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Σ τις 28 Ιανουαρίου 2023 ανα-
κοινώθηκαν τα αποτελέσματα 
της παγκόσμιας κατάταξης «Top 

Universities by Top Google Scholar 
Citations» της Webometrics. Η συ-
γκεκριμένη κατάταξη, η οποία δημο-
σιεύεται δύο φορές τον χρόνο (Ιανου-
άριο και Ιούλιο), συντάσσεται με βάση 
τον αριθμό ετεροαναφορών (citations) 
του ερευνητικού έργου των καθηγη-
τών και ερευνητών των ιδρυμάτων. 
Ο εντοπισμός των ετεροαναφορών 
γίνεται μέσω της πλέον δημοφιλούς 
μηχανής αναζήτησης ακαδημαϊκής βι-
βλιογραφίας, του Google Scholar. Τα 
στοιχεία των ετεροαναφορών συλλέ-
χθηκαν το χρονικό διάστημα 1-23 Ια-
νουαρίου 2023.

Με βάση τα αποτελέσματα που ανα-
κοινώθηκαν από την κατάταξη, το ΕΚ-
ΠΑ βρίσκεται στην 176η θέση παγκο-
σμίως και στην 53η θέση στην Ευρώπη. 
Ο συγκεκριμένος  πίνακας κατάταξης, 
ο οποίος δημοσιεύθηκε για 15η φορά, 
περιλαμβάνει 4.331 πανεπιστήμια, με-
ταξύ των οποίων και 19 ελληνικά. 

Εκτός από την υψηλή αυτή θέση σε 
παγκόσμιο επίπεδο, το ΕΚΠΑ βρίσκε-
ται και στην πρώτη θέση μεταξύ των 
ελληνικών ιδρυμάτων, με 2.069.126 
ετεροαναφορές (citations). Η επίδο-
ση αυτή δίνει στο ΕΚΠΑ την 1η θέση 
μεταξύ των βαλκανικών πανεπιστημί-
ων και μία θέση στο top 10 των πανε-
πιστημίων της Μεσογείου.

Τα πέντε πρώτα ελληνικά
Την «πεντάδα» των καλύτερων ελλη-
νικών πανεπιστημίων συμπληρώνουν 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης στη θέση 258 με 1.503.654 
ετεροαναφορές, το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών στη θέση 357 με 1.061.522 ετερο-
αναφορές, το Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο  στη θέση 382 με 977.258 
ετεροαναφορές και το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας στη θέση 453 με 763.875 
ετεροαναφορές.

Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρί-
σκεται το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ 
στη 2η, 3η και 4η θέση τα επίσης αμε-
ρικανικά Πανεπιστήμια Στάνφορντ, 
ΜΙΤ και Μπέρκλεϊ, ενώ στην 5η θέση 
βρίσκεται το Πανεπιστήμιο της Οξφόρ-
δης της Μεγάλης Βρετανίας. 

Αλλαγή μεθοδολογίας
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η μεθοδο-
λογία της εν λόγω κατάταξης άλλαξε 
από φέτος. Πιο συγκεκριμένα, από την 
κατάταξη του Ιανουαρίου του 2023, η 
βαθμολογία του κάθε πανεπιστημίου 
θα υπολογίζεται από το άθροισμα των 
ετεροαναφορών των πρώτων 310 προ-
φίλ καθηγητών και ερευνητών του (από 
210 που ήταν μέχρι πέρυσι) μείον τις 
ετεροαναφορές των 30 πρώτων προ-

φίλ (αντί για των πρώτων είκοσι που 
ίσχυε μέχρι το 2022). 

Σύμφωνα με την τρέχουσα ανακοί-
νωση, αλλά και τα αποτελέσματα των 
τελευταίων τριών ετών, το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
για 3η φορά σπάει το φράγμα των top 
200 πανεπιστημίων σε μία παγκόσμια 
κατάταξη, ύστερα από την 186η θέση 
στον πίνακα κατάταξης «Performance 
Ranking of Scientific Papers for World 
Universities» και την 182η θέση τον 
Ιανουάριο του 2021 στην κατάταξη της 
Webometrics.

Το συγκεκριμένο γεγονός απο-
δεικνύει για άλλη μία φορά το ση-
μαντικό ερευνητικό έργο που επι-

τελείται στο ίδρυμά μας, το οποίο 
χαίρει διεθνούς αναγνώρισης και 
αναφοράς, αποτελώντας παράλληλα 
τη βάση εξαιρετικών συνεργασιών 
με πανεπιστήμια και ερευνητικές 
ομάδες άλλων χωρών. 

Επιπροσθέτως, επιβεβαιώνει τη 
στρατηγική του ιδρύματός μας για 
την προώθηση της ακαδημαϊκής πα-
ρουσίας στο Διαδίκτυο, μέσα από την 
υποστήριξη των πρωτοβουλιών ανοι-
κτής πρόσβασης (Open Access). Κύ-
ριος στόχος της εν λόγω στρατηγικής 
είναι η μεταφορά σε μεγάλη κλίμακα 
της επιστημονικής γνώσης που πα-
ράγεται από το πανεπιστήμιό μας, σε 
ολόκληρη την κοινωνία.

Νέα παγκόσμια διάκριση
κατάταξης για το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών βάσει ετεροαναφορών

Ακαδημαϊκή 
παρουσία στο 
Διαδίκτυο με 
στόχο τη μετα-
φορά επιστημο-
νικής γνώσης 
στην κοινωνία.
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Εκδότης:

ΕΚΠΑ

Αρχισυνταξία:

Δημήτρης  
Κουτσομπόλης

Συντακτική ομάδα:

ΕΚΠΑ HUB - 
https://hub.uoa.gr/ 

Σχεδιασμός, Επιμέλεια Υλης,  
Εκτύπωση:

Νέες Καθημερινές Εκδόσεις Μον. Α.Ε.

02 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023



Τ ο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο CIVIS 
συγκαταλέγεται μεταξύ των ευ-
ρωπαϊκών πανεπιστημίων που 

συνεχίζουν με επιτυχία τη λειτουργία 
τους και έλαβαν νέα χρηματοδότηση από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τέσσερα 
ακόμη χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό διεξή-
χθησαν στις 8-10 Νοεμβρίου οι εργασί-
ες της εναρκτήριας συνάντησης για τη 
δεύτερη φάση λειτουργίας του CIVIS 
(Kick-off Meeting) στην πόλη Aix-en-
Provence της Γαλλίας.
Την ευθύνη της οργάνωσης των εργασι-
ών είχε το Πανεπιστήμιο Aix-Marseille 
και συμμετείχαν σε αυτές πρυτάνεις και-
/ή αντιπρυτάνεις και εκπρόσωποι των 
πανεπιστημίων-μελών στα διάφορα 
όργανα και στις ομάδες εργασίας του 
CIVIS. Επικεφαλής της αποστολής του 
ΕΚΠΑ ήταν ο αντιπρύτανης Ακαδημα-
ϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέρι-
μνας και επιστημονικός υπεύθυνος του 
CIVIS στο ΕΚΠΑ (Head of the project 
for NKUA), καθηγητής κ. Δημήτρης 
Καραδήμας.

Ποιοι συμμετείχαν
Στην αποστολή συμμετείχαν η κ. Ειρή-
νη Αποστόλου (αναπληρώτρια καθη-
γήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας), ως υπεύθυνη του 
πακέτου εργασίας για την εκπαίδευση 
(WP9 leader), η κ. Αικατερίνη Σταυρι-
ανέα (επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα 
Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ), ως 
συνυπεύθυνη του πακέτου εργασίας για 
την επικοινωνία (WP13 co-leader), η κ. 
Θεοδώρα Αντωνοπούλου (καθηγήτρια 
και πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογί-
ας), ως συμπροεδρεύουσα (co-chair και 
τρέχουσα chair 1) του Hub 2 «Κοινωνία, 
Πολιτισμός, Κληρονομιά», η κ. Αθηνά 
Δημοπούλου (αναπληρώτρια καθηγή-
τρια της Νομικής Σχολής), ως υπεύθυ-
νη του πακέτου εργασίας για την κινη-
τικότητα (WP6 leader) κατά την πρώτη 
τριετή φάση λειτουργίας του CIVIS και 
ο διοικητικός συντονιστής (Institutional 
coordinator) του CIVIS για το ΕΚΠΑ κ. 
Ηλίας Αντωνίου.

Στις 9-11-22 πραγματοποιήθηκε η συ-
νεδρίαση της διοικούσας επιτροπής του 
CIVIS (Steering Committee), ενώ στις 
10-11-22 πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος 
των Πρυτάνεων (Board of Rectors) των 
11 Πανεπιστημίων του CIVIS. Παράλ-
ληλα, και τις τρεις ημέρες (8, 9 και 10 
Νοεμβρίου) έγιναν πολλές συναντή-
σεις ομάδων εργασίας, συζητήσεις για 
επιμέρους οργανωτικά θέματα, παρου-
σιάσεις σχετικά με τη δομή και τη λει-
τουργία των νέων μονάδων του CIVIS 
2 και συναντήσεις με τους στρατηγι-
κούς εταίρους της συμμαχίας, τα πα-
νεπιστήμια, δηλαδή, από έξι χώρες 
της Αφρικής: Makerere University, 
Eduardo Mondlane University, 
Université Hassan II de Casablanca, 
University of Sfax, Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar, University of the 
Witwatersrand, Johannesburg.

Στη Σύνοδο των Πρυτάνεων (BoR) το 
ΕΚΠΑ εκπροσώπησε ο αντιπρύτανης 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτη-
τικής Μέριμνας κ. Δ. Καραδήμας και 

συμμετείχαν, επίσης, η κ. Ειρήνη Απο-
στόλου, ως υπεύθυνη του πακέτου εργα-
σίας για την εκπαίδευση (WP 9 leader) 
και ο κ. Ηλίας Αντωνίου. 

Προτεραιότητες
Τα πανεπιστήμια-μέλη παρουσίασαν τις 
προτεραιότητες που έκαστο έχει θέσει ή 
προτίθεται να θέσει για την επόμενη πε-
ρίοδο (για το ΕΚΠΑ ασφαλώς αποτελεί 
βασική προτεραιότητα η προώθηση των 
κοινών μεταπτυχιακών και προπτυχια-
κών προγραμμάτων, δεδομένου ότι έχει 
αναλάβει το αντίστοιχο πακέτο εργασί-
ας). Συζητήθηκε, ακόμη, η πορεία του 
RISCIVIS και η μελλοντική ένταξή του 
στο CIVIS2, ενώ έγινε ενημέρωση για 
τις δράσεις που η Συμμαχία ανέλαβε για 
τη στήριξη φοιτητών και ακαδημαϊκών 
από την Ουκρανία και αποφασίστηκε η 
συνέχισή τους. Επίσης, παρουσιάστη-
κε η πρόταση ορισμένων πανεπιστημί-
ων του CIVIS, στην οποία συμμετέχει 
και το ΕΚΠΑ, για τη διερεύνηση δυνα-
τοτήτων, κριτηρίων και προβλημάτων 
ενόψει της πορείας προς το ευρωπαϊκό 
πτυχίο (πρόκειται για την πρόσκληση 
της Ε.Ε. με τον τίτλο European Degree 
Label Application). Μετά τη λήξη της 
συνεδρίασης του BoR ακολούθησε κοι-
νή σύσκεψη των μελών του BoR και 
των εκπροσώπων των συνεργαζόμενων 
αφρικανικών πανεπιστημίων.

Το CIVIS
προχωράει
στη δεύτερη φάση
λειτουργίας του

Η συμμαχία  
του ΕΚΠΑ με 
ευρωπαϊκά  
πανεπιστήμια 
μεταξύ όσων 
έλαβαν νέα  
χρηματοδότηση 
από την Ε.Ε.  
για τέσσερα  
ακόμη χρόνια.

«Η συμβολή του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών στην αντιμετώπιση 

της κλιματικής κρίσης: από τη διεπι-
στημονική έρευνα και εκπαίδευση στην 
παροχή επιστημονικής γνώσης για τη 
λήψη αποφάσεων πολιτικής», είναι το 
θέμα του 2ου Συνεδρίου που θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 15-16 Μαρτίου 2023 στο 
Κεντρικό Κτίριο του ΕΚΠΑ και θα είναι 
ανοικτό στο κοινό για παρακολούθηση. 
Στόχος, η ανάδειξη των σύγχρονων προ-
κλήσεων μέσα από τις επιστήμες και σε 
13 θεματικές ενότητες που συνδέονται 
με την κλιματική κρίση: 
* Διεθνείς και Δημόσιες Πολιτικές 
* Η Μεσόγειος 
* Βιώσιμη Ανάπτυξη 
* Δράσεις Προσαρμογής και Μετρι-
ασμού 
* Ακραία Καιρικά Φαινόμενα και Φυ-
σικές Καταστροφές 
* Ενέργεια και Ενεργειακή Μετάβαση 
* Εφαρμογές Πληροφορικής, ΑΙ και 
Μηχανικής Μάθησης 
* Από τη σκοπιά της Νομικής Επι-
στήμης 
* Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
* Πολιτιστική Κληρονομιά 
* Υγεία 
* Εκπαίδευση και Μάθηση 
* Επικοινωνώντας την Κλιματική 
Κρίση
Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν με πα-
ρουσιάσεις τους, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, 
ΕΤΕΠ του ΕΚΠΑ καθώς και ερευνητές 
που δραστηριοποιούνται σε ερευνητικά 
έργα του ΕΚΠΑ. Τέλος είναι δυνατή και 
η συμμετοχή με εργασίες μεταπτυχι-
ακών φοιτητών που παρακολουθούν 
προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ. H 
φόρμα εγγραφής θα είναι ανοιχτή έως 
και τις 28/2/2023. Η οργανωτική επι-
τροπή συγκροτείται από τον πρύτανη 
του ΕΚΠΑ, τον αντιπρύτανη Ερευνας 
και Διά βίου Μάθησης, τον αντιπρύτα-
νη Οικονομικών, Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης, τους κοσμήτορες των 
Σχολών και τον πρόεδρο της ΕΑΔΠ-
ΠΑ. Στις εργασίες συμμετέχουν επίσης 
μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής 
του Συνεδρίου, η οποία συγκροτείται 
από τους καθηγητές Αθ. Δημόπουλο, 
Μ. Δασκολιά, Εμμ. Δούση, Κ. Καρτά-
λη, Ευθ. Λέκκα, Χρ. Μητσοπούλου, 
Ανδρ. Παπανδρέου, Εμ. Πικουλή και 
Αρ. Τύμπα.

2ο Συνέδριο
αντιμετώπισης
της κλιματικής
κρίσης

Οικογενειακή φωτογραφία από τις εργασίες εναρκτήριας συνάντησης των 
οργάνων και των ομάδων εργασίας στην πόλη Aix-en-Provence της Γαλλίας.

Εγγραφή:  
https://
conferences.
uoa.gr/event/63/
registrations/32/
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Τ ο Τμήμα Αθλητικής Αριστείας/
Sports Excellence (SE), της A΄ 
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλι-

νικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ 
στο ΠΓΝ «Αττικόν», υπό τη διεύθυν-
ση του καθηγητή  Π. Ι. Παπαγγελόπου-
λου, που υποστηρίζεται αποκλειστικά 
από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), 
πλέον της προσφοράς του στον υψηλό 
αθλητισμό με την έναρξη του προγράμ-
ματος «Θεραπευτική άσκηση - Action 
for Cancer» απευθύνεται σε ασθενείς με 
κακοήθη νεοπλάσματα, συγκεκριμένα 
(1) μαστού, (2) πνεύμονα, (3) εντέρου, 
(4) ουροποιογεννητικού συστήματος και 
(5) μυοσκελετικού συστήματος.
Σκοπός είναι η δημιουργία ενός εξατο-
μικευμένου προγράμματος άσκησης, 
που καλύπτει όλα τα στάδια της ασθέ-
νειας (προεγχειρητικό, μετεγχειρητικό 
στάδιο, χημειοθεραπεία και ανάρρωση), 
διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικά 
επίπεδα φυσικής κατάστασης. 
Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Με-
λέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, στην 
εκδήλωση παρουσίασης τόνισε, μετα-
ξύ άλλων, ότι «με αυτού του είδους τις 
δράσεις υποστηρίζεται με τον αρτιότε-
ρο τρόπο η εκπαίδευση και η έρευνα 
και παράλληλα προσφέρονται στην 
κοινωνία υψηλοτάτου επιπέδου υπη-
ρεσίες υγείας».

Τ ο νοσοκομείο «Α. Συγγρός» ανα-
κοίνωσε –μέσω γενναίας δωρεάς 
του Ιδρύματος Ωνάση– την από-

κτηση και εγκατάσταση υπερσύγχρονου 
εξοπλισμού απεικόνισης για δερματικές 
βλάβες στο Κέντρο Μελανώματος και 
Καρκίνου Δέρματος στο νοσοκομείο 
«Ανδρέας Συγγρός», υπό τη διεύθυν-
ση του διακεκριμένου καθηγητή του 
ΕΚΠΑ κ. Α. Στρατηγού.
Το μηχάνημα Vectra 3D WB360 είναι 
η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην 
απεικόνιση του δέρματος, αναφορικά με 
την παρακολούθηση ασθενών σε υψηλό 
κίνδυνο για ανάπτυξη μελανώματος και 
καρκίνου του δέρματος, αλλά και όλων 
των δερματολογικών νοσημάτων. Η 
χρήση του επιτρέπει την καταγραφή και 
παρακολούθηση όλων των δερματικών 
βλαβών, χρησιμοποιώντας προηγμένους 
αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης και 
βελτιώνοντας τις υπάρχουσες μεθόδους 
«χαρτογράφησης» σπίλων και άλλων 
δερματικών βλαβών.

Πρόγραμμα
για ασθενείς
με καρκίνο

Νέο μηχάνημα
απεικόνισης
δέρματος

Π ρωτοποριακή μελέτη από τη συνερ-
γασία του καθηγητή Β. Γοργούλη 
του Εργαστηρίου Ιστολογίας-Εμ-

βρυολογίας του ΕΚΠΑ με τον δρα Φώτη 
Σαμπαζιώτη, απόφοιτο του ΕΚΠΑ και επι-
κεφαλής διεθνούς διεπιστημονικής ομά-
δας ερευνητών, αναδεικνύει νέο μηχανι-
σμό που ελέγχει την είσοδο του ιού SARS-
CoV-2 στα κύτταρα του ξενιστή, ανοίγοντας 
νέους ορίζοντες για τη θεραπευτική αντι-
μετώπιση της νόσου COVID-19.
Ο καθηγητής Βασίλης Γοργούλης από την 
Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ σε συνεργασία 
με τον δρα Φώτη Σαμπαζιώτη, απόφοιτο 
της Ιατρικής Σχολής μας και επικεφαλής 
διεθνούς διεπιστημονικής ομάδας ερευ-
νητών, δημοσίευσαν πρόσφατα ερευνη-
τική εργασία στο υψηλού κύρους διεθνές 
περιοδικό Nature.
Σχετικός σύνδεσμος: https://www.nature.
com/articles/s41586-022-05594-0
Στη μελέτη αυτή, ο καθηγητής Β. Γορ-
γούλης σε συνεργασία με τον δρα Σαμπα-
ζιώτη και την πολυπληθή διεπιστημονι-
κή του ομάδα ανακάλυψαν για πρώτη 
φορά ότι η έκφραση του υποδοχέα της 
αγγειοτενσίνης ACE2, ο οποίος χρησιμο-
ποιείται από τον ιό SARS-CoV-2 για την 
είσοδο στα κύτταρα του ξενιστή, ελέγ-
χεται από τον παράγοντα farnesoid X 
receptor (FXR). 
Ο τελευταίος είναι ένας υποδοχέας χολικών 
οξέων και βρέθηκε να εκφράζεται πέρα από 
τα κύτταρα των χοληφόρων αγγείων και 

σε κύτταρα του αναπνευστικού και γαστρε-
ντερικού συστήματος, συμβάλλοντας στην 
υπερέκφραση του ACE2 υποδοχέα στα 
όργανα αυτά. Χρησιμοποιώντας αναστο-
λείς του FXR, τις ουσίες z-guggulsterone 
(ZGG) και ουρσοδεοξυχολικό οξύ (UDCA), 
παρατηρήθηκε σημαντική πτώση των επι-
πέδων ACE2 σε τρισδιάστατες καλλιέργει-
ες κυττάρων (organoids) που ελήφθησαν 
από ανθρώπινα χολαγγειόλια, πνεύμονες 
και έντερο αλλά και σε ιστούς από τα αντί-
στοιχα όργανα πειραματοζώων. Ταυτόχρονα 
διαπιστώθηκε ότι η καταστολή του ACE2 
με αυτούς τους παράγοντες συνοδευόταν 
από μειωμένη ευπάθεια προσβολής αν-
θρωπίνων κυττάρων, ιστών και οργάνων 
όπως το ήπαρ, οι πνεύμονες και ο ρινικός 
βλεννογόνος, από τον κορωνοϊό. 
Η χορήγηση UDCA οδήγησε επίσης στη 
βελτίωση της κλινικής πορείας και των 
κλινικών παραμέτρων όπως ο μειωμένος 
χρόνος νοσηλείας εντός και εκτός μονά-
δας εντατικής θεραπείας και οι μειωμένοι 
θάνατοι COVID-19  ασθενών, συμπερι-
λαμβανομένης ομάδας ληπτών μοσχευ-
μάτων ήπατος.   
Συμπερασματικά, η εν λόγω μελέτη ανα-
δεικνύει έναν νέο μηχανισμό ελέγχου της 
έκφρασης του ACE2 υποδοχέα μέσω της 
δράσης του παράγοντα FXR, ο οποίος απο-
τελεί έναν πολλά υποσχόμενο θεραπευτι-
κό στόχο για την αντιμετώπιση της SARS-
CoV-2 λοίμωξης, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο 
για μελλοντικές κλινικές δοκιμές.

Αναδεικνύει 
έναν μηχανισμό 
ελέγχου  
της έκφρασης 
του ACE2  
υποδοχέα μέσω 
της δράσης  
του παράγοντα 
FXR.

Νέους ορίζοντες στη θεραπεία
της COVID-19 ανοίγει
πρωτοποριακή μελέτη του ΕΚΠΑ

Με τη νέα μελέτη για την αντιμετώπιση της SARS-CoV-2 λοίμωξης ανοίγεται δρόμος για 
μελλοντικές κλινικές δοκιμές.
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Α μέσως μετά την εκδήλωση του 
σεισμού της 28ης Δεκεμβρίου 
2022 πλησίον των Ψαχνών Ευ-

βοίας, το Εργαστήριο Σεισμολογίας του 
ΕΚΠΑ, με επικεφαλής τον διευθυντή 
του και αντιπρύτανη Ερευνας και Διά 
βίου Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ καθηγη-
τή Νικόλαο Βούλγαρη παρακολουθού-
σε συνεχώς την εξέλιξη της σεισμικής 
ακολουθίας. Μάλιστα, το Εργαστήριο 
Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ δημιούργη-
σε ειδική σελίδα για την παρακολού-
θηση της σεισμικής δραστηριότητας 
στην Εύβοια με σκοπό την πληροφό-
ρηση των κατοίκων και των αρμόδιων 
αρχών: http://www.geophysics.geol.
uoa.gr/stations/gmaps3/evia_leaf.php
Η διαδραστική αυτή σελίδα ανανεωνό-
ταν σε πραγματικό χρόνο και παρουσί-
αζε τις σεισμικές ακολουθίες των Νέ-
ων Στύρων και των Ψαχνών Ευβοίας.

Ιστοσελίδα
για σεισμική
ακολουθία

Η «πηγή» της ξένης γλώσσας θα 
έλεγε κανείς χαριτολογώντας 
ότι βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και στο αρμόδιο Διδασκαλείο 
του. Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών 
του Πανεπιστημίου Αθηνών διδάσκει 
σήμερα 25 διαφορετικές γλώσσες.
Πρόκειται για ένα χώρο που ιδρύθηκε 
το 1931 και έως σήμερα συνεχίζει να λει-
τουργεί με δεκάδες «μαθητών» και «μα-
θητριών» όλων των ηλικιών. Οπως λέει ο 
υπεύθυνος για τις ακαδημαϊκές υποθέ-
σεις και τη φοιτητική μέριμνα αντιπρύ-
τανης του Ιδρύματος Δημ. Καραδήμας, 
το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών από 
το 1994 και μετά έχει αυτονομηθεί και 
αποτελεί ανεξάρτητη και αυτοτελή ακα-
δημαϊκή μονάδα, που προσφέρει προ-
γράμματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών 
υψηλού επιπέδου, υπό την αιγίδα πάντα 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διοικείται, 
δε, από Δ.Σ. στο οποίο προεδρεύει ο εκά-
στοτε αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υπο-
θέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και το 
οποίο βέβαια υπόκειται στον έλεγχο της 
Συγκλήτου του πανεπιστημίου. Ο σκοπός 
του Διδασκαλείου από την πρώτη στιγμή 
που δημιουργήθηκε ήταν η διδασκαλία 
ξένων γλωσσών, ενώ σήμερα διδάσκο-
νται 25 ξένες γλώσσες σε όλα τα επίπεδα.

25 ξένες γλώσσες
στο Διδασκαλείο
του ΕΚΠΑ

Σ ύμφωνα με το Horizon Europe, το 
νέο πλαίσιο για την Ερευνα και την 
Καινοτομία (2021-2027) του Συμ-

βουλίου της Ευρώπης, καθώς και ευρύ-
τερες ευρωπαϊκές πολιτικές προώθησης 
της έμφυλης ισότητας και εξάλειψης των 
έμφυλων ανισοτήτων και διακρίσεων, της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και άλλων 
μορφών βίας που σχετίζονται με το φύ-
λο, όλα τα ΑΕΙ στην Ελλάδα καλούνται 
να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν σχέ-
δια δράσης για την προώθηση της έμφυ-
λης ισότητας.  
Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή Ισότητας 
των Φύλων (ΕΙΦ) του ΕΚΠΑ ανέλαβε 
την ανάπτυξη και σύνταξη του παρόντος 
σχεδίου δράσης για την έμφυλη ισότητα, 
το οποίο λαμβάνει υπόψη του το θεσμι-
κό πλαίσιο που σχετίζεται με την έμφυλη 
ισότητα, βασίζεται στην ανάλυση διαθέ-
σιμων δεδομένων ως προς το φύλο στο 
ΕΚΠΑ και διατυπώνει τις βασικές αρχές 
των δράσεων προς υλοποίηση κατά τα έτη 
2022-2026 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Στη διαμόρφωση του παρόντος σχεδίου 
δράσης συνέβαλαν αποφασιστικά με τη 
συνεργασία τους η δρ Ντιάνα Μάνεση και 
η υπ. δρ Γιούλη Παπαδάκου.  

Η στρατηγική 
Η έμφυλη ισότητα στην εκπαίδευση απο-
τελεί βασική προτεραιότητα της UNESCO, 
η οποία προχώρησε στη σύνταξη της Στρα-
τηγικής για την Ισότητα των Φύλων στην 
Εκπαίδευση 2019-2027. Η στρατηγική 
επικεντρώνεται σε συστημικές μετατροπές 
προς όφελος όλων των εκπαιδευομένων 
μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για την 
ενδυνάμωση των γυναικών και των κορι-
τσιών. Προτείνει τρεις άξονες δράσης: α) 
τη συλλογή καλύτερων δεδομένων για την 
κατάρτιση δράσεων που στοχεύουν στην 
έμφυλη ισότητα στην εκπαίδευση, β) κα-
λύτερα νομικά πλαίσια και βελτιωμένες 
πολιτικές για την προώθηση δικαιωμάτων, 
και γ) καλύτερες μεθόδους διδασκαλίας 
και μάθησης με στόχο την ενδυνάμωση.   

Ο νόμος 3896/2010, εφαρμόζοντας 
τις αρχές των ίσων ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης, απα-
γορεύει:   
• Κάθε μορφή διάκρισης λόγω φύλου, 
άμεση ή έμμεση, σε συσχετισμό ιδίως με 
την οικογενειακή κατάσταση.  
• Τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώ-
ρο εργασίας. 
• Οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχεί-
ριση προσώπου που συνδέεται με επανα-
προσδιορισμό φύλου.   
• Την εντολή που ενέχει διάκριση εις βά-
ρος ενός προσώπου λόγω φύλου.
• Τη λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναι-
κών λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, 
στις περιπτώσεις των προεδρικών διαταγ-
μάτων 176/1997 (ΦΕΚ 150/Α), 41/2003 
(ΦΕΚ 44/Α) και του άρθρου 142 του νό-
μου 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α). 

Τέσσερις προτεραιότητες 
Σε συνέχεια του νόμου 4604/2019 για την 
ουσιαστική ισότητα των φύλων και εν μέ-
σω έντονων ζυμώσεων στον κοινωνικό λό-
γο σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση 
και την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία 

στο πλαίσιο του ελληνικού #MeToo, τον 
Μάιο του 2021 δημοσιεύθηκε το Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 
και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον 
Ιούλιο του 2021. Το σχέδιο δράσης θέτει 
τέσσερις άξονες προτεραιότητας:
• Την πρόληψη και καταπολέμηση έμφυ-
λης και ενδοοικογενειακής βίας.
• Την ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέ-
σεις λήψης αποφάσεων.
• Την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας.
• Την ενσωμάτωση της διάστασης του φύ-
λου σε τομεακές πολιτικές.

Μεταξύ άλλων, στο Εθνικό Σχέδιο Δρά-
σης για την Ισότητα των Φύλων προβλέ-
πονται η εφαρμογή των προβλέψεων της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, η 
υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος με 
ονομασία «Ελένη Τοπαλούδη» για τη σε-
ξουαλική παρενόχληση φοιτητριών στα 
πανεπιστήμια, η διενέργεια εκστρατείας 
ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης για τη 
σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους 
εργασίας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα, η πρόληψη και καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
με αναπηρία, νομοθετικές παρεμβάσεις και 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίη-
σης για την προώθηση γυναικών σε θέσεις 
ευθύνης, η ενθάρρυνση των γυναικών και 
των κοριτσιών για συμμετοχή στις θετικές 
επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική, 
τα μαθηματικά και τις ΤΠΕ, η προώθηση 
«προϋπολογισμών με γνώμονα το φύλο» 
και η προώθηση μη σεξιστικής γλώσσας 
στα δημόσια έγγραφα. 

Οι βασικοί άξονες
του σχεδίου δράσης
για την έμφυλη
ισότητα

Στη διαμόρφω-
ση του παρόντος 
σχεδίου δράσης 
συνέβαλαν  
αποφασιστικά 
με τη συνεργα-
σία τους  
η δρ Ντιάνα  
Μάνεση  
και η υπ.  
δρ Γιούλη  
Παπαδάκου. 
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Ε ντεκα Ελληνες πανεπιστημιακοί 
και ερευνητές, οι οποίοι εργάζονται 
σε ελληνικά τριτοβάθμια ιδρύματα 

και ερευνητικούς φορείς, περιλαμβάνο-
νται στη λίστα των 6.938 επιστημόνων 
με τη μεγαλύτερη επιρροή, παγκοσμί-
ως, όπως αυτή προκύπτει από την απή-
χηση του έργου τους για την τελευταία 
11ετία. Ο σχετικός κατάλογος με τίτλο 
«The Highly Cited Researchers» συντάσ-
σεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο 
οργανισμό Thomson Reuters στο πλαί-
σιο του project Clarivate Analytics και 
στηρίζεται στα δεδομένα της ερευνητι-
κής βάσης δεδομένων Web of Science. 
Από αυτούς οι 4.000 κατατάσσονται σε 
21 συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και 
τομείς και οι 3.200 στην κατηγορία των 
διεπιστημονικών πεδίων και τομέων.

Τα κριτήρια
Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την 
ανάλυση και την επιλογή των ερευνητών 
με υψηλή διάκριση προέρχονται από τους 
δείκτες βασικών επιστημών (ESI), 2011-
2021, οι οποίοι προκύπτουν από περίπου 
179.000 άρθρα και ερευνητικές εργασίες 
υψηλής απήχησης και επίδρασης. Κάθε μία 
από αυτές τις ερευνητικές εργασίες κατα-
τάσσεται στο κορυφαίο 1% των άρθρων με 
τον μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών 
για κάθε συγκεκριμένο έτος. Ενα δεύτερο 
κριτήριο επιλογής ενός ερευνητή στον εν 
λόγω πίνακα είναι το κατά πόσο το σύνο-
λο των ετεροαναφορών του σε συγκεκρι-
μένο επιστημονικό πεδίο τον κατατάσσει 
στο 1% των ερευνητών με τον μεγαλύτερο 
αριθμό ετεροαναφορών στο συγκεκριμένο 
πεδίο. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται 
το έργο νεότερων ερευνητών, οι οποίοι δεν 
επικαλύπτονται από το έργο παλαιότερων 
ερευνητών που λόγω πολυετούς δραστη-
ριοποίησης έχουν μεγαλύτερο όγκο ερευ-
νητικού έργου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανι-
σμού, από τα περίπου 9.000.000 ερευνη-
τών, που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, 
συντάσσεται ο πίνακας με τους καλύτε-
ρους 6.938 ερευνητές, το έργο των οποίων 
είναι σημαντικό, σύμφωνα με συγκεκρι-
μένους δείκτες, και αποτελεί συγχρόνως 
πηγή για τις εργασίες άλλων ερευνητών.

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι έντεκα  
Ελληνες πανεπιστημιακοί και ερευνητές 
που εργάζονται σε ελληνικά τριτοβάθ-
μια ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα και 
σύμφωνα με την κατάταξη έχουν πολύ 
σημαντική ερευνητική επίδραση παγκο-
σμίως. Στον εν λόγω πίνακα, παρουσιά-
ζεται το συνολικό ερευνητικό τους έργο 
σε επίπεδο δημοσιεύσεων στη βάση Web 
of Science, συνόλου ετεροαναφορών και 
δείκτη H–index, όπως αυτά αποτυπώνο-
νται στα διαθέσιμα στοιχεία της βάσης του 
Web of Science.  

Η πρώτη πεντάδα
Μεταξύ των Ελλήνων πανεπιστημιακών 
και ερευνητών ηγείται ο καθηγητής Ιατρι-
κής και πρύτανης του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μελέ-
τιος-Αθανάσιος Δημόπουλος με 2.358 δη-
μοσιεύσεις και 88.632 ετεροαναφορές, και 
ακολουθούν ο επίσης καθηγητής Ιατρικής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών Γεράσιμος Φιλιππάτος 
με 749 δημοσιεύσεις και 84.500 αναφο-
ρές, στην 3η θέση, o καθηγητής Χημείας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης Κωνσταντίνος 
Στούμπος με 186 δημοσιεύσεις και 31.149 
αναφορές, στην 4η θέση ο καθηγητής Πλη-
ροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης Γιώργος Καραγιαννί-
δης με 578 δημοσιεύσεις και 18.155 ετερο-
αναφορές και την πρώτη πεντάδα κλείνει 
ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών 
Νίκος Καραμάνος με 376 δημοσιεύσεις και 
12.294 αναφορές.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του πί-
νακα, τρεις εξ αυτών προέρχονται από το 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και από μία συμμετοχή έχουν το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Δι-
εθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και το 
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων 
ΑΘΗΝΑ.

Ο David Pendlebury, επικεφαλής του 
τμήματος ανάλυσης ερευνών στο Ινστι-
τούτο Επιστημονικών Πληροφοριών της 
Clarivate, δήλωσε: «Η έρευνα τροφοδο-

τεί τον αγώνα για τη γνώση και είναι ση-
μαντικό τα κράτη και τα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα να γιορτάζουν για τα άτομα που 
κινούν τον τροχό της καινοτομίας. Ο κα-
τάλογος “Highly Cited Researchers” εντο-
πίζει και εξυμνεί μεταξύ των άλλων τρεις 
εξαιρετικούς ερευνητές στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι 
οποίοι έχουν σημαντικό αντίκτυπο και επί-
δραση στην ερευνητική κοινότητα, όπως 
αποδεικνύεται από τον ρυθμό με τον οποίο 
το έργο τους αναφέρεται από τους συναδέλ-
φους τους. Αυτά τα άτομα, όπως και όλοι 
όσοι συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα, 
συμβάλλουν στη μετατροπή της ανθρώ-
πινης εφευρετικότητας στις μεγαλύτερες 
ανακαλύψεις του κόσμου μας – και είναι 
τιμή μας να γιορτάζουμε τα επιτεύγματά 
τους. Φέτος, 7.225 χαρακτηρισμοί “Highly 
Cited Researchers” αποδόθηκαν σε 6.938 
άτομα. Ο αριθμός των βραβείων υπερβαίνει 
τον αριθμό των μοναδικών ατόμων, επειδή 
ορισμένοι ερευνητές λαμβάνουν αναγνώ-
ριση σε περισσότερους από έναν ερευνητι-
κούς τομείς των βασικών επιστημονικών 
δεικτών (ESI)».

Γι’ αυτήν τη χρονιά, η Clarivate συ-
νεργάστηκε με τον οργανισμό Retraction 
Watch και επέκτεινε την ποιοτική ανά-
λυση του καταλόγου των ερευνητών με 
τις περισσότερες αναφορές, αντιμετωπί-
ζοντας τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετι-
κά με πιθανή παραβατική συμπεριφορά 
(όπως λογοκλοπή, χειραγώγηση εικόνων, 
ψεύτικη αξιολόγηση από ομοτίμους). Με 
τη βοήθεια του Retraction Watch και της 
σημαντικής βάσης δεδομένων του, οι ανα-
λυτές της Clarivate αναζήτησαν στοιχεία 
και ενδείξεις για παραπτώματα σε όλες τις 
δημοσιεύσεις των ατόμων που περιλαμ-
βάνονταν στον προκαταρκτικό κατάλογο 
«Highly Cited Researchers».

Η συμμετοχή στον εν λόγω πίνακα απο-
τελεί διάκριση η οποία αντανακλά και στα 
ιδρύματα των διακριθέντων πανεπιστημι-
ακών. Παράλληλα, αναδεικνύεται για μία 
ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο του έμψυ-
χου δυναμικού των πανεπιστημίων μας και 
των ερευνητικών μας κέντρων.

Η χρυσή διεθνής
ενδεκάδα
των Ελλήνων
πανεπιστημιακών
ερευνητών 

Στον πίνακα 
«Highly  
Cited  
Researchers» 
της Web  
of Science  
τρεις ερευνητές 
του ΕΚΠΑ.
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Τ ον Οκτώβριο του 2019 ανακοι-
νώθηκε η λειτουργία του πρώτου 
αγγλόφωνου προπτυχιακού προ-

γράμματος στην Ελλάδα από ελληνικό 
δημόσιο πανεπιστήμιο: προπτυχιακό 
στην Αρχαιολογία, την Ιστορία και τη 
Φιλολογία της Αρχαίας Ελλάδας (BA 
Program in the Archaeology, History 
and Literature of Ancient Greece), από 
τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΠΣ) άρχισε να λειτουργεί τον Σε-
πτέμβριο του 2020, ενώ ακολούθησε το 
αγγλόφωνο ΠΠΣ Ιατρικής στο Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τον Σε-
πτέμβριο του 2021 και το 2022 το δεύτερο 
αγγλόφωνο ΠΠΣ Ιατρικής στην Ελλάδα, 
στο ΕΚΠΑ. Το επίπεδο των ελληνικών 
πανεπιστημίων είναι τόσο υψηλό ώστε 
να προσελκύουν φοιτητές από χώρες του 
εξωτερικού.

Αρχαιολογία
«Αν όχι εδώ, πού; Αν όχι εμείς, ποιος;» εί-
χε αναφέρει χαρακτηριστικά η υπουργός 
Παιδείας Νίκη Κεραμέως στην παρουσί-
αση του πρώτου αγγλόφωνου ΠΠΣ στην 
Ελλάδα, στην Αρχαιολογία, την Ιστορία 
και τη Φιλολογία της Αρχαίας Ελλάδας. 

«Οταν έκανα την αίτηση για το πρό-
γραμμα, θεώρησα ότι θα είναι μια μεγάλη 
ευκαιρία και το τέλειο μέρος για να σπου-
δάσω τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας 
σε βάθος. Κάτι που θα μπορέσει να μου 
ανοίξει πολλές πόρτες επαγγελματικά στο 
μέλλον», ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ, η τριτοετής φοιτήτρια του προγράμ-
ματος, Ελιζαμπέτα Μόσχο.

«Εχουμε πραγματοποιήσει εκπαιδευ-
τικές εκδρομές σε μερικούς από τους πιο 
σημαντικούς αρχαιολογικούς τόπους, όπως 
οι Μυκήνες, οι Δελφοί, η Ολυμπία, η Κνω-
σός και η Ζάκρος, κάτι που μας έδωσε την 
ευκαιρία να κατανοήσουμε καλύτερα τα 
όσα ακούγαμε στο αμφιθέατρο», σημείωσε, 
σύμφωνα με την Ελένη Καραμαλέγκου, 
διευθύντρια και επιστημονική υπεύθυνη 
του προγράμματος, ομότιμη καθηγήτρια 
του ΕΚΠΑ. 

Μέχρι σήμερα, η εμπειρία της Ελιζα-
μπέτα συμβαδίζει με τις αρχικές προσ-
δοκίες της. Από διοικητικής πλευράς, το 
πανεπιστήμιο, όπως είπε, «έχει κάνει τη 
ζωή των φοιτητών πιο εύκολη», ενώ από 
ακαδημαϊκής πλευράς χαρακτήρισε τα 
μαθήματα «πολύ ενδιαφέροντα». «Οι κα-
θηγητές είναι πολύ ευγενικοί και υποστη-
ρικτικοί προς εμάς», εξήγησε.

«Ευχάριστη πρόκληση» χαρακτήρισε 
από την πλευρά του τη διδασκαλία φοι-
τητών και φοιτητριών από πολλά και δια-
φορετικά μέρη ο αναπληρωτής καθηγητής 
Προϊστορικού Αιγαίου του ΕΚΠΑ, Γιώρ-
γος Βαβουρανάκης.

Υψηλές κατατάξεις
Το ΕΚΠΑ είναι τα τελευταία χρόνια στην 
κορυφή των ελληνικών στις διεθνείς κα-
τατάξεις πανεπιστημίων και η θέση του 
βαίνει συνεχώς βελτιούμενη. Πρόσφα-
τα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της 
παγκόσμιας κατάταξης Times Higher 
Education World University Rankings 
για το έτος 2022-23, στην οποία το ΕΚ-
ΠΑ βρίσκεται στα καλύτερα 500. Το ση-

μαντικό είναι όμως ότι μεταξύ των ετών 
2016-2022 το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει 
αυξήσει τη συνολική βαθμολογία του κατά 
31%, ενώ ειδικά την περίοδο 2022-23 επι-
τυγχάνει να βελτιώσει τη βαθμολογία του 
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά σε 
τρία από τα πέντε κριτήρια αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της κα-
τάταξης, το ΕΚΠΑ βρίσκεται στο 15% των 
καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως 
στην απήχηση και επίδραση του ερευνη-
τικού του έργου.

Αυτό δεν περνάει απαρατήρητο από τους 
φοιτητές που ψάχνουν για σπουδές υψη-
λού επιπέδου. «Η Ιατρική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών είναι η κορυφαία στη 
Μεσόγειο και μία από τις καλύτερες στον 
κόσμο βάσει κατατάξεων», τόνισε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ η Σάρα Αλ Χαντίντι, πρωτοετής του 
αγγλόφωνου ΠΠΣ Ιατρικής στο ΕΚΠΑ.

Αυτό, σε συνδυασμό με την απήχηση 
των καθηγητών και τη θέση της σχολής 
σε ερευνητικό επίπεδο, αποτέλεσαν τους 
βασικούς λόγους για να κάνει αίτηση 
στο πρόγραμμα. «Το πανεπιστήμιο έχει 
υψηλό πρεστίζ και οι φοιτητές έχουν 
πολύ υψηλό επίπεδο», διαπίστωσε από 
πλευράς της η Κατερίνα Αλ Νασράουι.

Οσο για τη διδασκαλία, κοινό χαρα-
κτηριστικό είναι η υποστήριξη των κα-
θηγητών. «Εχουμε τη μεγαλύτερη δυνα-
τή υποστήριξη από τους καθηγητές, αλ-
λά και από τη διοίκηση, και έτσι η ζωή 
μας διευκολύνεται», είπε η Μαρία Σιμόν.

Το ΕΚΠΑ κερδίζει το στοίχημα
των αγγλόφωνων προπτυχιακών
προγραμμάτων για ξένους

Από διοικητι-
κής πλευράς, το 
πανεπιστήμιο, 
όπως είπε τρι-
τοετής φοιτή-
τρια, «έχει κάνει 
τη ζωή των φοι-
τητών πιο εύ-
κολη», ενώ από 
ακαδημαϊκής 
πλευράς χαρα-
κτήρισε τα μα-
θήματα «πολύ 
ενδιαφέροντα».

Στη συνάντηση των μελών της Επι-
τροπής του ΞΠΠΣ Medical Degree 
με τους διδάσκοντες και τους ακα-
δημαϊκούς συμβούλους των αλλο-
δαπών φοιτητών έγινε ενημέρω-
ση για την αξιολόγηση του προ-
γράμματος από τους φοιτητές, τα 
προβλήματα που παρουσιάστηκαν 
στο α΄ εξάμηνο σπουδών και πα-
ρουσίαση του προγραμματισμού 
του β΄ εξαμήνου. Στο α΄ εξάμηνο 
διδάχτηκαν πέντε υποχρεωτικά 
και δύο επιλογής μαθήματα από 
52 διδάσκοντες, μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, 
ΕΔΙΠ, συνεργάτες/διδάκτορες του 
ΕΚΠΑ. Εξαιρετικές οι αξιολογήσεις 
των φοιτητών για την οργάνωση, 
το υψηλό επίπεδο του διδακτικού 
προσωπικού αλλά και τον μεγά-
λο αριθμό των διδασκόντων όπου 
απαιτείτο εξειδίκευση, οι εκτός προ-
γράμματος δραστηριότητες, οι δια-
λέξεις από επισκέπτες καθηγητές, 
η εκπαίδευση στα εργαστήρια, οι 
σχέσεις με τους συμφοιτητές/τις 
συμφοιτήτριές τους, καθώς και η 
ικανοποίηση για τη διοικητική υπο-
στήριξη.

Θετική αξιολόγηση
του Medical Degree

Οι ξένοι φοιτητές διδάσκονται την Ιατρική στην πατρίδα του Ιπποκράτη, ενώ γνωρίζουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στον 
τόπο που αυτός γεννήθηκε και εξελίχθηκε, καθώς η διδασκαλία στις αίθουσες συνδυάζεται με επισκέψεις σε μνημεία πα-
γκόσμιας ακτινοβολίας, όπως ο Παρθενώνας, οι Δελφοί, η Ολυμπία.
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Η ομάδα της Νομικής Σχολής του ΕΚ-
ΠΑ συμμετείχε για πρώτη φορά 
στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό 

Εικονικής Δίκης Διεθνούς Ανθρωπιστικού 
και Προσφυγικού Δικαίου και απέναντι στο 
Πανεπιστήμιο «St. Kliment Ohridski» της 
Σόφιας, κατέλαβε ομόφωνα την πρώτη θέση.

Ο Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός Εικο-
νικής Δίκης Διεθνούς Ανθρωπιστικού και 
Προσφυγικού Δικαίου 2022 (All-European 
International Humanitarian and Refugee 
Law Moot Court Competition) βασίζεται 
σε μια Μελέτη Περίπτωσης, η οποία προ-
ετοιμάζεται προσεκτικά από τους διοργα-
νωτές (Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο της 
Λιουμπλιάνας) σε συνεργασία με τη Διε-
θνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕ-
ΕΣ) και την Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες και εξετάζει τα επίκαιρα 
ζητήματα που αφορούν το διεθνές ανθρω-
πιστικό και προσφυγικό δίκαιο, αντλώντας 
στοιχεία από τρέχουσες καταστάσεις. Εχει 
σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τους φοιτη-
τές και τις φοιτήτριες να μελετήσουν και 
να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις έννοιες 
του διεθνούς ανθρωπιστικού και προσφυ-
γικού δικαίου, αντιμετωπίζοντας συγκε-
κριμένα νομικά προβλήματα και εξασκώ-
ντας τη νομική τους επιχειρηματολογία 
ενώπιον έμπειρων δικαστών και μελών 
της επιτροπής.

Η 7η έκδοση του διάσημου Πανευρωπαϊ-
κού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης Διεθνούς 
Ανθρωπιστικού και Προσφυγικού Δικαίου 
έλαβε χώρα στις εντυπωσιακές εγκαταστά-
σεις του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνας 
από τις 15 έως τις 18 Νοεμβρίου 2022. Διορ-
γανώθηκε από τη Νομική Σχολή του Πανε-
πιστημίου της Λιουμπλιάνας (καθηγήτρια 
Vasilka Sancin) και υποστηρίχθηκε από τη 
ΔΕΕΣ, την Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες και τον σλοβενικό Ερυ-
θρό Σταυρό.

Η φιλοξενία και η άριστη διοργάνωση 
του διαγωνισμού αποτελούν εχέγγυα για τη 
συμμετοχή της ομάδας της Νομικής Σχο-
λής του ΕΚΠΑ και την επόμενη χρονιά. Η 
ομάδα ευχαριστεί την καθηγήτρια Vasilka 

Τ ο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ 
θα συνεργαστεί επίσημα με την Ταινι-

οθήκη της Ελλάδος στο ευρωπαϊκό πρόγραμ-
μα κινηματογραφικής εκπαίδευσης CinEd 
2.1 – Let’s Watch Together!  
Συγκεκριμένα, η καθηγήτρια Φωτεινή Αση-
μακοπούλου και η ομότιμη καθηγήτρια Ευ-
αγγελία Κούρτη του ΤΕΑΠΗ είναι μέλη της 
παιδαγωγικής ομάδας της Ταινιοθήκης της 
Ελλάδος, την οποία εποπτεύει η Μαρία Κο-
μνηνού, ομότιμη καθηγήτρια και διδάσκου-
σα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπου-
δών «Κινηματογραφικές και Πολιτισμικές 
Σπουδές» του Τμήματος Επικοινωνίας και 
ΜΜΕ του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Δ.Σ. της 
Ταινιοθήκης της Ελλάδος, και συντονίζει 
η δρ Ιουλία Μέρμηγκα, συνεργάτιδα της 
Ταινιοθήκης και διδάσκουσα στο προανα-
φερθέν ΠΜΣ του Τμήματος ΕΜΜΕ και 
στο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινη-
ματογράφου του ΕΚΠΑ. 
Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, από τον Σεπτέμ-
βριο του 2022 και για την επομένη διετία, εί-

Sancin και τη δρα Maruša Veber για τη δι-
οργάνωση του διαγωνισμού, αλλά και την 
αντιπροσωπεία του ICRC στην Αθήνα για 
τη συνεχή φροντίδα και την αμέριστη συ-
μπαράσταση. Τέλος, η ομάδα εκφράζει τη 
βαθιά εκτίμησή της στο ακαδημαϊκό προσω-
πικό του Τμήματος Διεθνών Σπουδών της 
Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ που ενθάρρυ-
νε εξαρχής και αδιαλείπτως τη συμμετοχή 
της, καθώς και στο διοικητικό προσωπικό 
που βοήθησε στην προετοιμασία.

ναι πλήρες μέλος του CinEd 2.1 – Let’s Watch 
Together! Το CinEd, που λειτουργεί από το 
2015, είναι πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης 
με συλλογή 21 ευρωπαϊκών ταινιών, οι οποίες 
συνοδεύονται από παιδαγωγικούς φακέλους 
για τους/τις εκπαιδευτικούς, φυλλάδια μα-
θητών/τριών και διαδραστικές δραστηριότη-
τες. Σκοπός του προγράμματος είναι εκπαι-
δευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης να αξιοποιούν παιδα-
γωγικά την επιγραμμική κινηματογραφική 
συλλογή, ώστε μαθήτριες και μαθητές, από 
έξι έως δεκαεννέα ετών, να έχουν τη δυνατό-
τητα να αποκτήσουν γνωστικές και κριτικές 
δεξιότητες μέσω του κινηματογράφου αλλά 

και για τον κινηματογράφο. Η παιδαγωγική 
προσέγγιση του CinEd είναι μαθητοκεντρι-
κή και θα μπορούσε να συνοψιστεί ως εξής: 
παρακολουθούμε, επιλέγουμε, οργανώνου-
με, μοιραζόμαστε!   
Το προσεχές διάστημα η Ταινιοθήκη της 
Ελλάδος έχει αναλάβει τη μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα της κινηματογραφικής 
πλατφόρμας, τον υποτιτλισμό επιλεγμένων 
ταινιών και τη μετάφραση εκπαιδευτικών φα-
κέλων. Επιπλέον, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος 
έχει αναλάβει να προσθέσει στη συλλογή μία 
ή περισσότερες ελληνικές ταινίες με παιδαγω-
γικό υλικό. Προβλέπεται, επίσης, να οργανω-
θούν σεμινάρια επιμόρφωσης για εκπαιδευ-
τικούς, καθώς και εκπαιδευτικές προβολές. Η 
ιστοσελίδα του CinEd τους επόμενους μήνες 
θα ανανεωθεί και θα εμπλουτιστεί – ωστόσο 
δείτε εδώ την τρέχουσα εκδοχή της: CinEd 
– European Cinema / Education for Youth. 
Το CinEd συγχρηματοδοτείται από το πρό-
γραμμα «Support for film education/Ενίσχυ-
ση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης» του 
Creative Europe/MEDIA της Ε.Ε. 

Πανευρωπαϊκή
πρωτιά ομάδας
της Νομικής
Σχολής του EKΠA

Συνεργασία ΤΕΑΠΗ
με την Ταινιοθήκη  

Ευρωπαϊ-
κό πρόγραμ-
μα CinEd 2.1 
– Let’s Watch 
Together!  
(2022-2024). 

Ο καθηγητής 
και κοσμήτο-
ρας της Νομι-
κής Σχολής του 
Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Λ.-Α. 
Σισιλιάνος, 

συμμετείχε τη Δευτέρα 
30 Ιανουαρίου 2023 στην 
ακροαματική διαδικασία 
για τα προσωρινά μέτρα 
ενώπιον του Διεθνούς Δι-
καστηρίου της Χάγης για 
τον αποκλεισμό του δια-
δρόμου Λάχιν – μοναδική 
πρόσβαση στο Ναγκόρνο 
Καραμπάχ (Αρμενία και 
Αζερμπαϊτζάν).  

Στη Χάγη
ο Σισιλιάνος

H Δέσπ. Παπαδέλα (προπτυχιακή φοιτήτρια), η Πολ. Δημοπούλου και ο Σπ. Λεώνης (μεταπτυχιακοί φοιτητές 
στο LLM in International and European Law), υπό την καθοδήγηση του δρος Στ. Ευδ. Πανταζόπουλου, κέρδι-
σαν τον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης Διεθνούς Ανθρωπιστικού και Προσφυγικού Δικαίου 2022.     
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Τ ο CALYPSO είναι μια ευρωπαϊκή 
συνεργασία με τη συμμετοχή του 
Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών 

του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, που 
στοχεύει στη δημιουργία μιας διαδικτυ-
ακής κοινότητας χρηστών με στόχο την 
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Οι αναγνώστες των ειδήσεων μπορούν 
άμεσα να στείλουν στην ειδική πλατφόρμα 
του CALYPSO την είδηση που θεωρούν 
ότι ενδέχεται να είναι ψευδής με ένα κλικ 
από τον υπολογιστή τους ή το κινητό τους 
τηλέφωνο, ενώ συγχρόνως κερδίζουν πό-
ντους και αποκτούν αναγνωρισιμότητα 
μέσα στην κοινότητα.

Η πρωτοποριακή πλατφόρμα του 
CALYPSO αξιοποιεί τις δεξιότητες των 
αναγνωστών, των δημοσιογράφων, των 
επιστημόνων και των fact-checkers. Οι 
επαγγελματίες δημοσιογράφοι αναλαμβά-
νουν να διασταυρώσουν τις ειδήσεις που 
έχουν στείλει οι χρήστες με σειρά προτε-
ραιότητας, σύμφωνα με τον αριθμό των επι-
σημάνσεων που έχει λάβει το κάθε άρθρο.

Οι χρήστες που έχουν επισημάνει σω-
στά μια ψευδή είδηση αναφέρονται επί-
σης στο τελικό κείμενο επαλήθευσης που 
δημοσιεύεται στην πλατφόρμα, καθώς 
αποτελούν το «κλειδί» της επιτυχίας του 
εγχειρήματος. Η συνεργασία μεταξύ ανα-
γνωστών, δημοσιογράφων και επιστη-
μόνων για τον άμεσο εντοπισμό και την 
επαλήθευση της παραπληροφόρησης σε 
πραγματικό χρόνο θα βοηθήσει να αποκα-
τασταθεί γρήγορα η αλήθεια και να ελαχι-
στοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο 
οι επιπτώσεις των ψευδών ειδήσεων στην 
κοινωνία.

Ανάπτυξη στην Ελλάδα
Η εργαλειοθήκη του CALYPSO αποτελείται 
από τη διαδικτυακή πλατφόρμα, που σχεδι-
άστηκε και αναπτύχθηκε για τους σκοπούς 

του έργου, το browser plugin και τη mobile 
εφαρμογή. Το έργο CALYPSO στην Ελ-
λάδα πραγματοποιείται από το Εργαστήριο 
Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοι-
νωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, με επιστημονικό υπεύ-
θυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Κωνστα-
ντίνο Μουρλά σε συνεργασία με τέσσερις 
ειδησεογραφικούς οργανισμούς: NewsIT, 
Press Project, Mononews και AthensLive.

Οι εταίροι από το εξωτερικό είναι το Πα-
νεπιστήμιο της Λωρραίνης στη Γαλλία, το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Κατοβίτσε 
στην Πολωνία και δύο ειδησεογραφικές 
ιστοσελίδες στην Πολωνία, Chorzowianin.
pl και Tubachorzowa.pl.

Η πλατφόρμα CALYPSO [https://
calypso.ue.katowice.pl/] δοκιμάζεται πι-
λοτικά αυτό το διάστημα στην Ελλάδα και 
στην Πολωνία. Το CALYPSO είναι ένα πι-
λοτικό έργο που χρηματοδοτήθηκε από την 
πρόσκληση DG Connect/2020/5464403 
Επιδοτήσεις της Ε.Ε. για μικρής κλίμακας 
διαδικτυακά μέσα: υποστήριξη προϊόντων 
ειδήσεων υψηλής ποιότητας και αντιμετώ-
πιση ψευδών ειδήσεων.

Η πλατφόρμα
CALYPSO
στη μάχη
κατά των ψευδών
ειδήσεων

Επαγγελματίες 
δημοσιογράφοι 
διασταυρώνουν 
τις ειδήσεις  
που έχουν 
στείλει  
οι χρήστες 
με σειρά 
προτεραιότητας, 
σύμφωνα  
με τον 
αριθμό των 
επισημάνσεων 
κάθε άρθρου.

Η τακτική της διάδοσης ψευδών ει-
δήσεων –fake news– και της παρα-
πληροφόρησης δεν είναι καθόλου 

νέα. Μια σύγχρονη τάση της κλασικής 
φιλολογίας είναι να εξετάζει φαινόμενα 
της νεωτερικότητας στον αρχαίο κόσμο. Η 
αναγωγή στα ριζώματα του δυτικού πολιτι-
σμού θα μπορούσε να φωτίσει όψεις μιας 
εμπειρίας που βιώνουμε σήμερα. Το βασί-
λειο των fake news, όπως τώρα έτσι και τό-
τε, ήταν η πολιτική και ακόμη περισσότερο 
ο πόλεμος. «Το πρώτο θύμα του πολέμου 
είναι η αλήθεια!». Την πολυαναφερόμενη 
αυτή ρήση φέρεται να διατύπωσε ο Αμε-
ρικανός γερουσιαστής Χίραμ Τζόνσον το 
1918, λίγο πριν τελειώσει ο Α΄ Παγκόσμι-
ος Πόλεμος. Τα αρχαία ελληνικά διέθεταν 
ειδικό όρο για τα fake news: «ψευδαγγε-
λία». Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται από 
τον Ξενοφώντα για τη διάδοση ψευδών 
ειδήσεων ως στρατηγική πολέμου και από 
τον Δίωνα Κάσσιο, ο οποίος παραθέτει ένα 
απτό παράδειγμα αυτής της πρακτικής (τη 
χρήση της από τους Πάρθους στον πόλεμο 
κατά των Ρωμαίων).

[...] Μια διαφορά μεταξύ της σημερι-
νής εποχής και της κλασικής αρχαιότη-
τας βρίσκεται στον ρόλο της τεχνολογίας. 
Ενώ στις μέρες μας διευκολύνει πολύ τη 
διάδοση των ψευδών ειδήσεων, στους αρ-
χαίους χρόνους η έλλειψη προηγμένης 
τεχνολογίας καθυστερούσε την αποκα-
τάσταση της αλήθειας.

Ψευδείς ειδήσεις, ωστόσο, δεν βρίσκει 
κανείς μόνο στην πολιτική και πολεμική 
τακτική των αρχαίων, αλλά και στη μυθο-
πλασία τους. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελούν τρεις ευριπίδειες τραγωδί-
ες, η «Ιφιγένεια η εν Ταύροις», η «Ελέ-
νη» και η «Ιφιγένεια η εν Αυλίδι». Στην 
«Ιφιγένεια την εν Αυλίδι», ο Αγαμέμνων 
στέλνει στη γυναίκα του, Κλυταιμνήστρα, 
ένα γράμμα με το οποίο της ανακοινώνει 
ότι η κόρη τους, Ιφιγένεια, θα παντρευ-
τεί με τον Αχιλλέα στην Αυλίδα. Το καλό 
νέο διαδίδεται. Αρχικά, μόνον ο ίδιος ο 
Αγαμέμνονας, ο Μενέλαος, ο Κάλχας και 
ο Οδυσσέας γνωρίζουν την πικρή αλή-
θεια: Η Ιφιγένεια θα πρέπει να μεταβεί 
στην Αυλίδα για να θυσιαστεί, προκειμέ-
νου να καταστεί δυνατός ο απόπλους των 
αχαϊκών πλοίων, που είναι καθηλωμένα 
λόγω της νηνεμίας. Τη διάδοση ψευδών 
ειδήσεων με στόχο την ψυχαγωγία του 
αναγνωστικού κοινού συναντάμε και 
στο λογοτεχνικό είδος της παραδοξο-
γραφίας, το οποίο επικεντρώνεται στην 
αφήγηση παράδοξων ιστοριών.

* Οι κυρίες Μαριάννα Θωμά, Νικολέττα  
Καναβού, Κατερίνα Κορολή και ο κ. Βασίλης 
Βερτουδάκης διδάσκουν αρχαία ελληνική  
φιλολογία στο ΕΚΠΑ.

Πού συναντάμε
fake news
στην αρχαιότητα

Των ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΘΩΜΑ,  
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΚΑΝΑΒΟΥ,  
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΟΡΟΛΗ, ΒΑΣΙΛH ΒΕΡΤΟΥΔΑΚΗ*
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Η πρώτη γονιδιακή θεραπεία στην 
Ελλάδα σε 44χρονη ασθενή με 
σοβαρή απώλεια όρασης λόγω 

σπάνιας κληρονομικής νόσου, της με-
λαγχρωστικής αμφιβληστροειδοπάθειας, 
έγινε την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 
στην Α΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολο-
γική Κλινική του ΓΝΑ Αθηνών «Γ. Γεν-
νηματάς» από τον καθηγητή Οφθαλμολο-
γίας του ΕΚΠΑ Ηλία Γεωργάλα και τους 
συνεργάτες του.

Η Α΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολο-
γική Κλινική του ΓΝΑ Αθηνών «Γεννη-
ματάς» αποτελεί το μοναδικό πιστοποι-
ημένο κέντρο στον ελλαδικό χώρο για 
τη χορήγηση γονιδιακής θεραπείας για 
οφθαλμολογικές παθήσεις και το 10ο σε 
όλη την Ευρώπη. Οπως αναφέρει σε συ-
νέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγη-
τής Ηλίας Γεωργάλας, η θεραπεία αυτή 
αποτελεί την πρώτη διαθέσιμη γονιδιακή 
θεραπεία στον κόσμο για ασθενείς με σο-
βαρή απώλεια όρασης, λόγω της μελαγ-
χρωστικής αμφιβληστροειδοπάθειας ή 
της συγγενούς αμαύρωσης του Leber, η 
οποία είναι και αυτή σπάνιο κληρονομι-
κό νόσημα.

Δεν ενδείκνυται για όλους
Μάλιστα, όπως εξηγεί ύστερα από 15 ημέ-
ρες γίνεται η επέμβαση και στον δεύτε-
ρο πάσχοντα οφθαλμό. Δεν ενδείκνυται 
όμως, διευκρινίζει ο κ. Γεωργάλας, για 

όλους τους ασθενείς με αυτές τις δύο πα-
θήσεις, αλλά μόνο για εκείνους που φέ-
ρουν συγκεκριμένη μετάλλαξη. Και γι’ αυ-
τόν ακριβώς τον λόγο απαιτείται γονιδια-
κός έλεγχος, για την καταλληλότητα των 
υποψηφίων που θα λάβουν τη θεραπεία. 

Η γονιδιακή θεραπεία, σύμφωνα με 
τον καθηγητή, χορηγείται τόσο σε ενηλί-
κους όσο και σε παιδιατρικούς ασθενείς 
με αυτές τις δύο παθήσεις. «Το φάρμα-
κο αποτελείται από ένα μη παθογόνο ιό, 
ο οποίος έχει σχεδιαστεί προκειμένου να 
βοηθά συγκεκριμένα κύτταρα στον αμ-
φιβληστροειδή του οφθαλμού να παρά-
γουν την πρωτεΐνη που τους λείπει και 
να λειτουργήσουν καλύτερα, επιβραδύ-

νοντας την εξέλιξη της νόσου. Ωστόσο, 
αυτή η γονιδιακή θεραπεία μπορεί επίσης 
να επαναφέρει μερικώς και την όραση. 
Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών 
έχουν δείξει ότι οι ασθενείς παρουσιάζουν 
βελτίωση κατά τη βάδιση σε σκοτεινό δω-
μάτιο, στο οποίο υπάρχουν εμπόδια, ενώ 
μπορεί να υπάρξει και βελτίωση της οπτι-
κής οξύτητας, καθιστώντας τους ξανά λει-
τουργικούς στην καθημερινή τους ζωή». 

Εντυπωσιακός είναι ο τρόπος χορήγη-
σης του φαρμάκου, που γίνεται στο χει-
ρουργείο. Οπως εξηγεί ο κ. Γεωργάλας, «ο 
μη παθογόνος ιός εγχύεται κάτω από τον 
αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού, 
με μια πολύ λεπτή βελόνα, αφού πρώτα ο 
χειρουργός έχει αφαιρέσει το υαλοειδές».

Εγκριση και κόστος
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη 
θεραπεία είναι η μοναδική εγκεκριμέ-
νη θεραπεία από τον Αμερικανικό Ορ-
γανισμό Φαρμάκων (FDA) και τον Ευ-
ρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) 
για τη μελαγχρωστική αμφιβληστροει-
δοπάθεια. Το κόστος της ανέρχεται σε 
350.000 ευρώ για τον κάθε οφθαλμό, 
ποσό που καλύπτεται πλήρως από τον 
ΕΟΠΥΥ, κατόπιν έγκρισης της θεραπεί-
ας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής 
Προέγκρισης (ΣΗΠ) και των αρμόδιων 
επιτροπών, σύμφωνα με τον καθηγητή 
Ηλία Γεωργάλα.

Γονιδιακή θεραπεία για σοβαρή απώλεια όρασης

Ε κδήλωση προς τιμήν της φαρμα-
κευτικής βιομηχανίας στην Ελλά-
δα για τη μακροχρόνια παρουσία 

της στη χώρα και τη συνεργασία της με 
το Τμήμα Φαρμακευτικής πραγματοποι-
ήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2023, παρουσία 
του υπουργού Υγείας Αθ. Πλεύρη και του 
γενικού γραμματέα του υπουργείου Υγείας 
Μ. Θεμιστοκλέους, στη Μεγάλη Αίθουσα 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η προσφώνηση έγινε από τον πρύτα-
νη του ΕΚΠΑ, καθηγητή Μελέτιο-Αθα-
νάσιο Κ. Δημόπουλο. Ο πρύτανης στην 
προσφώνησή του ανέφερε μεταξύ άλλων 
τα εξής: «Οι βιομηχανίες που παρασκευά-
ζουν φαρμακευτικά σκευάσματα και προ-
ϊόντα στην Ελλάδα και το Τμήμα Φαρμα-
κευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του ΕΚΠΑ έχουν σχεδόν ολοκληρώσει 
δύο αιώνες κοινής πορείας, διανύοντας 
δύσκολες εποχές αλλά και περιόδους με 
σημαντικές επιτυχίες.     

Η συνέχιση αυτής της αλληλεπίδρασης 
είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της 
δυναμικής της εγχώριας φαρμακευτικής 
βιομηχανίας, για την περαιτέρω βελτίω-
ση της ποιότητας της παρεχόμενης φαρ-
μακευτικής εκπαίδευσης από το ΕΚΠΑ 
και, εντέλει, για το καλό της πατρίδας. [...]   

Καίριο ερώτημα για εμάς τους φορείς της 
εκπαίδευσης είναι πώς μπορούμε να προε-
τοιμάσουμε καλύτερα τους αυριανούς επι-
στήμονες, οι οποίοι δεν θα φοβούνται την 
αλλαγή και το άγνωστο, αλλά αντιθέτως θα 
συναρπάζονται από τις νέες προκλήσεις και 

θα είναι έτοιμοι να τολμήσουν την καινοτομία!   
Για να συμβεί όμως αυτό και το πα-

νεπιστήμιο θα πρέπει να αποτελεί έναν 
δημιουργικό χώρο ανάπτυξης και προώ-
θησης καινοτόμων ιδεών, εφαρμόζοντας 
διαδικασίες εντοπισμού ερευνητικών απο-
τελεσμάτων, τα οποία σε εύλογο χρόνο και 
με την καθοδήγηση του πανεπιστημίου θα 
οδηγούν και σε νέα προϊόντα και υπηρε-
σίες με εμπορική προοπτική και προστι-
θέμενη αξία [...]».    

Χαιρετισμό απηύθυνε ο κοσμήτορας 
της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγη-
τής Εμμανουήλ Πικουλής. Στη συνέχεια 
ακολούθησε η ομιλία του προέδρου του 
Τμήματος Φαρμακευτικής, καθηγητή 
Χρήστου Ρέππα, με τίτλο «Φαρμακευ-
τική εκπαίδευση και φαρμακευτική βι-

ομηχανία στην Ελλάδα: Παράλληλοι 
δρόμοι».     

Η επίδοση των τιμητικών πλακετών 
πραγματοποιήθηκε από τον πρύτανη του 
ΕΚΠΑ, καθηγητή Μ.-Αθ. Δημόπουλο, τον 
κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας, καθηγητή Εμμ. Πικουλή, και τη Διοί-
κηση του Τμήματος Φαρμακευτικής: • 
σε βιομηχανίες με (υπερ)πεντηκονταετή 
δραστηριότητα στην ανάπτυξη φαρμα-
κευτικών προϊόντων στην Ελλάδα • στους 
διατελέσαντες προέδρους του Τμήματος 
Φαρμακευτικής.    

Οι 21 φαρμακευτικές βιομηχανίες με 
μακροχρόνια δραστηριότητα στην ανά-
πτυξη φαρμακευτικών προϊόντων στην 
Ελλάδα που τους επιδόθηκε τιμητική 
πλακέτα είναι: ADELCO A.E., ANFARM 
Hellas Α.Ε., ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε., 
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε., DEMO ΑΒΕΕ, ELPEN, FAMAR 
ΑΒΕ, ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ, GALENICA Α.Ε., 
GEROLYMATOS INTERNATIONAL, 
HELP PHARMACEUTICALS, KLEVA 
PHARMACEUTICALS,  ΚΟΠΕΡ 
(COOPER) Α.Ε., LAVIPHARM Α.Ε., 
ΜΙΝΕΡΒΑ Φαρμακευτική Α.Ε., ΠΕ-
ΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε., PHARMATHEN, 
PHARMAZAC Α.Ε., RAFARM, UNI-
PHARMA INTERMED ΑΒΕΕ.   

Οι εν ζωή διατελέσαντες πρόεδροι του 
Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ που 
τιμήθηκαν είναι οι: Γ. Παπαϊωάννου, Π. 
Μαχαίρας, Λ. Σκαλτσούνης, Π. Μαράκος 
και Δ. Ρέκκας.    

Κοινή πορεία
φαρμακευτικής
εκπαίδευσης
και βιομηχανίας        

Παράλληλοι 
δρόμοι για δύο 
αιώνες, διανύο-
ντας δύσκολες 
εποχές αλλά και 
περιόδους με 
επιτυχίες.      

Η επέμβαση έγινε  
στην Α΄ Πανεπιστημιακή 
Οφθαλμολογική  
Κλινική του ΓΝΑ  
Αθηνών  
«Γ. Γεννηματάς»  
από καθηγητή  
Οφθαλμολογίας  
του ΕΚΠΑ.
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Π αρότι έχουμε θεμελιώσει την αντίληψή μας 
για τον κόσμο και τη ζωή μας στην ιδέα της 
ελευθερίας της βούλησης, τα τελευταία χρό-

νια αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι γύρω μας 
υπάρχει ένας αδήριτος ντετερμινισμός. Ολα ενώ-
νονται με αιτιακές αλυσίδες, οι οποίες συχνότατα 
μας υπερβαίνουν και, σίγουρα, δεν σπάζουν από 
τις ευχές μας. Συνεπώς, το 2023 θα είναι ένα γέν-
νημα του 2022, αφού κυοφορήθηκε μέσα σε αυτό. 
Το γέννημα δεν μπορεί να περιέχει τίποτα που δεν 
υπάρχει ήδη στον γεννήτορά του.

Η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι ο κίνδυνος 
αποβιομηχάνισης στην Ευρώπη. Το σχέδιο του 
προέδρου Μπάιντεν να στηρίξει την πράσινη βι-
ομηχανία των ΗΠΑ προκαλεί ναυτία στην Κομι-
σιόν... Η Ε.Ε. δρομολογεί πολιτική αντίδραση για 
την ενίσχυση των βιώσιμων ευρωπαϊκών βιομη-
χανιών, ως απάντηση στο γιγαντιαίο πακέτο επι-
δοτήσεων των ΗΠΑ για την πράσινη τεχνολογία. 
Αλλά οι συνήθεις ισχυρές αντιδράσεις εντός Ε.Ε. 
θα φέρουν καθυστερήσεις.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι πολίτες μειώνουν 
απότομα τις δαπάνες τους για αγαθά ήδη από τον 
Οκτώβριο, γεγονός που δείχνει πως η ακρίβεια, σε 
συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος για την κατα-
νάλωση ενέργειας, ωθούν τις οικονομίες της Ε.Ε. 
προς ύφεση [...].

Ακόμη, οι τράπεζες της Ευρωζώνης αναμένεται 
να περικόψουν τον δανεισμό το επόμενο έτος, για 
πρώτη φορά μετά το 2014 [...]. 

Στην Ελλάδα, παρά τη γενικότερη βελτίωση των 
οικονομικών δεικτών, η κατάσταση παραμένει ακό-
μα πιο εύθραυστη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι 
η ακρίβεια, η οποία, καθώς όλα δείχνουν, θα συνε-
χιστεί και το 2023. Το πρόβλημα επιτείνεται από τα 
απόνερα της μνημονιακής περιόδου, καθώς ο Ελ-
ληνας καλείται να επιβιώσει με βασικό μισθό τέσ-
σερις φορές χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο, οπότε πλήττεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό 
από την ακρίβεια, σε σχέση με πολίτες άλλων ευ-
ρωπαϊκών χωρών [...].

Επιπροσθέτως, οι τιμές των ακινήτων στην Ελλά-
δα έχουν αυξηθεί κατά 30% και των ενοικίων κατά 
50%, εμφανίζοντας περαιτέρω αυξητικές τάσεις. Η 
άνοδος των επιτοκίων, το Airbnb και η αστυφιλία 
ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την έλλειψη κατοι-
κιών και την άνοδο των τιμών τους. Το στεγαστικό 
πρόβλημα των νέων είναι οξύτατο, καθώς το 47,9% 
των Ελλήνων ηλικίας 18-44 ετών δεν είναι σε θέ-
ση, ή δυσκολεύεται, να πληρώσει το ενοίκιο (...).

Τέλος, ο πόλεμος στην Ουκρανία φαίνεται ότι 
πρόκειται να χρονίσει, επιβαρύνοντας την κρίση 
στην ενέργεια και αυξάνοντας τις ελλείψεις σε βα-
σικά διατροφικά αγαθά, ειδικά από τη στιγμή που 
η Ρωσία καταστρέφει συστηματικά κρίσιμες παρα-
γωγικές υποδομές της Ουκρανίας (...).

Ολα όσα κυοφορήθηκαν στο 2022 αναμένεται 
να επιφέρουν κοινωνική και πολιτική αναστάτω-
ση το 2023. Θα ζήσουμε μάλλον ένα έτος με περισ-
σότερες ταραχές και διεθνή αστάθεια, σε διάφορα 
επίπεδα. [...]

(αποσπάσματα από άρθρο του Γεωργίου Στείρη στη 
huffingtonpost.gr)

Το 2023 θα είναι  
ένα γέννημα του 2022,  
αφού κυοφορήθηκε σε αυτό
Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΡΗ*

* O κ. Γεώργιος Στείρης 
είναι καθηγητής Φιλοσοφίας 
του ΕΚΠΑ

Η τελετή απονομής του τίτλου του επίτιμου 
καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ 
στον πρ. πρύτανη του ΕΚΠΑ και ομότιμο 

καθηγητή Χρήστο N. Κίττα πραγματοποιήθηκε στη 
Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η 
προσφώνηση έγινε από τον πρύτανη του ΕΚΠΑ, 
καθηγητή Μελέτιο-Αθανάσιο Κ. Δημόπουλο και 
χαιρετισμό απηύθυνε η αντιπρύτανης Οικονομι-
κών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχο-
λής Χαρά Σπηλιοπούλου.
Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ στην προσφώνησή του 
ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Με ιδιαίτερη 
χαρά και εξαιρετική τιμή, εκ μέρους της ακαδημα-
ϊκής μας κοινότητας, αποδίδουμε σήμερα την ύψι-
στη ακαδημαϊκή διάκριση, τον τίτλο του επίτιμου 
καθηγητή του ΕΚΠΑ στον πρώην πρύτανη, ομότι-
μο καθηγητή Χρήστο Κίττα. Ο τίτλος του επίτιμου 
καθηγητή απονέμεται σε ομότιμους καθηγητές του 
ιδρύματός μας που έχουν ιδιαιτέρως διακριθεί σε δι-
άφορους Τομείς και έχουν προσφέρει πολλαπλώς 
στην επιστήμη, στην κοινωνία και στο ίδρυμά μας. 
Ο καθηγητής και πρύτανης Χρήστος Κίττας πληροί 
με το παραπάνω αυτές τις προϋποθέσεις.
[…] Κάθε πολίτης, όπως υπογραμμίζει ο Θουκυδίδης, 
προτιμάται στα δημόσια αξιώματα, όχι γιατί ανήκει 
σε ορισμένη κοινωνική τάξη, αλλά για την προσω-
πική του αξία. Και αυτό συνέβη με τον Χρήστο Κίτ-
τα. Βεβαίως, δεν μπορεί κανείς που είχε την τύχη 
να βρεθεί κοντά του να παραβλέψει τον άνθρωπο 
Χρήστο Κίττα: ιδιαίτερα ευαίσθητη και πολυεπίπεδη 
προσωπικότητα, είναι πάντα εργατικός και φιλομα-
θής, προσηνής και χαμογελαστός, πάντα αγαπητός 
σε φίλους, συναδέλφους, φοιτητές και ασθενείς.
[…] Το ΕΚΠΑ, αναγνωρίζοντας τη συνολική προ-
σφορά του στην ιατρική επιστήμη, στη διοίκη-
ση του ΕΚΠΑ και στην παιδεία, τιμά σήμερα τον 
Χρήστο Κίττα με τον τίτλο του επίτιμου καθηγητή 
του ιδρύματος. Με το έργο του και τη λαμπρή και 
διακριτή επιστημονική διαδρομή του διαμόρφωσε 
ένα αξεπέραστο πρότυπο επιστήμονα, ακαδημαϊ-
κού δασκάλου και ανθρώπου.
[...] Ο Χρήστος Κίττας αποτελεί πρότυπο πανεπι-
στημιακού, ο οποίος διεκδίκησε και διακρίθηκε σε 
διοικητικές θέσεις έχοντας παράλληλα σημαντική 
και συνεχή αναγνώριση στο διαγνωστικό του έργο 
και δημιουργώντας ομάδα, αυτό που οι παλαιότεροι 
ονόμαζαν Σχολή. Αυτά πρέπει να είναι τα χαρακτη-
ριστικά ατόμων που διεκδικούν ηγετικές θέσεις στο 
πανεπιστήμιο».
[…] Η παρουσίαση του έργου και της προσωπικό-
τητας του τιμωμένου πραγματοποιήθηκε από τον 
διευθυντή του Εργαστηρίου Ιστολογίας-Εμβρυο-
λογίας του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών 
της Ιατρικής Σχολής, καθ. Βασίλειο Γοργούλη. Η 
ανάγνωση του ψηφίσματος έγινε από τον πρόεδρο 
της Ιατρικής Σχολής, καθ. Γεράσιμο Σιάσο, ενώ η 
επίδοση της περγαμηνής από τον κοσμήτορα της 
Σχολής Επιστημών Υγείας, καθ. Εμμανουήλ Πι-
κουλή. Η επίδοση της τιμητικής πλακέτας στον 
τιμώμενο έγινε από τον πρύτανη του ΕΚΠΑ, καθ. 
Μελέτιο-Αθανάσιο Κ. Δημόπουλο. Ακολούθησε η 
ομιλία του τιμωμένου επίτιμου καθηγητή Χρήστου 
Κίττα, με τίτλο: «Μαθήματα... αλλά μαθαίνουμε;».

Επίτιμος καθηγητής  
της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,  
ο Χρήστος N. Κίττας

Κάθε  
πολίτης, 
όπως υπο-
γραμμίζει ο 
Θουκυδίδης, 
προτιμάται 
στα δημό-
σια αξιώμα-
τα, όχι για-
τί ανήκει σε 
ορισμένη 
κοινωνική 
τάξη, αλλά 
για την προ-
σωπική του 
αξία.

Η Ε.Ε. δρο-
μολογεί πο-
λιτική αντί-
δραση για 
την ενίσχυ-
ση των βιώ-
σιμων ευρω-
παϊκών βιο- 
μηχανιών, 
ως απάντη-
ση στο γιγα-
ντιαίο πα-
κέτο επιδο-
τήσεων των 
ΗΠΑ για 
την πράσινη 
τεχνολογία. 
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Η ανασκαφή του Τμήματος Ιστορί-
ας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ 
στο Πλάσι Μαραθώνα, βρίσκεται 

σε μικρή απόσταση, μόλις 1.200 μέτρα 
από τον Τύμβο των Μαραθωνομάχων, δί-
πλα στη θάλασσα και πολύ κοντά (700 
μέτρα) από την πλατεία Αγίου Παντελε-
ήμονα, στην παραλία Μαραθώνα. Είναι 
η επίσημη Πανεπιστημιακή Ανασκαφή 
του ΕΚΠΑ, από την άποψη ότι δεν είναι 
απόρροια του ερευνητικού προγράμμα-
τος και των ερευνητικών ενδιαφερόντων 
ενός μέλους ΔΕΠ, αλλά υποστηρίζεται 
συνολικά από όλο το Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας, και σε αυτήν μετέχουν ως 
συνεργάτες όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα 
Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. 
Επιπλέον, είναι ο χώρος που ασκούνται 
για 6-8 εβδομάδες κάθε χρόνο όλοι οι 
φοιτητές Αρχαιολογίας και Ιστορίας της 
Τέχνης, στο πλαίσιο υποχρεωτικού μα-
θήματος με θέμα την Ανασκαφική Τε-
χνική. Η ανασκαφή ξεκίνησε το 2014 
και γίνεται τον Μάιο κάθε ακαδημαϊκού 
έτους (με εξαίρεση τα δύο έτη της παν-
δημίας). Η ανασκαφή έχει τριπλό σκοπό 
και χαρακτήρα.

Συμβολή στην έρευνα
Από επιστημονικής άποψης, το πιο ιδιαί-
τερο χαρακτηριστικό της ανασκαφής είναι 
η αξιοσημείωτη διάρκεια της ανθρώπινης 
παρουσίας και δραστηριότητας, και οι συ-
νεχείς αλλαγές της χρήσης του χώρου, για 
2.800 χρόνια, από το 3000 π.Χ. έως και 
το 200 π.Χ.
Επιγραμματικά οι φάσεις είναι οι εξής:

1) 3000-1600 π.Χ.: Η κατοίκηση ξεκινάει  
περί το 3000 π.Χ. με την ίδρυση οικισμού, ο 
οποίος αναπτύσσεται για τα επόμενα 1.400 
χρόνια, φτάνοντας στη μέγιστη ακμή του 
περί το 1700 π.Χ. οπότε διέθετε μεγάλα μέ-
γαρα –προφανώς κατοικίες επιφανών οικο-
γενειών– και ισχυρό οχυρωματικό τείχος.

2) 1600-1400 π.Χ.: Γύρω στο 1600 π.Χ. ο 
οικισμός εγκαταλείπεται, και ανάμεσα στα 
ερείπια των μισογκρεμισμένων οικιών ιδρύ-
εται εκτεταμένο νεκροταφείο με ταφές σε 
απλούς λάκκους, πίθους και κιβωτιόσχη-
μους τάφους. Ο σημαντικότερος από τους 
νεκρούς ήταν ένας Μυκηναίος πολεμιστής. 

3) 1400-1200 π.Χ.: Το νεκροταφείο στα-
μάτησε να χρησιμοποιείται περί το 1400 
π.Χ. και ο χώρος μετατρέπεται ξανά σε οικι-
σμό στους ώριμους μυκηναϊκούς χρόνους.

4) 1100-800 π.Χ.: Αλλά μετατρέπεται για 
άλλη μία φορά σε νεκροταφείο περί το 1100 
π.Χ. Σε αυτήν την περίοδο ξεχωρίζει ένας 
νεκρός άνδρας πολεμιστής που συνοδευ-
όταν από εντυπωσιακό σιδερένιο ξίφος.

5) 800-490 π.Χ.: Περίπου το 800 π.Χ. οι 
ταφές σταματούν ξανά και ο χώρος φαίνε-
ται να λαμβάνει ιερό χαρακτήρα, με την 
ίδρυση ενός ιερού πάνω από τον τάφο του 
Μυκηναίου πολεμιστή. 

6) Μάχη Μαραθώνα (490 π.Χ.): Το ιερό 
φαίνεται να καταστράφηκε περί το 500 
π.Χ. και είναι πολύ ελκυστική και πιθανή 
η υπόθεση ότι καταστράφηκε από τους 

Πέρσες τις παραμονές της μεγάλης μά-
χης, αφού βρισκόταν μόλις 1,5-2 χλμ. από 
το σημείο που η έρευνα τοποθετεί το περ-
σικό στρατόπεδο. 

7) 350-200 π.Χ.: Επειτα από κενό 150 
χρόνων στη χρήση, η κατοίκηση ξεκινά-
ει ξανά περί το 350 π.Χ. Η ανασκαφή έχει 
αποκαλύψει προς το παρόν πολλούς τοί-
χους οικοδομημάτων και ένα σπάνιο για 
τον ελλαδικό χώρο εύρημα, ένα γναφείο 
της ελληνιστικής περιόδου, δηλαδή μία 
βιοτεχνική εγκατάσταση για την ύφαν-
ση και το πλύσιμο μάλλινων υφασμάτων. 

Η εκπαιδευτική διάσταση 
Η συγκεκριμένη ανασκαφή εκτός από την 
επιστημονική έχει και μία σαφέστατη εκ-
παιδευτική διάσταση. Κάθε χρόνο περί-
που 120 φοιτητές αρχαιολογίας συμμε-
τέχουν στην ανασκαφή στο πλαίσιο υπο-
χρεωτικού μαθήματος και εκπαιδεύονται 
στην ανασκαφική τεχνική και στην αρχαι-
ολογική έρευνα πεδίου. Ουσιαστικά στον 

Μαραθώνα εκπαιδεύονται οι μελλοντικοί 
αρχαιολόγοι που τα επόμενα χρόνια θα 
στελεχώσουν την Ελληνική Αρχαιολογι-
κή Υπηρεσία αλλά και Πανεπιστήμια και 
Μουσεία της χώρας και του εξωτερικού.
Επιπλέον, από το 2023 και μετά στην ανα-
σκαφή θα συμμετέχουν υποχρεωτικά και 
οι αλλοδαποί φοιτητές του ξενόγλωσσου 
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών 
«BA in the Archaeology, History and 
Literature of Ancient Greece» και του ξε-
νόγλωσσου μεταπτυχιακού προγράμματος 
«MA in the Greek and East Mediterranean 
Archaeology». Τέλος, κάθε χρόνο στην 
ανασκαφή συμμετέχουν και αλλοδαποί 
φοιτητές που φοιτούν στο ΕΚΠΑ στο πλαί-
σιο συνεργασιών Erasmus ή θερινών σχο-
λείων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
CIVIS, στο οποίο συμμετέχει το ΕΚΠΑ. 

Η σχέση με το κοινό
Από τον πρώτο χρόνο της ανασκαφικής 
έρευνας θέσαμε ως κεντρικό στόχο αυτή η 
ανασκαφή να είναι ανοικτή για το κοινό και 
να αποτελέσει ένα συστηματικό πρόγραμμα 
Δημόσιας Αρχαιολογίας. Σε αυτά τα πρώτα 
δέκα χρόνια του προγράμματος ο στόχος 
της ανοικτής ανασκαφής υλοποιήθηκε με 
δραστηριότητες οι οποίες απευθύνθηκαν 
σε δύο βασικές πληθυσμιακές κατηγορίες, 
το ευρύ κοινό και ιδιαίτερα τους κατοίκους 
της περιοχής, και τους μαθητές σχολείων. 
Στο τέλος κάθε χρονιάς η ανασκαφή ολο-
κληρώνεται με ξεναγήσεις. Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις τα πρώτα 7 χρόνια της έρευνας 
έχουν περάσει από την ανασκαφή περίπου 
200 άτομα κάθε χρόνο είτε ως μεμονωμένοι 
επισκέπτες είτε ως οργανωμένες ομάδες.
Η δεύτερη πράξη που υλοποιείται είναι μια 
βιωματική εκπαιδευτική δράση με τίτλο 
«Πλάσε αρχαιολογικές ιστορίες στο Πλά-
σι» για παιδιά των τελευταίων τάξεων του 
Δημοτικού και πρώτων τάξεων του Γυμνα-
σίου. Κάθε χρόνο στο πρόγραμμα συμμε-
τέχουν περί τους 250-300 μαθητές από 
10-15 διαφορετικά σχολεία όλης της Ατ-
τικής, δημόσια και ιδιωτικά, καθώς και 
μερικά ξενόγλωσσα. 

Το μέλλον της ανασκαφής
Τα πρώτα 7 χρόνια της ανασκαφής του ΕΚ-
ΠΑ στο Πλάσι Μαραθώνα η βασική μας 
προσπάθεια ήταν να εδραιώσουμε τη θέ-
ση μας, να διαμορφώσουμε υποτυπώδεις 
υποδομές, και να έχουμε τα πρώτα αποτε-
λέσματα στους τρεις άξονες δράσεων (έρευ-
να, εκπαίδευση, δημόσιος χαρακτήρας). Η 
επιτυχία των πρώτων χρόνων θέτει τις βά-
σεις αλλά και αυξάνει τις προκλήσεις για 
τα επόμενα χρόνια.
Από εκπαιδευτικής άποψης, η αύξηση των 
φοιτητών αρχαιολογίας, ιδιαίτερα με την 
προσθήκη αλλοδαπών φοιτητών από τα 
ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, δημι-
ουργούν ανάγκες για μεγαλύτερες και στα-
θερότερες εγκαταστάσεις, και για αύξηση 
των ημερών εργασίας στο πεδίο και δραστη-
ριοποίηση μεγαλύτερου αριθμού ατόμων.
Τέλος, στο κομμάτι της δημόσιας αρχαιολο-
γίας, τα ολοένα και αυξανόμενα αιτήματα 
σχολείων για τη συμμετοχή τους στο εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα, δημιουργούν αντίστοι-
χα μεγαλύτερες ανάγκες για υποδομές και 
εγκαταστάσεις φιλοξενίας και εξυπηρέτη-
σης μαθητών, με ασφάλεια.

Με τριπλό στόχο
η ανασκαφή
στον Μαραθώνα:
έρευνα, εκπαίδευση,
διεθνής προβολή

Στο Πλάσι εκ-
παιδεύονται οι 
μελλοντικοί αρ-
χαιολόγοι που 
θα στελεχώσουν 
την Αρχαιολογι-
κή Υπηρεσία, τα 
Πανεπιστήμια 
και τα Μουσεία.

Βιωματική εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Πλάσε αρχαιολογικές ιστορίες στο 
Πλάσι» για παιδιά των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και πρώτων τάξε-
ων του Γυμνασίου.

Μόλις 1.200 μέτρα από τον Τύμβο των Μαραθωνομάχων, δίπλα στη θάλασσα και 
700 μέτρα από την πλατεία Αγίου Παντελεήμονα, στην παραλία Μαραθώνα.
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Tο βιβλίο του Ευάγγελου Πα-
πούλια με τίτλο «Η διαχείρι-
ση της πανεπιστημιακής κλη-
ρονομιάς, το Μουσείο Ιστο-
ρίας του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών» (εκδόσεις ΕΚΠΑ) 
παρουσιάζει το σύγχρονο 
μοντέλο διαχείρισης της πα-
νεπιστημιακής κληρονομιάς, 
επιδιώκοντας τη γνωριμία 
του κοινού με την πορεία και 
εξέλιξη του Μουσείου Ιστο-
ρίας στον χρόνο. Σε τέσσε-
ρα κεφάλαια αναφέρεται στο 
σύγχρονο μουσειακό περι-
βάλλον, στην έναρξη της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα το 1837, στην ιστο-
ρία του μουσείου και μικρές 
αφηγήσεις.

Κυκλοφόρησε από τις εκ-
δόσεις ΒΗΤΑ ένα βιβλίο για 
την ψυχική υγεία νέων στο 
πλαίσιο του προγράμματος 
«Προαγωγή ψυχικής υγείας 
σε ευπαθείς πληθυσμούς», 
που χρηματοδοτείται από 
την Περιφέρεια Αττικής και 
υλοποιείται από την Α΄ Ψυ-
χιατρική Κλινική του ΕΚ-
ΠΑ. Η Ελένη Λαζαράτου, 
καθ. Παιδοψυχιατρικής, και 
η Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, 
επίκ. καθ. Παιδοψυχιατρι-
κής, επιμελούνται το βιβλίο 
«Ψυχική υγεία στην εφη-
βεία. Φυσιολογικές και πα-
θολογικές εκβάσεις». Στη 
συγγραφή έχουν συνει-
σφέρει Ελληνες και ξένοι 
ειδικοί της ψυχικής υγείας.

Ακόμη ένα νέο λεξικό δημι-
ούργησε ο πρώην πρύτανης 
και επίτιμος καθηγητής του 
ΕΚΠΑ Γ. Μπαμπινιώτης. Πρό-
κειται για το νέο Λεξικό Κυρί-
ων Ονομάτων, το οποίο περι-
έχει τη συναρπαστική ιστο-
ρία των σημαντικότερων και 
γνωστότερων κυρίων ονομά-
των –τοπωνυμίων και ανθρω-
πωνυμίων–, ερμηνεύοντας 
την ετυμολογική τους προ-
έλευση και ανιχνεύοντας το 
ιστορικό τους βάθος. Μετα-
ξύ άλλων, περιλαμβάνει πά-
νω από 2.700 τοπωνύμια και 
ανθρωπωνύμια, αξιόπιστες 
ετυμολογικές πληροφορί-
ες για κάθε λήμμα, επώνυμα 
προερχόμενα από μικρά ονό-
ματα κ.ά.

«Ματωμένο στέμμα. Πολι-
τικές δολοφονίες και από-
πειρες πολιτικών δολοφο-
νιών στις ιστοριογραφικές 
πηγές του 11ου αι.» είναι το 
νέο βιβλίο του αναπλ. καθη-
γητή Βυζαντινής Φιλολογίας 
του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών Κων-
σταντίνου Παΐδα, το οποίο 
ανοίγει νέους δρόμους στην 
έρευνα της βυζαντινής λο-
γοτεχνίας, αφού για πρώτη 
φορά κείμενα της βυζαντι-
νής ιστοριογραφίας μελε-
τώνται συστηματικά υπό το 
πρίσμα της σύγχρονης Θεω-
ρίας της Αφήγησης και μάλι-
στα με τρόπο διεπιστημονικό 
(φιλολογικό-εγκληματολογι-
κό-νομικό). 

Το βιβλίο των Δημήτριου Μ. 
Ρέκκα και Σταύρου N. Πολίτη 
με τίτλο «Βιομηχανική φαρ-
μακευτική» προέκυψε έπειτα 
από μακρά συλλογική προ-
σπάθεια συν-συγγραφέων με 
γνώση και εμπειρία, η οποία 
αποκτήθηκε από τη διαδρο-
μή τους στον ακαδημαϊκό 
χώρο και στο περιβάλλον της 
φαρμακευτικής βιομηχανί-
ας. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφα-
ση στη διαμόρφωση και στη 
διατύπωση του περιεχομέ-
νου του, ώστε να είναι εύλη-
πτο και κατανοητό τόσο από 
τους φοιτητές όσο και από 
τα στελέχη της βιομηχανίας. 
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
ΕΚΠΑ.

Το βιβλίο της Ευαγγελίας 
Φρυδάκη, καθ. του Παιδαγω-
γικού Τμήματος Β΄βάθμιας 
Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, και 
του Δημήτρη Παπαγεωργά-
κη, φιλολόγου της Β΄βάθ-
μιας Εκπαίδευσης, με τίτλο 
«Διαλογικότητα και λογοτε-
χνική εκπαίδευση», κυκλο-
φορεί από τις εκδόσεις Κρι-
τική. Παρουσιάζει μια πρότα-
ση για τη λογοτεχνική εκπαί-
δευση, που βασίζεται στην 
έννοια της διαλογικότητας 
–όπως αυτή νοηματοδοτεί-
ται στο έργο του Μπαχτίν και 
στη διαλογική παιδαγωγι-
κή– έπειτα από τετράχρονη 
έρευνα σε λυκειακές τάξεις 
Πειραματικού Σχολείου της 
Αθήνας.

Κυκλοφόρησε από τις εκδό-
σεις του ΕΚΠΑ το βιβλίο με 
τίτλο «Αριθμητική γραμμική 
άλγεβρα και επιστημονικοί 
υπολογισμοί» της Μαριλένας 
Μητρούλη, καθηγήτριας του 
Τμήματος Μαθηματικών του 
ΕΚΠΑ. Παρουσιάζει μια εισα-
γωγή στα βασικότερα θέμα-
τα με τα οποία ασχολείται η 
αριθμητική γραμμική άλγε-
βρα. Παράλληλα, περιγράφει 
την υλοποίηση επιστημονι-
κών υπολογισμών που απαι-
τούνται, υποδεικνύοντας τον 
καταλληλότερο αλγόριθμο. 
Κάθε προτεινόμενος αλγό-
ριθμος αναλύεται από πλευ-
ράς πολυπλοκότητας και ευ-
στάθειας, και επεξηγείται με 
αριθμητικά παραδείγματα. 

Κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις Γρηγόρη το βιβλίο της 
επίκουρης καθηγήτριας του 
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, 
Ευαγγελίας Βλάχου, με τίτλο: 
«Μαθήματα σημασιολογίας: 
εφαρμογή στη γαλλική και 
την ελληνική γλώσσα». Φι-
λοσοφία της γλώσσας, λογι-
κή, μαθηματικά, κοινωνικές 
επιστήμες, ανθρωπολογία. 
Η Σημασιολογία είναι ο μο-
ναδικός κλάδος της γλωσ-
σολογίας που χρησιμοποι-
εί μεθόδους, θεωρήσεις και 
εργαλεία από όλους αυτούς 
τους τομείς του ανθρώπινου 
επιστητού για να μελετήσει 
τη σημασία των γλωσσικών 
εκφράσεων.

Κυκλοφορεί η δεύτερη βελ-
τιωμένη έκδοση του βιβλίου 
«Παραποιημένες ειδήσεις 
(Fake News) Ο μετασχηματι-
σμός της προπαγάνδας στην 
κοινωνία της ενημέρωσης» 
(εκδόσεις Gutenberg) του 
καθηγητή του ΕΚΠΑ Γιώργου 
Πλειού. Η συγκεκριμένη με-
λέτη εξετάζει ένα σημαντι-
κό πρόβλημα που απασχολεί 
σήμερα τον δημοσιογραφι-
κό, πολιτικό και ακαδημαϊκό 
κόσμο, διεθνώς: τις παρα-
ποιημένες ειδήσεις, τις οποί-
ες όμως διαχωρίζει από τις 
ψευδείς. Τα fake news απο-
τελούν ένα σύνθετο επικοι-
νωνιακό, πολιτικό και οικονο-
μικό φαινόμενο.  

Κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις ΚΑΠΟΝ ένα λεύκωμα 
αφιερωμένο στην εικαστι-
κή παρέμβαση του Γιώρ-
γου Κόρδη στη Φιλοσοφική 
Σχολή του ΕΚΠΑ, υπό τον 
τίτλο «Η Οδύσσεια». Εκτε-
ταμένη και τολμηρή, η τοι-
χογραφική σύνθεση του 
Γιώργου Κόρδη (γενν. 1956) 
σε ζωφόρο στον γ΄ όροφο 
του κτιρίου της Φιλοσοφι-
κής Σχολής στου Ζωγράφου 
αποτελεί μια σύγχρονη ει-
καστική πρόταση. Αξιοποιώ-
ντας το ύφος της θρησκευ-
τικής εικονογραφίας, θέτει 
στην υπηρεσία της αφήγη-
σής του χρωματολόγιο από 
την πολυγνώτεια αρχαία λι-
τή κλίμακα. 
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Η τελετή εγκαινίων του Κέντρου 
Χειρουργικής Προσομοίωσης 
με τη δωρεά του Ιδρύματος 

Σταύρος Νιάρχος πραγματοποιήθηκε 
την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 στο 
Αττικό Κτίριο της Ιατρικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ. Χαιρετισμό απηύθυναν ο πρύτα-
νης του ΕΚΠΑ, καθ. Μελέτιος-Αθανά-
σιος Κ. Δημόπουλος, ο διευθυντής του 
Τομέα Χειρουργικής, καθ. της Ιατρικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ Νικόλαος Νικητέας 
και ο διοικητής του Αττικού Νοσοκο-
μείου Σπ. Αποστολόπουλος.
Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, στον χαιρε-
τισμό του, ανέφερε μεταξύ άλλων: 
«Με ιδιαίτερη χαρά και εξαιρετική 
τιμή χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλω-
ση εγκαινίων ακόμη μιας νέας δομής 
υψηλότατου επιπέδου για το πανε-
πιστήμιό μας και τη δημόσια υγεία, 
του Κέντρου Χειρουργικής Προσο-
μοίωσης που πραγματοποιήθηκε με 
την ευγενική δωρεά του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Σε ειδικά δι-
αμορφωμένους χώρους του Αττικού 
Κτιρίου της Ιατρικής μας Σχολής, το 
γνωστό πλέον ΑΚΙΣΑ του ΕΚΠΑ, λει-
τουργεί με τη χρήση προσομοιωτών 
εικονικής πραγματικότητας ελάχιστα 
επεμβατικών τεχνικών το Κέντρο Χει-
ρουργικής Προσομοίωσης. 
[...] Εκ μέρους των πρυτανικών αρχών 
θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ιδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος και για αυτή τη δω-
ρεά και συνολικά για τη στήριξή του 
με μεγάλες δωρεές ιδιαίτερα στον το-
μέα της υγείας.
[...] Είναι στον προγραμματισμό μας, 
στα νέα κτίρια της Ιατρικής Σχολής επί 
της οδού Μικράς Ασίας στο Γουδί, να 
δημιουργηθούν νέα κέντρα προσομοίω-
σης και για αυτό τον λόγο θα παρακαλέ-
σουμε και για τη γενναιόδωρη υποστή-
ριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, 
το οποίο έχει αναλάβει τη διαμόρφωση 
των κοιτώνων των ιατρών.
[...] Με έργα όπως το σημερινό το πα-
νεπιστήμιό μας αλλάζει, μεγαλώνει και 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προ-
κλήσεις της επιστήμης και στις ανά-
γκες της κοινωνίας».
Ακολούθησαν ομιλίες από τον κοσμή-
τορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, 
καθ. Εμ. Πικουλή, επόπτη του ΑΚΙΣΑ 
και υπεύθυνο εκπαίδευσης στο θεμα-
τικό πεδίο της Γενικής Χειρουργικής 
μέσω προσομοιώσεων και ΑΙ, και από 
τον καθ. της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ 
Παν. Παπαγγελόπουλο, υπεύθυνο εκ-
παίδευσης στο θεματικό πεδίο της Ορ-
θοπεδικής Χειρουργικής. Η εκδήλωση 
έκλεισε με την ομιλία του εκτελεστι-
κού διευθυντή του ΙΣΝ Παν. Παπούλια.

Στο «Αττικό»
το Κέντρο
Χειρουργικής
Προσομοίωσης
με δωρεά του ΙΣΝ

Σ ε πλήρη λειτουργία είναι πλέον η 
νέα νοσοκομειακή εγκατάσταση του 
ΕΚΠΑ στο συγκρότημα του Αιγινή-

τειου και Αρεταίειου Νοσοκομείου. Η νέα 
δομή λειτουργεί με την προσθήκη τριών 
ορόφων και την ανακατασκευή του ισο-
γείου για την εγκατάσταση κλινικών και 
άλλων τμημάτων για την υλοποίηση προ-
γραμμάτων εκπαίδευσης νευρολογικού και 
ψυχιατρικού αντικειμένου του Αιγινήτει-
ου Νοσοκομείου και τη διαμόρφωση του 
υπογείου χώρου για την εγκατάσταση του 
πρώτου σε δημόσιο νοσοκομείο συστήμα-
τος Ρομποτικής Στερεοτακτικής Ακτινοχει-
ρουργικής και Στερεοτακτικής Ακτινοθε-
ραπείας (Cyberknife). Το Cyberknife έχει 
τεράστια ευελιξία λόγω του ρομποτικού 
βραχίονα στον οποίο είναι προσαρτημένος 
ο γραμμικός επιταχυντής (6 MV, 1000MU/
λεπτό). Διαθέτει εξαιρετική ακρίβεια στη 
στόχευση των όγκων.
Η τελετή εγκαινίων λειτουργίας των νέων 
εγκαταστάσεων πραγματοποιήθηκε από 
την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως 
και τον πρύτανη, καθ. Μελέτιο-Αθανάσιο 
Δημόπουλο την 20ή Δεκεμβρίου. Στην 
τελετή συμμετείχαν ο Κοσμήτωρ της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας, καθ. Εμμανουήλ 
Πικουλής, και ο πρόεδρος της Εφορείας 
του Αρεταίειου και του Αιγινήτειου Νοσο-
κομείου, καθ. Νικόλαος Αρκαδόπουλος. 
Επίσης συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ια-
τρικής Σχολής, καθ. Γεράσιμος Σιάσος, ο 
διευθυντής της Α΄ Νευρολογικής Κλινι-
κής, καθ. Λεωνίδας Στεφανής, ο διευθυ-
ντής της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής, καθ. 
Νικόλαος Στεφανής, η διευθύντρια του Α΄ 
Εργαστηρίου Ακτινολογίας, καθ. Λία-Ευ-
αγγελία Μουλοπούλου, η αναπλ. καθη-

γήτρια Αννα Ζυγογιάννη, μέλη ΔΕΠ της 
Σχολής και ιδιαιτέρως των δύο ιστορικών 
Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και ο 
διευθυντής της ΤΥΠΑ Ιωάννης Μπαρ-
μπαρέσος.
Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Με-
λέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, ανέφερε 
κατά την τελετή εγκαινίων: «Είμαι πολύ 
χαρούμενος σήμερα που κατά τη διάρ-
κεια της θητείας μου ολοκληρώθηκε η 
κατασκευή και η λειτουργία τριών ορό-
φων και η ανακατασκευή του ισογείου 
για τις υπηρεσίες του Αιγινήτειου Νοσο-
κομείου, καθώς και η διαμόρφωση του 
υπογείου χώρου για την εγκατάσταση του 
Cyberknife. Η χρηματοδότηση του έργου 
είναι από το ΠΔΕ του Αιγινήτειου Νοσο-
κομείου και το ΠΔΕ ΕΚΠΑ και για αυτό 
έχουμε την τιμή να έχουμε την υπουργό 
Παιδείας ανάμεσά μας».
Κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε η κ. 
Κεραμέως επεσήμανε τον μείζονα ρόλο του 
νοσοκομείου, τόσο στην παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών όσο και στην εκπαίδευση των 
φοιτητών της Ιατρικής. Η προμήθεια του 
Cyberknife έγινε με την ευγενική δωρεά 
της μεγάλης ευεργέτιδος του ΕΚΠΑ, κ. 
Ελένης Διγενοπούλου-Ζαφειροπούλου.
Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν εκτός 
από την προσθήκη των τριών ορόφων για 
την εγκατάσταση των κλινικών του Αιγι-
νήτειου Νοσοκομείου και τη διαμόρφω-
ση του υπογείου για την εγκατάσταση του 
CyberKnife, περιλαμβάνουν επίσης την 
προμήθεια εξοπλισμού, τη διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος χώρου της νέας τριώ-
ροφης πτέρυγας και την προμήθεια επι-
γραφής, επίπλων και συστημάτων σκία-
σης μέσω του ΠΔΕ.

Το Cyberknife 
είναι το πρώτο 
σε δημόσιο  
νοσοκομείο  
σύστημα  
Ρομποτικής  
Στερεοτακτικής 
Ακτινοχειρουρ-
γικής και  
Στερεοτακτικής 
Ακτινο- 
θεραπείας.

Το Cyberknife στις νέες
τριώροφες κτιριακές
εγκαταστάσεις του Αιγινήτειου

Η τελετή εγκαινίων λειτουργίας της νέας δομής και η διαμόρφωση του χώρου για την εγκα-
τάσταση του Cyberknife πραγματοποιήθηκε από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως 
(φωτ.) και τον πρύτανη, καθ. Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο.
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Ο σο κι αν ακούγεται σκωπτικό το σχό-
λιο για το πόσο θα κρατήσει χωρίς 
γκράφιτι και φθορές αυτή η άρτια 

και φρέσκια εικόνα των μακετών που πα-
ρουσίασε πρόσφατα η «Κ», το Πανεπιστή-
μιο Αθηνών στοχεύει να προσφέρει στους 
φοιτητές του μια νέα, σύγχρονη –από όλες 
τις πλευρές– φοιτητική εστία. 

Η ανακαίνιση που έχει ξεκινήσει στη Β΄ 
Φοιτητική Εστία του ΕΚΠΑ (ΦΕΠΑ) θα 
προσφέρει στους ενοίκους της μεγαλύτε-
ρα μονόκλινα δωμάτια με μπάνιο, ενώ θα 
υπάρχουν δωμάτια διαμορφωμένα για να 
φιλοξενήσουν άτομα με ειδικές ανάγκες. 
Μέχρι τώρα η Β΄ ΦΕΠΑ είχε 138 κλίνες σε 
μονόκλινα δωμάτια, κάποια από τα οποία 
διέθεταν δικό τους μπάνιο και κοινόχρη-
στες τουαλέτες (1 τουαλέτα ανά 4 δωμά-
τια). Ταυτόχρονα, θεωρείται ότι η ανακαί-
νιση της εστίας θα ενισχύσει και το πλαίσιο 
της ασφάλειας των φοιτητών που μένουν 
εκεί, καθώς σαφώς φοιτητές και υπεύθυ-
νοι θα κινητοποιηθούν για την προστασία 
των νέων χώρων.

Το έργο ProGETonE
Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με-
τέχοντας στο έργο ProGETonE, προχωράει 
σε ανακατασκευή του κτιρίου της Β΄ ΦΕ-
ΠΑ με αύξηση των χώρων του και με σύγ-
χρονες υποδομές. Πιο αναλυτικά, 14 ευρω-
παϊκοί οργανισμοί συνεργάζονται σε ένα 
έργο καινοτομίας, το ProGETonE H2020, 
για την παροχή νέων τρόπων ανακαίνισης 
των κτιρίων, με την αύξηση της σεισμικής 
τους ασφάλειας, με τη χρήση εξωτερικού 
μεταλλικού σκελετού, που παράλληλα προ-
σφέρει επιπρόσθετους χώρους στα διαμε-
ρίσματα (μπαλκόνια, επέκταση δωματίων 
και χειμερινοί κήποι), τη δραστική μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας, διατηρώντας 
παράλληλα μια προσέγγιση που βασίζεται 
στις ανάγκες του χρήστη και υψηλό το 
επίπεδο της αρχιτεκτονικής αισθητικής.

Ενεργειακές μελέτες
Οπως ανέφερε στην «Κ» ο πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Θάνος Δημόπου-
λος, το ίδρυμα με το Τμήμα Φυσικής και με 
επιστημονική υπεύθυνη την καθηγήτρια 
Μαργαρίτα-Νίκη Ασημακοπούλου είναι 
εταίρος του έργου, με εργασίες που μετα-
ξύ άλλων περιλαμβάνουν υπολογιστικές 
ενεργειακές μελέτες σε θεωρητικό επίπε-
δο, βελτιστοποίηση ενεργειακών μοντέλων, 
καταγραφή και αξιολόγηση της παρακο-
λούθησης της θερμικής και ηλεκτρικής 
συμπεριφοράς, καθώς και της ποιότητας 
του αέρα εσωτερικού χώρου πριν και μετά 
την ανακαίνιση. 

«Οι ενεργειακές επιδόσεις που στοχεύ-
ουμε να πετύχουμε μέσω του έργου υπερ-
βαίνουν αυτές της τυπικής ανακαίνισης. 
Μαζί με τη χρήση και ενσωμάτωση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή 
φωτοβολταϊκά συστήματα, ο στόχος του 
έργου επικεντρώνεται στη δημιουργία 
φοιτητικών εστιών με σχεδόν μηδενική 
ενεργειακή κατανάλωση. Γεγονός που 
κατατάσσει το έργο ως ένα από τα πλέον 
καινοτόμα και δίνει το στίγμα για το πα-
νεπιστήμιο του μέλλοντος. Η παρέμβα-
ση αυτή αποτελεί ένα από τα πλέον ση-
μαντικά έργα αναβάθμισης φοιτητικών 
εστιών, έργο κατ’ εξοχήν φοιτητικής μέρι-

μνας, ενός στόχου που θέσαμε εξαρχής 
ψηλά ως πρυτανική αρχή», τόνισε ο κ. 
Δημόπουλος.

Η φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΦΕΠΑ) αποτελείται συνολικά 
από τέσσερα κτίρια, τις εστίες Α, Β, Γ και 
Δ, που βρίσκονται στον χώρο της Πανε-
πιστημιούπολης στου Ζωγράφου. Με την 
ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων ανακαι-
νίσθηκε εκ βάθρων το κτίριο Α, που είναι 
και το μεγαλύτερο, ενώ κατασκευάστηκαν 
τα κτίρια Γ και Δ. Σε όλα τα κτίρια μπορούν 
να στεγαστούν συνολικά 1.064 φοιτητές. 
Το έργο ProGETonE συντονίζει το Πανε-
πιστήμιο της Μπολόνια με συντονίστρια 
την καθηγήτρια Annarita Ferrante.

Παράλληλα, με μέριμνα των πρυτανι-
κών αρχών και στο πλαίσιο άκρως επεί-
γουσας, εξαιρετικής και εκτάκτου ανάγκης 
κάλυψης της στέγασης των φοιτητών και 
φοιτητριών που θα διέμεναν στη Β΄ ΦΕ-
ΠΑ, το ΕΚΠΑ προχώρησε στην εκμίσθωση 
ξενοδοχείου με όλες τις σύγχρονες προ-
διαγραφές.

Ασφαλείς
και πράσινες
οι νέες φοιτητικές
εστίες του ΕΚΠΑ

Κατά την  
ανακαίνισή 
τους, το ΕΚΠΑ 
εκμίσθωσε  
ξενοδοχείο  
για την κάλυψη 
έκτακτων  
αναγκών  
στέγασης  
φοιτητών  
και φοιτητριών.

Τ ο ΕΚΠΑ και το Κέντρο «Αρχι-
μήδης» συμμετείχαν στη συ-
νεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης 

Επιτροπής Ερευνας και Τεχνολογίας 
με θέμα ημερήσιας διάταξης «Δίκτυα 
μεταφοράς τεχνολογίας και ανάπτυ-
ξη της ελληνικής καινοτομίας κατά 
τομέα», που πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, στη Βουλή 
των Ελλήνων.

Τα μέλη της επιτροπής ενημέρωσαν 
οι κ.κ.: Αντώνης Λιβιεράτος, επίκουρος 
καθηγητής του ΕΚΠΑ και ακαδημαϊκός 
σύμβουλος στο Κέντρο Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» του 
ΕΚΠΑ, Σοφία Μαγκιά, υπεύθυνη του 
γραφείου Καινοτομίας και Λειτουργί-
ας του Τεχνολογικού Πάρκου «Λεύ-
κιππος» στο Εθνικό Κέντρο Ερευνας 
Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», 
και δρ Αρετή Μούρκα, επικεφαλής 
της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας 
του Δικτύου «Πράξη» και του γραφεί-
ου Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιδρύ-
ματος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ), 
Κατερίνα Παπαδοπούλου, υπεύθυνη 
διαχείρισης του Δικτύου Μεταφοράς 
Τεχνολογίας «Σπείρα».

Ζητήματα που απασχόλησαν τη συ-
νεδρίαση ήταν ο ρόλος των γραφείων 
Μεταφοράς Τεχνολογίας, αλλά και οι 
τομείς όπου οφείλει η πολιτεία να δώ-
σει έμφαση, όσον αφορά την ανάπτυξη 
της καινοτομίας.
Ο επίκ. καθ. Αντώνης Λιβιεράτος αρ-
χικά αναφέρθηκε στο νέο Τμήμα Διοί-
κησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
του ΕΚΠΑ, ενώ παρουσίασε το Κέντρο 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
«Αρχιμήδης» που λειτουργεί ως επι-
χειρηματικός επιταχυντής και ως γρα-
φείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, καθώς 
και το Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνολογίας 
που έχει συσταθεί με το ΙΙΒΕΑΑ, το Πα-
νεπιστήμιο Πειραιά και το Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του έργου 
«Χρηματοδότηση λειτουργίας δομών 
και δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας 
του ΕΚΠΑ» με συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και του ΕΤΠΑ της Ε.Ε. Σχετι-
κά με τη χρηματοδότηση, τόνισε το όφε-
λος που προσέφερε, αλλά και τον κίν-
δυνο που διαφαίνεται για απώλεια του 
προσωπικού, εξαιτίας του κενού που θα 
προκύψει στο τέλος του προγράμματος. 
Τέλος, ο Αντώνης Λιβιεράτος μετέφερε 
την πεποίθηση ότι το Deep Tech είναι 
η τάση του μέλλοντος και οι εταιρείες 
καινοτομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-
νες με τα πανεπιστήμια και τα ερευνη-
τικά κέντρα, με την απαραίτητη διαμε-
σολάβηση των γραφείων Μεταφοράς 
Τεχνολογίας. 

Στον δρόμο
της καινοτομίας
και της 
μεταφοράς
τεχνολογίας

Καινοτόμα ανακαίνιση, με αύξηση σεισμικής ασφάλειας με μεταλλικό σκελετό 
που προσφέρει επιπρόσθετους χώρους στα διαμερίσματα, δραστική μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική αισθητική.
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Σ τη δημιουργία διακριτής αίθουσας 
για τις παλαίτυπες και σπάνιες εκ-
δόσεις που έχουν αποθησαυριστεί 

στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΕΚΠΑ) προέβη η Κοσμητεία.

Σε έναν ειδικό χώρο, ο οποίος ανακαι-
νίστηκε εκ βάθρων με την προσθήκη νέου 
πατώματος, ρολών και πόρτας ασφαλεί-
ας, σύγχρονου ειδικού φωτισμού εξοικο-
νόμησης ενέργειας και νέων ερμαρίων, 
φυλάσσονται πλέον με περισσή φροντί-
δα περίπου 3.500 παλαίτυπες και σπάνι-
ες εκδόσεις, που χρονολογούνται από το 
1560 μέχρι το 1850.

Πρόκειται για έναν πολιτιστικό - πνευ-
ματικό θησαυρό, ο οποίος μέχρι σήμερα 
ήταν τοποθετημένος σε απλά ερμάρια, με 
αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένος στη 
φθορά του χρόνου και σε οποιαδήποτε 
κακόβουλη απειλή.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών και 
την επιμελή τοποθέτηση των παλαιτύπων 
και σπανίων εκδόσεων στις καλαίσθητες 
και λειτουργικές προθήκες, ο ερευνητής 
έχει στη διάθεσή του έναν ανεκτίμητο 
πλούτο και μπορεί με άνεση σε ένα εξαι-
ρετικά καλαίσθητο και λειτουργικό περι-
βάλλον να μελετήσει και να αποκωδικο-
ποιήσει τις αντλούμενες πληροφορίες.

Η κοσμητεία εκφράζει τις θερμές ευ-
χαριστίες της προς τα μέλη της εφορείας 
της Βιβλιοθήκης, αν. καθηγήτρια Δέσποι-
να Μιχάλαγα και τον αν. καθηγητή Αθα-
νάσιο Γλάρο, προς τον εκτελούντα χρέη 
διευθυντή Θεόδωρο Πανταζή και το προ-
σωπικό της Βιβλιοθήκης και, τέλος, προς 
τον συνεργάτη Δημήτριο Αλεξόπουλο για 
την υλοποίηση ενός εξαιρετικά σημαντι-
κού έργου, που συμβάλλει στη δημιουρ-
γία μιας διακριτής εστίας πολιτισμού και 
έρευνας εντός της Θεολογικής Σχολής 
του ΕΚΠΑ.

Σπάνιες
και παλαίτυπες
εκδόσεις φιλοξενεί
η νέα αίθουσα
Θεολογικής Σχολής

Ο λοι οι σινεφίλ της Αθήνας αλλά 
κυρίως οι πτυχιούχοι του Πανε-
πιστημίου Αθηνών δεν μπορεί να 

μην έχουν έστω και μία ανάμνηση από την 
«Ιριδα». Επί χρόνια η αίθουσα στο ισόγειο 
του κτιρίου της Πανεπιστημιακής Λέσχης, 
στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Ιπ-
ποκράτους, έχει μυήσει στο σινεμά γενιές 
φοιτητών και Αθηναίων. Ηλθε η ώρα να 
ξαναλάμψει.

Συγκεκριμένα, η αίθουσα «Ιρις», με επι-
φάνεια 370 τετραγωνικών μέτρων και ύψος 
σχεδόν 12 μέτρων, ανηγέρθη το 1927 και 
αποτελεί έργο του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου 
Νικολούδη, όπως και ολόκληρη η Πανε-
πιστημιακή Λέσχη. Σημαντικό τμήμα της 
πρωτότυπης μελέτης (περίπου 25 σχέδια) 
έχει διασωθεί και βρίσκεται στο Κέντρο 
Τεκμηρίωσης Νεοελληνικής Αρχιτεκτο-
νικής του Μουσείου Μπενάκη.

Ξεκίνησε ως κινηματοθέατρο αποτελώ-
ντας μία από τις πρώτες κινηματογραφικές 
αίθουσες της Αθήνας. Από τη δεκαετία του 
’80 ο ρόλος της ενισχύθηκε, και συγκεκρι-
μένα όταν ιδρύθηκε ο Πολιτιστικός Ομιλος 
Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η 
«Ιρις» συνέβαλε ιδιαίτερα στην κινηματο-
γραφική παιδεία, καθώς οργάνωνε κινημα-
τογραφικές προβολές όπως και σεμινάρια 
και εκδηλώσεις σχετικές με την Εβδομη 
Τέχνη. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Πολιτι-
στικού Ομίλου Φοιτητών του ΕΚΠΑ οργα-
νώθηκαν θεατρικές παραστάσεις οι οποίες 
παρουσιάζονταν στην «Ιριδα».

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο χώρος 
είχε... γεράσει και είχε ατονήσει η δραστη-
ριότητά του. «Η ιστορική αίθουσα “Ιρις” 

ακτινοβολεί και πάλι στο Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς 
έπειτα από επίμονες προσπάθειες των πρυ-
τανικών αρχών, ο χώρος, μετά πολλά χρό-
νια, επανήλθε στην αρχική του μορφή, με 
απόλυτο σεβασμό στην αρχιτεκτονική του, 
αλλά με σύγχρονο εξοπλισμό. Η ιστορική 
αίθουσα είναι και πάλι σε θέση να φιλοξε-
νήσει εκδηλώσεις», αναφέρει ο πρύτανης 
του ιδρύματος, Θάνος Δημόπουλος.

Εργασίες αποκατάστασης
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιδρύματος, 
η αποκατάσταση που πραγματοποιήθηκε πε-
ριλάμβανε εργασίες επισκευής και συντήρη-
σης των εσωτερικών τοιχωμάτων, βαφή όλης 
της αίθουσας (πλατεία - εξώστες - οροφή), 
επισκευή και συντήρηση του δαπέδου στον 
άνω εξώστη, επισκευή και λείανση του μω-
σαϊκού στο δάπεδο της πλατείας, επισκευή 
και στίλβωμα του μεγάλου ξύλινου βάθρου 
της σκηνής και επισκευή - αποκατάσταση 
των καθισμάτων της αίθουσας.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης ηλεκτρο-
λογικές εργασίες, όπως επισκευή των φω-
τιστικών της αίθουσας και της οροφής κα-
θώς και του περιμετρικού φωτισμού, αντι-
κατάσταση των λαμπτήρων με τοποθέτηση 
λαμπτήρων led, αντικατάσταση διακοπτών 
και πινάκων.

Τέλος, στα W.C. του υπογείου της Πα-
νεπιστημιακής Λέσχης έγιναν οι απαραί-
τητες εργασίες επισκευής και ανακαίνισης 
προκειμένου ο χώρος να είναι προσβάσιμος 
από την αίθουσα «Ιρις» και να χρησιμοποι-
είται από τους φοιτητές, το εκπαιδευτικό 
και διοικητικό προσωπικό.

Ακτινοβολεί πάλι η «Iρις»
με παραδοσιακή αρχιτεκτονική
και σύγχρονο εξοπλισμό

Σε έναν ειδικό πλήρως ανακαινισμένο 
χώρο φυλάσσονται περίπου 3.500 πα-
λαίτυπες και σπάνιες εκδόσεις, που χρο-
νολογούνται από το 1560 μέχρι το 1850 
και αποτελούν έναν πολιτιστικό και πνευ-
ματικό θησαυρό.

Η αίθουσα «Ιρις», με επιφάνεια 370 τετραγωνικών μέτρων και ύψος σχεδόν 12 μέτρων, 
ανηγέρθη το 1927 και αποτελεί έργο του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Νικολούδη.

Η ιστορική  
αίθουσα  
στο ισόγειο  
του κτιρίου της 
Πανεπιστημια-
κής Λέσχης  
έχει μυήσει  
στο σινεμά  
γενιές  
φοιτητών  
και Αθηναίων.


