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ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Στις 18:00, ημέρα Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010, μαζευτήκαμε τα μέλη της Ελληνικής Εταιρίας 
Σχετικότητας, Βαρύτητας και Κοσμολογίας (ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ από εδώ και στο εξής ή απλώς εταιρία), 
στο χώρο του συνεδρίου ΝΕΒ XIV (Νέες Εξελίξεις στη Βαρύτητα XIV) στο ξενοδοχείο Grand 
Serai στα Ιωάννινα για να πραγματοποιήσουμε την  πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ. Από 
εδώ και στο εξής) και τις αρχαιρεσίες για την ψήφιση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ. 
από εδώ και στο εξής) της ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ., σύμφωνα με την ημερησία διάταξη, η οποία επισυνάπτεται 
στα πρακτικά.  Διαπιστώθηκε απαρτία. 

Τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος του προσωρινού Δ.Σ. της  ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ. καθηγητής κύριος  
Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο οποίος χαιρέτησε το σώμα της Γενικής Συνέλευσης  και  το 
ενημέρωσε, με μεγάλη του χαρά, ότι η εταιρία έχει πλέον καταστατικό επικυρωμένο από το 
πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια ανέγνωσε την Ημερησία Διάταξη.   Άμεσα αναφέρθηκε 
στις αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου,  υπόλοιπου Δ.Σ., και  Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΞ. 
ΕΠ. Από εδώ και στο εξής) και αναφέρθηκε αναλυτικά στις υποψηφιότητες οι οποίες είναι, 
σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, αναγκαίες. Κατόπιν το λόγο πήρε ο Γραμματέας του 
Προσωρινού Δ.Σ., της εταιρίας κύριος Ανδρέας Ζούπας. 

Ο κύριος Ζούπας ενημέρωσε το σώμα της ΓΣ  για ζητήματα σχετικά με την διεξαγωγή των 
εκλογών, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές παραγράφους του καταστατικού της εταιρίας. Τα 
κυριότερα σημεία της  ενημέρωσης ήταν τα εξής: 

• Ότι δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά και τα έκτακτα μέλη της εταιρίας. Αναφέρθηκε δε, 
αναλυτικά στη διάκριση  μεταξύ τακτικών και εκτάκτων μελών και στην απαίτηση, από το 
καταστατικό της εταιρίας, ύπαρξης ποσόστωσης, έτσι ώστε τα έκτακτα μέλη να  μην υπερβαίνουν 
το (½) μισό των τακτικών. 

• Οι χρονικές προθεσμίες,  κυρίως για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Σε αυτό το σημείο 
ανέφερε ότι το μέλος του προσωρινού ΔΣ, ο σύμβουλος κύριος Θωμάς Σωτηρίου, θα τους 
ενημέρωνε σχετικά με ζητήματα συμβατότητας με το καταστατικό που είχαν προκύψει για αυτές τις 
προθεσμίες.  

• Ότι επιτρέπεται να ψηφίσουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά ή έκτακτα μέλη. 
• Ότι τα ψηφοδέλτια, σύμφωνα με το καταστατικό, είναι τρία. Ένα για τη θέση του 

υποψήφιου Προέδρου, ένα για τα υπόλοιπα υποψήφια μέλη του ΔΣ και ένα για τα υποψήφια μέλη 
της ΕΞ.ΕΠ.  

• Ότι κάθε ψηφοφόρος βάζει μέχρι ένα (1) σταυρό προτίμησης στο ψηφοδέλτιο για τη θέση 
του Πρόεδρου, μέχρι τρεις (3) στο ψηφοδέλτιο για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. και μέχρι δύο (2) στο 
ψηφοδέλτιο για την ΕΞ.ΕΠ.. Ψηφοδέλτια που δεν ικανοποιούν τον ανωτέρω περιορισμό, ή φέρουν 
οποιαδήποτε άλλη προσθήκη ή σημείωση θεωρούνται άκυρα και δεν λαμβάνονται υπόψη.  

• Ότι σύμφωνα με το καταστατικό η Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦ. ΕΠ. Από εδώ και στο εξής) 
διορίζεται από το ΔΣ της εταιρίας από μέλη τα οποία τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
σύμφωνα με τη σχετική παράγραφο του καταστατικού. 

Ο πρόεδρος, έδωσε αμέσως μετά το λόγο στον σύμβουλο του προσωρινού Δ.Σ.  κύριο 
Σωτηρίου. Ο κύριος Σωτηρίου ανέγνωσε το άρθρο 28 του καταστατικού στο οποίο ρητώς 
αναφέρεται ότι  “ Κάθε ταμειακά τακτοποιημένο Τακτικό Μέλος δύναται μέχρι το τέλος Μαρτίου  του 
έτους εκλογών να προτείνει εγγράφως υποψηφιότητες (είτε τον εαυτό του είτε άλλα Μέλη)...” και 
κατόπιν επισήμανε τα εξής:  Εξαιτίας του ότι το καταστατικό της εταιρίας επικυρώθηκε από το 
πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης τις 11 Μαΐου 2010, δεν ήταν δυνατόν να ακολουθηθεί η διαδικασία 
όπως απαιτεί το καταστατικό, διότι ήμασταν σαφώς εκτός προθεσμίας και πως θα μπορούσαν να 
υπάρξουν ενστάσεις σχετικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας. Ανέφερε δε στη Γ.Σ. τις δύο 
επιλογές που  υπήρχαν. Δηλ., είτε να αποφασίσουμε να πραγματοποιήσουμε τις εκλογές στο 
επόμενο NEB  είτε, η ΓΣ να αποφασίσει, πλέον, να πραγματοποιηθούν οι εκλογές  άμεσα,  λόγω 



των ειδικών συνθηκών και μπροστά στον κίνδυνο να παραμείνει η εταιρία αδρανής για τα επόμενα 
δύο χρόνια. Η ΓΣ αποφάσισε ομόφωνα την άμεση πραγματοποίηση των εκλογών. 

Κατόπιν, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο, στον ταμία του προσωρινού Δ.Σ., κύριο Ηλία Βαγενά. Ο 
κύριος Βαγενάς έκανε απολογισμό των οικονομικών της εταιρίας και παρέθεσε στοιχεία σχετικά με 
τα έσοδα και έξοδα της εταιρίας, τα οποία επισυνάπτονται στο πρακτικό. Η διαφορά εσόδων 
εξόδων ήταν 173 ευρώ, υπέρ του ταμείου της εταιρίας. Το ποσό αυτό, αποφάσισε η Γ.Σ., να διατεθεί 
για την οικονομική ενίσχυση των μεταπτυχιακών φοιτητών που συμμετείχαν στο συνέδριο ΝΕΒ 
XIV, όπως είχε  προτείνει το μέλος κυρία Μαρία Σακελλαριάδου, και να μη μείνει στα ταμεία της 
εταιρίας. 
 Τον λόγο πήρε πάλι ο πρόεδρος ο οποίος εκκίνησε τη διαδικασία κατάρτισης των 
ψηφοδελτίων ξεκινώντας από το ψηφοδέλτιο ου προέδρου. Ανέφερε ότι υπήρχε ήδη μία 
υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου της εταιρίας, αυτή του τακτικού μέλους Καθηγητή κύριου 
Νικόλαου Σπύρου και απευθυνόμενος προς το σώμα της Γ.Σ. έθεσε ερώτηση σχετικά με την 
ύπαρξη και άλλων υποψηφιοτήτων για τη θέση του προέδρου της εταιρίας. Το μέλος, Καθηγητής 
κύριος Σωτήριος Μπονάνος πρότεινε τότε το τακτικό μέλος Καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο 
Κόκκοτα, ως υποψήφιο πρόεδρο. Ο κύριος Κόκκοτας έκανε αποδεκτή την πρόταση για να είναι 
υποψήφιος για τη θέση του προέδρου. Τότε το λόγο πήρε ο κύριος Σπύρου ο οποίος ανέφερε πως,  
δεδομένης της ύπαρξης και άλλου υποψηφίου, και για να μη φέρει σε δύσκολη θέση το σώμα της 
Γ.Σ. λόγω της πιθανής αντιπαλότητας που μπορεί να δημιουργηθεί,  αυτός αποσύρεται. 
Ακολούθησε συζήτηση με αφορμή την απόσυρση της υποψηφιότητας του κυρίου Σπύρου. 
Εκφράστηκε η άποψη ότι δεν είναι καλό για μία δημοκρατική διαδικασία να υπάρχει μόνο ένας 
υποψήφιος (το μέλος της εταιρίας Μανώλης Πλειώνης) όπως εκφράστηκε και η άποψη ότι ορθώς 
πράττει ο κύριος Σπύρου διότι με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει  την μετάβαση στη φορμαλιστική  
πλέον φύση της εταιρίας με ομαλό τρόπο και χωρίς αντιπαραθέσεις (το μέλος της εταιρίας 
Νικόλαος Μπατάκης ). Με το τέλος της συζήτησης, ο κύριος Σπύρου δήλωσε ότι εμμένει στην 
αρχική του τοποθέτηση και έτσι θεωρήθηκε η αποχώρηση της υποψηφιότητας του οριστική. 
Μοναδικός πλέον υποψήφιος για τη θέση του προέδρου παρέμεινε τα τακτικό μέλος κύριος 
Κωνσταντίνος Κόκκοτας.  

Ο πρόεδρος,  εκκίνησε τότε το θέμα της κατάρτισης του ψηφοδελτίου για τα υπόλοιπα μέλη 
του Δ.Σ.. Ανέφερε πως μέχρι εκείνης της στιγμής, υπήρχαν  μόνο δύο επιβεβαιωμένες 
υποψηφιότητες, αυτές  των τακτικών μελών  κυρίου Μανώλη Πλειώνη και  κυρίας Μαρίας 
Σακελλαριάδου, οι οποίοι είχαν αποδεχτεί αντίστοιχες προτάσεις υπέρ της υποψηφιότητας.  
Ενημέρωσε δε τη Γ.Σ., πως υπήρχε ανάγκη και άλλων υποψηφίων για την πλήρωση, σύμφωνα με το 
καταστατικό, όλων των υπολοίπων θέσεων του Δ.Σ.. Στη συζήτηση που ακολούθησε, προτάθηκαν 
επίσης, ως υποψήφιοι για τις υπόλοιπες θέσεις του Δ.Σ. και απάντησαν θετικά, τα τακτικά μέλη της 
εταιρίας, Περιβολαρόπουλος Λέανδρος, Κλεΐδης Κωνσταντίνος, Αποστολάτος Θεοχάρης, 
Γραμμένος Θεοφάνης, και Βασιλάκος Σπυρος. 

Για την κατάρτιση του τρίτου ψηφοδελτίου, αυτού της ΕΞ.ΕΠ., ο πρόεδρος ανέφερε πως δεν 
υπήρχαν από πριν υποψηφιότητες και εκκίνησε τη διαδικασία  προτάσεων για υποψηφίους.  Από το 
σώμα προτάθηκαν τα τακτικά μέλη: Νικόλαος Στεργιούλας, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Χρήστος 
Τσάγκας, Σωτήριος Μπονάνος, Μυριτζής Ιωάννης, Ταξιάρχης Παπακώστας και Ανδρέας Ζούπας. 
Οι κύριοι Χρήστος Τσάγκας, Σωτήριος Μπονάνος, και Μυριτζής Ιωάννης δεν αποδέχτηκαν  τις 
προτάσεις υπέρ της υποψηφιότητας τους.   Ως εκ τούτου υποψήφιοι παρέμειναν, οι κύριοι Νικό-
λαος Στεργιούλας, Δημήτριος Παπαδάπουλος, Ταξιάρχης Παπακώστας και Ανδρέας Ζούπας.   

Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώθηκε η κατάρτιση των τριών, όπως ορίζει το καταστατικό, 
ψηφοδελτίων  και ο πρόεδρος προχώρησε στη διαδικασία δημιουργίας ΕΦ.ΕΠ..  Για την ΕΦ. ΕΠ. 
προτάθηκαν, και δεν ορίστηκαν απλώς, οι κύριοι Σωτήριος Μπονάνος, Χαράλαμπος Κολάσης και 
Σάββας Νέσσερης, οι οποίοι αποδέχτηκαν την πρόταση, και τους οποίους η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα. 

Η εφορευτική επιτροπή ανέλαβε πλέον το έργο της τέλεσης των πρώτων εκλογών της 
εταιρίας. Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας η εφορευτική επιτροπή προχώρησε σε 
καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και μας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία η 
σύσταση του πρώτου Δ.Σ. της εταιρίας έχει ως εξής: 



 
Πρόεδρος:   
Κωνσταντίνος Κόκκοτας 
 
Υπόλοιπα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: 
(1) Βαγενάς, Ηλίας     
(2) Αποστολάτος, Θεοχάρης   
(3) Σακελλαριάδου, Μαρία            
(4) Πλειώνης, Μανώλης    
 
Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής: 
(1) Παπαδόπουλος, Δημήτριος  
(2) Στεργιούλας, Νικόλαος   
(3) Ζούπας, Ανδρέας    
 
Η σειρά κατάταξης καθορίστηκε βάσει του πλήθους των ψήφων όπου έλαβε το κάθε μέλος. 
Αναλυτικά, η εκλογική διαδικασία περιγράφεται από το πρακτικό το οποίο συνέταξε η ΕΦ.ΕΠ. και 
το οποίο επισυνάπτεται στο παρών πρακτικό. 

 
 
Στο σημείο αυτό λύεται η 1η Γ.Σ. της ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ. και υπογράφεται το παρόν πρακτικό. 

 
 
Ο Πρόεδρος: Δ. Παπαδόπουλος,   
 
 
Ο Αντιπρόεδρος:  Θ. Γραμμένος  
 
 
Ο Γραμματέας:  Α. Ζούπας   
 
 
Ο Ταμίας: Η. Βαγενάς  
 
 
Ο Σύμβουλος: Θ. Σωτηρίου 
 


