
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
Το διάστημα δεν είναι εντελώς άδειο, δηλαδή ένα 

τέλειο κενό, αλλά εμφανίζει περιεκτικότητα 
σε σωματίδια, κυρίως πλάσματος υδρογόνου, ενώ 

περιέχει ακόμαηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία , 
καθώς και τα πολύ μικρής μάζας νετρίνα. περιέχονται 

επίσης γαλαξίες και νεφελώματα.

.
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%86%CE%AD%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1


ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
• Ροές σωματιδίων, γνωστές ως διαστημικοί «άνεμοι», 

καθορίζουν τις περιοχές του διαστήματος. Το 
«Γεωδιάστημα» ξεκινάει από τα ανώτερα στρώματα 
της γήινηςατμόσφαιρας (Ιονόσφαιρα) και φτάνει έως 
τα εξωτερικά άκρα του γήινου μαγνητικού πεδίου, 
όπου δίνει τη θέση του στον Ηλιακό άνεμο.Το
διαπλανητικό διάστημα φτάνει έως την Ηλιόπαυση, 
όπου δίνει τη θέση του στους ανέμους του διαστρικού 
διαστήματος. Το διαστρικό διάστημα φτάνει έως τις 
εξωτερικές παρυφές του Γαλαξία, όπου και χάνεται 
μέσα στην διαγαλαξιακή άβυσσο.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
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ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
• Ως Γεωδιάστημα ορίζεται η περιοχή του 

διαστήματος κοντά στη Γη. Το Γεωδιάστημα
περιλαμβάνει τα ανώτερα στρώματα της γήινης 
ατμόσφαιρας, όπως και την Ιονόσφαιρα και 
την Μαγνητόσφαιρα. Επίσης, οιζώνες ακτινοβολίας 
Van Allen βρίσκονται μέσα στο Γεωδιάστημα.

• Η πυκνότητα στα ανώτερα στρώματα της γήινης 
ατμόσφαιρας, είναι ικανή να προκαλέσει 
αξιοσημείωτη αντίσταση στους τεχνητούς 
δορυφόρους

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
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ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

• Διαγαλαξιακό διάστημα ή μεσογαλαξιακό, είναι 
το διάστημα ανάμεσα σε γαλαξίες. Άδειο από 
διαστημική σκόνη και συντρίμμια είναι η 
καλύτερη φυσική προσέγγιση του 
τέλειου κενού Ωστόσο, η πυκνότητα του 
σύμπαντος δεν είναι ομοιόμορφη, καθώς 
κυμαίνεται από μία σχετικά υψηλή πυκνότητα 
στους γαλαξίες ,έως συνθήκες τεράστιων κενών, 
με πυκνότητες πολύ χαμηλότερες από τον μέσο 
όρο του σύμπαντος. Η θερμοκρασία του 
υπολογίζεται σε μόλις 2,73 °Κ (−270,4 °C ή 
−454,8 °F).

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%8C


ΝΕΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ

• Διαγαλαξιακό διάστημα ή μεσογαλαξιακό, είναι το διάστημα ανάμεσα 
σε γαλαξίες. Είναι η καλύτερη φυσική προσέγγιση του 
τέλειου κενού. πυκνότητα του σύμπαντος δεν είναι ομοιόμορφη, καθώς 
κυμαίνεται από μία σχετικά υψηλή πυκνότητα στους γαλαξίες έως 
συνθήκες τεράστιων κενών, με πυκνότητες πολύ χαμηλότερες από τον μέσο 
όρο του σύμπαντος. Η θερμοκρασία του υπολογίζεται σε μόλις 2,73 °Κ 
(−270,4 °C ή −454,8 °F).

•

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%8C


ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
• Οι πρώτοι οργανισμοί που ταξίδεψαν στο διάστημα ήταν φρουτόμυγες και σπόροι καλαμποκιού σε έναν 

γερμανικό πύραυλο V2 που εκτοξεύθηκε τον Ιούλιο του 1946 από τις ΗΠΑ. Τον αμέσως επόμενο χρόνο 
ακολούθησε ένας πίθηκος, ωστόσο και οι δύο περιπτώσεις ήταν σε υποτροχιακή πτήση.

• Η πρώτη τροχιακή πτήση είχε επιβάτη την Ρώσικη σκυλίτσα Λάικα, η οποία έμεινε στην ιστορία ως το 
πρώτο ζώο που ταξίδεψε σε τροχιά γύρω από τη Γη στις 3 Νοεμβρίου 1957. Δυστυχώς, η σκυλίτσα δεν 
κατάφερε να επιβιώσει από το ιστορικό ταξίδι.

• Δύο χρόνια αργότερα, το 1959 μία μαϊμού ονόματι Μπέικερ ήταν το πρώτο πρωτεύον θηλαστικό που 
επιβίωσε από ένα ταξίδι στο διάστημα. Ο Μπέικερ γύρισε σώος στη Γη, όπου και έζησε μέχρι το 1984.

• Πολλά έχουν αλλάξει από τότε που ο άνθρωπος αποπειράθηκε να ξεπεράσει για πρώτη φορά τα όρια της 
Γης. 50 χρόνια μετά την πρώτη απόπειρα, τουλάχιστον 500 άνθρωποι μέχρι σήμερα έχουν γίνει 
ταξιδευτές του διαστήματος, ενώ ο διαστημικός τουρισμός δεν μοιάζει πια επιστημονική φαντασία αλλά 
απτή πραγματικότητα.

• Πλέον η αποστολή ζώων στο διάστημα γίνεται μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, αφού πλέον υπάρχουν 
οικονομικότερες και πιο πρακτικές λύσεις. Έτσι, η υπόθεση με την μαϊμού στο Ιράν φαντάζει τουλάχιστον 
60 χρόνια πίσω από την εποχή της και από πολλούς θεωρείται κόλπο δημοσίων σχέσεων.

• .
•



ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ
• Μαύρη τρύπα είναι μια συγκέντρωση μάζας σημαντικά 

μεγάλης ώστε η δύναμη της βαρύτητας να μην επιτρέπει σε 
οτιδήποτε να ξεφεύγει από αυτή, παρά μόνο 
μέσω κβαντικής συμπεριφοράς. Το βαρυτικό πεδίο είναι τόσο 
δυνατό, ώστε η ταχύτητα διαφυγής κοντά του ξεπερνά 
την ταχύτητα του φωτός.Ούτε το φως, δεν μπορεί να ξεφύγει 
από τη βαρύτητα της μαύρης τρύπας, εξ ου και η λέξη 
«μαύρη». Ο όρος μαύρη τρύπα (black hole) επινοήθηκε 
το 1967 από τον Αμερικανό αστρονόμο και φυσικό Τζον 
Γουίλερ. Δεν αναφέρεται σε τρύπα με τη συνήθη έννοια (οπή), 
αλλά σε μια περιοχή του χώρου, από την οποία τίποτα δεν 
μπορεί να επιστρέψει.

• Κάποτε ήταν ο πυρήνας ενός γιγάντιου άστρου
• Αν μπορούσαμε να συμπιέσουμε τη Γη μας ολόκληρη στο 

μέγεθος ενός κερασιού, θα την είχαμε μετατρέψει σε μία 
«μαύρη τρύπα». Παρομοίως, αν συμπυκνώναμε τον Ήλιο σε 
μια ακτίνα τριών χιλιομέτρων θα είχε μετατραπεί σε μαύρη 
τρύπα
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