
Ζ Eπηινγή ησλ λέσλ Δπξσπαίσλ Aζηξνλαπηώλ θαη ε Διιεληθή 

πκκεηνρή* 

  

*Σςνέντεςξη Τύπος στο ΑΠΘ (16 Ιοςνίος 2009, Αίθοςσα 

Σςγκλήτος)  

  

Κύξηε Πξύηαλε, 

αο επραξηζηώ πνιύ γηα ηελ κεζηή, όπσο πάληα, εηζαγσγή ζαο θαη 

γηα ηελ ηηκή πνπ καο θάλεηε κε ηελ παξνπζία ζαο, αιιά θαη κε ηελ 

ζπλερή θαη παληνεηδή ζπκκεηνρή θαη ζπκπαξάζηαζή ζαο, πξνζσπηθά θαη 

 ηνπ ΑΠΘ, ζηελ πξνζπάζεηά καο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ εζληθή 

πξνζπάζεηα γηα επηηπρή θαη απνδνηηθή ζύλδεζε ηεο  ρώξαο καο κε ηνλ 

Δπξσπατθό Οξγαληζκό Γηαζηήκαηνο . 

  

Κπξίεο θαη Κύξηνη, 

αο επραξηζηώ γηα ηελ παξνπζία ζαο εδώ ζήκεξα. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε, επηζπκώ λα ζαο παξνπζηάζσ ηνπο άιινπο 

δύν ζπληειεζηέο ηεο ζεκεξηλήο εθδήισζεο.  

1. Ο έλαο είλαη ν θνο  Θεόδσξνο, ή, όπσο ν ίδηνο πξνηηκά,     

Θνδσξήο Καξαπάληζηνο, ν νπνίνο είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην 

Σκήκα Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο. Ο θνο Καξαπάληζηνο είλαη ν 

Αληηπξόεδξνο ηεο  European Low Gravity Research Association 

(ELGRA), ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα ζε ζπλζήθεο κεησκέλεο 



βαξύηεηαο, όπσο ζπκβαίλεη ζηνλ Γηεζλή Γηαζηεκηθό ηαζκό, θαη όρη 

κόλνλ κε απηήλ, βέβαηα, θαη, ζπλεπώο,  βξίζθεηαη ζε πνύ ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΟΓ. Δπίζεο, ν θνο Καξαπάληζηνο είλαη κέινο ηεο 

Διιεληθήο Αληηπξνζσπείαο ζηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ 6
νπ

 θαη 7
νπ

 

Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ Έξεπλαο ηεο Δπξσπαηθεο Έλσζεο ζηε 

ζεκαηηθή πεξηνρή «Γηάζηεκα» θαη κέινο Γηαρεηξηζηηθεο Δπηηξνπεο ζε 8 

«Θεκαηηθεο Οκάδεο» ηνπ Δπξσπαηθνπ Οξγαληζκνπ Γηαζηεκαηνο. Σέινο, 

 όπσο, πηζαλόηαηα γλσξίδεηε, ν θνο Καξαπάληζηνο ζπκκεηέρεη ελεξγά 

ζηηο αεξνπνξηθέο πηήζεηο, ζηηο νπνίεο επηηπγράλνληαη, γηα κηθξά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ζπλζήθεο κεδεληθήο βαξύηεηαο ή, έζησ, ζπλζήθεο 

εμαηξεηηθά κεησκέλεο βαξύηεηαο, όπσο αθξηβώο ζπκβαίλεη ζηνλ ΓΓ.   

Ο έηεξνο ησλ ζπληειεζηώλ είλαη ν θνο Δπάγγεινο Κατκαθάκεο, 

απόθνηηνο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο ηνπ ΑΠΘ, 

εηδηθεπόκελνο ηαηξόο ζηελ πόιε καο θαη ελζνπζηώδεο θίινο ηεο 

δηαζηεκηθήο εμεξεύλεζεο. Πεξηζζόηεξα, όκσο, θαη εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνληα  γηα θαη από ηνλ θνλ Κατκαθάκε  ιίγν αξγόηεξα . 

 Ζ ζεκεξηλή ζπλέληεπμε ηύπνπ απνηειεί ζπλέρεηα ησλ 

εθδειώζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Εςπωπαϊκού 

Οπγανισμού Διαστήματορ (ΔΟΓ), ηεο ζεκαζίαο ηνπ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ θαη ησλ πνιιώλ δπλαηνηήησλ πνπ, κέζσ απηνύ, πξνζθέξνληαη ζηελ 

ρώξα καο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο καο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε ζρέζε 

κε ηελ έξεπλα, ηερλνινγία, βηνκεραλία θαη εθπαίδεπζε.  Ο ΔΟΓ 

 απνηειείηαη  από 18 θξάηε-κέιε, θαη ε  Διιάδα, επηζήκσο από  ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2005, είλαη ην 16
ν
 κέινο ηνπ ζπκκεηέρνληαο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ζηε δηακόξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ. 

 Όπσο θαη΄ επαλάιεςε έρεη ηνληζζεί, ν ΔΟΓ είλαη ε πύιε ηεο 

Δπξώπεο πξνο ην  Γηάζηεκα. Έρεη σο απνζηνιή ηελ ελίζρπζε θαη 



βειηίσζε ησλ δηαζηεκηθώλ δπλαηνηήησλ ηεο Δπξώπεο θαη ηελ εγγύεζε, 

όηη  νη επελδύζεηο ζηηο δηαζηεκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζα είλαη 

αληαπνδνηηθέο, κε πνιιά νθέιε, γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Δπξώπεο  θαη όινπ 

ηνπ θόζκνπ.  ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ΔΟΓ εκπίπηνπλ ν Γηεζλήο 

Γηαζηεκηθόο ηαζκόο, ην Δπξσπατθό Γηαζηεκηθό Δξγαζηήξην Columbus, 

ηα Γηαζηεκηθά Ορήκαηα κεηαθνξάο θνξηίνπ  ATV, πιήζνο  εξεπλεηηθώλ 

πξνγξακκάησλ δηαζηεκηθώλ ζπζθεπώλ εμεξεύλεζεο  θαη, βεβαίσο, ην 

ζέκα ησλ Δπξσπαίσλ Αζηξνλαπηώλ. 

Οη Δπξσπατθέο δηαζηεκηθέο ζπζθεπέο, Columbus θαη  ATV ηνπ 

ΔΟΓ, απνηεινύλ ηελ Δπξσπατθή πξνζζήθε ζην ΓΓ θαη αλνίγνπλ λένπο 

νξίδνληεο θαη δεκηνπξγνύλ λέεο επθαηξίεο γηα ηελ Δπξσπατθή επηζηήκε, 

εθπαίδεπζε, ηερλνινγία θαη βηνκεραλία. Ζ Δπξώπε απνθηά, πιένλ, ην 

δηθό ηεο ζπίηη-εξγαζηήξην ζην  δηάζηεκα θαη ηνλ δηθό ηεο ζηόιν 

δηαζηεκηθώλ νρεκάησλ κεηαθνξάο, ζήκεξα  θνξηίνπ θαη ζύληνκα 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, έρνληαο, βέβαηα, ήδε ηνλ δηθό ηεο Γηαζηεκηθό 

Ληκέλα ζην Κνπξνύ ηεο Γαιιηθήο Νέαο Γνπηάλαο .  

ην εξγαζηήξην Columbus ζα είλαη δπλαηό λα δηεμάγνληαη 

επηζηεκνληθή έξεπλα θαη πεηξάκαηα ζε κηα πιεηάδα ζεκαηηθώλ πεξηνρώλ, 

όπσο βηνινγία, αλζξώπηλε θπζηνινγία, επηζηήκε ησλ ξεπζηώλ, επηζηήκε 

ησλ πιηθώλ, ηερλνινγία, ζεκειηώδεο θπζηθή, αζηξνλνκία, παξαηήξεζε 

ηεο Γεο από ην δηάζηεκα, κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε  θαξδηαγγεηαθέο 

επηζηήκεο, λεπξνεπηζηήκεο, έξεπλα νζηώλ θαη κπώλ, θπζηθή πιάζκαηνο, 

κέηξεζε ζεξκνθπζηθώλ ηδηνηήησλ ξεπζηώλ κεηάιισλ, αζηξνβηνινγία 

θαη εμσβηνινγία. Αληηθεηκεληθόο ζθνπόο απηήο ηεο έξεπλαο ζην 

Γηάζηεκα είλαη νη εθαξκνγέο ηεο ζηελ Γε θαη άξα ε βειηίσζε ηεο δσήο 

καο. πλεπώο, απηή ε έξεπλα ηνπ ΔΟΓ πάλσ ζηνλ ΓΓ, ε νπνία  

αλακέλεηαη λα πξνσζήζεη ζεκαληηθά ηελ επηζηεκνληθή αξηζηεία θαη 



θαηλνηνκία ζηελ Δπξώπε θαη, θπζηθά, ζηελ ρώξα καο, επηβάιιεηαη λα 

ηύρεη ηεο γελλαίαο εζληθήο πξνζνρήο θαη ρξεκαηνδόηεζεο .  

Με ηελ αλσηέξσ δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε σο δεδνκέλε, αιιάδεη, 

πιένλ, δξαζηηθά, ε έλλνηα «πεξηβάιινλ», κε ηελ εηζβνιή ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή καο κηαο λέαο κνξθήο πεξηβάιινληνο, ηνπ εγγύο πξνο 

ηελ Γε Γηαζηεκηθνύ πεξηβάιινληνο. Αιιά αιιάδεη θαη 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 ζην εξγαζηήξην Columbus γηα λα δηεμαγάγνπλ 

ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπο εθεί, ζε αληίμνεο ζπλζήθεο κεησκέλεο 

βαξύηεηαο, ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θαη πνιύ αξαηήο γήηλεο αηκόζθαηξαο. 

Δμάιινπ, έρνπλ ήδε αξρίζεη λα αθνύγνληαη όιν θαη πην ζπρλά νη όξνη 

«αζηξνλαύηεο-εξεπλεηήο», «αζηξνλαύηεο-ηνπξίζηαο»  θαη 

«αζηξνλαύηεο-έκπνξνο». Όκσο, θαη άιιεο επθαηξίεο δεκηνπξγνύληαη γηα 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λένπο καο, γηα λα δηεθδηθήζνπλ ζηνλ ΔΟΓ 

αληαγσληζηηθά ζέζεηο δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ π.ρ. θπζηθώλ, ηαηξώλ, 

λνκηθώλ θ. α., ησλ νπνίσλ ε εξγαζία απιώλεηαη, θαηά ηππηθά 

δηεπηζηεκνληθό ηξόπν, ζηελ έξεπλα, ηερλνινγία, εθπαίδεπζε θαη ηελ 

απαξαίηεηε  εζληθή βηνκεραλία. Ηδηαίηεξα νη λένη καο, πξέπεη λα 

ελεκεξσζνύλ θαη λα αληηιεθζνύλ, όηη ρξεηάδεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο  λα 

εξγαζζνύλ ζην πιαίζην ηεο κεγάιεο, αληαγσληζηηθήο νηθνγέλεηαο πνπ 

ιέγεηαη Δπξώπε.  

 Σέινο, είλαη ζεκαληηθό γηα ην κέιινλ, ην όηη ήδε βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε ε πξνζπάζεηα ην Δπξσπατθό Δξγαζηήξην  Columbus λα γίλεη κηα 

Δξεπλεηηθή Τπεξδνκή  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  θαη ε ρξήζε ηνπ λα 

αλαρζεί ζε Έξεπλα Πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  Κάηη 



ηέηνην, κε βεβαηόηεηα, ζα επεξεάζεη απνθαζηζηηθά θαη ην είδνο ηεο 

Δπξσπατθήο έξεπλαο αιιά θαη ηελ ρξεκαηνδόηεζή ηεο. 

Σελ ιακπξή θαη πνιύκνξθε επθαηξία πνπ αλνίγεηαη γηα ηελ ρώξα 

καο θαη ηα νθέιε ηεο πξέπεη λα ηα δηεθδηθήζνπκε θαη πεηύρνπκε θαη, 

πάληα, λα ζπκόκαζηε, όηη απηό πνπ  θάπνηε ήηαλ επηζηεκνληθή θαληαζία, 

ζήκεξα είλαη πξαγκαηηθόηεηα θη’ απηή πξέπεη λα γίλεη θηήκα όισλ καο  

Όπσο ήδε αλέθεξα, ε ζεκεξηλή ζπλέληεπμε ηύπνπ απνηειεί 

ζπλέρεηα ησλ εθδειώζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο γηα ηελ παληνεηδή 

πξνβνιή ηνπ ΕΟΔ.  

Όπσο ελδερνκέλσο ζπκόζαζηε, πξηλ από έλα πεξίπνπ έηνο  (13 

κήλεο αθξηβώο), κε ζπλεξγαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο, ηεο ΓΓΔΣ θαη 

ηνπ ΔΟΓ, δηνξγαλώζεθε ε πξώηε θαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα απηώλ 

ησλ εθδειώζεσλ, ε νπνία είρε ζθνπό λα πξνβάιεη ζηελ ρώξα καο ηνλ 

λέν ζεζκό ηεο πνιύ δύζθνιεο επηινγήο, επί  Δπξσπατθνύ επηπέδνπ, ησλ 

λέσλ Δπξσπαίσλ Αζηξνλαπηώλ θαη ησλ θαλόλσλ  ζπκκεηνρήο ζηελ 

δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηελ θαη΄ αξρήλ δηεθδίθεζε κηαο ηέηνηαο ζέζεο.  

Ζ ζεκεξηλή ζπλέληεπμε ηύπνπ αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξόζθαηα, πξηλ από 

έλα πεξίπνπ κήλα, ζηηο 20 Μαΐνπ 2009, ζην θεληξηθό θηίξην Γηνίθεζεο 

ηνπ ΔΟΓ ζην Παξίζη αλαθνηλώζεθαλ ηα νλόκαηα ησλ λέσλ Δπξσπαίσλ 

αζηξνλαπηώλ  

Η επηινγή άξρηζε πξηλ από έλα πεξίπνπ έηνο θαη, όπσο ζαο 

είπα, έγηλε, όρη ζε εζληθό επίπεδν ησλ θξαηώλ-κειώλ ηνπ ΕΟΔ, αιιά, 

γηα πξώηε θνξά ζε Επξσπατθό επίπεδν θαη βαζίζζεθε ζε κηα ζεηξά 

ελδειερώλ ςπρνινγηθώλ, ηαηξηθώλ θαη θνηλσληθώλ εμεηάζεσλ θαη 

ειέγρσλ ησλ 8413 ππνςεθίσλ από όιε ηελ Επξώπε, εθ ησλ νπνίσλ 



159 είλαη Ειιεληθέο ππνςεθηόηεηεο (κε κόλνλ 21 γπλαίθεο, 

δπζηπρώο!!!). Οη λένη αζηξνλαύηεο ζα εληαρζνύλ ζην Σώκα ησλ 

Επξσπαίσλ Αζηξνλαπηώλ (European Astronauts Corps) θαη ζα 

αξρίζνπλ ηελ δηεηή εθπαίδεπζε θαη πξνεηνηκαζία ηνπο γηα 

κειινληηθέο, κεηά ην 2013, απνζηνιέο ζηνλ ΔΔΣ θαη πέξαλ απηνύ. 

          Σα νλόκαηα θαη νη εζληθόηεηεο ησλ λέσλ Δπξσπαίσλ αζηξνλαπηώλ 

είλαη: 

1.     Samantha Cristoforetti, Ηηαιίδα 

2.     Alexander Gerst, Γεξκαλόο 

3.     Andreas Mνgensen, Γαλόο 

4.     Luca Parmitano, Ηηαιόο 

5.     Timothy Ρeak, Βξεηαλόο 

6.     Tomas Pesquet, Γάιινο. 

   Γηα κειινληηθνύο ζθνπνύο ελεκέξσζεο ππνςεθίσλ Διιήλσλ 

αζηξνλαπηώλ, δίδνληαη παξαθάησ ζύληνκα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ έμη 

λέσλ Δπξσπαίσλ αζηξνλαπηώλ. Δηδηθόηεξα,    

1.     Ζ Samantha Cristoforetti γελλήζεθε ην 1977 ζην Μηιάλν,  

Ηηαιία. πνύδαζε ζηα Technische Universitat, Münich, Γεξκαλία, Ecole 

Nationale Supériuere de l’ Aéronautique et de l’ Espace, Toulouse, 

Γαιιία, θαη Mendeleev University of Chemical Technologies, Moscow, 

Ρσζία. Έρεη Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα (Master’s Degree) Μεραληθνύ 

(Engineering) θαη Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα (Master’s Degree) ζηηο 

αζηξνλαπηηθέο επηζηήκεο από ην University of Naples Federico II, Ηηαιία. 



Ζ Αλζππνζκελαγόο Cristoforetti είλαη πηιόηνο καρεηηθώλ αεξνζθαθώλ 

ηεο Ηηαιηθήο Αεξνπνξηθήο Γύλακεο. ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηεο 

απνιακβάλεη νξεηβαζία, θαηαδύζεηο θαη αλαξξηρήζεηο. 

2.     Ο Alexander Gerst, γελλήζεθε ην 1976 ζην Künzelsau,    

Γεξκαλία. πνύδαζε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Karlsruhe, Γεξκαλία, απ’ ην 

νπνίν πήξε ην Γίπισκα Γεσθπζηθήο. Δπίζεο ζπνύδαζε Δπηζηήκεο ηεο 

Γεο ζην Victoria University  ηνπ Wellington, Νέα Εειαλδία, όπνπ ηνπ 

απελεκήζε ην Master of Science. Από ην 2001 εξγάζζεθε σο εξεπλεηήο. 

ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ απνιακβάλεη νξεηβαζία, θαηαδύζεηο, 

αλαξξίρεζε θαη ειεύζεξε πηώζε. 

3.     Ο Andreas Mogensen γελλήζεθε ην 1976 ζηελ    

Copenhagen, Γαλία. Έρεη Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα (Master’s Degree) 

Μεραληθνύ (Engineering) από ην Imperial College, Λνλδίλν, θαη 

Γηδαθηνξηθό (Doctorate) Μεραληθνύ (Engineering) από ην Παλεπηζηήκην 

Texas at Austin, ΖΠΑ. Έρεη εξγαζζεί σο κεραληθόο ζπζηεκάησλ ειέγρνπ 

θαη πινήγεζεο ζε Γηαζηεκηθέο Δπηρεηξήζεηο ηεο Human Exploration. 

ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ αζρνιείηαη κε ξάγθπη, νξεηβαζία θαη 

θαηαδύζεηο. 

4.     Ο Luca Parmitano γελλήζεθε to 1976 ζην Paternó, Ηηαιία.  

Έρεη δίπισκα ζε αεξνλαπηηθέο  επηζηήκεο από ηελ Αθαδεκία ηεο 

Ηηαιηθήο Αεξνπνξηθήο Γύλακεο θαη έρεη εθπαηδεπηεί σο Full 

Experimental Test Pilot ζην EPNER, ην Γαιιηθό ζρνιείν ειέγρνπ 

πηιόησλ ζην Istres. Ο κελαγόο Parmitano, πηιόηνο ηεο Ηηαιηθήο 

Αεξνπνξηθήο Γύλακεο, είλαη ελεξγόο θαηαδύηεο θαη  ζηνλ ειεύζεξν 

ρξόλν ηνπ απνιακβάλεη νξεηβαζία θαη αησξνπηεξηζκνύο. 



5.     Ο Timothy Peak γελλήζεθε ην 1972 ζην Chichester,     

Ζλσκέλν Βαζίιεην. Έρεη ζπκπιεξώζεη ηνλ βαζκό ζηελ δπλακηθή 

πηήζεσλ θαη είλαη Full Experimental Test Pilot ηεο Απηνθξαηνξηθήο 

ρνιήο Διέγρνπ Πηιόησλ. Δίλαη αμησκαηηθόο ησλ Βξεηαληθώλ Γπλάκεσλ 

σο Full Experimental Test Pilot. Δίλαη δξνκέαο αληνρώλ κεγάισλ 

απνζηάζεσλ θαη ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

αλαξξίρεζε. 

6.     Ο Thomas Pesquet γελλήζεθε ην 1978 ζηελ Rouen,     

Γαιιία. Πήξε Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα (Master’s Degree) από  ηελ Ecole 

Nationale Supériuere de l’ Aéronautique et de l’ Espace, ζηελ Toulouse, 

Γαιιία. Έρεη εξγαζζεί σο κεραληθόο έξεπλαο (research engineer) ζηελ 

Γαιιηθή Δηαηξεία Γηαζηήκαηνο (Centre Nationale des Etüdes Spatiale, 

CNES) θαη θαηόπηλ έγηλε πηιόηνο ηεο Air France ζε αεξνζθάθε Airbus 

A320. Απνιακβάλεη ην ηξέμηκν (jogging), θνιύκβεζε, ην squash θαη ην 

judo θαη έρεη εκπεηξία θαηαδύζεσλ θαη αησξνπηεξηζκνύ. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ πιεξνθνξηώλ είλαη αλάγθε ζήκεξα  λα 

ηνληζζνύλ θαη νξηζκέλα άιια γεγνλόηα θαη ζηνηρεία ζρεηηδόκελα κε 

ηελ επηινγή ησλ λέσλ Επξσπαίσλ αζηξνλαπηώλ. Είλαη πξνθαλέο, όηη 

 Έιιελαο ππνςήθηνο δελ ππάξρεη κεηαμύ ησλ έμη επηιεγέλησλ. Παξ‟ 

όια απηά, ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ Ειιάδα γηα δύν, ηνπιάρηζηνλ, ιόγνπο. Ο έλαο είλαη, όηη έλαο 

Έιιελαο ππνςήθηνο (από ην ζύλνιν ησλ 159 Ειιήλσλ ππνςεθίσλ) 

ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ 45 θαιίηεξσλ   ππνςεθίσλ. Απηό ην γεγνλόο 

είλαη ελδεηθηηθό γηα ην ηη ζα κπνξνύζακε λα αλακέλνπκε από ηελ 

Ειιάδα ζε κηα κειινληηθή επηινγή λέσλ αζηξνλαπηώλ, ε νπνία δελ 

κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξαλ ηεο πεληαεηίαο (ην πνιύ κέρξη ην 



2014). Ο ππνςήθηνο απηόο, κεηαμύ ησλ 159 Ειιήλσλ ππνςεθίσλ, 

είλαη ν θνο  Επάγγεινο Κατκαθάκεο, ν νπνίνο, κεηά, βεβαίσο, από ηελ 

ζπκπιήξσζε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο επηινγήο, δέρζεθε λα είλαη καδί 

καο ζήκεξα, γηα λα καο πεξηγξάςεη ηηο ζρεηηθέο εκπεηξίεο ηνπ θαη, 

θπζηθά, λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο ζαο, πξνβάιινληαο κε ηνλ 

ηξόπν απηόλ ηελ όιε ππόζεζε ησλ Επξσπαίσλ Αζηξνλαπηώλ.  

Ο δεύηεξνο εμίζνπ ελδηαθέξσλ, ηώξα ζε Επξσπατθό     

επίπεδν, ιόγνο είλαη, όηη, εληειώο θπζηνινγηθά, ην πιήζνο ησλ 

ππνςεθίσλ από θξάηε-κέιε ηνπ ΕΟΔ κεγάινπ πιεζπζκνύ είλαη 

κεγαιύηεξνο (θαηά κία ηάμε κεγέζνπο) ηνπ πιήζνπο ησλ ππνςεθίσλ 

από θξάηε-κέιε ηνπ ΕΟΔ ζπγθξηηηθά κηθξνύ πιεζπζκνύ, όπσο π.ρ. ε 

Ειιάδα. Όκσο, ππάξρεη θαη έλαο άιινο ηξόπνο αμηνιόγεζεο ηνπ 

ελδηαθέξνληαο πνπ έδεημαλ νη ρώξεο θξάηε-κέιε γηα ην ζέκα ησλ 

Επξσπαίσλ Αζηξνλαπηώλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, “ηη πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ ελόο θξάηνπο-κέινπο ην 

ΕΟΔ απνηειεί ην πιήζνο ησλ ππνςεθίσλ αζηξνλαπηώλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο κέινπο;” „Έλαο απιόο ππνινγηζκόο δείρλεη, 

όηη ην αλσηέξσ πνζνζηό είλαη ηεο ίδηαο ηάμεσο κεγέζνπο γηα όια ηα 

θξάηε-κέιε. Απηό ζεκαίλεη, όηη ην ελδηαθέξνλ πνπ εμέθξαζαλ νη 

πνιίηεο ησλ πιεζπζκηαθά κηθξόηεξσλ θξαηώλ-κειώλ δελ 

ππνιείπεηαη ηνπ αληίζηνηρνπ ησλ πιεζπζκηαθά κεγαιύηεξσλ 

θξαηώλ-κειώλ. Αθξηβέζηεξα, νη πνιίηεο ησλ «κηθξώλ ρσξώλ» 

αληαπνθξίζεθαλ κε πνιύ θαιίηεξν, πην έληνλν θαη πνιύ πην ελεξγό 

ηξόπν ζηελ πξόζθιεζε ηνπ ΕΟΔ γηα ππνβνιή αηηήζεσλ.   

Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα δεκηνπξγνύλ ηελ αηζηνδνμία γηα ηελ ελ 

  γέλεη εμέιημε ηεο ζρέζεσο ηεο ρώξαο καο κε ηνλ ΕΟΔ, γηα ηελ 

ελεκέξσζε-ελεξγνπνίεζε όισλ θαη ηδηαηηέξσο ησλ λέσλ καο γηα ηα 



ζέκαηα ηνπ ΕΟΔ αιιά θαη γηα κειινληηθέο επηηπρίεο Ειιήλσλ 

ππνςεθίσλ αζηξνλαπηώλ, αλδξώλ θαη, βεβαίσο, γπλαηθώλ. 

     Ο νκηιώλ  Εζληθόο Εθπξόζσπνο ηεο ρώξαο ζην ΕΟΔ     

(ESA / PB-HΜE) έζεζε ηα αλσηέξσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ππόςε ηνπ 

Γεληθνύ Δηεπζπληή ηνπ ΕΟΔ, θ. Jean-Jaques Dordain, κε ηελ επί 

πιένλ παξαηήξεζε, όηη απηά ηα ζηνηρεία κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ην 

ίδην ην κέιινλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΕΟΔ. 

          Ίζσο, απνηειεί επηπρή ζπγθπξία, όηη απηήλ αθξηβώο ηελ ζηηγκή ν 

Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΟΓ θ. Jean-Jaques Dordain θαη ε Γηεπζύληξηα  

ESA/HSF θα  Simonetta Di Pippo, ζε κηα αληίζηνηρε κε ηελ δηθή καο, 

εδώ, ζπλέληεπμε ηύπνπ ζην Παξίζη, παξνπζηάδνπλ ηνπο έμη λένπο 

Δπξσπαίνπο αζηξνλαύηεο. Αλ θαη πξνζθεθιεκέλνο ζ’ απηήλ ηελ 

δεμίσζε, πξνηίκεζα λα βξίζθνκαη ζήκεξα εδώ, ζηελ δηθή καο 

ζπλέληεπμε ηύπνπ, δηόηη ζεσξώ όηη είλαη πνιύ ρξεζηκόηεξε θαη κε 

πξννπηηθή ε ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ ζπκπνιηηώλ καο.  

     Σειεηώλνληαο απηήλ ηελ εηζαγσγή, ζέισ, σο Αζηξνλόκνο,     

λα ζαο ζπκίζσ, όηη όια απηά ηα εμαηξεηηθά γηα όινπο καο γεγνλόηα, 

ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2009, ην νπνίν έρεη 

ραξαθηεξηζζεί θαη ήδε ενξηάδεηαη σο ην «Παγθόζκην Έηνο 

Αζηξνλνκίαο», θαη γηα ην νπνίν ηόζα γξάθνληαη θαη αθνύγνληαη θάζε 

κέξα. Αο κελ καο δηαθεύγεη, όηη ην Δγγύο πξνο ηελ Γε Γηαζηεκηθό 

Πεξηβάιινλ είλαη ε  άκεζε αζηξνλνκηθή γεηηνληά καο θαη, σο ηέηνηα, δελ 

επηηξέπεηαη λα καο δηαθύγεη νύηε ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνύ ηνπ 

«Παγθόζκην Έηνο Αζηξνλνκίαο 2009» αιιά νύηε θαη ζην πιαίζην ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο καο. 



          Δθ κέξνπο όισλ ησλ ζπληειεζηώλ ηεο ζεκεξηλήο ζπλέληεπμεο 

ηύπνπ ζαο επραξηζηώ. Ωο εθπξνζώπνπο ησλ ΜΜΕ, ζαο παξαθαιώ λα 

πξνσζήζεηε πξνο ην επξύηεξν θνηλό απηήλ ηελ πξνζπάζεηα γηα 

επηηπρία ηεο ζύλδεζεο ηεο ρώξαο καο κε ηνλ ΕΟΔ, γηα ην θαιό όισλ 

καο θαη ηδηαηηέξσο ησλ λέσλ καο.  

  

          Καη πάιη ζαο επραξηζηώ πνιύ!!! 

 

(Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα αλσηέξσ αιιά θαη γηα ηηο ελ γέλεη 

δξαζηεξηόηεηεο ζηελ Θεζζαινλίθε γηα ζέκαηα ηνπ ΕΟΔ ππάξρνπλ 

ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.astro.auth.gr, Σύλδεζκνο ESA 

Activities)). 
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