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Αγαπητοί συνάδελφοι φυσικοί, 

το παράρτημα Ανατολικής Στερεάς της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών αποτελεί έναν ιστορικό 

επιστημονικό θεσμό που υπάρχει από το 1930 με στόχο να αποτελεί σύμβουλο της Ελληνικής 

Πολιτείας σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο σε θέματα φυσικής, τη διάδοση και εκλαΐκευση της  

επιστήμης μας, τη στήριξη και την εξέλιξη των ανθρώπων που την υπηρετούν. 

Κάποιοι από εμάς, στη διάρκεια των τελευταίων μηνών, μέσα από ανταλλαγή σκέψεων με 

διάφορες αφορμές και στόχο τη ζωηρή επαναλειτουργία του παραρτήματος μας έχουμε προβεί στις 

παρακάτω ενέργειες: Εξασφαλίσαμε να μας παραχωρηθεί, από το Δήμο Λαμιέων, ένα γραφείο στο 

συγκρότημα της οδού Λεωνίδου προκειμένου να υπάρχει ο χώρος που θα στεγάσει τη λειτουργία 

του παραρτήματος μας, απευθύναμε δύο φορές πρόσκληση μέσω των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων 

των σχολείων και των φροντιστηρίων της Φθιώτιδας και τη δεύτερη φορά συνεδριάσαμε παρόλο 

που ήμασταν λίγοι. Στη συνεδρίαση αυτή που έγινε στις 15-3-2015 επιλέξαμε πενταμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε στις 21-3-2015 και συγκροτήθηκε σε σώμα. 

Η εμπλοκή μας στο Συμβούλιο καθορίστηκε από την ανάγκη να υπάρξουν κάποιοι που θα 

συντονίσουν τα πρώτα βήματα και προέρχεται από την πεποίθηση μας πως το δυναμικό 

συναδέλφων μας , φυσικών, στο νόμο Φθιώτιδας και όσο γνωρίζουμε και στους άλλους νόμους της 

Ανατολικής Στερεάς, είναι υψηλού επιπέδου ώστε να αξίζει τον κόπο να λειτουργήσουμε έναν θεσμό 

που μας ενώνει και μέσα από αυτόν να προσφέρουμε στους εαυτούς μας, τους μαθητές μας και τον 

τόπο στον οποίο ζούμε. 

Το Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση αποφάσισε να δημιουργήσει ιστοσελίδα, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να εντείνει την προσπάθεια επικοινωνίας με όλους,  να 

δεχθεί ως τακτικά μέλη όλους τους συναδέλφους ανεξάρτητα αν είναι ταμειακώς ενήμερα  και να 

διερευνήσει τη δυνατότητα διεξαγωγής στη Λαμία της εκδήλωσης «Η Φυσική μαγεύει» σε 

συνεργασία με την Ε.Ε.Φ.Η εκδήλωση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρώτη αφορμή 

μαζικότερης συνεργασίας. 

Συνάδελφοι, σας καλούμε να πλαισιώσετε και να στηρίξετε την προσπάθεια αυτή. 

Αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου και του κύρους μας ως επιστήμονες που υπηρετούν μια από τις 

ομορφότερες επιστήμες. Αποσκοπεί στην προσωπική μας βελτίωση και εξέλιξη μέσα από μια 

διαδικασία εξωστρέφειας, ενημέρωσης, επιμόρφωσης και συναδελφικότητας. Μέσα από αυτά 

αποσκοπεί στη μεγαλύτερη προσφορά μας στους συνανθρώπους μας ώστε να συμβάλλουμε σε έναν 

καλύτερο κόσμο. 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στις μελλοντικές διεργασίες ώστε με μεγαλύτερη συμμετοχή 

να προχωρήσουμε με διαφάνεια και δημοκρατικότητα στα επόμενα βήματα μας. 

Με τιμή, για το Δ.Σ. 

Ο πρόεδρος      Ο Γραμματέας 

Γεώργιος Πανταζής     Θεοφάνης Σμάνης 

 




