ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απονομή του Βραβείου “Lifetime Achievement Trophy” για το 2015 στο Δρ. Σταμάτιο
Κριμιζή από το Εθνικό Μουσείο Αεροπορίας και Διαστήματος των ΗΠΑ.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015
Το Εθνικό Μουσείο Αεροπορίας και Διαστήματος των ΗΠΑ (Smithsonian Air and Space
Museum) απένειμε το βραβείο “Lifetime Achievement Trophy” για το 2015 στον Σταμάτιο
Κριμιζή. Η απονομή του βραβείου έγινε σε ειδική τελετή στις 25 Μαρτίου στην Ουάσιγκτον.
Το συγκεκριμένο βραβείο, που θεσμοθετήθηκε το 1985, απονέμεται σε αναγνώριση
εξαιρετικών επιτευγμάτων στο χώρο της Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
Στους βραβευθέντες προσφέρεται μία μινιατούρα του αγάλματος “Web of Space” του John
Safer. “Οι αποδέκτες του 2015 Trophy Award έχουν προάγει σημαντικά τη διαστημική
εξερεύνηση μέσα από εντυπωσιακές ανακαλύψεις” αναφέρει ο J.R. “Jack” Dailey, εκ των
διευθυντών του Μουσείου και συμπληρώνει: “λίγοι άνθρωποι έχουν συμβάλει τόσο
σημαντικά στη γνώση μας για το ηλιακό σύστημα μέσω μίας μόνο επαγγελματικής πορείας,
όσο ο Δρ. Κριμιζής”.
Ο Δρ. Κριμιζής αναγνωρίζεται ως καινοτόμος ηγέτης στην εξέλιξη των διαστημικών
προγραμμάτων, έχοντας θεμελιώδη συνεισφορά στη διαστημική επιστήμη και εξερεύνηση.
Είναι ο μοναδικός επιστήμονας στον κόσμο που έχει ηγηθεί ή συμμετάσχει σε πειράματα
διαστημικής φυσικής που έχουν αποσταλεί και στους οκτώ πλανήτες του ηλιακού μας
συστήματος. Έχει επίσης πραγματοποιήσει αξιόλογες ανακαλύψεις στη φυσική του ηλιακού
ανέμου και της μαγνητόσφαιρας που περιβάλλει το ηλιακό μας σύστημα. Έπαιξε κρίσιμο
ρόλο στη διαμόρφωση της διαστημικής εξερεύνησης ως εισηγητής του προγράμματος
διαστημικών αποστολών Discovery της NASA και ως επικεφαλής του Τμήματος
Διαστημικής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins
στη δημιουργία των αποστολών NEAR Shoemaker, MESSENGER και New Horizons.
Σήμερα συμμετέχει σε αποστολές στον Ερμή, τον Κρόνο, τον Πλούτωνα και την Ηλιόσφαιρα,
καθώς και σε πρωτοποριακές μελέτες για την κατανόηση της μεταβατικής ζώνης προς το
μεσοαστρικό χώρο. Στη γενέτειρά του, την Ελλάδα, επιτελεί κρίσιμο έργο στην ανάπτυξη της
διαστημικής επιστήμης.
Περισσότερες πληροφορίες για το “Lifetime Achievement Trophy” καθώς και πλήρης
κατάλογος των βραβευθέντων προηγουμένων ετών είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο:
http://airandspace.si.edu/events/trophy/
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