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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.) 
Πρόεδρος: Καθηγητής Απόστολος Μαστιχιάδης 

Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ 

Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής 

GR-15784 Ζωγράφου, Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 7276909, Fax: 210 7276725  

 

Πρακτικά 18ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2016-2018 
της Δευτέρας, 2 Απριλίου 2018 

Υπεύθυνος Πρακτικών: Εμμ. Γεωργούλης 

 
 
Παρόντες (άπαντες): Ο Πρόεδρος Απόστολος Μαστιχιάδης και τα μέλη του ΔΣ Παναγιώτης Πάτσης 
(Αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Γεωργούλης (Γραμματέας), Εμμανουήλ Ξυλούρης (Ταμίας), Βασιλική 
Παυλίδου, Pablo Reig και Νικόλαος Στεργιούλας. 
 
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της πρόχειρης ημερήσιας διάταξης:  
 
Θέμα (1) Εκλογές της Εταιρείας: ο Γραμματέας της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ για την πορεία της 
προετοιμασίας του εκλογικού φακέλου, εν όψει των εκλογών της 22ας Ιουνίου 2018 για το ΔΣ της 
Περιόδου 2018 – 2020. Η προετοιμασία του φακέλου βαίνει ομαλά και οι ταχυδρομικές αποστολές θα 
πραγματοποιηθούν έως τις 13 Απριλίου 2018, με μικρή καθυστέρηση λόγω των εορταστικών ημερών 
του Πάσχα. Αποφασίστηκε η αναγραφή σύντομων οδηγιών επάνω στα ψηφοδέλτια ώστε να 
διευκολυνθούν τα ξενόγλωσσα μέλη της Εταιρείας, δεδομένου ότι οι οδηγίες για την προετοιμασία του 
ψηφοδελτίου είναι στα ελληνικά. Συζητήθηκε επίσης και η εναρκτήρια ομιλία της 36ης Γ.Σ. για την οποία 
δεν έχει ακόμα οριστεί ομιλητής, αλλά το ΔΣ δεν κατέληξε σε απόφαση, με το θέμα να παραπέμπεται 
στην επόμενη συνέλευση του ΔΣ τον Μάιο.   
 
Θέμα (2) Πρόταση της Ευρωπαϊκής Αστρονομικής Εταιρείας (EAS): Ο Πρόεδρος της Εταιρείας 
ενημέρωσε το ΔΣ για την πρόταση της EAS να προχωρήσει σε μια περισσότερο ανοικτή και χωρίς 
κόστος διαδικασία εγγραφής νέων μελών με σκοπό την ουσιαστικότερη και μαζικότερη εκπροσώπηση 
της ευρωπαϊκής αστρονομικής κοινότητας, καθώς επίσης και την ισχυροποίηση της παρουσίας της 
στις Βρυξέλλες, το κέντρο των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το 
Καταστατικό της Εταιρείας είναι συμβατό με αυτό της EAS, συνεπώς δεν φαίνεται να απαιτούνται 
αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να οριστεί ένας σύνδεσμος ανάμεσα στην EAS και την 
Εταιρεία, μέσω του οποίου η Εταιρεία θα ενημερώνεται και θα συμμετέχει / συνδιαμορφώνει τις 
αποφάσεις για το μέλλον της EAS. Κατόπιν σχετικής έρευνας, το ρόλο του συνδέσμου δέχτηκε να 
παίξει το Τακτικό Μέλος της Εταιρείας κ. Βασίλης Χαρμανδάρης.  
 
Θέμα (3) Αίτημα στήριξης διεθνούς συνεδρίου στο Ναύπλιο από την Εταιρεία: συζητήθηκε το 
αίτημα της Δανάης Πολυχρόνη, Τακτικού Μέλους της Εταιρείας, για την έμπρακτη στήριξη από μέρους 
της Εταιρείας του συνεδρίου «Zooming in on Star Formation», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο 
Βουλευτικό του Ναυπλίου κατά το διάστημα 9 – 14 Ιουνίου 2019. Το συνέδριο γίνεται προς τιμήν του 
διακεκριμένου αστροφυσικού Åke Nordlund από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και το διακρατικό 
σκανδιναβικό ίδρυμα NORDITA. Δεδομένου του μεγάλου εύρους θεματικής δραστηριοποίησης του 
Καθ. Nordlund, η κ. Πολυχρόνη αιτήθηκε να στηρίξει η Εταιρεία τη συμμετοχή φοιτητών ή / και νέων 
επιστημόνων, ώστε αυτοί να ωφεληθούν από την ποιότητα και το εύρος των παρουσιάσεων. Η 
Εταιρεία εξέφρασε την εκτίμησή της για την ενημέρωση από μέρους της κ. Πολυχρόνη τουλάχιστον ένα 
χρόνο πριν το συνέδριο αλλά, ενώ φαίνεται κατ’ αρχήν θετική  στο ενδεχόμενο υποστήριξης του 
συνεδρίου, παρέπεμψε το θέμα στο επόμενο ΔΣ, το οποίο θα προκύψει τον Ιούνιο του 2018.  
 
Θέμα (4) Τρέχον τεύχος Ίππαρχου: ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ για την πορεία 
της προετοιμασίας του τρέχοντος τεύχους του Ίππαρχου. Τα τρία άρθρα επισκόπησης από τα Μέλη 
Α. Βουρλίδα, Χ. Ευθυμιόπουλο και Ν. Πράντζο θα παραδοθούν εντός του Απριλίου. Συζητήθηκε εν 
συντομία και το υπόλοιπο περιεχόμενο του τεύχους (παρουσίαση συνεδρίων, ο χαιρετισμός του 
Προέδρου κτλ.) ενώ ο Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι ήλθε σε επαφή με καταξιωμένο αστροφωτογράφο για 
το σχεδιασμό του εξωφύλλου του τεύχους, ο οποίος δέχτηκε να προσφέρει μία υψηλής ανάλυσης 
φωτογραφία για να κοσμήσει το εξώφυλλο. Το ΔΣ ευχαρίστησε τον Αντιπρόεδρο για την πρωτοβουλία 
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του και ομοφώνησε ως προς την επιλογή της εν λόγω αστροφωτογραφίας για το σχεδιασμό του 
εξωφύλλου του τρέχοντος τεύχος του Ίππαρχου.  
 
Θέμα (5) Θερινό Σχολείο της Εταιρείας για το 2018: συζητήθηκε εκ νέου το θέμα της προετοιμασίας 
και υλοποίησης του Τρίτου Θερινού Σχολείου της Εταιρείας, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
κατά το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο του 2018. Υπενθυμίστηκε ότι καλό είναι το Σχολείο να ασχοληθεί με 
μία από τις δύο εναπομείνασες θεματικές της Εταιρείας (τα δύο πρώτα Σχολεία είχαν θεματολογία 
Ηλιακής και Εξωγαλαξιακής Φυσικής, αντίστοιχα), δηλαδή Αστέρες / Μεσοαστρική Ύλη ή Κοσμολογία 
/ Σχετικιστική Αστροφυσική. Το ΔΣ συμφώνησε να προσεγγιστούν Μέλη της Εταιρείας που θα 
μπορούσαν να αναλάβουν τη διοργάνωση του Σχολείου και το θέμα παραπέμφθηκε στην επόμενη 
συνέλευσή του.  
 
 
΄Αλλα θέματα:  
 
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (19ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ 
αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Τρίτη, 8 Μαΐου 2018, στις 10:30 π.μ. Αν προκύψει λόγος αλλαγής 
αυτής της ημερομηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν πρότερης συνεννόησης του ΔΣ. 

 
 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος                    Ο Γραμματέας                Ο Ταμίας 

 

 

 

 
Απ. Μαστιχιάδης         Π. Πάτσης                                Εμμ. Γεωργούλης             Εμμ. Ξυλούρης 

 

 
Τα μέλη 

               
 
        
 
Β. Παυλίδου P. Reig Ν. Στεργιούλας  
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