ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Έιιελαο εξεπλεηήο πνπ θέξδηζε ην “γεξκαληθό Ννκπέι” έξρεηαη ζηελ Αζήλα
Αποηελεί η διαζύνδεζη ηηρ έπεςναρ και ηηρ καινοηομίαρ με ηην επισειπημαηικόηηηα
μονόδπομο για ηην ανάπηςξη ζηην Ελλάδα ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ; Σε απηό ην εξώηεκα ζα
επηρεηξήζεη λα απαληήζεη βάζεη ηεθκεξίσλ από ηελ Αζήλα ν βξαβεπκέλνο κε Leibniz Prize,
δει. ην «γεξκαληθό Ννκπέι» Έιιελαο επηζηήκνλαο ηεο δηαζπνξάο Βαζίιεο Νηδηαρξήζηνο.
Ο ηαθηηθόο θαζεγεηήο ζηελ Ιαηξηθή Σρνιή θαη ζην Τκήκα Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ
ηνπ Τechnische Universität München (TUM) ηνπ Μνλάρνπ, αληαπνθξηλόκελνο ζηελ
πξόζθιεζε ηνπ θαζεγεηή ηνπ Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη δ/ληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ
Βηνπιεξνθνξηθήο θαη Αλζξώπηλεο Ηιεθηξνθπζηνινγίαο, BiHELab (http://bihelab.di.ionio.gr/)
ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ Παλαγηώηε Βιάκνπ, ζα δώζεη γηα πξώηε θνξά αλνηθηή δηάιεμε γηα
ην θνηλό κε ηίηιν: "Επεςνώ-καινοηομώ-επισειπώ": Βιοϊαηπική μησανική και οικονομική
ανάπηςξη ζηην Ελλάδα ηηρ κπίζηρ”, ζηηο 6 Δεκεμβρίου ζην Ίδρυμα Ευγενίδου (ζηηο 19:00
μ.μ), Αθνινύζσο, ν θαζεγεηήο Παλαγηώηεο Βιάκνο ζηελ εηζήγεζή ηνπ κε ηίηιν:
"Εθαπμοζμένη έπεςνα Βιοπληποθοπικήρ και Ιαηπικόρ ηοςπιζμόρ. Η πεπίπηωζη ηος
επγαζηηπίος BiHELab", ζα ηεθκεξηώζεη ηε ζέζε ηνπ πξνζθεθιεκέλνπ νκηιεηή.
Η επίζθεςε ηνπ δηαθεθξηκέλνπ Έιιελα εξεπλεηή ζηελ Αζήλα εληάζζεηαη ζην πιαίζην
ησλ εθδειώζεσλ «δνξπθόξσλ» ηνπ δηεζλνύο ζπλεδξίνπ Genedis 2018 - “Genetics,
Geriatrics and Neurodegenerative disease research” (www.genedis.eu) πνπ δηνξγαλώλεηαη
γηα ηξίηε θνξά από ην Δξγαζηήξην Βηνπιεξνθνξηθήο θαη Αλζξώπηλεο Ηιεθηξνθπζηνινγίαο,
BiHeLab ζην Τνξόλην ηνπ Καλαδά ζηηο 25-28 Οκηωβρίου 2018.
Ο Βαζίιεο Νηδηαρξήζηνο είλαη δηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Βηνινγηθήο θαη Ιαηξηθήο
Απεηθόληζεο (ΙΒΜΙ) ηνπ Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Υγείαο Helmholtz ηνπ
Μνλάρνπ, θαζώο επίζεο δηεπζπληήο ηεο Έδξαο Βηνινγηθήο Απεηθόληζεο ηνπ Τερληθνύ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μνλάρνπ (TUM). Γηα ηηο ηερληθέο Οπηηθήο θαη Οπηναθνπζηηθήο
Απεηθόληζεο (Optical and Optoacoustic Imaging) πνπ αλέπηπμε ζην εξγαζηήξηό ηνπ (νη νπνίεο
βαζίδνληαη ζε κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία),απέζπαζε ην 2013 ην Leibniz Prize. Ο ίδηνο
ζεσξείηαη εμπέξ ζηε κε επεκβαηηθή ηερληθή ηεο πνιπθαζκαηηθήο νπηηθναθνπζηηθήο
ηνκνγξαθίαο θαη γηα απηό εμάιινπ, ε έξεπλά ηνπ ην 2016 ρξεκαηνδνηήζεθε κε Advanced Grant
γηα δεύηεξε θνξά από ην Δπξσπατθό ζπκβνύιην Έξεπλαο (ERC). Η πξώηε ήηαλ ην 2008.

Ο πξσηνπόξνο Έιιελαο επηζηήκνλαο ίδξπζε πξόζθαηα ζην Μόλαρν ην TranslaTum,
έλα πξσηνπνξηαθό Κέληξν κεηαγξαθηθήο (translational) έξεπλαο γηα ηνλ θαξθίλν θαη ην
κεγαιύηεξν εξεπλεηηθό ηλζηηηνύην ηεο Δπξώπεο. Ταπηόρξνλα ζηειερώλεη αθόκε έλα Κέληξν, ην
"Pioneer Campus" ζηα πεξίρσξα ηνπ Μνλάρνπ. Δθεί ζα ζπλεξγαζηνύλ κόλν λένη εξεπλεηέοηαιέληα- γηαηξνί, βηνιόγνη, θπζηθνί, βηνταηξηθνί κεραληθνί θ.α., κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε
θαηλνηόκσλ πξντόλησλ γηα δηάθνξεο αζζέλεηεο, θαζώο θαη λέσλ βηνηερλνινγηθώλ θαη
ηαηξνθαξκαθεπηηθώλ εθαξκνγώλ. Ο θαζεγεηήο έρεη αλαιάβεη ηε δηεύζπλζε ηνπ Τνκέα
Δκβηνκεραληθήο ηνπ Κέληξνπ, ελώ αλάκεζα ζηηο πξνηεξαηόηεηεο ηνπ Κέληξνπ είλαη ε
δεκηνπξγία εηαηξεηώλ-ηερλνβιαζηώλ.
Η εθδήισζε, ηελ νπνία ζπληνλίδεη ε βηνιόγνο-δεκνζηνγξάθνο Βάζσ Μηρνπνύινπ,
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ επγεληθή ππνζηήξημε ηνπ Ιδξύκαηνο Δπγελίδνπ.

Λίγα λόγια για ηο Εργαζηήριο BiHELab
Τν ππεξζύγρξνλν θαη επξσπατθώλ πξνδηαγξαθώλ Δξγαζηήξην Βηνπιεξνθνξηθήο θαη
Αλζξώπηλεο Ηιεθηξνθπζηνινγίαο (Bioinformatics and Human Electrophysiology Lab BiHELab) έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηε Κέξθπξα θαη θαιύπηεη ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ
Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζρεηηθά κε ηηο λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο
θαη ηε ζπζρέηηζε ηνπο κε ηηο ππνθπηηαξηθέο κεηξήζεηο βηνελέξγεηαο. Σην επίθεληξν ηεο έξεπλαο
ηνπ εξγαζηεξίνπ βξίζθνληαη νη λεπξνεθθπιηζηηθέο λόζνη (π.ρ. άλνηεο, λόζνο Αιηζράηκεξ,
Πάξθηλζνλ, θ.ά), πνπ πξνζβάιινπλ πιένλ έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ ησλ
ζύγρξνλσλ δπηηθώλ θνηλσληώλ, θαη ε απνζαθήληζε ησλ παζνγελεηηθώλ παξαγόλησλ ηνπο.
Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ θαη απνηειεζκαηηθώλ πξσηνθόιισλ
δηάγλσζεο δηαθόξσλ ηύπσλ άλνηαο θαη λεπξνινγηθώλ δηαηαξαρώλ κέζα από ηνλ εληνπηζκό,
ηε ραξηνγξάθεζε, ηε βηνινγηθή αλάιπζε, θαζώο θαη ηε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε θαη
πξνζνκνίσζε όισλ ησλ παξαγόλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο παζήζεηο, κε απώηεξν
ζηόρν λα βειηησζνύλ νη πθηζηάκελεο ηερληθέο αληηκεηώπηζεο ηνπο, αιιά θαη λα ζρεδηαζηνύλ
λέεο ζηνρεπκέλεο ζεξαπείεο.
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθδήισζε: https://www.ionio.gr/central/gr/news/10283/
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