ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΡΟΝΑΤΣΩΝ
Ο ΕΟΔ πξνεηνηκάδεηαη γηα ηηο απνζηνιέο ηνπ 21νπ αηώλα
Με ηελ επηινγή ησλ πξψησλ ηνπ αζηξνλαπηψλ ην 1978, θαζψο θαη ηελ πξψηε
απνζηνιή Spacelab ην 1983, ν Επξσπατθφο Οξγαληζκφο Δηαζηήκαηνο (ΕΟΔ) έθαλε
ηα πξψηα βήκαηά ηνπ πξνο ηηο επαλδξσκέλεο δηαζηεκηθέο απνζηνιέο . ηε ζπλέρεηα,
ζην πιαίζην, ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ηξνρηαθνχ εξγαζηεξίνπ Columbus,
πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεχηεξε επηινγή αζηξνλαπηψλ ην 1992.
Οη επαλδξσκέλεο δηαζηεκηθέο απνζηνιέο ηνπ ΕΟΔ εηζέξρνληαη πιένλ ζε κηα λέα
επνρή, κε ηνπο αζηξνλαχηεο ηνπ λα εξγάδνληαη ζηνλ Δηεζλή Δηαζηεκηθφ ηαζκφ
(ISS) θαη λα αζρνινχληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ην εξγαζηήξην Columbus
θαη ην λέν θνξηεγφ ζθάθνο ATV, κε απνζηνιή ηνλ αλεθνδηαζκφ ηνπ ζηαζκνχ.
Η εμεξεχλεζε ηνπ Ηιηαθνχ πζηήκαηνο ζα απνηειέζεη κηα απφ ηηο πην
ζπλαξπαζηηθέο πεξηπέηεηεο ηεο αλζξσπφηεηαο ζην εγγχο κέιινλ. Όια ηα έζλε ηνπ
θφζκνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμεξεχλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο, πξνεηνηκάδνληαη γηα
απηήλ ηελ ηεξάζηηα επηρείξεζε θαη είλαη θπζηθφ ην ζψκα ησλ Επξσπαίσλ
αζηξνλαπηψλ ηνπ ΕΟΔ λα ιάβεη κέξνο ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα.
Σψξα είλαη ε ζηηγκή γηα ηνλ ΕΟΔ λα αλαδεηήζεη λέα ηαιέληα γηα λα εληζρχζεη ηελ
νκάδα αζηξνλαπηψλ ηνπ, ψζηε απηή λα πξνεηνηκαζηεί γηα απνζηνιέο ζηνλ ISS, ηε
ειήλε θαη αθφκα πην καθξηά.
Η Επιλογή
Η Δηαδηθαζία Επηινγήο
Πώο κπνξώ λα θάλσ αίηεζε;
Μπνξείο λα θάλεηο αίηεζε κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΕΟΔ (online)
(www.esa.int/astronautselection). Η εγγξαθή γίλεηαη ζε δχν βήκαηα:
 Πξν-εγγξαθή: απαξαίηεηεο νη πιεξνθνξίεο ηαπηφηεηαο, θαη έλα
πηζηνπνηεηηθφ ηαηξηθήο εμέηαζεο JAR-FLC 3 Class 2, απφ εηδηθφ Θαηξηθφ
Εμεηαζηή Πηήζεσλ, ν νπνίνο λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηελ αξκφδηα
εζληθή Θαηξηθή Αξρή Πηήζεσλ.
 Έλα «password» ην νπνίν επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζην έληππν ηεο αίηεζεο.
Πνηα είλαη ηα βήκαηα ζηε δηαδηθαζία επηινγήο;
 Αξρηθή επηινγή κε βάζε ζηνηρεηψδε θξηηήξηα
 Ψπρνινγηθέο εμεηάζεηο γηα ηνπο επηιαρφληεο
 Δεχηεξνο θχθινο ςπρνινγηθψλ εμεηάζεσλ θαη ζπλεληεχμεηο
 Θαηξηθέο εμεηάζεηο
 πλεληεχμεηο εξγαζίαο
Ο ηειηθφο θαηάινγνο ησλ αηηνχλησλ ζα θαηαηεζεί ζηε ζπλέρεηα ζηνλ Γεληθφ
Δηεπζπληή ηνπ ΕΟΔ γηα ηελ επηινγή.

Πνύ κπνξώ λα θάλσ αίηεζε;
Η εγγξαθή γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ( online). Οη επηιαρφληεο ππνςήθηνη ζα
εηδνπνηεζνχλ γηα ηελ ηνπνζεζία ησλ ηεζη θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ.
Σα απαξαίηεηα πξνζόληα θαη επηδεμηόηεηεο
Πνηα ηα απαηηνύκελα πξνζόληα θαη αξρέο γηα λα θάλσ αίηεζε;-Ση ζα πξέπεη λα
κειεηήζσ;
ε γεληθέο γξακκέο νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζρεηηθφ κε ηηο
επηζηεκνληθέο αξρέο ππφβαζξν θαη λα έρνπλ επηδείμεη εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο ζε
θαηάιιεινπο ηνκείο, θαζψο θαη, θαηά πξνηίκεζε, λα έρνπλ επηδεμηφηεηα ρεηξηζκψλ.
Οη αηηνχληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηπρίν παλεπηζηεκίνπ (ή ηζνδχλακν) ζηηο
Φπζηθέο Επηζηήκεο (θπζηθή, βηνινγία, ρεκεία, καζεκαηηθά), είηε πηπρίν Μεραληθνχ
ή Θαηξηθήο θαη, θαηά πξνηίκεζε, ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξφληα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν
εξγαζηαθή εκπεηξία, είηε εκπεηξία σο ηπηάκελνη πηιφηνη.
Οη ζπνπδέο, νη ζρεηηθέο κε αεξνλαππεγηθή θαη αζηξνλαπηηθή, απνηεινχλ ηζρπξφ κελ
αιιά φρη απαξαίηεην πιενλέθηεκα. Πάλσ απφ φια, αλεμάξηεηα απφ ην ηη έρεηο
ζπνπδάζεη, ζα πξέπεη λα είζαη θαιφο ζε απηφ.
Δελ κηιάσ Αγγιηθά. Μπνξώ λα θάλσ αίηεζε;
Οη αηηνχληεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα κηινχλ θαη λα γξάθνπλ ζηελ Αγγιηθή
γιψζζα, αιιά ε γλψζε άιισλ μέλσλ γισζζψλ απνηειεί επί πιένλ πιενλέθηεκα.
Δελ κηιάσ Ρσζηθά. Μπνξώ λα θάλσ αίηεζε;
Ναη, ε γλψζε ηεο Ρσζηθήο γιψζζαο είλαη πιενλέθηεκα αιιά φρη πξνυπφζεζε. Απηή
είλαη ε δεχηεξε επίζεκε γιψζζα ζηνλ ISS, νπφηε ζα ηελ κάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αζηξνλαπηηθήο εθπαίδεπζεο.
Τγεία θαη Φπζηθή Καηάζηαζε
Πνηα ηαηξηθά θαη ςπρνινγηθά πξόηππα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ επηινγή ησλ
ππνςεθίσλ;
Έλαο αζηξνλαχηεο ηνπ ΕΟΔ απαηηείηαη λα δηαζέηεη κηα πιεζψξα δεμηνηήησλ,
ηθαλνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ. Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ
ππνςεθίνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ, απφ ηαηξηθήο θαη
ςπρνινγηθήο πιεπξάο. Μηα γεληθή ηδέα ηνπ ηχπνπ ησλ ηαηξηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ
θξηηεξίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.
Γεληθά, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θπζηνινγηθά ηαηξηθά θαη ςπρνινγηθά πξφηππα πγείαο.
Απηά ηα πξφηππα έρνπλ πξνθχςεη κε βάζε ηελ απνδεηθηηθή ηαηξηθή, χζηεξα απφ
θιηληθέο κειέηεο. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη :
 λα είλαη ζε ζέζε λα πεξάζνπλ κηα ηαηξηθή εμέηαζε JAR-FLC 3 Class 2 απφ
εηδηθφ Θαηξηθφ Εμεηαζηή Θπηακέλσλ, ν νπνίνο λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο απφ
ηελ αξκφδηα Εζληθή Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο.
 λα κελ πάζρνπλ απφ νπνηαδήπνηε αζζέλεηα.
 λα κελ παξνπζηάδνπλ νπνηνδήπνηε εζηζκφ ζε λαξθσηηθέο νπζίεο, ζην αιθνφι
ή ζην θάπληζκα.
 λα έρνπλ θπζηνινγηθφ βαζκφ θίλεζεο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε φια ηα κέιε
ηνπ ζψκαηφο ηνπο.
 λα δηαζέηνπλ 100%(20/20) ηθαλφηεηα φξαζεο θαη ζηα δπν κάηηα, είηε κε
δηνξζσκέλε, είηε δηνξζσκέλε κε γπαιηά ή θαθνχο επαθήο.
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λα κελ πάζρνπλ απφ νπνηαδήπνηε ςπρηαηξηθή αζζέλεηα.
λα επηδείμνπλ λνεηηθέο θαη πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαζψο θαη
ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα εξγαζζνχλ
απνηειεζκαηηθά ζε έλα ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ, απφ πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο
πιεπξάο, πεξηβάιινλ.

Είλαη απαξαίηεην λα «είκαη ζε θόξκα» γηα λα γίλσ αζηξνλαύηεο; Πνην άζιεκα
ζα ήηαλ θαιό λα θάλσ;
Είλαη ζεκαληηθφ λα είζαη πγηήο, κε κηα θπζηθή θαηάζηαζε αξθεηά θαιή γηα ηελ
ειηθία ζνπ. Δελ ςάρλνπκε γηα εμαηξεηηθή θπζηθή θαηάζηαζε ή γηα πςεινχ επηπέδνπ
αζιεηέο- π.ρ. ππεξαλεπηπγκέλνη κχεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ κεηνλέθηεκα γηα ηνπο
αζηξνλαχηεο ζε ζπλζήθεο κεησκέλεο βαξχηεηαο.
Δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν πξνηεηλφκελν άζιεκα. Γεληθά, ε θπζηθή άζθεζε είλαη
επεξγεηηθή γηα ηελ πγεία ζνπ.
Πώο κπνξώ λα πξνεηνηκαζηώ γηα ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο;
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαηξηθήο επηινγήο, νη ππνςήθηνη ζα ππνβιεζνχλ ζε κηα ζεηξά
εμεηάζεσλ γηα δηάθνξνπο ηνκείο ηεο πγείαο. Οξηζκέλεο εμεηάζεηο είλαη απαηηεηηθέο
ζσκαηηθά, φπσο απηέο ζε πνδήιαην ή δηάδξνκν. Άιιεο κπνξεί λα είλαη ηαηξηθέο
εμεηάζεηο ή απιά εξσηεκαηνιφγηα. ε γεληθέο γξακκέο, δελ ππάξρεη θάηη πνπ κπνξείο
λα θάλεηο γηα λα πξνεηνηκαζηείο γη’ απηέο ηηο εμεηάζεηο. Αλ κηα εμέηαζε απαηηεί
εηδηθή πξνεηνηκαζία, φπσο εηδηθή δίαηηα πξηλ ηελ εμέηαζε αίκαηνο, νη ππνςήθηνη ζα
ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο.
Καηά ηελ παξακνλή ηνπο ζην δηάζηεκα, νη αζηξνλαύηεο παξνπζηάδνπλ ζνβαξά
πξνβιήκαηα πγείαο;
Όρη, δελ ππάξρνπλ επηθίλδπλα ζπκπηψκαηα πνπ λα παξνπζηάδνληαη ιφγσ ηεο πηήζεο
ζην δηάζηεκα. Όκσο, ην δηαζηεκηθφ πεξηβάιινλ είλαη επηθίλδπλν θαη γηα ην ιφγν
απηφ ε θαιή πγεία ησλ αζηξνλαπηψλ ζηεξίδεηαη ζε βνεζεηηθά ζπζηήκαηα. Η
κεησκέλε βαξχηεηα είλαη πηζαλφλ λα έρεη πξνζσξηλά αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ
αλζξψπηλε θπζηνινγία, φπσο θπζηθή απνδπλάκσζε θαη θζνξά ησλ νζηψλ. Σν
γξαθείν Θαηξηθήο Τπνζηήξημεο Πιεξψκαηνο ηνπ ΕΟΔ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ είλαη
ππεχζπλνη γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ θηλδχλσλ θαη ηεο πεξίπησζεο ην δηαζηεκηθφ
πεξηβάιινλ λα επεξεάζεη ηελ ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ησλ αζηξνλαπηψλ. Σν
πεξηβάιινλ θαη ηα βνεζεηηθά ζπζηήκαηα παξαθνινπζνχληαη ζηελά θαη αθνινπζείηαη
έλα πιήξεο πξφγξακκα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ.
Είλαη πεξηζζόηεξν δύζθνιν γηα κηα γπλαίθα λα γίλεη αζηξνλαύηεο;
Όρη, απφ ζσκαηηθήο άπνςεο, δελ είλαη δπζθνιφηεξν γηα κηα γπλαίθα. Οη ηαηξηθέο θαη
ςπρνινγηθέο απαηηήζεηο είλαη ίδηεο γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο, εθηφο, θπζηθά,
απφ θάπνηεο εμεηδηθεπκέλεο σο πξνο ην γέλνο εμεηάζεηο.
Η ζσκαηηθή θαη θαξδηαγγεηαθή πγεία εμεηάδνληαη πάληα ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, θαη
ηα επηζπκεηά επίπεδα ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο πξνζαξκφδνληαη ζηηο θπζηνινγηθέο
δηαθνξέο αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. Μηα γπλαίθα επνκέλσο δελ απαηηείηαη λα
πιεξνί ηα αλδξηθά πξφηππα, θαη ην αληίζεην.
Η όξαζή κνπ δελ είλαη ηέιεηα. Μπνξώ λα γίλσ αζηξνλαύηεο;
Δελ ππάξρεη ζαθήο απάληεζε λαη ή φρη, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη πνηθηιία
πξνβιεκάησλ φξαζεο. Απηά φκσο είλαη πνπ ζπλήζσο επζχλνληαη γηα ηνπο
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πεξηζζφηεξνπο απνθιεηζκνχο ζπκκεηνρήο. Οη βαζηθέο εμεηάζεηο πεξηιακβάλνπλ
νμχηεηα φξαζεο, ρξσκαηηθή αληίιεςε θαη ηξηζδηάζηαηε (3-D) φξαζε.
Σν λα θνξάο γπαιηά ή θαθνχο επαθήο δελ απνηειεί απαξαίηεηα ιφγν απνθιεηζκνχ,
πξέπεη φκσο λα εθηηκεζεί αλ, γηα παξάδεηγκα, είλαη γλσζηφ φηη κηα αδπλακία φξαζεο
εμειίζζεηαη γξήγνξα. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ.
Ληγφηεξν ζνβαξά θαη δεπηεξεχνληα πξνβιήκαηα φξαζεο, αθφκα θαη αλ απαηηνχλ ηε
ρξήζε θαθψλ επαθήο, κπνξεί λα ζεσξεζνχλ φηη δελ παξεκπνδίδνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ζην δηάζηεκα.
Σειεπηαία, είλαη θνηλέο νη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο δηφξζσζεο φξαζεο. Μεξηθέο απφ
απηέο ζα νδεγήζνπλ ζε απνθιεηζκφ, ελψ άιιεο είλαη απνδεθηέο. Η θάζε πεξίπησζε
ζα εμεηαζηεί αηνκηθά.
Άιιεο εξσηήζεηο
Τπάξρνπλ ςπρνινγηθέο θαη πλεπκαηηθέο πξνϋπνζέζεηο;
ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νη ππνςήθηνη αλακέλεηαη λα έρνπλ πεξηιακβάλνληαη,
ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζε απηά, ηα παξαθάησ: θαιή ζπιινγηζηηθή ηθαλφηεηα,
ηθαλφηεηα λα εξγάδνληαη ππφ πίεζε, κλήκε θαη ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο, ηθαλφηεηα
πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ρψξν, ςπρνθηλεηηθή θαζνδήγεζε θαη επηδεμηφηεηα ρεηξηζκψλ.
Έλαο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πξνζσπηθφηεηα πνπ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ
πςειά θίλεηξα, επειημία, νκαδηθφηεηα, θαηαλφεζε σο πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο, ρακειφ
επίπεδν επηζεηηθφηεηαο θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα.
Πνηα ε θαιύηεξε ειηθία λα θάλεη θάπνηνο αίηεζε;
Η πξνηηκψκελε ειηθία είλαη κεηαμχ 27 θαη 37 εηψλ.
Τπάξρεη πνζνζηηαία αλαινγία αζηξνλαπηώλ γηα θάζε ρώξα-κέινο ηνπ ΕΟΔ;
Όρη, δελ ππάξρεη αλαινγία.

Εργασία: Εσρωπαίος Αστροναύτης
Ση είλαη έλαο αζηξνλαύηεο;
Αζηξνλαχηεο είλαη έλα άηνκν εθπαηδεπκέλν λα δηνηθεί ή λα «πηινηάξεη» έλα
δηαζηεκηθφ ζθάθνο, ή λα ππεξεηεί σο κέινο πιεξψκαηνο ζε κηα δηαζηεκηθή
απνζηνιή. Σα θξηηήξηα γηα ηνλ νξηζκφ κηαο δηαζηεκηθήο πηήζεο πνηθίινπλ. Γηα
παξάδεηγκα, ε Παγθφζκηα Οκνζπνλδία Αεξνλαπηηθήο (Fédération Aéronautique
Internationale) θαη ε Παγθφζκηα Αθαδεκία Αεξαζιεκάησλ (World Air Sports
Federation) ηελ νξίδνπλ σο νπνηαδήπνηε πηήζε γίλεηαη ζε χςνο κεγαιχηεξν ησλ100
km.
Τπάξρεη ζηελ Επξώπε θάπνην θέληξν εθπαίδεπζεο επξσπαίσλ αζηξνλαπηώλ;
Ναη, είλαη ην Επξσπατθφ Κέληξν Αζηξνλαπηψλ (EAC), ην θέληξν ηνπ ΕΟΔ ζηελ
Κνισλία ζηε Γεξκαλία.
Πνηνο ζα είλαη ν ξόινο ησλ αζηξνλαπηώλ ηνπ ΕΟΔ κέζα ζην πιήξσκα;
Οη Επξσπαίνη αζηξνλαχηεο ζα ζπλερίζνπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ καθξάο δηάξθεηαο
πηήζεηο ζηνλ ISS, λα δηεμάγνπλ πεηξάκαηα θαη λα ρεηξίδνληαη ηα ζπζηήκαηα ηνπ
ζηαζκνχ. Θα ζπλαξκνινγνχλ, ελεξγνπνηνχλ θαη ειέγρνπλ λέα ζηνηρεία ηνπ ζηαζκνχ,
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ζα δηεμάγνπλ επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη ζα απνηεινχλ θαη νη ίδηνη αληηθείκελα
κειέηεο, ζην πιαίζην πεηξακάησλ ζρεηηθψλ κε ηε δσή.
Ση θάλνπλ νη αζηξνλαύηεο όηαλ δελ εθπαηδεύνληαη γηα θάπνηα πηήζε;
Παξέρνπλ ηερληθή ππνζηήξημε ζε δηαζηεκηθά πξνγξάκκαηα, δηαηεξνχλ ηηο
ηθαλφηεηεο ηνπο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, εμεγψληαο ηε ζεκαζία ηνπ
δηαζηήκαηνο, γεληθφηεξα, θαη ησλ επαλδξσκέλσλ δηαζηεκηθψλ απνζηνιψλ,
εηδηθφηεξα.
Πόζν δηαξθεί ε εθπαίδεπζε ησλ αζηξνλαπηώλ;
Τπάξρνπλ ηξεηο θάζεηο: βαζηθή εθπαίδεπζε, πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε θαη
εμεηδηθεπκέλε ζηελ απνζηνιή εθπαίδεπζε. Οη αζηξνλαχηεο πεξλνχλ ηελ κηζή
ζηαδηνδξνκία ηνπο εθπαηδεπφκελνη.
Ακέζσο κεηά ηελ επηινγή, νη ππνςήθηνη αζηξνλαχηεο ζα αθνινπζήζνπλ κνλνεηή
βαζηθή εθπαίδεπζε ζην Επξσπατθφ Κέληξν Αζηξνλαπηψλ. Η εθπαίδεπζε μεθηλά κε
πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνλ ΕΟΔ θαη άιινπο νξγαληζκνχο δηαζηήκαηνο θαη ηα
θχξηα δηαζηεκηθά πξνγξάκκαηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα απνθηνχλ βαζηθέο γλψζεηο
δηαζηεκηθήο κεραληθήο, ειεθηξνινγηθήο κεραληθήο θαη δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ
αξρψλ. Σν ηξίην κέξνο ζρεηίδεηαη κε ηα θχξηα ζπζηήκαηα ηνπ ISS θαη ζηα
κεηαθνξηθά ζπζηήκαηα, φπσο Shuttle θαη Soyuz. Η βαζηθή εθπαίδεπζε
νινθιεξψλεηαη δίλνληαο βάζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, φπσο θαηάδπζε ζην λεξφ
(σο βάζε γηα ηελ εθπαίδεπζε EVA), ξνκπνηηθή, πξφζδεζε ζθαθψλ, εθκάζεζε ηεο
Ρσζηθήο γιψζζαο θαη βειηίσζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη επίδνζεο.
Η Τςεινύ Επηπέδνπ Εθπαίδεπζε δηαξθεί επίζεο έλα ρξφλν θαη πξνζθέξεη ζηνπο
δηεζλείο αζηξνλαχηεο ( πξνεξρφκελνπο απφ φιεο ηηο ρψξεο πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηνλ
ISS) ηηο γλψζεηο θαη ηηο εηο βάζνο επηδεμηφηεηεο ψζηε λα ρεηξίδνληαη, λα
επηδηνξζψλνπλ θαη λα ζπληεξνχλ ηα ηκήκαηα, ζπζηήκαηα, σθέιηκα θνξηία θαη
νρήκαηα κεηαθνξάο ηνπ ISS. Η εθπαίδεπζε είλαη ηψξα πην ιεπηνκεξήο, αιιά αθφκε
γεληθή, πξνζθέξνληαο ηελ ηερλνγλσζία πνπ ηα κειινληηθά κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ζα
ρξεηαζηνχλ γηα ζρεδφλ φιεο ηηο πηήζεηο ζηνλ ISS. Επίζεο πξνζθέξεη εμεηδίθεπζε ζε
θάπνηεο ιεηηνπξγίεο, φπσο ρεηξηζκνχο δεδνκέλσλ θαη εξγαιείσλ, ξνκπνηηθή,
πινήγεζε, ζπληήξεζε, εξγαζίεο εληφο θαη εθηφο ηνπ ζθάθνπο, ηαηξηθά ζέκαηα θαη
σθέιηκα θνξηία. Όια απηά θαιχπηνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο φισλ ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ ρσξψλ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε απ’ επζείαο νηθεηνπνίεζε ζε
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη ιεηηνπξγίεο πηήζεσλ.
Σν ηειηθφ ζηάδην είλαη ε Εμεηδηθεπκέλε ζηελ Επαύμεζε Εθπαίδεπζε (Επαχμεζε
νλνκάδεηαη ε πεξίνδνο ηεο αιιαγήο πιεξψκαηνο πάλσ ζηνλ ISS), ε νπνία πξνζθέξεη
ζηα πιεξψκαηα θαζψο θαη ζηα αλαπιεξσκαηηθά πιεξψκαηα ηηο γλψζεηο θαη ηηο
επηδεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή. Η απφ θνηλνχ
εθπαίδεπζε γηα πεξίπνπ 18 κήλεο πξνάγεη ηελ ελζσκάησζε θαη ην πλεχκα ηεο
νκάδαο.
Οη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο ππνςήθηνη πεξλνύλ από δηαθνξεηηθή εθπαίδεπζε;
Δελ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ππνςεθίσλ.
Η Ζωή στο Διάστημα
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Γίλνληαη ηαηξηθέο εμεηάζεηο παξαθνινύζεζεο ζην δηάζηεκα;
ε κηα κεγάιεο δηάξθεηαο απνζηνιή, έλαο ρεηξνπξγφο πιεξψκαηνο (=ηαηξφο )
θξνληίδεη ηνλ θάζε αζηξνλαχηε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα, θαη κεηά απφ ηελ πηήζε. Ο
αζηξνλαχηεο βξίζθεηαη ζε ζπρλή επαθή κε ηνλ ηαηξφ, ζπδεηψληαο δεηήκαηα πγείαο
θαη πξαγκαηνπνηψληαο ηαηξηθνχο ειέγρνπο ζην δηάζηεκα.
ε γεληθέο γξακκέο, δελ ππάξρεη ηαηξφο ζην ηαζκφ, αιιά δχν αζηξνλαχηεο αλά
απνζηνιή (Θαηξηθνί ππεχζπλνη πιεξψκαηνο, CMOs), έρνπλ εθπαηδεπηεί γηα λα
παξέρνπλ ηαηξηθή ππνζηήξημε. Παξέρνπλ, δειαδή, βαζηθή ηαηξηθή ππνζηήξημε, φπσο
έλαο λνζειεπηήο ζην έδαθνο. ην ζθάθνο ππάξρεη έλα εηδηθφ βηβιίν ε «ηαηξηθή
ιίζηα ειέγρνπ», ην νπνίν βνεζά κε εηδήκνλεο λα δηαγλψζνπλ θαη λα πεξηπνηεζνχλ
άξξσζηα ή ηξαπκαηηζκέλα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο.
Οη αζηξνλαχηεο θαη νη CMOs ππνζηεξίδνληαη απφ ηαηξηθνχο ζπκβνχινπο
(ρεηξνπξγνχο πηήζεσλ) ζην έδαθνο. Απηνί ζπκβάιινπλ ζηε ιήςε ηαηξηθψλ
απνθάζεσλ θαη θαζνδεγνχλ ηνπο CMOs κε βάζε ηελ «ηαηξηθή ιίζηα έιεγρνπ». Σν
πιήξσκα έρεη πξφζβαζε ζε δηάθνξα ηαηξηθά θηβψηηα γηα θνηλά θάξκαθα, φπσο
αζπηξίλε ε άιια ήπηα θάξκαθα, θαζψο θαη ζε έλα ηαηξηθφ θηβψηην έθηαθηεο αλάγθεο,
κε παπζίπνλα, αλαηζζεηηθφ, νδνληηθά θάξκαθα, επηδέζκνπο, ζηεζνζθφπην, απηληδσηή
θαη άιια εξγαιεία ηαηξηθήο ππνζηήξημεο θαη θάξκαθα.
Ο ρεηξνπξγφο πηήζεο κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηνπο αζηξνλαχηεο θαηά ηε δηάξθεηα
κηαο δεθαπεληάιεπηεο αλά εκέξα θαη ζε αζθαιή δίαπιν «Εκπηζηεπηηθήο Θαηξηθήο
πλδηάζθεςεο, ψζηε λα ζπδεηνχληαη πηζαλά ηαηξηθά δεηήκαηα.
Πνηεο είλαη νη ζσκαηηθέο επηπηώζεηο κηαο κεγάιεο δηάξθεηαο παξακνλήο ζην
δηάζηεκα;
Η παξαηεηακέλε παξακνλή ζην δηάζηεκα έρεη πνιιέο ζσκαηηθέο επηπηψζεηο, φπσο
απψιεηα κάδαο θαη δχλακεο ζηνπο κχεο θαη ηα νζηά, κείσζε ηνπ ειέγρνπ νξζήο
ζηάζεο θαη θίλεζεο, θαζψο θαη ζεκαληηθή απψιεηα φγθνπ αίκαηνο θαη, ζπλεπψο,
κεησκέλε θαξδηαγγεηαθή ιεηηνπξγία. Παξφια απηά, ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα είλαη
πξνζσξηλά θαη ην Γξαθείν Θαηξηθήο Τπνζηήξημεο Πιεξψκαηνο βνεζά ηνλ θάζε
αζηξνλαχηε λα ηα ακβιχλεη, ψζηε απηφο λα επαλέιζεη ζε θπζηνινγηθή πγεία κε ηελ
επηζηξνθή ηνπ ζηε Γε.
Είλαη αιήζεηα όηη νη αζηξνλαύηεο ράλνπλ κάδα νζηώλ ζην δηάζηεκα; Μπνξεί
απηό λα ζεξαπεπηεί;
Αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο θπζηθήο άζθεζεο θαη ην θάζε άηνκν, νη αζηξνλαχηεο
κπνξεί λα ράζνπλ πεξίπνπ 1% ηεο κάδαο νζηψλ αλά κήλα ζην δηάζηεκα. Ο ρξφλνο
πνπ απαηηείηαη γηα απνθαηάζηαζε απηήο ηεο κάδαο χζηεξα απφ κηα απνζηνιή
εμαξηάηαη απφ ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο. Γηα κηα καθξνρξφληα πηήζε, δηάξθεηαο
πεξίπνπ 6 κελψλ, ζα ρξεηαζηνχλ ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ πξν
ηεο πηήζεο νζηηθή κάδα. Εμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ ζσκαηηθή άζθεζε: ε άζθεζε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο κπνξεί λα επηζπεχζεη ηελ απνθαηάζηαζε.
Πώο είλαη ε εκέξα ελόο αζηξνλαύηε ζην δηάζηεκα;
Η θάζε κέξα ζε ηξνρηά (εθηφο απφ ηηο εκέξεο αλάπαπζεο) είλαη πξνζεθηηθά
ζρεδηαζκέλε απφ ηελ Οκάδα Ειέγρνπ Απνζηνιήο. Η 12σξε εξγαζηαθή κέξα ζηνλ
ISS αξρίδεη κε κηα θιήζε αθχπληζεο. Ύζηεξα απφ έλα γξήγνξν θαζαξηζκφ κε έλα
χθαζκα κε ζαπνχλη, ην πιήξσκα ηξψεη πξσηλφ θαη ζηε ζπλέρεηα εθηειεί ηηο εξγαζίεο
ηεο εκέξαο κε ηνλ Έιεγρν Απνζηνιήο.
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Οη δηαζηεκηθνί ζηαζκνί κνηάδνπλ κε κεγάια, ζχλζεηα ζπίηηα, ηα νπνία ρξεηάδνληαη
ζπλερή θξνληίδα θαη πξνζνρή, ψζηε αξθεηφο ρξφλνο ρξεηάδεηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο
λνηθνθπξηνχ, φπσο θαζάξηζκα θαη επηδηνξζψζεηο.
Τπάξρνπλ ηξία γεχκαηα( πξσηλφ, κεζεκεξηαλφ θαη βξαδηλφ), ελψ πνηά θαη «ζλαθο»
είλαη δηαζέζηκα ζπλερψο. Σν πιήξσκα πεξλά αξθεηφ απφ ην ρξφλν ηνπ
πξνεηνηκάδνληαο θαη θέξνληαο εηο πέξαο επηζηεκνληθά πεηξάκαηα. Απηφ κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη επίζεο ζπλελλφεζε κε επηζηήκνλεο ζην έδαθνο.
Σνπιάρηζηνλ δχν ψξεο ηελ εκέξα αθηεξψλνληαη ζηελ άζθεζε. Απηφ είλαη
απαξαίηεην, ψζηε λα δηαηεξείηαη ην πιήξσκα ζε θαιή ζσκαηηθή θαηάζηαζε. Σν
θφξησκα ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο κε ζθνππίδηα θαη ην μεθφξησκα λέσλ πξνκεζεηψλ
είλαη έλα πνιχ βαζηθφ θαζήθνλ. Αξθεηέο ψξεο κπνξεί επίζεο λα αθηεξσζνχλ ζηελ
πξνεηνηκαζία γηα έμνδν ηνπ αζηξνλαχηε απφ ην ζθάθνο ζην δηάζηεκα γηα εξγαζία.
Πώο ηξώλε νη αζηξνλαύηεο ζην δηάζηεκα;
Σν πεξηζζφηεξν θαγεηφ ηνπο πξέπεη λα εηνηκαζηεί κε εηδηθφ ηξφπν, ψζηε λα κπνξεί
λα θαηαλαισζεί ζε ζπλζήθεο έιιεηςεο βαξχηεηαο. Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο
πξνεηνηκαζίαο γηα ην δηάζηεκα είλαη ε αθπδάησζε. Οη αζηξνλαχηεο επαλαθέξνπλ ηα
πνζνζηά λεξνχ ζην θαγεηφ απιά βάδνληάο ην ζην ζηφκα ηνπο ή πξνζζέηνληαο λεξφ.
Πώο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηνπαιέηα νη αζηξνλαύηεο ζην δηάζηεκα;
Η ηνπαιέηα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα ρξήζε απφ άληξεο θαη γπλαίθεο. Ζψλε θαζίζκαηνο
θαη δψλεο γηα ηα πφδηα ζπγθξαηνχλ ηνλ αζηξνλαχηε ζην θάζηζκα, ελψ πςειήο
ηαρχηεηαο ξεχκαηα αέξα ηξαβνχλ ηα απνξξίκκαηα ζε εηδηθά δνρεία ππνδνρήο. Σα
νχξα αλακεηγλχνληαη κε άιια απφβιεηα λεξνχ θαη ηα πεξηηηψκαηα απνμεξαίλνληαη,
γίλεηαη επεμεξγαζία ηνπο κε ρεκηθά, ψζηε λα αθαηξεζνχλ νζκέο θαη βαθηήξηα, θαη
απνζεθεχνληαη θαηάιιεια.
Πώο θάλνπλ κπάλην νη αζηξνλαύηεο ζην δηάζηεκα;
Δελ θάλνπλ κπάλην. Με ηφζν πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηνλ ISS, ν ζηαζκφο πξέπεη λα
ιεηηνπξγεί φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθά, θαη ην λεξφ είλαη απφ ηα
πνιπηηκφηεξα αγαζά ζην ζηαζκφ. Έηζη ή αιιηψο, ηα «ληνπο» δελ είλαη βνιηθά ζε
ζπλζήθεο κεησκέλεο βαξχηεηαο, αθνχ ην λεξφ απιά αησξείηαη. Αληί απηνχ νη
αζηξνλαχηεο ρξεζηκνπνηνχλ πγξέο πεηζέηεο.
Πώο θνηκνύληαη νη αζηξνλαύηεο ζην δηάζηεκα;
Οη αζηξνλαχηεο δελ κπνξνχλ λα μαπιψζνπλ ζε θξεβάηη ιφγσ ηεο έιιεηςεο
βαξχηεηαο. Οη ππλφζαθνη είλαη δεκέλνη ζε θνπθέηεο ψζηε λα κελ αησξνχληαη. Οη
αζηξνλαχηεο κπνξνχλ λα θνηκεζνχλ φξζηνη, ή αλάπνδα, ή αθφκα θαη αησξνχκελνη
ζηνλ αέξα.
Ση θνξνύλ νη αζηξνλαύηεο ζην δηάζηεκα;
Δελ ππάξρνπλ εηδηθά ξνχρα. Οη αζηξνλαχηεο θνξνχλ ζπλεζηζκέλα ξνχρα φπσο π.ρ.
πνπθάκηζα ( T-shirts). ηνλ ISS δελ ππάξρεη πιπληήξην θαη είλαη δχζθνιν λα
«παθεηάξεη» θαλείο αξθεηά ξνχρα φπσο εζψξνπρα ή θάιηζεο, θαζψο θάζε θηιφ πνπ
εθηνμεχεηαη ζην δηάζηεκα είλαη πνιχ αθξηβφ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ
κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ξνχρα θαζεκεξηλά θαη ηα εζψξνπρα λα αιιάδνληαη θάζε δχν
κε ηξεηο κέξεο. Καηά κέζν φξν, ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ ISS παίξλνπλ καδί έλα
ζνξηο θαη έλα T-shirt γηα θάζε 3 κέξεο άζθεζεο. Οη κπινχδεο θαη ηα παληειφληα
εξγαζίαο αιιάδνληαη θάζε 10 κέξεο πεξίπνπ. Τπάξρεη ζπλήζσο έλα T-shirt πνπ
θνξνχλ θάησ απφ ηελ κπινχδα εξγαζίαο θάζε 10 κέξεο.
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Άλλες πληρουορίες
Πνηα ε ειηθία ηνπ λεαξόηεξνπ αζηξνλαύηε ζηελ ηζηνξία;
Ο λεαξφηεξνο αζηξνλαχηεο ηελ επνρή ηεο πξψηεο ηνπ πηήζεο ήηαλ ν Ρψζνο
θνζκνλαχηεο Gherman Titov: ήηαλ 25 εηψλ θαη 329 εκεξψλ φηαλ εθηνμεχηεθε κε ηνλ
Vostoc-2 ηνλ Αχγνπζην 1961 σο ν δεχηεξνο άλζξσπνο ζε ηξνρηά.
Πνηα ε ειηθία ηνπ γεξαηόηεξνπ αζηξνλαύηε;
Ο κεγαιχηεξνο ζε ειηθία αζηξνλαχηεο ζην δηάζηεκα ήηαλ ν Ακεξηθαλφο
αζηξνλαχηεο John Glenn. Γελλεκέλνο ηνλ Θνχιην 1921, ήηαλ 77 εηψλ φηαλ πέηαμε κε
ην Shuttle γηα ηελ δεχηεξε θαη ηειεπηαία ηνπ απνζηνιή ηνλ Οθηψβξην 1998.
Πνηνο ήηαλ ν πξώηνο άλζξσπνο ζην δηάζηεκα;
Ο πξψηνο άλζξσπνο ζην δηάζηεκα ήηαλ ν θνζκνλαχηεο Yuri Gagarin. Εθηνμεχηεθε
ζην δηάζηεκα ζηηο 12 Απξηιίνπ 1961 κε ηνλ Vostok-1.
Πνηα ήηαλ ε πξώηε γπλαίθα ζην δηάζηεκα;
Η πξψηε γπλαίθα ζην δηάζηεκα ήηαλ ε Ρσζίδα Valentina Tereshkova. Εθηνμεχηεθε
ζην δηάζηεκα ηνλ Θνχλην 1963 κε ηνλ Vostok-6.
Πνηα ε κεγαιύηεξε ζε δηάξθεηα παξακνλή ζην δηάζηεκα;
Η κεγαιχηεξε παξακνλή ζην δηάζηεκα δηήξθεζε 437 εκέξεο, 17 ψξεο, θαη 58 ιεπηά
απφ ηνλ Ρψζν θνζκνλαχηε Valeri Polyakov ζηνλ δηαζηεκηθφ ζηαζκφ Mir , απφ ηηο 8
Θαλνπαξίνπ 1994 έσο ηηο 22 Μαξηίνπ 1995.
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