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2016-2018 
 
          Πριν από τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) της 
Ελληνικής Αστρονοµικής Εταιρείας (Ελ.Ασ,Ετ.) συνηθίζεται να γίνεται ένας σύντοµος απολογισµός 
του απερχόµενου Δ.Σ. µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Αν και το χρονικό διάστηµα που έχει 
µεσολαβήσει είναι συντοµότερο των δύο ετών, θεωρούµε ότι είναι χρήσιµο το Δ.Σ. να επικοινωνεί µε 
τα µέλη και να τα ενηµερώνει για την πορεία της Εταιρείας κατά τους τελευταίους µήνες. Συνοπτικά, 
τα πεπραγµένα του Δ.Σ. της Ελ.Ασ.Ετ. την περίοδο που µεσολάβησε από τις εκλογές του Ιουνίου του 
2016 έχουν ως εξής: 

 
ü Συνέχιση της έκδοσης της αναβαθµισµένης έκδοσης του περιοδικού της Ελ.Ασ.Ετ. 

«Ίππαρχος» και του µηνιαίου ηλεκτρονικού δελτίου της Εταιρείας που αποστέλλεται 
κάθε µήνα στα µέλη µας.  

ü Συνέχιση της οικονοµικής υποστήριξης του Πανελλήνιου µαθητικού διαγωνισµού 
Αστρονοµίας που διενεργείται ετήσια τα τελευταία χρόνια από την Αστρονοµική 
Εταιρεία Βόλου. 

ü Συνέχιση της διαδικασίας οικονοµικής ενίσχυσης των έκτακτων µελών µας για 
συµµετοχή σε συνέδρια (Travel Grants), η οποία απονέµεται κάθε εξάµηνο, µετά από 
σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

ü Βελτίωση των οικονοµικών της Εταιρείας παρά τις επιπλέον δαπάνες που 
συνεπάγεται (κυρίως) η πληρωµή εκ µέρους της Εταιρείας της ετήσιας συνδροµής για 
το περιοδικό Astronomy & Astrophysics  – µε την καθοριστική συµβολή και χορηγία 
του ΕΑΑ και του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ. 

ü Διοργάνωση του 13ου Πανελλήνιου αστρονοµικού συνεδρίου στο Ηράκλειο τον 
Ιούνιο του 2017. 

ü Διεξαγωγή του 2ου Θερινού Σχολείου της Ελ.Ασ.Ετ στην Αθήνα, τον  Ιούλιο του 
2016 – η οργάνωσή του ωστόσο ανήκει στο προηγούµενο Δ.Σ. 

ü Συνέχιση της εγγραφής νέων µελών στην Εταιρεία.   
ü Οικονοµική υποστήριξη φοιτητή για την συµµετοχή στο Θερινό Σχολείο Alpbach 

2017. 
ü Xορηγία για το workshop “Getting involved with the Solar Orbiter”. 
ü Οικονοµική συνδροµή προς Ευρωπαϊκή Αστρονοµική Εταιρεία (EAS) για 

τοποθέτηση σύνδεσµου στις Βρυξέλλες για προάσπιση και προώθηση αστρονοµικών 
συµφερόντων.   

ü Απαρχή ενεργειών για συνεργασία των αστρονοµικών κοινοτήτων Ελλάδος και 
Χιλής µε επισκέψεις διακεκριµένων Χιλιανών αστρονόµων. 

ü Διερευνητικές επαφές για συµµετοχή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
ASTRONET-2. 
 

 
Το ΔΣ θεωρεί ότι το 13ο Πανελλήνιο Αστρονοµικό Συνέδριο που έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης συνέχισε 
την επιτυχηµένη παράδοση των Συνεδρίων της Εταιρείας. Με πάνω από 140 συνέδρους και υψηλή 
ποιότητα εργασιών πιστοποίησε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ανοδική πορεία της Ελληνικής 
Αστρονοµίας. Οι προσκεκληµένοι οµιλητές Volker Bother (Goettingen), Andreas Burkert (Munchen), 
Juan Sola (Barcelona) και Ιάσων Σπυροµίλιος (ESO) έδωσαν µία σε βάθος επισκόπηση του 
αντίστοιχου επιστηµονικού τους χώρου. Το βραβείο του καλύτερου Διδακτορικού απονεµήθηκε σε 
δύο αξιόλογους και πολλά υποσχόµενους νέους ερευνητές, τον Ιωάννη Λιοδάκη και τον Αντώνιο 
Ναθαναήλ, η δε καθιερωµένη πλέον εκλαϊκευτική οµιλία δόθηκε από τον Καθηγητή του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης και πρώην Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Νικόλαο Κυλάφη. Η Ελ.Ασ.Ετ, 
ανταποκρινόµενη στις προκλήσεις της εποχής µας, προσπάθησε να καλύψει τα έξοδα µεταπτυχιακών 
φοιτητών και προσκεκληµένων οµιλητών, χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισµός της Εταιρείας και 
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διατηρώντας τα έξοδα συµµετοχής στο συνέδριο στα ίδια επίπεδα µε το προηγούµενο. Αυτό κατέστη 
δυνατό µέσω των χορηγιών που λάβαµε από την Περιφέρεια Κρήτης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών και την Ακαδηµία Αθηνών. 

Επίσης χάρις σε  πρωτοβουλία του µέλους της Εταιρείας Δρα Ελένης Χατζηχρήστου έγιναν τα 
πρώτα βήµατα για στενότερη συνεργασία µεταξύ των αστρονοµικών κοινοτήτων Ελλάδος και Χιλής, 
Προς αυτό τον σκοπό πραγµατοποιήθηκε οµιλία του Καθ. Mario Hamuy, Διευθυντή του Instituto 
Milenio Astrofisica στο ΕΚΠΑ τον Ιούνιο του 2016 και έγινε πρόσκληση στο 13ο Συνέδριο της 
Εταιρείας του Dr. Patricio Rojo, Universidad de Chile, Προέδρου της Χιλιανής Αστρονοµικής 
Εταιρείας για να παρουσιάσει τα αστρονοµικά προγράµµατα της χώρας του. Ελπίζουµε αυτή η 
προσπάθεια να συνεχιστεί και σε επίπεδο Γενικών Γραµµατειών. 

Tέλος διερευνήθηκε κατά πόσο κρίνεται σκόπιµη η συµµετοχή της Ελ.Ασ.Ετ. στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραµµα ASTRONET  και αποφασίστηκε ότι στην παρούσα φάση αυτό πρέπει να είναι θέµα της 
Πολιτείας και όχι της Εταιρείας καθώς όλες οι χώρες συµµετέχουν στο Πρόγραµµα µέσω των 
χρηµατοδοτικών τους Οργανισµών οι οποίοι αναλαµβάνουν και τα έξοδα συµµετοχής. Εντός των 
προσεχών εβδοµάδων θα αποσταλεί σχετική επιστολή προς την Γ.Γ.Ε.Τ. 

Ελπίζουµε ότι, ως Δ.Σ., ανταποκριθήκαµε στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των µελών µας 
και ευχόµαστε στο νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις επερχόµενες εκλογές να έχει ακόµη µεγαλύτερη 
επιτυχία και να συνεχίσει το ανοδικό έργο για το καλό της Εταιρείας και της επιστήµης µας. 
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