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(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 16 ΜΑΪΟΤ 2008, ΑΠΘ)
Εθ κέξνπο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ε&Τ Kαζεγεηή θ. Ισάλλε
Τζνπθαιά, ζαο θαισζνξίδνπκε θαη εκείο ζε απηή ηελ
πξσηφγλσξε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα εθδήισζε κε ζέκα ηε
παξνπζίαζε ηεο
λέαο αλαδήηεζεο ηνπ Επξσπατθνχ
Οξγαληζκνχ Δηαζηήκαηνο (ΕΟΔ, European Space Agency
(ESA))
γηα λέα ηαιέληα απφ ηα 17 θξάηε-κέιε ηνπ,
πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη, ην ζψκα ησλ Επξσπαίσλ
αζηξνλαπηψλ ηνπ. Σηφρνο ηνπ ΕΟΔ είλαη λα πξνεηνηκαζηεί γηα
ηηο δηαζηεκηθέο απνζηνιέο ηνπ 21νπ αηψλα.
Οπσζδήπνηε, ηέηνηα εθδήισζε, κε δηαθεθξηκέλνπο νκηιεηέο
απφ ηνλ ρψξν ησλ αζηξνλαπηψλ μερσξίδεη απφ ηα ζπλήζε,
ηφζν ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ, φζν θαη νξάκαηνο θαη
πξννπηηθήο. Με κεγάιν ελδηαθέξνλ ζα ηνπο αθνχζνπκε πνπ
ζα καο εηζαγάγνπλ ζηνλ δηθφ ηνπο ζπλαξπαζηηθφ θφζκν.
Σην πξφζθαηo ζρεηηθά παξειζφλ είραλ δηεξεπλεζεί θάπνηεο
πηζαλφηεηεο εθπαίδεπζεο Έιιελα αζηξνλαχηε απφ ην
Υπνπξγείν Εζληθήο Άκπλαο θαη ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο. Οη
πξσηνβνπιίεο απηέο αηφληζαλ, δηφηη ηo θφζηνο ηνπ
εγρεηξήκαηνο ήηαλ πνιχ πςειφ. Ωζηφζν, ηφηε δελ είρακε ηα
επεξγεηήκαηα, πνπ έρνπκε ζήκεξα, δειαδή, ηεο πιήξνπο απφ
ην 2005 ζπκκεηνρήο καο ζε απηφλ ηνλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο
δηεζλή νξγαληζκφ πνπ ιέγεηαη European space Agency/ESA.
Εμάιινπ, ε Ειιάδα αξθεηά λσξίο, ήδε απφ αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90, αλαγλψξηζε ηε ζεκαζία ηεο επηζηήκεο ηνπ
δηαζηήκαηνο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο ζε πιήζνο ηνκέσλ ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη, έηζη, δξνκνιφγεζε ηε
δηαδηθαζία εγθαζίδξπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ΕΟΔ. Η
δηαδηθαζία ήηαλ αξθεηά επίπνλε ζε δηαπξαγκαηεπηηθφ
επίπεδν, κέρξη πνπ θαηέιεμε ζηελ ππνγξαθή ηεο Σπκθσλίαο
πξνζρψξεζεο ην 2004 απφ ηνλ ηφηε Υπνπξγφ Αλάπηπμεο
θ.Σηνχθα.
Σήκεξα, είλαη απηά αθξηβψο ηα
επεξγεηήκαηα απφ ηε
ζπκκεηνρή καο ζηνλ ΕΟΔ πνπ πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε ζην
κέγηζην βαζκφ. Να πξνζπαζήζνπκε λα εθκεηαιιεπηνχκε απηφ
ην «παξάζπξν επθαηξίαο» πνπ καο δίλεηαη, εθφζνλ βέβαηα
πιεξνχληαη φια ηα απζηεξά θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ
αζηξνλαπηψλ πνπ ζέηεη ε ESA.
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Πηζηεχνπκε φηη, παξά ηηο πθηζηάκελεο δπζθνιίεο, είλαη ζηηο
δπλαηφηεηεο καο, λα απνθηήζεη ε Ειιάδα ηνλ δηθφ ηεο
αζηξνλαχηε, άλδξαο ή γπλαίθα, έλζηνιν ή κε, πνπ ζα
εθπαηδεπηεί ζηα πην ζχγρξνλα παγθφζκηα θέληξα, ζα
απνθηήζεη κηα κνλαδηθή ηερλνγλσζία, κηα εκπεηξία δσήο θαη
ζα ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα Human Spaceflight ηνπ
Επξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Δηαζηήκαηνο, γξάθνληαο ηε δηθή
ηνπ/ηεο ηζηνξία, θάηη πνπ πξηλ ιίγα ρξφληα ήηαλ πνιχ
καθξηλφο ή νπηνπηθφο ζηφρνο.
Όκσο, ζπκφκαζηε φηη ειιεληθήο θαηαγσγήο αζηξνλαχηε
είρακε ηνλ Θεφδσξν Γηνπξηζίθηλ, ν νπνίνο ην 2002 ζπκκεηείρε
ζηε ξσζζνακεξηθαληθή απνζηνιή Atlantis ην 2006-7 θαη
εξγάζηεθε ζην Δηεζλή Δηαζηεκηθφ Σηαζκφ (ΔΔΣ, International
Space Station (ISS)) γεγνλφο πνπ καο έθαλε ππεξήθαλνπο.
Ξέξνπκε φηη ε ESA ζα καο βνεζήζεη θαη πξνο απηή ηε
θαηεχζπλζε, εθφζνλ ην ζέινπκε ζνβαξά, φπσο καο έρεη
βνεζήζεη κέρξη ηψξα, ζην κέζνλ ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ
ησλ 6 εηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απν ηελ Σπλζήθε πξνζρψξεζεο
καο ζηνλ ΕΟΔ. Η κεηαβαηηθή πεξίνδνο αθνξά εηδηθά
πξνλνκηαθά κέηξα πξνο εθείλα ηα θξάηε-κέιε ηνπ ΕΟΔ, ηα
νπνία ζηεξνχληαη ζνβαξήο ηερλνινγηθήο / βηνκεραληθήο
βάζεο.
Ωο πξνο ηελ Ειιάδα ε κεηαβαηηθή πεξίoδνο ζα ηζρχζεη κέρξη
ην 2011 θαη ήδε ζπδεηνχκε ην ελδερφκελν ηεο παξάηαζεο. Τα
πξνλνκηαθά κέηξα απνζθνπνχλ ζηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή
ζηηο πςειέο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ ΕΟΔ ησλ
ειιεληθψλ θνξέσλ, δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, κε έκθαζε
ζηηο επηρεηξήζεηο. Πξέπεη νη θνξείο καο ζην ηέινο ηεο
κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ λα είλαη ζε ζέζε λα παίμνπλ ηζφηηκα θαη
απηνδχλακα, ζην έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ΕΟΔ.
Γλσξίδνπκε φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΕΟΔ,
πινπνηνχληαη απφ
κεγάιεο θνηλνπξαμίεο, ησλ νπνίσλ
εγνχληαη ιίγεο ηζρπξέο επξσπατθέο βηνκεραλίεο, πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Δηάζηεκα. Σπλεπψο, κέρξη ηφηε,
πξέπεη λα έρνπλ εδξαησζεί νη ζπλεξγαζίεο καο κε απηέο θαη
λα έρνπκε θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο ESA θαη ησλ εηαίξσλ
καο.
Η έληαμε ην 2005 ηεο Ειιάδνο ζηνλ Επξσπατθφ Οξγαληζκφ
Δηαζηήκαηνο, σο ηνπ 16νπ κέινπο ηνπ, απνηέιεζε ζπνπδαίν
γεγνλφο, ηφζν απφ άπνςε πνιηηηθήο φζν θαη απφ άπνςε
εξεπλεηηθήο,
ηερλνινγηθήο
αιιά θαη νηθνλνκηθήο. H
επέλδπζε απφ εζληθνχο πφξνπο είλαη πξάγκαηη κεγάιε γηα ηελ
εηήζηα εηζθνξά καο αιιά θαη γηα ηα πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα
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πνπ έρνπκε επηιέμεη λα ζπκκεηάζρνπκε. Πηζηεχνπκε φηη
ζεκαηνδνηεί κηα λέα επνρή γηα ηελ (δηαζηεκηθή) έξεπλα θαη
ηερλνινγία ζηε ρψξα καο.
Τα πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκκεηέρεη ε Ειιάδα
αθνξνχλ:
- ηε Παξαηήξεζε ηεο Γεο (Earth Observation) θαη ην
GMES,
- ηηο δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο (πξφγξακκα ARTES),
- ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη επηζηήκεο δσήο (πξφγξακκα
ELIPS) πνπ είλαη ζρεηηθφ θαη κε ην ζεκεξηλφ καο ζέκα,
- ην πξφγξακκα γεληθήο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο
(πξφγξακκα GSTP), πνπ ζεσξείηαη φηη θαιχπηεη επξέσο
ηα ελδηαθέξνληα ησλ ειιήλσλ επηζηεκφλσλ αιιά θαη
επηρεηξήζεσλ.
Ήδε δηαλχνπκε, φπσο είπακε, ηνλ 3ν ρξφλν ηεο πιήξνπο
δξαζηεξηνπνίεζήο καο ζηελ ESA,
θαη oη επζχλεο θαη
ππνρξεψζεηο καο, πνχ είλαη εμαηξεηηθά πηεζηηθέο θαη
θιηκαθνχκελεο,
απαηηνχλ
ηδηαίηεξε
πξνζπάζεηα
ζε
δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν απφ ηελ
ΓΓΕΤ θαη ην νιηγνκειέο
επηηειείν, πνπ ζπληνλίδεη φιν ην θάζκα ηεο ζπκκεηνρήο.
Όκσο, απνηειεί πξφθιεζε (κε πνιιέο επθαηξίεο θαη νθέιε)
γηα ηνλ αθαδεκατθφ, εξεπλεηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ θφζκν
ηεο ρψξαο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην Δηάζηεκα θαη ηηο
ηερλνινγίεο αηρκήο.
Παξάιιεια, ε πξνβνιή ησλ δηαζηεκηθψλ ζεκάησλ έρεη πνιχ
ζεηηθφ αληίθηππν ζηνπο καζεηέο θαη πξνζειθχεη ην έληνλν
ελδηαθέξνλ ηεο λενιαίαο γηα ηελ επηζηήκε θαη ηερλνινγία
γεληθφηεξα. Με ηελ ΕSA έρνπκε πξνρσξήζεη θαη ζε ζέκαηα
εθπαίδεπζεο φπσο έρνπλ θάλεη φιεο νη λέεο ρψξεο ηνπ
Οξγαληζκνχ. Με ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ηδηαίηεξα ην ΙΚΥ
ππήξμε εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία θαη ππνγξάθεθε ζπκθσλία
ΙΚΥ-ΕΟΔ γηα ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε έιιελεο πηπρηνχρνπο
κεραληθνχο θπζηθνχο, ρεκηθνχο θιπ. γηα λα εθπαηδεπηνχλ
ζηηο δηαζηεκηθέο ηερλνινγίεο θαη ζηελ επηζηήκε ηνπ
δηαζηήκαηνο, ζηηο δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΕΟΔ.
Ειπίδνπκε φηη ε πξνθήξπμε ζα αλαθνηλσζεί ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη
ζεκαληηθφ
ελδηαθέξνλ απφ ηελ επξχηεξε ειιεληθή επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα αιιά θαη ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηνλ ηνκέα ησλ
δηαζηεκηθψλ εθαξκνγψλ θαη ηηο ππεξεζίεο. Επίζεο, αξθεηνί
δεκφζηνη θνξείο πιένλ (Υπνπξγεία, ππεξεζίεο θιπ),
αζρνινχληαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαζηήκαηνο γηα ηελ
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εθκεηάιιεπζε πξντφλησλ θαη δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε: α) ηελ
πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ, β) ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θιίκαηνο, θαη γ)
ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ.
Τν ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ εμάιινπ απνδείρζεθε θαη ζηελ 1ε
εηδηθή πξνθήξπμε ηεο ESA πξνο ηνπο Έιιελεο 2005-2006, ζην
πιαίζην ησλ πξνλνκηαθψλ κέηξσλ πνπ αλαθέξακε πξηλ, ζηελ
νπνία ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 150 δηαθνξεηηθνί ζπληνληζηέο
ζε 328 πξνηάζεηο θαη ρξεκαηνδνηήζεθαλ 40 πξνηάζεηο κε
πξνυπνινγηζκφ ~4 εθαη. Επξψ. Σε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, πην
θνληά καο, απφ ηα 40 απηά έξγα, ην ΑΠΘ ζπκκεηέρεη ζε 3, ην
ΕΚΕΤΑ ζε 2 θαη ην ΔΠΘ επίζεο ζε 2.
Ήδε ε πνιπαλακελφκελε 2ε εηδηθή πξνθήξπμε πξνο ηνπο
Έιιελεο (ζην πιαίζην ηνπ «Greece’s industry incentive
scheme»), ζα αλαθνηλσζεί κέζα ζηνλ Ινχλην 2008, ζα είλαη
αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλε απφ ηε 1ε, κε αξθεηέο βειηηψζεηο
θαη πξνζαξκνγέο. Ειπίδνπκε, φηη θαη ν ΕΟΔ ζα έρεη νξγαλψζεη
θαιχηεξα ηνλ κεραληζκφ ππνζηήξημεο λέσλ θξαηψλ-κειψλ
θαη έρνπκε θάλεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πξνο απηή ηε
θαηεχζπλζε.
Σηε ΓΓΕΤ, παξάιιεια κε ηελ πνξεία καο ζηελ ESA, ζα
δηακνξθψζνπκε κηα εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ην Δηάζηεκα. Ήδε
απηή ηε πεξίνδν ζα αξρίζεη ε εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ ηνπ
λένπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013 ζην
πιαίζην ηνπ ΕΣΠΑ 2007-2013, φπνπ ζηηο ζεκαηηθέο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα Ε&Τ&Κ
εληάζζεηαη θαη ν ηνκέαο ηνπ Δηαζηήκαηνο. Με βάζε ηελ
εκπεηξία πνπ απνθηήζακε, έρνκε λέεο ηδέεο γηα λα
δηακνξθψζνπκε θαηάιιειεο δξάζεηο πνπ ζα δψζνπλ λέα
ψζεζε ζηνλ ηνκέα ηεο δηαζηεκηθήο Ε&Τ ζηε ρψξα γηα ηα
επφκελα ρξφληα, θαη πνπ ζα εληζρχζεη ηε ζέζε καο ζηνλ ΕΟΔ,
ζηελ ΕΕ αιιά θαη δηεζλψο.
Τειεηψλνληαο επραξηζηνχκε ηνπο ζπλδηνξγαλσηέο ζην ΑΠΘ
γηα ηελ εθδήισζε απηή, ηνλ Καζεγεηή θ. Σπχξνπ γηα ηνλ
ελζνπζηαζκφ ηνπ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηηο πξνζπάζεηέο καο
γηα ηελ κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο καο ζηνλ
ΕΟΔ. Επραξηζηνχκε ζεξκά ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο καο απφ
ηελ ESA γηα ηελ ηδηαίηεξε πξνζθνξά ηνπο λα έξζνπλ θαη λα
καο ελεκεξψζνπλ αιιά θαη λα καο παξνηξχλνπλ γηα ηελ
δηαδηθαζία επηινγήο αζηξνλαπηψλ.
Σαο επραξηζηψ
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Όιγα Σηεξγίνπ
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