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Με μεγάλη χαρά σήμερα υπογράφουμε το πρωτόκολλο συνεργασίας με 

την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Λιαστήμστος γνωστή ως ESA-

Η Ελλάδα μαζί με την ΙΤορτογαλία και το Λουξεμβούργο είναι, ου 

μόνες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης που δεν είναι, ακόμα μέλη της 

δυναμι.κής αυτής Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας. Πιστεύουμε όμως ότι 

σύντομα θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για μια πλήρη ένταξή

μας·

Αν και η χώρα μας δεν είναι μέλος της ESA έχουμε να 

παρουσιάσουμε ήδη δραστηριότητα στον τομέα της επιστήμης και της 

τεχνολογίας του διαστήματος και μάλιστα απο τα πρώτα χρόνια της 

διαστημικής εποχής. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας και τους 

Ελληνες που εργάζονται στο εξωτερικό θα δούμε ότι η συμβολή της 

χώρας μας στην τόσο ενδιαφέρουσα αυτή περιοχή της επιστήμης και 

της τεχνολογίας είναι σημαντική.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η ύπαρξη της ESA έχει ως αποτέλεσμα να 

υποβαθμισθούν σι διαστημικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή 

Ενωση, με αποτέλεσμα να καλύπτουν στα προγράμματά τους μόνο τις 

πρακτικές εφαρμογές του διαστήματος αφήνοντας απ' εξω την έρευνα 

και την τεχνολογία, που πρέπει να αντιμετωπισθούν σε συνεργασία 

με την ESA.

Η εξερεύνηση και εκμετάλλευση του διαστήματος είναι μια 

ιδιαίτερα πολυδάπανη δραστηριότητα. Οι χρήσεις όμως της 

διαστημικής τεχνολογίας αν και υψηλού κόστους έχουν αποκτήσει 

πολλές εφαρμογές στην καθημερινή μας ζωή* Οι τηλεπικοινωνίες, οι 

παρατηρήσεις του γήινου περιβάλλοντος, οι εφαρμογές της 

μικροβαρύτητας, καλύπτονται πολύ καλύτερα σήμερα με την βοήθεια 

των τεχνητών δορυφόρων. Σημαντικά επίσης είναι καυ τα οφέλη απο 

την κατανόηση των φυσικών φαινομένων του διαπλανητί-κού χώρου που 

μας περιβάλλει.
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Λόγω ακριβώς του πολύ υψηλού αρχικού κόστους για τις διαστημικές 

δραστηριότητες έχει πλέον γίνει κοινή πεποίθηση ότι είναι 

απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των χωρών ώστε και οι δαπάνες να 

μοιράζονται αλλά και η αγορά να αυξάνει. Μέσα σε ένα τέτοιο
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πλαίσιο κινείται και εργάζεται η ESA και μάλιστα με πολύ μεγάλη 

επιτυχία.

Πιστεύουμε ότι με την συνεργσία αυτή που επίσημα ξεκινάμε σίδερα 

θα βοηθηθεί η χώρα μας ώστε εκτός απο τη συμβολή της σε 

θεωρητικά κυρίως θέματα του διαστήματος να μπορέσει να αναπτύξει 

και την κατάλληλη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, δεδομένου 

μάλιστα ότι υπάρχει ήδη το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό. 

Αλλωστε η συνεργασία που ήδη έχουμε για την μελέτη του 

HELLAS-SAT είναι ένα δείγμα του τί μπορούμε να πετύχουμε στο 

μέλλον.

Προσβλέπουμε με αισιοδοξία στα αποτελέσματα αυτής της 

συνεργασίας και πιστεύουμε ότι εκτός απο τη βοήθεια που θα 

έχουμε απο εσάς, θα μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε στο έργο 

σας με το ικανό επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας 

μέσα σε πνεύμα συνεργασίας για την ανάπτυξη της Ευρώπης.


