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 ΑΙΩΝΑ ΣΟ ΔΙΑΣΗΜΑ 

Ο Εσρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αναζητά Ελληνικά στελέτη 
 
        Θεζζαινλίθε, 12/5/2008 
 

Μεηά απφ ηελ επηινγή ησλ πξψησλ αζηξνλαπηψλ ην 1978 θαη ηε δεχηεξε ην 
1992, νη επαλδξσκέλεο δηαζηεκηθέο απνζηνιέο ηνπ Επξσπατθνχ Οξγαληζκνχ 
Δηαζηήκαηνο (ΕΟΔ) εηζέξρνληαη ζε κηα λέα επνρή. 
 

Η Επξψπε έρεη ήδε ην δηθφ ηεο ζπίηη-εξγαζηήξην ζην δηάζηεκα, θαζψο ην 
δηαζηεκηθφ εξγαζηήξην Columbus, ην νπνίν ζα δηνηθείηαη απνθιεηζηηθά απφ 
Επξσπαίνπο θαη ζην νπνίν ήδε εξγάδνληαη Επξσπαίνη αζηξνλαχηεο, απφ ηηο 
7/2/2008 είλαη πξνζαξηεκέλν ζηνλ Δηεζλή Δηαζηεκηθφ Σηαζκφ, ζε ηξνρηά πεξί ηε Γε, 
θαη αλνίγεη λένπο νξίδνληεο γηα ηελ επξσπατθή επηζηήκε θαη ηερλνινγία. Εμ’ άιινπ, 
ήδε ζπλδεδεκέλν κε ηνλ Δηεζλή Δηαζηεκηθφ Σηαζκφ είλαη θαη ην Επξσπατθφ 
δηαζηεκηθφ ζθάθνο κεηαθνξάο θνξηίνπ ATV/Jules Verne.  

Με απηά ηα δεδνκέλα, ζα είλαη, πιένλ, δπλαηφ λα δηεμάγνληαη «εθεί πάλσ» 
επηζηεκνληθή έξεπλα θαη πεηξάκαηα ζε κηα πιεηάδα ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο 
εθηείλνληαη απφ ηε βηνινγία κέρξη ηελ αλζξψπηλε θπζηνινγία, απφ ηελ επηζηήκε ησλ 
ξεπζηψλ κέρξη ηελ επηζηήκε ησλ πιηθψλ, απφ ηελ ηερλνινγία κέρξη ηε ζεκειηψδε 
θπζηθή θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο Γεο. Η έλλνηα «αζηξνλαχηεο» αιιάδεη, θαζψο νη 
Εςπωπαίοι επιζηήμονερ, κεηά απφ θαηάιιειε επηινγή,  ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
κεηαβαίλνπλ ζην εξγαζηήξην Columbus γηα λα δηεμαγάγνπλ ηελ εξεπλεηηθή  εξγαζία 
ηνπο εκεί!  
 

Ο Επξσπατθφο Οξγαληζκφο Δηαζηήκαηνο αλαδεηά λέα ηαιέληα γηα λα 
εληζρχζεη ηελ νκάδα ησλ αζηξνλαπηψλ ηνπ. 
 

Πνηα ζα είλαη ε δηαδηθαζία επηινγήο; Πνηα ζα είλαη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα 
θαη επηδεμηφηεηεο ηνπ «αζηξνλαχηε»; Μπνξεί θάπνηνο πνπ δελ «είλαη ζε θφξκα» λα 
γίλεη αζηξνλαχηεο; Είλαη πεξηζζφηεξν δχζθνιν γηα κηα γπλαίθα λα γίλεη αζηξνλαχηεο; 
Υπάξρνπλ ςπρνινγηθέο θαη πλεπκαηηθέο πξνυπνζέζεηο; Υπάξρεη πνζνζηηαία 
αλαινγία αζηξνλαπηψλ γηα θάζε ρψξα θξάηνο-κέινο ηνπ ΕΟΔ; Πψο είλαη ε κέξα ελφο 
αζηξνλαχηε ζην δηάζηεκα θαη πψο ηθαλνπνηνχληαη νη βαζηθέο  αλάγθεο ηνπ; 
 

Απηά είλαη κεξηθά απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ζα απαληεζνχλ ζε Ενημεπωηική 
Ημεπίδα και Σςνένηεςξη Τύπος πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηην Παπαζκεςή, 16 
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Μαΐος 2008, θαη ψξεο 9.30 έσο 12.30, ζηελ Αίζνπζα Τειεηψλ «Αιέμαλδξνο 
Παπαλαζηαζίνπ», ζην παιαηφ θηίξην ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. θαη 
δηνξγαλψλνληαη απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ηνλ 
Επξσπατθφ Οξγαληζκφ Δηαζηήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία 
Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 
 

Να ζεκεησζεί, φηη Επίζημορ Εθνικόρ Εκππόζωπορ ηηρ Ελλάδαρ ζηνλ 
Εςπωπαϊκό Οπγανιζμό Διαζηήμαηορ ( Δηεχζπλζε Επαλδξσκέλσλ Δηαζηεκηθψλ 
Πηήζεσλ, Μηθξνβαξχηεηαο θαη Εμεξεχλεζεο ηνπ Δηαζηήκαηνο) είλαη ν Καθηγηηήρ 
Αζηπονομίαρ ηος Τκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Α.Π.Θ., κ. Νικόλαορ  Κ. Σπύπος. 
 

Η εθδήισζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο εθζηξαηείαο πνπ πξνσζείηαη 
απφ ηνλ Επξσπατθφ Οξγαληζκφ Δηαζηήκαηνο ζηα 17 Κξάηε-Μέιε ηνπ, πξνθεηκέλνπ 
λα πξνβεί ζηε ζηειέρσζε ηνπ Σψκαηνο Επξσπαίσλ Αζηξνλαπηψλ κε λένπο 
ππνςεθίνπο, νη νπνίνη ζα πιαηζηψζνπλ ηηο κειινληηθέο απνζηνιέο πξνο ην Δηεζλή 
Δηαζηεκηθφ Σηαζκφ (ISS),  ηε Σειήλε θαη άιια αληηθείκελα ηνπ Ηιηαθνχ Σπζηήκαηνο, 
ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Δηεχζπλζεο Επαλδξσκέλσλ Δηαζηεκηθψλ 
Πηήζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο αξκφδηα ζηειέρε ηνπ Επξσπατθνχ Οξγαληζκνχ 
Δηαζηήκαηνο θαη Έιιελεο Εηδηθνί Επηζηήκνλεο ζα παξνπζηάζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 
ππνβνιήο αηηήζεσλ, ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ νη ελδηαθεξφκελνη, θαζψο θαη ηα ηαηξηθά θαη ςπρνινγηθά πξφηππα πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςήθησλ αζηξνλαπηψλ.   
 

Επηζπλάπηεηαη ην Πξφγξακκα ηεο Ηκεξίδαο. Οη εξγαζίεο ηεο Ηκεξίδαο θαη ε 
Σπλέληεπμε Τχπνπ ζα γίλνπλ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. 
 

Παξαθαινχληαη νη εθπξφζσπνη ησλ Μ.Μ.Ε. λα ελεκεξψζνπλ γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Τεηάξηε 14 Μαΐνπ 2008, απνζηέινληαο ην 
ζπλεκκέλν δειηίν ζπκκεηνρήο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε louizou@ad.auth.gr ή 
ζην ηειενκνηφηππν (Fax)  2310 996730. 
 
____________________________________________________________________ 

Με ηην παράκληζη να δημοζιευθεί ή να μεηαδοθεί και να καλυθθεί η εκδήλωζη 

mailto:louizou@ad.auth.gr

