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Αμηόηηκε θε Αληηπξύηαλε, 

Αμηόηηκε θε Πξόεδξε θαη θε Αλαπιεξσηά Πξόεδξε ηεο Ηαηξηθήο Σρνιήο, 

Κπξίεο θαη Κύξηνπ Γηεπζπληέο Τνκέσλ θαη Δξγαζηεξίσλ ηεο Ηαηξηθήο 

Σρνιήο, 

Κπξίεο θαη Κύξηνη Σπλάδειθνη, 

Κπξίεο θαη Κύξηνη, 

Αγαπεηέο Φνηηήηξηεο, Αγαπεηνί Φνηηεηέο, 

 

Δπραξηζηώ ηνλ Πξόεδξν ηεο Ηαηξηθήο Σρνιήο θνλ Νηθόιαν 

Νηόκπξν γηα ηελ πξόζθιεζή ηνπ ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ ζεκεξηλή 

(ζηξνγγπιή) ηξάπεδα θαη ηνλ Αληηπξύηαλε θνλ Σηαύξν Παλά γηα ηελ 



αγαζηή ζπλεξγαζία καο θαη ζ’ απηήλ ηελ εθδήισζε ηελ ζρεηηδόκελε κε 

ηνλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό Γηαζηήκαηνο (ΔΟΓ,  European Space 

Agency, ESA).  

Σην πιαίζην απηνύ ηνπ «5
νπ 

Δπηζηεκνληθνύ Σπλεδξίνπ ηεο Ηαηξηθήο 

Σρνιήο ηνπ ΑΠΘ», ζήκεξα βξίζθνκαη εδώ κε ζθνπό, σο ζπλέρεηα ησλ 

εμαηξεηηθνύ ελδηαθέξνληνο ηξηώλ νκηιηώλ πνπ πξνεγήζεθαλ, κηα 

ζύληνκε ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ησλ θνηηεηώλ ηεο Ηαηξηθήο 

Σρνιήο  γηα ηνλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό Γηαζηήκαηνο (ΔΟΓ), ηελ 

ζύλδεζε ηεο ρώξαο καο κε ηνλ ΔΟΓ θαη, κεηαμύ άιισλ, ηελ θαηλνηόκν 

έξεπλα δηεπηζηεκνληθνύ ραξαθηήξα ζην Γηάζηεκα. 

Από ηνλ ραηξεηηζκό ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ηαηξηθήο Σρνιήο ζην 

δηαθεκηζηηθό θπιιάδην ηνπ Σπλεδξίνπ δηαβάδσ, κεηαμύ άιισλ : «…Δπί 

πιένλ, ηα κέιε  ηεο Σρνιήο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

εξεπλεηηθή απνζηνιή ηνπο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ δεκηνπξγία θαη 

ζηελ δηάδνζε λέαο γλώζεο…». Γη’ απηήλ αθξηβώο ηε λέα γλώζε 

βξίζθνκαη ζήκεξα καδί ζαο.  

Γξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο λα ζαο ππελζπκίζσ, όηη ην ηξέρνλ έηνο 

είλαη ην «Παγθόζκην Έηνο Αζηξνλνκίαο», γηα ην νπνίν πεξηζζόηεξα ζα 

κπνξνύζαηε λα πιεξνθνξεζείηε από ην «Δξγαζηήξην Αζηξνλνκίαο» ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ καο.    

Ίζσο δελ είλαη γλσζηό ζε όινπο, όηη ν  Εςπωπαϊκόρ Οπγανιζμόρ 

Διαζηήμαηορ  είλαη ε πύιε ηεο Δπξώπεο πξνο ην  Γηάζηεκα. Έρεη σο 

απνζηνιή ηελ ζπλερή ελίζρπζε θαη βειηίσζε ησλ δηαζηεκηθώλ 

δπλαηνηήησλ ηεο Δπξώπεο, θαη ηελ εγγύεζε όηη  νη επελδύζεηο ζηηο 

δηαζηεκηθέο δξάζεηο ζα είλαη αληαπνδνηηθέο, κε πνιιά νθέιε, γηα ηνπο 

πνιίηεο ηεο Δπξώπεο, αιιά θαη όινπ ηνπ θόζκνπ. Με ζπληνληζκό ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ πεγώλ ησλ θξαηώλ-κειώλ ηνπ, ν ΔΟΓ 



είλαη ζε ζέζε λα αλαιακβάλεη πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο, πνπ 

δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ πνιύ δύζθνιν έσο αδύλαην, αιιά θαη 

αληηπαξαγσγηθό, λα αλαιεθζνύλ θαη λα πινπνηεζνύλ από κεκνλσκέλα 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.    

Ο Εςπωπαϊκόρ Οπγανιζμόρ Διαζηήμαηορ   απνηειείηαη από 18 

θξάηε-κέιε θαη ε Διιάδα εληάρζεθε επίζεκα ζηνλ ΔΟΓ, σο ην 16
ν
 κέινο 

ηνπ,  ηνλ Μάξηην ηνπ 2005.  

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ ΔΟΓ θαη ηεο ρώξαο καο είρε μεθηλήζεη 

ήδε από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ην 1994 ε Διιάδα 

ππέγξαςε ηελ πξώηε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηνλ ΔΟΓ. Τνλ 

Σεπηέκβξην ηνπ 2003 ε Διιάδα θαηέζεζε επίζεκα αίηεζε έληαμήο ηεο 

ζηνλ ΔΟΓ, ην θαινθαίξη ηνπ 2004 αθνινύζεζε ε ππνγξαθή κηαο 

ζπκθσλίαο ζπκκεηνρήο ζηε Σπλέιεπζε ηνπ ΔΟΓ θαη, ηέινο, κεηά από 

απηήλ ηελ πνιπεηή ζπλνιηθή πξνζπάζεηα, ηνλ Μάξηην ηνπ 2005, ε ρώξα 

καο έγηλε ηαθηηθό κέινο ηνπ ΔΟΓ. 

Από ηόηε, δειαδή ην 2005, ν νκηιώλ ππεξεηεί σο ν Δζληθόο 

Δθπξόζσπνο ηεο Διιάδαο ζηνλ ΔΟΓ  θαη, εηδηθόηεξα, ζηε Διεύθςνζη  

Επανδπωμένων Διαζηημικών Πηήζεων, Μικποβαπύηηηαρ και Εξεπεύνηζηρ 

(Human Spaceflight, Microgravity, and Exploration, ΖΜΔ), ε νπνία είλαη 

κηα από ηηο κεγαιύηεξεο Γηεπζύλζεηο ηνπ ΔΟΓ. Σηηο αξκνδηόηεηεο απηήο 

ηεο Γηεύζπλζεο εκπίπηνπλ, κεηαμύ άιισλ, ν Γηεζλήο Γηαζηεκηθόο 

Σηαζκόο, ην Δπξσπατθό Γηαζηεκηθό Δξγαζηήξην Columbus, ηα 

Γηαζηεκηθά Ορήκαηα κεηαθνξάο θνξηίνπ  ATV, πιήζνο εξεπλεηηθώλ 

πξνγξακκάησλ θαη, βεβαίσο, ην ζέκα ησλ Δπξσπαίσλ Αζηξνλαπηώλ. Σηα 

αλσηέξσ ζέκαηα ηνπ ΔΟΓ ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο έρνπλ 

νξγαλσζεί αξθεηέο ελεκεξσηηθέο εθδειώζεηο, κε ηελ νπζηαζηηθή 

βνήζεηα ηεο Πξπηαλείαο θαη όισλ ησλ παλεπηζηεκηαθώλ αξρώλ, ηνπ 



ΔΟΓ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Σην πιαίζην απηό, ζεσξώ, εληάζζεηαη θαη ε 

ζεκεξηλή ζπκκεηνρή κνπ  θαη, εκκέζσο, ε ζεκεξηλή εθδήισζε. 

Δίλαη, πιένλ, γεληθώο απνδεθηό γεγνλόο, όηη ν απόιπηνο 

ζεκαηηθόο απηνπεξηνξηζκόο   θαη ε ακνηβαία  απνκόλωζε ηωλ 

επηζηεκώλ απνηεινύλ παξειζόλ. Οη δηάθνξεο επηζηήκεο  βξίζθνληαη ζε 

ζπλερή θαη έληνλε αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε. Δηδηθόηεξα, 

ζήκεξα ππάξρεη ζπλερήο θαη έληνλε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ πνιιώλ 

επηζηεκώλ, όπσο είλαη π.ρ. νη  Φπζηθή, Φεκεία, Γεσινγία, Βηνινγία, 

Ηαηξηθή, Μεραληθή θαη πνιιέο άιιεο, αιιά θαη ηερλνινγία, βηνκεραλία, 

εθαξκνγέο, Γηάζηεκα. 

Σπλεπώο, κε ηνλ επηρεηξνύκελν ζπλδπαζκό ηεο ζεκεξηλήο 

εθδήισζεο  κε ηνλ ΔΟΓ, πξνζπαζνύκε  λα ζπκβάινκε  ζηελ πξνζπάζεηα 

πνπ γίλεηαη ζε εζληθό επίπεδν, γηα ηελ απαξαίηεηε ελεκέξσζε ζην 

επξύηεξν δπλαηό πιαίζην γηα ηνλ ΔΟΓ θαη, άξα, γηα κία αθόκε θνξά θαη 

ζην πιαίζην ησλ αληηθεηκεληθώλ δπλαηνηήησλ καο, λα ζπκβάινκε, 

καθξνπξόζεζκα, ζηελ επηηπρία ηεο ζύλδεζεο ηεο ρώξαο καο κε ηνλ ΔΟΓ. 

Θέισ λα ηνλίζσ,  όηη, νη δύν δηαζηεκηθέο ζπζθεπέο, Columbus θαη  

ATV/Jules Verne ηνπ ΔΟΓ, γηα ηηο νπνίεο ζα  δνύκε  αξθεηά παξαθάησ, 

απνηεινύλ ηελ Δπξσπατθή πξνζζήθε ζην ΓΓΣ θαη αλνίγνπλ λένπο 

νξίδνληεο θαη δεκηνπξγνύλ λέεο επθαηξίεο γηα ηελ Δπξωπαϊθή 

επηζηήκε, ηερλνινγία θαη βηνκεραλία. Έηζη, ε Δπξώπε απνθηά, πιένλ, 

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

επαλδξσκέλσλ  δηαζηεκηθώλ νρεκάησλ κεηαθνξάο, ζήκεξα  θνξηίνπ θαη 

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

Γηαζηεκηθό Ληκέλα ζην Κνπξνύ ηεο Γαιιηθήο Νέαο Γνπηάλαο .  



Σην δηαζηεκηθό εξγαζηήξην Columbus, ην νπνίν 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 ηωλ ξεπζηώλ κέρξη ηελ επηζηήκε ηωλ 

πιηθώλ, από ηελ ηερλνινγία κέρξη ηελ ζεκειηώδε θπζηθή θαη κέρξη 

ηελ παξαηήξεζε ηεο Γεο από ην δηάζηεκα. Δηδηθόηεξα γηα ηνπο 

επηζηήκνλεο-εξεπλεηέο αιιά θαη ηνπο θνηηεηέο ησλ ζεκαηηθώλ πεξηνρώλ 

«Δπηζηήκεο Εσήο» θαη «Φπζηθέο Δπηζηήκεο» αλαθεξόκαζηε ζε κηα 

πιεηάδα ζεκάησλ γήηλωλ εθαξκνγώλ ηεο έξεπλαο ζην Γηάζηεκα. 

Τέηνηα ζέκαηα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμύ άιισλ, θαξδηαγγεηαθέο 

επηζηήκεο, λεπξνεπηζηήκεο, έξεπλα νζηώλ θαη κπώλ, θπζηθή 

πιάζκαηνο, κέηξεζε ζεξκνθπζηθώλ ηδηνηήηωλ ξεπζηώλ κεηάιιωλ, 

αζηξνβηνινγία θαη εμωβηνινγία, ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο 

κεγάιεο θαηεγνξίεο: «Έξεπλα ηεο Φύζεο», «Βειηίωζε ηεο Τγείαο», 

«Νεωηεξηζηηθέο Σερλνινγίεο θαη Γηαδηθαζίεο» θαη «Φξνληίδα ηνπ 

Πεξηβάιινληνο». 

Απηή ε έξεπλα ηνπ ΔΟΓ πάλσ ζην ΓΓΣ αλακέλεηαη λα πξνσζήζεη 

ζεκαληηθά ηελ επηζηεκνληθή αξηζηεία θαη θαηλνηνκία ζηελ Δπξώπε θαη, 

θπζηθά, ζηελ ρώξα καο.  

Με 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 ζηξαηηωηηθνί, 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. 

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

όξνη αζηξνλαύηεο-εξεπλεηήο, αζηξνλαύηεο-ηνπξίζηαο  θαη 

αζηξνλαύηεο-έκπνξνο. 

 Αιιά, εμίζνπ ελδηαθέξνλ είλαη  όηη θαη άιιεο επθαηξίεο 

δεκηνπξγνύληαη γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λένπο καο. Όρη, θπζηθά, θαη 

κόλνλ  γηα ην ηη ζπκβαίλεη «εθεί πάλσ», ή κόλνλ 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, νύηε 

κόλνλ ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία αιιά επεθηείλεηαη θαηά ηππηθά 

δηεπηζηεκνληθό ηξόπν θαη ζηελ ηερλνινγία θαη ζηε  βηνκεραλία θαη 

ζηελ εθπαίδεπζε. 

 Δμάιινπ, πάληνηε λα ζπκόκαζηε, όηη απαξαίηεηε 

πξνϋπόζεζε επηηπρίαο ηεο ζύλδεζεο ηεο ρώξαο καο κε ηνλ ΔΟΓ είλαη 

ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ηεο Διιεληθήο βηνκεραλίαο ζ’ απηήλ ηελ 

πξνζπάζεηα. 

Ηδηαίηεξα νη λένη καο, πξέπεη λα αληηιεθζνύλ, όηη 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 π.ρ. 

κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ε εθκεηάιιεπζή ηνπο.  

   Με δεδνκέλν, ινηπόλ, όηη νη Columbus, ATV θαη ΓΓ 

πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κέρξη ηνπιάρηζηνλ ην 2020, εληειώο 



θπζηνινγηθά, πξνθύπηεη ε αλάγθε ζπζηεκαηηθήο ελεκέξσζεο, ζην ζέκα 

ησλ δπλαηνηήησλ  ησλ αλσηέξσ  δηαζηεκηθώλ εξγαζηεξίσλ, θαη ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο ηεο Δπξώπεο, θαη ηεο βηνκεραλίαο  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. Ζ ελεκέξσζε όισλ είλαη 

πεξηζζόηεξν από απαξαίηεηε θαη, ηδηαίηεξα, Κε Αληηπξύηαλε θαη Κε 

Πξόεδξε ηεο Ηαηξηθήο Σρνιήο, ζηα πξνπηπρηαθό αιιά θαη κεηαπηπρηαθό 

επίπεδα ησλ Σρνιώλ καο.  

Μηα εμαηξεηθά ελδηαθέξνπζα είδεζε, πνιύ-πνιύ πξόζθαηε, είλαη 

όηη ήδε  ζπδεηήζεθε ε πξόηαζε-ππόδεημε ησλ  European Space 

Council  θαη ηνπ European Parliament γηα ζηελή ζπλέξγεηα κεηαμύ  

ησλ European Union  Framework Programme θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ ΔΟΓ. Δηδηθόηεξα, πξνηείλεηαη ε δπλαηόηεηα «Σν Δπξωπαϊθό 

Δξγαζηήξην  COLUMBUS λα γίλεη κηα Δξεπλεηηθή Τπεξδνκή  ηεο 

Δπξωπαϊθήο Έλωζεο (European Research Infrastructure) θαη ε 

ρξήζε ηνπ COLUMBUS λα αλαρζεί ζε Έξεπλαο Πξνηεξαηόηεηαο ( 

Research Priority)  ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο».  Σπλεπώο, κε ηνλ 

ηξόπν απηό, αλακέλεηαη λα επεξεαζζεί απνθαζηζηηθά θαη ην είδνο ηεο 

Δπξσπατθήο έξεπλαο αιιά θαη ε ρξεκαηνδόηεζή ηεο. 

Δίλαη  θαλεξό όηη γηα ηελ Δπξώπε νιόθιεξε αιιά θαη  εηδηθώο γηα  

ηελ ρώξα καο, αλνίγεηαη κηα ιακπξή επθαηξία γηα ηελ έξεπλα, ηελ 

εθπαίδεπζε, 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.  

Με βάζε όια ηα αλωηέξω, θαη απεπζπλόκελνο, θπξίωο, πξνο 

ηνπο λένπο καο, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό από όινπο, όηη απηό πνπ 

θάπνηε εζεωξείην επηζηεκνληθή θαληαζία, ζήκεξα είλαη 

πξαγκαηηθόηεηα θαη απηή ε πξαγκαηηθόηεηα πξέπεη λα γίλεη θηήκα 

όιωλ καο. Αλ απηό ην ελζηεξληζζνύκε, ηόηε κεξηθά όλεηξα πνπ πνιινί 

από καο είραλ ή έρνπλ, κπνξεί θαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ, ηειηθά. 

Πξνζβιέπσ ζηελ  απνθαζηζηηθή ζπλεηζθνξά ηεο ζεκεξηλήο  εθδήισζεο 

πξνο  ηελ θαηεύζπλζε απηή . 

Σαο επραξηζηώ 

  

                                                                      Νηθόιανο Κ. Σπύξνπ 
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