Το 5ετές πλάνο της ΛΔ Κίνας για την
εξερεύνηση του διαστήματος (Ιανουάριος
2022)

Πηγή: Η Κίνα βάζει σε απόλυτη προτεραιότητα την εξερεύνηση του διαστήματος –
Unboxholics.com
“Να εξερευνήσουμε το απέραντο σύμπαν [cosmos], να αναπτύξουμε τη
διαστημική βιομηχανία και να κάνουμε την Κίνα διαστημική δύναμη
είναι το αιώνιο όνειρό μας”. – Πρόεδρος Xi Jinping.
Η Κίνα έχει αναδειχθεί σε διαστημική υπερδύναμη σε λίγα σχετικά χρόνια, με
πετυχημένες αποστολές στη Σελήνη, στον Άρη, καθώς και με τη λειτουργία του
νέου επανδρωμένου διαστημικού σταθμού της. Τα σχέδια της δε σταματούν εδώ
όμως αλλά επιταχύνονται, με τη χώρα να βάζει σε απόλυτη προτεραιότητα τη
διαστημική εξερεύνηση, παρουσιάζοντας ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο για την
επόμενη πενταετία.
Οι στόχοι της Κίνας λοιπόν την επόμενη πενταετία θα είναι η αποστολή δύο
ακόμα ρομποτικών σκαφών στη Σελήνη για τη μελέτη των πολικών περιοχών οι
οποίες θεωρούνται πως περιέχουν νερό, ενώ θα υπάρξει και επιστροφή δειγμάτων
στη Γη. Ελπίζει επίσης σε διεθνή συνεργασία για τη δημιουργία ενός διεθνούς
επανδρωμένου ερευνητικού σταθμού στην επιφάνεια της Σελήνης.
Η Σελήνη είναι ο κύριος στόχος της Κίνας την επόμενη πενταετία, ωστόσο δεν
παραμερίζει και την εξερεύνηση άλλων πλανητών του Ηλιακού συστήματος.
Σχεδιάζει να στείλει διαστημικά σκάφη σε αστεροειδείς, στον Δία και να φέρει

πίσω στη Γη δείγματα από τον Άρη.
Ταυτόχρονα, τα επόμενα πέντε χρόνια θα συνεχίσει την επέκταση του κινεζικού
διαστημικού σταθμού Tiangong, θα βελτιώσει τις τεχνολογίες δορυφόρων, τις
τεχνολογίες επικοινωνιών και θα δημιουργήσει νέους, ισχυρότερους πυραύλους.
BEIJING, Jan. 28 (Xinhua) — The State Council Information Office of the
People’s Republic of China published a white paper titled “China’s Space
Program: A 2021 Perspective” on Friday.
Following is the full text of the white paper: China’s Space Program: A 2021
Perspective (cnsa.gov.cn)
Ενημέρωση από: Η Κίνα δημοσιεύει Λευκή Βίβλο για το διαστημικό πρόγραμμα –
Silk Road Greek
Η Κίνα εξέδωσε λευκή βίβλο για το διαστημικό πρόγραμμα της χώρας την
Παρασκευή, που δημοσιεύτηκε από το Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού
Συμβουλίου της Κίνας.
Με τίτλο «China’s Space Program: A 2021 Perspective», η Λευκή Βίβλος εισάγει
τους σκοπούς, τις αρχές, τις πολιτικές και τα μέτρα της Κίνας και τη
συνεργατική νοοτροπία στην εξερεύνηση του διαστήματος. Συνοψίζει τα
επιτεύγματα της Κίνας στη διαστημική επιστήμη, τη διαστημική τεχνολογία και
τις διαστημικές εφαρμογές.
«Η διαστημική βιομηχανία είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της συνολικής εθνικής
στρατηγικής και η Κίνα υποστηρίζει την αρχή της εξερεύνησης και της χρήσης
του διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς», αναφέρει η εφημερίδα.
Τα σημαντικότερα επιτεύγματα στη διαστημική βιομηχανία της Κίνας από το 2016
περιλαμβάνουν τη σταθερή βελτίωση της διαστημικής υποδομής, την ολοκλήρωση
και λειτουργία του δορυφορικού συστήματος πλοήγησης BeiDou (BDS), την
ολοκλήρωση του συστήματος παρατήρησης της Γης με υψηλή ανάλυση, τη σταθερή
βελτίωση της ικανότητας εξυπηρέτησης του δορυφόρου επικοινωνιών και εκπομπών,
η ολοκλήρωση του τελευταίου βήματος του προγράμματος σεληνιακής εξερεύνησης
τριών βημάτων, τα πρώτα στάδια κατασκευής του διαστημικού σταθμού, καθώς και
τη προσγείωση και εξερεύνηση του Άρη από το Tianwen-1, σύμφωνα με την
εφημερίδα.
Η λευκή βίβλος καθορίζει βασικούς διαστημικούς τομείς στους οποίους σκοπεύει
να επικεντρωθεί η Κίνα τα επόμενα πέντε χρόνια, σχετικά με το σύστημα
διαστημικών μεταφορών, τις διαστημικές υποδομές, τις επανδρωμένες διαστημικές
πτήσεις, την εξερεύνηση στο βαθύ διάστημα, τις τοποθεσίες εκτόξευσης στο
διάστημα και την τηλεμετρία, την παρακολούθηση και διοίκηση, τα πειράματα σε
νέες τεχνολογίες και το διάστημα, όπως επίσης και τη περιβαλλοντική
διακυβέρνηση.
Η Κίνα είναι έτοιμη να εξερευνήσει τις πολικές περιοχές του φεγγαριού και
σκέφτεται μια επανδρωμένη προσγείωση στη Σελήνη. Η χώρα δεσμεύεται επίσης να
βελτιώσει την παρακολούθηση των διαστημικών απορριμμάτων και να επεκτείνει το
σύστημα διακυβέρνησης του διαστημικού περιβάλλοντος με ένα σύστημα άμυνας
αντικειμένων κοντά στη Γη και με ένα σύστημα παρακολούθησης του κλίματος του
διαστημικού εδάφους που σχεδιάζεται, σύμφωνα με την εφημερίδα.
Η χώρα θα ενισχύσει περαιτέρω τις δημόσιες υπηρεσίες με δορυφόρους και θα

επεκτείνει τη βιομηχανία διαστημικών εφαρμογών. Θα συνεχιστεί με την έρευνα
στη διαστημική επιστήμη, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και ανάπτυξης του
δορυφόρου για την ανίχνευση διαστημικών βαρυτικών κυμάτων, του δορυφόρου
καθετήρα Αϊνστάιν και του προηγμένου ηλιακού παρατηρητηρίου που βασίζεται στο
διάστημα.
Εν τω μεταξύ, η Λευκή Βίβλος σημειώνει ότι η Κίνα καλεί όλες τις χώρες να
πραγματοποιήσουν εις βάθος ανταλλαγές και συνεργασία στο διάστημα με βάση την
ισότητα, το αμοιβαίο όφελος, την ειρηνική χρήση και την ανάπτυξη χωρίς
αποκλεισμούς.
Θα υπάρξει περισσότερη συνεργασία στην επιλογή και εκπαίδευση αστροναυτών,
κοινές πτήσεις και άλλους τομείς μεταξύ της Κίνας και των ξένων χωρών. Η Κίνα
θα ενισχύσει τη συνεργασία στο έργο του διεθνούς σεληνιακού ερευνητικού
σταθμού, αναφέρει.
Είναι η πέμπτη Λευκή Βίβλος της χώρας για τις διαστημικές δραστηριότητες. Η
Κίνα εξέδωσε Λευκή Βίβλο για τις διαστημικές δραστηριότητες το 2000, το 2006,
το 2011 και το 2016.

