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Πολλοί είναι αυτοί που στα παιδικά τους χρόνια το 
ονειρεύονται. Λίγοι όμως αυτοί που σκοπεύουν να γίνουν 

όντως κάποια μέρα αστροναύτες. Και είναι αναμφισβήτητα 
δύσκολος ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει κανείς ώστε να 

μπορέσει να φτάσει το επάγγελμα αυτό, καθώς απαιτούνται 
ισχυρές γνώσεις στον τομέα των θετικών επιστημών και 

πρέπει να περάσει πολλά επίπεδα εκπαίδευσης.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εξερεύνηση του Διαστήματος είναι η μεγαλύτερη πρόκληση 
που έχει αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Τι χρειάζεται όμως 

κάποιος για να πάρει μέρος σε αυτό το απίστευτο ταξίδι; Πώς 
μπορεί να γίνει κάποιος αστροναύτης;



Οι αστροναύτες εκπαιδεύονται 
στις λεπτομέρειες των 

λειτουργικών συστημάτων καθώς 
και για τα πειράματα που 
πραγματοποιούνται στις 

αποστολές τους. Επίσης, εκτελούν 
και τις εκτός οχήματος 
δραστηριότητες ή τους 

διαστημικούς περιπάτους με την 
βοήθεια υπερσύγχρονων 
μηχανημάτων όπως, για 

παράδειγμα, προσομοιωτές.



Οι αιτούντες για το επάγγελμα πρέπει επίσης να διαθέτουν πτυχίο 

πανεπιστημίου (ή ισοδύναμο) στις Φυσικές Επιστήμες (φυσική, 
βιολογία, χημεία, μαθηματικά), είτε πτυχίο Μηχανικού ή Ιατρικής. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, φυσικά, είναι και η γνώση της αγγλικής 

γλώσσας. Άλλες γλώσσες αποτελούν απλά ένα πλεονέκτημα.



ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μιλώντας για βασική εκπαίδευση, 
εννοούμε την εκπαίδευση που 

ακολουθούν οι υποψήφιοι 
αστροναύτες για έναν χρόνο, η 

οποία ξεκινάει με την ενημέρωση 
για οργανισμούς διαστήματος και 

για τα κύρια διαστημικά 
προγράμματά τους. Στη συνέχεια 
οι υποψήφιοι αποκτούν βασικές 

γνώσεις ηλεκτρονικής μηχανικής, 

και διάφορων επιστημονικών 
αρχών.



Η βασική εκπαίδευση ολοκληρώνεται δίνοντας βάση σε 
συγκεκριμένα θέματα, όπως κατάδυση στο νερό (ως βάση για 

την εκπαίδευση ΕΒΑ*), ρομποτική, πρόσδεση σκαφών, 
εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας και βελτίωση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και επίδοσης.

(*Εκπαίδευση ΕΒΑ: Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη)



ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Και σε αυτήν την περίπτωση 
η εκπαίδευση διαρκεί έναν 
χρόνο και προσφέρει στους 
αστροναύτες τις γνώσεις και 
τις εις βάθος επιδεξιότητες 

ώστε να χειρίζονται, να 
επιδιορθώνουν και να 

συντηρούν τα τμήματα, 
συστήματα, ωφέλιμα φορτία 
και σχήματα μεταφοράς του 
ISS (Διεθνής Διαστημικός 

Σταθμός). 



Επίσης προσφέρει εξειδίκευση σε κάποιες λειτουργίες, όπως 
χειρισμούς δεδομένων και εργαλείων, ιατρικά θέματα, 

ρομποτική, πλοήγηση, συντήρηση, εργασίες εντός και εκτός 
του σκάφους και ωφέλιμα φορτία.



Τελικό στάδιο είναι η Εξειδικευμένη στην Επαύξηση 
εκπαίδευση (Επαύξηση ονομάζεται η περίοδος αλλαγής 

πληρώματος πάνω στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό), η οποία 
προσφέρει στα πληρώματα καθώς και στα αναπληρωματικά 

πληρώματα τις γνώσεις και τις επιδεξιότητες που απαιτούνται 
για κάποια συγκεκριμένη αποστολή. Η από κοινού εκπαίδευση 
για περίπου 18 μήνες προάγει την ενσωμάτωση και το πνεύμα 

της ομάδας. Δεν υπάρχει διαφορά στην εκπαίδευση των 
ανδρών και των γυναικών υποψηφίων.



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Η ζωή σε περιβάλλον με έλλειψη βαρύτητας προκαλεί 
συμπτώματα γήρανσης, ενώ παράλληλα οδηγεί σε μεταβολικές 

διαταραχές και τελικά σε παχυσαρκία. Τα στοιχεία αυτά 
προκύπτουν και από την παρακολούθηση αστροναυτών κατά 

την παραμονή τους στο διάστημα και μετά την επιστροφή 
τους, αλλά και από μελέτες προσομοίωσης που έγιναν στα 
εργαστήρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.



ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ

Δεν υπάρχει “πάνω” και “κάτω” στο διάστημα. Για να 
κοιμηθείς πρέπει να τυλίξεις τον εαυτό σου σε έναν υπνόσακο 

στερεωμένο στον τοίχο. Οι αστροναύτες χρησιμοποιούν 
ωτοασπίδες για να κρατήσουν μακριά τους θορύβους των 
μηχανημάτων υποστήριξης ζωής τα οποία βρίσκονται σε 

λειτουργία συνεχώς. Προσπαθούν να ασφαλίσουν τα ελεύθερα 
κινούμενα χέρια τους, που θα μπορούσαν να καταλήξουν να 

κλείνουν τους αεραγωγούς που μεταφέρουν τον αέρα στο 
Σταθμό 





Βρασμός στην γη και το διάστημα


