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Με το «Βραβείο φόν κάρµαν» τιµήθηκε στην Αδελαϊδα 
ο Χιώτης διαστηµικός επιστήµων Σταµάτης Κριµιζής

Τ ο βραβείο, που απονεµήθηκε σε τελετή στην 
Αδελαΐδα, δίδεται προς τιµήν του πρωτοπόρου 
της αεροδυναµικής Τέοντορ φον Κάρµαν, ιδρυ-
τή και πρώτου προέδρου της Ακαδηµίας. Με 

τον τρόπο αυτό, η Ακαδηµία αναγνώρισε την πολυετή 
συµβολή του Κριµιζή στις διαστηµικές επιστήµες και 
στην αστροναυτική.
Ο Έλληνας επιστήµων υπήρξε επί πολλά χρόνια επι-
κεφαλής του Εργαστηρίου Εφαρµοσµένης Φυσικής 
(APL) του Πανεπιστηµίου Τζονς Χόπκινς των ΗΠΑ, 
το οποίο έπαιξε και συνεχίζει να παίζει καθοριστικό 
ρόλο στις διαστηµικές αποστολές.
Ο Σταµάτης Κριµιζής διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη νέων επιστηµονικών οργάνων για το 
διάστηµα και στην προώθηση της ροµποτικής διαστη-
µικής εξερεύνησης. Είναι ο µόνος επιστήµονας στον 
κόσµο, ο οποίος έχει ηγηθεί ή έχει συµµετάσχει στα 
πειράµατα διαστηµικής φυσικής που έχουν γίνει και 
στους εννέα πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος.
Υπήρξε επικεφαλής ερευνητής σε πέντε αποστολές 
της Αµερικανικής ∆ιαστηµικής Υπηρεσίας (NASA), 
µεταξύ των οποίων στις αποστολές των δύο Voyager 
(που ακόµη ταξιδεύουν) και του Cassini στον Κρόνο 
(που πρόσφατα «αυτοκτόνησε»).
Ο Κριµιζής σχεδίασε, ανέπτυξε, έστειλε στο διάστηµα 
και ανέλυσε τα στοιχεία 23 επιστηµονικών οργάνων, 
που χρησιµοποιήθηκαν σε διάφορες αµερικανικές και 
ευρωπαϊκές διαστηµικές αποστολές. ∆ικό του είναι, 
µεταξύ άλλων, το όργανο LECP (Low-Energy Charged 
Particle) πάνω στα δύο Voyager. Ήδη τα δεδοµένα 

του LECP από το Voyager 1 βοήθησαν καθοριστικά 
τους επιστήµονες να βεβαιωθούν ότι το σκάφος εγκα-
τέλειψε για πρώτη φορά το ηλιακό µας σύστηµα, κι-
νούµενο πλέον προς το διαστηµικό χώρο.
Ο Κριµιζής έπαιξε επίσης ρόλο στην ανάπτυξη του 
πρωτοποριακού προγράµµατος «Discovery» της 
NASA για τη δηµιουργία χαµηλού κόστους πλανη-
τικών αποστολών, καθώς και του προγράµµατος 
«New Frontiers», στο πλαίσιο του οποίου έγινε η 
πρώτη αποστολή στον Πλούτωνα του σκάφους «New 
Horizons», που έχει κατασκευασθεί από το APL. Ο 
έλληνας ακαδηµαϊκός είναι επίσης ερευνητής στη νέα 
αποστολή «Parker Solar Probe» µε στόχο τον Ήλιο, 
που προγραµµατίζεται να εκτοξευθεί το καλοκαίρι του 
2018.
Γενηµµένος στη Χίο, ο Κριµιζής σπούδασε Φυσική 
στο Πανεπιστήµιο της Μινεσότα και πήρε το διδα-
κτορικό του από το Πανεπιστήµιο της Αϊόβα, όπου 
είχε καθηγητή τον διάσηµο φυσικό Τζέηµς Βαν ‘Αλεν, 
πρώην επιστήµονα του APL, ο οποίος ανακάλυψε τις 
οµώνυµες ζώνες ακτινοβολίας γύρω από τη Γη.
Αφού δίδαξε στην Αϊόβα, όπου υπήρξε πρωτοπόρος 
στη χρήση νέου τύπου ανιχνευτών για τη µέτρηση 
των σωµατιδίων στο διάστηµα, το 1968 o Κριµιζής 
εντάχθηκε στο δυναµικό του APL, όπου έγινε επικε-
φαλής επιστήµων το 1980 και τελικά επικεφαλής του 
Τµήµατος ∆ιαστήµατος το 1991. Έχει βραβευθεί κατ’ 
επανάληψη, ενώ έχει στο ενεργητικό του πάνω από 
600 επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και βιβλία - και συ-
νεχίζει ακάθεκτος ...

Daffodil Day: Το κολλέγιο της Αγίας Ευφημίας 
στηρίζει τον αντικαρκινικό έρανο επί 25 χρόνια
2.873 δολάρια για το Cancer Council συγκέντρωσαν φέτος οι µαθητές 

Το κολλέγιο της Αγίας Ευφηµίας στηρίζει τον αντικαρκινικό έρανο 
«Daffodil Day», τα τελευταία 25 χρόνια. Για µια ακόµα χρονιά, φέτος, µια 
µεγάλη οµάδα µαθητών από το 9ο έως το 12ο έτος, καθώς και ένας από 
τους πρώην µαθητές του κολλεγίου, προσέφεραν εθελοντική εργασία στη 
Γέφυρα Pyrmont και πούλησαν τα προϊόντα Daffodil Day. Τα έσοδα της 
ηµέρας δίδονται στο Cancer Council µε την ελπίδα ότι µια µέρα θα θα 
βρεθεί θεραπεία για τον καρκίνο. Όπως ανέφερε η καθηγήτρια που συ-
νόδευε τους µαθητές, η κα Όµηρος «αξίζουν συγχαρητήρια στους µαθητές 
που προσφέρουν εθελοντική εργασία και τον έπαινο µας για την συµπό-
νια που δείχνουν στους συνανθρώπους τους και τις θαυµάσιες δεξιότητες 
τους στο µάρκετινγκ. Είχαµε µια υπέροχη µέρα και ανυποµονούµε να 
προσφέρουµε εθελοντικά και την επόµενη χρονιά Με µεγάλη υπερηφά-
νεια ανακοινώνω ότι οι φοιτητές εργάστηκαν σκληρά για να συγκεντρώ-
σουν $ 2.873,05. Αυτό είναι ένα εκπληκτικό επίτευγµα. Κάθε µέρα πάνω 
από 350 Αυστραλοί διαγιγνώσκονται µε καρκίνο. Προσφέρουµε βοήθεια 
στους ανθρώπους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα σήµερα, αλλά και 
σε εκείνους που θα χρειαστούν βοήθεια αύριο. Το Συµβούλιο Καρκίνου 
ασχολείται µε όλες τις πτυχές του Καρκίνου, διεξάγει και χρηµατοδοτεί 
ζωτικές έρευνες, παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και εκπονεί προγράµ-
µατα πρόληψης. Η έρευνα για τον καρκίνο έχει κάνει εξαιρετική πρόοδο 
τα τελευταία χρόνια και οι θεραπείες γίνονται όλο και πιο επιτυχείς. Ο 
νάρκισσος (Daffodil) είναι το σύµβολο της ελπίδας ότι µια µέρα θα πετύ-
χουµε το όραµά µας για ένα κόσµο χωρίς καρκίνο. Θυµόµαστε συγγενείς 
και φίλους που έχασαν τη µάχη τους για καρκίνο. Προς τιµήν τους, θα 
συνεχίσουµε να συγκεντρώνουµε χρήµατα απαραίτητα για την έρευνα µε 
στόχο να βελτιώσουµε περαιτέρω τα ποσοστά επιβίωσης και να πετύχου-
µε µια σηµαντική ανακάλυψη για να θεραπεύσουµε τον καρκίνο. Είµαι 
πολύ σηµαντικό να βλέπουµε τους µαθητές του Κολλεγίου να προσφέ-
ρουν το χρόνο τους για αυτό το σκοπό και να προσπαθούν να εκπαιδεύ-
σουν την κοινότητα για ένα µέλλον χωρίς καρκίνο.»




