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Γιαστημικό πρόγραμμα ΗΑΔ – Αποστολή ρόβερ με προορισμό τη ελήνη 
 

Σην πιαίζην ηεο ζειεληαθήο απνζηνιήο ηωλ ΗΑΕ «Emirates Lunar Mission», πνπ μεθίλεζε ην 2020, 

εθηνμεύζεθε ζηηο 11 η.κ. από ην Δηαζηεκηθό Σηαζκό Cape Canaveral Space Force Station ηεο Φιόξηληα, έλαο 

πύξαπινο SpaceX Falcon9, κε ην ηεηξάηξνρν ξνκπνηηθό ξόβεξ “Rashid”, ην νπνίν θαηαζθεπαδόηαλ από 

εκηξαηηλνύο κεραληθνύο γηα 5 έηε, κε ηε βνήζεηα ηεο ηαπωληθήο αθάηνπ πξνζειήλωζεο Hakuto-R Mission 1. 

Η εθηόμεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε 1 κήλα αξγόηεξα από ηνλ αξρηθό πξνγξακκαηηζκό θαη ζπλέπεζε κε ηελ 

επέηεην ηωλ 50 εηώλ από ηελ πξνζγείωζε ηνπ Apollo 17 ζηε Σειήλε, ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ αλζξώπηλε 

απνζηνιή έθηαζε ζηελ επηθάλεηά ηεο. 

Επηζεκαίλεηαη όηη ε 1
ε
 απηή εκηξαηηλή εθηόμεπζε θαζηζηά ηα ΗΑΕ ηελ 1

ε
 αξαβηθή ρώξα θαη ηελ 4

ε
 

ζηνλ θόζκν πνπ πξνζγεηώζεθε ζηε ζειεληαθή επηθάλεηα κεηά ηηο ΗΠΑ, ηε Σνβηεηηθή Έλωζε θαη ηελ Κίλα. 

Τν Δηαζηεκηθό Κέληξν Mohammed bin Rashid (MBRSC) ηωλ ΗΑΕ αλαθνίλωζε όηη βάζεη 

πξνγξάκκαηνο, ην ξόβεξ ζα αθνινπζήζεη κηα δηαδξνκή ρακειήο ελέξγεηαο πξνο ην θεγγάξη δηάξθεηαο 4-5 

κελώλ αληί άκεζεο πξνζέγγηζεο, κε πηζαλή εκεξνκελία πξνζγείωζεο ηνλ Απξίιην ηνπ 2023. 

Ο Πξωζππνπξγόο θαη Αληηπξόεδξνο ηωλ ΗΑΕ θαη Ηγεκόλαο ηνπ Dubai, Sheikh Mohammed bin 

Rashid Al Maktoum παξαθνινύζεζε ηελ εθηόμεπζε από ηελ αίζνπζα ειέγρνπ ζην MBRSC, καδί κε πιήζνο 

εκηξαηηλώλ αμηωκαηνύρωλ. Σηηο δειώζεηο ηνπ επηζήκαλε όηη ην ξόβεξ Rashid απνηειεί κέξνο ηεο θηιόδνμεο 

Space Strategy UAE 2021-2031, ε νπνία μεθίλεζε κε ηνλ Άξε (πξώηε δηαπιαλεηηθή απνζηνιή ηωλ ΗΑΕ 

“Emirates Mars Mission”, ην Φεβξνπάξην 2021), πξνρώξεζε ζηε Σειήλε θαη ζύληνκα ζα ζπλερίζεη ζηελ 

Αθξνδίηε (γηα ην 2028). 

Επίζεο, ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ηεο εθηόμεπζεο γηα ηε ρώξα ηνπ αιιά θαη γηα ηνλ ππόινηπν θόζκν 

ζην δήηεκα εμεξεύλεζεο ηεο Σειήλεο, ηνλίδνληαο ηηο αηέξκνλεο θηινδνμίεο ηεο ρώξαο ηνπ θαη ζηνλ 

δηαζηεκηθό ηνκέα (π.ρ. θηινδνμία ηωλ ΗΑΕ γηα επνηθηζκό ηνπ Πιαλήηε Άξε κέρξη ην 2117). Τέινο, ηόληζε 

όηη ζηόρνο ηεο Κπβέξλεζεο ηωλ ΗΑΕ είλαη ε δηεύξπλζε ηωλ αλζξώπηλωλ δπλαηνηήηωλ θαη γλώζεωλ, 

θιεξνδνηώληαο κηα επηζηεκνληθή θιεξνλνκηά ζηελ ηζηνξία ηνπ δηαζηήκαηνο θαη ηεο αλζξωπόηεηαο.  

 


