήνωση.

Οι πρώτες διαστημικές αποστολές:

-1957,3 Νοεμβρίου. Ο σκύλος Λάικα γίνεται το πρώτο πλάσμα που περιστρέφεται 
Γύρω από τη γη μέσα στο SPUTNIK 2.
-1961,12 Απριλίου. Ο κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν γίνεται ο πρώτος άνθρωπος
Που πηγαίνει στο διάστημα και ο πρώτος που μπαίνει σε τροχιά γύρω από τη Γη.



-1961,5 Μαϊου. Ο 
αστροναύτης Άλαν 
Σέπαρντ είναι ο 
πρώτος Αμερικανός 
στο
Διάστημα.
-1962,20 
Φεβρουαρίου. Ο 
Τζον Γκλεν γίνεται ο 
πρώτος Αμερικανός 
που περιστρέ-
Φεται γύρω από τη 
Γη.
-1963,16 Ιουνίου. Η 
κοσμοναύτης 
Βαλεντίνα Τερέσκοβα 
είναι η πρώτη 
γυναίκα 
Στο διάστημα 



3.2 ΤΑ ΡΕΚΟΡ

•Από τις 20 Φεβρουαρίου του 1986, οπότε τέθηκε σε τροχιά η κεντρική 
μονάδα του σταθμού, μέχρι την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2001, ο Mir είχε 
ολοκληρώσει 86.320 πλήρεις περιφορές γύρω από τον πλανήτη, πετώντας 
σε μέσο ύψος 402 Km. 

Οι κατά καιρούς ένοικοί του έζησαν πολλές φορές αγωνιώδεις στιγμές, καθώς 
στο σταθμό σημειώθηκαν, ούτε λίγο ούτε πολύ, 1.500 βλάβες, 

συμπεριλαμβανομένης μιας παρ' ολίγον ολέθριας σύγκρουσης με ένα σκάφος 
ανεφοδιασμού το 1997 και μιας πυρκαγιάς (σε συνθήκες μηδενικής 

βαρύτητας!) νωρίτερα τον ίδιο χρόνο.
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