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

Πρακτικά 3ης συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2010-2012
της Δευτέρας 29ης Νοεμβρίου 2010
Υπεύθυνος Πρακτικών: Ι. Παπαδάκης

Συνήλθε σήμερα, 29 Νοεμβρίου και ώρα 2:00 μμ, σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη, το
Δ.Σ. της Εταιρείας για να συζητήσει διάφορα θέματα που αντιμετωπίζει η Εταιρεία.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(1) Ίππαρχος
(2) Λεξικό όρων Αστροφυσικής στα Ελληνικά
(3) Διδασκαλία μαθήματος Αστρονομίας στο Λύκειο
(4) 100 Συνέδριο της ΕΛ. ΑΣ. ΕΤ.
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Νικόλαος Κυλάφης και τα μέλη, Αναστάσιος Αναστασιάδης,
Νεκτάριος Βλαχάκης, Λουκάς Βλάχος, Χρήστος Ευθυμιόπουλος, Ιωσήφ Παπαδάκης
και Γεωργία Τσιροπούλα.
(1) 'Ίππαρχος: O κ. Βλάχος ανέπτυξε στο Δ.Σ. τις προτάσεις της εκδοτικής
ομάδας του Ιππάρχου (αποτελούμενη από τον κ. Βλάχο, τον κ. Ευθυμιόπουλο και
την κ. Τσιροπούλα) σχετικά με την προετοιμασία, ύλη, διανομή και εκτύπωση του
περιοδικού. Το Δ.Σ., αφού συζήτησε αυτές τις προτάσεις, αποφάσισε ότι η Ένωση
πρέπει να εκδίδει ένα τεύχος του Ίππαρχου, το οποίο και να διανέμει στα μέλη της
κάθε Άνοιξη. Το κάθε τεύχος θα αποτελείται από 48 σελίδες και θα εκδίδεται σε 300
αντίτυπα. Το Δ.Σ. εκτιμά ότι η συνεργασία της Εταιρίας με τον εκδοτικό οίκο
“ΖΗΤΗ” είναι ικανοποιητική καθώς και ότι η ποιότητα της δουλειάς τους είναι πολύ
καλή. Ως εκ τούτου το Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχιστεί η συνεργασία της Εταιρίας με αυτόν το εκδοτικό οίκο. Ο κ. Βλάχος ανέλαβε την υποχρέωση να απευθυνθεί σε εκδοτικούς οίκους τεχνικών βιβλίων για να στηρίξουν το περιοδικό με διαφημίσεις, καθώς και να διερευνήσει την πιθανότητα να ενταχθεί ο Ίππαρχος στη βάση
δεδομένων του ADS και να εμφανίζονται τα άρθρα του σε τυχούσα αναζήτηση. Επίσης, ο κ. Βλάχος πρότεινε και το Δ.Σ. αποδέχθηκε, ονόματα συναδέλφων που θα
τους ζητηθεί να αρθρογραφήσουν στην επόμενη έκδοση του περιοδικού.

(2)

Λεξικό όρων Αστροφυσικής στα Ελληνικά. Ο Πρόεδρος παρουσίασε στα
μέλη του Συμβουλίου ένα Ελληνο-Αγγλικό και Αγγλο-Ελληνικό λεξικό όρων Αστροφυσικής, που είχε ετοιμάσει ο κ. Σειραδάκης. Ο κ. Βλαχάκης ανέλαβε να επεξεργαστεί αυτό το κείμενο (σε συνεργασία με τον κ. Σειραδάκη) και κατόπιν το Δ.Σ. θα
το διανείμει στα μέλη της Εταιρείας για προτάσεις και παρατηρήσεις, πριν αυτό τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
(3) Διδασκαλία μαθήματος Αστρονομίας στο Λύκειο. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε
τα μέλη του Συμβουλίου ότι τις τελευταίες βδομάδες έγινε αποδέκτης διαφόρων
μηνυμάτων που αναφέρουν ότι το Υπουργείο Παιδείας μελετάει τη διακοπή της διδασκαλίας του μαθήματος της “Αστρονομίας” από τα Λύκεια της χώρας. Το μάθημα
της “Αστρονομίας” σήμερα είναι μάθημα επιλογής για μαθητές Β' τάξης Λυκείου.
Το Δ.Σ. αντιτίθεται στην κατάργηση της διδασκαλίας του μαθήματος της Αστρονομίας. Δεδομένου ότι ένας από τους σκοπούς της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. είναι "η ανάπτυξη και
προώθηση στην Ελλάδα της επιστήμης της Αστρονομίας υπό τη γενικότερη έννοιά
της", αλλά και του ότι η διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος είναι πολλαπλώς ωφέλιμη στους μαθητές Λυκείου, το Δ.Σ. αποφάσισε να συντάξει ο Πρόεδρος

επιστολή (σε συνεργασία με τον κ. Βλάχο), στην οποία θα αναπτύσσονται οι θέσεις
της Εταιρείας και η οποία θα σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας. Επίσης, το Δ.Σ. θα επιδιώξει συνάντηση του Προέδρου με αρμόδιους παράγοντες του Υπουργείου για το
συγκεκριμένο θέμα.
(4) Επόμενο συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Το Δ.Σ. συζήτησε οργανωτικά θέματα σχετικά με το 10ο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ορίσθηκαν οι θεματικές ενότητες καθώς και
η Επιστημονική και Τοπική Οργανωτική Επιτροπή. Όπως είθισται, Πρόεδρος του
Συνεδρίου θα είναι ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., ενώ η Επιστημονική Οργανωτική
Επιτροπή θα αποτελείται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. συνεπικουρούμενα από μέλη
της Εταιρείας, υπεύθυνα για τις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου.
Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου και οι υπεύθυνοι γι' αυτές είναι:
Ενότητα 1: "Sun, Planets and Interplanetary Medium"
Υπεύθυνοι: Α. Αναστασιάδης, Α. Νίντος, Γ. Τσιροπούλα.
Ενότητα 2: "Extragalactic Astrophysics and Cosmology"
Υπεύθυνοι: Ν. Βλαχάκης, Δ. Ρηγοπούλου.
Ενότητα 3: "Dynamical Astronomy and Relativistic Astrophysics"
Υπεύθυνοι: Θ. Αποστολάτος, Χ. Ευθυμιόπουλος.
Ενότητα 4: "Stars, our Galaxy and the Local Group"
Υπεύθυνοι: Α. Ζέζας, Α. Μπονάνου.
Ενότητα 5: "Education in Astronomy"
Υπεύθυνοι: Λ. Βλάχος και Μ. Μεταξά.
Την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζουν οι: Σ. Πατσουράκος (Πρόεδρος), και
μέλη οι: Α. Νίντος, V. Ontiveros και Β. Τσικούδη.
Το Δ.Σ. αποφάσισε να ετοιμαστεί η ιστοσελίδα του Συνεδρίου μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου με ευθύνη των κ. Αναστασιάδη και Ι. Παπαδάκη. Η Επιστημονική Οργανωτική
Επιτροπή του Συνεδρίου θα επιλέξει τον ομιλητή που θα παρουσιάσει ομιλία γενικού
αστρονομικού ενδιαφέροντος προς το ευρύ κοινό και σε συνεργασία με την Τοπική
Οργανωτική Επιτροπή θα επιδιώξει την εξασφάλιση χορηγιών από διάφορους φορείς.
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