ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1. Βραβείο Νικολάου Κ. Αρτεµιάδη, αθλοθετούµενο από την σύζυγό του Ζαφειρία Ν. Αρτεµιάδη, µε
χρηµατικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για πρωτότυπη επιστηµονική εργασία Μαθηµατικής Ανάλυσης στον κ.
Βασίλειο Νεστορίδη για την εργασία του µε τίτλο: «Extensions of the disc algebra and of
Mergelyan’s theorem».
2. Βραβείο Αικατερίνης Κέπετζη, εις µνήµην του συζύγου της ιατρού Νικολάου Κέπετζη, µε χρηµατικό
έπαθλο 3.000 ευρώ, στον πρώτο αριστεύσαντα πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011, κ. Νικόλαο Σπηλιά.
3. ∆ύο (2) βραβεία ∆ηµητρίου Λαµπαδαρίου, µε χρηµατικό έπαθλο 3.000 ευρώ το καθένα, για τους
ικανότερους στο µάθηµα της Γεωδαισίας, αποφοίτους Τµηµάτων Πολυτεχνικών Σχολών της
ηµεδαπής, ακαδηµαϊκού έτους 2010 – 2011 στους : α) Χρυσούλα Λίτινα, απόφοιτο του Τµήµατος
Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης και β) Ιάσονα
Χαλµούκη, απόφοιτο του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστηµίου
Πατρών.
4. Βραβείο ∆ηµητρίου Λαµπαδαρίου, µε χρηµατικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για την καλύτερη ερευνητική
εργασία στον κλάδο της Γεωδαισίας, στον κ. ∆ηµήτριο Τσούλη για την εργασία του: «Analytical
computation of the full gravity tensor of a homogeneous arbitrarily shaped polyhedral source using
line integrals » .
5. Βραβείο Εµµανουήλ Μπενάκη, µε χρηµατικό έπαθλο 10.000 ευρώ, για βράβευση θεσµικού οργάνου
το οποίο µε τις δραστηριότητές του έχει συµβάλει στην προώθηση της επιστηµονικής γνώσης και την
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και των οικοσυστηµάτων
του, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (1980).
6. Βραβείο Χίλδεγαρδ χήρας Λεωνίδα Ζέρβα, µε χρηµατικό έπαθλο 5.000 ευρώ, που αφορά σε
πρωτότυπη ερευνητική εργασία Οργανικής Χηµείας, στους κ.κ. Ιωάννη Λυκάκη και Μανώλη
Στρατάκη για την εργασία τους: “Oxidative Cycloaddition of 1,1,3,3 – Tetramethyldisiloxane to
Alkynes Catalyzed by Supported Gold Nanoparticles”.
7. Βραβείο Βασιλικής χήρας Γερασίµου Νοταρά, εις µνήµην των γονέων της Ιωάννου και Ανδροµάχης
Ι. ∆εµερτζή, µε χρηµατικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για την καλύτερη εργασία επί των Μαθηµατικών των
Αρχαίων Ελλήνων, στον κ. Γιάννη Θωµαΐδη για το βιβλίο του : «Εξισώσεις και ανισώσεις δευτέρου
βαθµού στα Αριθµητικά του ∆ιόφαντου. Μια µελέτη για την ιστορία της Άλγεβρας» ( Εκδόσεις
Ζήτη, 2011).
8. Έπαινος, οίκοθεν, στον κ. Ευθύµιο Μητρόπουλο, Υποναύαρχο του Λιµενικού Σώµατος ε.α. και
επίτιµο Γραµµατέα του Παγκοσµίου Οργανισµού Ναυσιπλοΐας του ΟΗΕ, για την προώθηση
θεµάτων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος αφορόντων στην προστασία της θάλασσας κατά τις διεθνείς
µεταφορές.
9. Έπαινος, οίκοθεν, στον κ. Χρήστο Λάζο για το βιβλίο του «Η Οπτική στην Αρχαία Ελλάδα. Φάροι,
∆ιόπτρες, Κάτοπτρα, Φακοί, Τηλεσκόπια» (Εκδόσεις Αίολος, 2009)
10. Έπαινος, οίκοθεν, στον κ. Γεώργιο Βουγιουκαλάκη για την εργασία του : “Radical Reactivity of
Aza[60]fullerene: Preparation of Monoadducts and Limitations”.
11. Εύφηµος µνεία στην κυρία Ειρήνη Σαρόγλου – Τσάκου για το βιβλίο της «Υγεία εν πλώ» (Αθήνα
2011).

ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1. Χρυσό Μετάλλιο στο περιοδικό σύγγραµµα «Αρχαιολογική Εφηµερίς» (1837) για την 175ετή
συµβολή του στην πρόοδο και καλλιέργεια της αρχαιολογικής επιστήµης από της ιδρύσεως του
ελληνικού κράτους µέχρι των ηµερών µας.
2. Αργυρό Μετάλλιο στον κ. Ιορδάνη ∆ηµακόπουλο, αρχιτέκτονα, Γενικό ∆ιευθυντή Αναστηλώσεως
των Μνηµείων της Ελλάδος ε.τ. του ΥΠΠΟ, σε αναγνώριση του υψηλής στάθµης επιστηµονικού
του έργου και προσφοράς του.
3. Βραβείο Ελένης Τιµ. Μυκονίου, εις µνήµην των γονέων της Ανδροµέδας και Τιµολέοντος Μυκονίου,
µε χρηµατικό έπαθλο 5.000 ευρώ, απονεµόµενο σε αριστούχο διπλωµατούχο πιανίστα, στον κ.
Γεώργιο Φράγκο.
4. Βραβείο Σπύρου Μοτσενίγου, που αθλοθέτησε η σύζυγός του Λίτσα Παπά-Μοτσενίγου, µε χρηµατικό
έπαθλο 5.000 ευρώ, για βράβευση διαπρέποντος Έλληνα µουσικού εκτελεστή, συνθέτη, διευθυντή
ορχήστρας ή µουσικολόγου, στον κ. Άρη Γαρουφαλή, διακεκριµένο πιανίστα, µουσικό παιδαγωγό
και διευθυντή του Ωδείου Αθηνών για το σύνολο της υψηλής στάθµης καλλιτεχνικής και
εκπαιδευτικής του προσφοράς.
5. Βραβείο Ελένης και Πάνου Ψηµένου, µε χρηµατικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για έργο αναφερόµενο στην
Νεοελληνική Ιστορία ή Φιλολογία από το 1669 µέχρι σήµερα, στην κυρία Αθηνά Γεωργαντά για το
βιβλίο της «Τα θαυµάσια νερά, Ανδρέας Κάλβος. Ο ροµαντισµός, ο βυρωνισµός και ο κόσµος των
Καρµπονάρων» (Εκδόσεις Ερµής, Αθήνα 2011).
6. Bραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών, µε χρηµατικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για την καλύτερη ερµηνευτική
µονογραφία ή κριτική έκδοση έργου κλασσικής φιλολογίας, οίκοθεν, στον κ. ∆ανιήλ Ιακώβ για το
δίτοµο έργο του «Ευριπίδης Άλκηστη» (ΜΙΕΤ, Αθήνα 2012).
7. Βραβείο εις µνήµην Όλγας Τσακατίκα – ∆εσποτοπούλου, αθλοθετούµενο από τον σύζυγό της
ακαδηµαϊκό κ. Κωνσταντίνο ∆εσποτόπουλο, µε χρηµατικό έπαθλο 10.000 ευρώ, για βιβλίο επί θεµάτων
αρχαιολογίας ή της ιστορίας της αρχαίας Ελλάδος, στους κ.κ. Ήρκο και Στάντη Αποστολίδη και
µεταθανατίως στον Ρένο Αποστολίδη, για το εξάτοµο έργο τους «Johann Gustav Droysen, Ρ.-Η.-Σ.
Αποστολίδης “Ιστορία του Ελληνισµού (Ιστορία του Μ. Αλεξάνδρου – ∆ιαδόχων – Επιγόνων)”»
(Αθήνα, Alpha Τράπεζα, 1996- 2011).
8. Βραβείο Μαρίας Σ. Θεοχάρη αθλοθετούµενο από το Ίδρυµα «Περικλής Σ. Θεοχάρης», µε
χρηµατικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για πρωτότυπη επιστηµονική µελέτη, της τελευταίας τριετίας, µε θέµα
από την βυζαντινή ή µεταβυζαντινή περίοδο, οίκοθεν, στον καθηγητή κ. Χαράλαµπο Μπούρα για το
βιβλίο του «Βυζαντινή Αθήνα 10ος – 12ος αι.» (Μουσείο Μπενάκη, 6ο Παράρτηµα, Αθήνα 2010).
9. Βραβείο Γεωργίου Π. Οικονόµου, µε χρηµατικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για πρωτότυπη επιστηµονική
µελέτη επί αρχαιολογικού θέµατος από την λεκάνη της Μεσογείου την περίοδο 1600 π.Χ. – 500
π.Χ., στην κυρία Ευρυδίκη-Ευδοκία Λέκα για την τρίτοµη ανέκδοτη µελέτη της : «Συντήρηση και
αποκατάσταση γλυπτών κατά την αρχαιότητα: το παράδειγµα της αρχαϊκής γλυπτικής».
10. Βραβείο Χαριλάου Σακελλαριάδη, µε χρηµατικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για µελέτη για Έλληνα ποιητή
ή πεζογράφο που έζησε τη χρονική περίοδο 1850-1950, στην κυρία Ελένη Ι. Αραµπατζίδου για την
ανέκδοτη εργασία της «Το διακείµενο του αισθητισµού στην ποιητική του Κ.Π. Καβάφη».
11. Βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον ζωγράφο και χαράκτη κ.
Γιώργο Ιωάννου για το σύνολο της καλλιτεχνικής του δηµιουργίας.
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12. Βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον σκιτσογράφο κ. Γιάννη
Κυριακόπουλο (ΚΥΡ) για το σύνολο του καλλιτεχνικού του έργου.
13. Βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στους παραγωγούς εκποµπών και
κινηµατογραφιστές κ. Γεώργιο και κυρία Ηρώ Σγουράκη για το σύνολο του έργου τους που αφορά
στη δηµιουργία εκποµπών πνευµατικού, ιστορικού-καλλιτεχνικού περιεχοµένου, µε τα οποία
προάγεται η ελληνική ποιοτική τηλεόραση.
14. Βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην ∆ηµόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Βέροιας (1952) για το σηµαντικό εκπαιδευτικό και µορφωτικό της έργο.
15. Έπαινος, οίκοθεν, στους Γεράσιµο Μπάλλα και Νίκη Λάσκαρη Μπάλλα για το τρίτοµο έργο τους
«Λαογραφικά Κεφαλλονιάς» {Α΄ Λιανοτράγουδα (2007), Β΄ ∆ηµοτικά Τραγούδια (2010), Γ΄ Λαϊκοί
Ποιητές (2011)}, (Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών – Σειρά Μελετών και ∆ιατριβών).
16. Εύφηµος µνεία στον κ. Γεώργιο Παπασταµατίου για το βιβλίο του µε τίτλο « Η Γορτυνία του
Λάδωνα και η Τριποταµιά της (Μπέλεσι)» (Εκδόσεις ΚΟΡΑΛΙ, Αθήνα 2012).

Ι∆ΡΥΜΑ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ
1. Βραβείο Μυθιστορήµατος , µε χρηµατικό έπαθλο 6.000 ευρώ, στον κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο για το
βιβλίο «Τα παιδιά του Κάιν».
2. Βραβείο ∆ιηγήµατος, µε χρηµατικό έπαθλο 6.000 ευρώ, στον κ. Γιώργο Σκαµπαρδώνη για το
βιβλίο «Περιπολών περί πολλών τυρβάζω».
3. Βραβείο ∆οκιµίου , µε χρηµατικό έπαθλο 6.000 ευρώ, στον κ. ∆ηµήτρη Αρβανιτάκη για το βιβλίο
«Στο δρόµο για τις Πατρίδες».
4. Βραβείο Ποιήσεως, µε χρηµατικό έπαθλο 10.000 ευρώ, στον κ. Μανόλη Πρατικάκη για το σύνολο
του έργου του.
5. Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνία, µε χρηµατικό έπαθλο 10.000 ευρώ, στην κυρία Λίτσα Ψαραύτη για
το σύνολο του έργου της.

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ & ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ
1. Βραβείο Ποιήσεως, µε χρηµατικό έπαθλο 10.000 ευρώ, στον κ. Χριστόφορο Λιοντάκη για το
σύνολο του έργου του.
2. Βραβείο Μυθιστορήµατος, µε χρηµατικό έπαθλο 6.000 ευρώ, στον κ. Γιώργο Συµπάρδη για το
βιβλίο «Υπόσχεση Γάµου».
3. Βραβείο ∆ιηγήµατος, µε χρηµατικό έπαθλο 6.000 ευρώ, στην κυρία Έλενα Πέγκα για το βιβλίο
«Σφιχτές ζώνες και άλλα δέρµατα»
4. Βραβείο ∆οκιµίου, µε χρηµατικό έπαθλο 10.000 ευρώ, στον κ. Γιάννη Ευσταθιάδη για το σύνολο
του έργου του.
5. Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας, µε χρηµατικό έπαθλο 10.000 ευρώ, στην κυρία Σοφία Γιαλουράκη
για το σύνολο του έργου της.
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ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1. Βραβείο Νικολάου Καρόλου, µε χρηµατικό έπαθλο 5.000 ευρώ, απονεµόµενο σε πρόσωπο ή
συντεταγµένη οµάδα για πράξη ή δράση κοινωνικής αρετής και ευποιΐας που προήγαγε την
κοινωνική πρόνοια στη χώρα µας, στο Σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία
«Σύλλογος Γονιών παιδιών µε νεοπλασµατική ασθένεια – Η ΦΛΟΓΑ» (1982), µε την ευκαιρία
της συµπλήρωσης 30 χρόνων προσφοράς στα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο µε παροχή ιατρικής,
ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας και στήριξη των οικογενειών τους.
2. Βραβείο Αικατερίνης Π. Οικονόµου σύµφωνα µε τους όρους της διαθήκης του Γεωργίου Π.
Οικονόµου, µε χρηµατικό έπαθλο 5.000 ευρώ απονεµόµενο σε σωµατείο για εξαίρετη πράξη ή δράση
κοινωνικής ευποιΐας και φιλανθρωπίας, στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, (1972), µε την
ευκαιρία της συµπλήρωσης 40 χρόνων προσφοράς σε παιδιά, νέους και ενήλικες που πάσχουν από
εγκεφαλική παράλυση µε συστηµατική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, προγραµµάτων και
δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στη βελτίωση και προαγωγή της ποιότητας της ζωής τους.
3. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, µε χρηµατικό έπαθλο 6.000 ευρώ, για συγγραφή πρωτότυπης
επιστηµονικής µελέτης µε θέµα «Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας και οι επιπτώσεις του επί της
ελληνικής οικονοµίας σήµερα και στο άµεσο µέλλον», στους κ.κ. Τηλέµαχο Ευθυµιάδη και
Παναγιώτη Τσίντζο για την ανέκδοτη µελέτη τους µε τίτλο «Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας και
οι επιπτώσεις του επί της ελληνικής οικονοµίας σήµερα και στο άµεσο µέλλον».
4. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, µε χρηµατικό έπαθλο 6.000 ευρώ, για συγγραφή πρωτότυπης
επιστηµονικής µελέτης µε θέµα «Ο φιλοσοφικός στοχασµός στον 19ο αιώνα», στον κ. ∆ηµήτριο
Φούφουλα για την ανέκδοτη εργασία του µε τίτλο «Sociologie et utopie socialiste, Essai sur SaintSimon».

5. Βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Μιλτιάδη Λογοθέτη για
το τρίτοµο έργο του «∆ωδεκανησιακός τύπος (1848-2008). Συµβολή στη νεότερη και σύγχρονη
ιστορία της ∆ωδεκανήσου» (Νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση ∆ωδεκανήσου, 2010).
6. Βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών, µετά θάνατον, στους δύο Πακιστανούς Hamayun Anwar, 18
ετών και Wakar Ahmed, 32 ετών, για υπέρτατη πράξη αυτοθυσίας καθώς βρήκαν τραγικό θάνατο
στην προσπάθειά τους να απεγκλωβίσουν ένα ηλικιωµένο ζευγάρι από τις ράγες του τραίνου.
7. Βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως στον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο
Φλωρίνης «Ο Αριστοτέλης» (1941), για την µακρά και πολυσχιδή εθνική και πολιτιστική του
δράση.
8. Έπαινος, οίκοθεν, στον κ. Βασίλειο ∆ωροβίνη για το πολιτιστικό έργο που έχει αναπτύξει στην
περιοχή της Αργολίδας, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτιστικής δραστηριότητάς του.
9. Έπαινος, οίκοθεν, στον κ. Εµµανουήλ Καλλίγερο για τα δύο βιβλία του «Κυθηραϊκά Επώνυµα.
Ιστορική, γεωγραφική και γλωσσική προσέγγιση» (Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 2002, β΄ έκδ.
2006) και «Κυθηραϊκά Τοπωνύµια. Ιστορική Γεωγραφία των Κυθήρων» (Εταιρεία Κυθηραϊκών
Μελετών, 2011), καθώς και για την λοιπή συµβολή του στην ανάδειξη των Κυθήρων.
10. Έπαινος, οίκοθεν, στον κ. Χρίστο Φωτεινόπουλο για την πνευµατική και κοινωνική του προσφορά
στην περιοχή των Καλαβρύτων.
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11. Έπαινος, οίκοθεν, στο µη κερδοσκοπικό Σωµατείο «Ελληνοαµερικανική Ένωση» (1957) σε
αναγνώριση της πολυετούς και υψηλής στάθµης προσφοράς του σε θέµατα παιδείας και πολιτισµού
στη χώρα µας.
12. Έπαινος, οίκοθεν, στον κ. Νικόλαο Κουφό για το βιβλίο του «Παλαιά σχολεία του Οινούντος. Η
οργάνωση της εκπαίδευσης στον τ. ∆ήµο Οινούντος Λακωνίας (1800-1950)» (Πολιτιστικό και
Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Οινούντος, Σελλασία 2009).
13. Έπαινος, οίκοθεν, στον κ. Θεόδωρο Μονέο, ο οποίος µε κίνδυνο της ζωής του στις 2.11.2009
καταδίωξε ένοπλο δράστη ληστείας περιπτέρου στη Νίκαια και συνέβαλε στη σύλληψή του.
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