ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.)
Πρόεδρος: Καθηγητής Κυλάφης Νικόλαος
Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Κρήτης
Τομέας Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής
GR-71003 Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 2810-394215, Fax: 2810-394301

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 29ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
της Τρίτης 6ης Σεπτεμβρίου 2011
Υπεύθυνος Πρακτικών: Ι. Παπαδάκης
Συνήλθε σήμερα 6 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 17:00 μμ στο συνεδριακό κέντρο “Κάρολος
Παπούλιας” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Εταιρείας.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(1) Παρουσίαση Δραστηριοτήτων της Εταιρείας
(2) Οικονομικά της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(3) Εκλογή Νέων Μελών της Εταιρείας
(4) Αλλαγή Κατηγορίας Μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(5) Ενημέρωση σχετικά με το τηλεσκόπιο “Αρίσταρχος”
(6) Ενημέρωση σχετικά με το Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα
Παρόντες: Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. και περί τα 65
μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη και κήρυξε την έναρξη της Γ.Σ.
(1) Παρουσίαση Δραστηριοτήτων της Εταιρείας: Ο Πρόεδρος παρουσίασε αρχικά τις
δραστηριότητες του Δ.Σ. το προηγούμενο έτος.
1α. 'Ιππαρχος: Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, το ΔΣ
αποφάσισε η Εταιρεία να εκδίδει μόνο ένα τεύχος του Ίππαρχου κάθε χρόνο. Το παρόν
τεύχος του Ίππαρχου (Volume 2, Issue 8) έχει εκδοθεί και μοιράστηκε στα μέλη της
Εταιρείας που ήταν παρόντα στο συνέδριο. Το Δ.Σ. αποφάσισε τα άρθρα του παρόντος
τεύχους, και όλων των προηγούμενων, να εμφανισθούν στη βάση δεδομένων της
NASA/ADS μέχρι το τέλος του 2011, για την καλύτερη προβολή των δραστηριοτήτων τόσο
της Εταιρείας όσο και των μελών που συνεισφέρουν με άρθρα στον 'Ιππαρχο.
1β. Οικονομική ενίσχυση μεταδιδακτορικών φοιτητών για τη συμμετοχή τους στο 10ο
συνέδριο: Το Δ.Σ. οργάνωσε συστηματικά αυτή τη φορά την οικονομική βοήθεια για τη
συμμετοχή Έκτατων Μελών της Εταιρείας στο 10ο Πανελλήνιο συνέδριο, ανακοινώνοντας
εγκαίρως την πρόθεσή του να υποστηρίξει τη συμμετοχή 10 Έκτακτων Μελών στο συνέδριο.
Έλαβε αιτήσεις υποστήριξης από 9 μέλη και κάλυψε το ποσό εγγραφής τους στο συνέδριο.
Σε 7 από αυτά τα μέλη κάλυψε και το κόστος διαμονής τους. Το συνολικό ποσό της
οικονομικής υποστήριξης ανήλθε στα 1057,5 ευρώ.
1γ. Προγραμματισμός “Highlight Talk by a young astronomer” στο πρόγραμμα του 10ου
Συνεδρίου. Στα πλαίσια της προβολής του ερευνητικού έργου των νέων επιστημόνων, μελών
της Εταιρείας, το Δ.Σ. αποφάσισε να αναβαθμίσει την ομιλία ενός νέου επιστήμονα σε
“Highlight Talk” και να προγραμματίσει την παρουσίασή της κατά τη διάρκεια ενός plenary
session του Συνεδρίου. Η Γ.Σ. εκτίμησε ότι η πρωτοβουλία αυτή ήταν θετική και ελπίζει ότι
θα επαναληφθεί και στα επόμενα συνέδρια της Εταιρείας.
1δ. Προκήρυξη διαγωνισμού για την καλύτερη διδακτορική διατριβή με ορίζοντα το 11ο
Συνέδριο της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γ.Σ. για την πρόθεση της Εταιρείας να
επαναφέρει σε ισχύ το διαγωνισμό καλύτερης διδακτορικής διατριβής μεταξύ των έκτακτων
μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και το ερχόμενο συνέδριο
της Εταιρείας, τον Σεπτέμβριο του 2013. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια
της επιθυμίας του ΔΣ για προβολή του έργου των νέων μελών της. Περισσότερες
πληροφορίες θα ανακοινωθούν σε επερχόμενο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.
1ε. Αστρονομία και Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Όπως και στο προηγούμενο συνέδριο της
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ, έτσι και στο 10ο συνέδριο το ΔΣ προχώρησε στην οργάνωση ημερίδας ειδικά για
καθηγητές μέσης εκπαίδευσης. Ο αντιπρόεδρος της Εταιρείας, κ. Λουκάς Βλάχος, ενημέρωσε
τη Γ.Σ. σχετικά με τις δραστηριότητες του Δ.Σ. σε ότι αφορά το θέμα που δημιουργήθηκε
σχετικά με τις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας στο πρόγραμμα Σπουδών του
Λυκείου.

Έγιναν διάφορες επαφές με μέλη επιτροπών του Υπουργείου Παιδείας για τη διοργάνωση του
Νέου Σχολείου, κατά τις οποίες συζητήθηκε το ζήτημα της διδασκαλίας του μαθήματος της
Αστρονομίας στο Λύκειο. Ο κ. Βλάχος ενημέρωσε τη Γ.Σ. ότι το Υπουργείο προσανατολίζεται
στο να εισάγει στη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής στα σχολεία την εκτέλεση
“προγραμμάτων” (projects) που θα έχουν συγκεκριμένα θέματα από διάφορους τομείς της
Φυσικής. Ως εκ τούτου το Δ.Σ. θα προχωρήσει στη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας, που
σκοπό θα έχει τη δημιουργία μερικών τέτοιων “προγραμμάτων” τα οποία στη συνέχεια θα
σταλούν στο Υπουργείο για να συμπεριληφθούν στη λίστα των προτεινόμενων
προγραμμάτων για τους μαθητές των Λυκείων. Περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα
αυτή θα ανακοινωθούν σε μελλοντικό ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.
1ζ. Συλλογή στοιχείων μελών της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος ανέφερε την πρόθεση του ΔΣ να
στείλει στα μέλη της Εταιρείας ερωτηματολόγιο σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητές
τους και τις ερευνητικές υποδομές που χρησιμοποιούν ή θα επιθυμούσαν να
χρησιμοποιήσουν. Ο σκοπός της συλλογής αυτών των στοιχείων είναι η καταγραφή του
επιστημονικού “προφίλ” της Εταιρείας. Τα μέλη του ΔΣ πιστεύουν ότι μία τέτοια καταγραφή
είναι αναγκαία και ιδιαίτερα χρήσιμη για την ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ο στόχος είναι τα πρώτα
αποτελέσματα αυτής της καταγραφής να ανακοινωθούν στην ερχόμενη τακτική Γ.Σ. τον
ερχόμενο Ιούνιο, και στο σύνολό τους στο ερχόμενο συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί το
2013, όταν θα έχουν συμπληρωθεί 20 χρόνια από την ίδρυση της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(2) Οικονομικά της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Ο Ταμίας κ. Βλαχάκης ενημέρωσε τα μέλη για την
κατάσταση των οικονομικών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. όπως αυτή αποτυπωνόταν στις 31 Αυγούστου
2011. Το αποθεματικό της Εταιρείας είναι πλέον 20,242.41 Ευρώ. Το ΔΣ συνεχίζει να κάνει
όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των πόρων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. μειώνοντας τα λειτουργικά
έξοδα της Εταιρείας, και χρησιμοποιώντας πλέον το διαδίκτυο τόσο για τις συνδιαλέξεις των
συνεδριάσεών του όσο και για την παροχή πληροφοριών στα μέλη. Η κύρια δαπάνη της
Εταιρείας είναι η έκδοση του Ιππάρχου. To κόστος έκδοσης του περιοδικού (Volume 2, Issue
7) ήταν 1,543.50 Ευρώ. Επίσης, η Εταιρεία έδωσε 400 Ευρώ στην Εταιρεία Αστρονομίας και
Διαστήματος Βόλου, ως ενίσχυση του ετήσιου διαγωνισμού Αστρονομίας που διοργανώνει.
Τα έσοδα από τις συνδρομές μελών από 1/9/2010 έως 31/8/2011 ήταν 1,831 Ευρώ.
(3) Εκλογή νέων μελών της Εταιρείας: Ο Γραμματέας της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κ. Ιωσήφ
Παπαδάκης ενημέρωσε την Γ.Σ. για τις αιτήσεις 21 ατόμων που επιθυμούν να γίνουν μέλη
της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. και υπέβαλαν τη σχετική έγγραφη αίτηση στον Γραμματέα. Η αίτησή του κάθε
υποψηφίου μέλους συνυπογράφεται από δύο Τακτικά Μέλη της Εταιρείας και είναι διαθέσιμη
στα αρχεία του Γραμματέα Εταιρείας. Το Δ.Σ. ενέκρινε όλες τις υποψηφιότητές και ο
Γραμματέας θα ενημερώσει τα νέα μέλη, σχετικά με το Καταστατικό, τα δικαιώματα, και τις
υποχρεώσεις των μελών της Εταιρείας. Το Δ.Σ. πρότεινε στην Γ. Σ. την εκλογή τους ως μέλη
της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στις αντίστοιχες κατηγορίες, η οποία και τους εξέλεξε ομόφωνα. Τα μέλη αυτά
είναι:
Νέα Τακτικά Μέλη (8)



Βαρδουλάκη Ελένη (PhD 2004, Oxford University, UK) – Μεταδιδακτορική
Ερευνήτρια, CAUP, Porto, Portugal
Προτείνοντες: Ι. Παπαδάκης, Α. Αναστασιάδης



Carvalho Carla Sofia (PhD 2005, University of Cambridge, UK) - Μεταδιδακτορική
Ερευνήτρια, KAEM, Ακαδημία Αθηνών, Ελλάδα
Προτείνοντες: Ε. Πλειώνης, Ι. Παπαδάκης



Γιώργος Κορδοπάτης (PhD 2011, Ecole doctorale de l' Observatoire de Paris, France)
– Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Observatoire de Nice,France
Προτείνοντες: Κ. Τσιγκάνης, Χ. Βάρβογλης



Αθηνά Κουστένη (PhD 1989, University of Paris 7, France) - CNRS Researcher,
Paris-Meudon Observatory, France
Προτείνοντες: Ν. Κυλάφης, Ι. Παπαδάκης



Παναγιώτης Λαμπρόπουλος (PhD 2010, Groningen University, Netherlands) –
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Netherlands Institute for Radio Astronomy (ASTRON),
Netherlands
Προτείνοντες: Α. Πολατίδης, Σ. Βασιλάκος



Μισλής Δημήτριος (PhD 2010, Hamburg University, Germany) - Μεταδιδακτορικός
Ερευνητής, IoA, University of Cambridge, UK

Προτείνοντες: Ι. Σειραδάκης, Α. Αναστασιάδης



Σαρρής Θεόδωρος (PhD 2003, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης) – Επίκουρος
Καθηγητής, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Ελλάδα
Προτείνοντες: Α. Αναστασιάδης, Λ. Βλάχος



Φράγκος Αναστάσιος (PhD 2010, Northwestern University, USA) - Μεταδιδακτορικός
Ερευνητής, CfA, Harvard University, USA
Προτείνοντες: Ι. Παπαδάκης, N. Βλαχάκης

Νέα Έκτακτα Μέλη (12)



Αντωνιάδου Κυριακή, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Προτείνοντες: Γ. Βουγιατζής, Κ. Τσιγκάνης



Βασιλόπουλος Γεώργιος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Προτείνοντες: Δ. Χατζηδημητρίου, Β. Νεκτάριος



Κοντολάτης Ιωάννης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, ΕΜΠ
Προτείνοντες: Α. Αναστασιάδης, Ι. Δαγκλής



Μαραβέλιας Γρηγόριος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Προτείνοντες: Α. Ζέζας, Ι. Παπαδάκης



Μόσχου Σοφία-Παρασκευή, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Προτείνοντες: Κ. Τσίγκανος, Α. Μαστιχιάδης



Νικολάου Ιόλη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Προτείνοντες: Α. Μαστιχιάδης, Δ. Χατζηδημητρίου



Παρασκευάς Ιωσήφ, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, ΕΜΠ
Προτείνοντες: Α. Αναστασιάδης, Ι. Δαγκλής



Κωνσταντίνος Σαπουντζής, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Προτείνοντες: Τ. Ματσάκος, Ν. Βλαχάκης



Σταθόπουλος Δημήτριος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Προτείνοντες: Α. Μαστιχιάδης, Δ. Χατζηδημητρίου



Στράντζαλης Αχιλλέας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Προτείνοντες: Α. Μαστιχιάδης, Δ. Χατζηδημητρίου



Συντελής Πέτρος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Προτείνοντες: Κ. Τσίγκανος, Κ. Γοντικάκης



Τσάτση Αθανασία, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Προτείνοντες: Ε. Δανέζης, Δ. Χατζηδημητρίου

Νέα Συνεργαζόμενα Μέλη (1)
Φακής Δημήτριος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, ΕΜΠ (42 ετών)
Προτείνοντες: Τ. Καλβουρίδης, Ι. Παπαδάκης
(4) Αλλαγή Κατηγορίας Μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Ο Γραμματέας της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. ενημέρωσε
την Γ.Σ. ότι τα ακόλουθα 12 μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις για να
ενταχθούν σε διαφορετική κατηγορία μέλους. Όλα τα μέλη έχουν ειδοποιηθεί σχετικά από
τον Γραμματέα, έχουν αποδεχθεί την αλλαγή, και προτείνονται από το Δ.Σ. στη Γ.Σ. για
αλλαγή κατηγορίας. Η Γ.Σ. Τους εξέλεξε ομόφωνα στη νέα κατηγορία μέλους.
Από “Έκτακτο” σε “Τακτικό” (Απέκτησαν Διδακτορικό) (10)

Αλικάκος Ιωάννης, PhD. , Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιβλέποντες: Χρήστος Γούδης, Εμμανουήλ Ξυλούρης

Αρκά Ιωάννα, PhD 2011, University of Heidelberg, Germany
Επιβλέπων: John Kirk

Γαβράς Παναγιώτης PhD 2011, Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών
Επιβλέπoντες: Μ. Κοντιζά, Δημήτρης Σιναχόπουλος

Ζαχαροπούλου Όλγα, PhD 2011, University of Heidelberg, Germany
Επιβλέπoντες: Felix Aharonian, Christian Fendt
 Καρούζος Μάριος, PhD 2011, University of Cologne, Germany
Επιβλέπoντες: Silken Britzen, Anton Zensus, Andreas Eckart

Λιανού Σοφία, PhD 2011, University of Heidelberg, Germany
Επιβλέπουσα: Eva Grebel

Μπίσμπας Θωμάς, PhD 2010, University of Cardiff, UK





Επιβλέπων: Antony Whitworth
Τζεφεράκος Πέτρος, PhD 2010, University of Torino, Italy
Επιβλέπων: Attilio Ferrari
Τρέμου Ευαγγελία, PhD 2011, University of Cologne, Germany
Επιβλέπων: Andreas Eckart
Φανιδάκης Νικόλαος, PhD 2011, University of Durham, UK
Επιβλέπων: Carlos Frenk

Από “Συνεργαζόμενο” σε “Tακτικό” (1)
Τσαντήλας Σωτήριος, PhD 2011, Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών
Επιβλέπων: Ελένη Λιβανίου Ροβίθη
Από “Έκτακτο” σε “Συνεργαζόμενο” (Άνω των 35 ετών) (1)
Βασιλειάδης Ευθύμιος, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
(5) Ενημέρωση σχετικά με το τηλεσκόπιο “Αρίσταρχος”. Στη συνέχεια ο κ. Μπούμης,
Ερευνητής στο Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, ενημέρωσε τη Γ.Σ. για την κατάσταση του τηλεσκοπίου «Αρίσταρχος» (στη θέση
του Διευθυντή του Ινστιτούτου, κ. Γούδη, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη Γ.Σ.)
κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ο κ. Μπούμης δήλωσε ότι το τηλεσκόπιο,
όπως και το σύνολο των εγκαταστάσεων στο Χελμό, λειτουργούν κανονικά. Ωστόσο, το
τηλεσκόπιο δεν είναι διαθέσιμο για παρατηρήσεις, τόσο από Αστρονόμους που δουλεύουν
στην Ελλάδα, όσο και μέσω του δικτύου OPTICON. Όπως εξήγησε, οι αιτίες γι’ αυτό το
πρόβλημα είναι δύο: α) η έλλειψη μόνιμου, εξειδικευμένου, τεχνικού προσωπικού για την
αντιμετώπιση ζημιών και τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία του
τηλεσκοπίου, και β) η έλλειψη κονδυλίων για την αγορά εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα
για την επιδιόρθωση των ζημιών και την αποκατάσταση των προβλημάτων. Ο κ. Μπούμης
ανέφερε ότι ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει ζητήσει επανειλημμένα από τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας την κάλυψη των θέσεων τεχνικών στο Αστεροσκοπείο
του Χελμού και την αύξηση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου, χωρίς όμως αντίκρισμα.
Τέλος ανέφερε ότι το τηλεσκόπιο αυτή τη στιγμή λειτουργεί με χρήματα από το αποθεματικό
του Ινστιτούτου και ότι, μόλις τελειώσουν, το τηλεσκόπιο δε θα μπορεί να λειτουργήσει ούτε
για τους Ερευνητές του Ινστιτούτου.
(6) Ενημέρωση σχετικά με το Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα. Κατόπιν πρόσκλησης του
Προέδρου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ, ο κ. Ι. Σειραδάκης ενημέρωσε τη Γ.Σ. σχετικά με τις
δραστηριότητες που αφορούν στη δημιουργία του «Αστρονομικού Πάρκου» στην κορυφή
Όρλιακας του Νομού Γρεβενών. Η εγκατάσταση είναι μία πρωτοβουλία του Δήμου Γρεβενών.
Ο κ. Σειραδάκης εξήγησε ότι η έναρξη των εργασιών για τη δημιουργία του Πάρκου έχει
καθυστερήσει λόγω των αλλαγών που έφερε στην τοπική αυτοδιοίκηση ο «Καλλικράτης».
Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε σχετικά με την εγκατάσταση τηλεσκοπίου 1,6 μ στο Πάρκο. Ο κ.
Σειραδάκης ανέφερε ότι από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι τώρα σε υψόμετρο 400 μ,
ο Όρλιακας φαίνεται να είναι μια καλή τοποθεσία για την εγκατάσταση τηλεσκοπίου. Ο κ. Χ.
Βάρβογλης παρουσίασε κλιματολογικά στοιχεία από τη γειτονική Βασιλίτσα που δεν
συνηγορούν υπέρ της εγκατάστασης τηλεσκοπίου στον Όρλιακα. Ο κ. Σειραδάκης αντέτεινε
ότι το μικροκλίμα στον Όρλιακα είναι διαφορετικό από αυτό της Βασιλίτσας. Ακολούθησε
συζήτηση και ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι εφόσον πρόκειται για Εκπαιδευτικό και όχι
Ερευνητικό τηλεσκόπιο, η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. δεν μπορεί να παρέμβει στα αναπτυξιακά σχέδια του
Δήμου Γρεβενών. Εάν επρόκειτο για ερευνητικό τηλεσκόπιο, τότε η Εταιρεία θα εξέταζε
λεπτομερώς τις κλιματολογικές συνθήκες στον Όρλιακα πριν δώσει τη συγκατάθεσή της.
Πρέπει λοιπόν στο εξής να μην χρησιμοποιούνται οι λέξεις “ερευνητικό τηλεσκόπιο” τόσο στο
διαδίκτυο όσο και σε συνεντεύξεις. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ θα αναγκαστεί να
παρέμβει. Επίσης, ο Πρόεδρος εξέφρασε την άποψη ότι ένα τηλεσκόπιο 1.6 μ είναι
εξαιρετικά μεγάλο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για ερασιτέχνες αστρονόμους, αλλά και
πάλι την απόφαση θα την πάρει ο Δήμος Γρεβενών. Ο κ. Σειραδάκης εξήγησε ότι η κύρια
λειτουργία του τηλεσκοπίου θα είναι Εκπαιδευτική, πολύ χρήσιμη για τους φοιτητές του ΑΠΘ
και έρευνα με αυτό θα είναι καλοδεχούμενη. Με αυτό το τελευταίο συμφώνησαν τα
περισσότερα από τα παρευρισκόμενα μέλη, αλλά υπήρξαν και έντονες ενστάσεις.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και κήρυξε το πέρας της
συνεδρίασης.
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