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Αεροδιαστημική: Σημασία & Εφαρμογές      Αποσπάσματα από το 

Βιβλίο του Δ. Γ. Παπανίκα   ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΔΤ).
-------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις και παραδοχές

Ο  άνθρωπος  απόκτησε  την  ικανότητα  να  λειτουργεί  διαστημοχήματα  από  τη  στιγμή  που  ο
ρωσικός δορυφόρος Sputnik I μπήκε σε γήϊνη τροχιά την 4η Οκτωβρίου 1957. Μέσα σε λίγες δεκαετίες η
αεροδιαστημική τεχνολογία έκανε  τεράστια άλματα ανάπτυξης,  ώστε  ακόμη και  η  πρώτη αμερικανική
στελεχωμένη αποστολή στη Σελήνη το 1969 να ανήκει πλέον στην Ιστορία. 

Σήμερα  δύο  δορυφόροι  (Pioneer I και  ΙΙ)  έχουν  εγκαταλείψει  ήδη  το  ηλιακό  μας  σύστημα
κατευθυνόμενοι  "σ'  άλλους  Γαλαξίες",  ενώ  πλήθος  άλλων,  διαφόρων  τύπων  και  αποστολών,  έχουν
διερευνήσει και εξακολουθούν να διερευνούν τους ηλιακούς πλανήτες, τους δορυφόρους τους, κάποιους
κομήτες και άλλα ουράνια σώματα. Ακόμα, πάρα πολλοί δορυφόροι εκπληρώνουν μυστικές αποστολές
για καθαρά στρατιωτικούς (αμυντικούς και κυρίως επιθετικούς) σκοπούς με πρωταγωνίστριες χώρες τη
Ρωσία αλλά κατά προεξέχοντα ρόλο της Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πολλές άλλες χώρες (Κίνα,
Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία,  Ισραήλ,  Γερμανία, Ιαπωνία,  Ινδίες) έχουν αποκτήσει  την ικανότητα να
εκτοξεύουν διαστημοχήματα και  κυρίως δορυφόρους σε γήϊνη τροχιά με δαπάνες που ανέρχονται  σε
δεκάδες  δισεκατομμύρια  δολάρια  και  ευρώ  κατ'  έτος.  Πρόσφατα  η  Κίνα  έγινε  η  τρίτη  χώρα  που
πραγματοποίησε στελεχωμένη γήινη διαστημική τροχιά με τον πρώτο της αστροναύτη.

Όπως αναφέρθηκε ήδη στην εισαγωγή του Κεφαλαίου 1 το διάστημα θεωρείται ότι αρχίζει στα
περίπου 130 km ύψος πάνω από τη γήϊνη επιφάνεια, όπου η ατμόσφαιρα παύει πλέον να είναι σοβαρό
εμπόδιο στην κίνηση των διαστημοχημάτων, με την αεροδυναμική αντίσταση του αέρα ένεκα της μεγάλης
τροχιακής ταχύτητας των 7,5 και άνω km/s (~27000 και άνω km/h).

Εντελώς σχηματικά σκεπτόμενοι, την απόσταση των 130 km στην Εθνική Οδό διανύουμε μ' ένα
σύγχρονο αυτοκίνητο το πολύ σε μία ώρα. Περίπου τον μισό χρόνο χρειάζεται και ο πύραυλος εκτόξευσης
για να θέσει ένα δορυφόρο σε γήϊνη τροχιά. Για μεγαλύτερα ύψη και για ταξίδια στο διάστημα απαιτείται
περισσότερος  χρόνος,  όπως  π.χ.  για  την  αποστολή  στη  Σελήνη  με  δέκα  ώρες  για  να  τεθεί  η
"Σεληνάκατος" σε τροχιά γύρω από το γήϊνο δορυφόρο μας ή οι περίπου εννέα μήνες για να τεθεί κάποιος
δορυφόρος σε τροχιά γύρω από τον Άρη.

Το διάστημα λοιπόν ή καλύτερα το κατώφλι του διαστήματος ευρίσκεται πολύ κοντά μας. Όμως
είναι εξαιρετικά αφιλόξενο για τον άνθρωπο και για οποιοδήποτε ζωϊκό ή φυτικό οργανισμό. Στο διάστημα
τίποτε δεν μπορεί να επιζήσει και να ζήσει αν δεν έχουν διαμορφωθεί συνθήκες ζωής και διαβίωσης όπως
στη  Γη.  Και  τούτο  μπορεί  να  γίνει  μόνο  με  τεχνητό  τρόπο είτε  ως  εσωτερικός  χώρος  διαμονής  και
εργασίας  ενός  στελεχωμένου  διαστημοχήματος  (όπως  π.χ.  το  ρωσικό  διαστημόχημα  Soyuz ή  το
αμερικανικό Space Shuttle) είτε ως τεχνική "βιόσφαιρα" ενός διαστημικού σταθμού (όπως ο ρωσικός MIR
ή ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός  ISS) είτε μιας σχεδιαζόμενης να λειτουργήσει στο τέλος της πρώτης
εικοσαετίας  του  21ου  αιώνα  πιλοτικής  στελεχωμένης  βάσης  στον  Άρη.  Σ'  όλες  τις  στελεχωμένες
διαστημικές αποστολές το μέγιστο ζητούμενο είναι πάντοτε η δημιουργία μιας τεχνητής Βιόσφαιρας για το
πλήρωμα και τους επιβάτες του Διαστημοχήματος και του διαστημικού καταλύματος στον πλανήτη-στόχο.

Αφιλόξενοι και χωρίς ίχνος ζωής είναι επίσης οι οκτώ πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και
οι  δορυφόροι  τους  αλλά  και  όλα  τα  αναρίθμητα  ουράνια  σώματα  στο  Σύμπαν,  ανεξάρτητα  από  τις
πιθανοθεωρητικές και  μέχρι σήμερα αναπόδεκτες θεωρίες περί  ενδεχόμενης ύπαρξης κάποιου είδους
ζωής σε κάποια απ' αυτά. 

Πολλά ερωτήματα και απορίες γεννώνται λοιπόν:
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 Γιατί ενδιαφέρεται ο άνθρωπος είτε ως άτομο ή ως οργανωμένη κοινωνία και κράτος να διερευνήσει

το διάστημα και τα ουράνια σώματα;

 Ποια οφέλη επιδιώκουν να αποκομίσουν τα κράτη και γενικότερα η ανθρωπότητα από τη διερεύνηση

του διαστήματος;

 Μπορεί και αξίζει το κόπο να αξιοποιηθεί ή να γίνει εκμετάλλευση του διαστήματος από τον άνθρωπο;

  

 Ποιο είναι το κόστος της διερεύνησης του διαστήματος για την ανθρωπότητα, όταν σήμερα (2004)

κάθε χιλιόγραμμο ωφέλιμου φορτίου που τίθεται σε διαστημική τροχιά κοστίζει από 5000 μέχρι και
30000 ευρώ (δηλαδή περισσότερο από χρυσάφι);

Σ'  αυτά τα κύρια ερωτήματα και  σε άλλα επιμέρους ζητήματα δίνονται  απαντήσεις σ' αυτό το
Κεφάλαιο λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα γνώση και εξέλιξη στον επιστημονικό και  τεχνολογικό
αλλά και τον πολιτικοοικονομικό και κοινωνικό τομέα. 
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2.2.5 Επιβάλλεται η αξιοποίηση του διαστήματος;

Όπως  δείχνει  η  ανάλυση  στις  προηγούμενες  παραγράφους  δεν  υπάρχει  αμφιβολία  ότι  η
απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι καταφατική. 

Είναι αναπόφευκτη η αξιοποίηση του διαστήματος:

 Ως απόρροια της ανθρώπινης φύσης με την περιέργεια για το άγνωστο, την προδιάθεση για

εξερεύνηση, την επιδίωξη για ανεμπόδιστη από τη γήινη ατμόσφαιρα αστροφυσική παρατήρηση
και οποιαδήποτε επιστημονική ερευνητική δράση.

 Ως δυνατότητα και ευκαιρία ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, π.χ. με εξελιγμένα υλικά παραγόμενα

σε περιβάλλον μικροβαρύτητας (ελάχιστης βαρύτητας), με αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και
των εξωγήινων υλικών, με ανάπτυξη νέων βιοσφαιρών για ανθρώπινη εξωγήινη διαβίωση, με ‘’εξ
ύψους’ κατόπτευση και διόπτευση οποιουδήποτε ορατού και μη σημείου του γήϊνου εδάφους, με
απεριόριστες δυνατότητες τηλεπικοινωνιακής επαφής κ.ά.

 Ως δυνατότητα επέκτασης των συνόρων της Γης και των δυνατοτήτων των ανθρώπων προς κάτι

το διαφορετικό,  το νέο,  το καλύτερο. Τα μυθιστορήματα και  σενάρια επιστημονικής φαντασίας
γοητεύουν αδιάκοπα με κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές για την εξωγήινη ζωή του
ανθρώπου,  την  ύπαρξη  των  (απίθανα  να  υπάρχουν)  εξωγήινων  όντων  και  τις  απίθανες
τεχνολογικές δυνατότητες και προϋποθέσεις για να επαληθευθούν ταινίες όπως ο Πόλεμος των
Άστρων,  Οδύσσεια,  Επαφές τρίτου  τύπου,  Σταρ Τρεκ  κ.α.  Ο Ιούλιος Βερν με  το  φανταστικό
μυθιστόρημά του ‘’Από τη Γη στη Σελήνη’’ επαληθεύτηκε σχεδόν εκατό χρόνια μετά τη συγγραφή
του.  Ποιος  μπορεί  να  αποκλείσει,  ότι  θα  επαληθευτούν  στο  μέλλον  τα  σημερινά  σενάρια
επιστημονικής φαντασίας; Ή έστω τα πιο συντηρητικά απ’ αυτά;
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 Ως δυνατότητα οικονομικής αξιοποίησης και εμπορευματοποίησης διαστημικών ευκαιριών στους

κύριους  τεχνολογικούς  τομείς,  που  ήδη  αναπτύχθηκαν  στα  προηγούμενα:  τηλεπικοινωνίες,
τηλεπισκόπηση  και  τηλεανίχνευση,  μετεωρολογική  παρατήρηση,  πλοήγηση,  ναυσιπλοΐα  και
αεροναυτιλία, διαστημική, πλανητική και διαστρική επιστημονική έρευνα και διερεύνηση.

 Ως δυνατότητα απόκτησης κυριαρχικής πολιτικοστρατιωτικής δύναμης και υπεροψίας από κάποια

υπερδύναμη, της οποίας η πολιτική ηγεσία από εθνικιστική έπαρση και  κατακτητική μανία θα
μπορούσε να στρεβλώσει την αξιοποίηση του διαστήματος και να καταστρατηγήσει την ειρηνική
του  εκμετάλλευση.  Αυτή  ασφαλώς  είναι  η  χειρότερη  εκδοχή  ‘αξιοποίησης’  του  διαστήματος.
Δυστυχώς δεν μπορεί να αποκλειστεί. Όλοι μας όμως ελπίζουμε και αξίζει να αγωνιστούμε να μη
μας προκύψει.
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