Τα βραβεία και τοσς επαίνοσς τοσ 2011 απένειμε
η Ακαδημία Αθηνών

Από ηελ παλεγπξηθή ζπλεδξία ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ. (Φωηογραθία: Eurokinissi )
Αθήνα
Ξαξνπζία ηνπ πξσζππνπξγνύ θ. Ινπθά Ξαπαδήκνπ, ε Αθαδεκία Αζελώλ ζηελ εηήζηα παλεγπξηθή
ζπλεδξία ηεο ζηε ιακπξή αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ κεγάξνπ Σάλζελ απέλεηκε ην βξάδπ ηεο Ξέκπηεο
29 Γεθεκβξίνπ ηα βξαβεία θαη ηνπο επαίλνπο ηνπ Ηδξύκαηνο γηα ην έηνο πνπ θιείλεη.
Γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηνπο βξαβεύηεθαλ από ην Ίδξπκα Ξέηξνπ Σάξε ν πνηεηήο Κηράιεο
Γθαλάο θαη από ην Ίδξπκα Θώζηα θαη Διέλεο Νπξάλε ν πνηεηήο Γηώξγνο Καξθόπνπινο θαη ν
πεδνγξάθνο Γεκήηξεο Ξεηζεηίδεο. Γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ βξαβεύζεθε επίζεο ν δσγξάθνο
Ξέηξνο Ενπκπνπιάθεο.
Πηνπο βξαβεπζέληεο ζπγθαηαιέγνληαη νη ινγνηέρλεο Κηράιεο Κνδηλόο, Ράζνο Θαινύηζαο, Έξζε
Πσηεξνπνύινπ, Γηάλλεο Εεξβόο θαη Αζελά Ξαπαδάθε, ν θξηηηθόο Γηνλύζεο Κνπζκνύηεο, νη
λενειιεληζηέο Γηώξγνο Θεραγηόγινπ θαη Ιεπηέξεο Ξαπαιενληίνπ γηα ην βηβιίν ηνπο «Ηζηνξία ηεο
Λεόηεξεο Θππξηαθήο Ινγνηερλίαο», ν θιαζηθόο θηιόινγνο Γεώξγηνο Μελήο γηα ηε κειέηε ηνπ γηα
ηα ζρόιηα ζηελ «Ζιέθηξα» ηνπ Πνθνθιή, ν ζπλζέηεο Γεκήηξεο Ρεξδάθεο, ν πηαλίζηαο
Θσλζηαληίλνο Γεζηνύλεο, ν γισζζνιόγνο Σαξάιακπνο Ππκεσλίδεο.
Κε ην βξαβείν Πίκσλνο Πίλα ηηκήζεθε ην Θέληξν Αξραίσλ, Βπδαληηλώλ θαη Λενειιεληθώλ
Ππνπδώλ «Φώηηνο Καιιέξνο» (1968) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Σηιήο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ
ειιεληθό πνιηηηζκό. Έπαηλν γηα ην κνξθσηηθό ηεο έξγν έιαβε ε Γεκόζηα Θεληξηθή Βηβιηνζήθε
Ππάξηεο. Ρηκήζεθαλ επίζεο «Ρν ρακόγειν ηνπ παηδηνύ» γηα ην θνηλσθειέο έξγν ηνπ θαη ην
Διιελνακεξηθαληθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ παηδεία θαη ηνλ πνιηηηζκό.
Αλαιπηηθά ηα βξαβεία ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ πνπ απνλεκήζεθαλ είλαη ηα αθόινπζα:
ΡΑΜΖ ΡΥΛ ΘΔΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ
1. Βξαβείν Θσλζηαληίλνπ Θηελά, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 5.000 επξώ, από ηα έζνδα ηνπ
θιεξνδνηήκαηνο Δπζπκίαο Κεξηζάξε, γηα εξγαζία κε ηελ νπνία πξνσζείηαη ε γεσινγηθή γλώζε
ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ, ζηνπο Θαιιηόπε Γάθε-Ξαπαλαζηαζίνπ, Δπζύκην Θαξύκπαιε θαη Σακπίθ
Καξνπθηάλ, γηα ηελ εξγαζία ηνπο κε ηίηιν: "Quaternary marine terraces as indicators of
neotectonic activity of the Ierapetra normal fault SE Crete (Greece)."

2. Βξαβείν Αηθαηεξίλεο Θέπεηδε, εηο κλήκελ ηνπ ζπδύγνπ ηεο ηαηξνύ Ληθνιάνπ Θέπεηδε, κε
ρξεκαηηθό έπαζιν 3.000 επξώ, ζηελ πξώηε αξηζηεύζαζα πηπρηνύρν ηεο Ηαηξηθήο Πρνιήο ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, αθαδεκατθνύ έηνπο 2009-2010, θπξία Καξία Ξαπαληθνιάνπ.
3. Γύν (2) βξαβεία Γεκεηξίνπ Ιακπαδαξίνπ, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 3.000 επξώ ην θαζέλα, γηα
ηνπο ηθαλόηεξνπο γηα ην κάζεκα ηεο Γεσδαηζίαο απνθνίηνπο Ρκεκάησλ Ξνιπηερληθώλ Πρνιώλ
αθαδεκατθνύ έηνπο 2009-2010 ζηνπο α) Αληώλην Βαηάιε, πηπρηνύρν ηεο Ξνιπηερληθήο Πρνιήο ηνπ
Α.Ξ.Θ. θαη β) Ληθεθόξν Ξαπιάην, πηπρηνύρν Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξώλ.
4. Βξαβείν ηεο Νηθνγελείαο Ησάλλνπ Βιπζίδε, εηο κλήκελ Αληηγόλεο Βιπζίδε, κε ρξεκαηηθό
έπαζιν 3.000 επξώ, γηα εξγαζία ηαηξηθνύ πεξηερνκέλνπ, εμ εκηζείαο ζηνπο α) Γεκήηξην Κειίγθν
θαη Κηράιε Θνπηζηιηέξε γηα ηελ εξγαζία ηνπο «Insulinlike growth factor - 1Ec (MGF) Expression
in eutopic and ectopic endometrium: characterization of the MGF E-peptide actions in vitro» θαη β)
Γθίθα Καγηνξθίλε, Δκκαλνπήι Καγηνξθίλε θαη Άγγειν Σαηδάθε γηα ηελ εξγαζία ηνπο «The global
spread of hepatitis C virus 1a and 1b: phylodynamic and phylogeographic analysis».
5. Βξαβείν Θσλζηαληίλνπ Κνίξα, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 3.000 επξώ, γηα εξγαζία κε ζέκα
«Πηξεζνγόλα εξεζίζκαηα ζηελ παηδηθή ειηθία θαη λεπξνεπηγελεηηθέο επηπηώζεηο», ζηνπο Πνθία
Παθθά, Γεκήηξην Ινπηξάδε θαη Γεώξγην Σξνύζζν γηα ηελ εξγαζία ηνπο κε ηίηιν : "Absence of
Insulin Resistance and Law-Grade Inflammation Despite Early Metabolic Syndrome
Manifestations in Children born after in vitro fertilization".
6. Βξαβείν Αρηιιέσο θαη Αηθαηεξίλεο Γηνλπζνπνύινπ, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 8.000 επξώ, γηα
εξγαζία κε ζέκα «Ν ξόινο ηεο γνληδηαθήο εθθξάζεσο ζηελ θαξθηλνγέλεζε» ζηνλ θ. Ζξαθιή Σ.
Θνύξηε γηα ηελ εξγαζία ηνπ κε ηίηιν «Induction of Lymphoid-like Stroma and Immune Escape by
Tumors that Express the Chemokine CCL21».
7. Βξαβείν Δκκαλνπήι Κπελάθε, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 5.000 επξώ, γηα εξγαζία κε ζέκα ηελ
βηνπνηθηιόηεηα ηεο Διιάδνο σο πξνο ηα θπηά ζηνπο Γεκήηξην Φνίην, Θενθάλε Θσλζηαληηλίδε θαη
Γεσξγία Θακάξε γηα ηελ εξγαζία ηνπο «Βηβιίν Δξπζξώλ Γεδνκέλσλ ησλ Ππαλίσλ θαη
Απεηινπκέλσλ Φπηώλ ηεο Διιάδαο» (Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία, Ξάηξα 2009, ηόκνη Α΄ θαη Β΄ ).
8. Βξαβείν Δκκαλνπήι Κπελάθε, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 5.000 επξώ, γηα εξγαζία κε ζέκα ηελ
βηνπνηθηιόηεηα ηεο Διιάδνο σο πξνο ηα δώα ζηνπο Αλαζηάζην Ιεγάθη θαη Ξαλαγηώηα Καξαγθνύ
γηα ηελ εξγαζία ηνπο «Ρν Θόθθηλν Βηβιίν ησλ Απεηινπκέλσλ Εώσλ ηεο Διιάδαο» (Διιεληθή
Εσνινγηθή Δηαηξεία θαη ΞΔΘΑ, Αζήλα 2009).
9. Βξαβείν Δπηπρίαο Δπηαμηνπνύινπ, εηο κλήκελ ηνπ Αληηπινηάξρνπ Θσλζηαληίλνπ Δπηαμηνπνύινπ,
κε ρξεκαηηθό έπαζιν 5.000 επξώ, γηα κειέηε πνπ αθνξά ζην Λαπηηθό καο ή γεληθόηεξα ζηε
ζάιαζζά καο, ζηνλ θ. Κηραήι Θ. Πθνπιηό γηα ην βηβιίν ηνπ «Ρα μύιηλα θαξάβηα ηεο Θάζνπ.
Πύγρξνλε ζπλνπηηθή κειέηε γηα ηελ ηζηηνθόξν λαπηηιία ηεο Θάζνπ από ηελ αξραηόηεηα σο ην
ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα» (Αζήλα, 2010).
10. Βξαβείν Σίιδεγαξδ ρήξαο Ιεσλίδα Εέξβα, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 5.000 επξώ, γηα εξγαζία επί
ηεο Νξγαληθήο Σεκείαο, ζηνλ θ. Δκκαλνπήι Ρδηξάθε γηα ηελ εξγαζία ηνπ " Acyl Radical Reactions
in Fullerene Chemistry : Direct Acylation of [60] Fullerene through an Efficient Decatungstate Photomediated Approach" .
11. Έπαηλνο, νίθνζελ, ζηελ θπξία Διέλε Εαραξίνπ - Κακαιίγθα γηα ην βηβιίν ηεο «Ξνπιηά ζηε
Πύκε θαη ηηο λεζίδεο ηεο» (Κνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο, Αζήλα 2011).
12. Έπαηλνο, νίθνζελ, ζηνπο Ρηκόζεν Γ. Καζνύξα θαη Θσκά Ξ. Θαησπόδε γηα ην δίηνκν έξγν ηνπο
«Ρα Διιεληθά πνβξύρηα» (Λαπηηθόλ Κνπζείνλ ηεο Διιάδνο, ηόκνη Α΄θαη Β΄, Ξεηξαηάο 2010).

ΡΑΜΖ ΡΥΛ ΓΟΑΚΚΑΡΥΛ & ΡΥΛ ΘΑΙΥΛ ΡΔΣΛΥΛ
1. Βξαβείν Γ. Αζάλα, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 5.000 επξώ, γηα ηελ θαιύηεξε εθδεδνκέλε πνηεηηθή
ζπιινγή λένπ, θαηά πξνηίκεζε πνηεηνύ, ζηνλ θ. Γηάλλε Εεξβό γηα ηελ πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή κε
ηίηιν «Θξίζηκε κάδα» (Δθδόζεηο Κειάλη, 2011).
2. Βξαβείν Ιάκπξνπ Ξνξθύξα, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 5.000 επξώ, γηα Έιιελα ιπξηθό πνηεηή, ζηελ
θπξία Αζελά Ξαπαδάθε γηα ηε ζπιινγή ηεο «Κε ιύρλν θαη ιύθνπο» (Δθδόζεηο Λέδα, 2010).
3. Βξαβείν Διέλεο Ρηκ. Κπθνλίνπ, εηο κλήκελ ησλ γνλέσλ ηεο Αλδξνκέδαο θαη Ρηκνιένληνο
Κπθνλίνπ, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 5.000 επξώ, απνλεκόκελν ζε αξηζηνύρν δηπισκαηνύρν πηαλίζηα,
ζηνλ θ. Θσλζηαληίλν Γεζηνύλε.
4. Βξαβείν Διέλεο θαη Ξάλνπ Τεκέλνπ, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 5.000 επξώ, γηα έξγν αλαθεξόκελν
ζηελ Λενειιεληθή Ηζηνξία ή Φηινινγία από ην 1669 κέρξη ζήκεξα, ζηνπο Γεώξγην Θεραγηόγινπ θαη
Ιεπηέξε Ξαπαιενληίνπ γηα ην βηβιίν ηνπο κε ηίηιν: «Ηζηνξία ηεο Λεόηεξεο Θππξηαθήο
Ινγνηερλίαο» (Θέληξν Δπηζηεκνληθώλ Δξεπλώλ Θύπξνπ, Ιεπθσζία 2010).
5. Bξαβείν ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 5.000 επξώ, γηα ηελ θαιύηεξε
εξκελεπηηθή κνλνγξαθία ή θξηηηθή έθδνζε έξγνπ θιαζζηθήο θηινινγίαο, ζηνλ θ. Γεώξγην Α. Μελή
γηα ηελ εξγαζία ηνπ «Scholia vetera in Sophoclis Electram» (De Gruyter, 2010).
6. Βξαβείν ηνπ Ηδξύκαηνο Απνθαηαζηάζεσο Νκνγελώλ εμ Αιβαλίαο, εηο κλήκελ Άγγεινπ Θίηζνπ,
κε ρξεκαηηθό έπαζιν 5.000 επξώ, γηα κειέηε κε ζέκα από ηελ ηζηνξία, ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ
ηζηνξία ηεο ηέρλεο ηεο Ζπείξνπ, ζηνλ θ. Πηέθαλν Ρζηόδνπιν γηα ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν : «Ζ
Εσγξαθηθή ησλ ζπηηηώλ ηνπ Εαγνξίνπ. Ρέιε 18νπ - αξρέο 20νύ αηώλα. Ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή
πξνζέγγηζε» (Οηδάξεην Ίδξπκα, Αζήλα 2009).
7. Βξαβείν εηο κλήκελ Γηάλλε Ξαπατσάλλνπ, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 5.000 επξώ, γηα ηε βξάβεπζε
Έιιελα ζπλζέηε ν νπνίνο έρεη ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζνβαξήο ειιεληθήο κνπζηθήο, ζηνλ θ.
Γεκήηξε Ρεξδάθε.
8. Βξαβείν ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, άλεπ αληηζηνίρνπ πξνθεξύμεσο, ζηνλ θ. Βαζίιεην Αξαβαληηλό
γηα ην βηβιίν ηνπ «Ρν Αξραηνινγηθό Κνπζείν Θεβώλ» (Έθδνζε Θνηλσθεινύο Ηδξύκαηνο Ησάλλε Π.
Ιάηζε, 2010).
9. Βξαβείν ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, άλεπ αληηζηνίρνπ πξνθεξύμεσο, ζηελ θπξία Έιιε Πνινκσλίδε
- Κπαιάλνπ ζε αλαγλώξηζε ηεο πεληεθνληαεηνύο θαιιηηερληθήο ηεο δεκηνπξγίαο ζε ζρεδηάζκαηα.
10. Βξαβείν ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, άλεπ αληηζηνίρνπ πξνθεξύμεσο, ζηνλ θ. Σαξάιακπν Ξ.
Ππκεσλίδε γηα ην δίηνκν έξγν ηνπ κε ηίηιν: «Δηπκνινγηθό Ιεμηθό ησλ Λενειιεληθώλ Νηθσλπκίσλ»
(Θέληξν Κειεηώλ Ηεξάο Κνλήο Θύθθνπ, Ιεπθσζία - Θεζζαινλίθε 2010).
11. Βξαβείν ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, άλεπ αληηζηνίρνπ πξνθεξύμεσο, ζηνλ δσγξάθν θ. Ξέηξν
Ενπκπνπιάθε, γηα ην ζύλνιν ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ δεκηνπξγίαο.
12. Βξαβείν ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, άλεπ αληηζηνίρνπ πξνθεξύμεσο, ζηνλ θ. Ησάλλε
Κπνπξινγηάλλε - Ρζαγγαξίδε γηα ηελ εξγαζία ηνπ : « Francesco Saverio Altamura (1822 - 1897). Ν
βίνο θαη ην έξγν ηνπ».
13. Βξαβείν ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, άλεπ αληηζηνίρνπ πξνθεξύμεσο, ζηνπο Αλδξέα Η. Βνζθό,
Ησάλλε Ρατθάθν θαη κεηά ζάλαηνλ ζηνλ Θώζηα Ξ. Κηραειίδε, ζπληειεζηέο ηεο έθδνζεο ηνπ
εμάηνκνπ έξγνπ «Αξραία Θππξηαθή Γξακκαηεία» (Ίδξπκα Αλαζηάζηνο Γ. Ιεβέληεο, Ιεπθσζία
1995-2008).
14. Βξαβείν ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, άλεπ αληηζηνίρνπ πξνθεξύμεσο, ζηηο θπξίεο Πνθία Θαινπίζε Βέξηε θαη Καξία Ξαλαγησηίδε - Θεζίζνγινπ γηα ηελ επηκέιεηα ηεο έθδνζεο «Ξνιύγισζζν

Δηθνλνγξαθεκέλν Ιεμηθό Όξσλ Βπδαληηλήο Αξρηηεθηνληθήο θαη Γιππηηθήο» (Ξαλεπηζηεκηαθέο
Δθδόζεηο Θξήηεο, Ζξάθιεην 2010).
15. Βξαβείν ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, άλεπ αληηζηνίρνπ πξνθεξύμεσο, θ. Λίθν Λέδε γηα ην ηξίηνκν
έξγν ηνπ «Ρα ειιεληθά βνπλά. Γεσγξαθηθή Δγθπθινπαίδεηα» (Διιεληθή Νκνζπνλδία Νξεηβαζίαο
Αλαξξίρεζεο & Θιεξνδόηεκα Αζ. Ιεπθαδίηε, Αζήλα 2010).
16. Έπαηλνο, νίθνζελ, ζηελ Γεκόζηα Θεληξηθή Βηβιηνζήθε Ππάξηεο (1973) γηα ην πινύζην
κνξθσηηθό έξγν πνπ επηηειεί ζηελ πεξηνρή ηεο Ιαθσλίαο.
ΗΓΟΚΑ ΞΔΡΟΝ ΣΑΟΖ
1. Βξαβείν πνηήζεσο, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 10.000 επξώ, ζηνλ θ. Κηράιε Γθαλά γηα ην ζύλνιν ηνπ
έξγνπ ηνπ.
2. Βξαβείν κπζηζηνξήκαηνο, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 6.000 επξώ, ζηνλ θ. Κηράιε Κνδηλό γηα ην
βηβιίν ηνπ «Δπηζηξνθή».
3. Βξαβείν δηεγήκαηνο, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 6.000 επξώ, ζηνλ θ. Ράζν Θαινύηζα γηα ην βηβιίν
ηνπ «Ζ σξαηόηεξε κέξα ηεο».
ΗΓΟΚΑ ΘΥΠΡΑ & ΔΙΔΛΖΠ ΝΟΑΛΖ
1. Βξαβείν πνηήζεσο, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 10.000 επξώ, ζηνλ θ. Γηώξγν Καξθόπνπιν γηα ην
ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ.
2. Βξαβείν κπζηζηνξήκαηνο , κε ρξεκαηηθό έπαζιν 6.000 επξώ, ζηελ θπξία Έξζε Πσηεξνπνύινπ
γηα ην βηβιίν ηεο «Δύα».
3. Βξαβείν δηεγήκαηνο, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 10.000 επξώ, ζηνλ θ. Γεκήηξε Ξεηζεηίδε γηα ην
ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ.
4. Βξαβείν δνθηκίνπ, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 6.000 επξώ, ζηνλ θ. Γηνλύζε Κνπζκνύηε γηα ην βηβιίν
ηνπ «Νύγθν Φόζθνιν. Ηζηνξηθά θαη βηνγξαθηθά παξαιεηπόκελα».
ΡΑΜΖ ΡΥΛ ΖΘΗΘΥΛ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ
1. Βξαβείν Πίκσλνο Πίλα, απνλεκόκελν νίθνζελ, άλεπ ρξεκαηηθνύ επάζινπ, ζε πξνζσπηθόηεηεο ή
θνξείο πνπ έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ πξναγσγή ηεο ειιεληθήο παηδείαο εληόο θαη εθηόο Διιάδνο, ζην
Θέληξν Αξραίσλ, Βπδαληηλώλ θαη Λενειιεληθώλ Ππνπδώλ «Φώηηνο Καιιέξνο» (1968) ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Σηιήο ζην Santiago γηα ην από δεθαεηηώλ πινύζην εθδνηηθό, δηδαθηηθό θαη
πνιηηηζηηθό έξγν πνπ επηηειεί γηα ηελ αλάδεημε ηεο αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο γξακκαηείαο ζηνλ
ηζπαλόθσλν ρώξν, κε ηελ θσηεηλή θαζνδήγεζε ηνπ ειιεληζηή θαζεγεηή θ. Κiguel Castillo Didier.
2. Βξαβείν Δπζπκίαο-Κηκίθαο Κηραειίδνπ-Λνπάξνπ, εηο κλήκελ ηνπ ζπδύγνπ ηεο αθαδεκατθνύ
Γεσξγίνπ Κηραειίδνπ-Λνπάξνπ, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 10.000 επξώ γηα κειέηε κε ζέκα «Ζ
πξνζηαζία ηνπ ηδησηηθνύ βίνπ ζην Αζηηθό Γίθαην», ζηνλ θ. Λίθν Ξ. Θνπκνπηδή γηα ηελ εξγαζία ηνπ
«Ζ γνληθή κέξηκλα ηνπ γελλεκέλνπ ρσξίο γάκν παηδηνύ θαη ην δηθαίσκα νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ
παηέξα» (Ξ.Λ. Πάθθνπιαο, Αζήλα 2011).
3. Βξαβείν Ληθνιάνπ Θαξόινπ, κε ρξεκαηηθό έπαζιν 5.000 επξώ, απνλεκόκελν ζε πξόζσπν ή ζε
ζπληεηαγκέλε νκάδα γηα πξάμε ή δξάζε θνηλσληθήο αξεηήο θαη εππνηίαο πνπ πξνήγαγε ηελ
θνηλσληθή πξόλνηα, ζην κε θεξδνζθνπηθό Νξγαληζκό «Ρν Σακόγειν Ρνπ Ξαηδηνύ» γηα ην
εμαηξεηηθό θαη παλειιελίνπ εκβέιεηαο θνηλσθειέο έξγν ηνπ γηα ηελ αξσγή θαη ηε θξνληίδα
παηδηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ αληίμνεο θαη πξνβιεκαηηθέο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο, αλάπηπμεο θαη εθπαίδεπζεο.

4. Βξαβείν ηεο Αθαδεκίαο, άλεπ αληηζηνίρνπ πξνθεξύμεσο, ζην «Διιελνακεξηθαληθό
Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Θνιιέγην Αζελώλ - Θνιιέγην Τπρηθνύ)» (1925) γηα ηελ 85ρξνλε πςειή
πξνζθνξά ηνπ ζε ζέκαηα παηδείαο, εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηζκνύ.
5. Βξαβείν ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, άλεπ αληηζηνίρνπ πξνθεξύμεσο, ζηνλ Πύιινγν Θπξηώλ
Θαιακάηαο (1910) κε ηελ επθαηξία ηεο ζπκπιήξσζεο 100 ρξόλσλ πνιηηηζηηθήο θαη θνηλσληθήο
πξνζθνξάο.
6. Βξαβείν ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, άλεπ αληηζηνίρνπ πξνθεξύμεσο, ζηελ Δηαηξεία Θεζζαιηθώλ
Δξεπλώλ (1971) ζε αλαγλώξηζε ηνπ ηεζζαξαθνληαεηνύο πλεπκαηηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ έξγνπ ηεο.
7. Έπαηλνο, νίθνζελ, ζηνλ θ. Διεπζέξην Γ. Πθηαδά γηα ην έξγν ηνπ «Ν Ξνηεηήο ηνπ Θάξξνπ,
Ξαλαγηώηεο Λ. Θενδνζίνπ, Ζ άιιε όςε ηεο αζελατθήο ηζηνξίαο» (Δθδόζεηο Πύγρξνλνη Νξίδνληεο,
Αζήλα 2011).
8. Έπαηλνο, νίθνζελ, ζηνλ δάζθαιν, ιανγξάθν θαη ζπγγξαθέα θ. Πηακάηε Απνζηνιάθε γηα ηελ
πεληεθνληαεηή πξνζήισζή ηνπ ζηελ αλίρλεπζε, δηάζσζε, θαηαγξαθή θαη παξάδνζε ζηηο
επόκελεο γεληέο ηεο θξεηηθήο ιατθήο θιεξνλνκηάο.
9. Έπαηλνο, νίθνζελ, ζηελ Ξαλεπξπηαληθή Έλσζε (1955), γηα ηελ 55ρξνλε πνιηηηζηηθή δξάζε θαη
πξνζθνξά ηεο πνπ κεηαμύ άιισλ πεξηιακβάλεη δηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ, εθδνηηθό
έξγν θαη έξγα ππνδνκώλ θαη θνηλήο σθειείαο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Δπξπηαλίαο.
10. Έπαηλνο, νίθνζελ, ζην πεξηνδηθό «Πηεξεά Διιάο» (1969) γηα ην πνιύηηκν παηδεπηηθό θαη
ελεκεξσηηθό έξγν πνπ πξνζθέξεη ζηα 42 ρξόληα αδηάιεηπηεο θπθινθνξίαο ηνπ αθόκε θαη ζηηο πην
απνκαθξπζκέλεο, νξεηλέο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Πηεξεάο Διιάδαο.
(Πηγή: Ηλεκηρονική ζελίδα in.gr – 30 Δεκ 2011)

