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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το βραβείο "World Prize for the Book of the Year of the Islamic 
Republic of Iran" απονεμήθηκε στα Πρακτικά Διεθνούς Ελληνοϊρανικού 

Συνεδρίου που διοργάνωσε το ΕΙΕ 
Η ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του ΕΙΕ 
Αντιγόνη Ζουρνατζή βραβεύθηκε για τη διοργάνωση του συνεδρίου και την 

έκδοση των Πρακτικών  
 

Εξαιρετικά τιμητική διάκριση για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) υπήρξε η 
βράβευση των Πρακτικών του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου "Ancient Greece and 
Ancient Iran: Cross-Cultural Encounters" (επιμ. S.M.R. Darbandi και Αντιγόνη 
Ζουρνατζή, έκδ. Αθήνα 2008) ως Βιβλίο του Έτους, με το "World Prize for the 
Book of the Year of the Islamic Republic of Iran". Το Συνέδριο 
διοργανώθηκε το 2006 στην Αθήνα από το ΕΙΕ, σε συνεργασία με την Ελληνική 
Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της 
Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, και έλαβαν μέρος διεθνείς προσωπικότητες 
από την Ελλάδα, το Ιράν, την Κύπρο, τη Γερμανία, τη Ρωσία, τη Γαλλία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α. 

 
Το βραβείο απένειμε 

προσωπικά στους υπευθύ-
νους για τη διοργάνωση 
του συνεδρίου και την 
έκδοση των πρακτικών - 
Δρα Αντιγόνη Ζουρνατζή, 
ερευνήτρια στο Ινστιτούτο 
Ελληνικής και Ρωμαϊκής 
Αρχαιότητος (ΚΕΡΑ) του 
ΕΙΕ, και κ. S. Mohammad 
Reza Darbandi, Διευθυντή 
Πολιτιστικών Γραφείων 
Ευρώπης και Αμερικής του 
Υπουργείου Πολιτισμού του 
Ιράν - ο Πρόεδρος της 

Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν κ. Mahmoud Ahmadinejad σε επίσημη τελετή 
που πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη στις 8 Φεβρουαρίου 2010. Στην τελετή 
παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο πρέσβης της Ελλάδoς κ. Νικόλαος Γαριλίδης, ο 
υπουργός Πολιτισμού του Ιράν κ. Mohammad Husseini, και πλήθος σημαντικών 
εκπροσώπων του διπλωματικού και του ιρανικού ακαδημαϊκού και πολιτικού 
κόσμου. 

 
Την τιμητική αυτή διάκριση έλαβαν 15 έργα (σε σύνολο 2,700 

συγγραμμάτων) διαπρεπών επιστημόνων  από ευρωπαϊκά και άλλα κράτη, για 
τη συμβολή τους στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους διαφόρους 
τομείς των ιρανικών σπουδών παγκοσμίως. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Σε αναγνώριση της συμβολής του ελληνοϊρανικού συνεδρίου, που 

πραγματοποιήθηκε στο ΕΙΕ, στη γνώση του ιρανικού πολιτισμού και των 
σχέσεων του αρχαίου Ιράν με τον ελληνικό κόσμο, αποφασίστηκε η άμεση 
μετάφραση του τόμου στην περσική γλώσσα από τον Οργανισμό Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς του Ιράν. 
     Στόχος του ΕΙΕ είναι να συνεχιστεί αυτή η ελληνοϊρανική επιστημονική 
προσπάθεια, με τη διοργάνωση δεύτερου συνεδρίου στο ίδιο πλαίσιο, αλλά και 
με την υλοποίηση κοινών ερευνητικών έργων, τα οποία έχουν ήδη προταθεί, 
βάσει Μνημονίου Επιστημονικής Συνεργασίας που υπεγράφη, ως απόρροια του 
1ου  Συνεδρίου "Ancient Greece and Ancient Iran”, μεταξύ των ΕΙΕ, Ελληνικού 
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), και Κέντρου Ερευνών του Οργανισμού 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιράν. 
  
 
Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο  
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών  
http://www.eie.gr/ 
Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας (ΚΕΡΑ) του ΕΙΕ 
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/igra/index-gr.html 
The World Book of the Year laureates announced (Ιran Book News Agency) 
http://www.ibna.ir/vdciqraq.t1arz2lict.html 
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