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Παρόντες : Πρόεδρος Απόστολος Μαστιχιάδης, και τα μέλη του Δ.Σ. (αλφαβητικά) 
Νεκτάριος Βλαχάκης, Κωνσταντίνος Γοντικάκης, Παναγιώτης Πάτσης, Σπυρίδων 
Πατσουράκος, Βασιλική Παυλίδου.  Απών ο Αντώνιος Γεωργακάκης για επαγγελματικούς 
λόγους. 
 
Θέμα (1) Δραστηριότητες για τα 100 χρόνια της Διεθνούς Αστρονομικής εταιρίας IAU 
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Καθ. Απόστολος Μαστιχιάδης και ο Αντιπρόεδρος Δρ. Πάνος 
Πάτσης συμμετέχουν στην επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των 
εκδηλώσεων της ΙΑU100  στην χώρα μας. Γενικός συντονιστής της επιτροπής είναι ο 
αφυπηρετήσας Καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρώην Πρόεδρος της Εταιρείας Καθ. Κανάρης 
Τσίγκανος. Το Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. αποφάσισε να συμμετάσχει η Εταιρεία σε αυτές τις 
εκδηλώσεις  κατά τη διάρκεια του 14ου Συνεδρίου της που θα γίνει στον Βόλο με τις 
παρακάτω δράσεις: 
α) Σειρά  τεσσάρων ομιλιών από μέλη της Εταιρείας για το κοινό. 
β) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά και δράσεις για ενήλικες. Τον συντονισμό θα 
αναλάβει η κα Στυλιανή Μπουλά,  μέλος της Εταιρείας. 
γ) Έκθεση αφισών με θέμα σημαντικά γεγονότα της αστρονομίας των 100 τελευταίων 
ετών. Αποφασίστηκε πως η εταιρία θα χρηματοδοτήσει, με ένα ποσό της τάξεως των 100 
έως 200 Ευρώ, την εκτύπωση 10 αφισών. Οι αφίσες αυτές, οι οποίες επιλέχτηκαν από το 
Δ.Σ. ανάμεσα από 80 που πρότεινε η IAU, θα εκτεθούν στον χώρο του συνεδρίου της 
Εταιρείας. Επίσης θα εκτεθούν και στον χώρο της Ακαδημίας Αθηνών όπου θα 
πραγματοποιηθούν ομιλίες για το ευρύ κοινό. Οι αφίσες συνοδεύονται από επεξηγηματικό 
κείμενο το οποίο θα μεταφραστεί στα Ελληνικά από τα μέλη του Δ.Σ.  
 
Θέμα (2) Προετοιμασία του 14ου συνεδρίου 
Συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως η τελική επιλογή των προσκεκλημένων ομιλητών, 
προσφορές για την αγορά του εξοπλισμού των συνέδρων, επιλογή του σήματος του 
συνεδρίου, κλπ. 
 
Θέμα (3) Συνεισφορά στην European Astronomical Society (EAS) για το 2018 
Συζητήθηκε κατά πόσο θα πρέπει να συνεχίσει η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ να στηρίζει οικονομικά την 
εκπροσώπηση της EAS στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2019. Συμφωνήθηκε πως η 
παρουσία της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ σε αυτή την Ευρωπαϊκή προσπάθεια είναι θετική για  την 
Ελληνική Αστρονομία εν γένει, ωστόσο συμφωνήθηκε να μην γίνει καμιά κίνηση έως ότου 
συζητηθεί το θέμα μεταξύ των Προέδρων των Εθνικών Εταιρειών και του R. Davies, 
Προέδρου της ΕΑS. 
 
 
 



 

 

 
Άλλα θέματα: 
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (6ης) τηλεδιάσκεψης 
του ΔΣ αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019, στις 13:00.  Αν 
προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ημερομηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν πρότερης 
συνεννόησης του ΔΣ. 
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