
ΕNOTHTA 15

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Τεύχος Β΄

Β΄ Γυμνασίου

1



2



3

«
Γ

η
 κ

α
ι 

Δ
ιά

σ
τη

μ
α

»
, 
εκ

δ
. 
Μ

ίν
ω

α
ς



Ερμής: είναι ο πρώτος πλανήτης

που συναντάμε καθώς απομακρυνό-

μαστε από τον Ήλιο. Η περι-

φορά του γύρω από τον

ήλιο διαρκεί 88 Ημέρες.

ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΣΗ

4

Αφροδίτη: είναι ο δεύτερος

πλανήτης του Ηλιακού συστή-

ματος και έχει ίδιο μέγεθος με τη Γη.

Άρης, ο κόκκινος πλανήτης:

είναι γεμάτο μικρούς και με-

γάλους κρατήρες. Ο Πλανήτης αυτός

είναι κόκκινος γιατί περιέχει σίδερο

που έχει σκουριάσει.

Γη: είναι ένας από τους

πλανήτες που περιφέρο-

νται γύρω από τον ήλιο. Το

κοντινότερο φυσικό αντικείμενο

στη Γη είναι η Σελήνη.

Ο μακρινός

Πλούτωνας:

είναι ο μικρότερος

και ο πιο απομακρυσμένος

πλανήτης από τον Ήλιο.

Σκεπάζεται από πάγο και 

η θερμοκρασία εκεί είναι 

-2100 C.

Δίας, ο γιγάντιος: είναι ο πιο

μεγάλος πλανήτης του ηλιακού

συστήματος. Είναι 1330 φορές με-

γαλύτερος από τη Γη. Δεν έχει έδα-

φος, αλλά είναι μια σφαίρα από αέρια.

Ποσειδώνας, ο μικρός:

είναι ο πιο μικρός πλανήτης

από τους γιγαντιαίους. Χρειάζεται 165

χρόνια για να κάνει την περιφορά του, σε

απόσταση 4,5 δισεκατομμύρια χιλιομέ-

τρων από τον Ήλιο.

Ουρανός: ανακαλύφθηκε το 1781 από τον Άγγλο Ουίλιαμ

Χέρσελ. Μοιάζει με τον Δία και τον Κρόνο αλλά είναι μι-

κρότερος.

Κρόνος: το Δαχτυλίδι που τον περιβάλλει, έχει δημιουργη-

θεί από μικρότερους δακτύλιους κολλημένους μεταξύ τους που αποτελούνται

από μόρια πάγου και πετρωμάτων. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πλανήτης

του Ηλιακού Συστήματος και φαίνεται ακόμη και με «γυμνό» μάτι.



1. Έχετε μπροστά σας ένα «χάρτη» που δείχνει τις θέσεις των εννέα 

πλανητών του ηλιακού μας συστήματος και πληροφορίες από διάφορα

βιβλία για κάθε πλανήτη. Μπορείτε να σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι στο

διάστημα, ξεκινώντας φυσικά από τη Γη;

Ποιος είναι ο πιο κοντινός πλανήτης, τον οποίο θα επισκεφτείτε πρώτα;

Σε ποιον πλανήτη θα πάτε στη συνέχεια; 

2. Φτιάξτε ένα σύντομο κείμενο για προφορική παρουσίαση 

του ταξιδιού σας στους συμμαθητές σας. 

3. Το ηλιακό σύστημα αποτελείται από τον Ήλιο = μπορείτε να βρείτε 

το υποκείμενο του ρήματος;

Μπορείτε να βρείτε το υποκείμενο και στις παρακάτω προτάσεις;

Ο Ήλιος βρίσκεται στη μέση μιας ομάδας.

Πέτρες και κομήτες εμφανίζονται απρόβλεπτα.

Όλοι περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο.

Τα ρήματα είναι στην ενεργητική ή στην παθητική φωνή;

Ταξίδι στο διάστημα
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Βιογραφίες αστρονόμων της Αρχαιότητας

Α ρ χ ι μ ή δ η ς 

Ο Αρχιμήδης ήταν Έλλη-

νας μαθηματικός και

μηχανικός που έζησε

μεταξύ του 287-212 π.Χ.

Οι μεγαλύτερες συνεισφορές του ήταν

στην Γεωμετρία, όπου εργάστηκε με

τους κύκλους και τις ιδιότητές τους,

και στην ανάπτυξη των πολεμικών μη-

χανών. 

Ο μύθος λέει ότι ο Αρχιμήδης ανακά-

λυψε την φημισμένη θεωρία της άνω-

σης καθώς έπαιρνε το μπάνιο του. Μά-

λιστα ήταν τόσο συνεπαρμένος ώστε

άρχισε να τρέχει γυμνός στους δρό-

μους των Συρακουσών φωνάζοντας

"Εύρηκα, εύρηκα"! Επίσης ανακάλυψε

τις αρχές του μοχλού λέγοντας υπερή-

φανα, "Δώστε μου έναν μοχλό και θα

σηκώσω τον κόσμο".  

Τέλος, λένε ότι ο Αρχιμήδης ανάπτυξε

διάφορες πολεμικές μηχανές για την

Ελλάδα όπως καταπέλτες, γερανούς

και μεγάλους φακούς που τους χρησί-

μευαν για την συγκέντρωση των ηλια-

κών ακτίνων. Με την μέθοδο αυτή σώ-

θηκε η πόλη των Συρακουσών. Οι

ισχυρές ηλιακές ακτίνες που συγκέ-

ντρωναν οι φακοί έκαιγαν τα πανιά του

Ρωμαϊκού στόλου.

Α ρ ι σ τ οτ έ λ η ς 

Ο Αριστοτέλης ήταν Έλληνας φιλόσο-

φος που έζησε μεταξύ του 384-322

π.Χ. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους

σκεπτικιστές του κόσμου και τα έργα

του επηρέασαν και έστησαν τις βάσεις

σε πολλούς σημαντικούς τομείς, όπως: λογικής σκέ-

ψης, επιστήμης, μεταφυσικής, ηθικής και πολιτικής. 

Ο Αριστοτέλης λανθασμένα πίστευε ότι η Γη ήταν το

κέντρο του Σύμπαντος και αποτελούνταν από τέσ-

σερα στοιχεία: γη, νερό, αέρας και φωτιά. Επίσης πί-

στευε ότι τα ουράνια σώματα όπως ο Ήλιος, η Σε-

λήνη και τα Άστρα ήταν τέλεια και θεϊκά και

αποτελούνταν από ένα ακόμα στοιχείο (το πέμπτο)

με την ονομασία αιθέρα. Οι αρχές του Αριστοτέλη για

το Σύμπαν κράτησαν για σχεδόν 2000 χρόνια, μέχρι

ωσότου ο Κοπέρνικος παρουσίασε την "ηλιοκε-

ντρική" θεωρία.

Δ η μ ό κ ρ ι τ ο ς

Ο Δημόκριτος ήταν Έλληνας

φιλόσοφος που έζησε με-

ταξύ του 470-380 π.Χ. Ανέ-

πτυξε την αρχή του "ατόμου",

που στα ελληνικά σημαίνει "ακέραιο". Ο Δημό-

κριτος πίστευε ότι όλα στο Σύμπαν είναι φτιαγ-

μένα από άτομα, τα οποία είναι μικροσκοπικά

και άφθαρτα. 

Ο Δημόκριτος είχε αξιοσημείωτο πνεύμα για

την εποχή του. Είχε καταλάβει ότι ο Γαλαξίας

μας αποτελούταν από συλλογή άστρων και πί-

στευε ότι το Διάστημα ήταν άπειρο. Επίσης υπο-

στήριζε τον μηχανικό χαρακτήρα του Σύμπα-

ντος κατευθυνόμενο από αμετάβλητους

νόμους.
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Ε ρ α τ ο σ θ έ ν η ς
Ο Ερατοσθένης ήταν Έλληνας

αστρονόμος που έζησε γύρω στα

276-194 π.Χ. Υπολόγισε με με-

γάλη ακρίβεια την περιφέρεια της Γης, χρησι-

μοποιώντας μονάχα τύπους της βασικής γε-

ωμετρίας. Μέτρησε την γήινη καμπύλωση

μεταξύ δύο πόλεων της Αιγύπτου και κατά-

φερε να ανακαλύψει την συνολική καμπύ-

λωση των 360 μοιρών ολόκληρης της γήινης

σφαίρας. Τελικά καθόρισε την γήινη διάμε-

τρο σε 12.630 km, ενώ στην πραγματικότητα

είναι 12.700 km! Ήταν μια εκπληκτική προ-

σέγγιση, και ας μην ξεχνάμε ότι δεν είχε ούτε

ηλεκτρονικό υπολογιστή ούτε δορυφόρο για

βοήθεια.  

Εκτός από τη διάμετρο της Γης, υπολόγισε

και την απόσταση μεταξύ Γης-Ήλιου και Γης-

Σελήνης. Για τους υπολογισμούς του χρησι-

μοποίησε δεδομένα που αποκόμισε στη

διάρκεια πολλών σεληνιακών εκλείψεων.

Επίσης, ο Πτολεμαίος μας λέει ότι μέτρησε

την κλίση του άξονα της Γης με μεγάλη ακρί-

βεια συμβάλλοντας αρκετά στις μετέπειτα

γνώσεις για τις θέσεις των άστρων. Ο Ερατο-

σθένης είχε φτιάξει έναν πίνακα που προσ-

διόριζε πολλές αστρικές θέσεις και συνέ-

βαλε αρκετά στον χώρο των μαθηματικών με

τύπους και μεθόδους μέτρησης.

Θ α λ ή ς 
Ο Θαλής ήταν Έλληνας φιλόσοφος που έζησε μεταξύ του 624-546 π.Χ. 

Ο Θαλής θεωρείται ως "πατέρας" της Ελληνικής επιστήμης, των μαθηματικών και της φιλοσοφίας. Ήταν

ο πρώτος που έκανε ερωτήσεις γύρω από τη Φύση του Σύμπαντος χωρίς να περικλείει της έννοιες "Θε-

ούς και Δαίμονες". Η απάρνησή του για τη μυθολογία υπήρξε ένα κύριο βήμα στην ανάπτυξη της επιστη-

μονικής σκέψης για τα επόμενα χρόνια.

Ο Θαλής πίστευε σε ένα Σύμπαν με τάξη αποτελούμενο από στοιχειώδη σωματίδια, που ήταν -εσφαλ-

μένα βέβαια- τα μόρια του νερού. Επίσης, είχε χρησιμοποιήσει Αιγυπτιακά και Βαβυλωνιακά αστρονο-

μικά συγγράμματα για την πρόβλεψη μιας έκλειψης του 585 π.Χ.

Π υ θ α γ ό ρ α ς 

Ο Πυθαγόρας ήταν Έλληνας

φιλόσοφος που έζησε με-

ταξύ του 580-520 π.Χ.

Ίδρυσε μια φιλοσοφική και

θρησκευτική σχολή στην Ελ-

λάδα, η οποία πραγματοποίησε αξιοσημείωτες

επιτυχίες στον χώρο των μαθηματικών. Ο Πυ-

θαγόρας και οι συνομήλικοί του πίστευαν ότι τα

πάντα έχουν σχέσεις με τα μαθηματικά και

συμφωνούσαν ότι, τελικά, "όλα είναι αριθμοί". 

Ο Πυθαγόρας είναι επίσης διάσημος για τη με-

λέτη του πάνω στην ακουστική και τον ήχο και

όλοι μας γνωρίζουμε το περιβόητο θεώρημά

του (στη Γεωμετρία) σχετικά με το μήκος των

πλευρών ενός ορθογώνιου τριγώνου, το οποίο

επιβεβαίωσε και την ύπαρξη των άρρητων

αριθμών.

Π τ ο λ ε μ α ί ο ς 
Ο Πτολεμαίος ήταν Έλληνας αστρονό-

μος που έζησε μεταξύ των ετών 85-

165 μ.Χ. Έθεσε τις δικές του ιδέες και,

μαζί με αυτές του Αριστοτέλη και Ίπ-

παρχο, ανέπτυξε τη θεωρία του γεωκεντρικού συστή-

ματος. Η θεωρία δήλωνε ότι η Γη είναι το κέντρο του

Σύμπαντος και όλα τα άλλα ουράνια σώματα περιφέ-

ρονται γύρω από αυτήν. Η θεωρία αυτή άντεξε περίπου

1.500 χρόνια μέχρι την εποχή του Κοπέρνικου που πε-

ριέγραψε το ηλιοκεντρικό σύστημα (ότι ο Ήλιος είναι το

κέντρο του ηλιακού συστήματος).

Ο Πτολεμαίος είναι επίσης γνωστός για τις εργασίες

του πάνω στην γεωγραφία. Ήταν ο πρώτος που χρησι-

μοποίησε τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη (γραμμές)

για τον προσδιορισμό κάποιας συγκεκριμένης θέσης

πάνω στη Γη και ανέπτυξε τρεις μεθόδους για τον σχε-

διασμό χαρτών. 
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Αστρονόμοι της αρχαιότητας
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2

1. Αφού διαβάσετε τις βιογραφίες των αστρονόμων της αρχαιότητας, 

συμπληρώστε το παρακάτω δελτίο, που περιλαμβάνει τις βασικότερες

πληροφορίες για τον καθένα.  

Όνομα Πότε έζησε; Τι ήταν; Τι ανακάλυψε; Τι είπε για

το διάστημα;

Αρχιμήδης

Αριστοτέλης

Δημόκριτος

Πτολεμαίος

Πυθαγόρας

Θαλής

Ερατοσθένης

2. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία για τους μεγάλους αστρονόμους 

της αρχαιότητας που σας δίνονται και βρίσκοντας και άλλα σε εγκυκλο-

παίδειες, μπορείτε να φτιάξετε ένα σύντομο γραπτό κείμενο μέχρι 50

περίπου λέξεις για τον κάθε αστρονόμο και να παρουσιάσετε τις παρα-

πάνω πληροφορίες προφορικά στους συμμαθητές σας.  

3. Σημαντικές ανακαλύψεις για το διάστημα και τους πλανήτες δεν έγιναν

μόνο στην αρχαιότητα. Με βάση τις βιογραφίες των αστρονόμων της

αρχαιότητας και με τη βοήθεια μιας εγκυκλοπαίδειας ή και του διαδι-

κτύου (ίντερνετ) συγκεντρώστε πληροφορίες για άλλους σημαντικούς

αστρονόμους της Αναγέννησης και της σύγχρονης εποχής όπως ο Γαλι-

λαίος και ο Κέπλερ. Μετά φτιάξτε σύντομα γραπτά κείμενα που να πε-

ριλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες και παρουσιάστε τα προφορικά

στους συμμαθητές σας.

Θα μπορούσατε ακόμη να παρουσιάσετε αυτές τις πληροφορίες στην

εφημερίδα του σχολείου σας κάνοντας ένα αφιέρωμα στους μεγάλους

αστρονόμους όλου του κόσμου.



1950-1959

4.10.1957: 

Ο σοβιετικός Σπούτνικ-1 είναι ο πρώτος τε-

χνητός δορυφόρος που τίθεται σε τροχιά περί

τη Γη.

*

3.11.1957: 

Ο Σπούτνικ-2 μεταφέρει τη σκυλίτσα Λάικα

στο Διάστημα.

*

1.2.1958: 

Οι Αμερικανοί στέλνουν τον πρώτο δορυφόρο

τους, τον Εξπλόρερ 1, στο Διάστημα.

*

12.9.1959: 

Εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Λούνα 2 που

στις 15 του ίδιου μήνα συντρίβεται στην επι-

φάνεια της Σελήνης. Είναι το πρώτο διαστη-

μικό σκάφος που φτάνει σ' ένα ουράνιο σώμα

εκτός της Γης.

*

7.10.1959: 

Το Λούνα 3 στέλνει τις πρώτες φωτογραφίες

από την πίσω πλευρά της Σελήνης.

1960-1969

12.4.1961: 

Ο Γιούρι Γκαγκάριν είναι ο πρώτος αστροναύ-

της που εκτοξεύεται στο Διάστημα κάνοντας

μια τροχιά περί τη Γη.

*

Μάιος 1961: 

Ο Άλαν Σέπαρντ είναι ο πρώτος Αμερικανός

αστροναύτης που εκτοξεύεται στο Διάστημα

για λίγο χρόνο.

*

20.2.1962: 

Ο Τζον Γκλεν είναι ο πρώτος Αμερικανός

αστροναύτης που παρέμεινε για αρκετό

χρόνο στο Διάστημα κάνοντας τρεις περιστρο-

φές γύρω από τη Γη.

*

16-19.6.1963: 

Η πρώτη γυναίκα αστροναύτης στον κόσμο, η

Ρωσίδα Βαλεντίνα Τερέσκοβα, με το διαστη-

μόπλοιό της πραγματοποιεί 48 περιστροφές

περί τον πλανήτη Γη.

*

3.2.1966: 

Το Λούνα-9 προσεδαφίζεται ομαλά και στέλ-

νει τις πρώτες πανοραμικές φωτογραφίες

από την επιφάνεια της Σελήνης.

*

Ιανουάριος 1967: 

Οι Αμερικανοί αστροναύτες του Apollo 1 σκο-

τώνονται ύστερα από πυρκαγιά.

*

25.12.1968: 

Το αμερικανικό πλήρωμα του Apollo 8 πραγ-

ματοποιεί την πρώτη επανδρωμένη πτήση σε

τροχιά περί τη Σελήνη.

*

20.2.1969: 

Οι αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλ-

ντριν είναι οι πρώτοι άνθρωποι που πατούν

στο έδαφος της Σελήνης.

Κορυφαίες στιγμές 
της Οδύσσειας του Διαστήματος
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1970-1979

Μάιος 1971: 

Εκτοξεύτηκε το διαστημόπλοιο Μαρς-3 με

προορισμό τον Άρη. Το αποβατικό τμήμα του

ήταν το πρώτο διαστημικό όχημα που προσε-

δαφίστηκε στον Άρη

*

30.7.1971: 

Οι Αμερικανοί Ντέιβ Σκοτ και Τζιμ Ίργουιν κά-

νουν τον πρώτο περίπατο πάνω στη Σελήνη,

οδηγώντας το σεληνιακό όχημα Apollo-15.

*

4.11.1973: 

Εκτόξευση του Μάρινερ-10 στο Διάστημα. Το

1974 και 1975 έστειλε περί τις 10.000 φωτο-

γραφίες της επιφάνειας του πλανήτη Ερμή.

*

8.6.1975: 

Εκτοξεύτηκε το Βενέρα-9. Προσεδαφίστηκε

στην Αφροδίτη στις 22.11.1975 και έστειλε τις

πρώτες ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τον

πλανήτη.

*

Ιούλιος 1975: 

Αμερικανοί και Ρώσοι αστροναύτες συναντι-

ούνται σε τροχιά κατά τη διάρκεια κοινής

αποστολής στο Διάστημα.

*

9.9.1975: 

Εκτοξεύτηκε το Βίκινγκ-2, του οποίου τμήμα

προσγειώθηκε στον Άρη στις 24.7.1976.

Έστειλε φωτογραφίες όπως και διάφορες

πληροφορίες για τον «κόκκινο» πλανήτη.

*

20.8.1977: 

Εκτόξευση του Βόγιατζερ-2. Στις 9.7.1979

προσπέρασε τον Δία, στις 26.8.1981 έφτασε

στην περιοχή του Κρόνου, στις 24.1.1986

προσπέρασε τον Ουρανό και στις 25.8.1989

έφτασε στον Ποσειδώνα. Έδωσε σημαντικές

πληροφορίες γι' αυτούς τους πλανήτες και

τους δορυφόρους τους.

*

Δεκέμβριος 1979: 

Εκτοξεύεται ο πρώτος ευρωπαϊκός πύραυλος

Αριάν (Αριάδνη).

1980-1989

Απρίλιος 1981: 

Εκτόξευση του Κολούμπια, του πρώτου δια-

στημικού λεωφορείου των ΗΠΑ.

*

Φεβρουάριος 1986: 

Εκτόξευση του ρωσικού διαστημικού σταθ-

μού Μιρ.

*

Δεκέμβριος 1988: 

Οι Ρώσοι αστροναύτες Τίτοφ και Μανάροφ εί-

ναι οι πρώτοι που πέρασαν ένα χρόνο από τη

ζωή τους σε σταθμό του Διαστήματος. Πρό-

κειται για πτήση ρεκόρ 366 ημερών, 18

ωρών και 7 λεπτών.

*

18.10.1989: 

Εκτόξευση του Γαλιλαίου (ΗΠΑ και Ευρώπη),

που έφτασε στον Δία στις 7.12.1995.

1990-1999

24.4.1990: 

Εκτόξευση του διαστημικού λεωφορείου STS-

31, που έθεσε σε τροχιά περί τη Γη το τηλε-

σκόπιο Χαμπλ που «καταγράφει» εκπληκτι-

κές εικόνες του Σύμπαντος.

*

2.12.1996: 

Εκτόξευση του Μαρς Παθφάιντερ, που προ-

σγειώθηκε στον Άρη το καλοκαίρι του 1997.

Έκανε εξερεύνηση με μικροσκοπικό όχημα

επιφανείας.

*

15.10.1997: 

Εκτόξευση του ευρωπαϊκού διαστημοπλοίου

Huygens με κατεύθυνση το δορυφόρο του

Κρόνου, τον Τιτάνα. Η άφιξη στον Τιτάνα θα

πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2004 και

υπόσχεται πολλά.
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1. Προσέξτε τον τίτλο του άρθρου. Ξέρετε τι είναι η Οδύσσεια; 

Γιατί το ταξίδι στο Διάστημα μοιάζει με την Οδύσσεια;

2. Χωριστείτε σε ομάδες και διαλέξτε μια δεκαετία, π.χ. 1970-1979. 

Γράψτε μια παράγραφο με τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σ’

αυτή τη δεκαετία και παρουσιάστε τη στους συμμαθητές σας. 

Μπορείτε να αρχίσετε έτσι: Το Μάιο του 1971 εκτοξεύτηκε το

_______________   και τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου οι  ________  έκαναν

τον πρώτο περίπατο  __________________ .  Τι αλλαγές κάνατε; Τα

ρήματα είναι στον ίδιο χρόνο; 

3. Παρατηρήστε τις δύο προτάσεις: Τα ρήματα μπορούν να μετατραπούν 

σε ουσιαστικά και τα ουσιαστικά σε ρήματα. Π.χ.

Ο ρωσικός διαστημικός σταθμός εκτοξεύεται. <=> Εκτόξευση του ρωσι-

κού διαστημικού σταθμού Μιρ. 

Μετατρέψτε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων του κειμένου σε ου-

σιαστικά και το αντίστροφο. Γ

α. Ο Σπούτνικ-2 μεταφέρει τη σκυλίτσα Λάικα στο Διάστημα.

β. Το Λούνα-9 προσεδαφίζεται ομαλά.

γ. Το αμερικανικό πλήρωμα πραγματοποιεί την πρώτη επανδρωμένη

πτήση.

δ. Εξερεύνηση του πλανήτη Άρη.

ε. Εκτόξευση του Κολούμπια, του πρώτου διαστημικού λεωφορείου 

των ΗΠΑ.

Μπορείτε να βρείτε το υποκείμενο στις προτάσεις α, β, γ;

Ποια ρήματα είναι στην ενεργητική και ποια στην παθητική φωνή;

Η Οδύσσεια του Διαστήματος
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Στις 5 Οκτωβρίου, γύρω στις οκτώ το βράδυ, πολύς κόσμος ήταν συγκεντρω-

μένος στα γραφεία της Λέσχης. Εκτός από τα μέλη που έμεναν στη Βαλτιμόρη,

είχαν φτάσει με το τρένο κι εκατοντάδες άλλα μέλη από άλλες πόλεις. Η αίθουσα

των συνεδριάσεων είχε γεμίσει ασφυκτικά, ενώ είχαν γεμίσει κι οι διάδρομοι, ως

κι η αυλή. 

– Εδώ και κάμποσους μήνες, είπε ο ομιλητής, γυρίζει στο μυαλό μου μια με-

γάλη, μια σπουδαία επιχείρηση, αντάξια του δέκατου ένατου αιώνα μας, που

ίσως σας φανεί ακατόρθωτη, ενώ δεν είναι. Πρόκειται για μια προσπάθεια

αντάξια της ιστορίας της Λέσχης μας, που κυριολεκτικά θα κάνει πάταγο! Προ-

σέξτε με. Όλοι μας –και μη σας φανεί αστεία αυτή η παρατήρηση– έχουμε δει τη

Σελήνη. Τι θα λέγατε, λοιπόν, να με βοηθήσετε να σας οδηγήσω στην κατάκτησή

της; 

– Ζήτω! Ζήτω η Σελήνη! ζητωκραύγασε όλο το ακροατήριο. 

– Πολλοί ως τώρα ασχολήθηκαν με τη μελέτη της Σελήνης, τον όγκο, την πυ-

κνότητα, το βάρος, το μέγεθος, τις κινήσεις της και σχεδιάσανε ακριβέστατους

σεληνογραφικούς χάρτες. Έχουμε ακόμα και φωτογραφίες, που απεικονίζουν

με εκπληκτική καθαρότητα ορισμένα σημεία του δορυφόρου μας. Ξέρουμε για

τη Σελήνη ένα σωρό πράγματα από τα μαθηματικά, τη φυσική, την αστρονομία,

τη γεωλογία και την οπτική. Όμως, μέχρι σήμερα, δε στάθηκε δυνατό να έρθουμε

σε άμεση επαφή με τη Σελήνη!

Επιφωνήματα έκπληξης και θαυμασμού ακούστηκαν από το ακροατήριο.

– Σήμερα όμως, με την πρόοδο της επιστήμης, σκέφτηκα ότι μ’ ένα ειδικό τη-

λεβόλο ίσως θα ήταν δυνατό να στείλουμε κάποιο βλήμα στη Σελήνη!

Στα τελευταία τούτα λόγια του προέδρου, επιφωνήματα κατάπληξης ακού-

στηκαν απ’ όλα τα σημεία της αίθουσας. Ακολούθησε σιωπή κι ύστερα μια

θύελλα από χειροκροτήματα και ζητωκραυγές.

– Αφήστε με, παρακαλώ, να τελειώσω! Αφήστε με να τελειώσω, επαναλάμβανε

ο Μπαρμπικέιν. Για ακούστε με! Ύστερα από πολύμηνη μελέτη του όλου θέμα-

τος, έβγαλα του ακόλουθο συμπέρασμα: Οποιοδήποτε βλήμα εκτοξευτεί προς τη

Σελήνη με αρχική ταχύτητα έντεκα χιλιάδες μέτρα, αναγκαστικά θα φτάσει εκεί

πάνω! Σας προτείνω, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, να κάνουμε εμείς, η Λέσχη

μας, αυτή τη δοκιμή!

Ιούλιος Βερν, Από τη Γη στη Σελήνη, σ. 19, 22-24 [διασκευή]

Η ανακοίνωση του προέδρου Μπαρμπικέιν
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Από τη Γη στη Σελήνη
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4

1. Φτιάξτε ένα σχέδιο για την ιστορία που μόλις διαβάσατε: 

• Παρουσιάστε τα βασικά πρόσωπα (τον κεντρικό ήρωα και τα άλλα

πρόσωπα). 

• Βρείτε το χρόνο και το χώρο (πότε, πού).

• Τι προτείνει ο Μπαρμπικέιν στο ακροατήριο; 

• Ποιο είναι το μέσο που θεωρεί κατάλληλο για το ταξίδι στη Σελήνη;

• Τι λέει το ακροατήριο;

2. Πώς νομίζετε ότι θα τελειώσει αυτή η ιστορία; Θα δεχτεί το ακροατήριο

την πρόταση του Μπαρμπικέιν; Γράψτε μια μικρή παράγραφο με το τέλος

που εσείς φαντάζεστε.

3. Προσπαθήστε να διηγηθείτε στους συμμαθητές σας τα λόγια 

του Μπαρμπικέιν. Προσοχή! Θα πρέπει να μετατρέψετε τον ευθύ σε πλά-

γιο λόγο, π.χ. Ο Μπαρμπικέιν είπε ότι γύριζε στο μυαλό του… Τι πρό-

σωπο και τι χρόνο θα χρησιμοποιήσετε; Ποιες άλλες αλλαγές παρατηρείτε

στο κείμενο; Μπορείτε πρώτα να φτιάξετε μια σύντομη παράγραφο και

μετά να την παρουσιάσετε στους υπόλοιπους.

4. Η ιστορία γίνεται το 19ο αιώνα. Πιστεύετε ότι ο Μπαρμπικέιν και 

ο Ιούλιος Βερν μπόρεσαν να προβλέψουν την πρόοδο της τεχνολογίας;

Να το συζητήσετε με τους συμμαθητές σας στην τάξη. 

5. Πολλοί σχεδιάσανε σεληνογραφικούς χάρτες Από πολλούς 

σχεδιάστηκαν σεληνογραφικοί χάρτες

Τι αλλαγές παρατηρείτε; Το νόημα εξακολουθεί να είναι το ίδιο;

Μπορείτε να κάνετε παρόμοια αλλαγή στην παρακάτω πρόταση;

Φωτογραφίες απεικονίζουν ορισμένα σημεία του δορυφόρου μας 



Πώς ο άνθρωπος κατέκτησε το φεγγάρι  

ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΡΑΝΑΣ  

Η αποστολή του Απόλλων-11 ήταν η εντυπωσιακή κατά-
ληξη μιας εντυπωσιακής δεκαετίας. Η ιστορία των αστρο-
ναυτών ήταν παράλληλη με άλλα δραματικά γεγονότα της
δεκαετίας. Πάνω που πολλοί είχαν αρχίσει να αναρωτιού-
νται μήπως θα ήταν προτιμότερο ο άνθρωπος να χαμηλώ-
σει το βλέμμα του από τον ουρανό στη Γη το Απόλλων-11
ξανάφερε το Διάστημα στο προσκήνιο. 

Το πρώτο ταξίδι του ανθρώπου στη Σελήνη άρχισε από το
Συγκρότημα Εκτοξεύσεων 39, στο Διαστημικό Κέντρο Κέν-
νεντυ, στη Φλώριδα, με την εκτόξευση του Απόλλων-11,
στις 9.32 τοπική ώρα, στις 16 Ιουλίου 1969. Το διαστημό-
πλοιο τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη ύστερα από 11 λε-
πτά. Αφού συμπλήρωσε μιάμιση περιφορά οι αστροναύτες
«έβαλαν πλώρη» για τη Σελήνη. Ύστερα από τέσσερις ημέ-
ρες ταξίδι, το Απόλλων-11 έφτασε στον προορισμό του στις
20 Ιουλίου 1969. Λίγο αργότερα, την ίδια ημέρα, με πλή-
ρωμα τον Νιλ Άρμστρονγκ και τον Έντουιν Όλντριν, η δια-
στημική άκατος «Αετός» αποχωριζόταν από τον θαλαμίσκο
Κολούμπια και οι δύο αστροναύτες προσεδαφίζονταν στη
Θάλασσα της Ηρεμίας. 

Ο Νιλ Άρμστρονγκ και ο Έντουιν Όλντριν, ενώ
στήνουν την αμερικανική σημαία στη Σελήνη

«Χιούστον, εδώ Θάλασσα της Ηρεμίας. Ο "Αετός" προσσεληνώθηκε». Με αυτά τα
λόγια ανέτειλε μια νέα εποχή ανθρώπινων ανακαλύψεων. «Είναι ένα μικρό βήμα
για τον άνθρωπο, αλλά ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα». Ο Νιλ Άρ-
μστρονγκ γινόταν ο πρώτος άνθρωπος που πατούσε το πόδι του στη Σελήνη.
Έπειτα από ένα τέταρτο, κατέβηκε κοντά του και ο Όλντριν. «Να μην ξεχαστώ
και κλειστώ απέξω» είπε ο Όλντριν μισοκλείνοντας πίσω την πόρτα του «Αε-
τού». «Καλή σκέψη» του απάντησε ο Άρμστρονγκ. 

Οι πατημασιές που άφησαν οι δύο αστροναύτες πάνω στην επιφάνεια της Θά-
λασσας της Ηρεμίας έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ακόμη και από τις πιο γε-
ρές κατασκευές που έφτιαξε άνθρωπος πάνω στη Γη. Αν δεν πέσει πάνω τους κα-
νένας μετεωρίτης, αυτά τα αποτυπώματα θα μείνουν πάνω στο σεληνιακό έδαφος
για πολλά εκατομμύρια χρόνια.

Τα πρώτα χνάρια στη Σελήνη 
δε θα σβηστούν ποτέ 
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1. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο. Στη συνέχεια προσπαθήστε 

να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

• Ποιο ήταν το μέσο μεταφοράς των αστροναυτών στο διάστημα και ποιο

ήταν το όνομά του;

• Από πού έγινε η εκτόξευση του διαστημοπλοίου;

• Ποιος ήταν ο προορισμός του;

• Πότε έφτασε το διαστημόπλοιο στον προορισμό του;

• Ποιο ήταν το πλήρωμα του διαστημοπλοίου;

• Ποια είναι η σημασία του πρώτου αυτού ταξιδιού στη Σελήνη;

2. Με βάση το κείμενο που μόλις διαβάσατε συμπληρώστε τα κενά:

Το πρώτο ταξίδι του ανθρώπου στη  __________ άρχισε με την  _________

του Απόλλων-11, στις 16  ________  1969. Το  _______________  άρχισε την

___________  γύρω από τη  ________  ύστερα από 11 λεπτά. Αφού έκανε

μιάμιση περιφορά, οι  ____________  ξεκίνησαν για τη Σελήνη. Ύστερα από

τέσσερις ημέρες ταξίδι, το  __________  έφτασε στη  ____________  στις 20

Ιουλίου 1969. Λίγο αργότερα, την ίδια ημέρα, ο Νιλ Άρμστρονγκ και 

ο Έντουιν Όλντριν  _____________  στη Θάλασσα της Ηρεμίας. 

Tα πρώτα χνάρια στη Σελήνη
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3. Μπορείτε να βρείτε για καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά το ρήμα

που ανήκει στην ίδια οικογένεια με αυτό;

αποστολή αποστέλλω 

ταξίδι  

εκτόξευση  

περιφορά

ανακάλυψη 

κατασκευή

4. Μπορείτε να βρείτε για καθένα από τα παρακάτω ρήματα το ουσιαστικό

που ανήκει στην ίδια οικογένεια με αυτό;

αποχωριζόταν αποχωρισμός 

προσεδαφίζονταν 

προσσεληνώθηκε

κατέβηκε
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Οι περιπέτειες του ΤΕΝΤΕΝ – 
Βήματα στη Σελήνη

22

ΚΕΙΜΕΝΟ 6

1. Στην εικονογραφημένη ιστορία βλέπουμε έναν πύραυλο που πετάει για 

τη Σελήνη και κάποιους επιστήμονες που τον παρακολουθούν από τη Γη. 

• Ποιοι είναι μέσα στον πύραυλο; 

• Τι νιώθουν; Πώς περιγράφουν αυτά πού νιώθουν; Με ποια λόγια;

• Γιατί πηγαίνουν στη Σελήνη;

• Ποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε και δεν μπορούν να έχουν επικοινωνία

με τη Γη;

• Τι βλέπει ο Τεντέν βγαίνοντας από τον πύραυλο; Πώς το περιγράφει;

Με ποια λόγια;

2. Θα σας άρεσε να γράψετε μια μικρή ιστορία που να μιλάει 

για την περιπέτεια του Τεντέν; 

Μπορείτε να αρχίσετε έτσι: Ο Τεντέν μαζί με τους φίλους του

_____________ αποφάσισε να εξερευνήσει τη Σελήνη.

__________________________ _____________ _____________ _____________

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 

3. Μπορείτε να βρείτε όλα τα ρήματα του κειμένου και να τα χωρίσετε 

σε ρήματα ενεργητικής και παθητικής φωνής;

ενεργητική φωνή παθητική φωνή

Μπορείτε να βρείτε το υποκείμενο καθενός; 
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1. Τι μαθαίνουμε από τα κείμενα για το πώς ζουν οι αστροναύτες 

στο διάστημα; 

• Τι ρούχα φοράνε; 

• Τι τρώνε; 

• Τι κάνουν; Με τι ασχολούνται;

• Πώς κοιμούνται; 

• Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν;

2. Πώς θα ήταν μια σελίδα από το ημερολόγιο ενός αστροναύτη; Μπορείτε

να δοκιμάσετε να τη γράψετε; Ας πούμε ότι αρχίζει κάπως έτσι: Σήμερα

ξύπνησα νωρίς και ξεκίνησα τη μέρα μου με γυμναστική στο ποδή-

λατο. Μετά ____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Μπορείτε να βρείτε το υποκείμενο στις παρακάτω προτάσεις;

Οι αστροναύτες κάνουν πάρα πολλές σωματικές ασκήσεις. 

Τα ζώα δεν επιτρέπονται. 

Οι αστροναύτες παίζουν παιχνίδια.

Η τροφή διατηρείται σε θερμοκρασία –40ο C.

Ποια ρήματα είναι σε ενεργητική και ποια σε παθητική φωνή;

Ζώντας στο διάστημα
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«Ερευνώ το διάστημα», εκδ. Σαββάλας
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1. Τι ξέρετε για τους εξωγήινους; Βρείτε πληροφορίες από τα κείμενα που

έχετε μπροστά σας και απαντήστε στις ερωτήσεις:

• Τι είναι τα UFO; 

• Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι και σε άλλους πλανήτες στο ηλιακό

μας σύστημα; 

• Τι παράξενο έχουν οι φιγούρες που βρέθηκαν στο Περού;

• Ποια είναι η «συνταγή της ζωής»;

• Τι είναι απαραίτητο για να υπάρχει ζωή σ’ έναν πλανήτη; 

• Μπορεί να μοιάζουν με ανθρώπους οι εξωγήινοι;

2. Τι μήνυμα θα στέλνατε σ’ έναν εξωγήινο; Τι νομίζετε ότι θα σας ρωτούσε

για τη ζωή πάνω στη Γη; Σκεφτείτε ένα διάλογο μεταξύ σας και παρου-

σίασέ τον προφορικά στην τάξη! 

Μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες «γίνε εξωγήινος» και να φτιάξετε

μάσκες, ώστε να μπορείτε να «παίξετε» τους διαλόγους αυτούς στην τάξη

(κάποιος θα παριστάνει το γήινο και κάποιος τον εξωγήινο). 

Εξωγήινοι
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ; 

30

Η γνωριμία με τα μυστήρια και τις ομορφιές του νυχτερινού ουρανού παραδο-

σιακά γίνεται μέσα από την παρατήρηση του ουράνιου θόλου. Όμως ο τρόπος

αυτός παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες, γιατί η παρατήρηση μπορεί να γίνει

μόνο τη νύχτα και εφόσον δεν υπάρχουν σύννεφα, ρύπανση ή ισχυρά φώτα που

περιορίζουν την ορατότητα.

Για να αποφύγουν όλα αυτά τα εμπόδια - και να δημιουργήσουν ένα άνετο και

ελκυστικό περιβάλλον για τον πολύ κόσμο - οι επιστήμονες και οι εκπαιδευτι-

κοί σχεδίασαν τα πλανητάρια. Τα πλανητάρια είναι μεγάλες αίθουσες με θολωτή

οροφή που λειτουργεί σαν οθόνη κινηματογράφου. Ένας ειδικός προβολέας στο

κέντρο της αίθουσας προβάλλει στη σωστή θέση, και στη σωστή μεταξύ τους

σχέση, τους πλανήτες και τα αστέρια.

Σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις του κόσμου είναι εγκατεστημένα πλανητάρια.

Στην Ελλάδα υπάρχει -προς το παρόν- ένα μόνο τέτοιο πλανητάριο, στο Ευγε-

νίδειο Ίδρυμα στην Αθήνα. Τα τελευταία όμως χρόνια στο εξωτερικό δημιουρ-

γούνται ακόμα και σε μικρές πόλεις των 20.000 κατοίκων.



1. Τι είναι ένα πλανητάριο; Πού βρίσκεται συνήθως; Στην Ελλάδα 

υπάρχουν πλανητάρια και πού;

2. Φανταστείτε ότι σε μια κοντινή σας πόλη (π.χ. στη Θεσσαλονίκη) υπάρχει

ένα πλανητάριο, το οποίο και θέλετε να επισκεφτείτε. Γράψτε ένα φυλλά-

διο με το πρόγραμμα μιας ημερήσιας εκδρομής στο πλανητάριο. Τι θα

πρέπει να αναφέρετε; 

• το χρόνο της επίσκεψης (ημερομηνία) καθώς και το πρόγραμμα

• τον τόπο

• τι θα δείτε

3. Στη συνέχεια, με βάση το φυλλάδιο αυτό, ετοιμάστε ένα ρεπορτάζ για 

την εφημερίδα του σχολείου σας σχετικά με την επίσκεψή σας στο Πλανη-

τάριο. Το ρεπορτάζ μπορεί να περιλαμβάνει ένα άρθρο με την περιγραφή

της επίσκεψης, φωτογραφίες του χώρου, καθώς και μια συνέντευξη από

τον υπεύθυνο του ιδρύματος σχετικά με θέματα του πλανηταρίου, όπως

ποια είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται, ποια φαινόμενα μπορούμε

να παρατηρήσουμε κτλ.  

4. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του Ευγενίδειου πλανηταρίου 

στο διαδίκτυο (ίντερνετ), να χωριστείτε σε ομάδες ανάλογα με τις θεματι-

κές ενότητες και να αναλάβετε να παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας

προφορικά μια θεματική ενότητα.

Πλανητάριο
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Θα έτυχε πολλές φορές να ακούσετε για τους γαλαξίες. Οι γαλαξίες είναι τε-

ράστιες συγκεντρώσεις αστέρων (έχουν δισεκατομμύρια από αυτά) και πολλοί

από αυτούς είναι ορατοί με τα τηλεσκόπια από τον πλανήτη μας. Ωστόσο υπάρ-

χει ένας γαλαξίας που δε χρειάζεται τηλεσκόπιο για να τον δούμε καθαρά. Αυ-

τός ο «ξεχωριστός» γαλαξίας δεν είναι άλλος από

το Γαλαξία μας, το γαλαξία δηλαδή στον οποίο

ανήκει το ηλιακό μας σύστημα!

Ίσως έχετε δει το Γαλαξία κάποιες νύχτες μα-

κριά από τα φώτα των πόλεων. Δεν είναι δύσκολο,

αρκεί να υπάρχει αρκετό σκοτάδι και να ρίξετε

μια ματιά ψηλά στον ουρανό. Ο Γαλαξίας μοιάζει

με μια συνεχή φωτεινή ζώνη, στο χρώμα του γάλα-

κτος (από όπου πήρε και το όνομά του), που εκτεί-

νεται κατά μήκος του ουρανού. Αποτελείται από

πάρα πολλά αστέρια μαζί, ωστόσο χωρίς τηλεσκό-

πιο δεν μπορεί κανείς να τα ξεχωρίσει.

Εδώ να συμπληρώσουμε ότι όλοι οι ορατοί αστέ-

ρες ανήκουν στο Γαλαξία μας. Οι αστέρες που βρί-

σκονται σε άλλους γαλαξίες δεν μπορούν να φανούν ξεχωριστά.

Ο Γαλαξίας μας ανήκει στους λεγόμενους σπειροειδείς γαλαξίες, που είναι και

οι αφθονότεροι στο σύμπαν (περίπου το 80%), καθώς έχει το σχήμα δίσκου που

καταλήγει σε εξωτερικές σπείρες. Το μήκος του δίσκου είναι 100.000 έτη φωτός,

ενώ το πάχος του είναι περίπου 4.000 έτη φωτός. Το 90% του ορατού Γαλαξία

προέρχεται από αστέρες, ενώ το υπόλοιπο από αέρια και σκόνη. Η συνολική

μάζα του Γαλαξία υπολογίζεται σε ένα τρισεκατομμύριο φορές τη μάζα του

Ήλιου μας!

Πριν την εφεύρεση του τηλεσκοπίου ο Γαλαξίας παρέμενε ένα μυστήριο για

τους ανθρώπους, παρόλο που κάποιοι σοφοί, όπως ο Δημόκριτος, έλεγαν ότι

πρόκειται για πάρα πολλά αστέρια πολύ κοντά μεταξύ τους. Η επιβεβαίωση

όμως αυτού του γεγονότος ήρθε από τον Γαλιλαίο, όταν παρατήρησε για πρώτη

φορά το Γαλαξία και διέκρινε ξεχωριστούς αστέρες το 1610. Συστηματική μελέτη

του Γαλαξία έγινε από τον Χέρσελ τον 18ο αιώνα. Ο Χέρσελ όμως νόμιζε ότι το

ηλιακό μας σύστημα βρίσκεται στο κέντρο του Γαλαξία. Το 1920 ο Shapley

βρήκε την πραγματική θέση μας σε αυτόν. Και η πραγματική θέση μας δεν στο

κέντρο του δίσκου αλλά πιο κοντά στο άκρο του!

O Γαλαξίας μας
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1. Ποιες πληροφορίες μάς δίνει το κείμενο για το Γαλαξία;

• Τι είναι ένας γαλαξίας;

• Πού βρίσκεται;

• Με τι μοιάζει και από τι αποτελείται;

• Πώς / με τι όργανο μπορούμε να τον παρατηρήσουμε;

• Ποιος ανακάλυψε το Γαλαξία μας;

2. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, γράψτε μια σύντομη περίληψη 

του άρθρου που να περιλαμβάνει μέχρι 50 λέξεις.

Ο Γαλαξίας μας
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