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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 75 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΘΕ/ΑΠΘ 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
 

 
Εισαγωγικό Σηµείωµα 
 

Η έκδοση του επετειακού τόµου για τα 75 χρόνια της Κοσµητείας ΣΘΕ/ΑΠΘ 

καλύπτει τις δραστηριότητες του Τοµέα ΑΑΜ της τελευταίας δεκαετίας (1993-2003). 

Αποτελεί, πραγµατικά,  ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι  η έκδοση αυτού του 

επετειακού τόµου συµπίπτει και µε την πρώτη εξηκονταετηρίδα (1943-2003) του 

Εργαστηρίου Αστρονοµίας. Περισσότερα στοιχεία για την ιστορία του Εργαστηρίου 

Αστρονοµίας και για τις εν γένει δραστηριότητες, ερευνητικές, διδακτικές και 

κοινωνικές, των µελών περιέχονται  στον αναµνηστικό τόµο «50 Χρόνια του 

Εργαστηρίου Αστρονοµίας», ο οποίος εκδόθηκε προ δεκαετίας περίπου (1994) µε 

αφορµή τον εορτασµό της πρώτης πεντηκονταετηρίδας (1943-1993) του Εργαστηρίου 

Αστρονοµίας (Εκδότες: Β. Μπαρµπάνης και Ν.Κ. Σπύρου, Σελ. 161). Εξάλλου, 

περισσότερα στοιχεία για το Σπουδαστήριο Μηχανικής περιέχονται στις παλαιότερες 

«Ετήσιες Εκθέσεις»του Τοµέα ΑΑΜ. 

 

1. Σύντοµο Ιστορικό 
 

Ο Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής (ΑΑΜ) αποτελείται από 

δύο ανεξάρτητες µεταξύ τους και συνεργαζόµενες εκπαιδευτικές-ερευνητικές 

µονάδες, το Εργαστήριο Αστρονοµίας (Α) και το Σπουδαστήριο Μηχανικής (Μ). 

Το Εργαστήριο Αστρονοµίας ιδρύθηκε το 1943 (Ιδρυτικός νόµος στο ΦΕΚ 168 Α της 

8ης Ιουνίου 1943), ένα χρόνο µετά την ίδρυση της Θεολογικής Σχολής, όταν εθνικοί 

λόγοι επέβαλαν να ενισχυθεί το Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. ∆ιευθυντές του 

Εργαστηρίου Αστρονοµίας υπήρξαν οι Ακαδηµαϊκοί Ιωάννης Ξανθάκης (1943-1958) 

και Γεώργιος Κοντόπουλος (1957-1975),  και οι Οµότιµοι Καθηγητές Σ. Περσίδης 

(1975-1981) και Β. Μπαρµπάνης (1981-1994). Από το 1994 χρέη ∆ιευθυντού εκτελεί 

ο Καθηγητής Ν.Κ. Σπύρου. Το γνωστικό αντικείµενο του Εργαστηρίου Aστρονοµίας 

περιγράφεται στον ιδρυτικό νόµο του. 

 

2. Προσωπικό 

 



 2

Οµότιµοι Καθηγητές: Β. Μπαρµπάνης, Γ. Μπόζης, Σ. Περσίδης 

Επίτιµοι ∆ιδάκτορες: Y. Terzian (USA) 

 
Το εν ενεργεία προσωπικό του Τοµέα ΑΑΜ σήµερα  κατανέµεται ως εξής: 

 

Καθηγητές: Ι.-Χ. Σειραδάκης (Α),  Ν.Κ. Σπύρου (Α), Ι. Χατζηδηµητρίου (Μ) 

Αναπληρωτές Καθηγητές: Στ. Αυγολούπης (Α), Χ. Βάρβογλης (Α), Λ. Βλάχος (Α), 

Σ. Ιχτιάρογλου (Μ), Ν. Καρανικόλας (Α), Κ. Κόκκοτας (Α), ∆. Παπαδόπουλος (Α). 

Επίκουροι Καθηγητές: Ε. Μελετλίδου (Μ, υπό διορισµό) 

Λέκτορες: Γ. Βουγιατζής (Μ), Φ. Γρηγορέλης (Μ), Ν. Στεργιούλας (Α). 

Επίσης υπηρετούν οι Χ. Γκόγκου (Μ, ΕΤΕΠ), Φ. Ζερβάκη (Μ, ΕΤΕΠ), Ε. Τσορλίνης 

(Α, ΕΤΕΠ), Λ. Τουλούµη-∆ιολιτζοπούλου (Α, Γραµµατεία), Α. Τακατίνης (Α, Τεχνικό 

Προσωπικό) ∆. Κόγια (Α, Τεχνικό Προσωπικό) 

 

∆ιδάκτορες: A. Αναστασιάδης (Α), Χ.Βοζίκης (Α), Γ.Βουγιατζής (Α), Ε. Γεωργούλης 

(Α) Σ. Γρηγοριάδου (Μ), Κ.Κλείδης (Α), Α. Κουιρουκίδης (Α) ,Ε.Μελετλίδου (Μ), 

Κ.Ξυλούρη (Α), Κ.Τσιγάνης (Α) 

 

Ερευνητικοί Συνεργάτες: Χ. Βοζίκης (Α) 

 
Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες: Μ. Βαβουλίδης (Α), ∆. Βογιατζή (Μ), Γ.Καράνης (Α), Β. 

Κουκουλογιάννης (Μ), Θ. Κωτούλας (Μ), Α. Μεταλληνού (Α), Ε. Μυλωνάς (Α), Ν. 

Παπαδόπουλος (Α),  ∆. Χατζηαυγουστή (Μ), Γ. Χατζηβαντσίδης (Α), ∆. Ψυχογιού (Μ) 

 

3. Εκπαιδευτικό Έργο 

Τα µέλη του Τοµέα ΑΑΜ, σε κατά περίπτωση συνεργασία ή όχι µε µέλη 

άλλων Τοµέων, καλύπτουν το διδακτικό έργο των Τµηµάτων Φυσικής (Φ), 

Μαθηµατικών (Μ), Πληροφορικής (Π), της ΣΘΕ/ΑΠΘ και Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής 

Εκπαίδευσης (Π∆Ε) στα παρακάτω προπτυχιακά και µεταπτυχιακά µαθήµατα, 

υποχρεωτικά (υ), επιλογής (ε) και υποχρεωτικά κατεύθυνσης (υ.κ.): 

 

Εισαγωγή στην Αστρονοµία (Φ,υ), Αστροφυσική (Φ.υ.κ.), Θεωρητική Μηχανική Ι 

(Φ,υ), Θεωρητική Μηχανική ΙΙ (Φ,υ), Ιστορία και Εξέλιξη των Ιδεών στη Φυσική (Φ,υ), 

Αστρικά Συστήµατα (Φ,ε), Γενική Θεωρία Σχετικότητας (Φ,ε), Κοσµολογία (Φ,ε), 

Παρατηρησιακή Αστρονοµία (Φ,ε), Ραδιαστρονοµία (Φ,ε),  Φυσική Πλάσµατος (Φ.ε), 

Προβλήµατα του Εγγύς ∆ιαστηµικού Περιβάλλοντος (Φ,ε), Ανάλυση Ι (Φ.υ), Ανάλυση 

ΙΙ (Φ,υ), ∆ιαφορικές Εξισώσεις (Φ,υ), Αριθµητική Ανάλυση (Φ,ε), Αναλυτική 
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Γεωµετρία και ∆ιανυσµατικός Λογισµός (Φ,ε) ∆ιαφορική Γεωµετρία (Φ,ε), 

Πιθανότητες Στατιστική (Φ,ε), ∆υναµικά Συστήµατα και Χάος (Φ,ε), Υπολογιστική 

Φυσική (Φ,ε), Μηχανική Συνεχών Μέσων (Φ,ε), Θεωρητική Μηχανική ΙΙΙ (Φ,ε), 

Αστρονοµία Ι (Μ,ε), Αστρονοµία ΙΙ (Μ,ε), Κοσµολογία (Μ,ε), Θεωρητική Μηχανική Ι 

(Μ,ε), Θεωρητική Μηχανική ΙΙ (Μ, ε), Μηχανική Συνεχών Μέσων (Μ,ε), Ανάλυση Ι 

(Π,ε),  Αριθµητική Ανάλυση (Π,ε), Πιθανότητες και Στατιστική (Π,ε), Η Αστρονοµία 

στην Εκπαίδευση (Π∆Ε,ε), Αστρονοµία-Αστροφυσική (Φ,υ:Μετ/κό), Ηλεκτροδυναµική 

(Φ,υ: Μετ/κό), Μαθηµατικές Μέθοδοι Φυσικής (Φ,υ:Μετ/κό), Ρευστοµηχανική 

(Φ,υ:Μετ/κό), Σήµατα και Συστήµατα (Φ,υ:Μετ/κό), Πλανητικές Ατµόσφαιρες 

(Φ,ε:Μετ/κό), Κοσµική Ακτινοβολία και Φυσική των Σχέσεων Ηλίου-Γης (Φ,ε:Μετ/κό), 

Ταξίδι στο Ηλιακό Σύστηµα (Φ,Μ,ε). 

 

 

Η διδασκαλία όλων των ανωτέρω µαθηµάτων υποστηρίζεται από τουλάχιστον 

27 ∆ιδακτικά Συγγράµµατα  και πολλές ∆ιδακτικές Σηµειώσεις των µελών του Τοµέα 

ΑΑΜ. 

 

4. Ερευνητική ∆ραστηριότητα 

Οι σύγχρονες ερευνητικές κατευθύνσεις (γνωστικά αντικείµενα) του Τοµέα ΑΑΜ, 

στις οποίες εργάζονται ερευνητικά τα µέλη του Τοµέα και οι οποίες ορίστηκαν και 

έγιναν αποδεκτές από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Φυσικής της 21-2-86, είναι 

οι εξής: ∆υναµική, Μηχανική Συνεχών Μέσων, Παρατηρησιακή Αστρονοµία, 

Αστροφυσική, Θεωρία Σχετικότητας, Μαθηµατικά για Φυσικούς, Ιστορία και 

Φιλοσοφία της Φυσικής. 

Κατά την τελευταία δεκαετία, σε κατά περίπτωση ερευνητικές  συνεργασίες  µε 

άλλα ελληνικά ή ξένα ιδρύµατα, τα µέλη του Τοµέα έχουν εργασθεί ή/και συνεχίζουν 

να εργάζονται στα παρακάτω ειδικότερα θέµατα µε χρήση αναλυτικών, αριθµητικών 

και υπολογιστικών µεθόδων: 

 

1. Μελέτη ιδιοτήτων δυναµικής κίνησης, ευστάθειας, χαοτικής συµπεριφοράς και 

ολοκληρωσιµότητας σε σε διάφορα συστήµατα, αστρονοµικά (εγγύς 

διαστηµικός χώρος, εξωγαλαξιακά πλανητικά συστήµατα, αστεροειδείς, 

γαλαξίες και συστήµατα γαλαξιών σε αλληλεπίδραση ή όχι, αντίστροφο 

πρόβληµα ∆υναµικής) και µη αστρονοµικά (ηλεκτρονικά κυκλώµατα, 

εξαρµόσεις ελαστοδυναµικών υλικών, συστήµατα συζευγµένων ταλαντώσεων 

ή συµπλεκτικών απεικονίσεων, φαινόµενα ατοµικής φυσικής και φυσικής 

πλάσµατος), 
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2. ∆υναµική περιγραφή γαλαξιών και συστηµάτων γαλαξιών ( γαλαξιακά 

πρότυπα, σπουδαιότητα φυσικών χαρακτηριστικών δοµής και εσωτερικών 

κινήσεων, τύποι γαλαξιών, περιγραφή προσδιορισµού γαλαξιακών µαζών, 

σηµασσία διάφορων σχετικιστικών ή όχι θεωριών βαρύτητας), 

3. Παρατηρήσεις, µελέτη και ερµηνεία των ιδιοτήτων αστέρων 

πάλσαρς,ραδιοπηγών,υπολειµµάτων υπερκαινοφανών αστέρων , του 

κέντρου του Γαλαξία µας, αστέρων εκλάµψεων και των κύκλων 

δραστηριότητάς τους σε διάφορες φασµατικές περιοχές, 

4. Περιγραφή των αστροφυσικών ιδιοτήτων συµπαγών αστέρων, απλών ή 

µελών αστρικών ζευγών µε έµφαση στις πηγές ανίχνευσης κυµάτων 

βαρύτητας και στη σηµασία των φυσικών χαρακτηριστικών τους για το 

εσωτερικό τους και την αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον τους, 

5. Κοσµολογική περιγραφή, στο πλαίσιο σχετικιστικών ή όχι θεωριών 

βαρύτητας, του Σύµπαντος, των πρώτων πληθωρισµικών σταδίων του καθώς 

και των µεταγενεστέρων σταδίων µε έµφαση στα προβλήµατα της  σκοτεινής 

ύλης, σκοτεινής ενέργειας και της κοσµολογικής σταθεράς σε επίπεδο 

ολόκληρου του Σύµπαντος και των συστατικών των κοσµολογικών δοµών 

µεγάλης κλίµακας, 

6. Περιγραφή των ιδιοτήτων των αστροφυσικών πηγών του εγγύς και µακράν 

διαστήµατος, δηµιοουργίας πλάσµατος και υψηλών ενεργειών και της 

σηµασίας των µη γραµµικών δυναµικών φαινοµένων και αυτών της 

πολυπλοκότητας, 

7. Περιγραφή του περιβαλλοντικού χαρακτήρα της επιστήµης της Αστρονοµίας 

καθώς και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου και (εγγύς) διαστηµικού 

περιβάλλοντος και των αποτελεσµάτων της και, επίσης περιγραφή νέων 

τύπων διδασκαλίας αστρονοµικών µαθηµάτων στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. 

 

5. Απολογισµός συνεισφοράς κατά την τελευταία δεκαετία 

Η συνεισφορά των µελών του Τοµέα, κατά την τελευταία δεκαετία, στην επιστήµη 

αξιολογείται από: 

α) τις 319  επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά µε κριτές και ειδικούς 

τόµους (σε αναλογία 232:87=2.67:1) 

β) τα 38 διεθνή και εθνικά επιστηµονικά προγράµµατα (σε αναλογία 29:9=3:22:1), 

στα οποία είναι επιστηµονικώς υπεύθυνοι ή συµµετέχοντες (σε αναλογία 

29:9=3.22:1) 
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γ) την εκπόνηση δέκα (10) διδακτορικών διατριβών (µε τους περισσότερους των 

νέων διδακτόρων  σήµερα να υπηρετούν σε θέσεις εκτός του Τοµέα ΑΑΜ.) 

δ) τις πολλαπλές προσκλήσεις για οµιλίες σε διεθνή επιστηµονικά συνέδρια και 

τις 87 δηµοσιεύσεις στους αντίστοιχους τόµους πρακτικών 

ε) τις πολλαπλές προσκλήσεις για οµιλίες σε Πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα 

της Ελλάδας και του εξωτερικού και τις πολλαπλές δηµοσιεύσεις στην 

Ελληνική γλώσσα 

στ) την εκπαίδευση πολλών εκατοντάδων φοιτητών,κυρίως Ελλήνων αλλά και της 

αλλοδαπής, των Τµηµάτων Φυσικής, Μαθηµατικών, Πληροφορικής και 

Παιδαγωγικού ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, συνοδευόµενη από µεγάλο 

αριθµό Πτυχιακών Εργασιών 

ζ)  την επιµόρφωση πολλών εκατοντάδων µαθητών όλων των εκπαιδευτικών  

βαθµίδων της χώρας µας, και στον χώρο εργασίας τους και µέσω 

επαγγελµατικών και ερασιτεχνικών αστρονοµικών εταιρειών 

στ) στη µετεκπαίδευση των Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης πολλών 

εκπαιδευτικών περιόδων, εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και στη συνεισφορά 

της προώθησης της επιστήµης  της Αστρονοµίας σε κοινωνικό επίπεδο. 

 

  Όλα τα µέλη του Τοµέα ΑΑΜ, µέσα στο πλαίσιο του Τµήµατος Φυσικής 

και της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης, και µε την καθοριστική συνεισφορά κυρίως  των νεώτερων 

µελών και συνεργατών του και των ένδεκα  υποψήφιων διδακτόρων του, 

προσβλέπουν  στη συνέχιση και στο άµεσο µέλλον της παράδοσης για την 

ήδη γνωστή ερευνητική, διδακτική και κοινωνική προσφορά του Τοµέα ΑΑΜ. 

 

Θεσσαλονίκη, 21 Φεβρουαρίου 2003 

 

 

     Ο ∆ιευθυντής Του Τοµέα 

ΑΑΜ 

 

Νικόλαος Κ. Σπύρου 

         Καθηγητής Αστρονοµίας 


