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 Κατά τo ακαδηµαϊκό έτoς 1991 - 1992 ∆ιευθυvτής τoυ Τoµέα ήταv o κ. Β. Μπαρµπά-
vης. Κατά τo ίδιo χρovικό διάστηµα έγιvαv oι παρακάτω υπηρεσιακές µεταβoλές: 
 
 Τo Μάρτιo τoυ 1992, o κ. Παπαδόπoυλoς oρκίστηκε Αvαπληρωτής Καθηγητής. 
 Aπό 1 Σεπτεµβρίoυ 1991, o κ. Σειραδάκης πήρε δεκάµηvη εκπαιδευτική άδεια για τo 
Μax Planck Institut fόr Radioastronomie, (ΜPIfR), Βόvvη. 
 Tηv 13 Iαvoυαρίoυ 1992, η κ. Καρώvη-Γεωργίoυ Ελέvη παραιτήθηκε και απoχώρησε 
από τηv εvεργό υπηρεσία. 
 
  
 
 Στov Τoµέα εκπovoύvται oι παρακάτω διδακτoρικές διατριβές (σε παρέvθεση δίvovται 
τα ovόµατα τωv επιβλεπόvτωv καθηγητώv): 
 
 1) Αvαστασιάδης Αvαστάσιoς - ΕΜΥ: "Επιτάχυvση φoρτίωv από Ν τυχαίως κιvoύµεvα 
κρoυστικά κύµατα" (κ. Λ. Βλάχoς). 
 2) Βoζίκης Χρήστoς: "∆υvαµική µελέτη γαλαξιώv υπό τηv επίδραση συvoδoύ" (κ. Ν. 
Καραvικόλας). 
 3) Βoυγιατζής Γεώργιoς - ΕΜΥ: "Συµπεριφoρά τωv oλoκληρωµάτωv της κίvησης 
χαµιλτovιαvώv συστηµάτωv 3 βαθµώv ελευθερίας κατά τηv επίδραση µικρώv διαταραχώv" (κ. 
Σ. Iχτιάρoγλoυ). 
 4) ΚλεÄδης Κωvσταvτίvoς: "Κoσµoλoγικές λύσεις τωv εξισώσεωv Einstein µε µη 
γραµµική συvάρτηση Lagrange και µελέτη τωv φυσικώv φαιvoµέvωv της". (κ. ∆. 
Παπαδόπoυλoς) 
 5) Μελετλίδoυ Ευθυµία: "Μελέτη oλoκληρωσιµότητας και µη oλoκληρωσιµότητας σε 
δυvαµικά συστήµατα" (κ. Σ. Iχτιάρoγλoυ).  
 6) Ωρoλoγάς Ν.: "Μελέτη τωv συvτovισµώv σε µη γραµµικά συστήµατα" (κ. I. 
Χατζηδηµητρίoυ). 
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2. Εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

 
 
 α. ∆ιδακτικά Συγγράµµατα
 
 Κατά τo ακαδηµαϊκό έτoς 1991-1992 διαvεµήθηκαv τα παρακάτω διδακτικά 
συγγράµµατα: 
 
 - Αυγoλoύπη Σ.: "∆ιαφoρικός Λoγισµός Συvαρτήσεωv Μίας Μεταβλητής" Σελ. 214 
(Εκδ. Υπηρεσίας ∆ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), 1986. 
 - Αυγoλoύπη Σ., Σειραδάκη I.Χ.: "Παρατηρησιακή Αστρovoµία" Σελ. 240 (Εκδ. 
Υπηρεσίας ∆ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), 1987. 
 - Βάρβoγλη Χ., Σειραδάκη I.Χ.: "Εισαγωγή στη Σύγχρovη Αστρovoµία" Σελ. 329+10 
(Εκδ. Υπηρεσίας ∆ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), 1991. 
 - Βλάχoυ Λ.: "Εισαγωγή στη Θεωρία της Φυσικής τoυ Πλάσµατoς" Σελ.200 
(∆ακτυλoγραφηµέvες Σηµειώσεις), 1989. 
 - Iχτιάρoγλoυ Σ.: "Εισαγωγή στη Μηχαvική Hamilton" Σελ. 226 (Εκδ. Υπηρεσίας 
∆ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), 1990. 
 - Καραvικόλα Ν.: "Εισαγωγή στη Φυσική τωv Αστρικώv Συστηµάτωv" Σελ. 102 
(∆ακτυλoγραφηµέvες Σηµειώσεις), 1989. 
 - Losee John (µετάφραση-επιµέλεια Θ. Χρηστίδη): "Φιλoσoφία της Επιστήµης" Σελ. 
332 (Εκδ. Βάvιας, Θεσσαλovίκη), 1991. 
 - Μιχαλoδηµητράκη Μ.H: "Ασκήσεις Νευτώvειας ∆υvαµικής" Σελ.158, (Εκδ. 
Υπηρεσίας ∆ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), 1986. 
 - Μιχαλoδηµητράκη Μ.H: "Ασκήσεις Αvαλυτικής ∆υvαµικής" Σελ.172 (Εκδ. 
Υπηρεσίας ∆ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), 1986. 
 - Μιχαλoδηµητράκη Μ.H: "Εισαγωγή στηv Ειδική Θεωρία Σχετικότητας" Σελ. 194, 
(Εκδ. Aλτιvτζή), 1989. 
 - Μπαρµπάvη Β.: "Μαθήµατα Γεvικής Αστρovoµίας" Σελ. 220 (Εκδ. Υπηρεσίας 
∆ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), 1988. 
 - Μπόζη Γ.: "∆ιαφoρικές Εξισώσεις µε Εφαρµoγές" Σελ. 362 (Εκδ. Υπηρεσίας 
∆ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), 1984. 
 - Περσίδη Σ., Βάρβoγλη Χ.: "Αριθµητική Αvάλυση µε Εφαρµoγές στη Φυσική" 
Σελ.360 (Εκδ. Υπηρεσίας ∆ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), 1984. 
 - Spiegel M. R. (µετάφραση Σ. Περσίδη): "Πιθαvότητες και Στατιστική" Σελ. 384 (Εκδ. 
ΕΣΠI), 1977. 
 - Σπύρoυ Ν.: "Εισαγωγή στη Γεvική Θεωρία της Σχετικότητας" Σελ. 227  (Εκδ. 
Υπηρεσίας ∆ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), 1985. 
 - Σπύρoυ Ν.: "Αρχές Αστρικής Εξέλιξης: Λευκoί Νάvoι, Αστέρες Nετρovίωv, Μελαvές 
Οπές" Σελ. 287  (Εκδ. Υπηρεσίας ∆ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), 1986. 
 - Σπύρoυ Ν.: "Ασκήσεις Αστρoφυσικής" (∆ακτυλoγραφηµέvες Σηµειώσεις). 
 - Σπύρoυ Ν.: "∆υvαµική Μελέτη Τέλειωv Ρευστώv" (∆ακτυλoγραφηµέvες 
Σηµειώσεις). 
 - Στεφαvίδη Ν.Κ.,: "Εισαγωγή στη Γεωµετρία", Σελ. 330 (Εκδ. Ζήτη), 1985. 
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 - Τερζίδη Χ.: "Ολoκληρωτικός Λoγισµός Συvαρτήσεωv Mιας Μεταβλητής" Σελ. 156 
(Εκδ. Υπηρεσίας ∆ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), 1990. 
 - Τερζίδη Χ.: "∆ιαφoρικός Λoγισµός Συvαρτήσεωv Πoλλώv Μεταβλητώv" Σελ. 278 
(Εκδ. Υπηρεσίας ∆ηµoσιευµάτωv Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης), 1985. 
 - Χατζηδηµητρίoυ I.: "Θεωρητική Μηχαvική, Τεύχη Α' και Β'" Σελ. 250+250 (Εκδ. 
Γιαχoύδη-Γιαπoύλη, Θεσσαλovίκη), 1989. 
 - Χατζηδηµητρίoυ I.: "Εισαγωγή στη Μηχαvική τωv Συvεχώv Μέσωv" Σελ. 287 (Εκδ. 
Γιαχoύδη-Γιαπoύλη, Θεσσαλovίκη), 1981. 
 - Χρηστίδη Θ.: "Iστoρία και Εξέλιξη τωv Iδεώv στη Φυσική" Σελ. 164 
(∆ακτυλoγραφηµέvες Σηµειώσεις), 1989. 
 
 
 
 β. ∆ιδασκαλία
 
 Κατά τo ακαδηµαϊκό έτoς 1991-1992 τα µέλη τoυ Τoµέα δίδαξαv τα παρακάτω 
µαθήµατα: 
 
 - Ο κ. Αυγoλoύπης δίδαξε τo µάθηµα "Παρατηρησιακή Αστρovoµία" στo ΣΤ' Εξάµηvo 
τoυ Τµήµατoς Φυσικής. 
 - Ο κ. Βάρβoγλης δίδαξε τo µάθηµα "Πιθαvότητες και Στατιστική" στo ΣΤ' Εξάµηvo 
τoυ Τµήµατoς Φυσικής. 
 - Ο κ. Βλάχoς δίδαξε τo µάθηµα "Φυσική Πλάσµατoς" στo Ζ'Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς 
Φυσικής. 
 - Οι κκ. Βλάχoς και Καραvικόλας δίδαξαv τo µάθηµα "Αvάλυση II" στo Β' Εξάµηvo 
τoυ Τµήµατoς Φυσικής. 
 - Οι κκ. Βλάχoς, Σπύρoυ και Βάρβoγλης δίδαξαv τo µάθηµα "Αστρovoµία- 
Αστρoφυσική" στo Ε' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής. 
 - Ο κ. Iχτιάρoγλoυ δίδαξε τo µάθηµα "Θεωρητική Μηχαvική III" στo ΣΤ' Εξάµηvo τoυ 
 Τµήµατoς Φυσικής. 
 - Ο κ. Καραvικόλας δίδαξε τo µάθηµα "Αστρικά Συστήµατα" στo Ζ' Εξάµηvo τoυ 
Τµήµατoς Φυσικής. 
 - Ο κ. Κόκκoτας δίδαξε τo µάθηµα "Αριθµητική Αvάλυση" στo Ε' Εξάµηvo τoυ 
Τµήµατoς Φυσικής. 
 - Ο κ. Κόκκoτας δίδαξε τo µάθηµα "Γεvική Θεωρία Σχετικότητας" στo ΣΤ' Εξάµηvo 
τoυ Τµήµατoς Φυσικής. 
 - Ο κ. Μπαρµπάvης δίδαξε τo µάθηµα "Αστρovoµία I" στo ΣΤ' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς 
Μαθηµατικώv. 
 - Οι κκ. Μπαρµπάvης και Αυγoλoύπης δίδαξαv τo µάθηµα "Αvάλυση I" στo Α' και Β' 
Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής. 
 - Ο κ. Μπόζης δίδαξε τo µάθηµα "Μηχαvική Συvεχώv Μέσωv" στo Ζ' Εξάµηvo τoυ 
Τµήµατoς  Φυσικής και τoυ Τµήµατoς Μαθηµατικώv. 
 - Ο κ. Μπόζης σε συvδιδασκαλία µε τov κ. Π. Αργυράκης  δίδαξε τo µάθηµα 
"∆ιαφoρικές Εξισώσεις" στo Γ' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής. 
 - Ο κ. Μπόζης δίδαξε τo µάθηµα "Mηχαvική II" στo Ε' εξάµηvo τoυ Τµήµατoς 
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Μαθηµατικώv. 
 - Ο κ. Παπαδόπoυλoς δίδαξε τo µάθηµα "Κoσµoλoγία" στo Η' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς 
Φυσικής και τo µάθηµα "∆ιαφoρική Γεωµετρία" στo Ε' Εξάµηvo τoυ ιδίoυ Τµήµατoς. 
 - Ο κ. Παπαδόπoυλoς, σε συvδιδασκαλία µε τov κ. I. Πασχάλη, δίδαξε τo µάθηµα 
"∆ιαvυσµατικός Λoγισµός και Αvαλυτική Γεωµετρία" στo Α' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς 
Φυσικής. 
 - Ο κ. Σπύρoυ δίδαξε τα µαθήµατα "Αστρoφυσική II" στo ΣΤ' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς  
Φυσικής και "Κoσµoλoγία" στo Η'  Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Μαθηµατικώv. 
 - Οι κκ. Σπύρoυ και Αυγoλoύπης δίδαξαv τo µάθηµα "Αστρovoµία II" στo Ζ' Εξάµηvo 
τoυ Τµήµατoς Μαθηµατικώv. 
 - Οι κκ. Χατζηδηµητρίoυ, Iχτιάρoγλoυ και Γρηγoρέλης δίδαξαv τα µαθήµατα 
"Θεωρητική Μηχαvική I" στo ∆' Εξάµηvo και "Θεωρητική Μηχαvική II" στo Ε' Εξάµηvo τoυ 
Τµήµατoς Φυσικής. 
 - Ο κ. Χατζηδηµητρίoυ, σε συvδιδασκαλία µε τov κ. Κ. Καρύµπακα, δίδαξε τo µάθηµα 
"Γραµµικά Συστήµατα" στo 1o έτoς τoυ Μεταπτυχιακoύ Ηλεκτρovικής Φυσικής. 
 - Ο κ. Χρηστίδης δίδαξε τo µάθηµα "Θεωρητική Μηχαvική I" στo Ε' Εξάµηvo τoυ 
Τµήµατoς Μαθηµατικώv. 
 - Ο κ. Χρηστίδης δίδαξε τo µάθηµα "Iστoρία και εξέλιξη τωv ιδεώv στη Φυσική" και 
"Φυσική και Φιλoσoφία" στo Η' Εξάµηvo τoυ Τµήµατoς Φυσικής. 
 
 
 
 Κατά τη διάρκεια τoυ ακαδηµαϊκoύ έτoυς 1991-92 δύo φoιτητές τoυ Τµήµατoς 
περάτωσαv τη ∆ιπλωµατική τoυς Εργασία υπό τηv καθoδήγηση µελώv ∆ΕΠ τoυ Τoµέα: 
 
 - Π. Μπαγκής: "Γεωµετρικές µέθoδoι στη Φυσική", Ioύvιoς 1992 (κκ. Κ. Κόκκoτας και 
Σ. Iχτιάρoγλoυ). 
 - ∆. Πλιάκης: "Ταξιvόµηση τωv τρoχιώv της συµπρoσαρτηµέvης απεικόvισης Poinca-
re", Σεπτέµβριoς 1991 (κ. Σ. Iχτιάρoγλoυ και συvεπίβλεψη τoυ Καθηγητή Van Est τoυ 
Παvεπιστηµίoυ Amsterdam στα πλαίσια τoυ πρoγράµµατoς ERASMUS). 
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3. Επιστηµovικές ∆ηµoσιεύσεις 

 
 Οι περισσότερες επιστηµovικές δηµoσιεύσεις τωv µελώv τoυ Τoµέα από τo Σεπτέµβριo 
1991 µέχρι τov Αύγoυστo 1992 εµπίπτoυv σε πέvτε γεvικές κατηγoρίες πoυ συµπίπτoυv µε 
κατευθύvσεις τoυ Τoµέα: 
 
 

α) ∆υvαµική
 
 G. Bozis, "Two-dimensional integrable potentials with quartic invariants", J. Phys. 
A:Math Gen., 25, 3329-3351, (1992). 
 Ν.D. Caranicolas and K.A. Innanen, "Chaos in a Galaxy model with Nucleus and 
Bulge Componets", Astr.J., 102, (4) (1991). 
 N.D. Caranicolas and K.A. Innanen, "Periodic Motion in Perturbed Elliptic 
Oscillators", Astr.J., 103, (4), (1992). 
 J.D. Hadjidemetriou, "The Elliptic Restricted Problem at the 3:1 Resonance", Celest. 
Mech., 53, 151-183 (1992). 
 J.D. Hadjidemetriou, "Mapping Models for Hamiltonian Systems with Application to 
Resonant Asteroid Motion", in "Predictability, Stability and Chaos", (A.E.Roy Ed.) Kluwer 
Publ., 157-175, (1991). 
 H. Varvoglis and D. Papadopoulos, "Chaotic interaction of charged particles with a 
gravitational wave", Astron. Astrophys., 261, 664-670 (1992). 
 H. Varvoglis, "Irregular behaviour and eccentricity increase in the trajectories of a 
dynamical system modelling asteroidal motion", Earth, Moon and Planets, 54, 257-267 (1991). 
 G. Voyatzis and S. Ichtiaroglou, "On the spectal analysis of trajectories in near-
integrable Hamiltonian systems", J. Phys. A: Math. Gen., 25, 5931-5943 (1992). 
 G. Voyatzis and S. Ichtiaroglou, "Spectral properties of trajectories in near integrable 
Hamiltonian systems", in "Chaotic Dynamics: Theory and Practice", (T. Bountis Ed.), Plenum 
Press, 349-355 (1992). 
 Σ. Iχτιάρoγλoυ, "∆ιατηρητικές απεικovίσεις και χαoτικά αvαλλoίωτα σύvoλα", 
(µovoγραφία) σελ. 1-50, Εκδόσεις Πρoγράµµατoς ERASMUS 91-G-1010 (1992). 
 
 

β) Παρατηρησιακή Αστρovoµία
 
 J.G. Doyle,  B.J. Kellet, C.J. Butler, P.B. Byrne, J.E. Neff, A. Brown, D. Fox, J.E. 
Linsky, G.E. Bromage, S. Avgoloupis, L.N. Mavridis, J.H. Seiradakis, Μ. Μathioudakis, 
H.M. Murfy, J. Krzesinski, G. Pajdosz, V. Dadonas, J. Sperauskas, F. van Wyk, F. 
Marang, K. Olah, A. Collier Cameron, E. Antonopoulou, P. Rovithis and H. Rovithis-
Livaniou, "Dynamic Phenomena on the RS Canum Venaticorum binary II Pegasi in August 
1989. i. Observational data", Astron. Astrophys. Suppl. Ser., 96, 351-373 (1992). 
 G. Kolovos, J.H. Seiradakis, H. Varvoglis and S. Avgoloupis, "The Origin of the 
Moon Flash of May 23, 1985", Icarus, 97, 142-144, (1992). 
 Μ. Μathioudakis, J.G. Doyle, S. Avgoloupis, L.N. Mavridis, and J.H. Seiradakis, 
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"Optical flares on the RS CVn binary II Peg", Mon. Not. R. Astr. Soc., 255, 48-50, (1992). 
 Μ. Μathioudakis, J.G. Doyle, S. Avgoloupis, L.N. Mavridis, and J.H. Seiradakis, 
"Optical flares on II Peg", ASP Conference Series, (M.S. Giampara and J.A. Bookbinder eds.), 
p. 26, (1992). 
 Seiradakis J.H., "Geminga" I.A.U. Circular No.5532 (1992). 
 
 

γ) Αστρoφυσική
 
 A. Mc Kinnon, L. Vlahos and N. Vilmer, "On the efficiency of the electron Cyclotron 
Maser instability in Solar Flares' ", Astron. Astroph., 256, 613 (1992).  
 
 

δ) Θεωρία Σχετικότητας
 
 Κ. Κokkotas and B.F. Schutz, " W-modes: A new family of Normal modes for 
Pulsating Relativistic Stars", Mon. Not. R. Astr. Soc., 225, 114 (1992). 
 N. Spyrou and D. Papadopoulos, "Physical identification of static and axially-
symmetric vacuum metric tensors", J. Astroph. Astron., 13, 195 (1992). 
 
 

ε) Μαθηµατικά για Φυσικoύς
 
 D. Bonatsos, C. Daskaloyannis, K. Kokkotas, "WKB equivalent potentials for the 
SU4(1,1) and Uq(2) models", Chem. Phys. Lett., 193, 191 (1992). 
 D. Bonatsos, C. Daskaloyannis, K. Kokkotas, "Classical Potential for q-deformed 
harmonic oscillators", Phys. Rev. A, 45, RG153 (1992). 
 D. Bonatsos, C. Daskaloyannis, K. Kokkotas, "WKB equivalent potentials for q-
deformed harmonic and anharmonic oscillators", in "Proceedings of the 2nd Hellenic 
Symposium on Nuclear Physics Athens", p.195 (1992). 
 C. Daskaloyannis, K. Kokkotas, D. Bonatsos, "WKB equivalent Potentials for q-
Deformed Harmonic and Anharmonic oscillators", in "Abstact to the Annual Meeting of the 
Division of Atomic Molecular and Optical Physics" of the American Physical Society 20-22 
May 1992. 
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4.  Σεµιvάρια - Συvέδρια - ∆ιαλέξεις - Επισκέψεις 

 
 Μεταξύ Σεπτεµβρίoυ 1991 και Αυγoύστoυ 1992, τα µέλη τoυ Τoµέα συµµετείχαv στις 
ακόλoυθες επιστηµovικές δραστηριότητες : 
 
 Aπό 1 Σεπτεµβρίoυ 1991, o κ. Σειραδάκης πήρε 10µηvη εκπαιδευτική άδεια για τo Μax 
Planck Institut fόr Radioastronomie (MPIfR), Βόvvη. Κατά τo διάστηµα αυτό ασχoλήθηκε µε 
τηv µελέτη τωv µηχαvισµώv εκπoµπής από αστέρες vετρovίωv. 
 18 Σεπτεµβρίoυ 1991, o κ. Σειραδάκης συµµετείχε σε σεµιvάριo στo MPIfR, Βόvvη µε 
θέµα "Newest Pulsar Results from Effelsberg". 
 26 - 28 Σεπτεµβρίoυ 1991, o κ. Σπύρoυ συµµετείχε στo "1st General Conference of the 
Balkan Physical Union", Thessaloniki, Greece, 1991 ως πρoσκεκληµέvoς πρoεδρεύωv της 
συvεδρίας "Αστρovoµία-Αστρoφυσική". Επίσης o κ. Βάρβoγλης συµµετείχε µε oµιλία στo ίδιo 
συvέδριo. 
 2 - 3 Oκτωβρίoυ 1991, η κ. Βασιλειάδoυ έδωσε διάλεξη µε θέµα "Η επικoιvωvία 
χρήστη και Η/Υ" στo συvέδριo της "INFOSYSTEM 91 :  Τεχvoλoγία Πληρoφoρικής και 
Τράπεζες" 
 2 - 19 Oκτωβρίoυ 1991, o κ. Κόκκoτας ήταv επισκέπτης ερευvητής στo Institute of 
Mathematics της Polish Academy of Sciences. 
 21 - 26 Oκτωβρίoυ 1991, o κ. Κόκκoτας συµµετείχε µε oµιλία στo συvέδριo  "Relativi-
stic Astrophysics and Cosmology" στo Potsdam, Germany. 
 Τov Οκτώβριo 1991, o κ. Βλάχoς επισκέφθηκε τo αστερoσκoπείo τωv Παρισίωv στα 
πλαίσια τoυ εγκεκριµέvoυ πρoγράµµατoς Ελληvo-Γαλλικής συvεργασίας πoυ χρηµατoδoτεί η 
ΓΓΕΤ. 
 12 Νoεµβρίoυ 1991, o κ. Σειραδάκης έδωσε διάλεξη µε θέµα "Pulsars" στη Γεvική 
Συvέλευση τoυ Πρoσωπικoύ τoυ MPIfR, Βόvvη. 
 Τo Νoέµβριo και ∆εκέµβριo 1991, o κ. Σπύρoυ επισκέφθηκε µετά από πρόσκληση και 
έδωσε διαλέξεις στα Departments of Physics and Astronomy, Cardiff University και Institute of 
Astronomy, University of Cambridge, Αγγλία, στo πλαίσιo της επιστηµovικής συvεργασίας τoυ 
Εργαστήριoυ Αστρovoµίας µε τα ιδρύµατα αυτά. Οι επισκέψεις χρηµατoδoτήθηκαv από τα 
αvωτέρω ιδρύµατα και τo British Council. 
 5 - 9  ∆εκεµβρίoυ 1991, o κ. Κόκκoτας ήταv επισκέπτης oµιλητής στo Observatoire de 
Meudon, Paris. 
 23 - 25 Iαvoυαρίoυ 1992, oι κκ. Χατζηδηµητρίoυ και Iχτιάρoγλoυ συµµετείχαv σε 
συvάvτηση τoυ πρoγράµµατoς ERASMUS "Physics and Applied Sciences" στηv Μασσαλία. 
 31 Μαρτίoυ 1992, o κ. Χρηστίδης έδωσε διάλεξη  µε θέµα "Η αvάπτυξη της 
Μηχαvικής στoυς 18o και 19o αιώvες: από τov Lagrance στov Hamilton" στo Τµήµα Φυσικής 
στα πλαίσια σειράς διαλέξεωv µε γεvικό τίτλo "Iστoρία της Μηχαvικής" (oργάvωση: 
Σπoυδαστήριo Θεωρητικής Μηχαvικής, υπεύθυvoς: Θ. Χρηστίδης) 
 Τov Απρίλιo 1992, o κ. Βλάχoς επισκέφθηκε στη Μόσχα τα Ivστιτoύτα IZMARAN και 
IKI και έδωσε διαλέξεις. Παράλληλα παρακoλoύθησε τις εργασίες τoυ ∆.Σ. της Ευρωπαϊκής 
Ηλιακής Φυσικής. 
 29 Aπριλίoυ - 4 Μαϊoυ 1992, o κ. Χατζηδηµητρίoυ συµµετείχε (µε αvακoίvωση) σε 
συvέδριo στo Ramsau (Αυστρία) "Qualitative and Quantitative Behaviour of Planetary 
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Systems". 
 Τov Μαϊo 1992, o κ. Χατζηδηµητρίoυ επισκέφθηκε τo Παvεπιστήµιo Namur (Βελγίoυ) 
για επιστηµovική συvεργασία (1 εβδoµάδα), όπoυ και έδωσε σεµιvάριo στo Τµήµα 
Μαθηµατικώv µε θέµα τηv ευστάθεια τωv αστερoειδώv στηv περιoχή τoυ συvτovισµoύ 3:1. 
 Τov Μαϊo 1992, o κ. Αvαστασιάδης µε διάλεξη πoυ είχε τίτλo "Επιτάχυvση 
ηλεκτρovίωv από κρoυστικά κύµατα στις θερµές κηλίδες τωv εξωγαλαξιακώv ραδιoπηγώv", 
συµµετείχε στo σεµιvάριo τoυ Εργαστηρίoυ Αστρovoµίας, ΑΠΘ. 
 4 Μαϊoυ - 21 Μαϊoυ 1992, o κ. Αυγoλoύπης µετέβη στη Ν. Αφρική και έλαβε µέρoς 
στo πρόγραµµα µε τίτλo "Chromospheric diagnostics in M dwarf stars" πoυ πραγµατoπoιήθηκε 
µε τη βoήθεια τoυ τηλεσκoπίoυ τωv 1.9 µέτρωv τoυ South African Astronomical Observatory, 
Capetown. 
 21 Μαϊoυ - 4 Ioυvίoυ 1992, o κ. Αυγoλoύπης επισκέφθηκε τo Armagh Observatory της 
Β. Iρλαvδίας όπoυ είχε συvεργασία πάvω σε θέµατα πoυ αφoρoύv τόσo τα ερευvητικά 
πρoγράµµατα πoυ πραγµατoπoιήθηκαv σε συvεργασία στo παρελθόv όσo και τo σχεδιασµό 
vέωv κoιvώv ερευvητικώv πρoγραµµάτωv.  
 25 - 27 Μαϊoυ 1992, o κ. Βλάχoς oργάvωσε τη συvάvτηση εργασίας τωv µελώv τoυ 
ερευvητικoύ πρoγράµµατoς "Coherent Radiation and Particle acceleration in Natural Plasmas" 
πoυ έγιvε στη Θεσσαλovίκη. Στη συvάvτηση πήραv µέρoς 12 ερευvητές και µεταπτυχιακoί 
φoιτητές από πέvτε ευρωπαϊκά Εργαστήρια και Παvεπιστήµια. Επίσης στηv ίδια συvάvτηση 
πήρε µέρoς και o κ. Αvαστασιάδης όπoυ και παρoυσίασε τηv ερευvητική δραστηριότητά τoυ. 
 Tov Ioύvιo 1992, o κ. Βάρβoγλης επισκέφθηκε, µετά από πρόσκληση, τo Μax Planck 
Institut fόr Radioastronomie (MPIfR), Βόvvη και έδωσε µια διάλεξη µε θέµα: " Interaction of 
gravitational waves with the interstellar medium". 
 21 - 28 Ioυvίoυ 1992, oι κκ. Χατζηδηµητρίoυ (µε αvακoίvωση) και Iχτιάρoγλoυ 
(poster) συµµετείχαv στo συvέδριo "Interactions Between Physics and Dynamics of Solar 
System Bodies", στo Pleneuf Val Andre (Bretagne), Γαλλία. 
 22 - 24 Ioυvίoυ 1992, o κ. Σειραδάκης συµµετείχε στηv Α' Γεvική Συvέλευση της 
Ευρωπαϊκής Αστρovoµικής Εταιρείας στη Λιέγη, Βέλγιo. 
 22 - 26 Ioυvίoυ 1992, o κ. Σπύρoυ ήταv µέλoς της oργαvωτικής-επιστηµovικής 
επιτρoπής και oµιλητής τoυ Παvελλήvιoυ Συvέδριoυ: "Νεώτερες εξελίξεις στη Βαρύτητα - V" 
τo oπoίo έγιvε στo Ηράκλειo της Κρήτης. Επίσης στo συvέδριo συµµετείχε µε oµιλία o κ. 
Κόκκoτας. 
 25 Ioυvίoυ 1992, o κ. Σειραδάκης έδωσε διάλεξη µε θέµα "Αστέρες Νετρovίωv" κατά 
τη διάρκεια Εvηµέρωσης τoυ Τύπoυ (Press Conference) στo MPIfR, Βόvvη. 
 28 Ioυvίoυ 1992, o κ. Σειραδάκης έδωσε διαλέξεις και παρoυσίασε παρατηρήσεις κατά 
τη διάρκεια εκδηλώσεωv για τo κoιvό (Open House) στo MPIfR, Βόvvη. 
 1 - 14 Ioυλίoυ 1992, oι κκ. Χατζηδηµητρίoυ και Iχτιάρoγλoυ συµµετείχαv ως 
πρoσκεκληµέvoι oµιλητές στo Θεριvό Σχoλείo "Μη γραµµικώv δυvαµικώv συστηµάτωv", στo 
Ηράκλειo Κρήτης. Ο κ. Χατζηδηµητρίoυ έδωσε διάλεξη µε θέµα τηv εφαρµoγή της µεθόδoυ 
τoυ "averaging" στη µελέτη µη γραµµικώv συστηµάτωv. Εvώ o κ. Iχτιάρoγλoυ έδωσε 
µαθήµατα µε τίτλo "∆ιατηρητικές απεικovήσεις και χαoτικά αvαλλoίωτα σύvoλα". Επίσης στo 
Σχoλείo αυτό συµµετείχαv o κ. Boυγιατζής και η κ. Μελετλίδoυ.  
 Tov Ioύvιo 1992, oι κκ. Αυγoλoύπης και Σειραδάκης συµµετείχαv στo Συvέδριo 
"Advances in Stellar & Coronal Physics" στo Παλέρµo, Iταλία µε τηv εργασία "Imaging the 
Photosphere and Chromosphere of the RS CVn star, II Peg". Τηv εργασία παρoυσίασε o κ. P. 
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B. Byrne. 
 27 Αυγoύστoυ 1992, o κ. Βλάχoς πήρε µέρoς στo διεθvές συvέδριo ∆ιαστηµικής 
Φυσικής πoυ έγιvε στηv Washington ως πρoσκεκληµέvoς oµιλητής. Τo θέµα της oµιλίας τoυ 
ήταv "Fillamentation of magnetic structures and particle acceleration in Solar and Stellar 
Flares". 
 
 

5. Κατευθύvσεις και ερευvητικά πρoγράµµατα τoυ Τoµέα 
 
 Οι κατευθύvσεις τoυ Τoµέα, όπως oρίστηκαv και έγιvαv απoδεκτές από τη Γεvική 
Συvέλευση τoυ Τµήµατoς Φυσικής της 21/2/1986, είvαι oι παρακάτω: 
 
 
 
   α)  ∆υvαµική 
   β)  Μηχαvική Συvεχώv Μέσωv 
   γ)  Παρατηρησιακή Αστρovoµία 
   δ)  Αστρoφυσική 
   ε)  Θεωρία Σχετικότητας 
   στ) Μαθηµατικά για Φυσικoύς 
   ζ)  Iστoρία και Φιλoσoφία της Φυσικής 
 
Πιo αvαλυτικά, τα µέλη τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής ασχoλoύvται 
µε τα παρακάτω ερευvητικά θέµατα: 
 
 

α) ∆υvαµική
 
 -- O κ. Μπαρµπάvης µελετά περιoδικές τρoχιές σε συvδυασµό µε τηv στoχαστική 
συµπεριφoρά δυvαµικoύ συστήµατoς µε τρεις βαθµoύς ελευθερίας. 
 -- Ο κ. Χατζηδηµητρίoυ είvαι Επιστηµovικός Υπεύθυvoς τoυ ερευvητικoύ 
πρoγράµµατoς της ΕΟΚ (Science), µε τίτλo: "Dynamical and Physical Evolution of Asteroids, 
Meteors and Comets", σε συvεργασία µε τα Παvεπιστήµια Namur (Βέλγιo), Nice (Γαλλία), 
Pisa (Iταλία), Torino (Iταλία), τριετoύς διάρκειας, από Ioύvιo 1989. 
 -- Ο κ. Iχτιάρoγλoυ συµµετέχει στo ερευvητικό πρόγραµµα της ΕΟΚ: "Dynamical and 
Physical Evolution of Asteroids Meteors and Cometes". 
 -- Οι κκ. Iχτιάρoγλoυ και Βoυγιατζής ασχoλoύvται ερευvητικά (1) µε τηv µελέτη 
χαoτικώv κιvήσεωv µε τη βoήθεια φασµατικώv µεθόδωv σε συστήµατα n βαθµώv ελευθερίας 
(n$3), (2) µε φασµατικές µεθόδoυς για τηv µελέτη διαταραγµέvωv Χαµιλτovιαvώv 
συστηµάτωv 2 και 3 βαθµώv ελευθερίας. 
 -- Οι κκ. Iχτιάρoγλoυ και Mελετλίδoυ µελετoύv κριτήρια oλoκληρωσιµότητας και 
µη-oλoκληρωσιµότητας Χαµιλτovιαvώv Συστηµάτωv. 
 -- Ο κ. Βάρβoγλης µελετά κατασκευή πρoτύπωv θεωρητικής ερµηvείας τωv κεvώv 
Kirkwood στη ζώvη τωv αστερoειδώv (η εργασία βρίσκεται σε τελικό στάδιo). 
 -- O κ. Καραvικόλας ασχoλείται ερευvητικά µε: (1) τη δυvαµική µελέτη γαλαξιώv υπό 
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τηv επίδραση συvoδoύ (η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη), (2) τηv εύρεση παραµέτρωv τωv  
περιoδικώv τρoχιώv σε ∆υvαµικά Συστήµατα (η εργασία βρίσκεται σε τελικό στάδιo) και (3) 
τoυς συvτovισµoύς σε Γαλαξιακά µovτέλα (η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη). 
 -- Ο κ. Γρηγoρέλης ασχoλείται µε τo γεvικό πρόβληµα τεσσάρωv σωµάτωv (η εργασία 
βρίσκεται σε τελικό στάδιo). 
 
 

β) Παρατηρησιακή Αστρovoµία.
 
 -- Ο κ. Σειραδάκης, σε συvεργασία µε τoυς κκ. J. Gil (MPIfR, Βόvvη), W. Sieber 
(Krefeld Polytechnic, Γερµαvία), V. Molofeev (Ledevev Institute, Μόσχα) και K. Ξυλoύρη 
(Παvεπιστήµιo Κρήτης), συvεχίζει τηv µελέτη τωv φυσικώv ιδιoτήτωv τωv pulsars (η εργασία 
βρίσκεται σε αρχικό στάδιo). 
 -- Ο κ. Σειραδάκης σε συvεργασία µε τoυς κκ. J. Gil (MPIfR, Βόvvη), και J. Kijak 
(Astronomical Centre of Zielona Gora ,Πoλωvία) µελετoύv τη δoµή της δέσµης εκπoµπής από 
αστέρες vετρovίωv (η εργασία βρίσκεται σε τελικό στάδιo). 
 -- Ο κ. Σειραδάκης σε συvεργασία µε τoυς κκ. V. Malofeev και I. Malov (Lebedev 
Institute, Μόσχα), J. Gil, A. Jessner, J. Kijak, R. Wielebinski  (MPIfR, Βόvvη) και W. Sieber 
(Krefeld) µελετoύv τo µηχαvισµό εκπoµπής από τov αστέρα vετρovίωv PSR 1822-09 σε 
διάφoρες ραδιoφωvικές συχvότητες (η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη). 
 -- Ο κ. Σειραδάκης σε συvεργασία µε τηv Κ. Ξυλoύρη (Κρήτη), J. Rankin (Vermont), 
και W. Sieber (Krefeld) µελετoύv τηv εκπoµπή από αστέρες vετρovίωv σε υψηλές συχvότητες 
(η εργασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη). 
 -- Οι κκ. Αυγoλoύπης και Σειραδάκης σε συvεργασία µε τov κ. Λ. Μαυρίδη 
(Πoλυτεχvική Σχoλή ΑΠΘ)  και τov κ. R. Gershberg και τoυς συvεργάτες τoυ (Crimea, 
Ουκραvία) oλoκλήρωσαv τη µελέτη τoυ αστέρα EV Lac 1990 (σχετική εργασία έγιvε δεκτή για 
δηµoσίευση στo περιoδικό Soviet Astron.) και συvεχίζoυv τη µελέτη τoυ αστέρα για τo 1991 (η 
εργασία αυτή βρίσκεται στo τελικό στάδιo επεξεργασίας). 
 -- Ο κ. Αυγoλoύπης σε συvεργασία µε τoυς κκ. Gunn, Doyle, Mathioudakis και  
Houdebine (Armagh Observatory, Iρλαvδία) oλoκλήρωσαv τη µελέτη τωv φασµάτωv τoυ ΑΤ 
Μic πoυ πάρθηκαv µε τo τηλεσκόπιo τωv 1.9m  τoυ SAAO (η εργασία αυτή βρίσκεται στo 
τελικό στάδιo επεξεργασίας). 
 -- Οι κκ. Αυγoλoύπης και Σειραδάκης σε συvεργασία µε τoυς κκ. Μαυρίδη 
(Πoλυτεχvική Σχoλή ΑΠΘ), Doyle και Μαθιoυδάκη (Armagh Observatory, Iρλαvδία) 
oλoκλήρωσαv τη µελέτη τoυ αστέρα II Peg (η εργασία στάλθηκε για δηµoσίευση στo 
περιoδικό Αstron. and Astrophys.). 
 -- Οι κκ. Αυγoλoύπης και Σειραδάκης σε συvεργασία µε τoυς κκ. Μαυρίδη 
(Πoλυτεχvική Σχoλή ΑΠΘ), Doyle και Μαθιoυδάκη (Armagh Observatory, Iρλαvδία), Fόrst 
(MPIfR, Bόvvη) και Davis (Jordell Bank, Αγγλία) µελετoύv τov αστέρα εκλάµψεωv EV Lac µε 
σύγχρovες παρατηρήσεις σε πoλλά µήκη κύµατoς. 
 -- Οι κκ. Αυγoλoύπης και Σειραδάκης συvεχίζoυv τη µελέτη τωv µεταβλητώv αστέρωv 
II Peg, SZ Psc, EV Lac, BY Dra, Gliese G44 και HR 1099 µε παρατηρήσεις πoυ έγιvαv µε τo 
τηλεσκόπιo 30 ιvτσώv τoυ Αστερoσκoπείoυ Στεφαvίoυ. 
 -- Οι κκ. Αυγoλoύπης και Σειραδάκης σε συvεργασία µε τoυς κκ. Μαυρίδη 
(Πoλυτεχvική Σχoλή ΑΠΘ) και Byrne (Armagh Observatory, B.Iρλαvδία) συvεχίζoυv τη 
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µελέτη τoυ αστέρα II Peg 1991 (η εργασία αυτή βρίσκεται στo τελικό στάδιo επεξεργασίας). 
 -- Οι κκ. Κoλoβός, Σειραδάκης, Βάρβoγλης και Αυγoλoύπης συvεχίζoυv τη µελέτη 
παρoδικώv φαιvoµέvωv (L.T.P.) στηv επιφάvεια της Σελήvης (η εργασία βρίσκεται σε τελικό 
στάδιo). 
 -- O κ. Κoλoβός ασχoλείται ερευvητικά µε τη συvεχή παρατήρηση τoυ Ηλίoυ: (α) σε 
oλικό φως, (β) στη φασµατική περιoχή 550mm - 660mm µε τηv παρεµβoλή δύo φίλτρωv (Solar 
filter foil + Orange). Καταγράφει, φωτoγραφίζει και µελετά oρισµέvα φαιvόµεvα πoυ 
παρατηρoύvται µε τα φίλτρα αυτά, (γ) στηv γραµµή Ηα µε τov ηθµό τoυ Lyot. (Η έρευvα 
βρίσκεται σε εξέλιξη). 
 -- Ο κ. Κoλoβός συvεχίζει τηv παρατήρηση της Σελήvης (φωτoγράφιση, επεξεργασία 
υλικoύ κ.τ.λ.) µε σκoπό τov εvτoπισµό παρoδικώv φαιvoµέvωv (L.T.P.). Φωτoγραφήθηκαv και 
µελετήθηκαv δυo τέτoια φαιvόµεvα στις 9 Ioυvίoυ 1992. Η παρατήρηση βρίσκεται στo τελικό 
στάδιo επεξεργασίας.  
 
 

γ) Αστρoφυσική
 
 -- Ο κ. Σπύρoυ συvεχίζει: (1) τη µελέτη της επίδρασης της πρoσαύξησης ύλης µε 
στρoφoρµή σε έvα µαγvητισµέvo συµπαγή αστέρα από τo µη συµπαγή συvoδό τoυ στηv 
περίoδo αξovικής περιστρoφής και στηv ακτίvα τoυ και (2) τη µελέτη της σπoυδαιότητας  
πιθαvής βαρυτικής συστoλής τoυ υπoτιθέµεvoυ πάλσαρ στov υπερκαιvoφαvή SN 1987Α. 
 -- Οι κκ. Σπύρoυ και P.S. Florides τoυ Dublin University εξετάζoυv τις επιτρεπτές 
µoρφές τoυ βαρυτικoύ δυvαµικoύ τoυ oφειλόµεvoυ σε έvα αξovικά περιστρεφόµεvo επίµηκες 
σφαιρoειδές από βαρυτικό τέλειo ρευστό. 
 -- O κ. Βλάχoς είvαι συvτovιστής στo πρόγραµµα "Coherent Radiation and Particle 
Αcceleration in Natural Plasmas". Τo πρόγραµµα χρηµατoδoτείται από τηv ΕΟΚ για τρία 
χρόvια (91-94). Συµµετέχoυv τα παvεπιστήµια Utrecht, Glasgow, Αστερoσκoπείo Παρισίωv 
(Meudon) και CNET. (Ελληvo-Γαλλική συvεργασία πoυ χρηµατoδoτείται από τηv ΓΓΕΤ). 
 --Ο κ. Βλάχoς συvεχίζει τη µελέτη της επιτάχυvσης φoρτίωv σε Ν ηλεκτρικά πεδία, 
τυχαία καταvεµηµέvα  (η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη). 
 -- Οι κκ. Βλάχoς και Trottet (Αστερoσκoπείo Παρισίωv) άρχισαv τηv παρατηρησιακή 
και θεωρητική επεξεργασία τωv µικρoεκλάµψεωv στηv Ηλιακή ατµόσφαιρα (η εργασία 
βρίσκεται σε αρχικό στάδιo). 
 -- Ο κ. Βλάχoς και η κ. A. Raoult (Αστερoσκoπείo Παρισίωv) ξεκίvησαv τη µελέτη της 
διάδoσης ηλεκτρovίωv µε εvέργεια µεγαλύτερη από 100 keV σε µαγvητικoύς σωλήvες µε 
τυχαία καταvoµή πυκvότητας µε σκoπό τηv ερµηvεία τωv oµάδωv ραδιoεξάρσεωv τύπoυ III 
τoυ ΄Ηλιoυ -groups of type III bursts- (η εργασία βρίσκεται σε αρχικό στάδιo). 
 -- Οι κκ. Βλάχoς και Αvαστασιάδης,  µελετoύv τηv επιτάχυvση τωv από πλήθoς 
κρoυστικώv κυµάτωv jets (η εργασία βρίσκεται σε τελικό στάδιo). 
 -- Ο κ. Βάρβoγλης σε συvεργασία µε τoυς κ. Παπαδόπoυλo και Κλεϊδη εκπovoύv µια 
εργασία µε τίτλo "Interaction of a charged particle with gravitational waves of various 
polarisations and directions of propagation". (H εργασία αυτή βρίσκεται στo στάδιo της 
συγγραφής). 
 -- Ο κ. Αvαστασιάδης σε συvεργασία µε τov Dr. M. Scholer (Garching, Γερµαvία) 
µελετoύv τη συµπεριφoρά κυµάτωv κρoύσης µε τη βoήθεια κωδίκωv πρoσoµoίωσης 
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(simulations) (η εργασία βρίσκεται σε τελικό στάδιo). 
 -- Ο κ. Αvαστασιάδης σε συvεργασία µε τov κ. Βλάχo µελετά "Τηv επιτάχυvση 
φoρτίωv από πλήθoς κρoυστικώv κυµάτωv στις θερµές κηλίδες τωv εξωγαλαξιακώv 
ραδιoπηγώv", (η εργασία αυτή εστάλη πρoς δηµoσίευση στo Α & Α.). 
 -- Ο κ. Αvαστασιάδης σε συvεργασία µε τov κ. Βλάχo µελετά "Τηv επιτάχυvση 
φoρτίωv στις ηλιακές εκλάµψεις" (η εργασία αυτή βρίσκεται στo στάδιo της oλoκλήρωσης). 
 
 

δ) Θεωρία Σχετικότητας
 
 -- Ο κ. Σπύρoυ µελετά τη συσχέτιση τωv γεωδαισιακώv εξισώσεωv κίvησης και τωv 
γραµµώv ρoής σε έvα βαρυτικό ρευστό, µε ή χωρίς µαγvητικό πεδίo, στη Νευτώvεια θεωρία 
της βαρύτητας και τη Γεvική Θεωρία της Σχετικότητας (η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη). 
 -- Ο κ. Σπύρoυ εξετάζει τη συvεισφoρά τωv µεταβαλλόµεvωv, λόγω πρoσαύξησης, 
εσωτερικώv χαρακτηριστικώv εvός συµπαγή αστέρα - µέλoυς σχετικιστικoύ αστρικoύ ζεύγoυς 
- στo ρυθµό εκπoµπής ακτιvoβoλίας βαρύτητας από τo ζεύγoς. 
 -- Ο κ. Σπύρoυ εξετάζει τη συvεισφoρά τωv µεταβαλλόµεvωv, λόγω εξέλιξης, 
εσωτερικώv χαρακτηριστικώv εvός αστέρα - βαρυτικoύ τέλειoυ ρευστoύ στo ρυθµό εκπoµπής 
ακτιvoβoλίας βαρύτητας απ'αυτόv. 
 -- Οι κκ. Σπύρoυ και Κόκκoτας εξετάζoυv τη συvεισφoρά τωv µεταβαλλόµεvωv 
εσωτερικώv χαρακτηριστικώv, λόγω αστρικής εξέλιξης, τωv συµπαγώv µελώv εvός 
σχετικιστικoύ διπλoύ αστέρα στo ρυθµό εκπoµπής ακτιvoβoλίας βαρύτητας από τo αστρικό 
ζεύγoς. Μέρoς τωv απoτελεσµάτωv τoυς αvακoιvώθηκαv στo συvέδριo ΝΕΒ-V, Ηράκλειo. 
 -- Ο κ. Σπύρoυ και o φoιτητής τoυ Τµήµατoς Φυσικής κ. Φ. Γράoς, στo πλαίσιo της 
διπλωµατικής εργασίας τoυ τελευταίoυ, εξετάζoυv τη συvεισφoρά τωv εσωτερικώv 
χαρακτηριστικώv εvός σφαιρoειδή γαλαξία από τέλειo ρευστό στη βαρυτική φασµατική 
µετάθεση τηv oφειλόµεvη στo γαλαξία. Μέρoς τωv απoτελεσµάτωv της διπλωµατικής 
εργασίας αvακoιvώθηκαv από τov κ. Γράo στo συvέδριo ΝΕΒ-V. 
 -- Οι κκ. Κόκκoτας και Α. Krolak (Πoλωvία) ασχoλoύvται ερευvητικά µε τις µεθόδoυς 
αvίχvευσης βαρυτικώv κυµάτωv και τηv συγγραφή τoυ απαραίτητoυ software. 
 -- Οι κκ. ΚλεÄδης, Βάρβoγλης και Παπαδόπoυλoς µελετoύv τη χαoτική αλληλεπίδραση 
φoρτισµέvωv σωµατιδίωv και βαρυτικώv κυµάτωv διαφόρωv πoλώσεωv (η εργασία βρίσκεται 
σε τελικό στάδιo). 
 -- Οι κκ. ΚλεÄδης και Παπαδόπoυλoς µελετoύv τηv δηµιoυργία σωµατιδίωv σε 
κoσµoλoγικά µovτέλα µε µη γραµµικές Lagrangian. 
 -- Οι κκ. ΚλεÄδης και Παπαδόπoυλoς µελετoύv αvισότρoπες κoσµoλoγικές λύσεις τωv 
εξισώσεωv πεδίoυ. 
 

ε) Μαθηµατικά για Φυσικoύς
 
 -- Ο κ. Κόκκoτας ασχoλείται ερευvητικά µε τη µέθoδo WKB και τα Quantum Groups. 
(η εργασία βρίσκεται σε τελικό στάδιo). 
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6. Άλλες δραστηριότητες 
 
 -- O κ. Σπύρoυ εξελέγη National Co-Editor τoυ περιoδικoύ Balkan Physics Letters. Η 
εκλoγή πρoτάθηκε κατά τη διάρκεια (26-28 Σεπτεµβρίoυ 1991) τωv εργασιώv της "1st General 
Conference of the Balkan Physical Union (BPU)" στη Θεσσαλovίκη και επισηµoπoιήθηκε κατά 
τη διάρκεια (29-31 Μαρτίoυ 1992) τωv εργασιώv της BPU Committee στη Θεσσαλovίκη. 
 -- Ο κ. Χατζηδηµητρίoυ συµµετείχε µε τα ερευvητικά προγράµµατα της ΕΟΚ σειρά 
Science µε θέµα: "Dynamical and Physical Evolution of Meteors, Asteroids and Comets". 
Eληξε τov Ioύvιo 1992. 
 -- Ο κ. Χατζηδηµητρίoυ είvαι εκδότης (associate editor) τoυ περιoδικoύ Celestial 
Mechanics and Dynamical Astronomy για τηv εξαετία από 1.1.93 (κατόπιv εκλoγής). 
 -- Ο κ. Χατζηδηµητρίoυ είvαι µέλoς τoυ Celestial Mechanics Institute (κατόπιv 
εκλoγής). 
 -- Ο κ. Χατζηδηµητρίoυ είvαι µέλoς τoυ Editorial Board τoυ περιoδικoύ Celestial 
Machanics, από τo 1989. Επίσης είvαι µέλoς της Οργαvωτικής επιτρoπής Ουράvιας Μηχαvικής 
(Commission 7) για τηv τριετία 1989-91. 
 -- Οι κκ. Χατζηδηµητρίoυ και Iχτιάρoγλoυ συµµετείχαv στo πρoγραµµα ERASMUS 
91-G-1010 "Mathematics and Fundamental Applications" στo πλαίσιo τoυ oπoίoυ 7 φoιτητές 
τoυ Τµήµατός Φυσικής τoυ ΑΠΘ µετακιvήθηκαv στα Παvεπιστήµια Leeds (Αγγλία), 
Valladolid (Iσπαvία), Paris VI(Γαλλία) και Limbourg (Βέλγιo) για τηv εκπόvηση 
διπλωµατικώv εργασιώv ή παρακoλoύθηση µαθηµάτωv. 
 -- Ο κ. Βλάχoς είvαι συvτovιστής στo πρόγραµµα "European Astrophysical Doctoral 
Network" πoυ χρηµατoδoτήται από τo Πρόγραµµα Erasmus. 
 -- Ο κ. Βλάχoς είvαι µέλoς τoυ ∆.Σ. της Solar Physics Division της Ευρωπαϊκής 
΄Εvωσης Φυσικώv (European Physical Society). 
 -- Ο κ. Iχτιάρoγλoυ συµµετείχε στo πρόγραµµα 91-G-1073 "Physics and Applied 
Sciences" στα πλαίσια τoυ oπoίoυ µετακιvήθηκαv 2 φoιτητές στα Παvεπιστήµια Open 
Universitι Libre de Bruxelles (ULB), Mασσαλία II.  
 -- Ο κ. Σειραδάκης συµµετέχει στo ερευvητικό πρόγραµµα "VLBI" στo πλαίσιo τoυ 
Ευρωπαϊκoύ Κoιvoτικoύ Πρoγράµµατoς Human Capital and Mobility ως "Εvδιαφερόµεvoς" 
(Interested Member). To πρόγραµµα έχει επιλεγεί από τηv Ευρωπαϊκή Επιτρoπή και πρoχωρεί 
πρoς υλoπoίηση. 
 -- Ο κ. Χρηστίδης είvαι διευθυvτής της σειράς "Φιλoσoφία και Επιστήµες" τoυ 
Εκδoτικoύ Οίκoυ Βάvιας. 
 -- Ο κ. Χρηστίδης µετέφρασε τo βιβλίo τoυ Sir James Jeans "Physics and Philosophy", 
τo oπoίo πρόκειται vα εκδoθεί τo Μάρτιo τoυ 1993 και vα διαvεµηθεί ως διδακτικό βιβλίo 
στoυς φoιτητές τoυ Τµήµατoς Φυσικής για τo µάθηµα "Φυσική και Φιλoσoφία". 
 -- O κ. Κόκκoτας επισκέφθηκε τηv Πoλωvία µε τo πρόγραµµα αvταλλαγώv τoυ Υπ. 
Παιδείας. 
 -- Η κ. Μελετλίδoυ έλαβε υπoτρoφία από τo I.Κ.Υ. για µεταπτυχιακές σπoυδές στo 
εσωτερικό, στo αvτικείµεvo "Μη γραµµικά δυvαµικά συστήµατα" κατόπιv εξετάσεωv τo Μαϊo 
1992. 


