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ΤιΤι είναιείναι έναςένας ΔιαστημικόςΔιαστημικός ΣταθμόςΣταθμός;;

ΈτσιΈτσι ονομάζονταιονομάζονται τεχνητέςτεχνητές κατασκευέςκατασκευές, , 
επανδρωμένεςεπανδρωμένες ήή μημη, , οιοι οποίεςοποίες τίθενταιτίθενται σεσε τροχιάτροχιά
γύρωγύρω απαπ’’ τοντον πλανήτηπλανήτη μαςμας ήή γύρωγύρω απόαπό άλλουςάλλους
πλανήτεςπλανήτες καικαι δορυφόρουςδορυφόρους..



ΓιατίΓιατί χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται οιοι ΔιαστημικοίΔιαστημικοί
ΣταθμοίΣταθμοί;;

ΓιαΓια πολλούςπολλούς λόγουςλόγους όπωςόπως::
ΔιάγνωσηΔιάγνωση τουτου πωςπως επιδρούνεπιδρούν οιοι συνθήκεςσυνθήκες έλλειψηςέλλειψης
βαρύτηταςβαρύτητας στονστον ανθρώπινοανθρώπινο οργανισμόοργανισμό. . ΗΗ εμπειρίαεμπειρία
τωντων αποστολώναποστολών αυτώναυτών θαθα επιτρέψειεπιτρέψει τητη διεξαγωγήδιεξαγωγή
μακροχρόνιωνμακροχρόνιων αποστολώναποστολών προςπρος τοντον ΆρηΆρη καικαι
άλλουςάλλους πλανήτεςπλανήτες. . 
ΜελέτηΜελέτη & & παρατήρησηπαρατήρηση τηςτης ΓηςΓης απόαπό τοτο διάστημαδιάστημα. . 
ΜελέτηΜελέτη τωντων ατμοσφαιρικώνατμοσφαιρικών φαινομένωνφαινομένων καικαι τωντων
ωκεανώνωκεανών. . 



ΜελέτηΜελέτη βασικώνβασικών βιολογικώνβιολογικών λειτουργιώνλειτουργιών φυτώνφυτών
καικαι ζώωνζώων σεσε συνθήκεςσυνθήκες μικροβαρύτηταςμικροβαρύτητας καικαι
έλλειψηςέλλειψης βαρύτηταςβαρύτητας
ΠειράματαΠειράματα στηστη μηχανικήμηχανική τωντων ρευστώνρευστών, , τηντην
καύσηκαύση, , τητη μελέτημελέτη τωντων υλικώνυλικών καικαι τητη βιοτεχνολογίαβιοτεχνολογία
όπουόπου προσφέρουνπροσφέρουν στηνστην επιστημονικήεπιστημονική κοινότητακοινότητα
νέεςνέες πληροφορίεςπληροφορίες πουπου χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται σεσε νέεςνέες
τεχνολογικέςτεχνολογικές εφαρμογέςεφαρμογές. . 
ΜελέτηΜελέτη τηςτης επίδρασηςεπίδρασης τουτου ΉλιουΉλιου στοστο κλίμακλίμα τηςτης
ΓηςΓης..
ΣυμβολήΣυμβολή στηνστην ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης αστρονομίαςαστρονομίας



ΙστορίαΙστορία τωντων ΔιαστημικώνΔιαστημικών
ΣταθμώνΣταθμών



ΠρόγραμμαΠρόγραμμα SalyutSalyut –– ΣοβιετικήΣοβιετική ΈνωσηΈνωση

ΤοΤο ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ΣαλιούτΣαλιούτ ((σταστα ρωσικάρωσικά
ΧαιρετισμόςΧαιρετισμός) ) αφορούσεαφορούσε μιαμια σειράσειρά επτάεπτά
διαστημικώνδιαστημικών σταθμώνσταθμών πουπου τέθηκαντέθηκαν σεσε τροχιάτροχιά απόαπό
τουςτους ΣοβιετικούςΣοβιετικούς στιςστις δεκαετίεςδεκαετίες 19701970--1980. 1980. ΟιΟι
σταθμοίσταθμοί ΣαλιούτΣαλιούτ ήτανήταν απλέςαπλές κατασκευέςκατασκευές, , 
αποτελούμενεςαποτελούμενες απόαπό έναένα κυρίωςκυρίως τμήματμήμα, , πουπου
έμπαινεέμπαινε σεσε τροχιάτροχιά, , τοτο οποίοοποίο επανδρωνότανεπανδρωνόταν
αργότερααργότερα απόαπό πληρώματαπληρώματα πουπου έφτανανέφταναν μεμε σκάφησκάφη
ΣογιούζΣογιούζ. . 





ΤρειςΤρεις απόαπό τουςτους σταθμούςσταθμούς τηςτης σειράςσειράς ήτανήταν στηνστην
πραγματικότηταπραγματικότητα στρατιωτικοίστρατιωτικοί σταθμοίσταθμοί ΑλμάζΑλμάζ, , πουπου
τέθηκαντέθηκαν σεσε τροχιάτροχιά υπόυπό τηντην κάλυψηκάλυψη τουτου
προγράμματοςπρογράμματος ΣαλιούτΣαλιούτ προκειμένουπροκειμένου νανα δοκιμαστούνδοκιμαστούν
όπλαόπλα καικαι μηχανισμοίμηχανισμοί αναγνώρισηςαναγνώρισης..

ΤοΤο ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ΣαλιούτΣαλιούτ, , εκτόςεκτός απόαπό πολλέςπολλές
αστρονομικέςαστρονομικές παρατηρήσειςπαρατηρήσεις καικαι πειράματαπειράματα σεσε
τροχιάτροχιά, , προσέφερεπροσέφερε πολύτιμηπολύτιμη εμπειρίαεμπειρία στονστον τομέατομέα τηςτης
κατασκευήςκατασκευής καικαι συντήρησηςσυντήρησης διαστημικώνδιαστημικών σταθμώνσταθμών, , 
τηςτης μακρόχρονηςμακρόχρονης παραμονήςπαραμονής τουτου ανθρώπουανθρώπου στοστο
διάστημαδιάστημα, , ενώενώ χρησιμοποιήθηκεχρησιμοποιήθηκε καικαι σανσαν πλατφόρμαπλατφόρμα
εξέλιξηςεξέλιξης τηςτης τεχνολογίαςτεχνολογίας πουπου χρησιμοποιήθηκεχρησιμοποιήθηκε στηνστην
κατασκευήκατασκευή τουτου διαστημικούδιαστημικού σταθμούσταθμού ΜιρΜιρ..



To Salyut 7To Salyut 7 καικαι
τοτο ΣογιούζΣογιούζ

To Salyut 7To Salyut 7



Salyut 1Salyut 1:: ΕκτοξεύτηκεΕκτοξεύτηκε στιςστις 19 19 ΑπριλίουΑπριλίου 19711971. . 
ΉτανΉταν οο πρώτοςπρώτος διαστημικόςδιαστημικός σταθμόςσταθμός πουπου τέθηκετέθηκε
ποτέποτέ σεσε τροχιάτροχιά. . 

ΤοΤο πρώτοπρώτο τουτου πλήρωμαπλήρωμα εκτοξεύτηκεεκτοξεύτηκε μεμε τοτο ΣογιούζΣογιούζ
1010, , συνδέθηκεσυνδέθηκε μεμε τοτο σταθμόσταθμό αλλάαλλά δενδεν μπόρεσεμπόρεσε νανα
μπειμπει σεσε αυτόναυτόν λόγωλόγω μιαςμιας βλάβηςβλάβης στηστη θυρίδαθυρίδα
εισόδουεισόδου. . ΤοΤο δεύτεροδεύτερο πλήρωμαπλήρωμα εκτοξεύτηκεεκτοξεύτηκε μεμε τοτο
ΣογιούζΣογιούζ 1111, , κατάφερεκατάφερε νανα προσαρμοστείπροσαρμοστεί καικαι νανα
μείνειμείνει σεσε αυτόναυτόν 23 23 μέρεςμέρες. . ΔυστυχώςΔυστυχώς, , λίγολίγο πρινπριν τηντην
επάνοδοεπάνοδο τουτου πληρώματοςπληρώματος, , μιαμια απόαπό τιςτις βαλβίδεςβαλβίδες τουτου
ΣογιούζΣογιούζ άνοιξεάνοιξε στοστο διάστημαδιάστημα, , μεμε συνέπειασυνέπεια καικαι οιοι
τρειςτρεις κοσμοναύτεςκοσμοναύτες νανα φτάσουνφτάσουν στηστη ΓηΓη νεκροίνεκροί λόγωλόγω
αποσυμπίεσηςαποσυμπίεσης, , στιςστις 11 11 ΟκτωβρίουΟκτωβρίου 19711971..



Salyut 2:Salyut 2: ΕκτοξεύτηκεΕκτοξεύτηκε τοντον ΑπριλίουΑπριλίου τουτου 19731973. . ΉτανΉταν
έναςένας απόαπό τουςτους στρατιωτικούςστρατιωτικούς σταθμούςσταθμούς τουτου άκρωςάκρως
απόρρητουαπόρρητου προγράμματοςπρογράμματος ΑλμάζΑλμάζ, , στονστον οποίοοποίο δόθηκεδόθηκε
τοτο όνομαόνομα SalyutSalyut 2 2 γιαγια κάλυψηκάλυψη. . ΜετάΜετά απόαπό δυοδυο μέρεςμέρες οο
σταθμόςσταθμός άρχισεάρχισε νανα χάνειχάνει πίεσηπίεση καικαι τέθηκετέθηκε εκτόςεκτός
λειτουργίαςλειτουργίας..
ΟΟ πραγματικόςπραγματικός σταθμόςσταθμός SalyutSalyut εκτοξεύτηκεεκτοξεύτηκε τοντον ΜάΜάιοιο
τουτου 19731973. . ΛόγωΛόγω βλάβηςβλάβης, , οο σταθμόςσταθμός πυροδότησεπυροδότησε τουςτους
κινητήρεςκινητήρες διόρθωσηςδιόρθωσης τροχιάςτροχιάς μέχριμέχρι πουπου τατα καύσιμάκαύσιμά
τουςτους εξαντλήθηκανεξαντλήθηκαν. . ΕπειδήΕπειδή ήτανήταν ήδηήδη σεσε τροχιάτροχιά καικαι
είχεείχε ανιχνευτείανιχνευτεί απόαπό τατα ραντάρραντάρ τωντων ΔυτικώνΔυτικών, , οιοι
ΣοβιετικοίΣοβιετικοί εμφάνισανεμφάνισαν τοτο σταθμόσταθμό σανσαν τηντην μημη
επανδρωμένηεπανδρωμένη δοκιμαστικήδοκιμαστική πτήσηπτήση CosmosCosmos 557557..



ΣαλιούτΣαλιούτ 33:: ΕκτοξεύτηκεΕκτοξεύτηκε τοντον ΙούνιοΙούνιο τουτου 19741974. . 
ΉτανΉταν καικαι αυτόςαυτός έναςένας σταθμόςσταθμός τύπουτύπου ΑλμάζΑλμάζ, , πουπου
αυτήαυτή τητη φοράφορά λειτούργησελειτούργησε μεμε επιτυχίαεπιτυχία. . ΉτανΉταν
δοκιμαστικήδοκιμαστική πλατφόρμαπλατφόρμα πουπου μπορούσεμπορούσε νανα δεχθείδεχθεί
διάφορεςδιάφορες συσκευέςσυσκευές αναγνώρισηςαναγνώρισης. . ΤονΤον ΙανουάριοΙανουάριο
τουτου 1975 1975 δοκιμάστηκεδοκιμάστηκε μεμε επιτυχίαεπιτυχία καικαι τοτο
πυροβόλοπυροβόλο Nudelmann Nudelmann πουπου διέθετεδιέθετε οο σταθμόςσταθμός, , 
καταστρέφονταςκαταστρέφοντας ένανέναν δορυφόροδορυφόρο πουπου
χρησιμοποιήθηκεχρησιμοποιήθηκε σανσαν στόχοςστόχος! ! ΈμεινεΈμεινε 231 231 ημέρεςημέρες
σεσε τροχιάτροχιά..



Salyut Salyut 44:: ΕκτοξεύτηκεΕκτοξεύτηκε τοτο 19741974. . ΕπανδρώθηκεΕπανδρώθηκε
απόαπό τρίατρία πληρώματαπληρώματα ((τωντων ΣογιούζΣογιούζ 1717, , ΣογιούζΣογιούζ
1818 καικαι ΣογιούζΣογιούζ 2121), ), έναένα απόαπό τατα οποίαοποία έμεινεέμεινε στοστο
σταθμόσταθμό γιαγια 63 63 ημέρεςημέρες. . ΟΟ σταθμόςσταθμός τέθηκετέθηκε εκτόςεκτός
τροχιάςτροχιάς τοτο 19771977, , παραμένονταςπαραμένοντας σεσε τροχιάτροχιά 770 770 
ημέρεςημέρες..
Salyut Salyut 55:: ΕκτοξεύτηκεΕκτοξεύτηκε τοτο 19761976. . ΉτανΉταν οο
τελευταίοςτελευταίος σταθμόςσταθμός ΑλμάζΑλμάζ. . ΠαρέμεινεΠαρέμεινε σεσε τροχιάτροχιά
412 412 ημέρεςημέρες. . ΜετάΜετά τοντον ΣαλιούτΣαλιούτ 5, 5, οο ΣοβιετικόςΣοβιετικός
στρατόςστρατός έκρινεέκρινε ότιότι τοτο τακτικότακτικό πλεονεκτημαπλεονεκτημα απόαπό
τητη χρήσηχρήση τουτου σταθμούσταθμού δενδεν άξιζεάξιζε τατα έξοδαέξοδα τουτου
προγράμματοςπρογράμματος ΑλμάζΑλμάζ καικαι τοτο εγκατέλειψεεγκατέλειψε. . 



Salyut Salyut 66:: ΕκτοξεύτηκεΕκτοξεύτηκε τοτο 19771977. . ΑπόΑπό τοτο 1977 1977 έωςέως
τοτο 1982, 1982, οο σταθμόςσταθμός επανδρώθηκεεπανδρώθηκε απόαπό πέντεπέντε
πληρώματαπληρώματα μακράςμακράς διαρκείαςδιαρκείας καικαι έντεκαέντεκα
πληρώματαπληρώματα πουπου έμεινανέμειναν γιαγια μικρότερομικρότερο χρονικόχρονικό
διάστημαδιάστημα. . ΤοΤο 1981, 1981, οο ΣαλιούτΣαλιούτ 6 6 
χρησιμοποιήθηκεχρησιμοποιήθηκε γιαγια νανα δοκιμαστείδοκιμαστεί ηη σύνδεσησύνδεση σεσε
τροχιάτροχιά μεμε τοτο μημη επανδρωμένοεπανδρωμένο σκάφοςσκάφος TKSTKS, , πουπου
αργότερααργότερα χρησιμοποιήθηκεχρησιμοποιήθηκε σανσαν μέροςμέρος τουτου
σταθμούσταθμού ΜιρΜιρ. . 



Salyut 7:Salyut 7: ΕκτοξεύτηκεΕκτοξεύτηκε τοτο 19821982. . ΕπανδρώθηκεΕπανδρώθηκε
συνολικάσυνολικά γιαγια τέσσερατέσσερα χρόνιαχρόνια καικαι δυοδυο μήνεςμήνες, , κατάκατά
τητη διάρκειαδιάρκεια τωντων οποίωνοποίων τοντον επισκέφτηκανεπισκέφτηκαν ΓάλλοιΓάλλοι
καικαι ΙνδοίΙνδοί αστροναύτεςαστροναύτες, , εκτόςεκτός τωντων ΣοβιετικώνΣοβιετικών. . 

ΈγινανΈγιναν πολλάπολλά πειράματαπειράματα καικαι παρατηρήσειςπαρατηρήσεις, , καικαι
χρησιμοποιήθηκεχρησιμοποιήθηκε γιαγια νανα δοκιμαστείδοκιμαστεί καικαι ηη
σύνδεσησύνδεση μεμε τατα σκάφησκάφη ΚόσμοςΚόσμος, , προκειμένουπροκειμένου νανα
αναπτυχθείαναπτυχθεί ηη τεχνολογίατεχνολογία γιαγια τηντην κατασκευήκατασκευή τουτου
διαστημικούδιαστημικού σταθμούσταθμού ΜιρΜιρ. . ΟΟ ΣαλιούτΣαλιούτ 7 7 τέθηκετέθηκε
εκτόςεκτός τροχιάςτροχιάς τοτο ΦεβρουάΦεβρουάριοριο τουτου 19911991. . 



Skylab Skylab –– ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ
ΟΟ Skylab Skylab ήτανήταν οο πρώτοςπρώτος διαστημικόςδιαστημικός σταθμόςσταθμός πουπου
τέθηκετέθηκε σεσε τροχιάτροχιά απόαπό τιςτις ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ. . ΕκτοξεύθηκεΕκτοξεύθηκε τοτο 1973 1973 
καικαι παρέμεινεπαρέμεινε σεσε τροχιάτροχιά έωςέως τοτο 1979. 1979. ΤονΤον επισκέφθηκανεπισκέφθηκαν
3 3 επανδρωμένεςεπανδρωμένες αποστολέςαποστολές απόαπό 3 3 αστροναύτεςαστροναύτες ηη
καθεμίακαθεμία, , απόαπό τοτο 1973 1973 έωςέως τοτο 1974, 1974, οιοι οποίεςοποίες διέμεινανδιέμειναν
αντίστοιχααντίστοιχα 28, 59 28, 59 καικαι 84 84 ημέρεςημέρες. . 

ΈγινανΈγιναν πολλάπολλά πειράματαπειράματα, , κυρίωςκυρίως μελετήθηκανμελετήθηκαν οιοι
επιπτώσειςεπιπτώσεις τηςτης έλλειψηςέλλειψης βαρύτηταςβαρύτητας στονστον ανθρώπινοανθρώπινο
οργανισμόοργανισμό καικαι οο ΉλιοςΉλιος. . ΜάλισταΜάλιστα μεμε τοτο τηλεσκόπιοτηλεσκόπιο
ακτίνωνακτίνων ΧΧ τουτου SkylabSkylab ανακαλύφθηκανανακαλύφθηκαν οιοι στεμματικέςστεμματικές
οπέςοπές τουτου ΗλίουΗλίου..



ΟΟ Skylab Skylab 
σεσε τροχιάτροχιά







MIR MIR –– ΣοβιετικήΣοβιετική ΈνωσηΈνωση//ΡωσίαΡωσία

O O MirMir ((ειρήνηειρήνη σταστα ρωσικάρωσικά) ) ήτανήταν έναςένας σοβιετικόςσοβιετικός
διαστημικόςδιαστημικός σταθμόςσταθμός. . ΤέθηκεΤέθηκε σεσε τροχιάτροχιά τοντον
ΦεβρουάριοΦεβρουάριο τουτου 1986 1986 καικαι ήτανήταν σεσε λειτουργίαλειτουργία
μέχριμέχρι τοτο ΜάρτιοΜάρτιο τουτου 2001. 2001. ΕίναιΕίναι οο
μακροβιότεροςμακροβιότερος διαστημικόςδιαστημικός σταθμόςσταθμός πουπου
λειτούργησελειτούργησε μέχριμέχρι τώρατώρα στοστο διάστημαδιάστημα. . ΠαρέμεινεΠαρέμεινε
σεσε τροχιάτροχιά 15 15 χρόνιαχρόνια παρόλοπαρόλο πουπου είχεείχε
κατασκευαστείκατασκευαστεί γιαγια νανα μείνειμείνει περίπουπερίπου 5 5 μεμε 6 6 
χρόνιαχρόνια. . 



ΟΟ ΜιρΜιρ πήρεπήρε τηντην τελικήτελική τουτου μορφήμορφή τοτο 1996. 1996. ΉτανΉταν
τότετότε πουπου προστέθηκεπροστέθηκε ηη τελευταίατελευταία υπομονάδαυπομονάδα στοστο
σταθμόσταθμό. . ΈτσιΈτσι, , οο ΜιρΜιρ διέθετεδιέθετε πλέονπλέον 6 6 υπομονάδεςυπομονάδες, , 
καικαι μίαμία ακόμαακόμα πουπου χρησιμοποιούτανχρησιμοποιούταν γιαγια τοντον
""ελλιμενισμόελλιμενισμό" " τωντων διαστημικώνδιαστημικών λεωφορείωνλεωφορείων. . 
ΑκόμαΑκόμα στονστον ΜιρΜιρ μπορούσανμπορούσαν νανα ελλιμενιστούνελλιμενιστούν τατα
ΣογιούζΣογιούζ καικαι τατα αυτόματααυτόματα οχήματαοχήματα τύπουτύπου
Progress, Progress, τατα οποίαοποία μετέφερανμετέφεραν καύσιμακαύσιμα καικαι
εφόδιαεφόδια..



ΟΟ Mir Mir 
ολοκληρωμένοςολοκληρωμένος





ΜετάΜετά τητη πτώσηπτώση τηςτης ΣοβιετικήςΣοβιετικής ΈνωσηςΈνωσης, , οιοι ΗΠΑΗΠΑ
συνεργάστηκανσυνεργάστηκαν μεμε τητη ΡωσίαΡωσία καικαι επιτράπηκεεπιτράπηκε στιςστις
ΗΠΑΗΠΑ ηη αποστολήαποστολή αστροναυτώναστροναυτών στοστο διαστημικόδιαστημικό
σταθμόσταθμό. . ΗΗ στενήστενή συνεργασίασυνεργασία επήλθεεπήλθε ότανόταν τοτο
διαστημικόδιαστημικό λεωφορείολεωφορείο AtlantisAtlantis ενώθηκεενώθηκε μεμε τοτο ΜιρΜιρ τοτο
19951995. . 



ΔέχθηκεΔέχθηκε συνολικάσυνολικά 104 104 αστροναύτεςαστροναύτες απόαπό τηντην ΡωσίαΡωσία, , 
τιςτις ΗΠΑΗΠΑ καικαι άλλεςάλλες χώρεςχώρες, , ενώενώ υπέστηυπέστη
περισσότερεςπερισσότερες απόαπό 1000 1000 βλάβεςβλάβες, , μιαμια πυρκαγιάπυρκαγιά καικαι
μίαμία παραλίγοπαραλίγο καταστροφικήκαταστροφική σύγκρουσησύγκρουση μεμε σκάφοςσκάφος
ανεφοδιασμούανεφοδιασμού. . 
ΗΗ πτώσηπτώση τηςτης ΣοβιετικήςΣοβιετικής ένωσηςένωσης είχεείχε επηρεάσειεπηρεάσει καικαι
τοτο ΜιρΜιρ καθώςκαθώς υπήρχευπήρχε ηη σκέψησκέψη τηςτης καταστροφήςκαταστροφής
τουτου λόγωλόγω οικονομικώνοικονομικών προβλημάτωνπροβλημάτων, , ενώενώ έναςένας
αστροναύτηςαστροναύτης, , οο ΣεργκέιΣεργκέι ΚρικάλεφΚρικάλεφ έμεινεέμεινε
ολομόναχοςολομόναχος έναένα χρόνοχρόνο στοστο ΜιρΜιρ, , πολύπολύ περισσότεροπερισσότερο
απαπ' ' όσοόσο είχεείχε προγραμματιστείπρογραμματιστεί, , εξαιτίαςεξαιτίας επίσηςεπίσης
οικονομικώνοικονομικών προβλημάτωνπροβλημάτων καθώςκαθώς καικαι τουτου
γενικότερουγενικότερου χάουςχάους πουπου επικρατούσεεπικρατούσε στηστη χώραχώρα τητη
περίοδοπερίοδο εκείνηεκείνη σταστα κλιμάκιακλιμάκια τηςτης πολιτικήςπολιτικής καικαι
στρατιωτικήςστρατιωτικής ηγεσίαςηγεσίας. . 



ISSISS –– IInternational nternational SSpace pace SStationtation

ΟΟ ΔιεθνήςΔιεθνής ΔιαστημικόςΔιαστημικός ΣταθμόςΣταθμός αποτελείαποτελεί ίσωςίσως
τοτο μεγαλύτερομεγαλύτερο, , πιοπιο φιλόδοξοφιλόδοξο καικαι πιοπιο πολύπλοκοπολύπλοκο
επιστημονικόεπιστημονικό πρόγραμμαπρόγραμμα στηνστην ιστορίαιστορία τηςτης
κατάκτησηςκατάκτησης τουτου διαστήματοςδιαστήματος. . 

ΑποτελείΑποτελεί τητη προσπάθειαπροσπάθεια συνεργασίαςσυνεργασίας τωντων
παρακάτωπαρακάτω διαστημικώνδιαστημικών υπηρεσιώνυπηρεσιών:: NASANASA
((ΗΠΑΗΠΑ),), ESAESA ((ΕυρώπηΕυρώπη), ), ηη RKARKA ((ΡωσίαΡωσία), ), CSACSA
((ΚαναδάςΚαναδάς), ), ηη JAXAJAXA ((ΙαπωνίαΙαπωνία) ) ενώενώ συμμετέχεισυμμετέχει καικαι
ηη AEBAEB ((ΒραζιλίαΒραζιλία). ). 



ΟΟ ISSISS άρχισεάρχισε νανα κατασκευάζεταικατασκευάζεται τοτο 1998 1998 καικαι δενδεν
έχειέχει ολοκληρωθείολοκληρωθεί έωςέως σήμερασήμερα..



ΜέχριΜέχρι τοτο 2010, 2010, όπουόπου θαθα αποσυρθούναποσυρθούν τατα
διαστημικάδιαστημικά λεωφορείαλεωφορεία τηςτης NASA, NASA, έχειέχει
προγραμματιστείπρογραμματιστεί νανα ενσωματωθούνενσωματωθούν τατα
εναπομείνανταεναπομείναντα 7 7 κύριακύρια τμήματατμήματα ((εργαστήριαεργαστήρια
κυρίωςκυρίως) ) καικαι 6 6 μικρότεραμικρότερα συναρμολογούμενασυναρμολογούμενα
τμήματατμήματα ((πχπχ ηλιακοίηλιακοί συλλέκτεςσυλλέκτες καικαι συνδετικάσυνδετικά
τμήματατμήματα επέκτασηςεπέκτασης).).



O ISS O ISS ΣΗΜΕΡΑΣΗΜΕΡΑ



ΔιάφοραΔιάφορα ΣτοιχείαΣτοιχεία

ΑρχικάΑρχικά οιοι διάφορεςδιάφορες χώρεςχώρες είχανείχαν τιςτις δικάδικά τουςτους
σχέδιασχέδια γιαγια τοτο διάστημαδιάστημα, , ηη NASANASA σκόπευεσκόπευε νανα
κατασκευάσεικατασκευάσει τοντον ΔιαστημικόΔιαστημικό ΣταθμόΣταθμό FreedomFreedom, , 
ηη RKA RKA τοντον Mir 2 Mir 2 καικαι ηη ESA ESA τοτο τροχιακότροχιακό
εργαστήριοεργαστήριο ColumbusColumbus. . ΟΟ ISSISS ήτανήταν τοτο τελικότελικό
αποτέλεσμααποτέλεσμα, , ότανόταν αποφάσισαναποφάσισαν νανα συνεργαστούνσυνεργαστούν..
ΑπόΑπό τοτο 2000 2000 έωςέως σήμερασήμερα έχουνέχουν σταλείσταλεί 14 14 
αποστολέςαποστολές τριώντριών ατόμωνατόμων στονστον διαστημικόδιαστημικό σταθμόσταθμό
όπουόπου ηη καθεμίακαθεμία έχειέχει παραμείνειπαραμείνει απόαπό 128 128 ημέρεςημέρες
έωςέως πάνωπάνω απόαπό 200 (200 (ηη τωρινήτωρινή). ). 
ΌτανΌταν οο σταθμόςσταθμός ολοκληρωθείολοκληρωθεί θαθα μπορείμπορεί νανα
φιλοξενήσειφιλοξενήσει μέχριμέχρι 6 6 άτομαάτομα..



ΣτονΣτον σταθμόσταθμό ελλιμενίζονταιελλιμενίζονται προςπρος τοτο παρόνπαρόν τατα
οχήματαοχήματα Soyuz, Progress Soyuz, Progress καικαι τατα διαστημικάδιαστημικά
λεωφορείαλεωφορεία, , ενώενώ υπάρχουνυπάρχουν αρκετέςαρκετές προτάσειςπροτάσεις γιαγια
τατα μελλοντικάμελλοντικά οχήματαοχήματα. . 
ΑπόΑπό τοτο 2001 2001 έωςέως σήμερασήμερα έχουνέχουν μετέβημετέβη στονστον ISSISS
4 4 πρώτοιπρώτοι τουρίστεςτουρίστες τουτου διαστήματοςδιαστήματος, , 
πληρώνονταςπληρώνοντας αντίτιμοαντίτιμο 20 20 εκατομμυρίωνεκατομμυρίων δολαρίωνδολαρίων
στηνστην ΡωσικήΡωσική ΥπηρεσίαΥπηρεσία ΔιαστήματοςΔιαστήματος, , ενώενώ
ανακοινώθηκεανακοινώθηκε ότιότι όλεςόλες οιοι θέσειςθέσεις είναιείναι κλειστέςκλειστές έωςέως
τοτο 2009! 2009! 
ΥπολογίζεταιΥπολογίζεται νανα βρίσκεταιβρίσκεται σεσε τροχιάτροχιά τοτο ελάχιστοελάχιστο
έωςέως τοτο 20162016--2017.2017.
ΑπόΑπό αυτόναυτόν ίσωςίσως ξεκινήσουνξεκινήσουν μελλοντικέςμελλοντικές
αποστολέςαποστολές προςπρος τητη ΣελήνηΣελήνη καικαι τοντον ΆρηΆρη..



ΣτοΣτο μέλλονμέλλον.. (?).. (?)

....ίσωςίσως άνθρωποιάνθρωποι νανα ζουνζουν σεσε τεράστιουςτεράστιους
διαστημικούςδιαστημικούς σταθμούςσταθμούς όπουόπου θαθα λαμβάνουνλαμβάνουν χώραχώρα
επιστημονικέςεπιστημονικές εφαρμογέςεφαρμογές καικαι θαθα γίνονταιγίνονται
πειράματαπειράματα. . 
....ίσωςίσως ακόμαακόμα θαθα κατασκευάζονταικατασκευάζονται ενεν τροχιάτροχιά
διαστημικάδιαστημικά οχήματαοχήματα καικαι οιοι διαστημικοίδιαστημικοί σταθμοίσταθμοί
θαθα είναιείναι τατα ««λιμάνιαλιμάνια»» τουτου μέλλοντοςμέλλοντος..
....ίσωςίσως υπάρχουνυπάρχουν διαστημικοίδιαστημικοί σταθμοίσταθμοί//ξενοδοχείαξενοδοχεία, , 
σταστα οποίαοποία θαθα μπορείμπορεί οο καθέναςκαθένας νανα κάνεικάνει διακοπέςδιακοπές
μεμε θέαθέα τητη ΓηΓη, , τοτο ΦεγγάριΦεγγάρι ήή τατα δαχτυλίδιαδαχτυλίδια τουτου
ΚρόνουΚρόνου..   ..   



ΔικτυακέςΔικτυακές ΠηγέςΠηγές
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