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Ν. Κ. Σπύρου 

 

Καθηγηηή Αζηπονομίαρ ζηο Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ, 

Εθνικού Εκπποζώπος ζηον Εςπωπαϊκό Οπγανιζμό Διαζηήμαηορ, 

Διεύθςνζη  Επανδπωμένων Διαζηημικών Πηήζεων, Μικποβαπύηηηαρ και 

Εξεπεύνηζηρ  

 

 

πσο είλαη γλσζηό, ν Εςπωπαϊκόρ Οπγανιζμόρ Διαζηήμαηορ (ΔΟΓ,  

European Space Agency, ESA)  απνηειείηαη από 17 θξάηε-κέιε θαη ε Διιάδα 

εληάρζεθε επίζεκα ζηνλ ΔΟΓ  ηνλ Μάξηην ηνπ 2005, δειαδή, πξηλ από ηξία 

πεξίπνπ ρξόληα. 

 

Από ηόηε, κε απόθαζε-πξόηαζε ηνπ ΓΓΔΤ θαη αγαπεηνύ ζπλαδέιθνπ 

ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Καζεγεηή θ. Ισάλλε Τζνπθαιά, ν νκηιώλ 

νξίζζεθε σο Δζληθόο Δθπξόζσπνο ηεο Διιάδαο ζηνλ ΔΟΓ  θαη, εηδηθόηεξα, 

ζηε Διεύθςνζη  Επανδπωμένων Διαζηημικών Πηήζεων, Μικποβαπύηηηαρ και 

Εξεπεύνηζηρ (Human Spaceflight, Microgravity, and Exploration, ΗΜΔ) ζηηο 

αξκνδηόηεηεο ηεο νπνίαο εκπίπηνπλ, κεηαμύ άιισλ, ην Δπξσπατθό Γηαζηεκηθό 

Δξγαζηήξην  Columbus, ην Γηαζηεκηθό ρεκα κεηαθνξάο θνξηίνπ  ATV/Jules 

Verne θαη, βεβαίσο, ην ζέκα ησλ Δπξσπαίσλ Αζηξνλαπηώλ. 

 Υπ’ απηήλ αθξηβώο ηελ άθξσο ηηκεηηθή ηδηόηεηά κνπ, ν νκηιώλ θαη θαη’ 

επέθηαζε ην Δξγαζηήξην Αζηξνλνκίαο ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθήο θαη ην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ζπλδηνξγαλώλνπλ ηε ζεκεξηλή εθδήισζε    καδί 

κε ηελ ΓΓΔΤ θαη ηνλ ΔΟΓ. Από όζν γλσξίδσ, ε ζεκεξηλή είλαη ε ηειεπηαία, 

ζρεηηθή θαη κε ην ζέκα ηεο επηινγήο ησλ λέσλ Δπξσπαίσλ Αζηξνλαπηώλ, 

εθδήισζε πνπ γίλεηαη ζε  θξάηνο-κέινο ηνπ ΔΟΓ. 



 2 

 Πξηλ πξνρσξήζσ, σο ν ηνπηθόο δηνξγαλσηήο θαη νηθνδεζπόηεο, 

ζεσξώ επηβεβιεκέλν, λα απεπζύλσ νξηζκέλεο  ζεξκέο θαη εηιηθξηλείο 

επραξηζηίεο.  

Πξνο ηνλ ΓΓΔΤ, θ. Ισάλλε Τζνπθαιά γηα ηελ ζπλερή, επί πνιιά ρξόληα 

ζπλεξγαζία καο, ηδηαίηεξα ζηε ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε. Σην πξόζσπν ηνπ θ. 

Τζνπθαιά, επραξηζηώ ηνπο παξηζηακέλνπο εθπξνζώπνπο ηεο ΓΓΔΤ, θα ιγα 

Σηεξγίνπ θαη Ι. Παπαδάθε, θαη γηα ηελ παξνπζία ηνπο εδώ ζήκεξα θαη, καδί κε 

ηνλ θ. Καιεξίδε ηεο ΓΓΔΤ, γηα ηελ θαζ’ όια απνδνηηθή κέρξη ηώξα ζπλεξγαζία 

καο.  

Πξνο ηηο Πξπηαληθέο Αξρέο γηα ηελ  παληνεηδή ππνζηήξημε θαη ηδηαίηεξα 

ηνλ Αληηπξύηαλε θ. Παλά γηα ην άκεζν ελδηαθέξνλ ηνπ, γηα ηελ παξνπζία ηνπ 

εδώ ζήκεξα, αιιά θαη γηα ηα θαιά ιόγηα ηνπ. 

Πξνο  ηνλ αγαπεηό θίιν  θ.  Dieter Isakeit , Υπεύζπλν ηνπ Γξαθείνπ  

Δπηθνηλσλίαο   ηνπ   ΔΟΓ γηα Διιάδα θαη Ιηαιία,   γηα ην άξηζην πλεύκα 

ζπλεξγαζίαο καο, ζε ειεθηξνληθό θαη κε ειεθηξνληθό επίπεδν, ζε όια ηα 

ζηάδηα  πξνεηνηκαζίαο ηεο ζεκεξηλήο εθδήισζεο. 

Πξνο  ζηνλ θ. ηνλ θ. Michel Tognini, επηθεθαιήο ηνπ    Δπξσπατθνύ 

Κέληξνπ Αζηξνλαπηώλ (EAC) ηνπ EΟΓ θαη ζηνλ θ. Jean Coisne, επηθεθαιήο 

ηνπ Γξαθείνπ Δπηθνηλσλίαο ηνπ ίδηνπ Κέληξνπ, γηα ηελ κέρξη ηώξα ζπλεξγαζία 

καο θαη  δηόηη, παξά ην εμαηξεηηθά βεβαξπκέλν πξόγξακκά ηνπο (γηα αλάινγεο 

εθδειώζεηο, έπξεπε λα κεηαβνύλ ζε ζρεδόλ όιεο ηηο Δπξσπατθέο 

πξσηεύνπζεο), έδεημαλ θαηαλόεζε ζε ζρέζε κε ηελ θαζπζηέξεζε 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζεκεξηλήο εθδήισζεο. Θέισ λα ηνπο δηαβεβαηώζσ, όηη 

θαη επηζπκνύζακε ηελ δηνξγάλσζε ηεο ζεκεξηλήο εθδήισζεο θαη ήκαζηαλ 

απνθαζηζκέλνη γη’ απηήλ, αιιά θαη όηη, σο ρώξα, πξνζδνθνύκε πνιιά θαη 

από ηελ ζεκεξηλή εθδήισζε θαη, γεληθόηεξα,  από ηελ ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο 

καο ζηνλ ΔΟΓ. 

Τέινο, γηα ηελ  απνδνρή ζπκκεηνρήο ηεο ζηε ζεκεξηλή εθδήισζε θαη 

γηα ηελ απνδνηηθή ζπλεξγαζία καο, πξνο ηελ αγαπεηή ηαηξό θα Φξπζνύια 

Κνπξηίδνπ-Παπαδέιε. 
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 Σύκθσλα κε ην πξόγξακκα ηεο ζεκεξηλήο εθδήισζεο, ην ζέκα ηεο 

παξνπζίαζήο   κνπ    είλαη ην «Πξνγξακκαηηθό πιαίζην ηεο απόθαζεο EΟΓ 

γηα ηελ επηινγή λέσλ αζηξνλαπηώλ». 

 Σπλεπώο, είλαη ρξήζηκε κηα ζύληνκε αλαθνξά ζην παξειζόλ, νη 

ζπλζήθεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξόζθαηεο 

εμειίμεηο θαη Δπξσπατθέο επηηπρίεο ζην δηάζηεκα, δηακόξθσζαλ ηηο 

απαηηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ παξόληνο γηα ην κέιινλ. 

 πσο, ελδερνκέλσο, είλαη γλσζηό, ν νκνγελήο Θεόδσξνο Γηνπξηζίρηλ, 

ηζηνξηθά ζεσξείηαη ν πξώηνο ειιεληθήο θαηαγσγήο αζηξνλαύηεο. Ο θ. 

Γηνπξηζίρηλ, γηα πξώηε θνξά ην 2002, έιαβε κέξνο ζε ελδεθαήκεξε   

επαλδξσκέλε απνζηνιή κε ην Γηαζηεκηθό Λεσθνξείν  Atlantis, νπόηε θαη 

κεηέθεξε ζην δηάζηεκα ηελ Διιεληθή ζεκαία θαη ην 2006-2007 εξγάζζεθε 

ζηνλ Γηεζλή Γηαζηεκηθό Σηαζκό .  

 Η ηζηνξία ελόο εμ’ Διιάδνο  Έιιελα αζηξνλαύηε αξρίδεη πεξί ην 2002, 

όηαλ από ηνλ ηόηε Υπνπξγό Αλάπηπμεο είρε εθδεισζεί ην ελδηαθέξνλ πξνο 

ηνλ ηόηε Γηεπζπληή Δμσηεξηθώλ Σρέζεσλ ηεο ΔΟΓ λα δηεξεπλεζεί ε 

δπλαηόηεηα εθπαίδεπζεο Έιιελα αζηξνλαύηε. Τόηε δελ ππήξρε ζε 

εμέιημε αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγήο αζηξνλαύηε, ώζηε ην Διιεληθό αίηεκα, 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζήκαηλε κηα εηδηθή εθπαίδεπζε Έιιελα αζηξνλαύηε, ην 

θόζηνο ηεο νπνίαο ζα εβάξπλε απνθιεηζηηθά ηελ ρώξα καο. Έηζη ε ππόζεζε 

απηή δελ πξνρώξεζε. 

 Η ίδηα δηαδηθαζία ίζρπζε θαη κεηά ην 2004, όηαλ πεξί ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2005, ν ηόηε, λένο Υπνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο δήηεζε από ηνλ ΔΟΓ λα 

δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα επαίδεπζεο από ηνλ ΔΟΓ ελόο αμησκαηηθνύ απηνύ 

ηνπ Υπνπξγείνπ. κσο, ην θόζηνο εθπαίδεπζεο γηα ηελ ρώξα καο εθηηκήζεθε 

ηνπ ύςνπο ησλ 20.000.000 επξώ. 

 πσο ήηαλ επόκελν, ε όιε ζπδήηεζε, πξαθηηθώο, επηθεληξώζεθε ζηελ 

νηθνλνκηθή κόλνλ δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο. Τα  εθαηέξσζελ επηρεηξήκαηα 

ήηαλ ινγηθά. Γειαδή, αθελόο κελ όηη ην πςειό απηό ρξεκαηηθό πνζό, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο ιίγεο θνξέο πνπ ν αζηξνλαύηεο  ζα πεηνύζε ζην Γηάζηεκα, 

ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άιινπο ζθνπνύο, ή, αληίζεηα, όηη ε ρώξα 

καο ζα έπξεπε, πξαγκαηηθά, λα έρεη έλα όξακα σο πξνο κε ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηνπ Γηαζηήκαηνο θαη απηό ην όξακα λα ην πξνσζήζεη ζπκκεηέρνληαο  ζηηο 

δηαζηεκηθέο πηήζεηο. Τν απνηέιεζκα ήηαλ όηη δελ γηλόηαλ ηίπνηε θαη έηζη 



 4 

θζάζακε ζην ζήκεξα, κε ην ζέκα ηνπ Έιιελα αζηξνλαύηε λα παξακέλεη 

κεηέσξν θαη αβέβαην. 

 Τη ηζρύεη ζήκεξα από πιεπξάο αξηζκνύ ελεξγώλ Δπξσπαίσλ 

αζηξνλαπηώλ; πσο,  ζα ζαο αλαθέξνπλ θαη νη θ.θ. Tognini  θαη Coisne, ην 

Σώκα ησλ Δπξσπαίσλ Αζηξνλαπηώλ πξσηννξγαλώζεθε ην 1998 θαη ην 2003 

απνηεινύληαλ από 13 αζηξνλαύηεο, κόλνλ 6 εθ ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαλ 

από ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ησλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ. ινη ηνπο είραλ επηιεγεί 

από ηνλ ΔΟΓ κέζσ δηαγσληζκώλ, αλνηθηώλ ζην θνηλό. 

 Σύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή πνιηηηθή γηα ηνπο αζηξνλαύηεο ηνπ ΔΟΓ, 

νη ηειεπηαίνη δελ έρνπλ σο κόλνλ θαζήθνλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε επαλδξσκέλεο 

δηαζηεκηθέο απνζηνιέο. Δπίζεο, αζρνινύληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

ελεκέξσζε γηα ηηο δηαζηεκηθέο απνζηνιέο, αιιά θαη αθηεξώλνπλ ζεκαληηθό 

κέξνο ηνπ  ρξόλνπ ηνπο ζηελ ππνζηήξημε ησλ  επαλδξσκέλσλ δηαζηεκηθώλ 

απνζηνιώλ, δηόηη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θαζνξηζκό, ζηε ζρεδίαζε, ζηε δνθηκή 

αιιά θαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο θάζεηο επί ηνπ εδάθνπο. Τέινο, σο θύξηνη 

εθθξαζηέο ηεο παξνπζίαο ηνπ αλζξώπνπ ζην Γηάζηεκα, ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

εθπαίδεπζε σο νκηιεηέο αιιά θαη ζε δεκόζηεο εθδειώζεηο. 

 Σήκεξα ν ΔΟΓ δηαζέηεη 8 αζηξνλαύηεο, από ηνπο νπνίνπο κόλνλ 6 

είλαη ελεξγνί, δειαδή, βξίζθνληαη ζε πηεηηθή εηνηκόηεηα. Οη κηζνί απ’ απηνύο 

είλαη επηζηήκνλεο θαη νη άιινη κηζνί έλζηνινη (ηξεηο ηπηάκελνη αμησκαηηθνί θαη 

έλαο κεραληθόο). Ωο πξνο ηελ θαηαγσγή ηνπο, 2 είλαη Γάιινη, 2 είλαη Ιηαινί θαη 

αλά έλαο Γεξκαλόο, Σνπεδόο, Οιιαλδόο θαη Βέιγνο. Η ειηθία ηνπο θπκαίλεηαη 

κεηαμύ ησλ 42 θαη 56 εηώλ,όηαλ, αο ζεκεησζεί, ε ειηθία ελόο ελεξγνύ 

αζηξνλαύηε θπκαίλεηαη κεηαμύ ησλ 27 θαη 39 εηώλ. 

 Με βάζε όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ν ΔΟΓ ζεσξεί, όηη ε ζεκεξηλή 

ζηειέρσζε ηνπ Σώκαηνο ησλ Δπξσπαίσλ Αζηξνλαπηώλ δελ επηηξέπεη ηελ 

ππνζηήξημε ζεκαληηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηεο απνζηνιήο ηνπο. Γηα λα κπνξέζεη, 

ινηπόλ, ν ΔΟΓ λα αληαπνθξηζεί ζην ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ, μεθίλεζε 

ηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηνπ Σώκαηνο ησλ Δπξσπαίσλ Αζηξνλαπηώλ, κε ηελ 

πξννπηηθή ηεο πξόζιεςεο 4 λέσλ αζηξνλαπηώλ θαη, πηζαλόλ, ηεζζάξσλ 

αλαπιεξσκαηηθώλ ηνπο. 

 Όκσο, θαη απηό καο ελδηαθέξεη, ζε αληίζεζε κε ην παξειζόλ, 

όπσο αλαθέξεηαη ζηελ Πξόζθιεζε θαη ην Δειηίν Σύπνπ πνπ 

θπθινθόξεζαλ, ζηε πξόζθιεζε ηνπ ΕΟΔ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ε 
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νπνία ήδε αλαξηήζεθε ζην Δηαδίθηπν, δελ ππεηζέξρεηαη ν παξάγσλ ηνπ 

θόζηνπο γηα ηελ ρώξα καο. Έηζη, νη πηζαλέο ππνςεθηόηεηεο Ειιήλσλ 

γηα ηηο ζέζεηο ησλ λέσλ αζηξνλαπηώλ δελ ζπλνδεύνληαη από ηνλ 

αλαζηαιηηθό νηθνλνκηθό γηα ην θξάηνο παξάγνληα.  

  

 

 ην ζεκείν απηό ρξεηάδεηαη κηα ζνβαξή επηζήκαλζε. Γειαδή, κέζα 

ζε έλα πλεύκα, ελδερνκέλσο, ελζνπζηαζκνύ ή θαη έληνλεο επηζπκίαο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε, ίζσο, νλείξσλ κηαο δσήο, δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη ε 

πξαγκαηηθόηεηα. Γειαδή, ν ελζνπζηαζκόο  λα ζπκβαδίδεη κε ην όηη  νη 

ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ΔΟΓ γηα ηνπο λένπο, όπσο, βεβαίσο, ήηαλ θαη γηα 

ηνπο κέρξη ηώξα Δπξσπαίνπο αζηξνλαύηεο, είλαη πςειώλ πξνδηαγξαθώλ θαη 

ηα θξηηήξηα επηινγήο είλαη απζηεξά γηα όιεο ηηο ρώξεο θαη, άξα, θαη  γηα κηα 

κηθξή ρώξα όπσο ε Διιάδα. 

 Με δεδνκέλε ηελ πξντζηνξία ηνπ όινπ ζέκαηνο ζηελ ρώξα καο, 

πξέπεη λα ηνληζζεί ε ξεαιηζηηθή άπνςε όηη, γηα νηηδήπνηε γίλεη ηειηθά, 

πξνεγνπκέλσο απαηηνύληαη αθελόο κελ ε πιήξεο θαη αλνηρηή πιεξνθόξεζε 

όισλ γη’ απηήλ ηελ πξσηόγλσξε δπλαηόηεηα πνπ καο παξέρεηαη θαη αθεηέξνπ 

ε ξεαιηζηηθή θαη πξνζγεησκέλε πεπνίζεζή καο, όηη ηώξα, ζην πιαίζην απηήο 

ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο επηινγήο, δίλεηαη ζηελ ρώξα καο ε επθαηξία, επί 

ηέινπο,  λα γίλεη ε αξρή ζην ζέκα απηό. 

 

Σηε ζπλέρεηα, ζα ήζεια λα αλαθεξζώ γηα ιίγν ζηα όζα, πξαγκαηηθά, 

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα ζπκβαίλνπλ ζηε εγγύο δηαζηεκηθή πεξηνρή καο θαη ηα 

νπνία εληζρύνπλ απνθαζηζηηθά θαη θαηαιπηηθά ηελ απόθαζε ηνπ ΔΟΓ γηα ηελ 

πξόζιεςε ησ λέσλ Δπξσπαίσλ Αζηξνλαπηώλ.  

 

 

    

 

           Ίζσο, από ηηο ζειίδεο ηνπ εκεξήζηνπ ηύπνπ δελ πξνβιήζεθαλ αξθεηά 

δύν  ζεκαληηθά γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνλ ΔΟΓ δηαζηεκηθά γεγνλόηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2008 από ηνλ δηαζηεκηθό ιηκέλα ησλ 

ΗΠΑ, ην Kennedy Space Center ζηελ Florida ησλ ΗΠΑ, εθηνμεύζεθε  ην 
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Γηαζηεκηθό Λεσθνξείν  Atlantis. Η ζεκαζία απηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθηόμεπζεο βξίζθεηαη ζην όηη ην Γηαζηεκηθό Λεσθνξείν  Atlantis κεηέθεξε ην 

Δπξσπατθό Γηαζηεκηθό Δξγαζηήξην  Columbus ηνπ Δπξσπατθνύ  Οξγαληζκνύ 

Γηαζηήκαηνο (ΔΟΓ, European Space Agency (ESA)), ην νπνίν, ήδε, έρεη 

πξνζαξηεζεί, σο κόληκν πιένλ ηκήκα ηνπ, ζην Γηεζλή Γηαζηεκηθό Σηαζκό 

(ΓΓΣ) ζε ηξνρηά πεξί ηε Γε. 

 

 

            Δπίζεο, ζρεδόλ ακέζσο κεηά, ζηηο 9 Μαξηίνπ 2008 εθηνμεύζεθε  από 

ηελ Δπξσπατθή βάζε εθηνμεύζεσλ Kourou ζηε Γαιιηθή Γνπηάλα, Νόηηα 

Ακεξηθή, θαη ην πξώην κηαο ζεηξάο,  κε επαλδξσκέλν, Δπξσπατθό 

απηνκαηνπνηεκέλν, αλαιώζηκν δηαζηεκηθό όρεκα κεηαθνξάο (Automated 

Transfer Vehicle, ATV), Jules Verne, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ 

Columbus, ΔΟΓ θαη  ΓΓΣ. Ήδε από ηηο 3 Απξηιίνπ, ην κε επαλδξσκέλν ATV 

έρεη πξνζδεζεί ζηνλ ΓΓΣ. 

 

 

 

            Πξέπεη λα ηνληζζεί ηδηαίηεξα, όηη νη δύν δηαζηεκηθέο ζπζθεπέο, 

Columbus θαη  Jules Verne ηνπ ΔΟΓ απνηεινύλ ηελ επξσπατθή πξνζζήθε 

ζην ΓΓΣ, αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο δηεύζπλζεο  Human Spaceflight, 

Microgravity and Exploration ηεο ESA (ESA/ PB-HME)  θαη αλνίγνπλ λένπο 

νξίδνληεο θαη δεκηνπξγνύλ λέεο επθαηξίεο γηα ηελ επξσπατθή επηζηήκε, 

ηερλνινγία θαη βηνκεραλία. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί ηδηαίηεξα, όηη κε ηνλ 

ηξόπν απηό  ε Δπξώπε απνθηά, πιένλ, ην δηθό ηεο ζπίηη-εξγαζηήξην ζην  

δηάζηεκα θαη ηνλ δηθό ηεο ζηόιν κε επαλδξσκέλσλ  δηαζηεκηθώλ νρεκάησλ 

κεηαθνξάο θνξηίνπ.  

Σην δηαζηεκηθό  εξγαζηήξην Columbus, ην νπνίν ζα δηνηθείηαη 

απνθιεηζηηθά από Δπξσπαίνπο ζηελ Δπξώπε θαη ζην νπνίν ήδε εξγάδνληαη 

Δπξσπαίνη αζηξνλαύηεο, ζα είλαη δπλαηό λα δηεμάγνληαη επηζηεκνληθή έξεπλα 

θαη πεηξάκαηα ζε κηα πιεηάδα ζεκαηηθώλ πεξηνρώλ, νη νπνίεο εθηείλνληαη από 

ηε βηνινγία κέρξη ηελ αλζξώπηλε θπζηνινγία, από ηελ επηζηήκε ησλ 

ξεπζηώλ κέρξη ηελ επηζηήκε ησλ πιηθώλ, από ηελ ηερλνινγία κέρξη ηελ 

ζεκειηώδε θπζηθή θαη κέρξη ηελ παξαηήξεζε ηεο Γεο από ην δηάζηεκα. 
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Απηή ε έξεπλα ηνπ ΔΟΓ πάλσ ζην ΓΓΣ αλακέλεηαη λα πξνσζήζεη ζεκαληηθά 

ηελ επηζηεκνληθή αξηζηεία θαη θαηλνηνκία ζηελ Δπξώπε.  

 

 

 

            Γηα όινπο ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο, ε εθηόμεπζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ  

Columbus θαη Jules Verne  ζεσξείηαη γεγνλόο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

Δπξώπε θαη σο ηέηνην πξνβάιιεηαη, δηαθεκίδεηαη θαη δεόλησο ενξηάδεηαη. 

            Δίλαη πνιύ ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ ρώξα καο, όηη, κε ηελ αλσηέξσ 

δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε σο δεδνκέλε, αιιάδεη, πιένλ, δξαζηηθά, εθηόο από 

ηελ έλλνηα «πεξηβάιινλ», θαη  ε έλλνηα «αζηξνλαύηεο», όπσο ηελ γλσξίδακε 

κέρξη ηώξα. Πξαγκαηηθά, νη Δπξσπαίνη επηζηήκνλεο, όρη θαη’ αλάγθε κόλνλ 

ζηξαηησηηθνί, ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα, κεηά από ηελ απαξαίηεηε 

πξνεηνηκαζία-εθπαίδεπζε-επηινγή, λα κεηαβαίλνπλ (όρη κε ην  ATV) ζην 

εξγαζηήξην Columbus γηα λα δηεμαγάγνπλ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπο εθεί, 

ζε ζπλζήθεο κεησκέλεο βαξύηεηαο, αιιά θαη ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θαη 

κεησκέλεο ππθλόηεηαο ηεο πξνζηαηεπηηθήο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Γεο γήηλεο 

αηκόζθαηξαο. 

 Αιιά, εμίζνπ ελδηαθέξνλ είλαη  όηη θαη άιιεο επθαηξίεο δεκηνπξγνύληαη 

γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λένπο καο. ρη, θπζηθά, θαη κόλνλ  γηα ην ηη 

ζπκβαίλεη «εθεί πάλσ» θαη γηα  λα γίλνπλ αζηξνλαύηεο, αιιά θαη γηα λα 

δηεθδηθήζνπλ ζηνλ ΔΟΓ αληαγσληζηηθά ζέζεηο δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ π.ρ. 

θπζηθώλ, ηαηξώλ, λνκηθώλ θ. α.  Αλαθεξόκαζηε ζε κηα πνιπζεκαηηθή 

δηαδηθαζία, πνπ δελ πεξηνξίδεηαη κόλνλ ζε αζηξνλαύηεο ή κόλνλ ζηελ 

Αζηξνλνκία.  

Απηό πξέπεη λα ηνληζζεί ζήκεξα θαη απηό ην κήλπκα πξέπεη λα 

πεξάζεη πξνο ηα έμς, πξνο όινπο καο θαη ηδηαίηεξα πξνο ηνπο λένπο καο . 

 Τη πξέπεη νη ίδηνη νη λένη καο λα θάλνπλ; Απηό πνπ απαξαίηεηα 

ρξεηάδεηαη, είλαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο  λα εξγαζζνύλ γηα ηελ Δπξώπε, ζην 

πιαίζην ηεο κεγάιεο, αληαγσληζηηθήο νηθνγέλεηαο πνπ ιέγεηαη Δπξώπε θαη, 

θπζηθά, ην ςάμηκν, ε αλαδήηεζε ησλ επθαηξηώλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ε 

εθκεηάιιεπζή ηνπο.  
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            Με δεδνκέλν, ινηπόλ, όηη νη Columbus, ATV θαη ΓΓΣ πξνβιέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ κέρξη ηνπιάρηζηνλ ην 2015, εληειώο θπζηνινγηθά, 

πξνθύπηεη ε αλάγθε ζπζηεκαηηθήο ελεκέξσζεο, ζην ζέκα ησλ δπλαηνηήησλ  

ησλ αλσηέξσ  δηαζηεκηθώλ εξγαζηεξίσλ, θαη ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο 

ηεο Δπξώπεο, αιιά θαη, θπξίσο, ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηώλ. Δμάιινπ, κε 

ηέηνηεο ζπνπδαίεο εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ, θπξηνιεθηηθά, «πάλσ απ’ ην 

θεθάιη καο», είλαη επηβεβιεκέλν, όινη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηηο δπλαηόηεηεο, νη 

νπνίεο πξνζθέξνληαη ζηνλ Δπξσπαίν θνξνινγνύκελν κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ΔΟΓ ζε όιεο ηηο αλσηέξσ δξαζηεξηόηεηεο.  

 Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό από όινπο, όηη απηό πνπ θάπνηε 

εζεσξείην επηζηεκνληθή θαληαζία, ζήκεξα είλαη πξαγκαηηθόηεηα θαη 

απηή ε πξαγκαηηθόηεηα πξέπεη λα γίλεη θηήκα όισλ καο. 

 

 

Με ην ζθνπό απηό, αθξηβώο, ν ΔΟΓ, κέζσ ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ 

θαη νξγάλσλ ηνπ, ησλ εζληθώλ εθπξνζώπσλ, αιιά θαη κειώλ ηνπ Σώκαηνο 

ησλ Δπξσπαίσλ Αζηξνλαπηώλ ( European Astronaut Corps, EAC), έρεη ήδε 

δηνξγαλώζεη ζρεηηθέο ελεκεξσηηθέο εθδειώζεηο ζε όια ηα θξάηε-κέιε. 

Σθνπόο απηώλ ησλ εθδειώζεσλ, όπσο ε ζεκεξηλή  ζηελ ρώξα καο, είλαη  ε 

ελεκέξσζε ησλ εθπξνζώπσλ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ησλ ελ δπλάκεη 

ελδηαθεξνκέλσλ, πνιηηώλ θαη ελζηόισλ, γηα ηνπο ΓΓΣ, Columbus, ATV θαη 

γηα ηελ επηθείκελε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ λέσλ Δπξσπαίσλ Αζηξνλαπηώλ 

θαη γηα ηε ζεκαζία ηνπο, αιιά θαη γηα ηηο λέεο επθαηξίεο εξγαζίεο γηα ηνπο 

λένπο καο πνπ δεκηνπξγνύληαη θαη είλαη δπλαηό λα δηεθδηθεζνύλ ηώξα, κε ηελ 

έληαμε ηεο ρώξαο  καο ζηνλ ΔΟΓ. 

 

 

Θα κνπ επηηξέςεηε, ζην ηέινο ηεο εηζήγεζήο κνπ,  λα ζαο 

πιεξνθνξήζσ, όηη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ κνπ σο Δζληθνύ 

Δθπξνζώπνπ ζηε Γηεύζπλζε  Human Spaceflight, Microgravity, and 

Exploration, κνπ δεηήζεθε ζε πξόζθαηε ζπλεδξίαζε ηεο Γηεύζπλζεο, λα 

πξνζδηνξίζσ ηηο ζρεηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ηεο ρώξαο καο, ώζηε λα 

δηακνξθσζνύλ νη ηειηθέο πξνηεξαηόηεηεο ηεο Γηεύζπλζεο πξνο έγθξηζε από 

ην πξνζερέο Σπκβνύιην Υπνπξγώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Λακβάλνληαο 
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ππόςε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζηελ ρώξα καο, πξνζδηόξηζα ηηο εζληθέο 

πξνηεξαηόηεηεο σο εμήο: 1) Πξνηεξαηόηεηα ζηελ εθκεηάιιεπζε όισλ ησλ 

επθαηξηώλ πνπ πξνζθέξνληαη από ηνλ Γηεζλή Γηαζηεκηθό Σηαζκό θαη ην  

Columbus, 2) Πξνηεξαηόηεηα ζηελ πξνβνιή, εθκεηάιιεπζε θαη θξαηηθή 

ελίζρπζε ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνγξάκκαηνο  European Life and Physical 

Sciences (E.LI.PS.) ελδηαθέξνληνο ησλ επηζηεκόλσλ-εξεπλεηώλ, ηεο ρώξαο 

καο θαη ηεο αιινδαπήο, αιιά θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ρώξα καο, 3) 

Πξνηεξαηόηεηα ζηελ πξνβνιή θαη εθκεηάιιεπζε, κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε 

ηεο λενιαίαο αιιά θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Αζηξνλνκίαο θαη 

ησλ Δπηζηεκώλ ηνπ Γηαζηήκαηνο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

ρώξα καο,  ηνπ πινπζηόηαηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ ΔΟΓ, ην νπνίν, αο 

ζεκεησζεί, αλ θαη ειεύζεξα πξνζβάζηκν ζην Γηαδίθηπν, κέρξη ηώξα, ζηελ 

ρώξα καο, ειάρηζηα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε εθκεηάιιεπζή ηνπ είλαη 

ππνηνληθή.  

Μπνξώ από ηελ ζέζε απηή λα αλαθνηλώζσ, όηη κε πξσηνβνπιία ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Αζηξνλνκίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ΔΟΓ θαη ηε ΓΓΔΤ, ζύληνκα ζα δηνξγαλσζεί θαη κία αθόκε εθδήισζε, κε 

ζθνπό ηελ επξύηεξε δπλαηή ελεκέξσζε ζηηο αλσηέξσ ηξεηο  πξνηεξαηόηεηεο 

πνπ ζαο αλέθεξα.  

Σπκπεξαζκαηηθά, κε βάζε όια ηα παξαπάλσ, είλαη θαλεξό όηη γηα ηελ 

Δπξώπε νιόθιεξε αιιά θαη  εηδηθώο γηα  ηελ ρώξα καο, αλνίγεηαη κηα ιακπξή 

επθαηξία γηα ηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ βηνκεραλία ηεο, ηα νθέιε ησλ 

νπνίσλ είλαη ζην ρέξη όισλ καο, σο ελεκεξσκέλσλ, ελζηόισλ θαη κε 

ελζηόισλ, επηζηεκόλσλ, καζεηώλ θαη απιώλ πνιηηώλ,  λα ηα δηεθδηθήζνπκε 

θαη πεηύρνπκε ζην πιαίζην κηαο αληαγσληζηηθήο Δπξώπεο. 

 

Μεξηθά όλεηξα πνπ πνιινί από καο έρνπλ, κπνξεί θαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ, ηειηθά. Αξθεί λα πηζηέςνπκε, όηη, όπσο είπα, απηό πνπ 

θάπνηε εζεσξείην επηζηεκνληθή θαληαζία, ζήκεξα είλαη πξαγκαηηθόηεηα θαη 

απηή ε πξαγκαηηθόηεηα πξέπεη θαη κπνξεί  λα γίλεη θηήκα όισλ καο. 

Σαο επραξηζηώ όινπο ζαο γηα ηελ πξνζνρή θαη ηελ ππνκνλή ζαο. 
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Νηθόιανο Κ. Σπύξνπ 

 

Καζεγεηήο Αζηξνλνκίαο ΑΠΘ 

Δζληθόο Δθπξόζσπνο  ESA/ PB-HME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τν Σπίηη ηεο Δπξώπεο ζην Γηάζηεκα θαη ην Γηαζηεκηθό Φνξηεγό ρεκά ηεο 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  

Ε ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΩΝ ΑΣΡΟΝΑΤΣΩΝ ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΙΑΣΗΜΑΣΟ (ΕΟΔ) 

 

Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Δπξσπατθό Οξγαληζκό Γηαζηήκαηνο (ΔΟΓ/ESA) θαη ην Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ζαο πξνζθαινύλ ζε Δλεκεξσηηθή Ηκεξίδα θαη 

ζπλέληεπμε ηύπνπ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή, 16 Μαΐνπ 
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2008, ζηελ αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ παιαηνύ θηηξίνπ ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο 

ΑΠΘ (αίζνπζα «Αιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ»), από ώξα 09:30 έσο 12:30. 

Η ελ ιόγσ εθδήισζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο εθζηξαηείαο 

πνπ πξνσζείηαη από ηνλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό Γηαζηήκαηνο ζηα 17 Κξάηε-

Μέιε ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηε ζηειέρσζε ηνπ Σώκαηνο Δπξσπαίσλ 

Αζηξνλαπηώλ κε λένπο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη ζα πιαηζηώζνπλ ηηο 

κειινληηθέο απνζηνιέο πξνο ηνλ Γηεζλή Γηαζηεκηθό Σηαζκό (ISS) θαη ηε 

Σειήλε θαη άιια αληηθείκελα ηνπ Ηιηαθνύ Σπζηήκαηνο, ζην πιαίζην ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο Γηεύζπλζεο Δπαλδξσκέλσλ Γηαζηεκηθώλ Πηήζεσλ ηνπ 

Οξγαληζκνύ.  

Η ρώξα καο, σο πιήξεο κέινο ηνπ ΔΟΓ, ππνζηεξίδεη έλζεξκα ηελ 

πξνζπάζεηα απηή θαη επειπηζηεί ζηελ νπζηαζηηθή εθδήισζε ηνπ ειιεληθνύ 

ελδηαθέξνληνο, ώζηε ε Διιάδα λα  κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη ζην Σώκα 

Δπξσπαίσλ Αζηξνλαπηώλ.   

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο αξκόδηα ζηειέρε ηνπ ΔΟΓ θαη Έιιελεο 

εηδηθνί επηζηήκνλεο ζα παξνπζηάζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ, ηα 

απαξαίηεηα πξνζόληα θαη δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη 

ελδηαθεξόκελνη, θαζώο θαη ηα ηαηξηθά θαη ςπρνινγηθά πξόηππα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ αζηξνλαπηώλ.   

 

 

 

 

Δλδεηθηηθά ην Πξόγξακκα ηεο Ηκεξίδαο έρεη σο αθνινύζσο: 

 

09:45 – 

09:55 

 

Φαηξεηηζκόο από ηελ Αληηπξύηαλε ηνπ ΑΠΘ, Καζεγήηξηα 

Αζαλαζία Τζαηζάθνπ. 

 

09:55 – 

10:10 

Φαηξεηηζκόο από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Έξεπλαο θαη 

Τερλνινγίαο Καζεγεηή Ισάλλε Τζνπθαιά  

 

10:10 – Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα θαη παξνπζίαζε ησλ 
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10:25 νκηιεηώλ από ηνλ θ. 

Dieter Isakeit, ππεύζπλν ηνπ Γξαθείνπ Δπηθνηλσλίαο ηνπ 

ΔΟΓ γηα Διιάδα θαη Ιηαιία 

 

10:25 – 

10:40 

Πξνγξακκαηηθό πιαίζην ηεο απόθαζεο EΟΓ γηα ηελ 

επηινγή λέσλ αζηξνλαπηώλ, από ηνλ θ. Νηθόιαν 

Σπύξνπ, Καζεγεηή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο θαη Δζληθό Δθπξόζσπν ζην Πξόγξακκα 

Δπαλδξσκέλσλ Πηήζεσλ ηνπ ΔΟΓ 

 

10:40 – 

11:00 

Γηαβίσζε θαη εξγαζία αζηξνλαπηώλ θαη δηαδηθαζία 

επηινγήο  λέσλ αζηξνλαπηώλ, από ηνλ θ. Michel 

Tognini, επηθεθαιήο ηνπ Δπξσπατθνύ Κέληξνπ 

Αζηξνλαπηώλ (EAC), ηνπ EΟΓ θαη από ηνλ θ. Jean 

Coisne, επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ επηθνηλσλίαο EAC 

 

11:00 – 

11:15 

Απόθηεζε ηαηξηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο αζηξνλαύηεο ESA, από ηε Γξ 

Φξπζνύια Κνπξηίδνπ-Παπαδέιε, δηεπζύληξηα ηνπ 

θέληξνπ αεξνπνξηθήο ηαηξηθήο, Θεζζαινλίθε 

 

11:15 – 

11:45 

 

Σπδήηεζε  

     

11:45 – 

12:30 

 

      Σπλέληεπμε ηύπνπ 

Δπηζεκαίλεηαη όηη νη παξνπζηάζεηο θαη νη ζπδεηήζεηο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ ζα γίλνπλ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιώζζα.  

Η αξκόδηα ππεξεζία ηεο ΓΓΔΤ (Τκήκα Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ ηεο 

Γ/λζεο Γηεζλνύο Δ&Τ Σπλεξγαζίαο, ηει.: 210-74.58.114 &115) είλαη ζηε 

δηάζεζή ζαο γηα θάζε πξόζζεηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε. 
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Παξαθαινύκε όπσο καο ελεκεξώζεηε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ην 

αξγόηεξν κέρξη ηελ Σεηάξηε 14ε Μαΐνπ 2008, απνζηέιινληαο ην 

ζπλεκκέλν δειηίν ζπκκεηνρήο ζηελ ειεθηξ/θή δ/λζε pdimareli@gsrt.gr 

ππόςε θαο Παξαζθεπήο Γεκαξέιε.  

Δηδηθόηεξα νη ζπκκεηνρέο ησλ εθπξνζώπσλ από ηα ΜΜΔ ζα 

απνζηέιινληαη ζηελ ειεθηξ/θή δ/λζε a.kotzamanis@gsrt.gr , ππόςε θ. Αλη. 

Κνηδακάλε (Απηνηειέο Τκήκα Δθδόζεσλ Σπλεδξίσλ θαη Δθζέζεσλ, ηει. 210-

7458237).  

 

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο  

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

 

 

 

      Ι. Α. Σζνπθαιάο 

 

 

 

 

 

 

από ηνλ θ. Νηθόιαν Σπύξνπ, Καζεγεηή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο θαη Δζληθό Δθπξόζσπν ζην Πξόγξακκα Δπαλδξσκέλσλ 

Πηήζεσλ ηνπ ΔΟΓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pdimareli@gsrt.gr
mailto:a.kotzamanis@gsrt.gr
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