∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βράβευση του ακαδηµαϊκού Σταµάτιου Κριµιζή µε το “JAMES A. VAN ALLEN SPACE
ENVIRONMENTS AWARD” για τις πρωτοποριακές µελέτες του στο Περιβάλλον Ακτινοβολίας
των Πλανητών του Ηλιακού Συστήµατος.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014
Στις 10 Ιουνίου 2014, απενεµήθη στον Ακαδηµαϊκό Σταµάτιο Κριµιζή, Εταίρο του American
Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) και Οµότιµο ∆ιευθυντή του Τµήµατος ∆ιαστηµικής του
Johns Hopkins University, Applied Physics Laboratory (JHU/APU) το James A. Van Allen Space
Environments Award για το 2014. H απονοµή πραγµατοποιήθηκε σε ειδική τελετή στο AIAA Mid-Atlantic
Section 2014 Awards Banquet, στη Βαλτιµόρη. Για τη βράβευση του κ. Κριµιζή, η AIAA εξέδωσε το
παρακάτω δελτίο τύπου, το οποίο υπάρχει (στην αγγλική γλώσσα) στον σύνδεσµο:
http://www.aiaa.org/SecondaryTwoColumn.aspx?id=23805
Το James A. Van Allen Space Environments Award αποτελεί αναγνώριση της εξαιρετικής
συµβολής στη γνώση του διαστήµατος, του πλανητικού περιβάλλοντος και των αλληλεπιδράσεων,
όπως εφαρµόζονται στην εξέλιξη της Αεροναυτικής και Αστροναυτικής. Τιµά δε τον Καθηγητή
James A. Van Allen (1914-2006), έναν εξαίρετο και διεθνώς αναγνωρισµένο επιστήµονα, φηµισµένο
για την ανακάλυψη των Ζωνών Ακτινοβολίας Van Allen της Γης. Ο κ. Κριµιζής τιµήθηκε για «τις
πρωτοποριακές µελέτες στο περιβάλλον ακτινοβολίας γύρω από όλους τους πλανήτες του ηλιακού
συστήµατος και των διαπλανητικών φορτισµένων σωµατιδίων, από τον Ερµή έως το τοπικό
διαστρικό µέσο».

Ο κ. Κριµιζής παραλαµβάνει το James A. Van Allen Space Environments Award του American Institute of
Aeronautics and Astronautics (AIAA) για το 2014 από τον εισηγητή στην τελετή ∆ρ. Ralph L. McNutt, Jr .

«Είµαι ευγνώµων προς το ΑΙΑΑ, τον προτείνων του βραβείου και την Επιτροπή Βραβείων για την
επιλογή µου για αυτή την τιµή», ανέφερε ο κ. Κριµιζής. «Το βραβείο Van Allen αποτελεί εξαιρετική
διάκριση για έναν επιστήµονα του ∆ιαστήµατος, δεδοµένου ότι ο Van Allen υπήρξε πραγµατικά ο
πατέρας της ∆ιαστηµικής. Αυτό το βραβείο είναι ιδιαίτερης σηµασίας για µένα καθώς υπήρξα
φοιτητής του Van Allen και συνεργάτης του τη δεκαετία του ’60. Ο ενθουσιασµός στο Πανεπιστήµιο
της Αϊόβα εκείνα τα πρώτα χρόνια ήταν προφανής, καθώς ξέραµε ότι τα όργανα που κατασκευάζαµε
θα πετούσαν σε άγνωστες περιοχές και θα έκαναν ανακαλύψεις. Ο Van Allen µου έδωσε την ευκαιρία
να σχεδιάσω ένα πρωτοποριακό όργανο για την πρώτη αποστολή των ΗΠΑ στον Άρη και να
χρησιµοποιήσω τα δεδοµένα, όταν ήµουν ακόµη φοιτητής. Έχω εθιστεί στην περιπέτεια της
διαστηµικής επιστήµης από τότε. Ο Van Allen µού δίδαξε την πειθαρχία της σκληρής εργασίας, το
οµαδικό πνεύµα που απαιτείται για το σχεδιασµό διαστηµοσυσκευών, και τον ενθουσιασµό του να
υπηρετώ τη διαστηµική επιστήµη. Για µένα, η παραλαβή του βραβείου Van Allen είναι το
αποκορύφωµα ενός ονείρου».
Ο κ. Κριµιζής έχει συνεισφέρει σηµαντικά στην κατανόηση των χαρακτηριστικών της
σωµατιδιακής ακτινοβολίας των πλανητών µέσα στο ηλιακό µας σύστηµα. Συνεργαζόµενος µε τον
καθηγητή James Van Allen, προσδιόρισε ότι η µαγνητόσφαιρα της Γης περιέχει ιόντα ηλίου σε
αφθονία σε σχέση µε τα πρωτόνια, επιτρέποντας στους ερευνητές να καθορίσουν ότι το ήλιο δεν ήταν
διαπλανητικής προέλευσης, αλλά προερχόµενο από την ιονόσφαιρα της Γης. Ο κ. Κριµιζής επέκτεινε
την προσπάθεια αυτή, µε αποτέλεσµα το πρόγραµµα Active Magnetosphere Particle Tracer Explorer
(AMPTE), ένα συνεργατικό πρόγραµµα ανάµεσα σε ΗΠΑ-Γερµανία-Βρετανία, που δηµιούργησε τον
πρώτο κοµήτη στο διάστηµα κατασκευασµένο από τον άνθρωπο, το 1984.
Άλλα επιτεύγµατα του κ. Κριµιζή περιλαµβάνουν την εύρεση ενός ανώτατου ορίου για την
ενδογενή µαγνητική ροπή του διπόλου της Αφροδίτης, τη συνεργασία για τη δηµιουργία της
αποστολής MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging mission
(MESSENGER), τη συµµετοχή του ως επικεφαλής ερευνητής (Principal Investigator) στο πείραµα
Low Energy Charged Particle (LECP) στα Voyager 1 και 2, τα οποία ανακάλυψαν ότι η φυσική
πλάσµατος του ∆ία και του Κρόνου είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη της Γης, την προσφορά του
ως επικεφαλής ερευνητής στην αποστολή Cassini στον Κρόνο και τον Τιτάνα, όπου τα όργανα της
οµάδας του στέλνουν πίσω στη Γη εικόνες των ενεργητικών ουδέτερων ιόντων της µαγνητόσφαιρας
του Κρόνου, καθώς και επιτόπιες µετρήσεις των ηλεκτρονίων και της σύνθεσης των ιόντων.
Η ανακοίνωση της ΑΙΑΑ υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσµο:
http://www.aiaa.org/SecondaryTwoColumn.aspx?id=23805
Το πλήρες βιογραφικό του ακαδηµαϊκού Σταµάτιου Κριµιζή υπάρχει στον ακόλουθο σύνδεσµο:
http://www.academyofathens.gr/ecPage.asp?id=389&nt=18&lang=1
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