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18η ∆ιεθνής ∆ιαστηµική Ολυµπιάδα 2010 

Ετήσιος ∆ιαγωνισµός για νέους 14 έως 18 ετών 
13-23 Οκτωβρίου 2010 
Κορολιόφ/Μόσχα, Ρωσία 

Υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ 
 

 
 

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2010, - KOSMAS GEORING SERVICES. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
H ∆ιοίκηση της πόλης Κορολιόφ, ή αλλιώς “Star City”, στην οποία βρίσκονται οι 
εγκαταστάσεις εκπαίδευσης κοσµοναυτών (και ιδιωτών τουριστών του 
διαστήµατος) και το κέντρο ελέγχου του ∆ιεθνούς ∆ιαστηµικού Σταθµού, 
ανακοίνωσε το πρωτόλειο πρόγραµµα δραστηριοτήτων για την «18η ∆ιεθνή 
∆ιαστηµική Ολυµπιάδα 2010», που όπως κάθε χρόνο διοργανώνεται στην “Star 
City” µε συνδροµή της εταιρείας “Εnergia”, της διοίκησης του κέντρου ελέγχου 
καθώς και της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και του τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων της 
πόλης “Κορολιόφ”.  
 
Πρόκειται για µια µοναδική εµπειρία για 250 νέους από όλον τον κόσµο, που 
ενδιαφέρονται για τη διαστηµική επιστήµη & τεχνολογία, την ιστορία, το παρόν 
και το µέλλον της. Μέσα από την διοργάνωση επιδιώκεται η ενηµέρωση των νέων 
και η ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής τους ικανότητας επί τα διαστηµικά.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι νέοι καλούνται να παρουσιάσουν τη δική τους πρόταση: 
επιστηµονική/ τεχνική/ οικονοµική/ κοινωνική. Είναι ελεύθεροι να επιλέξουν οι 
ίδιοι ένα θέµα που να άπτεται της διαστηµικής εξερεύνησης και βιοµηχανίας και 
να εντάσσεται σε µία από τις παρακάτω θεµατικές ενότητες: 

-φυσική 

-µαθηµατικά 

-πληροφορική 

-λογοτεχνία. 
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Εθνική επιτροπή θα οργανώσει πρόγραµµα προετοιµασίας των ενδιαφεροµένων 
και θα επιλέξει µέσα από διαδικασία που θα ανακοινωθεί προσεχώς τις καλύτερες 
προτάσεις που θα προκριθούν για παρουσίαση από τους διαγωνιζόµενους τον 
Οκτώβριο 2010 στη «18η ∆ιεθνή ∆ιαστηµική Ολυµπιάδα 2010» στην Μόσχα. 

Η Επιτροπή προετοιµασίας και αξιολόγησης θα συντονίζεται από την ΕΕΦ και 
υποστηρίζεται από το Ελληνικό τµήµα της χορηγού εταιρείας GEORING Services. 
Για την κάλυψη των εξόδων της αποστολής καταβάλλεται προσπάθεια 
προσέλκυσης χορηγών από το δηµόσιο και ιδιωτικό χώρο. 

Οι επιλεγόµενες οµάδες θα έχουν τη δυνατότητα να: 

� Συναντήσουν Κοσµοναύτες και ειδικούς από τη διαστηµική βιοµηχανία. 

� Επισκεφτούν το κέντρο ελέγχου του ∆ιεθνούς ∆ιαστηµικού Σταθµού και να 
επικοινωνήσουν απευθείας µε τους κοσµοναύτες / αστροναύτες, θέτοντας τις 
δικές τους ερωτήσεις.  

� Επισκεφτούν το κέντρο εκπαίδευσης κοσµοναυτών, να δούν τον εξοπλισµό 
εκπαίδευσης και να µάθουν το πρόγραµµα εκπαίδευσης για µακροχρόνια 
παραµονή στο διάστηµα. 

� Επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις της διαστηµικής βιοµηχανίας “ENERGIA” 
και να δούν από κοντά τον πρώτο δορυφόρο της γης Spoutnik, την κάψουλα του 
Γκαγκάριν, τα διαστηµόπλοια “Vostok”, “Voshod”, “Souyz, τµήµατα του 
διαστηµικού σταθµού “Mir”, καθώς και να καθίσουν στις θέσεις πιλότου των 
παραπάνω διαστηµοπλοίων. 

Οι συµµετέχοντες στην τελική φάση της ∆ιεθνής Ολυµπιάδας θα απολαύσουν και 
ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραµµα που περιλαµβάνει: 

� Επίσκεψη στο Κρεµλίνο, την Κόκκινη Πλατεία, τη Μητρόπολη, καθώς και 
επισκέψεις σε θέατρα και µουσεία. 

� Επίσκεψη στο σχολείο της πόλης Κορολιόφ και γνωριµία µε τους ντόπιους 
µαθητές για µια ανταλλαγή εµπειριών σχετικά µε τον ευρύτερο τρόπο ζωής, τα 
έθιµα και τα πολιτιστικά δρώµενα (χορός, τραγούδι κλπ). 

Οι κριτές της ∆ιεθνούς ∆ιαστηµικής Ολυµπιάδας είναι επιφανείς Ρώσοι και ξένοι 
επιστήµονες. 

Οι νικητές του διαγωνισµού θα λάβουν βραβεία και η εργασία τους θα προβληθεί 
µέσω καταχώρησής τους σε αναγνωρισµένα διαστηµικά περιοδικά. 

Καθηγητές και µαθητές καλούνται να εκδηλώσουν το ενδεχόµενο ενδιαφέρον 
τους για συµµετοχή στον Εθνικό ∆ιαγωνισµό της ∆ιεθνούς ∆ιαστηµικής 
Ολυµπιάδας µε αποστολή µηνύµατος στη διεύθυνση Space.Olympics@georing.biz 
(δίνοντας πληροφορίες για τον αριθµό ενδιαφεροµένων και στοιχεία 
επικοινωνίας). 

Γενικές πληροφορίες : www.spacedu.org, www.energia.ru 

Βίντεο από προηγούµενα ετη: www.georing.biz/1.biz, www.georing.biz/2.biz 

Συνδιοργανώνεται µε την Ένωση Ελλήνων Φυσικών www.EEF.gr 


