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 ἱ ἄνθρωποι κοιτοῦσαν πάντα μέ θαυμασμό καί περιέργεια τόν οὐρανό, 
ἐνῶ ἕνας περίπατος στό διάστημα δέν ἔλειπε ποτέ ἀπό τά ὄνειρά τους. 
Μετά ἀπό τίς πρῶτες ἐπιτυχημένες ἀποστολές στό φεγγάρι, ἄρχισαν νά 

ὀνειρεύονται κάτι πιό μόνιμο: τό στήσιμο ἑνός σταθμοῦ ἔξω ἀπό τά ὅρια τῆς 
γήινης ἀτμόσφαιρας, πού θά λειτουργοῦσε σάν ἕνα ἀνοιχτό παράθυρο στό 
σύμπαν. Πέρασε καιρός. Πολλά πέτυχαν στό μεταξύ, ἀλλά τό πρῶτο ὄνειρο 
παρέμενε, ὥσπου... τό 1998 ἄρχισε νά γίνεται πραγματικότητα. Ἄρχισε νά 
στήνεται ὁ Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ΔΔΣ) ἤ International Space 
Station (ISS). Μέσα στό 2010 ἴσως ὁλοκληρωθεῖ.

Γιά τήν κατασκευή, τή συναρμολόγηση καί τή λειτουργία 
του συνεργάστηκαν ἐπιστήμονες καί τεχνίτες ἀπ’ ὅλο τόν 
κόσμο. Πρωτοστάτησαν δύο πολυεθνικοί ὀργανισμοί πού 
ἀσχολοῦνται μέ τήν ἐξερεύνηση τοῦ διαστήματος: NASA 
(National Aeronautics and Space Administration), καί ESA 
(Εὐρωπαϊκός Ὀργανισμός Διαστήματος, στόν ὁποῖο ἀνήκει 
ἀπό τό 2005 καί ἡ Ἑλλάδα), ἐνῶ ἄλλα κράτη ὅπως ἡ Ρωσία, 

ἡ Ἰαπωνία καί ὁ Καναδάς συμμετεῖχαν μεμονωμένα. Ὁ ΔΔΣ μ’ ἄλλα λόγια ἦταν σάν 
νά ἕνωσε τά ὄνειρα ὅλων τῶν κρατῶν..., σέ μιά κοινή προσπάθεια γνωριμίας μέ τόν 
κόσμο, στόν ὁποῖο μᾶς ἔβαλε ὁ Θεός νά ζήσουμε μαζί... 

Τό μέγεθος τοῦ ΔΔΣ ξεπερνάει τό Ὀλυμπιακό Στάδιο τῆς Ἀθήνας (108 μέτρα 
μῆκος, 88 μέτρα πλάτος καί 44 μέτρα ὕψος), ἐνῶ τό βάρος του φτάνει τούς 500 
τόνους.

Βρίσκεται σέ ὕψος 400 περίπου χιλιομέτρων πάνω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς Γῆς καί 
περιστρέφεται γύρω ἀπό αὐτήν μέ ταχύτητα περίπου 28.000 km/h. Ἔτσι σέ μιάμιση 
ὥρα ὁλοκληρώνει μία περιστροφή γύρω ἀπό τή γῆ. 

Ὁ ΔΔΣ ἀποτελεῖ τόπο κατάλληλο γιά πειράματα σέ συνθῆκες ἔλλειψης βαρύτητας. 
Εἶναι κι ἕνα παρατηρητήριο: καταγρά φει συνεχῶς ὅ,τι συμβαίνει στό διαστη μικό 

  

 Μιά διεθνής συνεργασία

Ἕνα τεράστιο διαστημικό συγκρότημα...

Ἕνα ἐργαστήριο αἰωρούμενο στό διάστημα...
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χῶρο, τή γήινη ἐπιφάνεια καί τή γήινη 
ἀτμόσφαιρα. Πλουτίζει ἔτσι τίς γνώσεις  
μας στήν ἀστρονομία, τήν ὠκεα νο γρα-
φία, τή γεωλογία καί τή μετεωρο λογία 
καί ἀλλάζει τόν τρόπο μέ τόν ὁ   ποῖο βλέ-
πουμε τή Γῆ, τό ἡλιακό μας σύστημα 
καί τό Σύμπαν.

 
Δύσκολο, πράγματι, ἔργο τό στήσιμο 

ἑ  νός τέτοιου γιγάντιου σταθμοῦ στό 
 «ση μεῖο» πού βρίσκεται. Δέν ἦταν βέ-
βαια δυνατό νά μεταφερθεῖ ἕτοιμος... 
Τά κομ μάτια μεταφέρθηκαν ἕνα ἕνα στό 
δι   ά  στημα μέ τή βοήθεια πυραύλων καί 
διαστημικῶν λεωφορείων. 50 περίπου 
ἐκτοξεύσεις χρειάστηκαν γιά τή μεταφο-
ρά αὐτή, πού κράτησε 12 χρόνια. Κάθε 
νέο τμῆμα πού ἔφτανε συνδεόταν στά 
ἤδη ὑπάρχοντα. Πῶς;

Τεράστιοι ρομποτικοί βραχίονες ἔκα-
ναν τή βαριά δουλειά. Χρειάζονταν ὅμως 
καί χέρια. Οἱ ἀστροναῦτες ἔπρεπε νά 
κάνουν μόνιμη τή διασύνδεση, καί γιά νά 
τό κάνουν αὐτό ἔπρεπε νά βγοῦν ἀπό τό 
σταθμό, νά κάνουν ἕναν... «διαστημικό 
περίπατο», ὅπως λέγεται. Μοιάζει ἁπλό 
καί συναρπαστικό... Εἶναι συναρπαστι-
κό, ἀλλά καθόλου ἁπλό. Τό διάστημα 
εἶναι ἕνα πολύ «σκληρό περιβάλλον». 

Καταρχήν δέν ὑπάρχει ὀξυγόνο γιά τήν 
ἀναπνοή. Ἔπειτα ἡλιακή ἀκτινοβολία 
ὑψηλῆς ἐνέργειας πέφτει κατευθείαν 
ἐπάνω στό δέρμα προκαλώντας βλάβες. 
Οἱ ἀκραῖες θερμοκρασίες εἶναι μιά πρό-
σθετη δυσκολία, ἐνῶ ἡ ἔλλειψη βαρύ-
τητας δυσκολεύει τούς ἀστροναῦτες νά 
ἐλέγξουν τίς κινήσεις τους. Τέλος, ἄν δέν 

εἶναι καλά δεμένοι στό σκάφος μπορεῖ 
νά παρασυρθοῦν μακριά καί τότε... 

Σχεδιάστηκαν ἔτσι, ὥστε ν’ ἀντιμετω-
πιστοῦν τά προβλήματα αὐτά. Ἀερο-
στε γεῖς, καλύπτουν ὁλόκληρο τό σῶμα 
σέ πολ λαπλές στρώσεις. Οἱ μέσα στρώ-
σεις  ἔχουν σκοπό νά ἐλέγχουν τή θερ-
μοκρασία, ἐνῶ οἱ ἔξω στρώσεις νά 
προ στα τεύουν ἀπό τίς ἀκτίνες ὑψηλῆς 
ἐνέργει ας. Στήν πλάτη τῶν διαστημικῶν 
στο λῶν εἶναι προσαρτημένα δοχεῖα μέ 
ἀρκε τό ὀξυγόνο γιά πολλές ὧρες. Ὅλα 
αὐτά μπορεῖ δυσκολεύουν τήν κίνηση, 
ἀσφαλίζουν ὅμως τόν ἀστροναύτη.

Ἕνας ἐγχείρημα συναρπαστικό, ὅσο 
καί δύσκολο καί πολυδάπανο. Ἀξίζει; 
Ναί! 

Γιά πολλούς λόγους, πού ἔχουν νά κά-
νουν μέ τά πρακτικά ὀφέλη στήν ἀνθρω-
πότητα, ἀλλά καί γιά ἕναν ξεχωριστό... 
Διότι κάθε παράθυρο πού ἀνοίγει στό 
Σύμπαν ἀνοίγει καί νέους ὁρίζοντες στή 
γνώση. Κι ὅσο περισσότερα γνωρίζουμε 
γιά τόν κόσμο, τόσο περισσότερο κατα-
λαβαίνουμε μιά σημαντική ἀλήθεια: πώς 
αὐτά πού ἀγνοοῦμε εἶναι πολύ πε   ρισ-
 σότερα ἀπό αὐτά πού ξέρουμε... Καί γε-
μίζουμε μ’ ἕνα αἴσθημα δέους καί θαυ-
μασμοῦ γιά τή Δημιουργία τοῦ Θεοῦ. 

Καί λέμε μαζί μέ τόν ποιητή ἐπιστή-
μονα. «Μέσα στή σιωπή τοῦ διαστήμα-
τος, μπόρεσα ν’ ἀφουγκραστῶ καλύτερα 
τήν ἀνάσα τοῦ Θεοῦ»!

Ὁδοιπόρος

 
Ἡ κατασκευή του

Διαστημικοί περίπατοι

Διαστημικές στολές...

 Διαστημικός σταθμός




