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Χρονολόγιο Αεροδιαστημικής: Απόσπασμα

από το βιβλίο του Δ.Γ. Παπανίκα  ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

-----------------------------------------------------------

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ
Μερικοί σημαντικοί σταθμοί εξέλιξης μέχρι το 2003

Χρονολογία Γεγονός

2100 π.Χ. Ολοκληρώθηκε το Stonehenge στη σημερινή του μορφή.
1500 π.Χ. Οι Βαβυλώνιοι αναγνωρίζουν το 18χρόνο κύκλο για τις εκλείψεις της 

Σελήνης. 
540 π.Χ. Οι Βαβυλώνιοι διαιρούν  τον ουρανό σε 12 αστερισμούς (τα Ζώδια) ώστε 

οι ιερείς τους να κάνουν προβλέψεις.
350 π.Χ. Ο Αριστοτέλης ορίζει το σύμπαν με κέντρο τη Γη.
270 π.Χ. Ο Αρίσταρχος ο Σάμιος προτείνει το Ηλιοκεντρικό σύμπαν.
140 μ.Χ. Ο Πτολεμαίος εξηγεί την κίνηση των ουράνιων σωμάτων θεωρώντας τη 

Γη στο κέντρο του σύμπαντος. 
813 Οι Άραβες δημιουργούν σχολή Αστρονομίας στη Βαγδάτη.
850 Οι Άραβες τελειοποιούν τον Αστρολάβο.
1150 Οι Κινέζοι αναπτύσσουν τους πρώτους πυραύλους βασισμένοι στην 

ανακάλυψη της πυρίτιδας.
1543 Ο Κοπέρνικος εξηγεί την κίνηση των πλανητών βασισμένος στο 

Ηλιοκεντρικό σύμπαν.

……………………………………………………………………………………

.
1580 Ο Brahe αρχίζει να παρατηρεί τους πλανήτες.
1596 Ο Κέπλερ δημοσιεύει το ‘’Cosmic Mystery’’ που περιέχει το μοντέλο του 

για το ηλιακό σύστημα.
1600 Ο Giordano Bruno καίγεται στην πυρά λόγω της άποψής του ότι 

υπάρχουν κατοικημένοι κόσμοι μέσα σε ένα άπειρο σύμπαν.
1609 Ο Κέπλερ δημοσιεύει το ‘’Astronomy Nova’’ που περιέχει τους δύο 

πρώτους από τους τρεις νόμους του για την κίνηση των πλανητών.
1610 Ο Γαλιλαίος δημοσιεύει το ‘’Sidereus Nuncius’’ στο οποίο αναφέρονται οι 

παρατηρήσεις του με το τηλεσκόπιο.
1655 Ο Huygens ανακαλύπτει τον Τιτάνα. Δύο χρόνια αργότερα βεβαιώνει την 

ύπαρξη δαχτυλιδιών γύρω από τον Κρόνο.

…………………………………………………………………………………
1923 O Hermann Oberth δημοσιεύει στη Γερμανία το ‘’The Rocket into 

Interplanetary Space’’.
1926 Ο αμερικάνος Robert Goddard εκτοξεύει τον πρώτο πύραυλο υγρών 

καυσίμων.

……………………………………………………………………….
1957 Οι Σοβιετικοί εκτοξεύουν τον Sputnik, τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο.
1958 Εκτοξεύεται ο Explorer I, που ανακαλύπτει τις ζώνες ακτινοβολίας Van 

Allen. Δημιουργείται η NASA (National Aeronautics and Space 

Administration). 
1959 H NASA επιλέγει 7 αστροναύτες στο πρόγραμμα Mercury.
1960 Εκτοξεύεται ο Echo I, ο πρώτος πειραματικός τηλεπικοινωνιακός 

δορυφόρος.
1961 Ο Yuri A. Gagarin είναι ο πρώτος άνθρωπος  που  περιφέρεται σε τροχιά

γύρω από τη Γη.

……………………………………………………………………..
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