
 
Βόλος, 18η  Ιουνίου 2015 

      Αριθµός πρωτοκόλλου 106 
ΠΡΟΣ 
τους διακριθέντες µαθητές και µαθήτριες  
του 20ού Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισµού  
Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2015 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην τελετή απονοµής τιµητικών διακρίσεων» 

 
Σας προσκαλούµε, µε τους γονείς και τους καθηγητές σας, να παραστείτε στην τελετή απονοµής των βραβείων, 

των επαίνων και των τιµητικών διπλωµάτων του 20ού Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισµού Αστρονοµίας και 
Διαστηµικής 2015, που θα γίνει το 

Σάββατο, 11η Ιουλίου 2015 και ώρα 20:00 
στο Αµφιθέατρο του Οικονοµικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Γεωργίου Καρτάλη 72 – Ροζού, πρώην 
Γαλλικό Ινστιτούτο) µε το ακόλουθο πρόγραµµα: 

1. Προσφώνηση – οµιλία από το Γραµµατέα της Εταιρείας – επίκουρο καθηγητή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κ. Ζαχείλα 
Λουκά. 

2. Χαιρετισµός του καθηγητού Αστρονοµίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ. Λουκά Βλάχου, προέδρου της 
Ελληνικής Αστρονοµικής Εταιρείας (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.).  

3. Απονοµή βραβείων, επαίνων και τιµητικών διπλωµάτων από τους: κ. Μαυροµµάτη Κωνσταντίνο, πρόεδρο και κ. 
Μουτσιάρα Κωνσταντίνο, επίτιµο µέλος της Εταιρείας.  

4. Κλήρωση ενός τηλεσκοπίου µεταξύ των παρόντων µαθητών Λυκείου και Γυµνασίου. 
5. Αναµνηστική φωτογραφία  
6. Δεξίωση προς τιµήν των προσκεκληµένων.  

Φιλικότατα,  
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

! ! Ο!!Πρόεδρος!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Ο!!Γραμματέας!

! ! !!!!! !! ! ! !

ΚΩΝ/ΝΟΣ  Δ.  ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ                         ΛΟΥΚΑΣ  Γ. ΖΑΧΕΙΛΑΣ 
 µαθηµατικός – πρώην λυκειάρχης       Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Θεσσαλίας 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η. Και εφέτος, παρά τις εξαιρετικές δυσκολίες των οικονοµικών της Εταιρείας µας, εξασφαλίσαµε τη 
δωρεάν διανυκτέρευσή σας σε τρίκλινα δωµάτια των ξενοδοχείων Γ΄ κατηγορίας, «Φίλιππος», Σόλωνος 9 και 
Δηµητριάδος, τηλ. 2421037607-8 και «Άδµητος», Αθανασίου Διάκου 3 και Δηµητριάδος, τηλ. 2421021117-8. Οι 
γονείς, όµως, και τα άλλα άτοµα, που πιθανόν να είναι µαζί σας θα πληρώσουν κανονικά τη διαµονή τους. Πρέπει µόνο 
έγκαιρα να τηλεφωνήσετε για να κρατήσετε δωµάτιο, λέγοντας ότι είστε γραµµένοι στην κατάσταση των µαθητών του 
διαγωνισµού. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η. Τα βραβεία και οι έπαινοι συνοδεύονται: Για το Λύκειο: µε 300 € το 1ο βραβείο και για το Γυµνάσιο: 
µε 100 € το 1ο Βραβείο. Επίσης όλοι οι διακριθέντες έχουν εγγραφεί ήδη δωρεάν, για το χρόνο αυτό, συνδροµητές στο 
περιοδικό «ΟΥΡΑΝΟΣ» της Εταιρείας, που από 25ετίας εκδίδεται και θα λάβουν διάφορα αστρονοµικά βιβλία, 
περιοδικά, cd ή dvd κ.λπ. ως δώρα. Μαζί µε τα προσωπικά σας διπλώµατα θα παραλάβετε και τιµητικά διπλώµατα των 
σχολείων σας, τα οποία πρέπει να επιδώσετε στους διευθυντές.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3η. Παρακαλούµε πολύ να ενηµερώσετε για την πρόσκληση αυτή και τους διευθυντές των σχολείων σας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4η. Όσοι από σας επιθυµείτε, µπορείτε να έλθετε από την προηγούµενη µέρα, µε δικά σας έξοδα και να 
παρακολουθήσετε ή να εγγραφείτε ακόµη στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο / Φεστιβάλ Νεολαίας, το οποίο θα 
πραγµατοποιηθεί στον ίδιο τόπο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα αναρτήσουµε στην ιστοσελίδα µας: 
www.astronomos.gr, σε λίγες ηµέρες.  


