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ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 

2018 - 2020 
 
          Πριν από τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συµβούλιου (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 2018 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 Διοργάνωση του 14ου Πανελλήνιου αστρονοµικού συνεδρίου στον Βόλο τον Ιούλιο του 2019. 
ü Συµµετοχή στις εκδηλώσεις IAU-100. 
ü Διεξαγωγή του 3ου Θερινού Σχολείου της Ελ.Ασ.Ετ στη Θεσσαλονίκη τον  Οκτώβριο του 

2018. 
ü Συνέχιση της εγγραφής νέων µελών στην Εταιρεία.   
ü Oικονοµική συνδροµή προς Ευρωπαϊκή Αστρονοµική Εταιρεία (EAS) για τοποθέτηση 

σύνδεσµου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για προάσπιση και προώθηση των αστρονοµικών 
συµφερόντων.  

ü Παρέµβαση µε συγγραφή επιστολών και τοποθέτηση σε θέµατα ψευδο-επιστήµης και σε 
θέµατα επαπειλούµενης φωτορύπανσης.  

ü Παρουσίαση, κατόπιν προσκλήσεως,  των δραστηριοτήτων της Εταρείας στο ετήσιο 
Συνέδριο της Γαλλικής Αστρονοµικής Εταιρείας στή Νικαια τον Μαϊο 2019.  

 
Το ΔΣ θεωρεί ότι το 14ο Πανελλήνιο Αστρονοµικό Συνέδριο που έγινε στον Βόλο, µε την συνδιοργάνωση 
του Πανεπιστηµίου Θεσαλίας. είχε µεγάλη επιτυχία παρότι συνέπεσε χρονικά µε τις Εθνικές Εκλογές της 
7ης Ιουλίου 2019. Είχε πάνω από 100 συνέδρους µε προσκεκληµένους οµιλητές τους Σ. Αντίοχο (NASA), 
Ε. Αθανασούλα (Μασσαλία), Ν. Στεργιούλα (Θεσσαλονίκη) και G. Gilmore (Cambridge). Δόθηκαν 
επίσης οµιλίες από τους Θ. Οικονόµου (Σικάγο), Κ. Γοντικάκη και Π. Πάτση (Ακαδηµία Αθηνών)  στα 
πλαίσια των εκδηλώσεων για το IAU-100, ενώ η εκλαϊκευτική οµιλία δόθηκε από τον Ν. Πράντζο 
(Παρίσι).   Το βραβείο του καλύτερου Διδακτορικού απονεµήθηκε στον Γ. Βασιλόπουλο  για την πολύ 
αξιόλογη έρευνά του σε θέµατα πρόσπτωσης ύλης πάνω σε µαγνητισµένους αστέρες νετρονίων. Τέλος, 
όπως και στο παρελθόν, η Ελ.Ασ.Ετ, καλύψε τα έξοδα µεταπτυχιακών φοιτητών και προσκεκληµένων 
οµιλητών, χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισµός της Εταιρείας και διατηρώντας τα έξοδα συµµετοχής 
στο συνέδριο στα ίδια επίπεδα µε το προηγούµενο. Αυτό κατέστη δυνατό µέσω των χορηγιών που λάβαµε 
από την Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την Ακαδηµία Αθηνών. 

 
 
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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