
Κύξηε Πξύηαλε, 

Απηή είλαη κηα κνλαδηθή ζηηγκή γηα ηελ Διιάδα. Αλ θαη κόιηο 4 ρξόληα πιήξεο 
κέινο ηεο ESA ε ρώξα καο θαηάθεξε λα έρεη κηα αμηνπξεπή ζπκκεηνρή ζηε 
δηαδηθαζία επηινγήο ηεο λέαο γεληάο ησλ επξσπαίσλ αζηξνλαπηώλ. Απηό 
απνδεηθλύεηε από ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ν θνο Σπύξνπ 
αθνύ όρη κόλν Έιιελεο ππνςήθηνη έθηαζαλ κέρξη πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηεο 
επηινγήο αιιά είρακε θαη θαηαξρήλ ζεκαληηθό αξηζκό ππνςεθίσλ από ηελ 
Διιάδα (αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκό ηεο).  

Η ELGRA (ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ Έξεπλα ζε Σπλζήθεο Μεησκέλεο 
Βαξύηεηαο) πνπ απνηειεί ηνλ κνλαδηθό επξσπατθό θνξέα επηζηεκόλσλ πνπ 
αζρνινύληαη κε ηελ έξεπλα ζε ζπλζήθεο έιιεηςεο βαξύηεηαο παξαθνινύζεζε 
από θνληά ηε δηαδηθαζία επηινγήο επξσπαίσλ αζηξνλαπηώλ.  Ωο 
Αληηπξόεδξνο ηεο ELGRA δέρηεθα ηα ζπγραξεηήξηα πνιιώλ επξσπαίσλ 
ζπλαδέιθσλ γηα ηελ απξόζκελα κεγάιε ειιεληθή επηηπρία. Καη ε επηηπρία 
είλαη πξάγκαηη κεγάιε αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη ε Διιάδα κόιηο άξρηζε ηα 
πξώηα επίζεκα βήκαηα ζην ρώξν ηνπ δηαζηήκαηνο.  

Απηό πνπ δελ γλσξίδνπλ νη πεξηζζόηεξνη είλαη όηη γηα λα κπνξέζεη κηα ρώξα 
λα δηεθδηθήζεη κε αμηώζεηο ηελ επηινγή δηθνύ ηεο αζηξνλαύηε γηα 
επαλδξσκέλεο δηαζηεκηθέο απνζηνιέο ηεο ESA πξέπεη λα έρεη αμηνπξεπή 
ζπκκεηνρή ζηε δηαζηεκηθή έξεπλα θαη ζηα πεηξάκαηα πνπ γίλνληαη ζε 
ζπλζήθεο έιιεηςεο βαξύηεηαο κε θνξέα πινπνίεζεο ηελ ESA. Απηά αθνξνύλ 
θπξίσο πεηξάκαηα πνπ πξόθεηηαη λα γίλνπλ ζηνλ Γηεζλή Γηαζηεκηθό Σηαζκό 
(πρ ζην δηαζηεκηθό εξγαζηήξην Columbus) αιιά επίζεο θαη ζε άιιεο 
πιαηθόξκεο επίηεπμεο ζπλζεθώλ κεησκέλεο βαξύηεηαο όπσο κε 
επαλδξσκέλνη πύξαπινη (sounding rockets), παξαβνιηθέο πηήζεηο, πύξγνη 
ξήςεσλ (drop towers) θιπ. Η ζπκκεηνρή Διιήλσλ επηζηεκόλσλ ζε 
πεηξάκαηα ζην δηάζηεκα κπνξεί λα γίλεη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 
πξνθεξύζζεη ε Γηεύζπλζε Δπαλδξσκέλσλ Γηαζηεκηθώλ Πηήζεσλ, 
Μηθξνβαξύηεηαο θαη Δμεξεύλεζεο ηνπ Γηαζηήκαηνο ηεο ESA ζηελ νπνία 
εζληθόο εθπξόζσπνο είλαη ν θαζεγεηήο Αζηξνλνκίαο ηνπ ΑΠΘ θνο Σπύξνπ. 
Χάξε ζηνλ θν Σπύξνπ θαη κε ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπ ΑΠΘ έρνπλ γίλεη ζην 
παξειζόλ εθδειώζεηο ελεκέξσζεο θαη πξνώζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
αθνξνύλ ηε κηθξνβαξπηηθή έξεπλα από ηηο νπνίεο μερσξίδσ ηελ δηάιεμε πνπ 
έδσζε εδώ ζην ΑΠΘ ην πεξαζκέλν Σεπηέκβξε ν θνο Marc Heppener, 
Πξνηζηακέλνο ηεο Γηεύζπλζεο Δπαλδξσκέλσλ Γηαζηεκηθώλ Πηήζεσλ ηεο 
ESA. 

Η Διιάδα πξνο ην παξόλ δελ ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκα Δμεξεύλεζεο ηνπ 
Γηαζηήκαηνο αιιά έρεη δειώζεη ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα κηθξνβαξύηεηαο 
θαη έηζη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ELIPS δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε ειιεληθέο 
επηζηεκνληθέο νκάδεο λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε 
πεηξακάησλ ζε ζπλζήθεο κεησκέλεο βαξύηεηαο. Τν πξώην βήκα, όπσο θαη κε 
ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, είλαη λα εληαρζνύλ νη ειιεληθέο νκάδεο κέζα ζε 
γθξνππο ζπλεξγαδόκελσλ επξσπατθώλ νκάδσλ θαη από θνηλνύ λα γίλεη ε 
πξνεηνηκαζία ππνβνιήο εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ. Η γλσξηκία θαη έληαμε 
ειιεληθώλ νκάδσλ ζε κεγαιύηεξεο επξσπατθέο κπνξεί λα γίλεη κέζσ ησλ 



Θεκαηηθώλ Οκάδσλ (Topical Teams) πνπ νξγαλώλνληαη από ηελ ESA πάλσ 
ζε δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία. 

Σην ηκήκα Χεκείαο ηνπ ΑΠΘ εδώ θαη 8 ρξόληα δξαζηεξηνπνηνύκαζηε ζε 
πεηξάκαηα πνπ γίλνληαη ζε ζπλζήθεο κεησκέλεο βαξύηεηαο ζηα πιαίζηα 
παξαβνιηθώλ πηήζεσλ ηεο ESA. Έρνπκε ζπκκεηάζρεη ζε ζεηξά παξαβνιηθώλ 
πηήζεσλ ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ κε άιινπο επξσπαίνπο 
εηαίξνπο. Τα παιηόηεξα κέιε ηεο ηπηάκελεο νκάδαο έρνπλ ζπγθεληξώζεη 
πάλσ από 3 ώξεο παξακνλήο ζε ζπλζήθεο έιιεηςεο βαξύηεηαο.  Θα ήζεια 
λα ζεκεηώζσ νηη παξόιε ηελ ππεξβνιηθά κεγάιε δήηεζε από θαηαμησκέλεο 
επηζηεκνληθέο νκάδεο γηα ζπκκεηνρή ζηηο παξαβνιηθέο πηήζεηο ηεο ESA 
έρνπκε θαηαθέξεη λα επηιεγνύκε θαη λα θάλνπκε πεηξάκαηα ζηηο δπν πην 
πξόζθαηεο θακπάληεο παξαβνιηθώλ πηήζεσλ ηεο ESA, ηνλ Ννέκβξε 2008 
θαη ηνλ Μάην 2009. Θεσξνύκαζηε πηα έκπεηξε νκάδα αλάκεζα ζηνπο άιινπο 
επξσπαίνπο απν ηνπο νπνίνπο δελ έρνπκε ηίπνηα λα δειέςνπκε εθηόο ίζσο 
από ηελ ειιηπή ζηήξημε ηεο Πνιηηείαο καο. 

Τειεηώλνληαο ζέισ λα ηνλίζσ όηη ε ζεκεξηλή καο πεξεθάληα γηα ηελ 
αμηνπξεπή ειιεληθή ζπκκεηνρή δελ νθείιεηαη ζηηο δνκέο θαη ηελ νξγάλσζε 
ηεο ρώξαο καο αιιά γηα άιιε κηα θνξά νθείιεηαη ζηελ πξνζπάζεηα 
κεκνλσκέλσλ αλζξώπσλ πνπ έρνληαο ηελ επγελή θηινδνμία αιιά θαη ηα 
απαξαίηεηα θπζηθά, λνεηηθά θαη ςπρηθά πξνζόληα ζπκκεηείραλ κε 
ελζνπζηαζκό ζε απηόλ ηνλ παλεπξσπατθό δηαγσληζκό θόληξα ζε ππνςεθίνπο 
από άιιεο ρώξεο πνπ είραλ θαη ηελ παξάδνζε κε ην κέξνο ηνπο θαη ηελ 
νξγάλσζε αιιά θπξίσο ηελ ππνζηήξημε ησλ θξαηώλ ηνπο. 
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