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ΒΡΑΒΕΙΟ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2020
από τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου 

στον Δημήτρη Ψάλτη

Δημήτρης Ψάλτης
καθηγητής Αστρονομίας και Φυσικής Πανεπιστήμιο Αριζόνα Η.Π.Α.
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Ο πολιτισμός, η οικονομία, ο κοινωνικός ιστός ενός τόπου, και γενικά της οικουμένης,

συνεχίζει να αντέχει χάρη στις ανακαλύψεις και τις λύσεις της Επιστήμης. Είναι τιμή για

τον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ομογένεια, το ό,τι σήμερα υπάρχουν σε πλήρη δράση

άξιοι απόγονοι που συνεχίζουν το διαχρονικό έργο των αρχαίων μας επιστημόνων. Ένας από

αυτούς είναι ο εκ Σερρών Δημήτριος Ψάλτης, Καθηγητής Αστρονομίας και Φυσικής στο

Πανεπιστήμιο Αριζόνα των ΗΠΑ, που τον βραβεύουμε με το ‘ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ’ του

Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου / ΣΠΕΚ.

Είναι τιμή για μας να τον βραβεύσουμε, εκφράζοντάς του και την ευγνωμοσύνη μας, αφού με

τα επιστημονικά επιτεύγματά του αποδεικνύει διεθνώς για δύο δεκαετίες ότι ‘η Ελλάδα

προσφέρει διαχρονικά στην ανθρωπότητα’’, που αν και μικρή χώρα δεν έχει να ζηλέψει, αν

συγκριθεί με άλλες μεγάλες, που διαθέτουν ισάξιους επιστήμονες και πλούσιους πόρους. Για

επικύρωση της άποψης, αναφέρω ότι ο Καθηγητής Δημήτριος Ψάλτης ήταν υποψήφιος να

τιμηθεί με το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής για το 2020, και παραλίγο να το κέρδιζε. Με

καινοτόμες ραδιοτηλεσκοπικές φωτογραφίσεις και μελέτες του και στόχο δύο απόμακρες

Μαύρες Οπές του Διαστήματος, επιβεβαιώνει τη σχετική θεωρία του Αϊνστάιν, ο οποίος

απέσπασε το Βραβείο Νόμπελ πριν από ένα αιώνα, και του οποίου η θεωρία ανέμενε ένα νέο

επιστήμονα με σύγχρονα μέσα να τη δικαιώσει.

Αγαπητέ Καθηγητή, Δημήτριε Ψάλτη,

Το ‘Βραβείο Επιστήμης-2020’ του ΣΠΕΚ είναι μικρό για το μείζον επίτευγμα σας, όμως σας

προσφέρεται με ύψιστη εκτίμηση και μέγα θαυμασμό. Ταυτόχρονα, στέλνει το μήνυμα, εντός

και εκτός Ελλάδας, ότι οι άξιοι πρέπει να τιμώνται, το δε έργο τους να διαλαλείται, για να

είναι φάρος για τους νέους μας, τις νέες γενεές, πόσο μάλλον που το έργο σας διανοίγει

φωτεινούς ορίζοντες στην επιστήμη, στη γνώση, στην Ανάπτυξη και ως πρότυπο θα το

ακολουθούν επιστήμονες, προς όφελος των ιδίων αλλά και του κόσμου. Η αυτόνομη Κριτική

Επιτροπή του Θεσμού ‘ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ’ του ΣΠΕΚ, με Μέλη έγκριτους επιστήμονες, διεθνούς φήμης, έθεσε ισχυρά

κριτήρια και ψηλά τον πήχη, που με άνεση τον έχετε υπερβεί.

Ευχή μας: σύντομα να τιμηθείτε με το Βραβείο Νόμπελ.

Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά

Πρόεδρος ΣΠΕΚ

17 Δεκεμβρίου 2020

1
Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά 
Πρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου / ΣΠΕΚ
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Αξιότιμε Καθηγητή Δημήτριε Ψάλτη

Εξοχότατοι Προσκεκλημένοι, Διπλωμάτες, Επιστήμονες

Εκλεκτά Μέλη της Κριτικής Επιτροπής του ‘Βραβείου Επιστήμης’ του ΣΠΕΚ

Αγαπητοί ακροατές/θεατές της Τελετής για το ‘Βραβείο Επιστήμης’ 2020 του ΣΠΕΚ

Οι αρχαίοι Έλληνες δεν έβαλαν μόνο τα θεμέλια των Γραμμάτων, της Φιλοσοφίας

και των Τεχνών, με κορυφαίους όπως ο Όμηρος, οι 3 τραγωδοί (Αισχύλος, Σοφοκλής,

Ευρυπίδης), ο Πίνδαρος, ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Φειδίας, ο

Πραξιτέλης, αλλά έθεσαν και γερές βάσεις στην επιστήμη, από τα μαθηματικά ως

την αστρονομία, με ανυπέρβλητους επιστήμονες όπως ο Πυθαγόρας, ο Θαλής, ο

Ευκλείδης, ο Δημόκριτος, ο Αρχιμήδης και άλλοι.
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Φίλες και φίλοι 

Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου

(ΣΠΕΚ) που μέσα σε αυτές τις δύσκολές στιγμές που περνούμε λόγω της

πανδημίας του Κορωνοϊού, έχει την δύναμη, το κουράγιο και την έμπνευση

να διοργανώσει αυτήν τη σημαντική εκδήλωση, το 3ήμερο Φεστιβάλ

Πολιτισμού κατά τη διάρκεια του οποίου θα αποδοθούν τα βραβεία

Επιστήμης, Ανθρωπισμού και Λογοτεχνίας. Μια εκδήλωση που ξεκίνησε

πέρσι εγκαινιάζοντας την ίδρυση και λειτουργεία του Συνδέσμου και που

φιλοδοξεί να καταστεί θεσμός. Είμαι βέβαιος ότι θα καταστεί ένας ιδιαίτερα

πετυχημένος θεσμός που θα αποτελεί σημείο αναφορά για τους ανθρώπους

του Πολιτισμού και όχι μόνο.

Έστω και αν δεν μπορούμε να συναντηθούμε δια ζώσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

εκδηλώσεις πολιτισμού όπως η σημερινή  να συνεχίσουν να γίνονται για να 

τροφοδοτούν την ψυχή και το πνεύμα μας, κάνοντας μας πιο δυνατούς να αντέξουμε 

αυτή την μεγάλή δοκιμασία. Ο Πολιτισμός είναι ο φάρος που  πρέπει ακατάπαυστα  να 

συνεχίσει να μας καθοδηγεί.  

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσοι θα βραβευτούν αυτές

τις τρεις μέρες, ήτοι τον Καθηγητή Αστροφυσικής κ. Δημήτρη Ψάλτη, την Ομότιμη

Καθηγήτρια Θεωρίας της Λογοτεχνίας κα Ζωή Σαμαρά, την Καθηγήτρια – Ελληνίστρια

Natalia Moreleόn και τους Λογοτέχνες Τίτο Πατρίκιο και Ανδρέα Ονουφρίου,

ανθρώπους που διαπρέπουν ο κάθε ένας στον τομέα του. Το βραβείο αυτό αποτελεί μια

υπενθύμιση για τη σημαντικότητα του έργου τους και μια έκφραση ευγνωμοσύνης για

την προσφορά τους.

Εύχομαι τέλος στον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου ολόψυχα κάθε επιτυχία

και δύναμη να συνεχίσει με το ίδιο σθένος να εργάζεται για την επίτευξη των στόχων

του. Το Προξενείο θα συνεχίσει να είναι αρωγός σε αυτή του την προσπάθεια .

Καλά Χριστούγεννα και είθε η γέννηση του θεανθρώπου να φέρει στον κάθε ένα υγεία

και ευτυχία.

Θεσσαλονίκη 17 Δεκεμβρίου 2020

2
Σπύρος Μιλτιάδης
Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας
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Εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, ως Τομεάρχης Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας, χαιρετίζουμε την τελετή βράβευσης του ΣΠΕΚ που έχετε οργανώσει για να τιμήσετε με τον καλύτερο τρόπο αξιόλογους

ανθρώπους της επιστήμης, του πολιτισμού, του ανθρωπισμού, της λογοτεχνίας.

Στέλνουμε τις θερμότερες ευχές μας για την επιτυχία της εκδήλωσης που δηλώνει την τεράστια προσφορά σας στον πολιτισμό Ελλάδας και

Κύπρου. Στον πολιτισμό που είναι το όραμά και η προσδοκία όλων μας για ένα καλύτερο μέλλον της ανθρωπότητας.

Με εκτίμηση και αγάπη

Κατερίνα Περιστέρη

Τομεάρχης Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αρχαιολόγος Ανασκαφέας Τύμβου Κάστα Αμφίπολης

Επίτιμος Διευθύντρια Αρχαιοτήτων

17 Δεκεμβρίου 2020

3 Αικατερίνη Περιστέρη
Τομεάρχης Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
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Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου προτείνει φέτος για πρώτη φορά το

Βραβείο Επιστήμης και το απονέμει στον Δημήτρη Ψάλτη, Καθηγητή

Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Στο σκεπτικό ακούγονται οι λέξεις

«παρ’ ολίγον νομπελίστας» και σε λίγο εγείρεται το εύλογο ερώτημα «Γιατί παρ’

ολίγον; Μήπως εσείς το αξίζατε;» Η απάντηση του Βραβευμένου, όχι μόνο μας

εντυπωσίασε, αλλά και μας έπεισε όλους ότι το αξίζει και ότι μια άλλη χρονιά

οπωσδήποτε θα το πάρει, με τους πολλούς συνεργάτες του, όπως τόνιζε σε κάθε

απάντηση. Με έναν ανεπαίσθητο αυτοσαρκασμό και μια αξιοθαύμαστη σεμνότητα,

που ταιριάζει μόνο σε πολύ σπουδαίους επιστήμονες, απαρίθμησε τα προσόντα των

συναδέλφων του που κέρδισαν φέτος το Νόμπελ. Πραγματικά αξίζει όλα τα μεγάλα

βραβεία ο επιστήμονας που πιστεύει ότι κάποιος άλλος μπορεί να είναι καλύτερος

εκείνη τη στιγμή.

Στην αντιφώνησή του ο Δημήτρης Ψάλτης μάς κάλεσε να δούμε

με τα δικά του μάτια τους ουρανούς, ενεργοποίησε με τρυφερότητα τη φαντασία

μας, είδαμε με την ψυχή μας τα μυστικά του σύμπαντος. Τον ευχαριστούμε θερμά

για τη ζεστή παρουσία του στην τελετή, που μετέτρεψε την τηλεδιάσκεψη σε

Εκκλησία, τον ευγνωμονούμε όλοι και του ευχόμαστε «Πάντα Άξιος».

Ζωή Σαμαρά

17 Δεκεμβρίου 2020

4
Ζωή Σαμαρά
Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Επίτιμη Πρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
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Εκφράζω την ικανοποίηση μου για τη συνέχιση της πρωτοβουλίας αναγνώρισης

επιστημονικών έργων και βράβευσης επιστημόνων που με το έργο τους διανοίγουν

μεγάλους ορίζοντες στην επιστήμη, στη γνώση, στην ανάπτυξη. Η βράβευση, εκτός του

ότι αποτελεί αναγνώριση και ανάδειξη των επιτευγμάτων του επιστήμονα, ενθαρρύνει

τη συνέχιση των πρσπαθειών του ιδίου και άλλων επιστημόνων για πρόοδο και

προαγωγή της επιστήμης, ενώ μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία υγειών προτύπων

ανάμεσα για τη νέα γενιά.

Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους υποψήφιους επιστήμονες, που με την επαγγελματική

αφοσίωση, τη συνέπεια και το ζήλο που επιδεικνύουν συμβάλλουν στην ανάπτυξη του

επιστημονικού τους τομέα τους με σημαντικά επιτεύγματα.

Ιδιαίτερη μνεία θα ήθελα να κάνω στον καθηγητή Δημήτριο Ψάλτη που βραβεύεται

σήμερα για την καθοριστική συμβολή του στη φωτογράφηση, μαζί με την επιστημονική

του ομάδα, του φωτεινού ορίζοντα γεγονότων που περιβάλλει τη μακρινή και τεράστια

Μαύρη Τρύπα στο κέντρο του ελλειπτικού γαλαξία Messier 87. Πρόκειται για την

πρώτη φωτογράφηση Μαύρης Τρύπας του Σύμπαντος. Αυτό το τεράστιας σημασίας

επίτευγμα αναμένεται να αποτελέσει την απαρχή νέων, παρόμοιας - και ίσως

μεγαλύτερης - σημασίας, αστρονομικών ανακαλύψεων, επαθηλεύσεων υπαρχόντων

θεωριών, και ίσως ολοκλήρωση ή και δημιουργία νέων θεωριών.

Καταληκτικά, θα ήθελα να συγχαρώ τον καθηγητή Δημήτριο Ψάλτη για τη βράβευση

για το σημαντικότατο έργο του. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον Σύνδεσμο τόσο για τη

θεσμοθέτηση του φεστιβάλ και τη σημερινή διοργάνωση του «Βραβείου Επιστήμης

ΣΠΕΚ», όσο και για την πλούσια δράση του, που υπηρετεί τον οικουμενικό ελληνικό

πολιτισμό.

5 Γιώργος Δημοσθένους
Αντιπρόεδρος Επιτροπής ΣΠΕΚ για το Βραβείο Επιστήμης 2020
Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Frederick της Κύπρου, 
πρ. Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, 
Μηχανολόγος Μηχανικός
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Κυρίες και κύριοι,

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου για

τη σημερινή πρόσκληση. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η συμμετοχή μου, ως

Αντιπρόεδρος της κριτικής επιτροπής για το "Βραβείο Επιστήμης ΣΠΕΚ", στο

τριήμερο Φεστιβάλ Πολιτισμού 2020 του Συνδέσμου.
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Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Εκφράζω κατ’ αρχάς ιδιαίτερη χαρά γιατί συμμετέχω σ’ αυτή την αξιέπαινη προσπάθεια

του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας – Κύπρου / ΣΠΕΚ να ενθαρρύνει την

επιστημονικότητα και την έρευνα με την καθιέρωση του "Βραβείου Επιστήμης

ΣΠΕΚ", ως μέλος της Κριτικής Επιτροπής αυτού του Βραβείου.

Η φετινή πρώτη βράβευση του Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αριζόνας Δημήτριου

Ψάλτη, θεωρώ πως ανταποκρίνεται πλήρως στον Κανονισμό του Θεσμού του Βραβείου,

γιατί απονέμεται σ’ ένα "λαμπρό επιστήμονα που με το έργο του διάνοιξε μεγάλους

ορίζοντες στην επιστήμη και στη γνώση και έγινε πρότυπο να τον ακολουθούν νεότεροι

προς όφελος του κόσμου και της Ανάπτυξης"! Ο δρόμος που άνοιξε ο Καθηγητής

Δημήτριος Ψάλτης και οι συνεργάτες του για την εξερεύνηση του διαστήματος και για

εφαρμογές προς όφελος της ανθρωπότητας, είναι ένα πολύ αξιόλογο επίτευγμα.

Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια μαζί με την ευχή για περαιτέρω πρόοδο και

δημιουργική προσφορά στην επιστήμη και στην κοινωνία! Καλή νέα Χρονιά, καλύτερη

από το 2020 που μας ταλαιπώρησε όλους πολύ!

Δρ. Πέτρος Μ. Καρεκλάς

6
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Δρ Πέτρος Μ. Καρεκλάς
Μέλος Επιτροπής ΣΠΕΚ για το Βραβείο Επιστήμης 2020
πρώην Γενικός Διευθυντής των Υπουργείων: α) Παιδείας και Πολιτισμού,
β) Άμυνας, γ) Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Προήδρευσε των 
Επιτροπών για την ίδρυση των Πανεπιστημίων ΤΕΠΑΚ και ΑΝΟΙΚΤΟY ΠΑΝ. 
ΚΥΠΡΟΥ. Εκ των ιδρυτικών μελών και Επιτρόπου του Ερευνητικού 
Ιδρύματος ‘Ινστιτούτο Κύπρου’. Δημάρχου Κυθραίας.
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Φίλες και φίλοι,

Είναι πράγματι με ιδιαίτερη χαρά που απευθύνω σύντομο χαιρετισμό στην αποψινή

εκδήλωση του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου/ΣΠΕΚ κατά τη διάρκεια της

οποίας θα απονεμηθεί το «Βραβείο Επιστήμης ΣΠΕΚ».

Η απονομή των βραβείων ΣΠΕΚ έχει πολλαπλό όφελος και συμβολή στα κοινωνικά

δρώμενα. Από τη μια επιβραβεύει το έργο των επιστημόνων και ανθρώπων των

γραμμάτων, των τεχνών και του πολιτισμού που προσφέρουν τόσα πολλά στην κοινωνία,

ανταμείβοντας έτσι τη συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της γνώσης.

Παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην κοινωνία μας για τις νέες

και τους νέους μας.

Οι βραβευθέντες επιστήμονες και άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και του

πολιτισμού, ξεχώρισαν για την ποιότητα του έργου τους. Στο πρόσωπό τους βραβεύονται

όλες και όλοι που υπηρετούν την επιστήμη, την παιδεία και τον πολιτισμό και που

διαπρέπουν με τα επιτεύγματά τους.

Εκφράζω λοιπόν τα θερμά μου συγχαρητήρια προς τους βραβευθέντες και ειδικά στον

αποψινό βραβευθέντα τον καθηγητή Δημήτρη Ψάλτη ο οποίος κοσμεί την ακαδημαϊκή

πανεπιστημιακή κοινότητα και εμπνέει ως ακαδημαϊκός δάσκαλος τους φοιτητές και

φοιτήτριές του, την ερευνητική κοινότητα αλλά και γενικά όλες και όλους που

υπηρετούν την επιστήμη.

Τέλος συγχαίρω το Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου/ΣΠΕΚ για το σημαντικό και

πολυδιάστατο έργο που επιτελεί και την προσφορά του στην Παιδεία και τον Πολιτισμό.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλες και όλους υγεία και ασφάλεια ειδικά τη δύσκολη

αυτή περίοδο της πανδημίας.

7
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Φίλιππος Πουγιούτας
Πρύτανης Πανεπ. Λευκωσίας, Καθηγητής Πληροφορικής-ΙΤ, Μέλος 
Επιτροπής αξιολόγησης Ελληνικών Ι.Α.Ε. και της Διαδικασίας της Μπολόνια.
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Κυρίες και κύριοι,

Κατ’ αρχάς, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας

Κύπρου/ΣΠΕΚ που αναγνωρίζει και ενθαρρύνει τα έργα των επιστημόνων και στηρίζει

δράσεις όπως τη σημερινή. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η πρόσκληση να είμαι

μέλος της κριτικής επιτροπής για το «Βραβείο Επιστήμης ΣΠΕΚ». Η θέσπιση τέτοιων

βραβείων ενισχύει το έργο των επιστημόνων που προσφέρουν και ανταμείβει τη συνεχή

προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης και παράλληλα συμβάλλει στη

δημιουργία σωστών προτύπων στην κοινωνία μας.

Θέλω και εγώ, με τη σειρά μου, να συγχαρώ όλους τους επιστήμονες που διαπρέπουν με

τα επιτεύγματά τους και ιδιαίτερα τον κο Δημήτρη Ψάλτη, που έγινε παγκοσμίως

γνωστός, επιτυγχάνοντας κάτι που κάποτε θεωρείτο αδιανόητο, να φωτογραφίσουν, μαζί

με την επιστημονική του ομάδα, για πρώτη φορά μια Μαύρη Τρύπα του διαστήματος. Η

ιστορική αυτή ανακάλυψη, έχει ανοίξει επιστημονικούς ορίζοντες που θα φέρει

περαιτέρω τεχνολογικές εξελίξεις.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να συγχαρώ ξανά όλους τους υποψήφιους επιστήμονες για το

σημαντικό πολυδιάστατο έργο που επιτελούν, τον κο Δημήτριο Ψάλτη για την επιτυχία

του και τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου για τη διοργάνωση του «Βραβείου

Επιστήμης ΣΠΕΚ» και να ευχηθώ κάθε επιτυχία και πρόοδο στα έργα σας.

8
Βάσος Αριστοδήμου
Πρόεδρος και Εκτελεστικός Δ/ντής
της εταιρείας πληροφορικής NETinfo Plc.
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του Δημήτρη Ψάλτη
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Ο Δημήτριος Ψάλτης γεννήθηκε στις Σέρρες την 1η Ιουνίου 1970 και από νεαρός

αγάπησε τη Φυσική, διάβαζε για πυραύλους και απόφαση να σπουδάσει Φυσική.

Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από όπου αποφοίτησε με

άριστα. Φοιτητής εργαζόταν και ως προγραμματιστής μερικής απασχόλησης σ’

εταιρεία υπολογιστών για την ανάπτυξη λογισμικού για τη διδασκαλία της αρχαίας

ελληνικής σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία. Ως επιστήμων είχε ως αρχή να μη

χρησιμοποιηθεί ποτέ οποιαδήποτε εργασία του για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Η έρευνα του κατά τα τελευταία 3 χρόνια της φοίτησής του στο ΑΠΘ στράφηκε σε

διάφορα προβλήματα αστρονομίας, τα οποία μελέτησε στο Αστεροσκοπείο του

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά στο Αστρονομικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου

του Άμστερνταμ (χρηματοδοτούμενο από το Erasmus πρόγραμμα ανταλλαγής

φοιτητών) και αργότερα στο Max-Planck Institute fuer Radioastronomie στη Βόννη.

Το 1994 πήρε Μάστερ Αστρονομίας στο

University of Illinois at Urbana-Champaign

και το 1997 διδακτορικό δίπλωμα στην

Αστρονομία από το ίδιο πανεπιστήμιο. Στη

διδακτορική διατριβή του επινόησε τον

εντοπισμό σφαλμάτων στον ακτινοβολιακό

κωδικό μεταφοράς. Στην περίοδο 1997-2000

ήταν μεταδιδακτορικός Εταίρος στο Harvard-

Smithsonian Center for Astrophysics,

μεταδιδακτορικός ερευνητής στο

Massachusetts Institute of Technology/ ΜΙΤ

(2002-2001) και Μέλος του Institute for

Advanced Study, Princeton, NJ (2001-2002).

Από το 2003 είναι Καθηγητής στο

Πανεπιστήμιο Αριζόνα ενώ ενδιάμεσα

επισκέπτης καθηγητής στο Harvard

University

Ως καθηγητής Αστρονομίας και Φυσικής στο

Πανεπιστήμιο της Αριζόνα διενεργεί έρευνα στη

δοκιμή της Γενική Θεωρίας της Σχετικότητας

του Άινσταιν. Επιπλέον είναι μέλος στις

επιστημονικές ομάδες των αποστολών LOFT

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος

(ESA) και του NICER της NASA. Είναι

ιδρυτικό μέλος του Τηλεσκοπίου Event

Horizon, του διεθνούς πειράματος mm-VLBI,

που έχει επιτύχει την πρώτη φωτογραφιση μιας

μαύρης τρύπας. Ως πρόεδρος του Προγράμματος

Θεωρητικής Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο

της Αριζόνα υπηρέτησε για τρία χρόνια (2016-

2019) ως ο Διευθύνων Επιστήμων στο εν λόγω

πρόγραμμα συνεργασίας. Ως Υπεύθυνος του

Event Horizon Telescope διευθύνει ομάδα 36

ερευνητών του Πανεπιστημίου της Αριζόνα για

πολλά διαστημικά θέματα.

Το 2019 πέτυχε, με την ομάδα του και το

πρόγραμμα «Event Horizon Telescope» να

φωτογραφίσει τη «σκιά» μιας Μαύρης Τρύπας

στον πυρήνα του γιγάντιου ελλειπτικού γαλαξία

Μ87 και να απαντήσει σε εκκρεμή ερωτήματα

της θεωρίας του Αϊνστάιν. Χάρη στην

τεχνολογία, έγινε δυνατή η σύνθεση της

φωτογραφίας που ανακοινώθηκε το Απρίλη του

2020.

Τα πεδία ερευνών και θεωριών του

Δημήτριου Ψάλτη στον ευρύ πεδίο της

Φυσικής και Αστρονομίας είναι τα εξής :

Neutron stars, Event horizon, X rays,

Accretion disks, Radii, Telescopes,

Oscillations, Pulsars, Gravitation, Equations

of state, Hair, Electromagnetic spectra,

Bursts, General Relativity Theory, Time

measurement, Theorems, Metal spinning, X

Ray Timing Explorer, Quadrupoles,

Astrophysics, Moments, Observatories,

Deviation, Gravitational fields,

Magnetohydrodynamic simulation, Magnetic

stars, Photons, Horizon, Moments of inertia,

Magnetohydrodynamics, Stellar orbits,

Simulation, Beat frequencies, Ray tracing,

Profiles, Angular momentum, Inclination,

Spectral methods, Luminosity, Radiative

transfer, Scattering, Rings, Gravitational

waves, Flares, Orbitals, Power spectra,

Energy, Magnetic fields, Visibility.

Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης
Εκτελεστικός Γραμματέας Επιτροπής ΣΠΕΚ «Βραβείο Επιστήμης 2020», 
Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου, 
Πρόεδρος Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου

9
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Πρόσφατες Επιστημονικές διέρευνες διαρκείας με κύρια συμμετοχή του Δ.Ψάλτη

“Testing the No-Hair Theorem with the Event Horizon Telescope” (2011-2016)

“Connecting Strong-Field, Solar System & Cosmological Tests of Gravity”(2013-15)

“Testing General Relativity with X-ray Observations of Neutron Stars & Black Holes”

“Testing the No-Hair Theorem with Astrophysical Black Holes” (2009-2012)

“Exploiting the Strong Gravitational Fields of Neutron Stars to Measure their

Properties” (2013-2015)

“Tests of GR in the X-rays with compact objects” (2011-2012)

“Unsolved Problems in Compact Object Astrophysics” (2011)

Επιλεγμένες υψηλές δράσεις του Δημήτριου Ψάλτη

2013 – : Science Advisory Board (Fachbeirat), Max Planck Institute, Bonn.

2011 – : Chief Member of the Science Team for the Event Horizon Telescope

2010 – : Member of the Science Team for ESA’s LOFT mission

2010 – : Member of the Science Team for NASA’s NICER mission

2011 : Organizer for “Event Horizon Telescope” Conference

2010 : Main Organizer for “Understanding Physics with Neutron Stars”

Conference

2007 : Main Organizer for “Rethinking Gravity” Conference

2003 : Peer Review Panel for NASA ATP program

2003 : Organizer for IAS Workshop on Thermonuclear Bursts

2001 : Peer Review Panel for the Chandra X-ray Observatory.

Διακρίσεις

Ο Δημήτριος Ψάλτης έχει τιμηθεί

το 1997 με το βραβείο ‘Jordan S. Asketh Fellowship, University of Illinois’

και με το βραβείο ‘Harvard-Smithsonian Prize Postdoctoral Fellowship’,

το 2005 με το βραβείο ‘Academic Prize of the Bodossaki Foundation’,

το 2008 με το βραβείο ‘NSF CAREER Award’,

το 2016 με το βραβείο ‘Radcliffe Institute Fellowship, Harvard University’.
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Ο Δημήτριος Ψάλτης, Καθηγητής Αστρονομίας και Φυσικής στο

Πανεπιστήμιο Αριζόνα των ΗΠΑ, αποφοίτησε με βαθμό άριστα από το Τμήμα

Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Κεντρίστηκε στη μελέτη

των ουρανίων σωμάτων, αρχικά και για 3 συναπτά χρόνια, στο Αστεροσκοπείο του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και στη συνέχεια στο Αστρονομικό Ινστιτούτο του

Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. Συνέχισε και περάτωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές

του στο University of Illinois at Urbana-Champaign των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ως καθηγητής από το 2003 της Αστρονομίας και Φυσικής στο Πανεπιστήμιο της

Αριζόνα διενεργεί έρευνες στη δοκιμή της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας του

Αϊνστάιν, σε συνθήκες ισχυρού πεδίου και σε πολλές αστροφυσικές και κοσμολογικές

κλίμακες. Εργάζεται, επίσης, σε διάφορα πεδία της Φυσικής και της Αστροφυσικής

των αστέρων νετρονίων και των μαύρων οπών και σε ιδιότητες της

μαγνητοϋδροδυναμικής αναταραχής. Επιπλέον, είναι μέλος των επιστημονικών

ομάδων των αποστολών LOFT του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και

του NICER της NASA. Πρόσθετα, σχεδιάζει και αναπτύσσει καινοτόμα και υψηλής

απόδοσης υπολογιστικά μέσα/ εργαλεία, με τα οποία οι επιστήμονες πλέον μελετούν

διάφορες πτυχές της Φυσικής και Αστροφυσικής των μαύρων οπών καθώς και άλλων

διαστημικών στοιχείων.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Τηλεσκοπίου Event Horizon, του διεθνούς πειράματος

mm-VLBI, που έχει επιτύχει την πρώτη φωτογράφιση μιας μαύρης τρύπας με

ανάλυση οριζόντιας κλίμακας. Ως πρόεδρος του Προγράμματος Θεωρητικής

Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα υπηρέτησε για τρία χρόνια (2016-

2019) ως ο Διευθύνων Επιστήμων στο εν λόγω πρόγραμμα συνεργασίας, το οποίο

διευκολύνει τη θεωρητική έρευνα αστροφυσικής μεταξύ καθηγητών, προσωπικού και

φοιτητών σε τρία τμήματα του Πανεπιστήμιου (Αστρονομία, Φυσική, Σεληνιακό &

Πλανητικό Εργαστήριο). Ως Υπεύθυνος του Event Horizon Telescope διευθύνει

ομάδα 36 ερευνητών του Πανεπιστημίου της Αριζόνα για πλείστα όσα διαστημικά

θέματα.

Το 2019, με την ομάδα του και μέσα από το

πρόγραμμα «Event Horizon Telescope»

πέτυχε να φωτογραφίσει τη «σκιά» μιας

Μαύρης Τρύπας στον πυρήνα του γιγάντιου

ελλειπτικού γαλαξία Μ87. Κατόρθωσε να

διαχειριστεί ό,τι συμβαίνει στην περιφέρεια

μιας Μαύρης Τρύπας του διαστήματος και

να απαντήσει σε εκκρεμή ερωτήματα της

θεωρίας του Αϊνστάιν. Ο Ψάλτης

αξιοποίησε την πρόοδο της αστροφυσικής

και της κοσμολογίας και όλων των συναφών

υποστηρικτικών επιστημών, της

τεχνολογίας υπολογιστών χάρη στην οποία

είναι εφικτή πλέον η επεξεργασία

δεδομένων ασύλληπτα μεγάλου όγκου. Τα

συνεργαζόμενα ανά την υφήλιο

ραδιοτηλεσκόπια συνδέθηκαν

συμβολομετρικά μεταξύ τους σε ένα

υπερτηλεσκόπιο που καλύπτει περιμετρικά

τη γη για να ερευνηθούν δύο γιγάντιες

μαύρες τρύπες : η 1η στο κέντρο του

Γαλαξία της γης, σε απόσταση 26.000 ετών

φωτός και η 2η, η μεγαλύτερη και

μακρινότερη, η Messier 87 ή Μ87, σε

απόσταση 55 εκατομμυρίων ετών φωτός.

Χάρη στην τεχνολογία και σε ειδικούς

προσομοιωτές εικονικής πραγματικότητας

έγινε δυνατή η σύνθεση της φωτογραφίας

που ανακοινώθηκε τον Απρίλη του 2020.

Η φωτογράφιση αποτύπωσε τα όρια του

“ορίζοντα γεγονότων” μιας Μαύρης Τρύπας,

από την οποία τίποτα δεν μπορεί να

δραπετεύσει, ούτε καν το φως. Άστρα,

πλανήτες και νεφελώματα μπορούν να

βρεθούν συμπιεσμένα σε ένα απεριόριστα

μικροσκοπικό και υπέρπυκνο χώρο, στο

εσωτερικό της Μαύρης Τρύπας,

όπου δεν ισχύουν πλέον οι γνωστοί νόμοι

της Φυσικής.

Η Θεωρία της Γενικής Σχετικότητας του

Αϊνστάιν είχε προβλέψει την ύπαρξή της

Μαύρης Τρύπας από τις αρχές του 20ου

αιώνα, αλλά μόλις τώρα απαντώνται τα

πρώτα ερωτήματα. Με της έρευνες του

Ψάλτη, μια "μαύρη τρύπα" μπορεί να

θεωρηθεί ως ένα "άστρο" που έχει

καταρρεύσει σε απειροελάχιστο χρόνο,

αφήνοντας πίσω του την ένταση της

βαρύτητάς του και μόνο. Σήμερα θεωρείται

ως ένα αδιανόητο ουράνιο αντικείμενο,

όπου οι νόμοι της Φυσικής δεν μπορούν να

μετρούν ή να προβλέπουν τί συμβαίνει

εντός τέτοιας οπής.

Ο Ψάλτης έδωσε προτεραιότητα στην

ανάλυση των δεδομένων της μεγάλης και

απόμακρης τρύπας, της Μ87, κι όχι της

κοντινής μαύρης τρύπας στον Γαλαξία μας,

της οποίας τα δεδομένα θα αναλυθούν

αργότερα. Αναμένεται ότι ο επιστήμονας θα

δημοσιεύει σύντομα τη φωτογραφία της

κοντινής μαύρης τρύπας του Γαλαξία μας.

Με τις δύο έρευνές του ολοκληρωμένες θα

επιβεβαιωθεί η θεωρία του Αϊνστάιν για

την ενοποίηση των τεσσάρων

θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων. Η

έρευνά του για τη μακρινή μεγάλη Μαύρη

Τρύπα επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τη

Γενική Θεωρία της Σχετικότητας. Η

επέκταση της έρευνάς του θα τον δικαιώσει

πλήρως και θα υπερακοντίσει τις άλλες

δοκιμές για την ισχύ της θεωρίας στο

ηλιακό σύστημα.

10
Σκεπτικό Βράβευσης
του Δημήτρη Ψάλτη
Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης
Εκτελεστικός Γραμματέας Επιτροπής ΣΠΕΚ «Βραβείο Επιστήμης 2020», 
Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου, 
Πρόεδρος Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου
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Ο Καθηγητής Δημήτριος Ψάλτης ήταν «ο παρ’ ολίγο βραβευμένος» με το Βραβείο

Νόμπελ Φυσικής για το 2020. Ωστόσο αναμένεται, και του το ευχόμαστε ως Κριτική

Επιτροπή του ΣΠΕΚ, να αποσπάσει το βραβείο αυτό σε μια προσεχή απόφαση της

Σουηδικής Ακαδημίας. Άλλωστε, το εγχείρημα του Καθηγητή Ψάλτη είναι διαρκές

και φέρνει συνεχώς και νέα επιτεύγματα, όπως σύντομα αυτά που θα αφορούν την

κοντινή Μαύρη Οπή του Γαλαξία – σε συνέχεια των όσων πέτυχε ήδη για τη μεγάλη

Μαύρη Οπή, την Μ87. Σε τέτοια περίπτωση ο Καθηγητής Ψάλτης θα αποδειχθεί

περίτρανα ως ο γενναίος και καινοτόμος επαληθευτής της ασύλληπτης Γενικής

Θεωρίας της Σχετικότητας του Αϊνστάιν.

Ως εκ τούτων, με βάση την πληθωρική και ποιοτική εργοβιογραφία του και

τα ως άνω επιτεύγματά του Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αριζόνα,

Δημήτριου Ψάλτη

και επειδή διανοίγει τεράστιους ορίζοντες για τη Γνώση και την

Επιστήμη, με την ομολογουμένως καινοτόμο και δύσκολη έρευνά του,

και επειδή ο ίδιος, με το ήθος και τη γνώση του, αποτελεί ιδανικό

πρότυπο προς μίμηση από νέους επιστήμονες, Ελλαδίτες, Κύπριους και

ξένους

και επειδή τιμά την Ελλάδα διεθνώς, ως άξιος συνεχιστής ερίτιμων

προγενέστρων και προγόνων επιστημόνων του απανταχού Ελληνισμού

η Κριτική Επιτροπή του θεσμού ‘ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ’ του

Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου έχει την πλήρη ευαρέσκεια να

του απονείμει το βραβείο τούτο δια το έτος 2020, ως ένδειξη αναγνώρισης

και βαθιάς εκτίμησης δια το συνολικό έργο του και να του ευχηθεί τα

βέλτιστα στη συνεχιζόμενη επιστημονική έρευνά του, προς όφελος της

Επιστήμης και της Ανθρωπότητας.

Εγένετο τόδε, μηνός Δεκεμβρίου 17η, έτει 2020
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Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης
Εκτελεστικός Γραμματέας Επιτροπής ΣΠΕΚ «Βραβείο Επιστήμης 2020», 

Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου, 
Πρόεδρος Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου



Δημήτρης Ψάλτης
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Την Πέμπτη, 17 Δεκέμβρη 2020, ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ)

διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την Τελετή απονομής του ‘Βραβείου Επιστήμης’ με

τον καινοτόμο τρόπο της ψηφιακής τηλε-Τελετής. Τίμησε τον εκ Σερρών

Δημήτριο Ψάλτη, Καθηγητή Αστρονομίας και Φυσικής στο Πανεπιστήμιο

Αριζόνα των ΗΠΑ, και παρολίγο Νομπελίστα για το Βραβείο Νόμπελ

Φυσικής και για το έτος 2020.

Η αυτόνομη Κριτική Επιτροπή/ Κ.Ε. του ΣΠΕΚ για το Βραβείο αυτό έκρινε το

επίτευγμα του Καθηγητή Δ. Ψάλτη αξιοθαύμαστο και τον ίδιο άξιο συνεχιστή

μεγάλων αρχαίων Ελλήνων επιστημόνων του παρελθόντος. Απέδειξε ότι ο

πολιτισμός, η οικονομία και ακόμα ο κοινωνικός ιστός ενός τόπου και γενικά της

οικουμένης, συνεχίζει να αντέχει χάρη στις ανακαλύψεις και τις λύσεις που δίνει η

Επιστήμη. Εργάζεται με μέθοδο για πάνω από δύο δεκαετίες και αποδεικνύει

διεθνώς ότι ‘’η Ελλάδα προσφέρει διαχρονικά και διαχωρικά στην

ανθρωπότητα’’· αν και μικρή χώρα δεν έχει να ζηλέψει αν συγκριθεί με άλλες

μεγάλες που διαθέτουν ισάξιους επιστήμονες και πλούσιους πόρους.

Συγκεκριμένα, διευθύνοντας μια ομάδα 300 ερευνητών και έχοντας φωτογραφίσει με

σύγχρονα και ισχυρά ραδιοτηλεσκόπια δύο απόμακρες Μαύρες Οπές του Διαστήματος,

επιβεβαιώνει τη σχετική θεωρία του Αϊνστάιν, ο οποίος ναι μεν είχε αποσπάσει το 1915

το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής, αλλά η θεωρία του ανέμενε, από τότε και για ένα αιώνα

,έναν νέο επιστήμονα με σύγχρονα μέσα για να τη δικαιώσει.

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου με το ‘Βραβείο Επιστήμης’ για το

2020 στέλνει ταυτόχρονα μήνυμα, εντός και εκτός Ελλάδας, ότι οι άξιοι

πρέπει να τιμώνται, το δε έργο τους να διαλαλείται, ώστε να είναι φάρος για

τους νέους μας, τις νέες γενεές - πόσο μάλλον που το έργο αυτό διανοίγει

φωτεινούς ορίζοντες στην επιστήμη, στη γνώση, στην Ανάπτυξη και ως

πρότυπο θα το ακολουθούν επιστήμονες, προς όφελος των ιδίων αλλά και του

κόσμου. Η αυτόνομη Κριτική Επιτροπή του Θεσμού ‘ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ’

του ΣΠΕΚ, πιστεύει ότι ο σεμνός και σπουδαίος Έλληνας επιστήμων

Δημήτριος Ψάλτης δεν θα αργήσει να τιμηθεί με το Βραβείο Νόμπελ

Φυσικής.

Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου

Ο πολιτισμός, η οικονομία, ο κοινωνικός ιστός ενός τόπου, 
και γενικά της οικουμένης, συνεχίζει να αντέχει χάρη στις 

ανακαλύψεις και τις λύσεις της Επιστήμης. 
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Οι αρχαίοι Έλληνες δεν έβαλαν μόνο τα

θεμέλια των Γραμμάτων, της

Φιλοσοφίας και των Τεχνών, με

κορυφαίους όπως ο Όμηρος, οι 3

τραγωδοί (Αισχύλος, Σοφοκλής,

Ευρυπίδης), ο Πίνδαρος, ο Σωκράτης, ο

Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Φειδίας, ο

Πραξιτέλης, αλλά έθεσαν και γερές

βάσεις στην επιστήμη, από τα

μαθηματικά ως την αστρονομία, με

ανυπέρβλητους επιστήμονες όπως ο

Πυθαγόρας, ο Θαλής, ο Ευκλείδης, ο

Δημόκριτος, ο Αρχιμήδης και άλλοι.

Είναι τιμή για τον Οικουμενικό

Ελληνισμό και την Ομογένεια, το ό,τι

σήμερα υπάρχουν σε πλήρη δράση άξιοι

απόγονοι που συνεχίζουν το διαχρονικό

έργο των αρχαίων μας επιστημόνων.

Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής:

Στράτος Στυλιανίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Αντιπρόεδρος Επιτροπής: 

Γιώργος Δημοσθένους, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, πρ. Υπουργός 

Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Μηχανολόγος Μηχανικός.

Εκτελεστικός Γραμματέας Επιτροπής:

Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης, Μαθηματικός, Καθηγητής ΜΙΜ (Ε.Ε., Ενέργεια, 

Στατιστική), Πρώην Πρόεδρος Ακαδημίας Επιστημών Κύπρου και Ινστιτούτου 

Ερευνών ‘ΚΤΙΣΙΣ’ και Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου.

Μέλη Επιτροπής

Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του

Α.Π.Θ., Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.

Δρ Πέτρος Μ. Καρεκλάς, πρ. Γενικός Διευθυντής Υπουργείων: α) Παιδείας και 

Πολιτισμού, β) Άμυνας, γ) Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Προήδρευσε των 

Επιτροπών για την ίδρυση των Πανεπιστημίων ΤΕΠΑΚ και ΑΝΟΙΚΤΟY ΠΑΝ. 

ΚΥΠΡΟΥ. Είναι Επίτροπος του Ερευνητικού Ιδρύματος ‘Ινστιτούτο Κύπρου’. 

Δήμαρχος Κυθραίας. Οικονομολόγος.

Πάνος Ραζής, Καθηγητής Φυσικής, Πανεπ.Κύπρου, Επιστημονικός Εκπρόσωπος

Κύπρου στο CERN, Μέλος European Strategy, τ.Πρόεδρος Δ.Ε. Ανοικτού

Παν/μίου.

Βάσος Αριστοδήμου, Πρόεδρος και Εκτελεστικός Δ/ντής εταιρείας πληροφορικής

NETinfo Plc.

Ανδρέας Αθηενίτης, Καθηγητής Μηχανολογίας, Concordia University, Καναδάς.

Σύμβουλοι:

• Ιωάννης Τσιαούσης, Καθηγητής, ερευνητής, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.

• Φίλιππος Πουγιούτας, Πρύτανης Πανεπ. Λευκωσίας, Καθηγητής 

Πληροφορικής-ΙΤ, Μέλος Επιτροπής αξιολόγησης Ελληνικών Ι.Α.Ε. και της 

Διαδικασίας της Μπολόνια.

«Βραβείο Επιστήμης 2020»
Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
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13 Βραβείο Επιστήμης του 2020 ΣΠΕΚ

Στην παρούσα υπερσύνδεση παρακολουθούμε το πλήρες βίντεο της τελετής για το 

«Βραβείο Επιστήμης του 2020» από τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου.
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Ο Ρ Α Μ Α ,  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η  Κ Α Ι  Σ Κ Ο Π Ο Ι

τ ο υ  Σ υ ν δ έ σ μ ο υ  Π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  Ε λ λ ά δ α ς  Κ ύ π ρ ο υ  /  Σ Π Ε Κ

Ο «Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου» (ΣΠΕΚ) είναι ένας Σύλλογος Μη

Κερδοσκοπικού Σκοπού. Ιδρύθηκε το 2019 με πρωτεργάτες τη Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά,

φιλόλογο, λογοτέχνη, παραγωγό προγραμμάτων πολιτισμού και τον Δρ Ιωσήφ Σ.

Ιωσηφίδη πρώην Καθηγητή σε ΑΕΙ Κύπρου, συγγραφέα και Πρόεδρο της Ένωσης

Λογοτεχνών Κύπρου. Έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. Έχει αδελφοποιηθεί το 2020 με την

Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου, για από κοινού δράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

Όραμα του ΣΠΕΚ είναι να στηρίζει και να προωθεί τον Πολιτισμό (Γράμματα, Τέχνες,

Γλώσσα) ως περιουσία και μέσο ατομικής και συλλογικής ανάπτυξης όσο το δυνατό πιο

πολλών Ελλαδιτών, Κυπρίων και Αποδήμων και να προασπίζεται και να προάγει σε

Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς τα οικουμενικά ιδεώδη και τις ακατάλυτες αξίες.

Η Αποστολή του είναι η υλοποίηση του οράματος σε πλείστα πεδία και η ένωση των

απανταχού Ελλήνων και Κυπρίων λογοτεχνών, καλλιτεχνών και επιστημόνων σε

συναφείς τομείς, ώστε το όραμα να καταστεί κοινό για όλους κι η ανάπτυξη επωφελής.

Σκοποί - στόχοι του ΣΠΕΚ είναι η δημιουργία δυναμικής υποδομής με βιώσιμες,

λειτουργικές, αποτελεσματικές τεχνικές λύσεις για σχέδια δράσης όσο και η προαγωγή

Πολιτιστικής Διπλωματίας για καθιέρωση του οράματος ευρύτερα με διασυνδέσεις,

διεθνείς σχέσεις και συνέργειες με φορείς εσωτερικού και εξωτερικού, με ευρωπαϊκά ή

άλλα προγράμματα. Το δίκτυο συμβούλων, ανταποκριτών και αντιπροσώπων του έχει

επεκταθεί σε 20 χώρες και συνεχώς διευρύνεται.

Ένας ευγενής στόχος του ΣΠΕΚ είναι να καταγράψει, να διαφυλάξει, και να προβάλει

τον κοινό Πολιτισμό Ελλάδας και Κύπρου σε πλείστα όσα πεδία του και να ενώσει τους

απανταχού Έλληνες και Κύπριους δημιουργούς, καλλιτέχνες και επιστήμονες. Ενεργεί

μέσα από μια σειρά έργων και δράσεων με λογοτεχνικό, επιμορφωτικό και κοινωνικό

χαρακτήρα, ενίοτε σε συνέργεια με τέχνες ψυχαγωγίας (μουσική).

Ο ΣΠΕΚ διαθέτει σύγχρονη τεχνολογία για στήριξη, προστασία και προώθηση του

οικουμενικού Ελληνικού Πολιτισμού, της Γλώσσας, της Παράδοσης και Λαογραφίας, όσο

και της καλλιτεχνικής, λογοτεχνικής και επιστημονικής δημιουργίας Ελλαδιτών,

Κυπρίων και των απανταχού Αποδήμων. Διαθέτει ως συνεργάτες του επιστήμονες,

ακαδημαϊκούς, ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, εντός και εκτός Ελλάδας, που

με ζήλο παράγουν πολιτισμό. Η δράση του είναι πολυεπίπεδη και με σύγχρονα μέσα -

Βραβεύσεις Λογοτέχνη, Ανθρωπισμού και Επιστήμης, Συνέδρια, Κύκλοι / Σχολές,

Φεστιβάλ, Διαγωνισμοί, εκπομπές ψηφιακές, Τηλεδιασκέψεις σε δική του

ραδιοτηλεόραση, άρθρα, πορτρέτα προσωπικοτήτων και κριτικές στον διεθνή κόμβο του,

έκδοση Ανθολογιών Νέων ή Παγκόσμιας Ποίησης και σειρών λογοτεχνίας, μελετών κ.ά.

Το φάσμα δράσεων του διευρύνεται συνεχώς. 

Γνωρίστε τον και μέσα απ’ τον κόμβο www.cultural-association.org. 

Πληροφορίες από το info@cultural-association.org

http://www.cultural-association.org/


Η Σίσσυ (Οσία) Σιγιουλτζή-Ρουκά είναι η Πρόεδρος του

Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου / ΣΠΕΚ. Γεννήθηκε

στη Θεσσαλονίκη. Είναι Απόφοιτος του Πειραματικού Σχολείου του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και

πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ..

Ειδικεύτηκε στον τομέα «Σύγχρονα Γράμματα» στο Πανεπιστήμιο

Avignon της Γαλλίας, και στην «Αγγλική Λογοτεχνία» στο DEI

College. Πρόσθετα είναι Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών

«Ψηφιακά ΜΜΕ» στον τομέα ‘Πολιτισμός και Επικοινωνία’ του

Πανεπιστημίου Sussex της Μεγάλης Βρετανίας. Ομιλεί πολύ καλά

την Αγγλική, τη Γαλλική, την Ιταλική και καλά τη Βουλγαρική

γλώσσα. Έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τη σειρά

Κινηματογραφικών Σεμιναρίων της ΧΑΝΘ υπό τον Αχιλλέα

Ψαλτόπουλο.

Εργάστηκε επί μια δεκαετία ως εισηγήτρια πλήθους σεμιναρίων

αξιόλογων Εκπαιδευτικών Φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

και έχει αρθρογραφήσει σε γνωστά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

Διετέλεσε επί εννέα έτη υψηλόβαθμο στέλεχος τμήματος

επικοινωνίας μεγάλου ιδιωτικού οργανισμού, με εξειδίκευση στις

εκστρατείες επικοινωνίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Είναι

η συγγραφέας των λογοτεχνικών βιβλίων «Λόγια

Γυμνά» (εκδόσεις Θερμαϊκός 2010, 2012), «Λόγια

Αρσενικά» (εκδόσεις Πνοή, 2018) και της ποιητικής

συλλογής «Οσία» (εκδόσεις Αρχύτας, 2020). Για το λογοτεχνικό της

έργο έχει τιμηθεί με το Βραβείο Μουσών, «Κέφαλος» (2019).

Ασχολείται ενεργά με θέματα Επικοινωνίας, Προώθησης και

Διαφύλαξης Αισθητικής Κουλτούρας και Πολιτισμού μέσα από την

παραγωγή και τη διαχείριση ψηφιακών μέσων καθώς έχει την

επιμέλεια εκδηλώσεων πολιτισμού, όσο και εκδόσεων λογοτεχνίας.

Έχει τη διεύθυνση του διεθνούς, ψηφιακού σταθμού ΣΠΕΚ

“SOLOMOS” Web RadioTV.

Επιμελείται και παρουσιάζει εκπομπές που αφορούν στις τέχνες,

στα γράμματα και στον πολιτισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις

διακεκριμένες εκπομπές “Διαβάζοντας με τη

Σίσσυ” και “Πορτρέτα στον Χρόνο”. Είναι ενεργό μέλος της

Ένωσης Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού

Τύπου Μακεδονίας – Θράκης ΕΔΗΠΗΤ.

Ε π ι μ έ λ ε ι α ,  Σ υ γ γ ρ α φ ή  

κ α ι  Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α  Έ ρ γ ο υ  



«Oι  άξιοι πρέπει να τιμώνται,  
το δε έργο τους να διαλαλείται.»
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