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Δραςτηριότητα 3: Πλανητικοί πρόςφυγεσ 

ε ομιλία ςτθν Όπερα του ίδνεϊ, ςτισ 27 Απριλίου του 2015, ο Hawking είχε επιςθμάνει τθν ςπουδαιότθτα των 

διαςτθμικϊν ταξιδιϊν, ωσ μια λφςθ για τθν επιβίωςθ του ανκρϊπινου είδουσ. Όπωσ ο ίδιοσ είχε υποςτθρίξει καιρό 

τϊρα, τα οικοςυςτιματα τθσ Γθσ κινδυνεφουν να καταςτραφοφν τόςο από τθν ανκρϊπινθ αδιαφορία όςο και από 

τθν πρόςκρουςθ αςτεροειδοφσ και ωσ εκ τοφτου ζκρινε επιτακτικι τθν ανάγκθ να μποροφμε να φφγουμε από τθ γθ, 

όταν χρειαςτεί. 

Επιπλζον, θ κλιματικι αλλαγι είναι πικανό να καταςτιςει αδφνατθ τθν επιβίωςθ ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ.  

Με επικεφαλισ τισ ΗΠΑ και τθ NASA, οι χϊρεσ τθσ γθσ αποφάςιςαν να ςτείλουν ςε πρϊτθ φάςθ 110 ανκρϊπουσ 

(μεταξφ αυτϊν κι εςφ) ςτον πλανιτθ Άρθ προκειμζνου να υπάρξει μία ςυνζχεια ςτθν ανκρωπότθτα. 

φμφωνα με το ςενάριο τθσ αποςτολισ  

 ςυμπεριλαμβάνεςαι ςτθν ομάδα ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ τθσ αποςτολισ 

 τα ςχετικά με τθν επιβίωςθ ςασ ρουχιςμόσ, τροφι και φάρμακα ζχουν εξαςφαλιςτεί για ζνα χρονικό 

διάςτθμα μζχρι να περάςετε ςε δικι ςασ παραγωγι αγακϊν και . 

 λόγω των περιοριςμϊν ςε βάροσ εςφ μπορείσνα πάρεισ μαηί ςουωσ αποςκευι μόνο μία κάρτα μνιμθσ ι 

ζνα USB.  

Περίγραψε/κατάγραψε τισ ςκζψεισ/ενζργειεσ/δράςεισ ςου για τθν επιτυχία τθσ αποςτολισ και ςυμπλιρωςε το 

Φφλλο εργαςίασ που ακολουκεί για τθ ςφγκριςθ των προςφφγων τθσ μφρνθσ το 1922 και πλανθτικϊν προςφφγων 

το 2022 

Απαιτοφμενα υλικά και μζςα 

φνδεςθ ςτο internet 

Hawking  https://www.youtube.com/watch?v=mQhvNEVRo7w 

Προβολικό και laptop με θχεία 

Πολφχρωμα χαρτάκια τφπου post-it 

Φωτοτυπίεσ: 5 φορζσ τθ ςελ. 2 (ςε Α3) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mQhvNEVRo7w
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Φφλλο εργαςίασ «Πλανθτικοί πρόςφυγεσ» 

φγκριςθ προςφφγων μφρνθσ 1922 και πλανθτικϊν προςφφγων 2022 

 Πρόςφυγεσ μφρνθσ 1922 Πλανθτικοί πρόςφυγεσ 2022 

Αιτία  
 
 

 

τόχοσ των προςφφγων  
 
 

 

Εκνικι καταγωγι  
 
 

 

Φφλο  
 
 

 

Ηλικίεσ  
 
 

 

Χρόνοσ εκκζνωςθσ  
 
 

 

Κριτιρια/προτεραιότθτα 
εκκζνωςθσ 

 
 
 

 

Σόποσ προοριςμοφ  
 
 

 

Αποςκευζσ/αντικείμενα 
και χρθςιμότθτα αυτϊν 

 
 

Σι κα διαλζξεισ να ςυμπεριλάβεισ προκειμζνου να παραμείνεισ υγιισ και 
αςφαλισ όχι μόνο κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ αλλά και ςτον Άρθ, με 
δεδομζνο ότι πρόκειται για ζνα ταξίδι χωρίσ επιςτροφι ςτθ Γθ 

Επιςτροφι   

Προςκζςτε τα δικά ςασ 
πεδία ςφγκριςθσ 
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Τζον Νασ 

Οι πράκτορεσ τον κυνθγοφςαν ςαν επίμονεσ ςκιζσ. Ειςχωροφςαν ςτο μυαλό του και δθμιουργοφςαν καταςτάςεισ 

φόβου και παράνοιασ. Όταν ο Σηον Νασ δραπζτευε από τον ςαγθνευτικό κόςμο των αρικμϊν εγκλειόταν ςτισ 

κεωρίεσ ςυνωμοςίασ που τον κατάτρυχαν. Ο Αμερικανόσ μακθματικόσ, που κζρδιςε το βραβείο Νόμπελ ςτα 

οικονομικά το 1994 για τα μεγαλοφυι κεωριματα που απζδειξε ςτθ «Θεωρία των Παιγνίων», αντιμετωπίςτθκε ωσ 

διάνοια από μικρι θλικία όταν παρουςίαηε λφςεισ ςε κεωριματα των μακθματικϊν που κεωροφνται πολφπλοκα. 

Σο 1959 και ενϊ βριςκόταν ςτο αποκορφφωμα τθσ δθμιουργικότθτασ του άρχιςαν να τον τυλίγουν οι ακουςτικζσ 

ψευδαιςκιςεισ. Απόκοςμοι κόρυβοι, φκονερζσ ςκιζσ Ρϊςων και Αμερικανϊν πρακτόρων δυνάςτευαν τθν φπαρξθ 

του και τον οδιγθςαν ςε εγκλειςμό ςε ψυχιατρικά ιδρφματα για τα επόμενα 40 χρόνια. Τποβλικθκε ςε κεραπείεσ 

θλεκτροςόκ και παρά τα αλλεπάλλθλα επειςόδια ψφχωςθσ εξακολοφκθςε να εργάηεται ωσ μακθματικόσ. Σα 

τελευταία χρόνια δίδαςκε ςτο πανεπιςτιμιο Πρίνςτον, όπου απολαμβάνει του ςεβαςμοφ και τθσ εκτίμθςθσ τθσ 

κοινότθτασ, ιδίωσ ζπειτα από τθν προβολι τθσ ταινίασ «Ζνα όμορφο μυαλό» με τον Ράςελ Κρόου να τον υποδφεται 

ςτον πρωταγωνιςτικό ρόλο. 

Φρίντα Κάλο 

Η ηωι τθσ Φρίντα Κάλο ιταν μια περιπζτεια δίχωσ διαλείμματα. Ανιςυχθ και πολφπλευρθ προςωπικότθτα θ 

Μεξικάνα ζκανε τζχνθ το μαρτφριο τθσ. Σαλαιπωρθμζνθ από παιδί από πολιομυελίτιδα είδε τθν μοίρα να τθσ 

φζρεται με άςχθμο τρόπο το 1925. Ζνα μοιραίο τροχαίο ατφχθμα ςιμανε αναπθρία εφ’ όρου ηωισ και ωσ τθ χρονιά 

του ςχετικά πρόωρου κανάτου τθσ, το ςϊμα τθσ Κάλο δεν ζπαψε να ταλαιπωρείται από δυςβάςταχτουσ 

ςωματικοφσ πόνουσ. Η Κάλο από κάποια ςτιγμι και μετά ιταν κακθλωμζνθ ςε ςτενό κορςζ αςφυκτιϊντασ από τθ 

μονιμότθτα του άγχουσ τθσ. Σο ελεφκερο πνεφμα τθσ όμωσ δεν κλονίςτθκε ποτζ.Ακόρυβα αλλά ουςιαςτικά 

μετζφερε ςτον καμβά τον ςπαραγμό και τθ μόνιμθ μελαγχολία τθσ ηωγραφίηοντασ «από τθν καρδιά και όχι μόνον 

από αυτά που βλζπεισ» όπωσ επεςιμανε ο μζντορασ τθσ, Ντιζγκο Ριβζρα. Ο πίνακασ «SelfPortrait – TheFrame» 

αγοράςτθκε από το Λοφβρο και ιταν ο πρϊτοσ λατινοαμερικανοφ ηωγράφου που τοποκετικθκε ςτουσ τοίχουσ του 

μουςείου. Η Κάλο ςυνικιηε να λζει: «Σι χρειάηομαι τα πόδια εφόςον ζχω φτερά για να πετάξω;» 

Λοφντβιχ Βαν Μπετόβεν 

«Δεν είναι απίκανο ι κεία πρόνοια να αποςκοποφςε με το χτφπθμα αυτό να ςυγκεντρϊςει όλεσ τισ δυνάμεισ του 

ςτθ δθμιουργία» ζλεγε ο βιογράφοσ του Λοφντβιχ Βαν Μπετόβεν, Σάγιερ αναφερόμενοσ ςτθν κϊφωςθ του 

αξεπζραςτου ςυνκζτθ. Μεγαλωμζνοσ ςε ζνα αφόρθτο περιβάλλον, όπου ο αλκοολικόσ πατζρασ με απαραςάλευτθ 

επιμονι τον διζταηε να μελετά από τα 4 του, ο Λοφντβιχ Βαν Μπετόβεν αναγνωρίςτθκε ωσ άφταςτοσ δεξιοτζχνθσ 

από τα μικράτα του. Μελζτθςε ςτο πλάι του Μότςαρτ και δθμιοφργθςε ςυνκζςεισ που αντθχοφν ςτθν αιωνιότθτα 

παρότι ςτα 28 ζχαςε τθν ακοι του. Με «όχθμα» τον ατςαλζνιο χαρακτιρα του φιλοςόφθςε τθν αρμονία των ιχων 

και παρά τα οξφτατα προςωπικά του προβλιματα δθμιοφργθςε τθν 9θ υμφωνία. Ακόμθ και όταν ζχαςε ολότελα 

τθν ακοι του δεν ζπαψε να δθμιουργεί, μζχρι και τισ τελευταίεσ ςτιγμζσ του κανάτου του, πλουτίηοντασ το μουςικό 

κθςαυροφυλάκιο τθσ ανκρωπότθτασ με πάνω από 200 ανεκτίμθτα αριςτουργιματα. τθν διάρκεια τθσ ηωισ του 

βαςανιηόταν από παράξενα οράματα και όνειρα, όμωσ όπωσ λζει ο Ρομζν Ρολάν ςτο ζργο «Γκαίτε – Μπετόβεν» : 

«Δεν είναι πολλοί, οφτε ανάμεςα ςτισ μεγαλοφυΐεσ, εκείνοι που διαρκϊσ κοινωνοφν με το πνεφμα τθσ Γθσ. Με τθν 

περιπακι καρδιά του, που ζπαλλε κάκε ςτιγμι τθσ ηωισ του, με τον ζντονο εγωιςμό που του επζτρεπε να 

υπερπθδάει τα χειρότερα εμπόδια μζχρι να φτάςει ςτθ νίκθ, κατόρκωςε να φτάςει τελικά μζςα από τθν τζχνθ ςτθν 

απολφτρωςθ». 

Στθβεν Γουίλιαμ Χόκινγκ  

Βρετανόσ κεωρθτικόσ φυςικόσ, κοςμολόγοσ, ςυγγραφζασ και Διευκυντισ Ερευνϊν ςτο Κζντρο Θεωρθτικισ 

Κοςμολογίασ ςτο Πανεπιςτιμιο του Κζιμπριτη. Μεταξφ των ςθμαντικϊν επιςτθμονικϊν εργαςιϊν του ιταν μια 

ςυνεργαςία με τον ΡότηερΠζνροουη επάνω ςε κεωριματα βαρυτικισ μοναδικότθτασ ςτα πλαίςια τθσ γενικισ 

ςχετικότθτασ και θ κεωρθτικι πρόβλεψθ ότι οι μαφρεσ τρφπεσ εκπζμπουν ακτινοβολία, που ςυχνά καλείται 

ακτινοβολία Χόκινγκ. Ο Χόκινγκ ιταν ο πρϊτοσ που εξζκεςε μια κοςμολογία που εξθγικθκε από μια ζνωςθ τθσ 

γενικισ κεωρίασ τθσ ςχετικότθτασ και τθσ κβαντικισ μθχανικισ. Ήταν φανατικόσ υποςτθρικτισ τθσ ερμθνείασ 

πολλϊν κόςμων τθσ κβαντικισ μθχανικισ. Ήταν επίτιμοσ ςυνεργάτθσ τθσ Βαςιλικισ Εταιρείασ των Σεχνϊν, ιςόβιο 
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μζλοσ ςτθν Επιςκοπικι Ακαδθμία Επιςτθμϊν, και αποδζκτθσ του Προεδρικοφ Μεταλλίου τθσ Ελευκερίασ, το 

υψθλότερο πολιτικό βραβείο ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. Ο Χόκινγκ ιταν κακθγθτισ Μακθματικϊν ςτο Πανεπιςτιμιο 

του Κζιμπριτη μεταξφ 1979 και 2009. Ο Χόκινγκ είχε ςυντάξει εργαςίεσ εκλαϊκευμζνθσ επιςτιμθσ, ςτισ οποίεσ 

ςυηθτά τισ κεωρίεσ και τθν κοςμολογία του γενικά. Σο βιβλίο του Σο Χρονικό του Χρόνου ζμεινε ςτθ λίςτα με τα 

best-seller τθσ Βρετανικισ SundayTimes για 237 εβδομάδεσ ςπάηοντασ ρεκόρ. Ο Χόκινγκ ζπαςχε από τθ νόςο του 

κινθτικοφ νευρϊνα (αμυοτροφικι πλευρικι ςκλιρυνςθ), κατάςταςθ που είχε εξελιχκεί κατά τθ διάρκεια των ετϊν. 

Ήταν ςχεδόν εξ ολοκλιρου παράλυτοσ και επικοινωνοφςε μζςω ςυςκευισ παραγωγισ ομιλίασ. Παντρεφτθκε δφο 

φορζσ και είχε τρία παιδιά. Σο 2014 κυκλοφόρθςε το αυτοβιογραφικό βιβλίο του Σο χρονικό τθσ ηωισ μου. 

Λουί Μπράιγ (LouisBraille) 

Γάλλοσ, εφευρζτθσ ςυςτιματοσ γραφισ και ανάγνωςθσ για τυφλοφσ που χρθςιμοποιείται ζωσ ςιμερα. Γεννικθκε 

το 1809 ςτο χωριό Κουπβρζ (Coupvray) κοντά ςτο Παρίςι. Συφλϊκθκε ςτο ζνα μάτι πολφ μικρόσ, ςτθν θλικία των 

τριϊν ετϊν, φςτερα από τραυματιςμό με αιχμθρό αντικείμενο, κακϊσ βοθκοφςε τον πατζρα του ςτθν καταςκευι 

εξαρτθμάτων ίππευςθσ, ενϊ αργότερα θ μόλυνςθ μεταδόκθκε και ςτο άλλο του μάτι, και ωσ τθν θλικία των 5 ετϊν 

είχε μείνει τυφλόσ. Οι γονείσ του τον ζςτειλαν ςτο Βαςιλικό Ινςτιτοφτο Συφλϊν ςτο Παρίςι, όπου εκπαιδεφονταν 

τυφλά παιδιά. Ο Μπράιγ όμωσ δεν ιταν ευχαριςτθμζνοσ, γιατί το ςφςτθμα ανάγνωςθσ που χρθςιμοποιοφςαν ιταν 

δφςχρθςτο με χοντροφσ χαρακτιρεσ και τα βιβλία ιταν μόνο 14 με αποτζλεςμα το μάκθμα να γίνεται προφορικά. 

Ζτςι κατάφερε, μετά από προςπάκειεσ πζντε ετϊν, να δθμιουργιςει ζνα καινοφριο ειδικό αλφάβθτο για τυφλοφσ. 

Όταν παρουςίαςε τθν μζκοδό του, άλλοι ζδειξαν τθν ικανοποίθςι τουσ, ενϊ άλλοι υποςτιριξαν πωσ το ςφςτθμα 

ιταν κουραςτικό και όχι αποδοτικό. Ο Μπράιγ απογοθτεφτθκε, αλλά δεν ςταμάτθςε τισ προςπάκειεσ και βρικε 

τρόπο ϊςτε οι τυφλοί να διδάςκονται και μακθματικά και μουςικι. Εφθφρε ακόμα και μια γραφομθχανι, με τθν 

οποία ζχουν τθ δυνατότθτα οι τυφλοί να γράφουν, όπωσ και οι βλζποντεσ. Σο ζργο του Μπράιγ, που πζκανε το 

1852, αναγνωρίςτθκε πάντωσ όςο ηοφςε και εξακολουκεί να χρθςιμοποιείται ωσ ςιμερα. 


