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Πεπραγμένα του έτους 2022 

 

Το έτος 2022 είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην ιστορία του ανωτάτου πνευματικού 

ιδρύματος της χώρας:  

Πρώτον, ήταν το έτος που ακολούθησε την περίοδο της ανθρωποπαύσεως, όπου 

λόγω της πανδημίας οι συνεδριάσεις εγένοντο με μεικτό τρόπο. Δεύτερον, είναι το 

έτος στο οποίο επετεύχθησαν σπουδαίες και μοναδικές στην ιστορία της Ακαδημίας 

Αθηνών δράσεις με εξαιρετική επιτυχία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η 

υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών, του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Αθηναίων. Το Μνημόνιο αυτό 

περιλαμβάνει δύο βασικούς όρους, με τους εξής σκοπούς: 

1. Την ανάδειξη και προστασία του αρχαιολογικού χώρου και των μνημείων της 

Ακαδημίας Πλάτωνος, ώστε να εξυπηρετηθεί ο κοινωφελής σκοπός της 

ολοκλήρωσης των ανασκαφών, της διαμόρφωσης και της ανάδειξης του 

αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ακαδημίας, που συνιστούσε επιθυμία του 

Παναγιώτη Αριστόφρονος, σύμφωνα με την από 7.4.1937 διαθήκη του. 

2. Τον σχεδιασμό των υποδομών λειτουργίας του Διεθνούς Κοινού των 

Ακαδημιών στο πλαίσιο των μελετών, που θα εκπονηθούν για την κατασκευή 

του Αρχαιολογικού Μουσείου των Αθηνών. Τα γραφεία του Κοινού των 

Ακαδημιών θα εδρεύουν στο κτίριο που θα συστεγάζει και το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Αθηνών, ενώ θα προβλέπονται και κοινόχρηστοι συνεδριακοί χώροι 

για τα Μέλη όχι μόνον της Ακαδημίας Αθηνών αλλά και των απανταχού της 

γης άλλων Ακαδημιών. 

Το Υπουργείο Πολιτισμού απεδέχθη το αίτημα που του απευθύναμε να 

κατασκευάσει ακριβές αντίγραφο του όρου της Ακαδημείας (η ορθογραφία του όρου 

είναι όπως είχε γραφεί όταν κατασκευάστηκε). Η σπουδαιότητα του όρου έγκειται 

στο ότι βρέθηκε επί τόπου (in situ) και συνεπώς καθορίζει με ασφάλεια ένα όριο του 

τόπου της αρχαίας Ακαδημείας. Το ακριβές αντίγραφο ήδη κοσμεί την είσοδο της 

Αίθουσας Τελετών της Ακαδημίας Αθηνών. Τα συμπεφωνημένα άρχισαν να 
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υλοποιούνται και ο σκοπός του Μνημονίου βρίσκει ήδη σημαντικούς συμμάχους, όχι 

μόνο μεταξύ των ανά την υφήλιο Ακαδημιών αλλά και μεταξύ μεγάλων ιδρυμάτων 

όπως το Paul Getty Trust, με το οποίο επίσης η Ακαδημία Αθηνών υπέγραψε 

Μνημόνιο Συνεργασίας. Το Μνημόνιο αυτό δεν έχει μόνον εκπαιδευτικούς και 

ερευνητικούς στόχους, αλλά περιλαμβάνει και συνεργασία ανάπτυξης και 

λειτουργίας του προγράμματος του Κοινού των Ακαδημιών, σύμφωνα με τη διαθήκη 

του αειμνήστου Αριστόφρονος. Ήδη στην περιουσία της Ακαδημίας Αθηνών έγιναν 

και συνεχίζουν να γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες, όπως η ένταξη στο 

Κτηματολόγιο αλλά και η κατοχύρωση της περιουσίας που περιγράφεται στη 

διαθήκη Αριστόφρονος.  

Το έτος 2022 υπήρξε επίσης μοναδικό σε σχέση με την προκήρυξη του μεγαλύτερου 

στην ιστορία της Ακαδημίας Αθηνών αριθμού τακτικών εδρών μέσα σε ένα έτος. 

Προκηρύχθηκαν δεκαέξι (16) νέες τακτικές έδρες. Συγκεκριμένα: 

 -Στην Τάξη των ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ προκηρύχθηκαν τρείς (3) τακτικές έδρες στους 

εξής κλάδους: 

«Μαθηματική Φυσική»  

«Αειφόρος Πρωτογενής Γεωργική Παραγωγή»   

«Επιστήμη των Σύγχρονων Υλικών: Μακρο/ Μικρο/ Νάνο-δομική Αντοχή, Κόπωση»   

 

Σε αυτές εξελέγησαν εντός του 2022 δύο τακτικά Μέλη: 

- ο ομότιμος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ανδρέας 

Καραμάνος στην τακτική έδρα με τίτλο «Αειφόρος Πρωτογενής Γεωργική Παραγωγή» 

και 

- ο ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ, Μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ακαδημίας Επιστημών EURASC-Βέλγιο κ. Εμμανουήλ Φλωράτος, στην τακτική έδρα  

με τίτλο «Μαθηματική Φυσική». 

Η διαδικασία για την τρίτη έδρα είναι σε εξέλιξη.  
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-Στην Τάξη των ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, προκηρύχθηκαν εννέα (9) νέες 

τακτικές έδρες και πληρώθηκε η τακτική έδρα «Μουσικής», η οποία είχε 

προκηρυχθεί ήδη από το 2021. Συνολικά οι προκηρυχθείσες έδρες έχουν ως εξής:  

«Νεοελληνική Ιστορία (από τη σύσταση του ελληνικού κράτους ως τη σύγχρονη 

εποχή)»  

«Βυζαντινή Φιλολογία»   

«Προϊστορική Αρχαιολογία (με έμφαση στην Εποχή του Χαλκού)» 

«Ποίηση»   

«Γλωσσολογία – Διαλεκτολογία»   

«Νεοελληνική Φιλολογία» 

«Ιστορία του Ελληνισμού κατά την Ρωμαιοκρατία (Β΄ αι. π.Χ-Δ΄ αι. μ.Χ)» 

«Βυζαντινός Πολιτισμός»   

«Ρωμαϊκή Ιστορία»    

 

Στις τακτικές έδρες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, εξελέγησαν οι κάτωθι: 

- ο βιολονίστας και αρχιμουσικός κ. Λεωνίδας Καβάκος, στην τακτική έδρα της 

«Μουσικής».  

- ο ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ  κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης 

στην τακτική έδρα με τίτλο «Γλωσσολογία – Διαλεκτολογία» και 

- ο ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Νομικής Σχολής 

του ΕΚΠΑ κ. Γεώργιος Δερτιλής, στην τακτική έδρα με τίτλο «Νεοελληνική Ιστορία 

(από τη σύσταση του ελληνικού κράτους ως τη σύγχρονη εποχή)».   

Οι διαδικασίες για τις υπόλοιπες έδρες είναι σε εξέλιξη.  
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-Στην Τάξη των ΗΘΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ προκηρύχθηκαν τέσσερις (4) 

τακτικές έδρες στους εξής κλάδους: 

«Ηθική των Επιστημών – Βιοηθική»  

«Δημόσιο Δίκαιο (Διοικητικό Δίκαιο - Συνταγματικό Δίκαιο)» 

«Διεθνείς Θεσμοί και Ανθρώπινα Δικαιώματα»   

«Κοινωνική Θεωρία»    

 

Στις παραπάνω τακτικές έδρες εξελέγησαν οι κάτωθι: 

- ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής 

του ΕΚΠΑ κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, στην τακτική έδρα «Δημόσιο Δίκαιο 

(Διοικητικό Δίκαιο - Συνταγματικό Δίκαιο)»    

- o ομότιμος Καθηγητής της Φιλοσοφίας του Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΕΚΠΑ, 

κ. Παύλος Σούρλας, στην τακτική έδρα με τίτλο «Ηθική των Επιστημών -Βιοηθική».   

Οι διαδικασίες για τις υπόλοιπες έδρες είναι σε εξέλιξη.  

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ  

Η Ακαδημία Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της 7ης Απριλίου 2022, 

εξέλεξε ως Επίτιμο Μέλος της, τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Emmanuel 

Macron, σε αναγνώριση της εμπνευσμένης και ουσιαστικής συμβολής του στην 

προώθηση και ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, καθώς και για την πολύπλευρη 

και σημαντική υποστήριξη της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου.  

 

ΞΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ  

Κατά το 2022 εξελέγη ως ξένος εταίρος ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Freiburg 

και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών κ. Bernhard Zimmermann, στον 
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κλάδο της ‘’Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας’’ στην Τάξη των ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.   

 

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

Στην Τάξη των ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ το έτος 2022, εξελέγη ο Καθηγητής κ. Alberto 

Carpinteri ως Ανεπιστέλλον Μέλος της στον κλάδο της ‘’Τεχνικής Μηχανικής’’. 

********************* 

Μία τρίτη επιτυχία του έτους 2022 ήταν η αύξηση των Μελών της Γ’ Τάξεως της 

Ακαδημίας Αθηνών από 15 σε 25, καθώς και του συνολικού αριθμού εδρών τακτικών 

Μελών της Ακαδημίας Αθηνών οριζομένων σε 75 τακτικά Μέλη. Η Ακαδημία Αθηνών 

έχει επιπλέον σαράντα πέντε (45) ξένους εταίρους, τριακόσια (300)  Αντεπιστέλλοντα 

Μέλη, σαράντα πέντε (45) Πρόσεδρα τα οποία ουδέποτε έχουν ενεργοποιηθεί και 

Επίτιμα Μέλη αόριστα ως προς τον αριθμό και την Τάξη.  

Το 2022 συνεστήθη από την Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών η Επιτροπή 

Αναθεώρησης του Οργανισμού της Ακαδημίας.  

Κατά την πανηγυρική Συνεδρία του Μαρτίου 2022,  απενεμήθη το ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΤΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, στον πρώην Καθηγητή του Πανεπιστήμιου 

Αθηνών Παύλο Καλλιγά, για την συμβολή του στον κλάδο των ιστορικών και 

κοινωνικών επιστημών.  

Επίσης, προκηρύχθηκε το ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2022-2023, το οποίο θα 

απονεμηθεί στην Πανηγυρική Συνεδρία του Μαρτίου 2023 στο επιστημονικό πεδίο: 

«Αριστείο των Θετικών Επιστημών, απονεμόμενο σε Έλληνα επιστήμονα στον κλάδο 

του Θαλασσίου Περιβάλλοντος, εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο 

οποίος, παράλληλα προς το σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών εργασιών 

του, συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό με έργο που εκπόνησε κατά την τελευταία τετραετία 

στην πρόοδο της Επιστήμης του Θαλασσίου Περιβάλλοντος». 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ :  

Κατά το έτος 2022 πραγματοποιήθηκαν οι εξής συνεδριάσεις:  

12 Συνεδρίες της Συγκλήτου και 9 πράξεις δια περιφοράς 

24 Συνεδριάσεις Ολομελείας  

10 Συνεδριάσεις Α΄ Τάξεως Θετικών Επιστημών  

11 Συνεδριάσεις Β΄ Τάξεως των Γραμμάτων και Καλών Τεχνών 

8 Συνεδριάσεις Γ΄ Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών  

 

Τέλος, συνεχίστηκε και κατά το τρέχον έτος (2022) η χορήγηση δώδεκα (12) 

υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα 

των Κληροδοτημάτων  που διαχειρίζεται η Ακαδημία Αθηνών. 

Κατά το 2022 α π ε β ί ω σ ε από τα τακτικά Μέλη, ο ομότιμος Καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος κατείχε την έδρα 

του Δημοσίου Δικαίου στην Ακαδημία Αθηνών. Από τους Ξένους Εταίρους απεβίωσε 

ο Βάσος Καραγιώργης, ομότιμος Καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της 

Κύπρου. Ενώ από τα Αντεπιστέλλοντα Μέλη απεβίωσαν τα εξής αείμνηστα Μέλη:  

- Στην Τάξη των ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ο Καθηγητής Ευστράτιος (Στρατής) Αβραμέας,  

πρώην Διευθυντής  του Τμήματος Ανοσολογίας του Ινστιτούτου Pasteur στο Παρίσι 

(1930, 1985, 2022)  

- Στην Τάξη των ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ο Καθηγητής Νεοελληνικής Ποίησης 

και Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Princeton και Αντεπιστέλλον Μέλος στην Τάξη των 

Γραμμάτων και Καλών Τεχνών,  Edmund Keeley (1928, 2001, 2022).  

-Στην Τάξη των ΗΘΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ο Μητροπολίτης Διοκλείας κυρού 

Κάλλιστος Γουέαρ (Ware),  Καθηγητής Ορθοδόξου Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της 

Οξφόρδης και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας στον κλάδο της ‘’Θεολογίας’’ 

(1934 - 2007 - 2022).  

************** 
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ΠΑΓΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ της Ακαδημίας κατά το έτος 2022: 

- Εγκατάσταση Νέων Αρχών Ακαδημίας Αθηνών έτους 2022 - Τρίτη 18.1.2022.   

Σύνοψη προτεραιοτήτων της Προεδρίας για το έτος 2021 και απολογισμός έργου των   

ερευνητικών κέντρων, γραφείων και ιδρυμάτων της Ακαδημίας Αθηνών από τον 

απερχόμενο Πρόεδρο του έτους 2021, κ. Λουκά Χριστοφόρου. 

Ομιλία του νέου Προέδρου της Ακαδημίας για το έτος 2022, κ. Αντωνίου Ρεγκάκου με 

τίτλο: «Μετα-ανθρωπισμός, ανθρωπισμός και αρχαιότητα». 

 

-Πανηγυρική Συνεδρία για τον εορτασμό της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821- Τρίτη 

23 Μαρτίου 2022. 

Εκφώνηση του Πανηγυρικού από τον ακαδημαϊκό κ. Θ. Παπαγγελή με τίτλο: "not for 

the Greeks?  Ο δύσθυμος φιλελληνισμός του “Βυρωνικού Ήρωα”".  

Απονομή του Αριστείου των Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών έτους 2022 στον κ. 

Παύλο Καλλιγά. 

Αναγγελία και επίδοση τιμητικών διακρίσεων Δεκεμβρίου 2021 από τον Πρόεδρο κ. 

Αντώνιο Ρεγκάκο και τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών κ. Χρήστο Ζερεφό. 

Προκήρυξη Αριστείου των Θετικών Επιστημών, για το έτος 2023, στον κλάδο του 

‘’Θαλασσίου Περιβάλλοντος’’. 

 

-Πανηγυρική Συνεδρία για τον Εορτασμό της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 - 

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022. 

Εκφώνηση του Πανηγυρικού λόγου από τον ακαδημαϊκό κ. Μανώλη Κορρέ με θέμα 

«Οι αρχαιότητες στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο». 

Απονομή Αργυρού Μεταλλίου της Ακαδημίας στον πεσόντα ήρωα του ’40 

Συνταγματάρχη Μαρδοχαίο Φριζή.  

******************** 
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ:   

-Υποδοχή (18.3.2022) του Ξένου Εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Gérard Mourou, 

κατόχου Βραβείου Νόμπελ Φυσικής 2018, Καθηγητή στο Haut Collège της École 

Polytechnique Γαλλίας και Επιτίμου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν ΗΠΑ. 

Παρουσίαση του έργου του ξένου εταίρου από τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας 

κ. Χρήστο Ζερεφό.  Ομιλία κ. Gérard Mourou με τίτλο: “Passion Extreme Light”. 

-Υποδοχή (12.4.2022) του Αντεπιστέλλοντος Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κ. Sadis 

Matalon, Διακεκριμένου Καθηγητή Αναισθησιολογίας, Alice McNeal Endowed Chair 

και Αντιπροέδρου Έρευνας Τμήματος Αναισθησιολογίας και Περιεγχειρητικής 

Ιατρικής της Σχολής του Heersing στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα των ΗΠΑ. 

Παρουσίαση του έργου του νέου Μέλους από τον ακαδημαϊκό κ. Γεώργιο Κόλλια. 

Ομιλία του κ. Sadis Matalon με τίτλο: “The Long Road to Ithaca: A Physiologist’s 

Journey”. 

- Υποδοχή (17.5.2022) του τακτικού Μέλους κ. Ανδρέα Τζάκη, Καθηγητή 

Χειρουργικής-Μεταμοσχεύσεων, Επιτίμου Διευθυντή Μεταμοσχεύσεων Cleveland 

Clinic Enterprise. Παρουσίαση του έργου του από τον ακαδημαϊκό κ. Χαράλαμπο 

Ρούσσο. Ομιλία του κ. Τζάκη με τίτλο: «Μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα, 2022». 

- Υποδοχή (18.5.2022) του Επιτίμου Μέλους κ. Jean-Claude Juncker, πρώην Προέδρου 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου. 

Παρουσίαση του έργου του από τον ακαδημαϊκό κ. Λουκά Παπαδήμο. Ομιλία του κ. 

Juncker με τίτλο : “Quel avenir pour l’Europe?”. 

- Υποδοχή (24.5.2022) του Ξένου Εταίρου κ. Hans-Joachim Gehrke, Ομότιμου 

Καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου Freiburg της Γερμανίας. Παρουσίαση 

του έργου του από τον Πρόεδρο κ. Αντώνιο Ρεγκάκο. Ομιλία του κ. Gehrke με τίτλο: 

“Πόλις και Παιδεία". 

-Υποδοχή (31.5.2022) του Ξένου Εταίρου κ. Irad Malkin, Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής 

Ιστορίας, Μεσογειακής Ιστορίας και Πολιτισμών του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ. 

Παρουσίαση του έργου του από τον Πρόεδρο κ. Αντώνιο Ρεγκάκο. Ομιλία του κ. Irad 

Malkin με τίτλο: “Greek drawing lots: From Egalitarianism to democracy". 
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- Υποδοχή (31.5.2022) του Αντεπιστέλλοντος Μέλους κ. Αναστάσιου Γερμενή, 

Ομότιμου Καθηγητή Ανοσολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου της 

Θεσσαλίας. Παρουσίαση του έργου του από τον ακαδημαϊκό κ. Χαράλαμπο 

Μουτσόπουλο. Ομιλία του κ. Γερμενή με τίτλο: “Ανοσολογία: Η περιπέτεια της 

βιολογικής ταυτότητας”. 

- Υποδοχή (14.6.2022) του Ξένου Εταίρου κ. Philippe C. Schmitter, Ομότιμου 

Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη 

Φλωρεντία. Παρουσίαση του έργου του από τον ακαδημαϊκό κ. Νικηφόρο 

Διαμαντούρο. Ομιλία του κ. Schmitter με τίτλο: "Making the European Union into a 

Post-liberal Democracy and Why bother?". 

- Υποδοχή (18.10.2022) του Αντεπιστέλλοντος Μέλους κ. Ευάγγελου Γραγουδά, 

Καθηγητή Οφθαλμολογίας στην Έδρα “Charles Edward Whitten” της Ιατρικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου του Harvard. Παρουσίαση του έργου του από τον ακαδημαϊκό κ. 

Χαράλαμπο Ρούσσο. Ομιλία του κ. Γραγουδά με τίτλο: «Θεραπεία των κακοήθων 

μελανωμάτων του οφθαλμού με πρωτόνια». 

- Υποδοχή (29.11.2022) του τακτικού Μέλους βιολονίστα και αρχιμουσικού κ. 

Λεωνίδα Καβάκου. Παρουσίαση του έργου του από τον Γενικό Γραμματέα της 

Ακαδημίας κ. Χρήστο Ζερεφό. Ομιλία κ. Καβάκου με τίτλο: «Η μουσική είναι ζωή και 

η ζωή είναι μουσική». 

-Υποδοχή (7.12.2022) του Αντεπιστέλλοντος Μέλους κ. Γεωργίου Β. Γιαννάκη, 

Καθηγητή στην Προεδρική Έδρα McNight της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Μινεσότα (ΗΠΑ). Παρουσίαση του 

έργου του από τον ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Βαγενά. Ομιλία κ. Γιαννάκη με τίτλο: 

«Ο πηγαιμός Κόρινθος-Ακαδημία γεμάτος σήματα, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, 

μάθηση». 

-Υποδοχή (7.12.2022) του Ξένου Εταίρου κ. Peter John Barnes, Καθηγητή 

Πνευμονολογίας του Imperial College του Λονδίνου. Παρουσίαση του έργου του από 

τον ακαδημαϊκό κ. Χαράλαμπο Ρούσσο. Ομιλία του κ. Barnes με τίτλο: «Can we 

reverse age-related diseases to prolong healthy life?». 
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- Υποδοχή (19.12.2022) του τακτικού Μέλους κ. Προκόπιου Παυλόπουλου πρώην 

Προέδρου της Δημοκρατίας και Επιτίμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. 

Παρουσίαση του έργου του από τον ακαδημαϊκό κ. Απόστολο Γεωργιάδη. Ομιλία του 

κ. Παυλόπουλου με τίτλο: «Θεσμικές διαστάσεις της συνταγματικής κατοχύρωσης 

της αστικής ευθύνης του Δημοσίου. Οι διακυμάνσεις του διαλόγου θεωρίας και 

νομολογίας». 

 

Το 2022 πραγματοποιήθηκαν στην Ακαδημία Αθηνών σημαντικές διεθνούς και 

εθνικής σημασίας επιστημονικές-καλλιτεχνικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου. 

Σημαντικά συνέβαλλαν τα νέα έργα συντήρησης και φωτισμού στην Ανατολική 

Αίθουσα της Ακαδημίας, όσο και του εν γένει ηχητικού συστήματος, το οποίο 

διαρκώς βελτιούται με κατάλληλες παρεμβάσεις. Μεταξύ των σπουδαίων 

εκδηλώσεων είναι οι δύο μουσειακές εκθέσεις που έλαβαν χώρα στην Ανατολική 

Αίθουσα, η συνέχεια των μουσικών σεμιναρίων του κ. Λεωνίδα Καβάκου καθώς και 

εκδηλώσεις σημαντικών διεθνών οργανώσεων από διακεκριμένα Πανεπιστήμια 

όπως το Harvard, το Princeton, η Οξφόρδη κ.α. Συγκεκριμένα: 

Στις 30 Μαρτίου 2022, η Ακαδημία Αθηνών εγκαινίασε την έκθεση με τίτλο 

«Ελευθερίας αφηγήσεις, η Ακαδημία Αθηνών τιμά το 1821» για την 200η επέτειο της 

Εθνικής Παλιγγενεσίας. Στην Έκθεση τιμήθηκε η προετοιμασία για την εξέγερση του 

ελληνικού έθνους μαζί με τη συμβολή των Ελλήνων και ξένων Διαφωτιστών και 

Φιλελλήνων στην ιδεολογική προετοιμασία του Αγώνα κατά την προεπαναστατική 

περίοδο. Την εποπτεία της έκθεσης είχαν οι ακαδημαϊκοί κ.κ. Χρήστος Ζερεφός, 

Μιχαήλ Τιβέριος, Χρύσα Μαλτέζου, Πασχάλης Κιτρομηλίδης, ενώ την επιμέλεια της 

έκθεσης είχε η κα Λουϊζα Καραπιδάκη και τον συντονισμό η κα Ειρήνη Τσούρη. Πολλά 

από τα μοναδικά εκθέματα, που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά, ανήκουν στα 

αρχεία των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και στη Βιβλιοθήκη της 

Ακαδημίας.  

Από τον Νοέμβριο του 2022, η Ακαδημία Αθηνών διοργάνωσε την έκθεση «Ο Ιάκωβος 

Καμπανέλλης επιστρέφει στην Ακαδημία Αθηνών» για να τιμήσει τη μνήμη του 

Ακαδημαϊκού στην έδρα της «Θεατρικής Δραματουργίας», στο πλαίσιο του 
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λογοτεχνικού έτους «Ιάκωβος Καμπανέλλης 2022». Στην έκθεση παρουσιάζεται 

σπάνιο αρχειακό υλικό από την Ακαδημία Αθηνών, από το προσωπικό αρχείο του 

Ιάκωβου Καμπανέλλη, αδημοσίευτο υλικό από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το 

Αρχείο Γενικής Γραμματείας Τύπου & Πληροφοριών, φωτογραφίες από το ιστορικό 

αρχείο της ΕΡΤ και η ταινία «Ιάκωβος Καμπανέλλης, η ζωή και το έργο του», του 

Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.  

Οι θεματικές ενότητες της έκθεσης αφορούν το πολυσχιδές έργο του Ιάκωβου 

Καμπανέλλη στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην ποίηση καθώς και τα 

μελοποιημένα ποιήματά του. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο εμβληματικό πεζό έργο 

«Μαουτχάουζεν», που  μεταφέρει τα βιώματά του από το ναζιστικό στρατόπεδο 

συγκέντρωσης. Επιπλέον, προβάλλονται τεκμήρια από τη δράση του για την 

επιστροφή των πρώην κρατουμένων στις πατρίδες τους μετά την απελευθέρωση. 

Μία ξεχωριστή ενότητα είναι αφιερωμένη και στον διεθνή Καμπανέλλη, στην οποία 

παρουσιάζονται μεταφρασμένα βιβλία του σε πολλές γλώσσες. Την επιμέλεια της 

έκθεσης έχει η κα Λουΐζα Καραπιδάκη, υπεύθυνη μουσειακής συλλογής του Κέντρου 

Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. 

Στις 27 Μαΐου 2022 η Ακαδημία Αθηνών φιλοξένησε το Συνέδριο της γαλλικής 

Εφημερίδας Le Figaro «Les Journées Athéniennes». 

Στις 17 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ ενεργειακών 

εκπροσώπων της Ακαδημίας Αθηνών και της Κυπριακής Ακαδημίας. 

Στις 6-8 Ιουλίου 2022 φιλοξενήθηκε το Συνέδριο “Ancient Wisdom for Modern 

Challenges” που συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

“Sustainable Development Solutions Network (SDSN)”, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, 

την Ακαδημία Αθηνών δια του Κέντρου Φιλοσοφίας, το Ίδρυμα Λασκαρίδη κ.α. Το 

Συνέδριο θα επαναληφθεί το 2023.  

Στις 16 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε Επιστημονική Ημερίδα της Διεθνούς 

Ακαδημίας Αστροναυτικής (ΙΑΑ) στην Κεντρική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας 

Αθηνών. Διοργάνωση από το Γραφείο Διαστημικής Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών 

στο πλαίσιο του 44ου Παγκοσμίου Συνεδρίου της Διεθνούς Επιτροπής Επιστημονικής 

https://icre8.us4.list-manage.com/track/click?u=627cf2fd3d05fe4703e0e5f2e&id=4a6f34cec5&e=0640d78284
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Έρευνας για το Διάστημα COSPAR, με εκατοντάδες συνέδρους από περισσότερες από 

40 χώρες. 

 

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Πανηγυρική Συνεδρία 

απονομής του Διεθνούς Βραβείου Φιλελληνισμού Lord Byron, σε συνδιοργάνωση με 

την Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό και πρωτοβουλία του κ. 

Κωνσταντίνου Βελέντζα. 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 η Ακαδημία Αθηνών φιλοξένησε μέρος των 

δραστηριοτήτων του Συνεδρίου Athens Democracy Forum (ADF). Χαιρετισμός από 

τον Αντιπρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών κ. Μιχαήλ-Κωνσταντίνο Σταθόπουλο. 

Στις 10 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα για τον Μικρασιατικό 

Ελληνισμό. Την έναρξη κήρυξε ο Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Μιχαήλ-

Κωνσταντίνος Σταθόπουλος ενώ ομιλητές ήταν οι ακαδημαϊκοί κ. Μιχάλης Τιβέριος, 

κα Χρύσα Μαλτέζου και κ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης.  

Στις 15 Νοεμβρίου 2022 φιλοξενήθηκε η Εναρκτήρια Συνεδρία του GFCC Global 

Innοvation Summit (GIS). Χαιρετισμός από την ακαδημαϊκό κα Αντωνία Τριχοπούλου. 

Στις 28 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η 25η ετήσια απονομή του London 

Hellenic Prize. Απονομή Βραβείου από την Α.Ε. την Προέδρο της Δημοκρατίας κα 

Κατερίνα Σακελλαροπούλου προς τον ακαδημαϊκό κ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη και προς 

τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Τσουκαλά για το έργο: The Greek Revolution. Α Critical 

Dictionary (The Belknap Press of Harvard University Press). 

Από το 2022 και μετά, η Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών συνέχισε να 

αποτελεί τον βραχίονα ή και μοχλό επικοινωνίας του ανωτάτου πνευματικού 

ιδρύματος με την ελληνική και διεθνή κοινωνία, την Επιστήμη και τις Τέχνες. 

Πραγματοποιήθηκαν 11 σημαντικές εκδηλώσεις και επιστημονικές συναντήσεις, οι 

οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της 

Ακαδημίας Αθηνών και αποδεικνύουν την εξωστρέφεια της Ακαδημίας (βλ. Πίνακα 

Συμπληρωματικών Εκδηλώσεων στο συνημμένο Παράρτημα).  
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Από τους ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και του Ιδρύματος 

Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, συνεχίσθηκε η επιτυχής 

δημοσίευση επιστημονικών εργασιών πρωτότυπων, σε σημαντικής απήχησης 

επιστημονικά περιοδικά και άλλες εκδόσεις. Οι λεπτομέρειες στο δημοσιευμένο έργο 

των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών συμπεριλαμβάνονται στον ειδικό 

Τόμο με τίτλο «Το έργο και η προσφορά των Ερευνητικών Κέντρων, Γραφείων και 

Ιδρυμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2022», η οποία είναι ανηρτημένη στην 

ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών.  

Κατά το έτος 2022, η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών διαχειρίστηκε 60 

ερευνητικά προγράμματα εκ των οποίων τα 9 αφορούσαν σε νέες εντάξεις.  Από τα 

60 ερευνητικά προγράμματα τα 15 είναι ανταγωνιστικά, δηλαδή προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, το ΕΛΙΔΕΚ και το HORIZON EUROPE. Από τη 

διαχείριση αυτών των προγραμμάτων, η Επιτροπή Ερευνών είχε έσοδα 595.895,91 

ευρώ. Επίσης, η Πράξη με θέμα: "Καινοτόμες δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του 

Πολιτιστικού και Επιστημονικού αποθέματος της Ακαδημίας Αθηνών" εντάχθηκε στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 

2014-2020". 

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα από τα μισθωμένα ακίνητα των 

κληροδοτημάτων ενώ συνεχίσθηκαν οι προσπάθειες θωράκισης του Μεγάρου με 

πυρανίχνευση και πυρασφάλεια, οι οποίες ελπίζεται να ολοκληρωθούν εντός του 

2023. Τέλος, η Ακαδημία Αθηνών συνέχισε να συνεργάζεται με όλους τους διεθνείς 

Οργανισμούς με τους οποίους είναι πλήρες Μέλος. 

Ακούσατε ένα μέρος του έργου της Ακαδημίας Αθηνών που συντελέστηκε κατά το 

2022. Η λοιπή ερευνητική φετινή δραστηριότητα των ερευνητικών Κέντρων και 

Γραφείων της Ακαδημίας Αθηνών θα ανακοινωθεί αναλυτικά από τον Πρόεδρο της 

Ακαδημίας Καθηγητή κ. Αντώνιο Ρεγκάκο στις 12 Ιανουαρίου 2023, κατά την 

εγκατάσταση των νέων Αρχών της Ακαδημίας.  

Με αυτές τις σκέψεις και αφού ευχαριστήσω τα εν Ακαδημία τακτικά Μέλη και τις 

Υπηρεσίες της Ακαδημίας Αθηνών για τη γενικότερη συμβολή τους στο έργο της 
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Ακαδημίας Αθηνών, εύχομαι σε όλους Καλά Χριστούγεννα και ευτυχές το Νέο Έτος 

με υγεία.  

Έχω τώρα την τιμή να παρακαλέσω τον κ. Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών να σας 

παρουσιάσει τον Πίνακα Τιμωμένων της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2022. Κύριε 

Πρόεδρε, έχετε το λόγο.  
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ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ                

 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 20  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΜΕΝΩΝ  

 

* * * 

 

 

Χρυσό Μετάλλιο στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας (Στρατό Ξηράς, Πολεμικό 

Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία) για την επί σειρά ετών κατάσταση επαγρύπνησης, 

ετοιμότητας και επιχειρησιακών επεμβάσεων στην οποία βρίσκονται, 

αντιμετωπίζουσες με επιτυχία την έργω και λόγω παραβατική, προκλητική και 

επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας, εξασφαλίζουσες την ακεραιότητα του 

εθνικού χώρου και την απρόσκοπτη ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων 

του Κράτους.  

 

Αργυρό Μετάλλιο στον Ομότιμο Καθηγητή Καρδιολογίας και εκ των 

εγκυροτέρων καρδιολόγων στην Ελλάδα και διεθνώς κ. Βασίλειο - Διονύσιο 

Κόκκινο, ως ένδειξη αναγνώρισης και έκφραση τιμής για το πλουσιότατο 

κλινικό, διδακτικό, ερευνητικό και κοινωνικό του έργο.   

 

Βραβείο στον πρώην Πρέσβη της Ελλάδος στο Κάϊρο κ. Νικόλαο Γαριλίδη για 

τις καίριες ενέργειές του για τον εντοπισμό και την κατάδειξη του επί της οδού 

Safia Zaghloul στην Αλεξάνδρεια ευρισκομένου ακινήτου, ανήκοντος στο 

κληροδότημα  Ιωάννας & Παναγιώτη Αριστόφρονος, για την εν γένει συνεισφορά 

του στην ανεύρεση και τον εντοπισμό κρίσιμων εγγράφων που κατοχυρώνουν τα 

δικαιώματα της Ακαδημίας Αθηνών επί των ακινήτων του κληροδοτήματος 

Αριστόφρονος, καθώς και για την αναζήτηση ακινήτων από άλλα κληροδοτήματα 

της Ακαδημίας Αθηνών στην Αίγυπτο.  

 

Βραβείο Αικατερίνης Π. Οικονόμου με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, 

απονεμόμενο σε γυναίκα ή γυναικεία οργάνωση-σωματείο για εξαίρετη πράξη ή 

δράση κοινωνικής ευποιίας και φιλανθρωπίας στην κυρία Ειρήνη Κατσοτούρχη 

- Θηραίου ή αλλιώς ‘’κυρά Ρηνιώ’’, μοναδική κάτοικο της βραχονησίδας 

Κίναρος, 16 μίλια μακριά από την Αμοργό και 38 μίλια από την Κάλυμνο, για το 

ήθος,  τον ανιδιοτελή πατριωτισμό της και το παράδειγμα που εκπέμπει.  Η κυρά 

Ρηνιώ τα τελευταία 20 χρόνια ζει μόνιμα στην βραχονησίδα Κίναρο, μόνη της 

κάτω από αντίξοες συνθήκες, φροντίζει το μνημείο των πεσόντων ηρώων του 

Πολεμικού Ναυτικού και κάθε μέρα υψώνει με περηφάνια ψηλά την ελληνική 

σημαία.   
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Α΄  ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

 

1. Βραβείο Κωνσταντίνου Κτενά, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, από τα 

έσοδα του Κληροδοτήματος Ευθυμίας Μερτσάρη, για την βράβευση πρωτότυπης 

επιστημονικής εργασίας, με την οποία προωθείται η ορυκτολογική γνώση του 

ελληνικού χώρου, στις κυρίες Άννα Μπουρλίβα και Λαμπρινή Παπαδοπούλου 

για την εργασία τους με τίτλο: «Αξιολόγηση σε εργαστηριακές συνθήκες της 

στοματικής και πνευμονικής βιοπροσβασιμότητας ιχνοστοιχείων 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος σε ελληνικές ιπτάμενες τέφρες: Εκτίμηση του 

κινδύνου για την υγεία μέσω της κατάποσης και της εισπνοής» [«In vitro 

assessment of oral and respiratory bioaccessibility of trace elements of 

environmental concern in Greek fly ashes: Assessing health risk via ingestion and 

inhalation»].  

 

2. Βραβείο Νικολάου Κ. Αρτεμιάδη, αθλοθετούμενο από την σύζυγό του 

Ζαφειρία Ν. Αρτεμιάδη, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για την βράβευση 

πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας αναφερομένης σε τομείς της Μαθηματικής 

Ανάλυσης, στον κύριο Δημήτριο Νταλαμπέκο, για την εργασία του με τίτλο «Μη 

αφαιρεσιμότητα του τριγώνου του Sierpiński» [«Non-removability of the 

Sierpiński gasket»].  

  

3. Βραβείο Αριστείας στα Μαθηματικά “Παναγιώτη Μέγα”, που 

αθλοθέτησαν τα παιδιά του επ’ ευκαιρία της συμπληρώσεως, το έτος 2022, εκατό 

χρόνων από την γέννησή του, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την βράβευση 

του μαθητή ή της μαθήτριας με την καλύτερη επίδοση στην Διεθνή Ολυμπιάδα 

Μαθηματικών του έτους 2022, στον μαθητή του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις 

στο Νικηφόρο Δράμας, Πρόδρομο Φωτιάδη, ο οποίος, σύμφωνα με σχετικό 

έγγραφο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, είχε την καλύτερη επίδοση στην 

προαναφερθείσα διοργάνωση.   

  

4. Βραβεία Δημ. Λαμπαδαρίου, με χρηματικά έπαθλα 500 ευρώ έκαστο, 

απονεμόμενα στους ικανοτέρους στο μάθημα της Γεωδαισίας αποφοίτους των 

αρμοδίων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Ε.Μ.Π και Α.Π.Θ, του ακαδημαϊκού 

έτους 2020-2021, στους δύο αποφοίτους  που έλαβαν στο μάθημα της Γεωδαισίας 

βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 8,5 («Άριστα») α) κα Ειρήνη Σταυροπούλου 

(Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής 

του ΕΜΠ, βαθμός στο μάθημα της Γεωδαισίας: 10) και β) στον κ. Οδυσσέα 

Κουτσοκέρα (Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, βαθμός 

στο μάθημα της Γεωδαισίας: 9).  

 

5. Βραβείο Πραξιτέλους Αργυροπούλου, με χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ, για  

πρωτότυπη θεωρητική ή εργαστηριακή εργασία, η οποία να έχει εκπονηθεί από 
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Έλληνα διπλωματούχο πολιτικό ή αγρονόμο τοπογράφο – μηχανικό στους τομείς 

της Υδραυλικής Επιστήμης ή της Υδρολογίας, στους κυρίους  Ιωάννη Μ. Κούρτη, 

Ευάγγελο Μπαλτά και Βασίλειο Α. Τσιχριντζή, για την εργασία τους με τίτλο   

«Μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση για τη σύγκριση κλασικών και 

αειφόρων μέτρων μετριασμού του πλημμυρικού κινδύνου σε αστικές λεκάνες 

απορροής» [«A robust approach for comparing conventional and sustainable flood 

mitigation measures in urban basins»].  

 

6. Βραβείο Αχιλλέως και Αικατερίνης Διονυσοπούλου, με χρηματικό 

έπαθλο 1.500 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας με 

θέμα από την έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου, στους κυρίους 

Ιωάννη Χατζηπαπά, Νικόλαο Καθοπούλη και Αθανάσιο Πρωτοπαπά, για την 

εργασία τους με τίτλο «Ασύρματη λαπαροσκόπηση στη δεκαετία του 2020: 

Τεχνολογία αιχμής στη Χειρουργική» [«Wireless Laparoscopy in the 2020s: State-

of-the-Art Technology in Surgery»].  

 

7. Βραβείο Βασιλικής χήρας Γερασίμου  Νοταρά, με χρηματικό έπαθλο 1.500 

ευρώ, εις μνήμην Γεωργίου Ι. Δεμερτζή, για την βράβευση πρωτότυπης 

επιστημονικής εργασίας επί της θεραπείας του καρκίνου ή επί της θεραπείας των 

παθήσεων της καρδιάς, στην κυρία Σοφία Κυριακίδη και στον κ. Χρήστο 

Χατζηγιάννη, για την εργασία τους με τίτλο: «Αλληλεπίδραση χοληστερόλης, 

λιπιδικών διπλοστιβάδων και του υποδοχέα ΑΤ1: Ένα μοτίβο πρόσδεσης της 

χοληστερόλης αποκαλύπτεται»  [«Interplay of cholesterol, membrane bilayers and 

the AT1R: A cholesterol consensus motif on AT1R is revealed»].  

8. Λυκούργειο βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για την βράβευση 

πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας επί θέματος Θεωρητικής Φυσικής, στους 

κυρίους Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Κωνσταντίνο Σιμσερίδη για την 

εργασία τους με τίτλο «Περιοδικά, οιονεί περιοδικά, μορφοκλασματικά, 

Kolakoski, και τυχαία δυαδικά πολυμερή: Ενεργειακή δομή και μεταφορά 

φορτίου» [«Periodic, quasiperiodic, fractal, Kolakoski, and random binary 

polymers: Energy structure and carrier transport»]. 

 

9. Bραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για την 

βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας που αφορά σε κλάδο της 

Χημείας, στον κ. Νικόλαο Νικήτα για την εργασία του με τίτλο «Φωτοχημική 

σύνθεση ακεταλών με χρήση της θειουρίας του Schreiner ως καταλύτη» 

[«Photochemical synthesis of acetals utilizing Schreiner’s thiourea as the catalyst»].  

 

10. Βραβείο Χίλδεγαρδ χήρας Λεωνίδα Ζέρβα, με χρηματικό έπαθλο 1.500 

ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας στην Οργανική 

Χημεία, στον κ. Κωνσταντίνο Νεοχωρίτη για την εργασία του με τίτλο 

«Σύνθεση τετραζολο ινδολίων μέσω αντιδράσεων πολλών συστατικών» [«A 

multicomponent tetrazolo indole synthesis»].   
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11. Βραβείο Ευτυχίας Ευταξιοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, στη 

μνήμη του Αντιπλοιάρχου Κων. Ν. Ευταξιοπούλου, για την βράβευση μελέτης που 

να αφορά στο Ναυτικό μας ή γενικότερα στη θάλασσά μας, στον κ. Ελευθέριο 

Σφακτό, Επικελευστή ε.α., για το βιβλίο του με τίτλο «Υπαξιωματικός και 

Πολεμικό Ναυτικό ....στο πέρασμα του χρόνου από τις Τριήρεις στις Φρεγάτες. 

Ιστορία Σχολών Υπαξιωματικών 1879-2020» (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, 

Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, Αθήνα  2021).  

 

12. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στο έργο «Ο 

Ναυτικός Αγώνας του 1821» (Αθήνα 2021), αποτέλεσμα συνεργασίας της  

‘’Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος/Εθνικού Ιστορικού Μουσείου’’ 

με το ‘’Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»/Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και 

Παράδοσης’’, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση 

του 1821.  

13. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον Ιατρό 

Παθολόγο Δρ. Γεώργιο Θεοχάρη, ειδικευμένο στην αντιμετώπιση επειγόντων 

περιστατικών, ιδρυτή, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας SOS 

ΙΑΤΡΟΙ που έχει ως αντικείμενό της την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών 

κατ’ οίκον, για το σύνολο του ανθρωπιστικού του έργου.  

 

14.  Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. 

Δημήτριο Ι. Παπανικολάου, καθηγητή Δυναμικής και Τεκτονικής Γεωλογίας 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διευθυντή του Εργαστηρίου Τεκτονικής και 

Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων, για το έργο του «Geology of Greece» (Springer, 

2021).  

 

15. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στους κυρίους 

Μανόλη Γ. Μαραγκάκη και Μιχάλη Ν. Μεταξά για τα δύο τρίτομα έργα τους, 

το πρώτο με τίτλο «Ουσιώδη Μαθηματικά» (τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Εκδ. Παπασωτηρίου, 

2022) και το δεύτερο με τίτλο «Ουσιώδη Προβλήματα Στοιχειωδών 

Μαθηματικών» (τόμοι ΙΙ, ΙΙ, ΙΙΙ, Εκδ. Παπασωτηρίου, 2022).  

 

16. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Αντώνιο 

Μπαρτσιώκα, Ομότιμο Καθηγητή Φυσικής Ανθρωπολογίας & 

Παλαιοανθρωπολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για τις 

ανακαλύψεις του στον τομέα της Παλαιοανθρωπολογίας και ειδικότερα για την 

από κοινού ανακάλυψη με τον Ισπανό Kαθηγητή κ. Juan Luis Arsuaga ότι οι 

προϊστορικοί άνθρωποι έπεφταν σε χειμερία νάρκη. 

 
17. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ, 1972), επίσημο 

εκπρόσωπο της Europa Nostra στην Ελλάδα, με την ευκαιρία της 
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συμπλήρωσης 50 χρόνων επιτυχών δράσεων για την προστασία του 

περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  

18. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Ιωάννη 

Κορομβόκη, δημοσιογράφο του ραδιοφωνικού σταθμού 2mm του Σίδνεϋ, για 

την πολυετή προσφορά του στον ελληνισμό της Αυστραλίας και στην διατήρηση 

των δεσμών του με την Ελλάδα και την Ακαδημία Αθηνών.  

 

 

************** 

 

 

Β΄  ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

 

 

1. Bραβείο Γ. Aθάνα, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση της 

καλύτερης εκδεδομένης ποιητικής συλλογής νέου, κατά προτίμηση, ποιητού, 

στον κ. Χάρη Ιωσήφ, για την ποιητική του συλλογή με τίτλο «τῶν Στροφάδων 

ἐστίν – αντιγραφή» (Εκδόσεις Περισπωμένη, Αθήνα 2020). 

 

2. Bραβείο Λάμπρου Πορφύρα, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη 

βράβευση Έλληνα λυρικού ποιητού, για πρόσφατα δημοσιευμένη ποιητική 

συλλογή, στον κ. Σάκη Σερέφα, για την ποιητική του συλλογή με τίτλο «Κήτη – 

ένα ποίημα» (Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2021). 

 

3. Bραβείο Eλένης Tιμ. Mυκονίου, εις μνήμην των γονέων της Aνδρομέδας T. 

Mυκονίου και Tιμολέοντος Mυκονίου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, 

απονεμόμενο σε αριστούχο διπλωματούχο πιανίστα, ταλαντούχο, ο οποίος 

εξετάζεται από Eπιτροπή, στον πιανίστα κ. Αναστάσιο-Αχιλλέα Ζαφειρόπουλο 

(γεν.1996). 

 
4. Βραβείο Σπύρου Μοτσενίγου, που αθλοθέτησε η σύζυγός του Λίτσα Παπά-

Μοτσενίγου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση διαπρέποντος 

Έλληνα μουσικού εκτελεστή, μουσικού ερμηνευτή, συνθέτη, διευθυντή 

ορχήστρας, μουσικολόγου, στον Δρα Μάριο Ιωάννου Ηλία, συνθέτη με διεθνή 

δράση (Ελλάδα, Κύπρος, Γερμανία, Αυστρία, Ιαπωνία κ.α.) και δημιουργό του 

επετειακού συμφωνικού έργου για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης 

του 1821, με τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» που παρουσιάσθηκε στον χώρο της Ρωμαϊκής 

Αγοράς (27.09.2021) 

 

5. Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, 

απονεμόμενο στην καλύτερη ερμηνευτική μονογραφία ή κριτική έκδοση έργου 

κλασικής φιλολογίας (ελληνικής ή λατινικής), της τελευταίας τριετίας στον κ. 
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Ευάγγελο Αλεξίου, για το έργο του με τίτλο «Greek Rhetoric of the 4t Century BC. 

The Elixir of Democracy and Individuality», (Εκδ. DeGruyter, Berlin/Boston, 2020). 

 

6. Βραβείο Ελένης & Πάνου Ψημένου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη 

βράβευση δημοσιευμένου έργου, που θα αναφέρεται στην Νεοελληνική Ιστορία ή 

Φιλολογία από το 1669 μέχρι σήμερα, στην κυρία Ίλια Χατζηπαναγιώτη-

Sangmeister, για το έργο της με τίτλο «Η “άδηλος” ιστορία του ιατροφιλόσοφου 

Ευστάθιου. Επιστήμη και νεωτερικές ιδέες στη νοτιοανατολική Ευρώπη του 

όψιμου Διαφωτισμού» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2021). 

 

7. Λυκούργειο Βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, από τα έσοδα της 

δωρεάς Παν. Γραμματικάκη, για τη βράβευση πρωτότυπης, συνθετικής 

επιστημονικής μελέτης με θέμα από την Ιστορία του ελληνικού έθνους από των 

αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τη σύγχρονη εποχή, στην κυρία Ευφροσύνη 

Ριζοπούλου – Ηγουμενίδου, για το έργο της με τίτλο «Κατάστιχον Περιουσίας 

του Δραγουμάνου της Κύπρου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, Συμβολή στην έρευνα 

του υλικού, κοινωνικού και πνευματικού βίου της Κύπρου κατά τον 18ο και τις αρχές 

του 19ου αιώνα» Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, (Εκδόσεις ΚΕΡΑΜΟΣ, Λευκωσία 

2020). 

 

8. Βραβείο του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και 

Ιδιωμάτων – Ι.Λ.Ν.Ε. της Ακαδημίας Αθηνών, με χρηματικό έπαθλο 1.000 

ευρώ, για τη βράβευση συλλογής γλωσσικού και διαλεκτικού υλικού της 

νεοελληνικής γλώσσας προερχομένης από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας ή 

και εκτός Ελλάδας, στον κ. Μελέτιο Δρετουλάκη, για την ανέκδοτη μελέτη του 

που υπέβαλε με την ένδειξη «Ἒργου παιδείας εὐλογίαν φιλῶν» και τίτλο «Λεξικό 

ερμηνευτικό και ετυμολογικό του Ρεθυμνιώτικου γλωσσικού ιδιώματος». 

 

9. Βραβείο εις μνήμην Όλγας Τσακατίκα-Δεσποτοπούλου, που αθλοθέτησε ο 

σύζυγός της ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, με χρηματικό έπαθλο 

2.500 ευρώ, για την ανά διετία βράβευση συγγράμματος αναφερομένου επί  

αρχαιολογικού θέματος ή από την ιστορία  της Αρχαίας Ελλάδας, το οποίο θα 

κριθεί ως συμβολή στη επιστήμη του, στην κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου, για 

το έργο της με τίτλο «THE EARLY ANTIGONIDS: Coinage, Money, and the Economy», 

(The American numismatic society, New York, 2020). 

 

10. Βραβείο Αυρηλίας Κομνηνού, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, εις μνήμην 

της κόρης της Μαίρης Κομνηνού-Αναγνωστοπούλου, απονεμόμενο σε Έλληνα 

αρχαιολόγο, για πρωτότυπη επιστημονική μελέτη, επί αρχαιολογικών θεμάτων, 

στην κυρία Αναστασία Γιαγκάκη, για την ανέκδοτη μελέτη που υπέβαλε με την 

ένδειξη «Οὐχ ὁ λόγος αὔξει την τέχνην περισσός ὤν, ἀλλ’αὐτά κοσμεῖ την τέχνην τά 

πράγματα» και τίτλο “Speaking ceramics: the bacini as containers of hidden 

messages and expressions of memory”.  
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11. Βραβείο της Κοινότητος Λίνδου-Ρόδου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, 

κατόπιν ευγενούς χορηγίας των Λινδίων αδελφών Γεωργίου και Βασιλείου Νικ. 

Παπαγαπητού, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, με θέμα από 

την ιστορία ή την αρχαιολογία της Λίνδου, στην κυρία Φωτεινή Ζερβάκη, για τη 

μελέτη της με τίτλο «Two new chamber tombs of the late 11th-early 10th c. BC in 

Lindos. A first presentation». 

 

12. Έπαθλο Βασιλείου Δημ. Κοντοδήμου, εις μνήμην της μητρός του Μαρίας 

Δημ. Χατζηβασιλείου - Κοντοδήμου και του αδελφού του Κωνσταντίνου 

Κοντοδήμου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης, 

δημοσιευμένης επιστημονικής μελέτης, με θέμα από την ιστορία, την αρχαιολογία 

και εν γένει τον πολιτισμό της Ηπείρου, στην κυρία Αγγελική Αγγέλη, για το έργο 

της με τίτλο «Ἐκ Ζαγορίου Ἐν Ζαγορίῳ. Η συμβολή των Ζαγορίσιων στην 

Επανάσταση του 1821: Λόγιοι, Έμποροι, Φιλικοί» (Εκδόσεις Οσελότος, Ιωάννινα, 

2022). 

  

13. Βραβείο Δημητρίου Σταμ. Παπαδημητρίου, με χρηματικό έπαθλο 2.500 

ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης και εμπεριστατωμένης επιστημονικής 

μελέτης λαογραφικού –και κατά προτίμηση μουσικολογικού– περιεχομένου,  που 

να αφορά στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, άλλως, σε οποιαδήποτε περιοχή 

της Ελλάδας, στην κυρία Καλλιόπη Στάρα, για το έργο της με τίτλο «Τα δέντρα 

του τόπου μας. Μια συναρπαστική περιήγηση στα δέντρα της ελληνικής φύσης και 

στον πολιτισμό της!» (Αρτέον Εκδοτική, Αθήνα 2021). 

 

14. Βραβείο εις μνήμην Ελένης Δημητριάτου-Ζαφείρα, που αθλοθέτησε ο 

σύζυγός της δικηγόρος Θωμάς Ζαφείρας, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη 

βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης, 

με θέμα αναφερόμενο στην παρουσία και τη συμβολή της Ελληνίδας στο 

φεμινιστικό κίνημα από το 1821 μέχρι τη σύγχρονη εποχή, στην κυρία Άννα 

Καραμάνου, για το έργο της με τίτλο «Η ειρηνική εξέγερση των θηλυκών SAPIENS 

1821-2021» (Εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2021). 

 

15. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στους γλύπτες, 

κ.κ. Χρήστο Ρηγανά, Κυριάκο Ρόκο και Κώστα Δικέφαλο, σε αναγνώριση της 

μακράς και ξεχωριστής καλλιτεχνικής τους δημιουργίας με έμφαση στο 

παραδοσιακό υλικό του μαρμάρου.  

 

16. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως στο Εθνικό 

Ιστορικό Μουσείο και στο Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου, για την έκδοση του 

έργου με τίτλο «Ἡ Ἱστορία ἔχει πρόσωπο. Μορφές τοῦ 1821 στήν Ἑλλάδα τοῦ 

Ὄθωνα ἀπὸ τὸν βέλγο διπλωμάτη Benjamin Mary», Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 

Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου-Sylvia Ioannou Foundation, Εκδότης AdVenture Α.Ε., 
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Αθήνα 2020 (ελληνική & αγγλική έκδοση)-Επιστημονική επιμέλεια, συντονισμός 

κα Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου.  

 

17. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, τις κυρίες Μαρία 

Βακονδίου και Όλγα Γκράτζιου (επιμ.), για το δίτομο έργο τους «Η Γλυπτική 

στη Βενετική Κρήτη (1211-1669). Τόμος Α΄: Μελέτες, Τόμος Β΄: Lapidarium», 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 

(Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2021). 

 

18. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην κυρία 

Τερέζα Πεσμαζόγλου, για το έργο της «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ. ΑΡΧΕΙΑΚΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ» (Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, 2021). 

 

19. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην κυρία 

Δήμητρα Στασινοπούλου, για το έργο της «1821 - Η Ελληνική Επανάσταση ΣΤΙΣ 

ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΗΓΕΜΟΝΙΕΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ & ΒΛΑΧΙΑΣ. Στα βήματα του 

Αλέξανδρου Υψηλάντη» (Ιδιωτική έκδοση, εκτός εμπορίου – διατίθεται δωρεάν- 

χορηγία της Imedica, Bucharest, Romania, 2021)  

 

20. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην περιοδική 

επιστημονική έκδοση ‘’ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ’’ ιδρυθείσα το 1983 από τους Σπύρο 

Ασδραχά, Γεώργιο Ραγιά, Φίλιππο Ηλιού και επί των ημερών μας εκδίδεται υπό 

τη διεύθυνση του κ. Βασίλη Παναγιωτόπουλου.  

 

21. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στο  επτάτομο 

έργο με τίτλο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ. Έργα και Αλληλογραφία. Έργα: ΤΟΜΟΣ Α΄ 

Ποιητικά. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ, ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΑ., ΤΟΜΟΣ Β΄ Πεζά 

κείμενα. ΤΟΜΟΣ Γ΄ Ποικίλα. Αλληλογραφία: ΤΟΜΟΣ Α΄ 1813-1818. ΤΟΜΟΣ Β΄ 1819-

1869 & αχρονολόγητες επιστολές. ΤΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ (Επιμέλεια - Σχόλια Τόμου Α΄, 

Μέρους Α΄ Τόμου: Luigi Trenti, Ευριπίδης Γαραντούδης. Επιστημονική επιμέλεια 

των 6 τόμων: Δημήτρης Δ. Αρβανιτάκης, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2021).  

 

22. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κύριο 

Olivier Descotes,  πρώην Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, για 

την μακρά και εξόχως σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη πολιτιστικών και 

πνευματικών σχέσεων Γαλλίας και Ελλάδας. 

 

 

 

************** 
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ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ & ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ 

 

 

1. Βραβείο αφηγηματικού πεζού λόγου με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ 

στην κυρία Μαρία Ηλιού για το βιβλίο της «Μια φιλία στη Σμύρνη» 

(Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ, 2022). 

2. Βραβείο δοκιμίου με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ στην κυρία Βενετία 

Αποστολίδου για το βιβλίο της «Η λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο. Η 

συγκρότηση της επιστήμης της Νεοελληνικής Φιλολογίας (1942-1982)» 

(Εκδόσεις ΠΟΛΙΣ, 2022). 

3. Βραβείο παιδικής λογοτεχνίας με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ στον 

κύριο Ευγένιο Τριβιζά για το βιβλίο του «ΟΧΙ! ...Δεν θα μας μπείτε στη 

μύτη» (Εκδόσεις ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2021). 

4. Βραβείο ποίησης με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, στον ποιητή κ. Τίτο 

Πατρίκιο.  

5. Τιμητικές διακρίσεις, άνευ χρηματικού επάθλου, στους ποιητές κ.κ. 

Νάσο Βαγενά και Μιχάλη Γκανά για το σύνολο του έργου τους. 

6. Έπαινος  οίκοθεν στην κυρία Μιμή Ντενίση, σεναριογράφο (με τον κ. 

Martin Sherman) και πρωταγωνίστρια της ιστορικής, δραματικής ταινίας 

«Σμύρνη μου Αγαπημένη», βασισμένης στο ομώνυμο θεατρικό της έργο, 

που αναφέρεται στην περίοδο της καταστροφής της Σμύρνης το 1922 και 

δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική 

Καταστροφή.   

7. Έπαινος οίκοθεν  κ. Νικόλαο Ψιλάκη, δημοσιογράφο και συγγραφέα, για 

το σύνολο του έργου του στην ιστορική μυθιστοριογραφία.  

8. Έπαινος οίκοθεν κ. Νικόλαο Νικηταρίδη, μελετητή, συγγραφέα, 

αρθρογράφο και ποιητή, για το σύνολο του έργου του που αφορά στην 

συλλογή, καταγραφή και ανάδειξη της ιστορίας του Ελληνισμού της 

Αιγύπτου.  

************** 
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Γ΄  ΤΑΞΗ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

1. Βραβείο Νικολάου Καρόλου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για 

πρωτότυπη έρευνα ή συνθετική εργασία, με θέμα: «H σχέση πρόθεσης και πράξης 

στη φιλοσοφική αντιμετώπιση της ανθρώπινης δραστηριότητας», στον κύριο 

Νίκο Ερηνάκη, για το σύγγραμμά του με τίτλο «Αυθεντικότητα και Αυτονομία: 

από τη δημιουργικότητα στην ελευθερία», Φιλοσοφία (Εκδόσεις ΚΕΙΜΕΝΑ, Αθήνα  

2020). 

 

2. Βραβείο Μιχαήλ Ν. Κοκολογιάννη στη μνήμη της αδελφής του Έρσης, με 

χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, το οποίο θα απονεμηθεί σε Έλληνα επιστήμονα για 

τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης, 

με θέμα τη διδασκαλία της Φιλοσοφίας σε παιδιά ηλικίας κάτω των 9 ετών, στην 

κυρία Έλλη Χατζηγεωργίου, για την ομότιτλη μελέτη της. 

  

3. Δύο βραβεία Κωνσταντίνου Κριεζή, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ 

έκαστο, για τη βράβευση εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές της χώρας, για τον ζήλο και 

τον εθνωφελή τρόπο με τον οποίο εκτελούν τα καθήκοντά τους: 1) στην κυρία 

Ουρανία-Νεφέλη Κάππου, δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο της ακριτικής 

Θύμαινας, στο νησιωτικό σύμπλεγμα Φούρνων, ανάμεσα από Ικαρία και Σάμο, και 

2) στην κυρία Νικολέττα Πιτσά, δασκάλα στο Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο 

Αγαθονησίου, για το σύνολο της εκπαιδευτικής και κοινωνικής της δράσης. 

 
4. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον 

καλαθοσφαιριστή κ. Γιάννη Αντετοκούνμπο, για την εκτεταμένη 

φιλανθρωπική του δράση, η οποία αποτελεί υπόδειγμα κοινωνικής συνείδησης 

και ατομικής πρωτοβουλίας στον χώρο της κοινωνίας πολιτών με ιδιαίτερη 

έμφαση στις δράσεις που αναλαμβάνει για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

νέων στα Σεπόλια, την γειτονιά της Αθήνας όπου και ο ίδιος μεγάλωσε και 

ξεκίνησε την αθλητική του δραστηριότητα.  

 

5. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Ιωάννη Κ. 

Χασιώτη, Ομότιμο Καθηγητή Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης για το νεοεκδοθέν περισπούδαστο έργο του με τίτλο «Ο Οδυσσέας 

στις θάλασσες του Νότου. Η ελληνική παρουσία στις υπερπόντιες κτήσεις της 

Ισπανίας (16ος – 17ος αι.)» (University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2022).  

 

6. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην κυρία 

Βικτωρία Καρέλια, για το σύνολο της κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς 

της, τη διαρκή υποστήριξή της στα γράμματα, τις τέχνες, την Ελληνική λαϊκή 

παράδοση με δωρεές σε σχολεία όλης της επικράτειας, σε οργανισμούς και 

σωματεία που επιδιώκουν αυτούς τους σκοπούς και ιδίως με τη «Συλλογή 
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Βικτωρία Καρέλια» που εκτίθεται στο Μουσείο Παραδοσιακής Φορεσιάς στην 

Καλαμάτα.  

 
7. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Στέλιο 

Περράκη, ομότιμο Καθηγητή του Διεθνούς και Ανθρωπιστικού Δικαίου και 

πρώην αντιπρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου, για την υπερτριακονταετή 

ενεργό δράση του υπέρ της διδασκαλίας του Διεθνούς Δικαίου στη χώρα μας. 

 
8. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στο ‘’Σώμα 

Ομοτίμων Καθηγητών του ΕΚΠΑ’’ (ΣΟΚΠΑ, 1979), για το αξιόλογο εκδοτικό 

έργο του.  

 

9. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Ιωάννη 

Ποδιώτη, Διευθυντή της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, για το θάρρος και για το πνεύμα 

αυτοθυσίας που επέδειξε, ακινητοποιώντας και αφοπλίζοντας τον δράστη της 

επίθεσης με τσεκούρι σε υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, στις 16 Ιουλίου 2020.  

 
10. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. 

Μιχάλη Πρωτοψάλτη, κάτοικο Κυθήρων, για τις ηρωικές προσπάθειές του, μαζί 

με άλλους Κυθήριους, στη διάσωση δεκάδων αλλοδαπών από βέβαιο πνιγμό, όταν 

το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στις 5 Οκτωβρίου 2022, λόγω της 

θαλασσοταραχής και της ακραίας κακοκαιρίας που επικρατούσε στην περιοχή 

ανοιχτά των Κυθήρων.  

 
11. Έπαινος  της Ακαδημίας, στον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Αθηνών 

(ΣΔΥΑ, 1981), για την άνω των 40 χρόνων αδιάλειπτη συμβολή του στη διάδοση 

της άθλησης και την προσφορά του σε κοινωνικά θέματα.  

 

12. Έπαινος της Ακαδημίας, στην πρωτοποριακή στον χώρο του πολιτισμού 

ελληνική εταιρεία MUEVO Museum Evolution, η οποία ανέλαβε αφιλοκερδώς 

την εφαρμογή της μουσειογραφικής μελέτης της επιτυχημένης έκθεσης της 

Ακαδημίας με τίτλο «Αφηγήσεις Ελευθερίας. H Ακαδημία Αθηνών τιμά το 1821» και 

εν συνεχεία προχώρησε στη δωρεά έξι (6) προθηκών υψηλών τεχνικών και 

αισθητικών προδιαγραφών που χρησιμοποιήθηκαν στην έκθεση και θα 

παραμείνουν για τις εκθεσιακές ανάγκες της Ακαδημίας Αθηνών.  

 

13. Εύφημος μνεία της Ακαδημίας στον κ. Κωνσταντίνο Π. Αθανασάτο για 

το αδημοσίευτο έργο του «Ο Βίος, το Έργο και η Ακαδημία του Πλάτωνος». 

 

************** 

 

  



26 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 

 
Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 
 

Συνέντευξη Τύπου και Παρουσίαση του 
συγγράμματος με τίτλο: 
«Υδροκλιματικά, Βιοκλιματικά και 
Γεωλογικά Χαρακτηριστικά της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου: Από το 
Παρελθόν στο Μέλλον» (ΚΕΦΑΚ-
Περιφέρεια Πελοποννήσου) 

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 Συνάντηση εργασίας μεταξύ της 
Ακαδημίας Αθηνών και της Κυπριακής 
Ακαδημίας 

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 
 

Φιλοξενία συνάντησης αποφοίτων της 
Σχολής Harvard Business School, 
Advanced Management Program 

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 
 

Τιμητική Εκδήλωση για τον εορτασμό 
της 100ης γενεθλίου ημερομηνίας του 
ακαδημαϊκού κ. Νικολάου Κονομή 

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 
 

Εκδήλωση παρουσίασης για την έκδοση 
βιβλίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Λόγοι από το βήμα της 
Ακαδημίας Αθηνών, Επιλογή 2003-
2012, Εκδόσεις Εστία 

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 
 

Φιλοξενία της συζήτησης με θέμα «Οι 
πλατωνικές σπουδές σήμερα» με 
αφορμή την έκδοση του βιβλίου του 
ακαδημαϊκού Αλέξανδρου Νεχαμά 

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 
 

Εκδήλωση παρουσίασης της 
αυτοβιογραφίας του ακαδημαϊκού κ. 
Χαράλαμπου Μ. Μουτσόπουλου με 
τίτλο “Passion for Excellence. My 
Lifelong Journey into Medicine and 
Public Service” (Εκδόσεις Springer 
Biographies 2022) 

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022-
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 
 

Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου «Το 
μέλλον του παρελθόντος: γιατί οι 
κλασικές σπουδές εξακολουθούν να 
έχουν σημασία» προς τιμήν του 
διακεκριμένου Καθηγητή και 
ακαδημαϊκού κ. Νικολάου Κονομή 

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 
 

Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου 
του ακαδημαϊκού κ. Αθανασίου Φωκά 
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με τίτλο «Μονοπάτια Κατανόησης», 
Εκδόσεις Broken Hill, 2022 

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 
 

Εκδήλωση παρουσίασης των βιβλίων 
του Αντεπιστέλλοντος Μέλους της 
Ακαδημίας Αθηνών κ. Γεωργίου 
Γιαννόπουλου με τίτλο 
«Μεταφέροντας…» και «Μία ώρα 
δρόμος» 

Τρίτη 13 & Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 
2022 

Συνέδριο για το Κλίμα, Post COP27 
Workshop 

 


