
Γηάζηεκα 

 Απηόο ν θόζκνο ν κηθξόο ν Μέγαο 



ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟ 

ΑΣΔΡΟΥΟΛΔΗΟ 

 



ΣΑΔΗ ΦΤΓΖ 



 

1) Γνλίδην DRD4 

2) Φπρνινγηθνί  ιόγνη 

3) Απόθηεζε εκπεηξηώλ 

 

Γηαηί ν άλζξσπνο ζέιεη λα ηαμηδεύεη; 



ΑΡΥΑΗΑ ΥΡΟΝΗΑ 

•  Ο Γαίδαινο θαη ν Ίθαξνο δξαπέηεπζαλ 

από ηνλ Λαβύξηλζν κε ηα θηεξά, πνπ είρε 

θαηαζθεπάζεη ν Γαίδαινο γηα ηνλ ίδην αιιά 

θαη γηα ηνλ γην ηνπ. 



ΓΗΑΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ 

ΔΠΟΥΖ 
• Ζ ξνπηίλα θαη ε αλία, πνπ απηή πξνθαιεί 

ζήκεξα, έρνπλ δώζεη ζηνλ άλζξσπν 

εξεζίζκαηα, ςπρνινγηθά θπξίσο, λα 

εμεξεπλήζεη ην άγλσζην..  



ΛΟΓΟΗ ΔΞΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ 

ΓΗΑΣΖΜΑΣΟ 

• Ο άλζξσπνο είλαη εθ θύζεσο πεξίεξγνο.  

• Γηα ηελ θαηαλόεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε 

Γε. 

• Ο δσηηθόο ρώξνο πνπ καο πξνζθέξεη ε Γε δελ 

αξθεί γηα ηνλ άλζξσπν. 

 



ΓΗΑΣΖΜΑ ΚΑΗ ΜΔΛΛΟΝ 

ηαλ ε ιέμε κέιινλ ζπλδπάδεηαη κε ηνλ 

όξν δηάζηεκα, ην όλεηξν γηα έλα ηαμίδη 

εθηόο ηνπ πιαλήηε Γε αγγίδεη ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα. 



Ήδε ε SpaceX απνηειεί ηελ πξώηε 
εηαηξία πνπ ηδξύζεθε ην 2002 κε ζθνπό 
λα δεκηνπξγήζεη ηελ πξώηε απνηθία ζηνλ 
Άξε. 



ΤΜΠΔΡΑΜΑ 
 Γελ έρεη ζεκαζία ην πσο ζα θαηαθέξεη ν 

άλζξσπνο λα θύγεη ζην δηάζηεκα 

απνθεύγνληαο ηα ήδε ππάξρνληα 

πξνβιήκαηα αιιά ην πσο ζα κάζεη λα ηα 

αληηκεησπίδεη. 

 



ΓΙΑΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΗ 



1. Ζ κνπζηθή 

   Σν 1977 ε NASA εθηόμεπζε δύν Voyager 

δηαζηεκόπινηα ζην δηάζηεκα, ηα νπνία 

έθεξαλ επισπςζωμένοςρ δίζκοςρ κε 

ήρνπο θαη κελύκαηα ζε δηάθνξεο γιώζζεο 



2.Οη ηαηλίεο 

    Ακεξηθάληθεο ηαηλίεο πνπ γπξίζηεθαλ θαη 

αθνξνύλ ην δηάζηεκα: 

 

1) Ζ Οδύζζεηα ηνπ δηαζηήκαηνο 

2) Interstellar 

3) Gravity 



3.Σέρλε 
Σα διαστημόπλοια του Announaki 

     

    Αλαθαιύθζεθαλ δηάθνξα κλεκεία γιππηά θαη ραξαθηηθά 
ζε πεξηνρέο πνπ απεηθνλίδνπλ πιάζκαηα ηα νπνία 
ζεσξήζεθαλ ζενί θαη δηέζρηδαλ θάπνηε  ηνλ νπξαλό ηεο 
γεο κε δηαζηεκόπινηα  



  

Σα εξωγήινα αγάλμαηα ζηο νηζί Nuku 

Hiva:  

      ην λεζί Nuku Hiva επξσπαίνη εμεξεπλεηέο έθηαζαλ ζηα 
ηέιε ηνπ 16νπ αηώλα αλαθαιύπηνληαο ελδηαθέξνληα 
έξγα ηέρλεο πνπ ζύκηδαλ εμσγήηλνπο κε βνιβώδε 
θεθάιηα θαη κεγάια κάηηα. 

     
 



Ο Κύκλορ, ο Κανηίνζκι και οι 

Πλανήηερ... 

 
 

    Με αθνξκή ηνλ θύθιν o Wassily Kandinsky 
απεηθόληζε Πιαλήηεο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 
όκσο έρεη έλαο από απηνύο κε πνιινύο 
ρξσκαηηζηνύο θύθινπο. 

 



Έναζηπη Νύσηα 

 

    Ζ Έλαζηξε Νύρηα είλαη ειαηνγξαθία ηνπ Οιιαλδνύ 
δσγξάθνπ Βίλζελη Βαλ Γθνγθ πνπ απεηθνλίδεη ηε 
ζέα από ην δπηηθό παξάζπξν ηνπ δσκαηίνπ ηνπ ζην 
άζπιν ελ Ρεκή ληε Πξνβάλο, πξηλ ηελ αλαηνιή ηνπ 
ειίνπ. 

 



ΠΡΟΩΘΗΗ  ΠΤΡΑΤΛΟΤ ΣΟ ΓΙΑΣΗΜΑ 

   Οη δηαζηεκηθνί πύξαπινη ζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο ζε κηα ζεκαληηθή αξρή ηεο Φπζηθήο, ηελ 

Α.Γ.Ο (αξρή δηαηήξεζεο νξκήο) θαζώο θαη ηνλ 

λόκν ηνπ Νεύησλα πεξί δξάζεο θαη αληίδξαζεο. 

 



ΟΡΜΗ 

• Ζ νξκή είλαη έλα θπζηθό κέγεζνο πνπ έρνπκε 

νξίζεη γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ  ζύγθξνπζε δπν 

ζσκάησλ.  

• Ζ νξκή ελόο ζώκαηνο είλαη αλάινγε  ηεο 

ηαρύηεηαο  θαη ηεο κάδαο ηνπ.  



ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

Όηαν ένα αςηοκίνηηο κινείηαι με μεγάλη ηασύηηηα (δηλαδή 
έσει μεγάλη οπμή) και ζςγκποςζηεί με ένα δένηπο ηόηε ηο 
θαινόμενο είναι πιο ένηονο από όηι θα ήηαν αν ηο 
αςηοκίνηηο είσε ηη μιζή ηασύηηηα, δηλαδή ηη μιζή οπμή. 

  

 

ΑΝΤΟΙΣΤΙΧΑ: 
Αν τώρα ζνα φορτηγό που κινείται με την ίδια ταχφτητα 
ςυγκρουςτεί με το δζντρο τότε αυτό το φαινόμενο θα είναι 
ακόμα πιο ζντονο.  



ΜΟΝΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ 

 

• ύκθσλα κε ηελ Α.Γ.Ο. ε νιηθή νξκή ελόο κνλσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο, παξακέλεη ζηαζεξή. 

• Ρνι(αξρ)  = Ρνι(ηει) 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ 

ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΚΑΗ Α.Γ.Ο. 

• ΑΡΥΙΚΑ: ΣΟ ΓΙΑΣΗΜΟΠΛΟΙΟ ΔΙΝΑΙ ΑΚΙΝΗΣΟ 

ΚΑΙ ΓΔΝ ΔΥΔΙ ΟΡΜΗ . 

• ΣΔΛΙΚΑ : ΣΑ ΚΑΤΑΔΡΙΑ ΔΚΣΟΞΔΤΟΝΣΑΙ  ΜΔ ΣΑΥΤΣΗΣΑ  
ΠΡΟ ΣΑ ΠΙΩ ΚΑΙ Ο ΠΤΡΑΤΛΟ  ΑΠΟΚΣΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΠΡΟ 
ΣΑ ΔΜΠΡΟ  

• ΟΠΟΣΔ : 

Ρ(ΚΑΤΑΔΡΙΟΤ)  =  - Ρ(ΔΙΑΣΗΜΟΠΛΟΙΟΤ)   

 

  

 



ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑΚΡΙΝΟΝΣΑΙ 

ΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΑΜΔ: 
 

1. ΑΡΥΙΚΑ ΣΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΔΙΝΑΙ ΑΚΙΝΗΣΟ 

2. ΔΠΔΙΣΑ ΑΦΗΝΩ ΣΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΚΑΙ Ο ΑΔΡΑ 

ΔΚΣΟΞΔΤΔΣΑΙ ΠΡΟ ΣΑ ΠΙΩ ΔΝΩ ΣΟ ΜΠΑΛΟΝΙ 

ΔΚΣΟΞΔΤΔΣΑΙ ΜΠΡΟΣΑ. 

3. ΣΟ ΜΠΑΛΟΝΙ  ΦΣΑΝΔΙ ΣΗΝ ΑΚΡΗ ΣΟΤ ΝΗΜΑΣΟ 

4. ΟΜΟΙΩ ΓΗΛΑΓΗ , ΟΠΩ ΚΑΙ ΣΟ 

ΓΙΑΣΗΜΟΠΛΟΙΟ,  Η ΟΡΜΗ ΣΟΤ ΑΔΡΑ ΔΙΝΑΙ 

ΑΝΣΙΘΔΣΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΡΜΗ ΣΟΤ ΜΠΑΛΟΝΙΟΤ. 

 





• Ο Σδόδεθ θαληάζηεθε ηελ θαηάθηεζε ηνπ δηαζηήκαηνο, 

ζηελ θνηιάδα ηεο Υεβξώλα. 

• Ο Δπξηπίδεο ηξαγνύδεζε όηη ε ςπρή είλαη αζάλαηε γηαηί 

απνηειείηαη από ην άθζαξην πιηθό ησλ άζηξσλ 

ΙΣΟΡΙΑ ΓΙΑΣΗΜΙΚΩΝ ΠΣΗΔΩΝ ΣΗΝ 

ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ 



Γύν γεγνλόηα δίλνπλ ηελ κεγάιε ώζεζε γηα ηελ εμέιημε 

ησλ ππξαύισλ: 

• Σν πξώην αλαθέξεηαη ζε έλα Γεξκαλό εθεπξέηε, ηνλ 

Υέξκαλ Γθαύζνθηλη. 

• Σν δεύηεξν ζπλέβε ζην Πεξνύ. 

 

ΙΣΟΡΙΑ ΓΙΑΣΗΜΙΚΩΝ ΠΣΗΔΩΝ ΣΗ 

ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΟΥΗ 



• Σελ εκέξα εθείλε, εθηνμεύηεθε ζε ύςνο 900 

ρηιηνκέηξσλ ζην δηάζηεκα κηα κηθξή ζθαίξα πνπ είρε 

δηάκεηξν 58 εθαηνζηά θαη δύγηδε 86,5 θηιά κε ηαρύηεηα 

8 ρικ ην δεπηεξόιεπην.  

ΟΙ ΠΡΩΣΔ ΚΑΣΑΚΣΗΔΙ 



• Γηαζηεκόπινηα εθηνμεύζεθαλ  πξνο ηνλ πιαλήηε 
Αθξνδίηε θαη ηνλ Άξε ή κπήθαλ ζε ηξνρηά γύξσ από 
ηνλ Ήιην.  

• Έλαο πξσηνπόξνο ν νβηεηηθόο Σαγκαηάξρεο Γηνύξη 
Αιεμέηγεβηηο Γθαγθάξηλ, είρε αλνίμεη ηνπο δξόκνπο γηα 
ηελ αλζξώπηλε εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηεκαηνο. 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΟ ΓΙΑΣΗΜΑ 



• «Παηέξαο» ηεο αζηξνλαπηηθήο ζεσξείηαη ν Κ. Δ. 

Σζηνιθόθζθη. 

• ηε ζπλέρεηα δηαθξίλνπκε απνζηνιέο δνξπθόξσλ ζε 

ηξνρηά γύξσ από ηε Γε, γηα ηειεπηθνηλσληαθνύο θαη 

επηζηεκνληθνύο ζθνπνύο θαη γηα ηελ εμεξεύλεζε ησλ 

πιαλεηώλ ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο 

 

 

ΔΠΟΥΗ ΠΤΡΑΤΛΩΝ ΚΑΙ 

ΓΙΑΣΗΜΟΠΛΟΙΩΝ 



 Ζ ΕΧΖ ΣΟ 

ΓΗΑΣΖΜΑ 



Η ΔΠΙΒΙΩΗ ΣΟ ΓΙΑΣΗΜΑ 

Ζ δσή ζην ύκπαλ δελ είλαη σζηόζν κόλν δηαζηεκηθέο 
βνιηίηζεο θαζώο νη αζηξνλαύηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
πξνζαξκνζηνύλ ζε ζπλζήθεο πνιύ δηαθνξεηηθέο από ηηο 
γήηλεο, θάλνληαο ηε δσή ζην Γηάζηεκα λα κε κνηάδεη ζε 
ηίπνηα κε απηή πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη. 

 



ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΔΜΦΑΝΙΗ 

 

• Ζ ζπνλδπιηθή ζηήιε απειεπζεξσκέλε από ηελ 
θαζεισηηθή δύλακε ηεο Γεο, αξρίδεη ακέζσο λα ηζηώλεη. 

•Σα εζσηεξηθά όξγαλα κεηαηνπίδνληαη πξνο ηα πάλσ κέζα 
ζηνλ θνξκό. 

•Σν θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα αιιάδεη ηελ εκθάληζε ηνπ 
αλζξώπνπ, όηαλ απαιιαρζεί ην ζώκα από ηε βαξύηεηα. 



ύνδπομο Πποζαπμογήρ ζηιρ Γιαζηημικέρ 

ςνθήκερ  

Σν ιέλε Space Adaptation Syndrome θαη είλαη νπζηαζηηθά 

2-3 κέξεο θξηρηήο λαπηίαο, πνπ μεθηλά όηαλ ε βαξύηεηα 

θεύγεη  από ην ζώκα πνπ ην βηώλεη ην 80% ησλ 

δηαζηεκηθώλ ηαμηδησηώλ. 



ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΝ ΤΠΝΟ 

Ο αζηξνλαύηεο δέλεηαη ζην θξεβάηη κε ηκάληεο, γηα λα 
απνθύγεη λα επηπιέεη ζηνλ ρώξν θαη λα ρηππά ζηα 
ηνηρώκαηα.  

Οη αζηξνλαύηεο θνηκνύληαη πνιιέο θνξέο ζε θαξέθιεο ή 
εηδηθνύο ππλόζαθνπο πξνζαξκνζκέλνπο ζηνλ ηνίρν. 

Ο Γηεζλήο Γηαζηεκηθόο ηαζκόο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε 
ηέηνηα ζέζε πνπ γίλεηαη κάξηπξαο 16 ειηαθώλ «αλαηνιώλ» 
θαη «δύζεσλ» ηελ εκέξα. 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΗ 

ΦΡΟΝΣΙΓΑ 

Κάζε αζηξνλαύηεο έρεη ην βαιηηζάθη νκνξθηάο ηνπ, 

εθνδηαζκέλν κε νδνληόβνπξηζα, ρηέλα θαη άιια πξντόληα 

πγηεηλήο, γηα λα παιέςεη ηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο. Πιέλεη ηα 

ρέξηα ηνπ κε έλα εηδηθό πξντόλ, θαη θαζαξίδεη ην ζώκα ηνπ 

κε έλα εηδηθό ζθνπγγάξη. 

 



ΣΟΤΑΛΔΣΑ 

Οη πξώηεο δηαζηεκηθέο ηνπαιέηεο δνύιεπαλ κε έλαλ 

απιό κεραληζκό αέξα.  

Οη πξώηκεο θάςνπιεο είραλ έλαλ αθόκα απινύζηεξν 

κεραληζκό αλαθνύθηζεο.  

Μεγάιε πξόνδνο ήηαλ ην ζύζηεκα θηιηξαξίζκαηνο ηνπ 

αέξα. 

Με ηελ εηζαγσγή ηεο γπλαίθαο ζηα δηαζηεκηθά 

πξνγξάκκαηα πξνζηέζεθαλ αλεκηζηήξεο, εμαεξηζκνί, 

ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ησλ αθαζαξζηώλ θαη 

δηαρείξηζήο ηνπο. 



ΡΟΤΥΙΜΟ 

Ζ δσή ζην Γηάζηεκα απαηηεί κηθξόηεξε γθαξληαξόκπα από 

ηε γήηλε. ηαλ ν αζηξνλαύηεο βγαίλεη έμσ, θνξά ηελ 

νγθώδε ζηνιή ηνπ, ελώ ζην εζσηεξηθό ηεο θάςνπιαο ή ηνπ 

ζηαζκνύ ηα πάληα είλαη πεληαθάζαξα. Σαπηόρξνλα, ν 

αζηξνλαύηεο ηδξώλεη πνιύ ιηγόηεξν ζην Γηάζηεκα, θαζώο 

ε ζσκαηηθή θαηαπόλεζε ζε κεδεληθή βαξύηεηα είλαη 

ηδηαίηεξα κηθξή.  

 



ΜΤΙΚΗ ΑΣΡΟΦΙΑ 

Με ηελ έιιεηςε βαξύηεηαο ηνπ Γηαζηήκαηνο ην ζώκα 
θαηαιήγεη ζε κπηθή αηξνθία θαη νη κπο  γίλνληαη ζπλερώο 
κηθξόηεξνη θαη αζζελέζηεξνη. Με ηνλ ρξόλν, ηα νζηά θαη ε 
ζπνλδπιηθή ζηήιε γίλνληαη πην αδύλακα, θαζώο δελ έρνπλ 
πηα βάξνο λα ππνζηεξίμνπλ. Έηζη νη αζηξνλαύηεο 
γπκλάδνληαη θαζεκεξηλά.  



Αέξηα 

Οη πξώηεο ηξνθέο πνπ έηξσγαλ  ζην δηάζηεκα ήηαλ πνιύ δηαθνξεηηθέο 

από ηηο αληίζηνηρεο γήηλεο, κε ην ππνπξντόλ λα πξνθαιεί αέξηα, ζηα 

νπνία αλαγλώξηδαλ νη επηζηήκνλεο έλαλ ζνβαξό θίλδπλν έθξεμεο. 

Αλέιπζαλ ινηπόλ ηα αέξηα θαη θαηέιεμαλ ζε ηξνθέο πνπ δελ 

πξνθαινύζαλ ηόζνπο ζηνκαρηθνύο θαη θνηιηαθνύο ηξηγκνύο. 



  


