
ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  22ας   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΜΕΝΩΝ * * *  ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  1. Βραβείο Αικατερίνης Κέπετζη, εις μνήμην του συζύγου της ιατρού Νικολάου Κέπετζη, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, στον πρώτο αριστούχο πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, κ. Ευάγγελο Οικονόμου.   2. Βραβείο Κωνσταντίνου Κτενά, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ευθυμίας Μερτσάρη, για πρωτότυπη εργασία ορυκτολογικού περιεχομένου, στον κ. Ευστράτιο Κελεπερτζή, για την εργασία του «Origin, mineral speciation and geochemical baseline mapping of Ni and Cr in agricultural topsoils of Thiva Valley (central Greece)».   3. Βραβείο Επαμεινώνδα Παπαστράτου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για εργασία σε τομείς της Γεωμετρίας, στον κ. Στέφανο Αρετάκη για την εργασία του «On a Foliation-Covariant Elliptic Operator on Null Hypersurfaces».   4. Βραβείο του καθηγητού Αριστείδου Φωτίου  Πάλλα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για εργασία σε τομείς της Μαθηματικής Αναλύσεως, στην κυρία Δήμητρα Αντωνοπούλου και στον κ. Σπυρίδωνα Καμβύση για την εργασία τους «On the Dirichlet to Neumann problem for the 1-dimensional cubic NLS equation on the half line».   5. Δύο (2)  βραβεία Δημητρίου Ν. Λαμπαδαρίου,  με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ το καθένα, για τους ικανότερους στο μάθημα της Γεωδαισίας, αποφοίτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015 στις κυρίες  α) Έλλη Κάρκαλου, απόφοιτο του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και β) Αγγελική Σκλιβανίτη, απόφοιτο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.   6. Βραβείο Δημητρίου Λαμπαδαρίου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για ερευνητική εργασία στον κλάδο της Γεωδαισίας, στους κ.κ. Κωνσταντίνο Χουσιανίτη και Αθανάσιο Γκανά για την εργασία τους «Strain and rotation rate patterns of mainland Greece from continuous  GPS data and comparison between seismic and geodetic moment release».    7. Βραβείο της Οικογενείας Λουκά Μούσουλου, εις μνήμην του ακαδημαϊκού Λ. Μούσουλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για ερευνητική εργασία στον κλάδο της Μεταλλειολογίας – Ορυκτών Πόρων στον κ. Ανανία Τσιραμπίδη για την εργασία του «The unconventional hydrocarbon resources of Greece».   8. Βραβείο Δημητρίου Παπαδημητρίου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για πρωτότυπη ερευνητική εργασία με θέμα από τη χειρουργική της ουρολογίας, στον κ. Αθανάσιο Αρχοντάκη για τη μονογραφία του «Endoscopic radical perineal prostatectomy:Preliminary Results».   9. Βραβείο Ευτυχίας Ευταξιοπούλου,  με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, στη μνήμη του Αντιπλοιάρχου Κων. Ν. Ευταξιοπούλου, για μελέτη που αφορά στο Ναυτικό ή στη θάλασσα γενικότερα, στον κ. Κωνσταντίνο Μεταλληνό για το δίτομο έργο του «Ο ναυτικός πόλεμος κατά την Ελληνική Επανάσταση 1821-1829» Τόμοι Α΄ και Β΄ (Αθήνα, 2016)     
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10. Βραβείο Χίλδεγαρδ χήρας Λεωνίδα Ζέρβα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για πρωτότυπη ερευνητική εργασία στον κλάδο της Οργανικής Χημείας, στους κ.κ. Δημήτριο Λημνιό και Χριστόφορο Κόκοτο  για την εργασία τους «2,2,2-Trifluoroacetophenone: An organocatalyst for an Environmentally Friendly Epoxidation of Alkenes».    11. Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον καθηγητή κ. Χαράλαμπο Τσουτρέλη σε αναγνώριση της μακράς επιστημονικής του προσφοράς στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων της χώρας.   12. Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Λάκη Αναστασιάδη για το σύγγραμμά του «Κυπρίων Ιατρών Έργα. Η ιατρική στην Κύπρο 1950 -2015» (Εκδόσεις Εν Τύποις, Λευκωσία 2016).    ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  1. Βραβείο Γ. Αθάνα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την καλύτερη εκδεδομένη ποιητική συλλογή νέου, κατά προτίμηση, ποιητού, στην κυρία Κωνσταντίνα  Κορρυβάντη για τη συλλογή της  «Μυθογονία» (Εκδόσεις Μανδραγόρας, 2015).  2. Βραβείο Σωτηρίου Ματράγκα, εις μνήμην Αλεξάνδρας και Σωτηρίου  Ματράγκα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, που αφορά στην βράβευση της καλύτερης έκδοσης λυρικών ποιημάτων, στην κυρία Μαρία Κουλούρη  για τη συλλογή της «Ρολόγια και άλλοι χτύποι»  (Εκδόσεις Μελάνι, 2015).   3. Βραβείο Νανάς (Αθηνάς) Κοντού, εις μνήμην των αδελφών της Γεράσιμου, Χαράλαμπου και Ερατώς, λογοτεχνών, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για  βράβευση αξιόλογου ποιητή, στον  κ. Δημήτριο Χουλιαράκη για τη συλλογή του «Αναπολόγητος στις κούνιες ντάλα μεσημέρι» (Εκδόσεις Το Ροδακιό, 2013).    4. Βραβείο Ελένης Τιμ. Μυκονίου, εις μνήμην των γονέων της Ανδρομέδας και Τιμολέοντος Μυκονίου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε αριστούχο διπλωματούχο πιανίστα,  στον κ.  Ματθαίο Κιτσικόπουλο.   5. Βραβείο Σπύρου Μοτσενίγου που αθλοθέτησε η σύζυγός του Λίτσα Παπά-Μοτσενίγου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για βράβευση διαπρέποντος Έλληνα μουσικού εκτελεστή, συνθέτη, διευθυντή ορχήστρας ή μουσικολόγο, στον αρχιμουσικό κ. Λουκά Καρυτινό.   6. Βραβείο της  Ακαδημίας  Αθηνών,  με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για νέο διαπρέποντα ζωγράφο ηλικίας μέχρι 40 ετών, στην κυρία Εύα Αποστολάτου.   7. Βραβείο Ελένης και Πάνου Ψημένου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για έργο αναφερόμενο στη Νεοελληνική Ιστορία ή Φιλολογία από το 1669 μέχρι σήμερα,  στους κ.κ. Κυριάκο Δημητριάδη, Ανδρέα  Δημητριάδη και Γεώργιο Χατζηκυριάκου  για το βιβλίο που υπέβαλαν με τίτλο «Ιatrosophikón - Folklore remedies from a Cyprus monastery. Original text and parallel translation of Codex Machairas A.18» (Foundation Anastasios G. Leventis, Nicosia 2015).                                                                                                               8. Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την καλύτερη ερμηνευτική μονογραφία ή κριτική  έκδοση έργου κλασικής φιλολογίας, οίκοθεν, στην κυρία Εβίνα Σιστάκου, για το βιβλίο της «Tragic Failures. Alexandrian Responses to Tragedy and the Tragic» (Εκδόσεις De Gruyter, Βερολίνο 2016)  
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9. Βραβείο Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για επιστημονική μελέτη αναφερόμενη σε θέματα αρχαιολογικά ή ιστορικά της Μακεδονίας,  στην κυρία Μαρία Λιλιμπάκη –Ακαμάτη και τον κ. Νικόλαο Ακαμάτη, για την μονογραφία «Ανατολικό Νεκροταφείο Πέλλας – Ανασκαφικές περίοδοι 1991-2007», Θεσσαλονίκη, 2014.   10. Βραβείο Εμμανουήλ Ροΐδου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ανδρέα Ανδρεάδη, για φιλολογική ή κριτική μελέτη με θέμα από τη ζωή και το έργο Έλληνα λογοτέχνη, στον κ. Χρήστο Δανιήλ για το βιβλίο του «Ο μαθητευόμενος εφοπλιστής και παλαίμαχος intellectuel και πολλά υποσχόμενος ποιητής, ανθυπολοχαγός εν εφεδρεία, πολεμιστής Κρήτης και πάντα δικός σου φίλος, Ανδρέας Καμπάς (1919 -1965)» (Εκδόσεις Άγρα, 2016).   11. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον Σύλλογο Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.  «Φιλόλογος» (1962) για την αξιολογότατη επιστημονική και πολιτιστική δράση που αναπτύσσει στην πόλη της Θεσσαλονίκης.   12. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Παναγιώτη Ιωάννου για το βιβλίο του «Λεονάρντο ντα Βίντσι, Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι, Αντρέα Πότσο, δια την ζωγραφίαν. Οι πρώτες μεταφράσεις κειμένων τέχνης από τον Παναγιώτη Δοξαρά» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών 2015).   13. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Νικόλαο Ταμβάκη, γεωπόνο –κηποτέχνη, τ. διευθυντή του Εθνικού Κήπου (1956-1984), για το εξαίρετο λεύκωμα  «Εθνικός Κήπος. Ένας τόπος με μακρά κηποτεχνική ιστορία».  (Έκδοση Εταιρεία Φίλων Εθνικού Κήπου, 2016).   14. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην «Παιδική – Νεανική Χορωδία ROSARTE» για την 15χρονη εξέχουσα καλλιτεχνική της πορεία, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου κυρίας Ρόζης Μαστροσάββα.     ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ & ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ  1. Βραβείο Ποιήσεως, με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, στον κ. Γιώργο Γώτη για το σύνολο του έργου του.   2. Βραβείο Μυθιστορήματος, με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, στον κ. Ηλία Μαγκλίνη για το βιβλίο του  «Πρωινή Γαλήνη» (Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2015).  3. Βραβείο Δοκιμίου, με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, στον κ. Νίκο Μπακουνάκη για το βιβλίο του «Δημοσιογράφος ή ρεπόρτερ. Η αφήγηση στις ελληνικές εφημερίδες, 19ος – 20ός αιώνας» (Εκδόσεις Πόλις, 2014)   ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ  1. Βραβείο Ποιήσεως, με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, στον κ.  Τάκη Καρβέλη για το σύνολο του έργου του.   2. Βραβείο Μυθιστορήματος, με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, στον κ. Κώστα Βρεττάκο για το βιβλίο του «Ασκήσεις περιέργειας» (Εκδόσεις Ποταμός, 2016).  3. Βραβείο Διηγήματος, με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, στον κ. Κώστα Κατσουλάρη για τη συλλογή του «Νυχτερινό ρεύμα» (Εκδόσεις Πόλις, 2015).  
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4. Βραβείο Δοκιμίου, με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, στην κυρία Χριστίνα Ντουνιά για το δίτομο έργο της «Μαρία Πολυδούρη, Τα ποιήματα (Τα ρόδα του αίματος) και Ρομάντσο και άλλα πεζά» (Εκδόσεις της Εστίας, 2014).     ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  1. Αργυρό Μετάλλιο στον ομότιμο καθηγητή κ. Σπύρο Ν. Τρωιάνο για τη συνολική προσφορά του στην έρευνα και την προαγωγή του βυζαντινού δικαίου.   2. Αργυρό Μετάλλιο στην Ένωση μη κερδοσκοπικών Σωματείων Μαζί για το Παιδί για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανά σωματείο, καθώς και συντονισμένες υπηρεσίες ως Ένωση, που εξασφαλίζουν ένα καλύτερο παρόν και μέλλον στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, στα παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες και στα άπορα παιδιά και οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική, οικονομική και ηθική υποστήριξη.  3. Βραβείο Ιπποκράτους Καραβία, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για επιστημονική μελέτη με θέμα «Πνευματική ιδιοκτησία κατά το Ενωσιακό Δίκαιο», στην κυρία Σοφία Χριστοδούλου  για την ομότιτλη ανέκδοτη εργασία της.   4. Βραβείο Νικολάου Καρόλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε πρόσωπο ή σε συντεταγμένη ομάδα για πράξη ή δράση κοινωνικής αρετής και ευποιίας που προήγαγε την κοινωνική πρόνοια, στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου «Σπίτι του Ηθοποιού» για την κοινωφελή και αξιέπαινη δράση του σχετικά με τη στέγαση, σίτιση, περίθαλψη και κοινωνική στήριξη απόρων ηθοποιών αλλά και νέων σπουδαστών θεατρικών σπουδών που δεν διαθέτουν τα ανάλογα μέσα.   5. Λυκούργειο Βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, από τα έσοδα της δωρεάς Παναγιώτη Γραμματικάκη, για επιστημονική εργασία στον τομέα της Φιλοσοφίας, στον κ. Δημήτριο Πάλλη για την εργασία του «Eros, Apophasis and Hierarchy: Critical Reflections on  the Sixth Epistle of the Areοpagitic Writings».  6. Βραβείο Αικατερίνης Π. Οικονόμου σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης του Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε γυναίκα ή γυναικεία οργάνωση - σωματείο για εξαίρετη πράξη ή δράση κοινωνικής ευποιίας και φιλανθρωπίας, στο Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρηση «ΕΣΤΙΑ» για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε 100 άτομα με ελαφρά και μέση νοητική υστέρηση από όλη την  περιφέρεια της Αττικής.   7. Βραβείο Άγιδος Ταμπακοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για αδημοσίευτη επιστημονική μελέτη με θέμα από τον κλάδο του Κληρονομικού Δικαίου, στην κυρία Αθηνά Ξυνοπούλου, για την εργασία της «Τα δικαιώματα των κληρονόμων συνδικαιούχου σε κοινό λογαριασμό».    8. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στο Μουσείο Μπουμπουλίνας στις Σπέτσες για τη διάσωση και ανάδειξη του αρχοντικού της Μπουμπουλίνας σε Μουσείο και Πολιτιστικό Κέντρο χάρη στην κοπιώδη επιτυχή εθνική προσπάθεια του δημιουργού του και απογόνου της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, κ. Φιλίππου Δεμερτζή – Μπούμπουλη.  9. Έπαινος στον κ. Ευάγγελο Χεκίμογλου για την εργασία του «Το αποδομηθέν ισραηλίτικον νεκροταφείον Θεσσαλονίκης εξ απόψεως εμπράγματου δικαίου».   


