
EΡΕYΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 
ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

Φαντάσου πως κάποια μέρα μπορεί αντί να 
κατοικούμε στην Γη, να «μεταναστεύσουμε» σε 
έναν άλλο πλανήτη! Όσο απίθανο και αν 
ακούγεται, επιστήμονες εξετάζουν την πιθανή 
κατάκτηση του διαστήματος από τον άνθρωπο. Τι 
γνωρίζουμε όμως γι’ αυτό; 
 

 

 



ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ 
• Ως σύμπαν εννοούμε το σύνολο 

των πραγμάτων που υπάρχουν,  το 
σύνολο της ύλης και της ενέργειας.  

 

 

 



ΔΙΑΙΡΕΣΗ 
 

 

 Όλα τα ουράνια σώματα του Σύμπαντος ανήκουν σε 
δύο συστήματα: 

1. Το Ηλιακό σύστημα ή Κοπερνίκειο σύστημα  

(ο Ήλιος, οι Πλανήτες, οι δορυφόροι τους,  

οι Κομήτες, οι διάττοντες αστέρες, οι αερόλιθοι  

και οι βολίδες). 

 

2. Το Σύστημα των απλανών που 

περιλαμβάνει τους αστέρες και τα 

νεφελώματα. 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΜΟ ΣΥΜΠΑΝ 
 

Αυτό το σχέδιο απεικονίζει το 
παρατηρήσιμο σύμπαν. Είναι μια 

σφαίρα με διάμετρο 28 
δισεκατομμύρια έτη φωτός, η 

οποία περιλαμβάνει 15 
τρισεκατομμύρια ήλιους και 

τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια 
γαλαξίες, καθένας εκ των οποίων 

περιέχει κατά μέσο όρο 
εκατοντάδες δισεκατομμύρια 

αστέρια. 

ΕΚΤΑΣΗ 
 Επειδή οι αποστάσεις μεταξύ των 

μελών του Σύμπαντος, των ουρανίων 
σωμάτων, είναι πάρα πολύ μεγάλες 

ήταν αναγκαίο να γίνει χρήση μιας 
μεγάλης μονάδας μήκους, που 

ονομάζεται έτος φωτός και είναι η 
απόσταση που διανύει το φως, με 

ταχύτητα σχεδόν 300.000 km/s.  



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΖΩΗ 

 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ ΧΑΜΠΛ 

 ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ  

     Πώς κοιμούνται και πώς βουρτσίζουν τα δόντια τους; 



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ ΧΑΜΠΛ 
Το Διαστημικό τηλεσκόπιο Χαμπλ (Hubble Space Telescope - HST) είναι ένα 

τηλεσκόπιο το οποίο βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη γη. Τέθηκε σε τροχιά από το 
αμερικανικό Διαστημικό Λεωφορείο Ντισκάβερι το 1990 και έχει πάρει το όνομά του 

από τον αστρονόμο Έντγουιν Χαμπλ. Αν και δεν ήταν το πρώτο διαστημικό 
τηλεσκόπιο, ήταν ένα από τα πιο ευέλικτα και έδωσε σημαντικά αποτελέσματα με 

εικόνες που δεν ήταν εφικτό να ληφθούν από τα επίγεια τηλεσκόπια.  





Η ΜΕΡΑ ΕΝΟΣ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗ 
Δεν είναι εύκολο να γίνει κανείς 

αστροναύτης! Το διάστημα 
παραμένει ακόμα ένα άγνωστο 

μέρος για τον άνθρωπο. Έτσι για να 
μπορέσει να ταξιδέψει κανείς σε 

αυτό, πρέπει να έχει τεράστια 
γενναιότητα, αλλά και πτυχίο 

φυσικής, μηχανικής ή και 
μαθηματικών! Επίσης πρέπει να 
περάσει από ειδική εκπαίδευση, 

ώστε να αποκτήσει βασικές γνώσεις 
διαστημικής μηχανικής, ρομποτικής, 

πλοήγησης, αλλά και ιατρικής! Η 
εκπαίδευση αυτή διαρκεί από 4 έως 

10 χρόνια!  

 

Το να περάσει κανείς έστω 

και λίγες μέρες σε ένα 

διαστημόπλοιο είναι εξαιρετικά 

δύσκολο, αλλά και αστείο 

κάποιες φορές, καθώς ό, τι 

θεωρούμε αυτονόητο εδώ στη 

Γη δεν υπάρχει! Ειδικά η έλλειψη 

βαρύτητας δημιουργεί 

δυσκολία ακόμα και στα πιο 

απλά και καθημερινά 

πράγματα.  







                      ΤΑΙΝΙΕΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 

-   AVATAR 
  
-LOST  IN  SPACE 
 

-A  SPACE   ODYSSEY 
 

-STAR  WARS 
 
 
 
 
 
 



                          A V A T A R  ( 2009 ) 

Η ταινία διαδραματίζεται  στα μέσα του 22ου αιώνα, 
στον πλανήτη Πανδώρα , όπου κατοικεί η φιλήσυχη 
φυλή των Να Βι και στον οποίο υπάρχει ένα 
πολύτιμο ορυκτό , το ουνομπταίνιο, απαραίτητο για 
την επιβίωση του ανθρώπινου γένους. 



               L O S T   I N  S P A C E   
              ( ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ) 

 

Διήρκησε 3 περιόδους, με 83 συνολικά επεισόδια που 
προβλήθηκαν στις ΗΠΑ από τις 15 Σεπτεμβρίου 1965 
εως και τις 6 Μαρτίου 1968. Προβλήθηκε στην Ελλάδα 
κατά την αρχή της δεκαετίας του '70 

και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. 



Υπόθεση :  

Το 1997 η Γη υποφέρει από τεράστιο υπερπληθυσμό 
και ο καθηγητής Τζον Ρόμπινσον, η σύζυγος του 
Μωρίν, τα παιδιά τους και ο Ταγματάρχης Ντον Γουεστ 
επιλέγονται να σταλούν στον 3ο  κατά σειρά πλανήτη 
του αστερισμού "Άλφα του Κενταύρου" , προκειμένου 
να ιδρύσουν κατοικία που στην συνέχεια θα μπορεί να 
κατοικηθεί από γήινους.  



 A  S P A C E    O D Y S S E Y   ( 2001 ) 

 

Η ταινία στρέφεται γύρω από θέματα 
όπως η ανθρώπινη εξέλιξη, η τεχνική 
νοημοσύνη και η εξωγήινη  ζωή.  



                     S T A R     W A R S 
   ( ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ)  

Η 1η προβλήθηκε στις  25 Μαΐου 1977 και εκ τότε 
δημιούργησε ένα φαινόμενο pop κουλτούρας, το οποίο 
γέννησε 5 ακόμα ταινίες καθώς και εκτεταμένη λίστα από 
κόμικς, βιβλία, ηλεκτρονικά παιχνίδια, φιγούρες… Ο πόλεμος 
των άστρων είναι μια διαστημική όπερα. Τέλος από τα πιο 
χαρακτηριστικά στοιχεία στο σύμπαν του πολέμου των 
άστρων είναι η δύναμη.    



 Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Σ   Σ’ Α Λ Λ Ε Σ  ΤΑΙΝΙΕΣ 

•  ΜΟΟΝ      

 

• BATTLESTAR 

 

• GALACTICA 

 

• GRAVITY   



ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

ΙΣΙΔΩΡΑ ΚΑΤΣΙΛΑ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΛΑΧΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΡΑΓΩΤΗ 

ΕΛΕΑΝΝΑ ΓΚΕΚΑ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΚΚΑ 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 


