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Γενικά ως μόλυνση χαρακτηρίζεται η οποιαδήποτε παρουσία παθογόνων 

μικροβίων είτε σε αντικείμενα κοινής χρήσης είτε ειδικότερα στην επιφάνεια 

ενός ζωντανού οργανισμού ή και την είσδυσή τους εντός αυτού. Μερικές 

φορές γίνεται λόγος για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, ενώ συνήθως 

εννοείται η ρύπανση.     

 

Με τον όρο διάστημα (space) ή πιο επιστημονικά εξώτερο διάστημα (οuter 
space), περιγράφεται ο αχανής χώρος όπου κινούνται τα ουράνια σώματα και, 
ακριβέστερα, οι σχετικά κενές περιοχές μεταξύ των ουρανίων σωμάτων, πέρα 
από αυτά και τις ατμόσφαιρές τους. 

  

 Πότε ξεκίνησε η μόλυνση του διαστήματος ; 

Η μόλυνση του Διαστήματος αποτελεί σήμερα ένα διογκούμενο και σε μεγάλο 

βαθμό παραμελημένο πρόβλημα στη διερεύνηση και σταδιακή αξιοποίηση 

του Διαστήματος. Η «μόλυνση» του Διαστήματος ξεκίνησε το 1957, όταν ο 

σοβιετικός δορυφόρος Sputnik-1 άνοιγε τον δρόμο του Διαστήματος στην 

ανθρωπότητα. 

 

 Ποια είναι τα σκουπίδια και πως δημιουργούνται ;  

 Τα τελευταία 40 χρόνια πάνω από 30.000 δορυφόροι μπήκαν σε                                         

τροχιά γύρω από τη Γη. Μερικοί ήταν ιδιαίτερα χρήσιμοι για τη μελέτη του 

Διαστήματος ενώ άλλοι σταμάτησαν να λειτουργούν και έχουν μετατραπεί σε 

σκουπίδια που περιφέρονται γύρω από τη Γη.  Η σύγκρουση ενός 

διαστημοπλοίου με ένα σκουπίδι βάρους ενός χιλιογράμμου θα το μετατρέψει 

σε εκατομμύρια νέα σκουπίδια.  Εκτός από τα σκουπίδια που δημιούργησαν οι 

εγκαταλειμμένοι ή διαλυμένοι δορυφόροι, υπάρχουν και τα φυσικά 

σκουπίδια, οι μετεωρίτες. 

 Πόσα είναι τα σκουπίδια στο διάστημα ; 

Περίπου 80.000 σκουπίδια με διαστάσεις πάνω από 10 εκατοστά 
περιφέρονται στο Διάστημα.  Μερικοί τόνοι από σκουπίδια βρίσκονται 
σήμερα σε τροχιά γύρω από τη Γη. 
 
 
Αρχικά το Διάστημα θεωρήθηκε αχανές και πιστέψαμε ότι είναι δυνατόν να 
μεταφέρουμε εκεί κάθε μορφής απόβλητο που ήταν «ανεπιθύμητο» στη Γη. 
Μερικοί πρότειναν να μεταφέρουμε εκεί τα πυρηνικά απόβλητα, άλλοι τις 
πολεμικές δραστηριότητες (με την περίφημη πρόταση για τον πόλεμο των 
άστρων). Σήμερα ξέρουμε καλύτερα τι σημαίνουν αυτές οι προτάσεις. Για 
παράδειγμα, η διάλυση ενός διαστημοπλοίου με πυρηνικά απόβλητα θα είχε 



ανυπολόγιστες συνέπειες για το μέλλον της ανθρωπότητας. Τα απόβλητα θα 
μετατρέπονταν σε πυρηνικά σκουπίδια και θα παρέμεναν σε τροχιά χιλιάδες 
χρόνια, επιστρέφοντας σταδιακά στην ατμόσφαιρα. 
 
 
 

Η επιστημονική κοινότητα πασχίζει τα τελευταία χρόνια να βρει μια 
λύση στο πρόβλημα των λεγόμενων «διαστημικών σκουπιδιών» που έχουν 
περικυκλώσει τη Γη και ο όγκος τους αυξάνεται συνεχώς.  Ιάπωνες 
επιστήμονες διατυπώνουν μια νέα πρόταση βγαλμένη κυριολεκτικά από 
ταινία επιστημονικής φαντασίας. Προτείνουν την τοποθέτηση μεγάλων λέιζερ 
στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τα οποία θα καταστρέφουν διαστημικά 
σκουπίδια. 
 
Σύμφωνα με τη NASA, ο αριθμός των διαστημικών σκουπιδιών αυξάνεται με 
τέτοιο ρυθμό ώστε πολύ σύντομα θα είναι πλέον αδύνατον να 
πραγματοποιηθούν διαστημικές αποστολές. Και αυτό διότι θα είναι απίθανο 
τα σκάφη και οι δορυφόροι που θα εκτοξεύονται να μην χτυπηθούν κατά την 
έξοδο τους από τη Γη από κάποιο διαστημικό σκουπίδι. 

 

                            ΖΩΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
 
Πριν ο πρώτος αστροναύτης περάσει τα όρια της Γης, οι ερευνητές θεώρησαν 
σωστό να «πειραματιστούν» με μεγάλα θηλαστικά, όπως τα σκυλιά και τα 
πρωτεύοντα θηλαστικά για να δοκιμάσουν αν μπορούν να επιβιώσουν στις υψηλές 
βαρυτικές δυνάμεις, καθώς και σε περιβάλλον μηδενικής βαρύτητας του 
διαστήματος. 
 
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. 
Ωστόσο όταν έρθει η ώρα τα ταξίδια αυτά να γίνουν καθημερινότητα και ο 
άνθρωπος να στοχεύσει ακόμη μακρύτερα στο διάστημα, θα πρέπει να θυμάται ότι 
το πρώτο βήμα το έκαναν οι αφανείς τετράποδοι αστροναύτες, χάρη στους οποίους 
προχώρησε η επιστήμη και έφτασε εδώ που είναι σήμερα.  
 
Πηγή: Οι άγνωστοι τετράποδοι ήρωες που ταξίδεψαν στο διάστημα | 
iefimerida.gr 
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