Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός Α.Ε.
ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.
Hellenic Space Agency

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΔΟ) ΚΑΙ ΤΗΣ NASA
Στα πλαίσια συμμετοχής στο 35th Space Symposium στο Colorado, ο Ελληνικός Διαστημικός
Οργανισμός υπέγραψε σήμερα συμφωνία κοινής συνεργασίας με τη NASA. Μετά από 9
μήνες σκληρής δουλειάς ο ΕΛΔΟ κατάφερε να υλοποιήσει μια συμφωνία της οποίας τα
οφέλη θα είναι πολλαπλά τόσο για το σύνολο της χώρας σε επίπεδο τεχνολογιών και
ανάπτυξης σε ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό επίπεδο όσο και για τις επόμενες γενιές των
νέων επιστημόνων. Η συμφωνία υπεγράφη την Δευτέρα 08 Απριλίου 2019 από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΔΟ, κ. Μαντζούρη Γεώργιο και τον γενικό διευθυντή της NASA,
κ. Jim Bridenstine.
Ο Δ/νων Σύμβουλος του ΕΛΔΟ, σημείωσε: «Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα,
είμαι πολύ χαρούμενος και ταυτόχρονα πολύ συγκινημένος γιατί μετά από εννέα μήνες
σκληρής δουλειάς καταφέρνουμε να υπογράψουμε σήμερα μία κοινή συνεργατική
συμφωνία με τη NASA η οποία στηρίζεται σε δύο πυλώνες: α) Τη γενική συνεργασία για το
διάστημα και β) την αποστολή του ρομποτικού οχήματος στη σελήνη. Τα οφέλη θα είναι
τεράστια για τη κοινωνία, την επιστήμη, την οικονομία αλλά κυρίως για τους νέους. Για αυτόν
ακριβώς το λόγο προτρέπουμε του νέους να συνταχθούν στο πλευρό του Ελληνικού
Διαστημικού Οργανισμού και όλοι μαζί να υλοποιήσουμε αυτή τη συνεργατική συμφωνία που
μόλις υπογράψαμε. Ως διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΔΟ είμαι στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσω ότι εντός ολίγου θα έχουμε την ολοκλήρωση της στελέχωσης του οργανισμού
και πλέον με όλες μας τις δυνάμεις θα υπηρετήσουμε τους στρατηγικούς στόχους που έχει
θέσει η πολιτεία για το διάστημα μέχρι το 2040.. και ποιος ξέρει ».
Ο Γενικός Διευθυντής της NASA ανέφερε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιστρέφουν στη
σελήνη και αυτή τη φορά γίνεται με ένα τρόπο ο οποίος δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αυτή τη
φορά επιστρέφουμε στη σελήνη για να μείνουμε. Κάτι άλλο το οποίο είναι μοναδικό είναι το
γεγονός ότι η επιστροφή στο φεγγάρι γίνεται με μία συμμαχία διεθνών εταίρων και είμαστε
ενθουσιασμένοι που ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός ο οποίος μετρά ένα χρόνο από την
ίδρυσή του, θα είναι μαζί μας όταν θα επιστρέψουμε στη σελήνη.»

Ο Υπουργός Ψηφιακής πολιτικής κ. Νίκος Παπάς υπογράμμισε: «Η σημερινή συμφωνία είναι
ιστορική. Ένα χρόνο μετά την ίδρυση του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού η Ελλάδα θα
πάει στο φεγγάρι. Θα είναι στη μικρή ομάδα χωρών μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας
που έχουν στείλει δικό τους όχημα στη σελήνη. Η Ελληνική ερευνητική κοινότητα δεν έχει να
ζηλέψει τίποτα από τις ερευνητικές κοινότητες άλλων χωρών και νομίζω ότι έχουμε μπροστά
μας μία τομή η οποία θα δώσει μια νέα πνοή και στην έρευνα αλλά και στο διεθνές εκτόπισμα
της Ελλάδος.»
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού δήλωσε: «Για τον Ελληνικό Διαστημικό
Οργανισμό η σημερινή μέρα είναι η πιο σημαντική από τη στιγμή της ίδρυσής του. Για εμάς
αυτό αποτελεί μεγάλη ευθύνη και από αύριο ξεκινούμε δουλειά για να καθορίσουμε τις
απαιτήσεις του οχήματος που θα στείλουμε μαζί με τη NASA στη σελήνη ».

