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Απολογισµός του απερχόµενου Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) για τα  
πεπραγµένα κατά  τη διάρκεια της θητείας του, 2010-2012 

 
Το Δ.Σ. της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 28ης Μαϊου συζήτησε και ενέκρινε τον 
παρακάτω απολογισµό για τα πεπραγµένα της περιόδου 2010-2012.  
 
Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Κυλάφης και τα µέλη του Συµβουλίου δήλωσαν ικανοποι-
ηµένα για τη δουλειά που έγινε κατά τη διάρκεια της θητείας τους και εκτιµούν ότι 
η πορεία της Εταιρείας είναι σταθερά ανοδική. 
 

Η Εταιρεία διοργάνωσε στα Ιωάννινα το Πανελλήνιο Συνέδριο Αστρονοµίας του έ-
τους 2011. Το συνέδριο ήταν το πολυπληθέστερο από πλευράς αριθµού συµµετεχό-
ντων (Ελλήνων και αλλοδαπών), σε σχέση µε όλα τα προηγούµενα Συνέδρια που 
πραγµατοποιήθηκαν εκτός Αθηνών και κρίνεται επιτυχές από κάθε άποψη. Όλες οι 
παρουσιάσεις (προφορικές και σε µορφή poster) αναρτήθηκαν και είναι προσβάσι-
µες από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου και οι αντίστοιχες Περιλήψεις (Abstracts) 
"συνδένθηκαν" µε τη βάση δεδοµένων NASA ADS.Το Δ.Σ. υπογραµµίζει τη συµβολή 
της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου στην επιτυχία της διοργάνωσης.   
 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του παρόντος Δ.Σ. εκδόθηκε ένα τεύχος του Ιππάρ-
χου τον Σεπτέµβριο του 2011 (όταν πραγµατοποιήθηκε το 10ο Σύνεδριο της Εται-
ρείας µας) ενώ ετοιµάζεται και το καινούργιο τεύχος που θα είναι έτοιµο τον Σε-
πτέµβριο του 2012. Το Δ.Σ. θεώρησε σηµαντικό όλα τα άρθρα που είχαν δηµοσιευ-
θεί σε προηγούµενα τεύχη του «Ιππάρχου» να «συνδεθούν» µε τη βάση δεδοµέ-
νων της NASA ADS. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2012.  
 

Η Εταιρεία εξακολουθεί να στηρίζει υλικά (µε το ποσό των 400 € το 2010 και µε το 
ποσό των 300 € το 2011) τον Ετήσιο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισµό Αστρονοµί-
ας. Το απερχόµενο Δ.Σ. προτείνει τη συνέχιση αυτής της πρωτοβουλίας, που στο-
χεύει στην καλλιέργεια ευγενούς άµιλλας και την κατάρτιση και ευαισθητοποίηση 
των µαθητών στην Αστρονοµία, και να καλύπτει οικονοµικά το χρηµατικό έπαθλο 
που θα συνοδεύει το πρώτο βραβείο του διαγωνισµού κάθε χρόνο. Το Δ.Σ. επίσης 
αποφάσισε να στηρίξει οικονοµικά το Χειµερινό Σχολείο Αστροφυσικής, το οποίο 
οργανώνει ο Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε το ποσό των 500 € το 2011. Το Σχολείο έχει ως 
βασικό στόχο να φέρει κοντά επιστήµονες, που εργάζονται στην Αστροφυσική από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε νέους φοιτητές που ειδικεύονται ή επιθυµούν να 
ειδικευτούν στην Αστροφυσική.  
 

Το απερχόµενο Δ.Σ. εκτιµά ότι είναι σηµαντικό να συµβάλλει στην προβολή της 
δουλειάς των νέων µελών της Εταιρείας. Γι’ αυτόν τον λόγο καθιέρωσε το 
«Highlight talk by a young astronomer» στο 10ο Συνέδριο της Εταιρείας και προκή-
ρυξε το διαγωνισµό «Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής» για την περίοδο 2011-
2013. Ο νικητής του διαγωνισµού θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του 11ου Συνε-
δρίου της Εταιρείας. Θα του/της δοθεί χρόνος για την παρουσίαση των αποτελεσµά-
των της διδακτορικής διατριβής του/της, καθώς και χρηµατικό έπαθλο για την κά-
λυψη των εξόδων συµµετοχής σε Συνέδριο (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό), για την 
προφορική παρουσίαση των αποτελεσµάτων της διατριβής. Το απερχόµενο Δ.Σ. 
προτείνει τη συνέχιση και καθιέρωση και των δύο αυτών δραστηριοτήτων, οι οποίες 
µπορούν να συµβάλλουν στην ανάδειξη της δουλειάς των νέων µελών µας.  
 



Το Δ.Σ. ετοίµασε και ανάρτησε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας το πρώτο ολοκληρω-
µένο Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό αστρονοµικών όρων στη χώρα µας. Η ιδέα του λεξικού 
είχε ξεκινήσει επί προεδρίας του Καθ. Π. Λασκαρίδη και βασίζεται σε µεγάλο µέρος 
στη δουλειά που είχε κάνει ο Καθ. Ι. Σειραδάκης. Το Δ.Σ. ελπίζει ότι θα αποτελέσει 
ένα χρήσιµο εργαλείο στη δουλειά των µελών µας.  
 
Τα τελευταία 2 χρόνια έχει ξεκινήσει, κυρίως µέσω του Ε.Σ.Ε.Τ., µία προσπάθεια 
οριοθέτησης και καθορισµού των ερευνητικών τοµέων που η Ελληνική Πολιτεία 
σκοπεύει να υποστηρίξει τα επόµενα χρόνια. Το Δ.Σ. εκτιµά ότι είναι πολύ σηµαντι-
κό η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. να συµβάλει ενεργά σε αυτή την κατεύθυνση, µε το να περιγράψει 
λεπτοµερώς την υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο της Αστρονοµίας και Αστροφυσι-
κής στη χώρα µας, τις προοπτικές που υπάρχουν για την περαιτέρω ανάπτυξη στον 
τοµέα µας και να καθορίσει τις προτεραιότητες που θα πρέπει να υπάρχουν σε ότι 
αφορά τη χρηµατοδότηση από την πολιτεία τα ερχόµενα χρόνια. Το Δ.Σ. δίνει ιδιαί-
τερη βαρύτητα στο καθορισµό προτεραιοτήτων και στον τοµέα «Διάστηµα» και ε-
κτιµά ότι ο καθορισµός της στρατηγικής µας σε αυτούς τους τοµείς θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του ερχόµενου Συνεδρίου 
της Εταιρείας. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, το Δ.Σ. ανακοίνωσε τη διενέρ-
γεια µιας «απογραφής» των δραστηριοτήτων και των αναγκών των µελών µας. Το 
Δ.Σ. εκτιµά ότι τα αποτελέσµατα της απογραφής θα αποτελέσουν σηµαντικό εργα-
λείο στον καθορισµό των ερευνητικών προτεραιοτήτων στους παραπάνω τοµείς. 
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