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01 | Μήνυµα του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 

Καθ. κ. Σπυρίδων Κίντζιοc, 

 

 

Μήνυμα του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
 

 

Aγαπητά µέλη τηc Ακαδηµαϊκήc Κοινότηταc, 

Η εκπαιδευτική διαδικασία για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος 

2021-2022 πραγµατοποιείται δια ζώσης τηρώντας όλα τα 

πρωτοκόλλα λειτουργίας των Πανεπιστηµίων, σύµφωνα µε το 

νοµοθετικό πλαίσιο της Υγειονοµικής Ασφάλειας που ορίζει ο 

Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). 

 
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα αφενός µεν να  καλωσορίσω, 

µε ιδιαίτερη χαρά, τις/τους πρωτοετείς φοιτήτριες/ές στο 

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το τρίτο αρχαιότερο 

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της χώρας µας, το οποίο 

εξειδικεύεται στις Γεωπονικές Επιστήµες, αποτελώντας τον 

συνδετικό κρίκο µεταξύ της Αγροδιατροφής και του 

Περιβάλλοντος, καθώς και το µεγαλύτερο Πανεπιστήµιο στην 

Ευρώπη, ως µέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου EU-

CONEXUS µε αντικείµενο την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της 

Αστικής Παράκτιας Ζώνης, αφετέρου δε, να ευχηθώ σε όλους 

σας υγεία,  δύναµη και δηµιουργικότητα για µια καλή και 

γόνιµη   ακαδηµαϊκή χρονιά. 

 
Αποτελεί γεγονός ότι οι ζωές όλων µας έχουν αλλάξει 

συλλήβδην, για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους.    Μάλιστα, 

η υγειονοµική ανάγκη της «κοινωνικής απόστασης» αποστερεί 

ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους από τις πολύτιµες εµπειρίες 

που έχουν ονειρευτεί για τη φοιτητική τους ζωή. 

 
  Ωστόσο, µέχρι στιγµής, το Πανεπιστήµιο έχει επιδείξει  υψηλά 

επίπεδα αντοχής απέναντι σε αυτήν την πρόκληση. Αξιοποιώντας 

κάθε διαθέσιµο µέσο  της σύγχρονης τεχνολογίας, 

κατορθώσαµε να  αναπληρώσουµε                                                                αποτελεσµατικά όχι µόνο τη 

διδασκαλία των µαθηµάτων, αλλά και τη διαδικασία των 

εξετάσεων. Σίγουρα, η µετάβαση    από την διά ζώσης στην εξ 

αποστάσεως διδασκαλία δεν                    ήταν εύκολο εγχείρηµα. Μέγιστο 

µέληµα όλων µας ήταν η   ουσιαστική και αποδοτική συνέχιση της 

εκπαιδευτικής  διαδικασίας, µε το βλέµµα διαρκώς στραµµένο 

στην υγεία     και  την  ασφάλεια  των  φοιτητών  µας,  καθώς και 

του συνόλου της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Πανεπιστηµίου          

µας. 

 Όµως, αποτελεί αναµφισβήτητη παραδοχή της                    επιστηµονικής 

κοινότητας ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση,  όσο χρήσιµη και 

πρακτική και αν είναι υπό τις παρούσες  συνθήκες,  δεν παύει 

να αποτελεί µια «απόµακρη» εκπαιδευτική διαδικασία, 

εξαλείφοντας τις δυνατότητες για  µια «ζωντανή» επικοινωνία 

στο πλαίσιο της διαδραστικής            διδασκαλίας. 

 
 Με θετικές σκέψεις και αισιοδοξία, σας εύχοµαι και πάλι, υγεία 

και υποµονή µέχρι να εξέλθουµε από την δύσκολη στενωπό της 

πανδηµίας και να συνεχίσουµε φυσιολογικά  και πάλι τις ζωές 

µας, καθώς και την δυναµική µας πορεία στον ακαδηµαϊκό χώρο, 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

 
Εύχοµαι καλή ακαδηµαϊκή χρονιά, σε όλες και όλους! 

 
 

Με εγκάρδιους χαιρετισµούς, 
 
 

Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
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Επιτυχής διοργάνωση και ολοκλήρωση της δια ζώσης 97ης Συνόδου των Πρυτάνεων   των 

Ελληνικών Πανεπιστηµίων υπό την προεδρεία του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 17 Ιουλίου 2021 στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών η 97η Σύνοδος των 

Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, η οποία πραγµατοποιήθηκε πρώτη φορά δια ζώσης µετά από δύο σχεδόν χρόνια 

τηλεδιασκέψεων. Αυτό το γεγονός συµβολίζει έντονα την επάνοδο της ακαδηµαϊκής κοινότητας στην κανονικότητα και την πολυπόθητη 

αποκατάσταση της άµεσης αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της. 

 
Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, έχοντας αναλάβει την Προεδρεία της Συνόδου ήταν ο αποκλειστικός διοργανωτής της   

τετραήµερης εκδήλωσης (14-17 Ιουλίου 2021) και ο συντονιστής του δύσκολου εγχειρήµατος της µετάβασης από την εξ αποστάσεως 

επικοινωνία στον δια ζώσης διάλογο. 

 
Τόσο οι Πρυτανικές Αρχές όσο και η επίλεκτη οµάδα των συναδέλφων που επιφορτίστηκαν µε την προετοιµασία και την  υποστήριξη της 

Συνόδου, ανταποκρίθηκαν πλήρως στο ύψος των απαιτήσεων της διοργάνωσης, αποσπώντας τους επίσηµους επαίνους όλων των 

συµµετεχόντων ΑΕΙ της χώρας. 

 
Μέσα από αυτή την επιτυχία, το ΓΠΑ αναδείχθηκε για ακόµα µία φορά ως ένα µεγάλο Πανεπιστήµιο, ανεβάζοντας ψηλά    τον πήχη 

αντίστοιχων µελλοντικών εκδηλώσεων. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

Διοργανώσεις 

https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/oloklirosi-tis-dia-zosis-97is-synodoy-ton-prytaneon-ton-ellinikon-panepistimion-ypo
https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/oloklirosi-tis-dia-zosis-97is-synodoy-ton-prytaneon-ton-ellinikon-panepistimion-ypo
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Πανευρωπαϊκό Πρόγραµµα 

δικτύωσης για τις εκποµπές 

αερίων του θερµοκηπίου και 

αµµωνίας, από κτηνοτροφικά 

κτίρια 

 

 

 
 

 

 
 
 

Τον τελευταίο του χρόνο διανύει η Πανευρωπαϊκή Δράση 

Δικτύωσης LivAge για τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου και 

αµµωνίας από κτηνοτροφικά κτίρια. Τα κτηνοτροφικά κτίρια 

συνδέονται µε σηµαντικές περιβαλλοντικές οχλήσεις, κυρίως, 

λόγω της έκλυσης σηµαντικών τοξικών αέριων και 

σωµατιδιακών ρύπων, κατά τη διάρκεια των διαφόρων 

δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα εντός αυτών. 

 
 

Οι ρύποι αυτοί επιδρούν αρνητικά 

στην υγεία των κτηνοτρόφων, 

αλλά και στο περιβάλλον γενικότερα, 

αφού εκλύονται στην ατµόσφαιρα κατά 

τον αερισµό του κτηνοτροφικού κτιρίου. 
 

 
 

Το έργο LivAGE (http://cost-livage.eu) είναι µια Δράση 

Δικτύωσης στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων       COST    

(https://www.cost.eu)   που αποσκοπεί   στην  ενίσχυση της 

διεθνούς διεπιστηµονικής συνεργασίας για την ανταλλαγή 

ιδεών και γνώσεων, τη µεταφορά καλών πρακτικών και την 

αξιολόγηση τεχνικών και τεχνολογιών  που θα µπορούσαν να 

οδηγήσουν στη µείωση των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου και αµµωνίας από                   κτηνοτροφικά κτίρια και σε 

µια φιλική προς το περιβάλλον και βιώσιµη κτηνοτροφική 

παραγωγή. 

 
 
 
 
 

Η νέα στρατηγική της Ευρώπης για µια πιο φιλο-

περιβαλλοντική παραγωγή αγροτικών προϊόντων ενόψει της 

κλιµατικής αλλαγής (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία– 

“European Green Deal”), θέτει πολύ αυστηρούς περιορισµούς 

σχετικά µε τα όρια εκποµπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλη 

την αγροδιατροφική αλυσίδα. 

 
Η νέα ΚΑΠ θέτει εννιά (9) βασικούς στόχους για τα 

γεωργοκτηνοτροφικά συστήµατα, τρεις εκ των οποίων, 

σχετίζονται µε τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης. 

 
Στην Ελλάδα βρισκόµαστε σε εµβρυακό στάδιο, όσον αφορά 

στην αποτίµηση της περιβαλλοντικής επίδοσης της 

κτηνοτροφικής παραγωγής, αλλά και άλλων κλάδων της 

αγροδιατροφικής αλυσίδας. Υπάρχει έλλειψη 

αντιπροσωπευτικών δεδοµένων από τα βασικά στάδια της 

αλυσίδας τροφοδοσίας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, τα 

οποία θα µας επέτρεπαν να ορίσουµε περιβαλλοντικές επιδόσεις 

αναφοράς (περιβαλλοντικά  αποτυπώµατα)  για τα συγκεκριµένα 

προϊόντα. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

Δράσεις 

http://cost-livage.eu/
https://www.cost.eu/


04 | Δράσεις 

 

 
 

 

Στη Δράση µετέχουν είκοσι (20) Ευρωπαϊκές Χώρες, ενώ µέσω του  συµβουλίου 

καθοδήγησης υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και µε τις   ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα και 

Δηµοκρατία της Κορέας. Οι κυριότεροι στόχοι της Δράσης είναι: 

 

η Aξιολόγηση Τεχνικών Τεχνολογιών για την               καταγραφή και την 

παρακολούθηση των εκποµπών 

01 αερίων του θερµοκηπίου αµµωνίας 

Η Δηµιουργία Μεθοδολογίας Αναφοράς για βαθµονόµηση 

µεθόδων µέτρησης και η σύνταξη κοινών και τυποποιηµένων 

πρωτοκόλλων µέτρησης που θα 

02 διευκολύνουν  τη  σύγκριση  των  αποτελεσµάτων  από 
διαφορετικές  εγκαταστάσεις  και  σε  διαφορετικές 

χώρες 
 

Η Εκτίµηση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης 

(προσδιορισµού  του  περιβαλλοντικού  αποτυπώµατος) 

03 τεχνικών  και  τεχνολογιών  µετριασµού  των  εκποµπών 

αερίων θερµοκηπίου από κτηνοτροφικές µονάδες, 

χρησιµοποιώντας την Ανάλυση Κύκλου Ζωής. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εν λόγω Δράση 

συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των Έργων που 

έχουν επιλεγεί από τη Γενική Διεύθυνση της 

Δράσης “COST”, προκειµένου να υποβάλουν 

σχετική πρόταση για συνέχιση και 

κεφαλαιοποίηση των αποτελεσµάτων για έναν 

ακόµα χρόνο (“Cost Innovation Grants”)

Στο πλαίσιο του Έργου, έως τώρα, έχουν πραγµατοποιηθεί: 
 

- 20 σύντοµες Επιστηµονικές Αποστολές νεαρών 

ερευνητών, σε ερευνητικά εργαστήρια των 

συµµετεχόντων φορέων, 

- 12 Θεµατικά Εργαστήρια στα αντικείµενα του έργου, 

- 5 Εκπαιδευτικά Σχολεία, 

- 3 Συνέδρια, 

- 12 Δηµοσιεύσεις 

 

Η Δράση ολοκληρώθηκε το Σεπτέµβριο του 2021 µε το τελικό της Συνέδριο (9 & 

10 Σεπτεµβρίου), το οποίο έγινε στη Γάνδη. Μάλιστα, στο συνέδριο 

παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα της Δράσης, καθώς      και ενδιαφέρουσες οµιλίες 

σε θέµατα σχετικά µε τη µέτρηση και µοντελοποίηση εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου και  αµµωνίας από κτηνοτροφικά κτίρια, τεχνολογίες κτηνοτροφίας 

ακριβείας που µπορούν να συµβάλουν στον µετριασµό της έντασης των 

εκποµπών, µεθοδολογίες εκτίµησης του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος 

κτηνοτροφικών µονάδων, καθώς και η επίδραση της διατροφής των ζώων και των 

συστηµάτων εκτροφής στις εκποµπές αερίων ρύπων. Τα αποτελέσµατα του Έργου 

και οι παρουσιάσεις του τελικού συνεδρίου διατίθενται στη σχετική ιστοσελίδα 

του Έργου www.cost-livage.eu.  

 

 
Συντονιστής της Δράσης (Action Chair) ο Αν. 

Καθηγητής του Τµήµατος Αξιοποίησης 

Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής   

του ΓΠΑ, κ. Θωµάς Μπαρτζάνας. 

http://www.cost-livage.eu/
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Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του 

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Α.Ε. (Ε.Α.Δ.Π.), η οποία 

ιδρύθηκε το 1993, στοχεύει στη βέλτιστη διαχείριση των 

περιουσιακών στοιχείων του Γ.Π.Α, τα οποία αποτελούνται 

από τέσσερις εκµεταλλεύσεις: τα αγροκτήµατα τα οποία 

βρίσκονται στην Αλίαρτο Βοιωτίας (Κωπαΐδα), στην περιοχή 

Γιαλού του Δήµου Σπάτων-Αρτέµιδας (Αττική) και στον 

Ωρωπό, καθώς και το φυτώριο, το οποίο εδρεύει στο χώρο 

του Πανεπιστηµίου. 

 
Το αγρόκτηµα στα Σπάτα έχει έκταση περίπου 375 

στρέµµατα, εκ των οποίων σχεδόν τα 215 στρέµµατα 

καλύπτονται από βιολογική καλλιέργεια οινοποιήσιµων 

ποικιλιών αµπέλου και τα 57 στρέµµατα περίπου από 

ελαιώνα. 

 
Ο βιολογικός αµπελώνας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών στα Σπάτα περιλαµβάνει αποκλειστικά λευκές, 

γηγενείς ποικιλίες αµπέλου, όπως τις παραδοσιακές 

ποικιλίες Σαββατιανό και Ροδίτη από την περιοχή της 

Αττικής, το Ασύρτικο και το     Αθήρι από το Αιγαίο, καθώς και 

τη Μαλαγουζιά από την Στερεά Ελλάδα. Το ξηροθερµικό 

κλίµα της περιοχής, οι ήπιοι άνεµοι και η σύνθεση του 

εδάφους προσθέτουν στο κρασί όλα αυτά τα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την υψηλή 

ποιότητά του. Τα σταφύλια του αµπελώνα οινοποιούνται 

από το 2016 µε πρωτόκολλα βιολογικής οινοποίησης του 

Γ.Π.Α., στο οινοποιείο της Γεωργοκτηνοτροφικής – 

Εµπορικής - Κτηµατικής Εταιρείας Ιλίου Α.Ε. 

 
Η βιολογική πιστοποίηση της καλλιέργειας και 

οινοποίησης ελέγχεται από τον Οργανισµό «ΔΗΩ». 

 

Οι παραγόµενοι οίνοι χαρακτηρίζονται ως Προϊόντα Γεωγραφικής 

Ένδειξης «Αττική», δηλαδή οι φιάλες αριθµούνται και µε αυτό τον 

τρόπο πιστοποιείται ότι ο οίνος προέρχεται από τον αµπελώνα του 

Γ.Π.Α. 

Οι οίνοι του βιολογικού αµπελώνα στα Σπάτα που 

εµφιαλώνονται είναι τρεις (3): “Ασύρτικο”, “Σαββατιανό” και 

“Μαλαγουζιά - Αθήρι”. 

 
 
 

Ποικιλία Ασύρτικο (alc. 13,5 % vol.) 

 

To “Aσύρτικο” παρασκευάζεται µε ελληνικές ζύµες και 

έχει ευγενικό χαρακτήρα στεριανού, ξηροθερµικού 

Ασύρτικου. Περιέχει αρώµατα λευκόσαρκου ροδάκινου, 

εσπεριδοειδών, κυρίως γκρέιπφρουτ και κίτρου, γεύση 

πλούσια σε σώµα, αρκετή οξύτητα και το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της αλατότητας από το terroir. 

 
 
 

Ποικιλίες Μαλαγουζιά - Αθήρι (alc. 12, 5 % vol.) 

Ο οίνος “Μαλαγουζιά-Αθήρι” περιέχει αρώµατα 

περγαµόντου, ροδάκινου, πράσινου µήλου, άγουρης 

µπανάνας, µήλου, γκρέιπφρουτ, νότες κίτρου και 

τριαντάφυλλου και βοτανικές νύξεις. Είναι  ένας οίνος µε 

σπιρτάδα, ανάλαφρος, µέτριας οξύτητας και δυναµικό 

συνδυασµού µε πολλά εδέσµατα. 

 
 
 
 

 
Ποικιλία Σαββατιανό (alc. 13 % vol.) 

 
Το “Σαββατιανό”, είναι ένας οίνος ιδιαίτερος, 

φινετσάτος, αρωµατικού χαρακτήρα µε πινελιές 

αχλαδιού, µπανάνας, ακτινιδίου και φυσικά λεµονιού και 

λευκών ανθέων. 

 
 

Παραγωγή και αγορά 

βιολογικών οίνων 

εξαιρετικής ποιότητας 

από το Γεωπονικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών 

https://aua-gnosis.gr/
https://aua-gnosis.gr/
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Η πώληση των βιολογικών κρασιών γίνεται στο θερµοκήπιο 

καλλωπιστικών φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, από Δευτέρα έως Σάββατο. 

 
Παρόλα αυτά, παρέχεται πλέον και η ολοκαίνουρια 

δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας τους, µέσω της νέας  

πλατφόρµας  αγοραπωλησιών   “Ordernet”. Μπορείτε να 

παραγγείλετε εύκολα και γρήγορα. Η διανοµή των προϊόντων 

γίνεται µε ηλεκτροκίνητα οχήµατα, µια πρωτοποριακή λύση 

που προστατεύει και σέβεται το περιβάλλον και τους 

ανθρώπους. Οι παραγγελίες µπορούν  να  πραγµατοποιηθούν 

καθηµερινά, 24 ώρες το 24ωρο και εν συνεχεία, οι διανοµές 

των προϊόντων γίνονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Με αυτό 

τον τρόπο, θα µπορείτε να απολαµβάνετε τα βιολογικά κρασιά 

του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο σπίτι, στο 

γραφείο, ή όπου αλλού θελήσετε, άκοπα και ταχύτατα. 

 
Τώρα µπορείτε να βρείτε την Ε.Α.Δ.Π. του Γεωπονικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών Α.Ε και στο Facebook!  

 
Μέσα από τη νέα αυτή σελίδα, θα µπορείτε να       µαθαίνετε τα 

νέα της εταιρείας και του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

γενικότερα, να  ενηµερώνεστε για τα παραγόµενα βιολογικά 

κρασιά αλλά και τη διανοµή  τους µέσω του “Ordernet”. 

 

 
Η παρέα µας µεγαλώνει και  

θα θέλαµε να µας στηρίξετε  

και εσείς σε αυτό! 

 

 
Αν θέλετε να µας ακολουθήσετε στο Facebook, µπορείτε να 

σαρώσετε (scan) το παρακάτω QR Code: 

 
 

 
 
 

Για ηλεκτρονική παραγγελία και διανοµή των κρασιών, 

µπορείτε να σαρώσετε (scan) το παρακάτω QR Code: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νέες φυτεύσεις 

Σαββατιανό 

200στρ. 

 
 

 
1974 

 
1954 

 

 
Παραχώρηση χρήσης 
αµπελώνα στο Γ.Π.Α. 

Ροδίτης & Σαββατιανό 

185 στρ. 

 
 

2005 

 
 
 

1997 
2002 

 
Φυτεύσεις νέων ποικιλιών 

Μαλαγουζιά, Αθήρι & Ασύρτικο 

220 στρ. 

 

Βιολογική καλλιέργεια 

αµπελώνα 

 
 
 

Ο Αµπελώνας του 

Γεωπονικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
 
 
 
 
 

Νέες φυτεύσεις 

Μαλαγουζιά, Αθήρι & Ασύρτικο 

240στρ. 

 
2014 

2017 
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Εκτίµηση της µικροβιολογικής ποιότητας του έτοιµου      προς 

κατανάλωση ΑΝΑΝΑ 

µε την εφαρµογή ταχέων, µη παρεµβατικών 

µεθόδων-αισθητήρων και µοριακός προσδιορισµός των 

µικροβιακών κοινοτήτων που σχετίζονται µε την αλλοίωσή του,  µέσω 

αλληλούχισης επόµενης γενεάς 

 

Ο ΑΝΑΝΑΣ (Ananas comosus) είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή τροπικά φρούτα, 

καθώς το ξεχωριστό άρωµα, η ελαφρώς όξινη γεύση του και η υψηλή             περιεκτικότητά 

του σε αντιοξειδωτικά το κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις στις προτιµήσεις των 

καταναλωτών ως µια γευστική και υγιεινή επιλογή, ιδιαίτερα στις ηµέρες µας όπου 

η αγορά των έτοιµων προς κατανάλωση φρούτων και λαχανικών έχει γνωρίσει 

άνθιση, µε τον ανανά να συµµετέχει δυναµικά στην αγοραστική ποικιλία. 

 

Λόγω της ήπιας, µη θερµικής επεξεργασίας στην οποία υπόκεινται τα έτοιµα            προς 

κατανάλωση προϊόντα, είναι ιδιαίτερα ευαλλοίωτα και ο χρόνος ζωής τους 

περιορίζεται στις 5-7 ηµέρες. Οι υψηλοί µικροβιακοί πληθυσµοί (αλλοιογόνοι 

ή/και παθογόνοι) που βρίσκονται σε αυτά και προέρχονται από διάφορες πηγές 

(γεωργικό περιβάλλον, γεωργικές πρακτικές, επεξεργασία, συσκευασία), 

επιφέρουν σηµαντικές οικονοµικές απώλειες στη βιοµηχανία,    αλλά και αυξηµένο 

κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Συνεπώς, η διασφάλιση της ποιότητας και της 

ασφάλειας των παραπάνω προϊόντων αποτελεί σηµαντική πρόκληση για τις 

βιοµηχανίες τροφίµων, οι οποίες µε τις υπάρχουσες κλασσικές και 

αναπτυσσόµενες µοριακές µικροβιολογικές αναλύσεις αντιµετωπίζουν πολλούς 

περιορισµούς. 

 
 Πρόσφατα, τεχνολογίες/αισθητήρες που βασίζονται στη φασµατοσκοπία και την 

χηµεία επιφανειών έχουν κερδίσει το επιστηµονικό ενδιαφέρον, καθώς σε 

αντίθεση µε τις συµβατικές αναλύσεις, αποτελούν µια ταχεία και µη επεµβατική 

εναλλακτική, κατάλληλη για συνεχή παρακολούθηση στην  γραµµή παραγωγής µε 

ελάχιστη προετοιµασία δείγµατος και χαµηλό κόστος. Ωστόσο, τα δεδοµένα 

µεγάλης κλίµακας (big data) που παράγονται από τέτοιες αναλυτικές τεχνολογίες 

καθιστούν την ανάλυση και την ερµηνεία των αποτελεσµάτων σηµαντική πρόκληση. 

Με τη συνεχή εξέλιξη της Επιστήµης των Δεδοµένων (Data Science) που 

περιλαµβάνει τοµείς, όπως την µηχανική (εκ)µάθηση (machine learning) και 

απαιτεί την συνεργασία υπολογιστικού   νέφους (cloud computing), προηγµένες 

υπολογιστικές µέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για να παρέχουν άµεσα τις 

πληροφορίες που σχετίζονται µε το  εκάστοτε ερώτηµα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπό το συντονισµό του κ. Γεώργιου-Ιωάννη 

Νυχά, Καθηγητή του Τµήµατος Επιστήµης 

Τροφίµων & Διατροφής του Ανθρώπου, σε 

συνεργασία µε την κ. Μάνθου Εβίτα,  

Απόφοιτο             του Τµήµατος Επιστήµης Τροφίµων 

και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, κάτοχο Μεταπτυχιακού 

Διπλώµατος (MSc) στην Εφαρµοσµένη Διαιτολογία -

Διατροφολογία από το Χαροκόπειο  Πανεπιστήµιο, 

καθώς και Διδακτορικού Διπλώµατος (PhD) στο 

επιστηµονικό πεδίο της Μικροβιολογίας Τροφίµων 

από το Γεωπονικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, η οποία πλέον 
   είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο  

Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας 
Τροφίµων του 

Πανεπιστηµίου µας. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

Έρευνα - Ερευνητικά Προγράµµατα 
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Παράλληλα µε τις προαναφερόµενες προσεγγίσεις, ο 

προσδιορισµός των µικροοργανισµών που βρίσκονται στο 

τρόφιµο βασίζεται κυρίως, σε καλλιεργητικές τεχνικές που 

παρουσιάζουν σχετικά µικρή ικανότητα να προσδιορίσουν 

απόλυτα τις µικροβιακές κοινότητες. Αυτός ο περιορισµός 

οδήγησε στην ανάπτυξη ανεξάρτητων από την καλλιέργεια 

µοριακών τεχνικών, οι οποίες σε συνδυασµό µε την πρόοδο της 

αλληλούχισης είχαν ως αποτέλεσµα την εµφάνιση των 

τεχνολογιών αλληλούχισης επόµενης γενεάς (NGS, next 

generation sequencing). Αυτές οι τεχνολογίες µπορούν να 

παρέχουν υψηλότερη κάλυψη της µικροβιακής κοινότητας 

αναδεικνύοντας µέλη της που οι παρεχόµενες πήγες ενέργειας 

των υποστρωµάτων δεν υποστηρίζουν την ανάπτυξή τους. 

 
Στο πλαίσιο της µελέτης της εµπορικής διάρκειας ζωής του 

έτοιµου προς κατανάλωση ΑΝΑΝΑ, για πρώτη φορά 

αξιολογήθηκαν η µικροβιολογική ποιότητά του µε µεθόδους- 

αισθητήρες, όπως επίσης και οι µεταβολές της µικροβιακής 

κοινότητας, µέσω µεταγενετικής (metagenetics) προσέγγισης. 

Η πλειοψηφία των αισθητήρων συνιστούν υποσχόµενα 

εργαλεία που θα µπορούσαν προς το παρόν να υποστηρίξουν 

και 

 
προοδευτικά να υποκαταστήσουν τις συµβατικές 

µικροβιολογικές τεχνικές, ενώ η χρήση NGS αποκάλυψε τα   εξής: 

 

1. όχι µόνο οι κοινότητες των ζυµών, αλλά και των βακτηρίων 

χαρακτηρίστηκαν σε επίπεδο είδους, σε αντίθεση µε την 

πλειοψηφία των αντίστοιχων µελετών που φτάνουν συνήθως 

µέχρι το ταξινοµικό επίπεδο του γένους. 

 
2. η υψηλή ποικιλότητα των ζυµών και µυκήτων µεταξύ των 

παρτίδων (batch) ΑΝΑΝΑ, η οποία επηρέασε και το είδος της 

αλλοίωσης σε συνδυασµό µε την θερµοκρασία συντήρησης, θα 

µπορούσε να αποτελέσει ένα είδος  αποτυπώµατος για κάθε µία 

παρτίδα, γεγονός που θα ήταν χρήσιµο για την ιχνηλασιµότητα 

(σχήμα 1). 

 
3. Αντίθετα, η βακτηριακή κοινότητα δεν επηρεάστηκε 

σηµαντικά από τις διαφορετικές παρτίδες και τη   θερµοκρασία 

συντήρησης. 

Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, περαιτέρω έρευνα είναι 

αναγκαία για την διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας            των 

έτοιµων προς κατανάλωση προϊόντων. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 1. Οι σχετικές αφθονίες (ποσοστά) των εννέα (9) κύριων ειδών ζυµών και µυκήτων σε δείγµατα έτοιµου 

προς κατανάλωση ΑΝΑΝΑ που συντηρήθηκαν υπό διαφορετικές θερµοκρασιακές συνθήκες. Το δενδρόγραµµα 

παρουσιάζει τον διαχωρισµό των δειγµάτων ΑΝΑΝΑ, σύµφωνα µε την παρτίδα στην οποία ανήκουν (τα 

χρώµατα, µπλε, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, αντιστοιχούν στις τέσσερις διαφορετικές παρτίδες ΑΝΑΝΑ). 
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Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Πρύτανης ΓΠΑ, Καθηγητής κ. Σπυρίδων 

Κίντζιος, σε συνεργασία µε την Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωργία 

Μοσχοπούλου και την Επίκουρη Καθηγήτρια Σοφία Μαυρίκου από το 

Εργαστήριο Κυτταρικής Τεχνολογίας και την πολύτιµη συνέργεια   του 

Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίµων και Ποτών 

(Καθηγητής Παναγιώτης Σκανδάµης) 

 
 

Οι διατροφικές συνήθειες των λαών της Μεσογείου 

µεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά µεταφέροντας ιδιαίτερα 

ιστορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν 

και διαµορφώνουν την ταυτότητα ενός τόπου. Ο παραδοσιακός 

τρόπος ζωής είναι ισχυρά συνδεδεµένος µε την παραγωγή και 

κατανάλωση τοπικών προϊόντων.  Αποτελούν βασικό στοιχείο 

της γαστρονοµικής ταυτότητας του τοπικού πληθυσµού και 

σχετίζονται άµεσα µε τα οικονοµικά µεγέθη µιας περιοχής 

προωθώντας την πρωτογενή παραγωγή, το λιανικό εµπόριο, την 

απασχόληση και τη διατήρηση διακριτής πολιτιστικής 

ταυτότητας. 

 
 
 

Artisanal θεωρούνται τα τρόφιµα που 

παράγονται από εξειδικευµένους 

χειροτέχνες µε τεχνικές παραδοσιακές,       µη 

βιοµηχανοποιηµένες. 

 
 
 

Σήµερα, οι χειροποίητες διαδικασίες παραγωγής θεωρείται ότι 

έχουν πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τη µαζική          παραγωγή, καθώς 

ευνοούν την παραγωγή ποιοτικών     προϊόντων από τοπικά υλικά 

µε διαδικασίες  παραγωγής   φιλικές προς το περιβάλλον. 

 
Η αυξανόµενη τάση για την παραγωγή και κατανάλωση 

Αrtisanal προϊόντων έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στους 

καταναλωτές όσο και σε µικρούς παραγωγούς και την                                                        τοπική 

οικονοµική ανάπτυξη. 

 

 
 
 

Τα Αrtisanal τρόφιµα συχνά παράγονται µε µη τυποποιηµένες 

διαδικασίες και σε πολλές  περιπτώσεις είναι προϊόντα έτοιµα 

προς κατανάλωση (Ready-to-Eat). Η  ασφάλεια και η ποιότητα 

των έτοιµων προς κατανάλωση τροφίµων είναι προτεραιότητα 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση,  µε αποτέλεσµα να επεξεργάζεται 

συνεχώς κατάλληλους ποιοτικούς κανόνες και πρότυπα, ώστε 

να εξασφαλισθεί η  υγεία των καταναλωτών και να διευκολυνθεί 

η παραγωγή προϊόντων. 

 
Το πρόγραµµα ArtiSaneFood έχει ως στόχο την ανάπτυξη 

καινοτόµων τεχνικών για την ασφαλή παραγωγή   παραδοσιακών 

τροφίµων υψηλής ποιότητας σε χώρες της Μεσογείου και 

ενισχύει το έργο τοπικών παραγωγών γαλακτοκοµικών 

προϊόντων και εκλεκτών 

επεξεργασµένων κρεάτων (Deli meat). Αφορά προϊόντα της 

Μεσογειακής λεκάνης σε περιοχές της Αλγερίας, Γαλλίας, 

Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Μαρόκου, Πορτογαλίας και 

Τυνησίας. 

 
 

Καινοτόµες 
βιοπαρεµβάσεις και 
εκτίµηση του κινδύνου 
για την βελτίωση της 
ασφάλειας και της 
ποιότητας παραδοσιακών 
ζυµούµενων προϊόντων 
της Μεσογείου. 
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Σε αυτό το πλαίσιο, αξιολογούνται διάφορες διαδικασίες κατά 

την επεξεργασία, παρασκευή και διανοµή των τροφίµων,  

παράλληλα µε την εφαρµογή δυναµικών µοντέλων   

ανάπτυξης µικροοργανισµών σε τρόφιµα, ώστε να επιτευχθεί η 

βέλτιστη πρόβλεψη και εκτίµηση της πιθανότητας του κινδύνου. 

 
Το επόµενο βήµα είναι η ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών    για 

την προτυποποίηση της διαδικασίας παραγωγής των τροφίµων και 

την παρακολούθηση και διενέργεια ελέγχων σε όλα τα στάδια, από 

την παραγωγή ως τον καταναλωτή. 

Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί ένα φιλικό προς τον χρήστη 

εργαλείο πληροφορικής που θα συνεισφέρει στη λήψη 

αποφάσεων, οι οποίες θα σχετίζονται µε την ασφάλεια των υπό 

µελέτη τροφίµων. 

 
Η ερευνητική οµάδα του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών      που 

συµµετέχει στο Πρόγραµµα, στοχεύει στην βελτίωση της                

ασφάλειας και της ποιότητας δύο Ελληνικών, χειροποίητων  

προϊόντων, έναν τύπο καπνιστού αλλαντικού που έχει υποστεί 

ζύµωση και είναι έτοιµο για κατανάλωση, το Νούµπουλο και έναν 

τύπο µαλακού τυριού από παστεριωµένο αιγοπρόβειο γάλα, το 

Κατίκι Δοµοκού. Θα µελετηθεί η δράση µιας οµάδας φυτικών 

εκχυλισµάτων ως προς την ικανότητα τους να επιβραδύνουν την 

ανάπτυξη παθογόνων µικροοργανισµών και να παρατείνουν τη 

διάρκεια ζωής των  εξεταζόµενων προϊόντων. 

 

Στο Ερευνητικό Πρόγραµµα ArtiSaneFood 

συµµετέχουν: 

 
- η Πολυτεχνική Σχολή της Μπραγκάνσα (Πορτογαλία) 

- το Πανεπιστήµιο της Μπολόνια (Ιταλία) 

- το Πανεπιστήµιο της Κόρδοβα (Ισπανία) 

- η Υπηρεσία Γεωργικής Έρευνας (ΗΠΑ) 

- το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Ελλάδα) 

- το Εθνικό Διεπαγγελµατικό Κέντρο για την 

Γαλακτοκοµική Οικονοµία (Γαλλία) 

- η Υπηρεσία Τροφίµων, Περιβάλλοντος, Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασία (Γαλλία) 

- το Πανεπιστήµιο Ibn Zohr (Μαρόκο) 

- το Πανεπιστήµιο του Οράν (Αλγερία) 

- το Πανεπιστήµιο της Μανούµπα (Τυνησία) 

Το Έργο χρηµατοδοτείται από τη Γ.Γ.Ε.K. του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Προγράµµατος 

PRIMA. Το PRIMA είναι µια πρωτοβουλία του άρθρου 185 και 

συγχρηµατοδοτείται από τον «Ορίζοντα 2020», το 

Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την 

Καινοτοµία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The PRIMA programme is an Art.185 

initiative supported and funded under 

Horizon 2020, the European Union’s 

Programme for Research and Innovation. 

Νούµπο
υλο 

Κατίκι 
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Το Έργο NanoFEED επικεντρώνεται σε ένα 

πολύ σηµαντικό πρόβληµα 

παραγωγικότητας και ποιότητας της ζωικής 

παραγωγής. Η ζωική παραγωγή είναι 

απαραίτητη για τη βιώσιµη και αυτάρκη 

παρασκευή ευρέος φάσµατος προϊόντων της 

βιοµηχανίας τροφίµων. 

 
Μία από τις βασικές στρατηγικές της 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στον 

τοµέα της βιοµηχανίας τροφίµων είναι η 

αύξηση της αποτελεσµατικότητας της 

κτηνοτροφίας. Οι διατροφικές ελλείψεις  

είναι βασικοί παράγοντες που µειώνουν το 

ρυθµό ανάπτυξης των ζώων, λόγω του 

υψηλού επιπολασµού σοβαρών ασθενειών. 

Η διατήρηση της βέλτιστης υγείας των 

βοοειδών είναι βασικός παράγοντας για την 

αύξηση της αποτελεσµατικότητας του 

ζωικού κεφαλαίου. 

 
Ως εκ τούτου, κύριος στόχος είναι η 

ενίσχυση του ανοσοποιητικού  συστήµατος 

των ζώων µειώνοντας µε αυτό τον τρόπο την 

υψηλή θνησιµότητα των βοοειδών (ειδικά 

των µόσχων), µε την ταυτόχρονη αύξηση του 

οικονοµικού κέρδους. Εποµένως, είναι 

απαραίτητη η ανάπτυξη βελτιωµένων 

µοντέλων βιώσιµων συµπληρωµάτων 

ζωοτροφών. 

 
 Επιστηµονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής οµάδας: Πρύτανης ΓΠΑ, Καθηγητής κ. 

Σπυρίδων Κίντζιος, σε συνεργασία µε την Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωργία Μοσχοπούλου 

και την Επίκουρη Καθηγήτρια Σοφία Μαυρίκου από το Εργαστήριο      Κυτταρικής Τεχνολογίας 

και την σηµαντική συµβολή του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής 

(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Τσιπλάκου), στο πλαίσιο µελέτης της in vitro 

τοξικότητας των ενθυλακωµένων µεγάλου εύρους ενεργών µορίων, πριν την εφαρµογή 

τους σε  ζωοτροφές των  βοοειδών. 

 
 

 

 
Το Έργο NanoFEED ανταποκρίνεται σε αυτές τις προκλήσεις µε προσεγγίσεις 

νανο/µικροενθυλάκωσης σε προηγµένα σωµατίδια πυρήνα / κελύφους µε 

βελτιωµένες ιδιότητες στις µεταβολές του pΗ. Η προτεινόµενη τεχνολογία επιτρέπει 

την ενθυλάκωση µεγάλου εύρους ενεργών µορίων, διευκολύνοντας την προστασία 

τους από την υποβάθµιση στη µεγάλη κοιλία των βοοειδών. 

 

Μέσω της ενθυλάκωσης και της βελτιωµένης διανοµής των µορίων στο  λεπτό 

έντερο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν νέα ενεργά µόρια για τη θεραπεία 

διατροφικών ελλείψεων. Η διαδικασία ενθυλάκωσης βασίζεται σε πράσινες και 

βιολογικές µεθόδους µε ελάχιστο αποτύπωµα άνθρακα που                    βοηθούν στην ανάπτυξη 

βιώσιµης βιοοικονοµίας. Τα αποτελέσµατα του NanoFEED θα βελτιώσουν το 

προσδόκιµο ζωής των βοοειδών, την ποιότητα των τροφίµων και θα προωθήσουν 

µια πιο ανταγωνιστική ζωική παραγωγή. 

 

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Έργου, θα δηµιουργηθεί ένα δίκτυο 

κατάρτισης που θα επιτρέπει αποτελεσµατικές βραχυπρόθεσµες αποσπάσεις νέων 

και έµπειρων ερευνητών µεταξύ Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων και βιοµηχανιών.

 

Nanofeed: 
Νανοδοµηµένοι 

φορείς για 

βελτιωµένη τροφή 

βοοειδών 

http://www.nanofeed.eu/
http://www.nanofeed.eu/


12 | Έρευνα - Ερευνητικά Προγράµµατα 

 

Η σύµπραξη των συνεργαζόµενων φορέων θα συµβάλλει 

στη µείωση του χάσµατος µεταξύ έρευνας και βιοµηχανίας, 

καθώς και στην καινοτοµία για την προώθηση της σύγχρονης 

αυτής τεχνολογίας. 

 
Οι στόχοι του Έργου θα επιτευχθούν µέσω Δράσεων 

δικτύωσης, έρευνας, κατάρτισης, καινοτοµίας και διάχυσης 

µε τη µορφή βραχυπρόθεσµων αποσπάσεων. Το Έργο 

εκπληρώνει το στόχο του Έργου RISE και αποφέρει 

σηµαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, αυξάνοντας   την οικονοµία 

της γνώσης και δηµιουργώντας µακροχρόνια συνεργασία, 

η οποία ενισχύει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. 

Στο Ερευνητικό Πρόγραµµα NanoFEED συµµετέχουν οι                 

εταίροι από επτά (7) χώρες: 

 

- Narodne Polnohospodarske A Potravinarske 

Centrum (Σλοβακία) 

- Inocure Sro (Τσεχία) 

- Igv Greenfood Ggmbh & Dil Deutsches Institut Fur 
Lebensmitteltechnik Ev (Γερµανία) 

- Nutrition Sciences Nv & Bio Base Europe Pilot Plant Vzw 

(Βέλγιο), 

- Selcuk Universitesi (Τουρκία) 

- Veterinaermedizinische Universitaet Wien 

(Αυστρία) 

- Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Ελλάδα) 
 

 

Mεγάλη 

Kοιλία  Ήνυστρο  

Λεπτό Έντερο 
Κέλυφος (π.χ. χιτοζάνη) 

   Πυρήνας µε θρεπτικά 

συστατικά 

Σωµατίδια σταθερά 

σε ουδέτερο και 

ελαφρά όξινο pH 

Συνθήκες 

οξύτητας οδηγούν 

σε λύση 

του κελύφους στο ήνυστρο 

Τα θρεπτικά συστατικά 

απελευθερώνονται 

στο λεπτό έντερο 

σε ουδέτερο pH 

Προηγµένα σωµατίδια ευαίσθητα στις µεταβολές του pH 

Βελτιωµένη Θρέψη Ζώο 

 
Παράδοση Ευαίσθητων 

Θρεπτικών Συστατικών 

 
Αύξηση Ποσοστού 

Επιβίωσης Μόσχων 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

Καινοτόµα Προϊόντα 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανάπτυξη Καινοτόµου  «Έξυπνης»  συσκευασίας                      µε χρήση 

οπτικών αισθητήρων φρεσκότητας εκτυπωµένων στο 

υλικό συσκευασίας OLED_LUMIN_FOODPACK 

 
Μέχρι σήµερα, οι αναγραφόµενες στην ετικέτα ηµεροµηνίες λήξης 

(“expiration date”), ή ελάχιστης διατηρησιµότητας (“best before date”), 

επισηµαίνουν ότι το προϊόν διατηρεί την ασφάλεια και την ποιότητά του 

αυστηρά υπό τις συνιστώµενες συνθήκες αποθήκευσης.           Παρόλα αυτά, όταν 

οι συνιστώµενες συνθήκες αποθήκευσης    καταστρατηγούνται, η ποιότητα 

και η ασφάλεια τίθενται εν αµφιβόλω,       καθιστώντας άκρως απαραίτητο τον 

έλεγχο ποιότητας των τροφίµων             σε πραγµατικό χρόνο, κατά τη διανοµή και 

διάθεση έως και την   κατανάλωση. 

 
Ως εκ τούτου, µία σύγχρονη πρόκληση που αφορά στο σύνολο των 

εµπλεκόµενων στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίµων είναι η αναζήτηση 

καινοτόµων τεχνολογιών/εφαρµογών συσκευασίας  των  τροφίµων µέσω ενός 

µη καταστρεπτικού, συνεχούς και ει δυνατόν αποµακρυσµένου ελέγχου, 

στοχεύοντας µε αυτό τον τρόπο στη θωράκιση της ασφάλειας, της ποιότητας 

και της ιχνηλασιµότητας των τροφίµων. 

   Μία καινοτόµος και χαµηλού κόστους λύση είναι η εφαρµογή εύκολα 

αναγνώσιµων δεικτών/αισθητήρων (indicators/sensors) 

ενσωµατωµένων στο υλικό συσκευασίας, οι οποίοι δύνανται να 

παράσχουν ακριβείς πληροφορίες τόσο για την ακεραιότητα της 

συσκευασίας, όσο και για την ποιότητα του συσκευασµένου τροφίµου,  αλλά 

και τους χειρισµούς ή τις συνθήκες, στις οποίες εκτίθεται, ή έχει ήδη εκτεθεί 

κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας µέχρι το σηµείο                                                              της ανάγνωσης. 

 
Η  παραπάνω   εφαρµογή   εµπίπτει   στην   τεχνολογία   συστηµάτων  

  «Έξυπνης» Συσκευασίας (Intelligent Packaging) που στηρίζεται στη µη     

καταστρεπτική, συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας ενός τροφίµου, 

µέσω (συνήθως) χρωµογόνων δεικτών (π.χ. θερµοκρασία, pH, χηµικές 

ουσίες, πτητικές ή µη). (Εικόνα 1). 

 
Τα εν λόγω συστήµατα «Έξυπνης» Συσκευασίας πρακτικά αποτελούν  

έξυπνες (διαδραστικές) ετικέτες, που αποτυπώνουν το «ιστορικό» 

αποθήκευσης ενός προϊόντος. 

 
 
 
 

 
Το εν λόγω Έργο χρηµατοδοτείται από το 

Πρόγραµµα H2020, 

στο πλαίσιο της Δράσης: Marie 

Sklodowska-Curie (grant 

agreement No. 778098) 

Συµµετέχοντες Φορείς: 

- Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

- ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜOΚΡΙΤΟΣ” 

- Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός (ΕΛ.Γ.Ο.) 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

- Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων 

- Βιοµηχανία Επεξεργασίας και Τυποποίησης 

Κρέατος (ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕΚ) 

 
Συντονιστής: 

Καθηγητής Παναγιώτης Ν. Σκανδάµης 

 
Επιδοτούµενο Πρόγραµµα της Δράσης Ερευνώ - 

Δηµιουργώ - Καινοτοµώ, Παρέµβαση II 

 

Εικόνα 1. Εξέλιξη της καινοτοµίας στην παρακολούθηση της 
ποιότητας των τροφίµων µέσω της µη-επεµβατικής 

ανίχνευσης και της «έξυπνης συσκευασίας». 
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Ωστόσο, οι κλασικές εφαρµογές της «Έξυπνης» Συσκευασίας 

µέχρι σήµερα παρουσιάζουν αρκετούς περιορισµούς που 

σχετίζονται µε την ακρίβεια και την εγκυρότητα των 

ενδείξεων. 

 
Στο πλαίσιο αυτό, το Ερευνητικό Πρόγραµµα «OLED Lumin 

FoodPack» που υλοποιείται µε την συνεργασία των Φορέων:      

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ     ΑΘΗΝΩΝ (Συντονιστής, Καθ. 

Π.Ν. Σκανδάµης: Εργ. Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίµων 

& Ποτών), ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” (Ινστιτούτο 

Μικροηλεκτρονικής), Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός  

(ΕΛ.Γ.Ο.) «ΔΗΜΗΤΡΑ» - Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών 

Προϊόντων - και Βιοµηχανία Επεξεργασίας και Τυποποίησης 

Κρέατος (ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕΚ), θα διερευνήσει την ιδέα της 

καταγραφής και παρακολούθησης σε πραγµατικό χρόνο, 

της συγκέντρωσης κρίσιµων πτητικών χηµικών ουσιών 

(Volatile compounds/ VOCs) που σχετίζονται στενά µε την 

ποιότητα των τροφίµων, µέσω µοριακών οπτικών 

αισθητήρων. 

 

Η Καινοτοµία στηρίζεται στην εκτύπωση στο υλικό 

συσκευασίας οργανικών διόδων εκποµπής φωτός (Organic 

Light Emitting Diodes/OLED), ως µικρού µεγέθους αισθητήρων 

(micro-sensors), µε στόχο την ανάγνωση έγχρωµων 

κωδικοποιηµένων ενδείξεων  επί της συσκευασίας. 

 
Η µικρο-συσκευή θα ενσωµατωθεί στη συσκευασία του 

προϊόντος σε έµµεση επαφή µε το τρόφιµο, χρησιµοποιώντας 

µια κατάλληλη µεµβράνη που θα επιτρέπει τη διάχυση προς 

και εν τέλει προσρόφηση της αναλυόµενης ουσίας στη 

συσκευή. 

 
Τα πλεονεκτήµατα των ενδείξεων που βασίζονται σε OLED 

σχετίζονται µε τη συµβατότητά τους µε πολλούς αισθητήρες, 

τη λειτουργία χωρίς µπαταρία (π.χ. χρήση φωτοβολταϊκών), τη 

δυνατότητα ανάλυσης εικόνας, το εύρος φασµατικής 

απόκρισης (RBG/φθορισµός) και την καλή λειτουργία της 

συσκευής υπό συνθήκες (ακόµα και φυσικού) φωτισµού. 

(Εικόνα 2). 

 
Επωφελούµενες από το Έργο, βραχυπρόθεσµα και 

µακροπρόθεσµα, αναµένεται να είναι πολλές  µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις παραγωγής τροφίµων, αλλά και υλικών 

συσκευασίας, οι οποίες µέχρι τώρα δεν είχαν  πρόσβαση στην 

τεχνογνωσία των έξυπνων ετικετών. 

 

 
 

Εικόνα 2. Διάγραµµα υλοποίησης των επιµέρους ενοτήτων 
εργασίας (WPs) του προγράµµατος 

«OLED_Lumin_FoodPack». 
 

 

Επιπλέον, δεδοµένου ότι η «Έξυπνη» Συσκευασία µε τη χρήση 

αισθητήρων ως µέσο για συνεχή και µη παρεµβατική 

παρακολούθηση της ποιότητας συνδέεται άρρηκτα µε τη 

βελτιστοποίηση των logistics των προϊόντων, είναι δυνατόν να 

βοηθήσει στην ανάπτυξη  ενός συστήµατος «Least Shelf-life 

First Out», δηλαδή στη γρήγορη πώληση προϊόντων µε τον 

ελάχιστο υπόλοιπο χρόνο ζωής στο ράφι, στοχεύοντας στην 

αντικατάσταση του υφιστάµενου συστήµατος «First In-First 

Out», το οποίο βασίζεται στη µη ρεαλιστική υπόθεση ότι όλα 

τα προϊόντα έχουν υποστεί οµοιόµορφο χειρισµό, άρα η 

ποιότητά τους είναι συνάρτηση ενός δεδοµένου και 

αµετάβλητου χρόνου. 

 
Τέλος, το Έργο αναµένεται να συµβάλει στην 

αποτελεσµατικότερη διαχείριση της ψυκτικής αλυσίδας, 

µειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωµα και γενικότερα τις 

απώλειες τροφίµων (FOOD WASTE AND LOSS), στόχοι που ήδη 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα   πλαίσια της 

βιώσιµης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονοµίας. 
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    IDea Incubator Competition 

Διεθνής Διάκριση του Γεωπονικού    
Πανεπιστηµίου Αθηνών στον τελικό του 

Παγκόσμιου Διαγωνισμού Καινοτομίας 
 

Διάκριση, η οποία τιµά τη χώρα µας απέσπασε το 

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο της Αθήνας 
ξεπερνώντας ερευνητικά και ακαδηµαϊκά 

«µεγαθήρια» παγκοσµίως. Το Πανεπιστήµιο Johns 

Hopkins που εδρεύει στη Βαλτιµόρη (ΗΠΑ) και το  

Γεωπονικό  Πανεπιστήµιο  της  Αθήνας, 

κατάφεραν να κατακτήσουν την πρώτη και δεύτερη θέση 

αντίστοιχα, στον τελικό του παγκόσµιου διαγωνισµού 

καινοτοµίας IDea Incubator Competition που  

πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά την Τετάρτη 29 

Σεπτεµβρίου 2021. 

 
Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο  Αθηνών  διακρίθηκε για 

τον βιοαισθητήρα ανίχνευσης της λοίµωξης COVID-19, ο 

οποίος µπορεί να ενσωµατωθεί σε µια εύχρηστη 

πλατφόρµα που περιλαµβάνει ένα κινητό τηλέφωνο ή 

τάµπλετ και να προσφέρει ταχύτατη  (µέσα σε µόνο τρία 

λεπτά), ευαίσθητη και µαζική                                                               ανίχνευση της επιφανειακής 

πρωτεΐνης-ακίδας S1 του κοροναϊού.  

     Η Ελληνική οµάδα ανταγωνίστηκε σε ιδιαίτερα 

απαιτητικές συνθήκες, απέναντι σε εκατοντάδες 

ερευνητικές οµάδες των καλύτερων Πανεπιστηµίων και 

ερευνητικών κέντρων των Η.Π.Α. και κατόρθωσε, όχι µόνο 

να περάσει στην τελική φάση των τριών φιναλίστ του 

διαγωνισµού, αλλά και να κατακτήσει το δεύτερο 

βραβείο µε ελάχιστη διαφορά από την οµάδα του 

Καθηγητή Παιδιατρικής  Sanjay Kumar Jain από το 

Πανεπιστήµιο Johns Hopkins που εδρεύει στη Βαλτιµόρη, 

ΗΠΑ (Σύστηµα ψηφιακής απεικόνισης λοιµώξεων) του 

γενικού σκέλους του διαγωνισµού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Για το Ελληνικό Πανεπιστήµιο η διάκριση ήταν µεγαλύτερη, καθώς 

παράλληλα κατόρθωσε να διακριθεί στην πρώτη θέση στην αξιολόγηση 

των κριτών ως προς τις προοπτικές άµεσης και παγκόσµιας πρακτικής 

εφαρµογής. 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

  Ο διαγωνισµός Kαινοτοµίας IDea Incubator Competition 

πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα του Ιδρύµατος της Αµερικάνικης 

Εταιρείας Λοιµώξεων (Infectious Diseases Society of America  

Foundation) και της εταιρείας Johnson & Johnson Innovation – JLABS. 

Πρόκειται για διαγωνισµό µε παγκόσµια απήχηση σε επιστήµονες και 

επιχειρηµατίες, µε στόχο την ανάδειξη καινοτόµων τεχνολογιών και 

εφαρµογών για τη βελτίωση της   πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας 

των λοιµωδών νοσηµάτων   σε παγκόσµια κλίµακα. 

     

   Ο διαγωνισµός πραγµατοποιείται ετησίως στα πλαίσια της    εβδοµάδας 

IDWeek που προάγει την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα, 

όσον αφορά στη Δηµόσια Υγεία και τις λοιµώξεις,  καθώς αποτελεί το 

ετήσιο συνέδριο της Αµερικάνικης Εταιρείας Λοιµώξεων (Infectious 

Diseases Society of America-IDSA), της Αµερικάνικης Εταιρείας 

Παιδιατρικών Λοιµώξεων (Pediatric Infectious Diseases Society -PIDS), 

της Αµερικάνικης Εταιρείας Επιδηµιολογίας στην Υγεία (Society for 

Healthcare Epidemiology of America -SHEA) και της Εταιρείας Ιατρικής 

HIV (Medicine Association -HIVMA). 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 

Διακρίσεις – Βραβεία -Αριστεία – Υποτροφίες 

Μελών Ακαδηµαϊκής Κοινότητας 

https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/pagkosmia-diakrisi-toy-geoponikoy-panepistimioy-athinon
https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/pagkosmia-diakrisi-toy-geoponikoy-panepistimioy-athinon
https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/pagkosmia-diakrisi-toy-geoponikoy-panepistimioy-athinon
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ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 
Για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισµού, στη φετινή 

διοργάνωση συµµετείχε τριµελής ελληνική οµάδα 

απαρτιζόµενη από τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών Καθηγητή Σπυρίδωνα Κίντζιο, την Επίκουρη Καθηγήτρια 

του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Σοφία Μαυρίκου και 

την Παιδίατρο - Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στην Α’ 

Παιδιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών Κυριακή Χατζηαγαπίου. Μάλιστα, κατατέθηκε ήδη 

πρόταση συνεργασίας για περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτόµου 

τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου από τους αρµόδιους 

Οµοσπονδιακούς φορείς (BARDA - Biomedical Advanced 

Research and Development). 

 
 

 Ο βιοαισθητήρας που παρουσίασε η ελληνική ερευνητική 

οµάδα βασίζεται σε τροποποιηµένα κύτταρα θηλαστικών, τα 

οποία φέρουν ένα ανθρώπινο αντίσωµα κατά του αντιγόνου 

της επιφανειακής πρωτεΐνης-ακίδας       S1 του ιού. Η πρωτεΐνη S1 

προσκολλάται στα αντισώµατα του βιοαισθητήρα 

µεταβάλλοντας τις κυτταρικές βιοηλεκτρικές ιδιότητες, οι 

οποίες στη συνέχεια µπορούν  να µετρηθούν µέσω µιας  

ειδικής  βιοηλεκτρικής διάταξης. Ο βιοαισθητήρας µπορεί να 

ενσωµατωθεί σε µια εύχρηστη πλατφόρµα που περιλαµβάνει 

ένα κινητό τηλέφωνο ή τάµπλετ και να προσφέρει ταχύτατη 

(µέσα σε µόνο τρία λεπτά), ευαίσθητη και µαζική ανίχνευση 

της  επιφανειακής πρωτεΐνης - ακίδας S1 του κοροναϊού SARS-

CoV-2, ενώ µπορεί να προσαρµοστεί κατάλληλα για να 

ανιχνεύει και άλλα παθογόνα. 

 
 

 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

 Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών συμπεριλαμβάνεται στα Δώδεκα (12) Ελληνικά 

Πανεπιστήμια, τα οποία παρουσιάζουν σημαντική Ερευνητική 

Διάκριση Παγκοσμίως, σύμφωνα με τη λίστα «The Highly Cited 

Researchers», η οποία συντάσσεται από τον Διεθνώς Αναγνωρισμένο 

Οργανισμό Thomson Reuters, στο πλαίσιο του project Clarivate Analytics και 

στηρίζεται στα δεδομένα της Ερευνητικής Βάσης Δεδομένων Web of 

Science. 

 

 Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της εν λόγω λίστας, 

παρατηρούνται περίπου 3.800 κατατάξεις Ερευνητών σε 21 

Επιστηµονικά Πεδία και Τοµείς, καθώς και 2.800 αντίστοιχες 

καταχωρήσεις κατατάξεων στην κατηγορία των Διεπιστηµονικών 

Πεδίων και Τοµέων. Επίσης, τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν 

για την ανάλυση και την επιλογή των Ερευνητών µε υψηλή 

διάκριση, προέρχονται από τους Δείκτες Βασικών Επιστηµών 

(ESI), 2010-2020, οι οποίοι διαµορφώνονται από την 

επεξεργασία περισσότερων από 12,000 επιστηµονικών 

περιοδικών και 12 εκατοµµυρίων άρθρων αντίστοιχα, τα οποία 

συµπεριλαµβάνουν ερευνητικές εργασίες υψηλής απήχησης και 

επίδρασης. 

 
 
 
 

   Με απλά λόγια, κάθε µία από αυτές τις ερευνητικές 

εργασίες κατατάσσεται στο κορυφαίο 1% των άρθρων µε  το 

µεγαλύτερο αριθµό ετεροαναφορών για κάθε συγκεκριµένο 

έτος. Επίσης, ένα δεύτερο κριτήριο επιλογής ενός Ερευνητή 

στον εν λόγω πίνακα είναι το ποσοστό του συνόλου των 

ετεροαναφορών του σε ένα  συγκεκριµένο επιστηµονικό 

πεδίο, εφόσον αυτό εν τέλει τον κατατάσσει στο 1% των 

Ερευνητών µε το µεγαλύτερο αριθµό ετεροαναφορών στο 

συναφές πεδίο. 

 Μάλιστα, είναι ενθαρρυντική η εφαρµογή της εν λόγω 

λίστας, καθώς αναδεικνύεται παράλληλα και το έργο 

νεότερων Ερευνητών, οι οποίοι δεν «επικαλύπτονται» από το 

έργο παλαιότερων Ερευνητών που λόγω πολυετούς 

δραστηριοποίησης, έχουν µεγαλύτερο όγκο Ερευνητικού 

Έργου. 

 Με αυτόν τον τρόπο, ο συγκεκριµένος πίνακας µε τους 

καλύτερους Ερευνητές παγκοσµίως, οι  οποίοι ανέρχονται 

κατά προσέγγιση σε 6,600 αποτελεί 

 
Highly Cited 

Researchers 2021 
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συγχρόνως, πηγή για τις εργασίες άλλων Ερευνητών, ως 

αποτέλεσµα της επεξεργασίας των δεδοµένων από το 

σύνολο περίπου 9.000.000 Ερευνητών που 

δραστηριοποιούνται σε πολλά επιστηµονικά αντικείµενα, 

τα οποία τυγχάνουν ενδιαφέροντος και σε διεπιστηµονικό 

επίπεδο ανά τον κόσµο. 

 

Η Μεθοδολογία συµπεριλαµβανοµένων των     Κριτηρίων, 

Δεικτών και των Επιδόσεων των Ερευνητών ανά 

επιστηµονικό πεδίο περιγράφεται αναλυτικά στους 

εξής ιστότοπους: 

https://recognition.webofscience.com/awards/highly-cited 

/2021/methodology/  & 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/essenti al-

science-indicators/ . 

 
Ως εκ τούτου, το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ξεχωρίζει σε Ερευνητικό Διεπιστηµονικό Επίπεδο, σε 

επίπεδο δηµοσιεύσεων, συνόλου ετεροαναφορών και 

δείκτη H-index, όπως αυτά αποτυπώνονται στα διαθέσιµα 

στοιχεία της Βάσης publons του Web of Science. 

Πηγή: Web of Science- Publons & WoS Author Search 

https://clarivate.libguides.com/woscc . 

Συγκεκριµένα, ο Έλληνας 

Επιστήµονας και Ερευνητής του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, κ. Ιωάννης Βόντας, 

Καθηγητής Γεωργικής 

Φαρμακολογίας του Τμήματος 

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, 

(διατελών Διευθυντής του 

Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας 

και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ) 

περιλαμβάνεται στη λίστα των 

Επιστημόνων με τη μεγαλύτερη                                  

επιρροή παγκοσµίως, όπως αυτή προκύπτει από την απήχηση του Έργου 

τους, κατά την τελευταία 10ετία. 

                      

Έντονος Χρωµατισµός Ελληνικής Πινελιάς… 

  Αξίζει να σηµειωθεί η πληθώρα των Ελληνικών Πανεπιστηµίων που 

διακρίνονται εξίσου στην εν λόγω λίστα, όπως είναι το  ΕΚΠΑ, το 

Πανεπιστήµιο Κρήτης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 

το Πανεπιστήµιο Πειραιώς και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, καθώς 

και δύο Ερευνητικοί Φορείς, ήτοι το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και 

το Ινστιτούτο  Πληροφοριακών            Συστηµάτων ΑΘΗΝΑ. 

 
 

 

Άρωµα Γυναίκας…. 
στην Απονοµή Βραβείων Αναλυτικής Χηµείας Θεωρητικής 

και Εφαρµοσµένης (ACS) της Ένωσης   Χηµικών της 

Αµερικής 

  

 

Frances S. Ligler 
(D.Phil., D.Sc.) 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η συνεχής διάκριση της επιφανούς καθηγήτριας κ. 

Frances S. Ligler, (D.Phil., D.Sc.), ως της τρίτης γυναίκας παγκοσμίως στις τελετές 

απονομής των Βραβείων Αναλυτικής Χημείας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης (ACS), 

τα οποία διεξάγονται σε ετήσια βάση από την Ένωση Χημικών της Αμερικής 

 Πράγµατι, η κ. Frances S. Ligler, του Τµήµατος Βιοιατρικής Μηχανικής του 

Πανεπιστηµίου της Βόρειας Καρολίνας στις Ηνωµένες Πολιτείες, η οποία 

αναγορεύτηκε Επίτιµη Διδάκτορας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

διακρίνεται συνεχώς στα εν λόγω βραβεία, για την πολύ σηµαντική 

συνεισφορά της στον τοµέα της Αναλυτικής Χηµείας, ενώ αναγνωρίζεται η 

ευρύτερη σπουδαιότητα του επιστηµονικού έργου της, καθώς τα 

επιτεύγµατα της έρευνάς της, στους κλάδους της Βιοχηµείας, της 

Ανοσολογίας, της Μηχανικής Βιοαισθητήρων, της Μικρορευστοµηχανικής 

και της Αναγεννητικής Ιατρικής, στοχεύουν στο κοινό συµφέρον και έχουν 

εφαρµογή στον κλάδο της οικονοµίας, καλύπτοντας ευρύτερες ανάγκες της 

ανθρωπότητας. 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/essenti%20al-science-indicators/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/essenti%20al-science-indicators/
https://clarivate.libguides.com/woscc
https://www.acs.org/content/acs/en/funding-and-awards/awards/national/bytopic/acs-award-in-analytical-chemistry.html,
https://www.acs.org/content/acs/en/funding-and-awards/awards/national/bytopic/acs-award-in-analytical-chemistry.html,
https://www.acs.org/content/acs/en/funding-and-awards/awards/national/bytopic/acs-award-in-analytical-chemistry.html,


18 | Διακρίσεις – Βραβεία – Αριστεία – Υποτροφίες Μελών Ακαδηµαϊκής Κοινότητας 

 

 
 

  
 
 

Υπό τον Συντονισμό εκ μέρους του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, της Επίκουρης Καθηγήτριας 

Βασιλικής Κουμάντου, του Εργαστηρίου Γενετικής, του 

Τμήματος Βιοτεχνολογίας. 

 

Xρησιμοποίηση των Υποδομών του Εργαστηρίου Γενετικής 

του ΓΠΑ για την υλοποίηση του Project. 

 

Η Οµάδα iGEM Athens 2021, η οποία αποτελείται από 

Φοιτητές από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το 

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, κατέκτησε 

Χρυσό µετάλλιο στον Παγκόσµιο Διαγωνισµό Συνθετικής 

Βιολογίας iGEM 2021 που πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά 

στις 4 - 11 Νοεµβρίου 2021 και ολοκληρώθηκε στις 12 - 14 

Νοεµβρίου 2021   στο Παρίσι, όπου η Οµάδα παρουσίασε 

το Έργο της. Στον διαγωνισµό έλαβαν µέρος περισσότερες 

από 320 οµάδες και 4000 συµµετέχοντες από             Ερευνητικές 

Οµάδες από όλο τον κόσµο. 

 
Η Οµάδα, µε την επταµελή σύνθεσή της από Φοιτητές, 

ταξίδεψε στο Παρίσι και παρουσίασε το project της 

AdAPTED, το οποίο έρχεται να δώσει λύση στο 

πρόβληµα της παραγωγής των αντιδραστηρίων που 

χρησιµοποιούνται στην PCR. Μέχρι σήµερα, τα 

αντιδραστήρια της PCR παράγονται χηµικά, τα οποία εν 

συνεχεία, πρέπει να µεταφέρονται και να 

αποθηκεύονται σε θερµοκρασίες κατάψυξης, 

δυσκολεύοντας µεταξύ άλλων την µαζική διάγνωση 

ασθενειών, συµπεριλαµβανοµένης της λοιµώξεως COVID-

19. 

 
Το τελικό προϊόν του project AdAPTED, παρέχει µια φθηνή και 

οικολογική εναλλακτική για την παραγωγή των αντιδραστηρίων 

αυτών (τα τέσσερα dNTPs και µια   πολυµεράση) και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν κάλλιστα για ιατρικούς, ερευνητικούς ή 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 
Στο project AdAPTED αξιοποιούνται γενετικά τροποποιηµένα 

βακτήρια Escherichia coli BL21 (D3), τα οποία υπερεκφράζουν τα 

ένζυµα RNR, TSase και Pfu polymerase. Τα δύο πρώτα είναι τα 

κύρια ένζυµα του µεταβολικού µονοπατιού για την de novo 

παραγωγή των δεοξυριβονουκλεοτιδίων (dNTPs), ενώ το 

τελευταίο είναι µία       θερµοανθεκτική πολυµεράση που παράγεται 

φυσικά από το είδος Pyroccocus furiosus. Τα βακτήρια αυτά 

µπορούν να αναπαραχθούν µε ευκολία στο εργαστήριο και άρα 

χρησιµοποιούνται ως µικρά εργοστάσια για την παραγωγή των 

παραπάνω µορίων. Μετα την αύξηση της καλλιέργειας                                                  µπορούν 

να λυθούν µε µία απλή φυγοκέντρηση και να     χρησιµοποιηθούν 

απευθείας για την αντίδραση της PCR, όσον αφορά τα dNTPs και 

µετα από απλά βήµατα καθαρισµού για το ένζυµο. 

 
Με αυτό τον τρόπο, δεν υπάρχει ανάγκη για τις µη οικολογικές, 

χαµηλής-απόδοσης τεχνικές παραγωγής των αντιδραστηρίων 

αυτών. Αντίθετα, καθίσταται δυνατή η ύπαρξη αυτού του 

συστήµατος σε κάθε εργαστήριο, διευκολύνοντας την διανοµή και 

διαθεσιµότητα των ζωτικών αντιδραστηρίων για την πολύτιµη 

τεχνική PCR. Το project AdAPTED υποστηρίχθηκε από πειράµατα 

και από υπολογιστικά µοντέλα που πραγµατοποιήθηκαν από τα 

Μέλη της Οµάδας. 

 
Διεθνής Διάκριση για 
το ΓΠΑ - Χρυσό 
µετάλλιο για την 
οµάδα iGEM Athens 
στον Παγκόσµιο 
Διαγωνισµό 
Συνθετικής Βιολογίας 

iGEM 
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Στο πλαίσιο της ενασχόλησης της Οµάδας µε το project AdAPTED, διενεργήθηκαν πολλαπλές συζητήσεις µε ειδικούς από διαφορετικούς 

τοµείς παγκοσµίως, ώστε να αποκτηθεί µια σφαιρική εικόνα του προβλήµατος, και να συζητηθούν καλές πρακτικές για την αντιµετώπισή 

του. 

 
Επιπλέον, ένας από τους στόχους της Οµάδας ήταν η κατανόηση της έννοιας και σηµασίας της Επιστήµης της Συνθετικής Βιολογίας από 

το ευρύ κοινό, δηλαδή η «µετάδοση και επικοινωνία της εν λόγω γνώσης στην κοινωνία», διαδικασία η οποία επιτεύχθηκε µέσα από τις 

αναρίθµητες Δράσεις, τις οποίες διοργάνωσε η Οµάδα. Το πλήρες Έργο της Οµάδας iGEM Athens 2021 παρουσιάζεται στην επίσηµη 

ιστοσελίδα https://2021.igem.org/Team:Athens , όπου και αναλύονται όλα τα κριτήρια του διαγωνισµού που πληρούσε η Οµάδα για την 

χρυσή κατηγορία. 

 
Το εν λόγω project αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα των αξιόλογων Εθνικών και Διεθνών Δράσεων, στις οποίες συµµετέχει το ΓΠΑ 

κερδίζοντας πρωτότυπες διακρίσεις στους σύγχρονους Τοµείς της Μοριακής Γενετικής, της Βιοπληροφορικής, της Βιοτεχνολογίας Ζώων, 

της Μοριακής Εξέλιξης, και της Γενετικής των ασθενειών, εξελίσσοντας και αναβαθµίζοντας παράλληλα τον παραδοσιακό ρόλο του 

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθώς εξακολουθεί να ανταποκρίνεται µε τον βέλτιστο τρόπο στις παραγωγικές και αναπτυξιακές 

ανάγκες της Ελληνικής Γεωργίας και εν γένει της κοινωνίας. 

 
Info email: igemathens2021@gmail.com 

Facebook: @iGEM.Athens  

                              Instagram: @igemathens 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Από αριστερά προς τα δεξιά: Κλεονίκη Πυλαρινού (Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ), Ορσαλία Ζωή 

Βελουδίου (Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ), Βασιλεία Σπυριδάκη (Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ), Ηλίας 

Τούμπε (Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ), Μαριάννα Ιωαννίδου (Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών), Σπύρος Κανελλόπουλος (Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ), Ελευθερία Κελεφιώτη 

Στρατηδάκη (Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ) 

https://2021.igem.org/Team:Athens
mailto:igemathens2021@gmail.com
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 4ος Διαγωνισµός 

Επιχειρηµατικής ιδέας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

που διοργάνωσε το Γραφείο Καινοτοµίας, Επιχειρηµατικότητας & 

Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του Ειδικού Λογαριασµού 

Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύµατος, σε διαδικτυακή εκδήλωση 

που πραγµατοποιήθηκε την 1η Ιουνίου 2021 µε την υποστήριξη 

του Χρηµατιστήριου Αθηνών, µε θέµα την «Παρουσίαση και 

Βράβευση Επιχειρηµατικών Σχεδίων Επιχειρήσεων Τροφίµων και 

Γεωργίας». 

 
Την εκδήλωση προλόγισαν ο Πρύτανης του Γεωπονικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, Καθηγητής κ. Σπυρίδων Κίντζιος και ο 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του 

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Καθηγητής κ. Σταύρος   

Ζωγραφάκης. 

 
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης οι οµάδες που διαγωνίζονταν 

παρουσίασαν επτά (7) ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια, 

τόσο σε εκπροσώπους του επιχειρηµατικού κόσµου όσο και σε 

ακαδηµαϊκούς, καθώς και στην ευρύτερη οµάδα των 

ενδιαφερόµενων µερών της κοινωνίας, 

συµπεριλαµβανοµένων των εργαζόµενων και των 

καταναλωτών. Την ανάδειξη των νικητριών οµάδων 

πραγµατοποίησε Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία απαρτιζόταν 

από τον κ. Σ. Αρσένη, Συντονιστή του Προγράµµατος NBG 

Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, τον κ. Κ. Καραβασίλη, 

Managing Partner RaD45 Consulting, Food Science & Innovation 

Expert for the Development of Sustainable Food Systems και τον 

κ. Ε. Ρεπάνη, Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας-Έρευνας και 

Ανάπτυξης, ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τροφίµων. 

 
 Αξίζει να αναφερθεί ότι για την εκπόνηση των Επιχειρηµατικών 

Σχεδίων οι οµάδες που διαγωνίστηκαν δέχτηκαν σηµαντική 

βοήθεια από συµβούλους και µέντορες. 

 
Οι σύµβουλοι ήταν µέλη ΔΕΠ του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών και είχαν την τεχνογνωσία να υποστηρίξουν τις οµάδες ως 

προς το τεχνικό µέρος του Επιχειρηµατικού Σχεδίου, την διαδικασία 

παραγωγής του προϊόντος κλπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συγκεκριµένα, από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών τις 

οµάδες υποστήριξαν οι εξής: ο Καθ. Λάµπρου Νικόλαος (Τµήµα 

Βιοτεχνολογίας), η Καθ. Οικονόµου – Αντώνακα Γαρυφαλλιά 

(Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής), ο Καθ. Σκανδάµης 

Παναγιώτης (Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων &  Διατροφής του 

Ανθρώπου), ο Αν. Καθ. Μπαρτζάνας Θωµάς (Τµήµα Αξιοποίησης 

Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής), ο Αν. Καθ. Φλεµετάκης 

Εµµανουήλ (Τµήµα Βιοτεχνολογίας), η Επικ. Καθ. Χρυσαυγή 

Γαρδέλη (Τµήµα  Επιστήµης Τροφίµων & Διατροφής του 

Ανθρώπου), ο Επικ. Καθ. Καραπάνος Ιωάννης (Τµήµα Επιστήµης 

Φυτικής Παραγωγής) και η Επικ. Καθ. Τσιρώνη Θεοφανία (Τµήµα 

Επιστήµης Τροφίµων & Διατροφής του Ανθρώπου). 

 
  Οι µέντορες ήταν επιχειρηµατίες, ή στελέχη επιχειρήσεων   που 

ανέλαβαν να συµβουλεύουν τις οµάδες στα θέµατα marketing 

και στη χρηµατοοικονοµική ανάλυση και ταυτόχρονα να 

µεταφέρουν στις οµάδες την τρέχουσα              τεχνογνωσία της αγοράς. 

 

 
4ος Διαγωνισµός 

Επιχειρηµατικής 

ιδέας 
Διαδικτυακή Παρουσίαση & 

Βράβευση Επιχειρηµατικών 

Σχεδίων  

 
 
 

1 Ιουνίου 2021 
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1η θέση 

2η θέση 

3η θέση 

 
 

 
 
 

Ειδικότερα, ο κ. Γρηγόρης Χατζηκώστας από την εταιρεία 

Rainno, ο κ. Γιώργος Βλάχος από το Κ.Ε.Μ.Ε.Λ, η κ. Ειρήνη 

Φραγκίσκου από το Κ.Ε.Μ.Ε.Λ., ο κ. Κωνσταντίνος Γαρδίκης 

από την APIVITA Α.Ε., ο κ. Γιώργος Χρυσικός από το 

Κ.Ε.Μ.Ε.Λ, ο κ. Χρήστος Καλογερόπουλος από το Κ.Ε.Μ.Ε.Λ, 

η κ. Μαρία Κακούρη από την WEST S.A. και ο κ. Δηµήτρης 

Παπαδάκος από την thriasio logistics center-Όµιλος Τρ. 

Πειραιώς, στήριξαν τις οµάδες του Διαγωνισµού. 

 

Η κατάταξη των νικητριών οµάδων ήταν η εξής: 

 

 
| οµάδα της CarbonZymes Biotech | 

«Βιολογικό όπλο» για την δέσµευση του CO2 

 

 
| οµάδα της Nefi | Eco-friendly 

µπύρα από το νερό της βροχής. Η µπύρα του 

αύριο! 

 

 
| οµάδα της EGGUM | Eggshell 

powder. Βιώσιµες πρώτες ύλες ανθρακικού 

ασβεστίου 

 
Στις νικήτριες οµάδες απονεµηθήκαν χρηµατικά έπαθλα µε 

χορηγία της εταιρείας LAMDA DEVELOPMENT, ενώ την 

εκδήλωση υποστήριξε το Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

 
Για να δείτε τις οµάδες που διαγωνίστηκαν επιλέξτε 

εδώ. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Συγχαρητήρια στην κ. Βαρβέρη και στον κ. 

Ίβρο για την επιτυχία τους! 

Ευχαριστούµε την Syngenta Hellas! 

 
Το ΔΣ του Συλλόγου των Αποφοίτων του Γεωπονικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι η Εταιρεία 

Syngenta Hellas, στα πλαίσια της µακρόχρονης συνεργασίας 

της µε τον Σύλλογό µας, δέχθηκε να  διαθέσει το ποσό των 

4.000 ευρώ για να καλυφθούν τα δίδακτρα της φοίτησης 

ενός/µιας αποφοίτου του Γ.Π.Α. στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα, 

µε τίτλο: «Ολοκληρωµένα   Συστήµατα Φυτοπροστασίας και 

Διαχείρισης του Περιβάλλοντος», του Τµήµατος Επιστήµης 

Φυτικής Παραγωγής του Ακαδηµαϊκού Έτους 2019-2020. 

 
Συγκεκριµένα, τα  δίδακτρα  του  Α΄  εξαµήνου  ύψους 

1.000 ευρώ έχουν καταβληθεί στη Μεταπτυχιακή       Φοιτήτρια  κ. 

Μαρία Βαρβέρη, η οποία συγκέντρωσε τη µεγαλύτερη 

βαθµολογία αθροιστικά Πτυχίου και έξι επιλεγµένων 

Προπτυχιακών Μαθηµάτων, σύµφωνα µε τους όρους της 

χορηγίας. 

 
Επίσης, η κ. Βαρβέρη και ο κ. Ίβρος θα παραλάβουν επιταγή 

1.000 ευρώ έκαστος, για την κάλυψη των διδάκτρων Β΄ και Γ΄ 

εξαµήνου αντίστοιχα, διότι επέτυχαν την υψηλότερη 

αθροιστικά βαθµολογία στα µαθήµατα των Α και Β αντίστοιχα 

εξαµήνων και δεν επιχορηγούνται από άλλη πηγή. 

 
Επί πλέον των διδάκτρων, η χορηγία προβλέπει την βράβευση 

µε ποσό 1.000 ευρώ της καλύτερης Μεταπτυχιακής Μελέτης 

στο συγκεκριµένο Μεταπτυχιακό   Πρόγραµµα. 

 
Σας διαβεβαιώνουµε ότι θα συνεχίσουµε µεταξύ των άλλων 

δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας να επιδιώκουµε και τη 

στήριξη των Αποφοίτων µας στην προσπάθειά τους να 

διευρύνουν το επίπεδο των γνώσεών τους. 

 

Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος, 

    Ιωάννηc Χρονόπουλοc, 
      Οµότιµος Καθηγητής Γ.Π.Α 

https://innovinagri.aua.gr/wp-content/uploads/2021/06/fylladio_omades.pdf
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EU-CONEXUS 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 
 

RFS – Research for Society 

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος EU-CONEXUS – Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήµιο για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής 

Παράκτιας  Ζώνης, (Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Πρύτανης ΓΠΑ, 

Καθηγητής κ. Σπυρίδων Κίντζιος), το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών συµµετέχει στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EU-CONEXUS 

RESEARCH FOR SOCIETY (Επιστηµονικός Υπεύθυνος: 

Καθηγήτρια κ. Ελένη Μήλιου), το οποίο χρηµατοδοτείται από 

το HORIZON 2020 : “Science with and for Society (SwafS): 

Support for the Research and Innovation Dimension of 

European Universities”. 

 

Στόχοι του Προγράµµατος EU-CONEXUS 

RESEARCH FOR SOCIETY: 

- Ο Θεσµικός Μετασχηµατισµός και των έξι (6) 

Πανεπιστηµίων - Εταίρων µε σκοπό τη δηµιουργία µιας 

διεπιστηµονικής, διεθνώς ανταγωνιστικής, ερευνητικής και 

καινοτόµου δοµής, καθοδηγούµενης από τις σύγχρονες 

προκλήσεις. Η δοµή θα βασίζεται σε πολυδύναµο ανθρώπινο 

δυναµικό (Ερευνητές), το οποίο ακολουθεί µια πολύπλευρη 

σταδιοδροµία και είναι «ανοιχτό» σε ποιοτικά, συµµετοχικά 

και καινοτόµα µοντέλα συνεργασίας µε βιοµηχανίες και την  

κοινωνία  των πολιτών. 

- Η Δηµιουργία µιας Νέας Προσέγγισης για Διεπιστηµονική 

Έρευνα, σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές και Παγκόσµιες 

Πρωτοβουλίες για την Αειφόρο Ανάπτυξη, όπως η Πράσινη 

Συµφωνία, οι Στόχοι Αειφόρου  Ανάπτυξης (SDGs) και η 

Δεκαετία των Ηνωµένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

- Η Στοχευµένη Χρηµατοδότηση, η οποία θα συντελέσει στη 

διασφάλιση της αµεσότερης διάθεσης των καλύτερων ιδεών 

στην αγορά και στην υιοθέτησή τους το    συντοµότερο δυνατό 

στις πόλεις, τα νοσοκοµεία, τα εργοστάσια, τα καταστήµατα και 

τις κατοικίες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Οι Εταίροι του Έργου θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις τους εντός περιόδου τριών (3) ετών, από την 1η 

Μαρτίου 2021.  

Στο πλαίσιο του Έργου θα τεθούν προς διερεύνηση και εξέταση 

θέµατα, όπως  ο βέλτιστος συσχετισµός της Επιστήµης µε την 

Καινοτοµία, η Υπεύθυνη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων προς 

όφελος της κοινωνίας,   οι κοινές Ερευνητικές Υποδοµές και οι 

Πόροι, η Μεταφορά   Γνώσης, η Ανοιχτή Επιστήµη και η Συµµετοχή 

των Πολιτών   στην Έρευνα. 

Επιπλέον, το EU-CONEXUS RFS θα συγκρίνει διαφορετικά εθνικά, 

νοµικά και θεσµικά περιβάλλοντα για τη διεξαγωγή έρευνας, θα 

συµβάλλει στον εντοπισµό εµποδίων, στην εκπόνηση Κοινών 

Ευρωπαϊκών, Ερευνητικών Στρατηγικών και Προγραµµάτων, 

διευκολύνοντας τις  ερευνητικές    συνεργασίες.  Το EU-CONEXUS RFS 

θα επιτρέψει την παροχή µιας πλήρους πανεπιστηµιακής υπηρεσίας, 

καλύπτοντας την Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Καινοτοµία επί 

ίσοις όροις. 

  Project Lead Partner: 

La Rochelle Université, France 

RFS Partners: 

Agricultural University of Athens, Ελλάδα 

Technical University of Civil Engineering of Bucharest, Ρουµανία 

Klaipeda University, Λιθουανία 

Universidad Católica de Valencia, Ισπανία 

University of Zadar, Κροατία 

RFS Associated Partners: 

Waterford Institute of Technology, Ιρλανδία 

University of Rostock, Γερµανία 

Frederick University, Κύπρος 

EU-CONEXUS Research for Society Project opening event and 
Kick-Off meeting 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 

Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση 

https://www.youtube.com/watch?v=b-h0gSrygxc
https://www.youtube.com/watch?v=b-h0gSrygxc
https://www.eu-conexus.eu/en/
https://www.eu-conexus.eu/en/2021/03/02/3856/
https://www.eu-conexus.eu/en/events/eu-conexus-research-for-society-project-opening-event/
https://www.youtube.com/watch?v=q6ROcOSJDlA&t=2505s
https://www.youtube.com/watch?v=q6ROcOSJDlA&t=2505s
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΤΟ Γ.Π.Α. ΠΡΟΣ ΤΟ 2030… 
ΟΙ 17 ΣΒΑ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ 

Οι Παγκόσµιοι Στόχοι για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη εντόc του   Γ.Π.Α. 

Στη νέα Γλώσσα Επικοινωνίας και Δράσης για την Αειφορία περιλαµβάνονται 

οι 17 Στόχοι Βιώσιµης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. 

Αυτοί οι Παγκόσµιοι Στόχοι ενσωµατώνουν εργαλεία µέτρησης πολιτικών για 

την αποκατάσταση των  κοινωνικών ανισοτήτων, την περιβαλλοντική 

βιωσιµότητα του πλανήτη, και τη συλλογική ευηµερία των σύγχρονων 

κοινωνιών. Αφορούν δηλαδή στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε στον αιώνα 

που ζούµε, στις οποίες   συγκαταλέγονται  η εξασφάλιση βασικών ανθρώπινων 

δικαιωµάτων, η αντιµετώπιση της ακραίας  φτώχειας και ανισότητας στον 

κόσµο, η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, η δηµιουργία βιώσιµων 

µοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης στα αστικά κέντρα και η διαφανής 

θεσµική λειτουργία σε όλα τα επίπεδα. 

 

Η σύνδεση του Γ.Π.Α. (λειτουργίες – εκπαίδευση – έρευνα) µε τους 17    ΣΒΑ 

µπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για το Πανεπιστήµιο,  όπως: 

- Βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργιών του Πανεπιστηµίου, 
χωρίς επιπλέον κόστος, 

- Ευκαιρία για ανάδειξη αξιών του Πανεπιστηµίου ως ποιοτικών 
τοµέων που δεν λαµβάνονται υπόψη στις τωρινές αξιολογήσεις, 

- Δηµιουργία Οδικού Χάρτη για συσχέτιση των λειτουργιών του 
Πανεπιστηµίου µε τους ΣΒΑ, προς διάδοση και εφαρµογή από άλλα 
Πανεπιστήµια, 

- Ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητας του Γ.Π.Α, 
 

- Θετικό αντίκτυπο στις προσπάθειες διεθνοποίησης και δικτύωσης 
του   Πανεπιστηµίου, 

- Ενίσχυση του ρόλου και της δυναµικής του Πανεπιστηµίου στη 
σύγχρονη κοινωνία, 

- Βελτίωση της εικόνας του Γ.Π.Α., 
 

- Βελτίωση της διαπραγµατευτικής ικανότητας του Γ.Π.Α., 
 

- Δυνατότητα συµµετοχής του Γ.Π.Α. µε ενισχυµένες αξιώσεις σε 

σχέδια, ή Δράσεις                                                  Αειφορίας, ή πράσινων πολιτικών. 

 
Στα πλαίσια προσαρµογής στους ΣΒΑ, η 

περιβαλλοντική διαχείριση στο Γ.Π.Α. εστιάζει 

στους παρακάτω στόχους: 

 
- Μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώµατος από τη λειτουργία του, 

- Προώθηση της Βιώσιµης Κινητικότητας   

στους χώρους του Γ.Π.Α., 

- Προώθηση της Κυκλικής Οικονοµίας, 
 

- Ενίσχυση της συµµετοχής της 

πανεπιστηµιακής κοινότητας στην 

περιβαλλοντική διαχείριση. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 

Διοίκηση – Ψηφιακός Mετασχηµατισµός 

https://aua2020.wixsite.com/recycle
https://aua2020.wixsite.com/recycle
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Δραστηριότητες του Γ.Π.Α. όπως τα Κέντρα Καινοτοµίας για τον 

παραγωγό, η ψηφιοποίηση των λειτουργιών του Πανεπιστηµίου, τα 

σεµινάρια για πολίτες, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, οι επισκέψεις - 

ενηµερώσεις σχολείων, οι Δράσεις για το πρασίνισµα του χώρου και 

η διαχείρισή του, η λειτουργία του Φυτώριου εντός του Γ.Π.Α., η 

µέριµνα για πράσινες συµβάσεις και προµήθειες έχουν ήδη 

σηµαντικό θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο (προς εκτίµηση  και 

σύνδεση) σε πλείστους ΣΒΑ. Οφέλη στην προσπάθεια επίτευξης των 

ΣΒΑ προσφέρουν και οι συνεργασίες του Γ.Π.Α σε θέµατα 

περιβάλλοντος µε κοινωνικούς εταίρους  και Δίκτυα. 

 
Όµως δεν είναι µόνο οι ΣΒΑ που σχετίζονται µε το          Περιβάλλον και 

τη Γεωργία, οι οποίοι προσεγγίζονται µέσω των Δράσεων του 

Πανεπιστηµίου. Πλήθος άλλων καθηµερινών λειτουργιών µπορούν 

να συµβάλουν (προς εκτίµηση και σύνδεση) στην επίτευξη 

επιπρόσθετων ΣΒΑ και κάποιων υποστόχων τους. Για παράδειγµα οι 

στόχοι 3, 4, 10 και 16 ενισχύονται από τη λειτουργία του Υπαίθριου 

Γυµναστηρίου, της Βιβλιοθήκης για ΑµεΑ, του Ιατρείου, από τα 

σεµινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων και συµβουλευτικής υποστήριξης 

για φοιτητές και τη λειτουργία της Επιτροπής Ηθικής και 

Δεοντολογίας της Έρευνας. 

 
 

 

                    Πίνακας   1:   παρακολούθηση   κρίσιµων   παραµέτρων   για   την 

επίτευξη των Στόχων (παράδειγµα) 
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Ο Στόχοc 4 (ποιοτική εκπαίδευση) στο Γ.Π.Α. 

Το Γ.Π.Α. πρωτοστατεί ακαδηµαϊκά και ερευνητικά στην Καινοτοµία  και 

ανάπτυξη µεθόδων και πρακτικών που συµβάλλουν στην αντιµετώπιση 

παγκόσµιων προκλήσεων, όπως η εξασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας, η 

επίτευξη ενός βιώσιµου αγροδιατροφικού συστήµατος και η προσαρµογή 

στην κλιµατική αλλαγή. Με αυτό τον τρόπο, η εκπαίδευση στο Γ.Π.Α. 

συµβάλλει στους περισσότερους                               Σ.Β.Α.  και κυρίως αυτούς που βρίσκονται 

σε άµεση σχέση µε τη Γεωργία και τη Βιοµηχανία Τροφίµων, όπως οι Στόχοι 

1, 2, 3, 12, 13. Ιδιαίτερα ενισχύει το Στόχο 12 για βιώσιµη κατανάλωση και 

παραγωγή          µέσα από την προώθηση του Μεσογειακού Μοντέλου Διατροφής 

ως παράγοντα του ΕΥ ΖΗΝ. 

 

Προτάσειc για το Γ.Π.Α. 

Η ενίσχυση της ενσωµάτωσης των 17 ΣΒΑ του Ο.Η.Ε. στη ζωή του 

Πανεπιστηµίου µπορεί να σχετιστεί µε Δράσεις στο πλαίσιο του Στρατηγικού 

Σχεδιασµού του. Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παραθέτει µεταξύ 

άλλων τις κάτωθι προτάσεις: 

 
- Ανάπτυξη του Πανεπιστηµιακού Campus ως Μητροπολιτικό 

Πάρκο, 

 
- Συνέχιση και ενίσχυση των Περιβαλλοντικών Δράσεων, 

 
- Επέκταση των Δράσεων σε όλες τις πόλεις που εδρεύει το Γ.Π.Α., 

 
- Πιστοποίηση της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 

 
- Σύνδεση των λειτουργιών του Πανεπιστηµίου, καθώς και της Έρευνας 

και των Σπουδών µε τους 17 ΣΒΑ (για παράδειγµα η σύνδεση στον 

Οδηγό Σπουδών των µαθηµάτων µε τους ΣΒΑ που   επηρεάζουν). 

Συµπέρασµα… 

Η σύνδεση του Γ.Π.Α. µε τους 17 ΣΒΑ του Ο.Η.Ε. και η 

συνεισφορά στην υλοποίησή τους ενδέχεται να 

συναντήσει σηµαντικά αλλά όχι ανυπέρβλητα 

εµπόδια, εφόσον το ΓΠΑ αποτελεί έναν Οργανισµό 

στη Στρατηγική του οποίου εµπεριέχεται η ένταξη 

του σκοπού αυτού. Επιπλέον, το Γεωπονικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, δεδοµένων και των 

σύγχρονων  εξελίξεων, καθώς και των 

αποτελεσµάτων της έντονης Γεωπονικής, 

Τεχνολογικής και Ερευνητικής δραστηριοποίησής 

του, αποτελεί ήδη Κόµβο µεταξύ άλλων «του EIT 

Food στην Ελλάδα»,   «της Έρευνας, Καινοτοµίας και 

Επιχειρηµατικότητας στον Αγροδιατροφικό Τοµέα 

AgroHub», «της Καινοτοµίας στην Ευφυή                                                     Γεωργία και 

Κυκλική Βιοοικονοµία», συµµετέχοντας και στον 

ελληνικό Κόµβο, METROFOOD-GR του METROFOOD-

R. 

 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών προσφέρει τον ιδανικό 

χώρο διάδρασηc για την ενίσχυση και διάδοση των 17 ΣΒΑ του 
Ο.Η.Ε. και αποτελεί δυνητικά τον Εθνικό και 6ιεθνή Κόµβο 

“Hub” για το συντονισµό των Στόχων 2 ή 1.

 

https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/geoponiko-panepistimio-athinon-komvos-toy-eit-food-stin-ellada
https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/geoponiko-panepistimio-athinon-komvos-toy-eit-food-stin-ellada
https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/geoponiko-panepistimio-athinon-idryei-ton-komvo-ereynas-kainotomias-kai
https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/geoponiko-panepistimio-athinon-idryei-ton-komvo-ereynas-kainotomias-kai
https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/geoponiko-panepistimio-athinon-idryei-ton-komvo-ereynas-kainotomias-kai
https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/i-exypni-georgia-stin-ypiresia-ton-ellinon-agroton
https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/i-exypni-georgia-stin-ypiresia-ton-ellinon-agroton
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«ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ: Ο Μύθος που έγινε 

Ιστορία 1920-2020» 
 
Επιµέλεια: Δηµήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος 

 
Ένας τόµος για τα Εκατό Χρόνια του 

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών µας 

ταξιδεύει στην Ιστορία 

 
 

Θ Ε Α  Δ Η  Μ Η  Τ Ρ Α 

Ο Μύθος 
που έγινε Ιστορία 

 
1 9 2 0 - 2 0 2 0 

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Ένα εξαιρετικό Βιβλίο που παρουσιάστηκε στις 29 Σεπτεµβρίου 2021 

στο Συνεδριακό Αµφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, ιχνηλατεί αυτή την εκατονταετή διαδροµή µε πολλούς και 

σηµαντικούς σταθµούς. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρύτανης του 

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθηγητής Σπυρίδων Κίντζιος, 

καθώς και η χορηγός του τόµου, κ. Χριστίνα Λεγάκι, διακεκριµένη 

επαγγελµατίας και επιστήµονας. Την εκδήλωση συντόνισε η γνωστή 

δηµοσιογράφος κ. Νικολίτσα Τρίγκα. 

Ο θαυµάσιος Τόµος για τα Εκατό Χρόνια του Γεωπονικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών αξίζει να διαβαστεί, επειδή  στις σελίδες του 

αποτυπώνεται µια ενδελεχή και ιστορική διασύνδεση του Ιδρύµατος 

µε την περιοχή στην οποία βρίσκονται οι κεντρικές εγκαταστάσεις 

του Πανεπιστηµίου. Ο επετειακός αυτός τόµος καταπιάνεται µε την 

πορεία της Γεωργίας και την εξέλιξή της έως και σήµερα. 

 
Ο τίτλος του δεν είναι καθόλου τυχαίος, καθώς µας µεταφέρει         από 

τα Ελευσίνια Μυστήρια στο σήµερα, από την προϊστορία στον 

εκσυγχρονισµό, πατώντας στη γη της Ιεράς Οδού, τοποθεσία η οποία 

ταυτίσθηκε µε την Δήµητρα, τη Θεά της Γεωργίας… 

 
«Στην Ιερά Οδό, με όλο αυτό το πέπλο της λαμπρότητας, ευρίσκονται              και οι 

κτηριακές μονάδες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που συνορεύουν και 

με τα ερείπια της περίφημης Ακαδημίας του Πλάτωνα ήτοι της Σχολής της 

Σκέψης και της Αναζήτησης της Γνώσης, η οποία,                                             εν κατακλείδι απέδωσε τον 

χαρακτηρισμό «Ακαδημαϊκά» σε όλα τα Ιδρύματα που ασχολούνται με την 

Έρευνα και την Μετάδοση της Γνώσης στους διάφορους τομείς των 

Επιστημών. Και είναι αυτό           ακριβώς το πνεύμα των μακροχρόνιων ιστορικά 

θεσπισμένων κανόνων και της Αριστείας που συνεχώς καθοδηγούν το 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ιερά Οδό της Επιστήμης…». 

 
Το Βιβλίο περιγράφει τη µετάβαση από το αρχαίο στο βυζαντινό 

και το οθωµανικό παρελθόν, αλλά και το πώς        δεκάδες περιηγητές 

που επισκέφθηκαν ανά τους αιώνες την   Ελλάδα ήρθαν σε επαφή 

µε την Αττική ύπαιθρο και µε τους µύθους που την περιέβαλαν. 

Με τη σύσταση του νέου Ελληνικού Κράτους γίνονται άλλωστε και 

οι προσπάθειες για      την ίδρυση Γεωργικών και Γεωπονικών Σχολών 

ανά τη χώρα. 

 
 
 
 
 

 
Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) προέρχεται 

από τη µετεξέλιξη της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 

Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.), η οποία ιδρύθηκε το 1920, σε µια έκταση 

250 στρεµµάτων στο Βοτανικό. Με την ίδρυση της Σχολής, η 

Ελλάδα απέκτησε το Πρώτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

στον τοµέα των Γεωπονικών Επιστηµών. 

Η διεπιστηµονική προσέγγιση του Τόµου είναι το σηµείο 

στο οποίο στάθηκαν οι οµιλητές, οι Ιστορικοί Κωνσταντίνος 

Αγγελάκος, Καθηγητής του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου 

Πανεπιστηµίου, και Βαγγέλης Καραµανωλάκης, 

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ και Διευθυντής του Ιστορικού 

Αρχείου του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο κ. Ανδρέας 

Καραµάνος, Οµότιµος Καθηγητής του Γεωπονικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών και ένας εκ των συγγραφέων της 

Επετειακής Έκδοσης, καθώς και ο κ. Δηµήτριος 

Παναγιωτόπουλος, Ιστορικός και Υπεύθυνος του Κέντρου 

Τεκµηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας, του 

Μουσείου Γεωργίας του ΓΠΑ.  

  Η σπουδαιότητα του Βιβλίου πέρα από την εξιστόρηση 

της ελληνικής πραγµατικότητας στον τοµέα της Γεωργίας 

και κατ΄επέκταση της Γεωπονίας, έγκειται στην κατανόηση  

των επερχόµενων αλλαγών στη Γεωργία σε παγκόσµιο 

επίπεδο. 

 
Η επιμέλεια και η εισαγωγή του Επετειακού Τόμου έχουν την 

υπογραφή του Ιστορικού Δηµητρίου Παναγιωτόπουλου, ωστόσο 

περιέχονται κείμενα από εξαίρετους αρχαιολόγους, όπως η κ. 

Καλλιόπη Παπαγγελή, που έχει αφιερώσει τη ζωή της στον 

Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας,  Ιστορικούς Τέχνης, Γεωπόνους 

και ειδικούς. 

https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/paroysiasi-vivlioy-thea-dimitra-o-mythos-poy-egine-istoria-1920-2020-epeteiaki
https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/paroysiasi-vivlioy-thea-dimitra-o-mythos-poy-egine-istoria-1920-2020-epeteiaki
https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/paroysiasi-vivlioy-thea-dimitra-o-mythos-poy-egine-istoria-1920-2020-epeteiaki
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Στοιχεία επικοινωνίας: 

Χριστίνα Μπουσινάκη | Τηλ.: 210 529 4267 

christina@aua.gr 

 
 

 

Περί Βιβλιογραφίαc… 
 

Τι είναι το Turnitin; 

 
Ανίχνευση κειµενικήc οµοιότηταc από: 

- 45 δις. ιστοσελίδες 

- 400 εκ. φοιτητικές εργασίες 

- 130 εκ. άρθρα 

- 110.000 επιστηµονικά περιοδικά 

-Είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που υποστηρίζει την ορθή 

χρήση των βιβλιογραφικών αναφορών, 

 
-Χρησιµοποιείται µόνο για την ανίχνευση κειµενικής οµοιότητας 

µεταξύ επιστηµονικών κειµένων, 

 
-Βρίσκεται στη διάθεση των Μελών ΔΕΠ του ΓΠΑ και όσων 

θεσµικά ασκούν διδακτικά καθήκοντα, 

 
-Παρέχει τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να επαληθεύουν την 

αυθεντικότητα των προπτυχιακών, πτυχιακών, µεταπτυχιακών 

διπλωµατικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, 

 
-Παρουσιάζει για κάθε εργασία που υποβάλλεται ένα  

ποσοστό κειµενικής οµοιότητας (18% ) (43% ) του                                  
περιεχοµένου της, µε άλλα ήδη καταχωρηµένα επιστηµονικά 
κείµενα. 

 

 

Τι δεν είναι το Turnitin; 
-Δεν είναι βάση επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, όπου µπορεί 

να αναζητηθεί βιβλιογραφία, 

 
-Δεν διαθέτει µηχανή αναζήτησης, 

 
-Δεν ανακτώνται οι εργασίες µε τη µορφή δηµοσιεύσεων. 

Αποτελούν υλικό, µόνο για διασταύρωση άλλων επιστηµονικών 

κειµένων, 

 
-Δεν χρησιµοποιείται από άτοµα εκτός Ιδρύµατος, καθώς όποιο 

κείµενο υποβάλλεται από τον λογαριασµό ΓΠΑ, παραµένει για 

πάντα στο Turnitin ως εργασία του ΓΠΑ. 

Τι σηµαίνει κειµενική οµοιότητα; 
 

“Copy-Paste”. 

 

 
Και σε … απλά ελληνικά σηµαίνει …. 

Μαθαίνω να ΜΗΝ αντιγράφω 

Μαθαίνω να συντάσσω αυθεντικά κείµενα 

Μαθαίνω να χρησιµοποιώ σωστά 

τη βιβλιογραφία 
 

 

Τι προσφέρει το Turnitin; 
-Εκπαίδευση  φοιτητών  στην  ορθή  συγγραφή   πρωτότυπων 

εργασιών, 

 
-Εξάσκηση φοιτητών στη σωστή χρήση παραποµπών   

και         βιβλιογραφίας, 

 
-Καθοδήγηση διδασκόντων, πριν την τελική αξιολόγηση  και 

βαθµολόγηση µιας εργασίας. 

 

Πώc χρησιµοποιείται το Turnitin; 
-Εγγράφεται ο διδάσκων, 

 
-Δηµιουργεί φάκελο για τους φοιτητές του, 

 
-Συνδέονται οι φοιτητές µε τον φάκελο του διδάσκοντα, 

 
-Υποβάλλουν τις εργασίες τους, 

 
-Ενηµερώνονται όλοι από τα προφίλ τους για το ποσοστό 

κειµενικής οµοιότητας των εργασιών τους. 

 

 

Σε απλά αγγλικά σηµαίνει 

χχχ@aua.gr 

mailto:christina@aua.gr
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Παρουσίαση βιβλίου 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ        
1821-1830 

 

Η δυναµική της Επανάστασης 
Προϋποθέσεις, δυνάµεις, παράγοντες εσωτερικοί και διεθνείς που 

επηρέασαν την έκρηξη και την εξέλιξη του Αγώνα για την Ελληνική 

Ανεξαρτησία το 1821 συνθέτουν την ιστορική ανάλυση του 

συγγραφέα και οµότιµου Καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστηµίου κ. 

Πέτρου Πιζάνια, στο βιβλίο του: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821-

1830». 

 

To 1821 αποτελεί ένα αµιγώς επαναστατικό γεγονός µε την 

επιστηµονική σηµασία του όρου, µια ολοκληρωµένη πράξη 

ιστορικής και πολιτικής δηµιουργίας, χάρη στην οποία οι 

αγωνιζόµενοι ραγιάδες µετεξελίχθηκαν σε πολίτες του εθνικού τους 

κράτους. Η Ελληνική Επανάσταση 1821-1830 (Εκδότης Εστία) του 

Οµότιµου Καθηγητή Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, κ. Πέτρου 

Πιζάνια αποτελεί µια πολύπλευρη                      διερεύνηση των περιστάσεων του 

Αγώνα που αποφεύγει τη συνήθη στατική επανάληψη των 

στρατιωτικών και πολιτικών γεγονότων. 

 
Ο συγγραφέας προτιµά να σταθεί κυρίως στις κοινωνικές   δυνάµεις 

που πραγµατοποίησαν την Επανάσταση, στην εγκαθίδρυση των 

πολιτικών θεσµών, τις σχέσεις µε τις ευρωπαϊκές δυνάµεις, τη 

συγκρότηση Κράτους, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις εξελίξεις της 

έναρξης και της κατάληξής της. Προσφεύγοντας τακτικά σε 

παραλληλισµούς µε σηµεία του 1776 και του 1789 ο κ. Πιζάνιας 

υπογραµµίζει τον µετασχηµατισµό που επιφέρει η Ελληνική 

Επανάσταση στα υποκείµενά της: «η δυναµική του Αγώνα 

µετέπλασε το πνεύµα                των αρµατολών», «απελευθέρωνε ανθρώπους 

από παλαιούς ρόλους και κοινωνικές καθηλώσεις αιώνων», 

δηµιούργησε εν τέλει «από ραγιάδες, πολίτες». 

 
Ανατρέποντας αδράνειες αιώνων και παρά τις αντιξοότητες που 

έθετε ο αγροτικός τρόπος παραγωγής, οδήγησε στην υψηλή 

αριθµητικά συµµετοχή των λαϊκών στρωµάτων, τόσο ως         µαχητών και 

βοηθητικών στον τοµέα της επιµελητείας, όσο και στην ίδια την 

πολιτική διαδικασία. Τεχνίτες πολέµου και πολιτικής αντίστοιχα, 

αρµατολοί ή κάποιοι και διανοούµενοι, πρωτοστάτησαν στην 

οργάνωση των εξεγερµένων και τη συγκρότηση ενός προπλάσµατος 

στρατού και διοίκησης. 

Η συµβολή της Φιλικής Εταιρείας, η θέσπιση συνταγµάτων, η 

ναυτική εµπειρία και ο τρόπος οργάνωσης των θαλάσσιων 

δυνάµεων, η διάχυση της  εθνικής ιδεολογίας, η σηµασία του 

τοπικού στοιχείου, η µετάπτωση από τη δηµοκρατική µορφή 

του πολιτεύµατος σε ένα είδος «βοναπαρτισµού», η 

αταλάντευτη επιδίωξη της Ανεξαρτησίας αποτελούν θεµατικές 

που υφαίνονται επιδέξια µέσα σε µια αφήγηση που διακρίνεται 

για τη σαφήνεια και την επιµονή της στη διαφωτιστική 

λεπτοµέρεια. Αντίθετα, µε το εύκολο µοντέλο της 

γεγονοτολογικής επισκόπησης, το βιβλίο του κ. Πέτρου Πιζάνια 

είναι δείγµα µιας πραγµατικά ουσιαστικής εισαγωγής στην 

Ελληνική Επανάσταση. 

 
Το παραπάνω στοχαστικό και ιδεολογικό φάσµα του   βιβλίου 

και η νέα βάση της προσέγγισης της Ελληνικής Επανάστασης, 

ξεδιπλώθηκαν ενδελεχώς στο µεστό, πλούσιο, γεµάτο ιστορικά 

νοήµατα, λόγο που  απηύθυναν στην τιµητική εκδήλωση για την 

παρουσίαση του εν λόγω Βιβλίου, ο Πρύτανης του Γεωπονικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, Καθηγητής, κ. Σπυρίδων Κίντζιος, ο κ. 

Νίκος Καραπιδάκης, Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστηµίου και 

Διευθυντής της Νέας Εστίας, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας κ. 

Πέτρος Πιζάνιας, υπό τον συντονισµό και την οργάνωση του κ. 

Δηµητρίου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος παρουσίασε την οµιλία 

του µε το δικό του ζωντανό ύφος, σκιαγραφώντας το ιστορικό 

υπόβαθρο του βιβλίου. 

 
(Απόδοση κειµένου σε συνδυασµό µε απόσπασµα από 

το ΤοΒΗΜΑ Team _ 27.07.2021) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 

Αφιερώµατα στην Ιστορία και 

τον Πολιτισµό της Ελλάδας 

https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/paroysiasi-vivlioy-i-elliniki-epanastasi-1821-1830
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Μίκης Θεοδωράκης 

«ΑΞΙΟΣ ΕΣΤΙ…» 

Αφιέρωµα στην εκδηµία του Μεγάλου 

Έλληνα και Ανθρώπου, του Παγκόσµιου 

Μουσικοσυνθέτη, του Αγωνιστή και 

Πρωτοπόρου Καλλιτέχνη, του Μέγα Πρέσβη 
της Ελληνικής  Κουλτούρας 
(Δηµιουργία κειµένου συνδυάζοντας αναφορές από 

συναφές άρθρο στο Πρώτο Θέµα 02.09.2021) 

 

Ο Μίκηc Θεοδωράκηc µέσα από τα δικά του λόγια… 
Ο λόγος του Μίκη Θεοδωράκη, όπως ακριβώς και η 

µουσική του, υπήρξε πάντα χειµαρρώδης. Όταν µιλούσε, 

κατάφερνε να κάνει τους ακροατές του να κρέµονται από 

τα χείλη του, ενώ είχε µια µοναδική ικανότητα να 

µεταµορφώνεται αστραπιαία από έναν λόγιο φιλόσοφο σε 

ένα γλυκό παππού που διηγείται τις ιστορίες της ζωής του 

σαν να λέει...παραµύθι. 

 

Ο λόγος του αποτύπωνε µε ακρίβεια και πιστότητα την 

σύνθετη σκέψη του και τις απόψεις του σχετικά µε την 

τέχνη, τον πολιτισµό, την κοινωνία, την πολιτική, την 

Ελλάδα, τον κόσµο και πάνω απ΄ όλα τον Άνθρωπο. 

Παραθέτουµε λοιπόν κάποιες από τις απόψεις  που είχε 

εκφράσει κατά καιρούς σε συνεντεύξεις, κείµενα και 

οµιλίες του. 

 

Για τη Ζωή και το Έργο του: 

Ολόκληρη η ζωή και το έργο µου µπορούν να ερµηνευτούν και 

κατανοηθούν µόνο κάτω από το πρίσµα των τριών λέξεων που µε 

γαλούχησαν: Ελλάδα, Πατρίδα, Ελευθερία. 

Για τους Καλλιτέχνες: 

Τα όπλα του καλλιτέχνη είναι η οµορφιά που γοητεύει την ψυχή, ώστε ο 

κάθε άνθρωποc να ψηλώσει µέσα του και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση 

και δύναµη, να µη γονατίσει, να σταθεί όρθιοc και να αντιµετωπίσει το 

τέραc ωc ίσοc προc ίσον. Για να γίνει τελικά πιο δυνατόc από αυτό και να 

το νικήσει! 

Για τον Άνθρωπο: 

Εµείc οι µουσικοί θεωρούµεθα και είµεθα προνοµιούχα όντα, γιατί 

ασχολούµεθα µε την Αρµονία. Όµωc, αν κρίνω από τον εαυτό µου, 

µονάχα την τελευταία πενταετία συνειδητοποίησα πωc ο τελειότεροc 

οργανισµόc απ' όσουc εγνώρισα – τελειότεροc ακόµα και από την 

µουσική – είναι ο Άνθρωποc. Και ο ανθρώπινοc οργανισµόc, για να 

λειτουργήσει οµαλά, χρειάζεται πάνω απ' όλα απόλυτη ισορροπία στιc 

κινήσειc και στιc συνήθειέc µαc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για τον Πολιτισµό: 

Τον Πολιτισµό τον κάνουν οι άνθρωποι του Πολιτισµού, των οποίων τα έργα τα 

αποδέχεται ο Λαόc ανάλογα µε την αξία τουc. Όσο πιο πολλά και καλά  έργα 

γίνονται και όσο υπάρχουν οι συνθήκεc να πάνε στον Λαό, τόσο αναπτύσσεται ο 

Πολιτισµόc σε µια χώρα… 

Για τις διαφορές των Πολιτισµών: 

Όλοι οι πολιτισµοί αντλούν τα νερά τουc από τον ίδιο Ωκεανό τηc ουράνιαc 
Αρµονίαc. Άρα στο βάθοc τουc είναι όµοιοι και οι διαφορέc τουc είναι τοπικέc και 

επιφανειακέc. 

Για τη Μουσική: 

Η γνήσια Μουσική αποτελεί το καθηµερινό ψωµί των ανθρώπων και το κύριο 

στήριγµά τουc σε εποχέc δοκιµασίαc. 

Για την Μελοποιηµένη Ποίηση: 

Η µελοποίηση τηc Ποίησηc, όπωc και γενικότερα η προσπάθεια να πάει η αληθινή 

Τέχνη στον Λαό, αποτέλεσαν στοιχεία τηc πρόσφατηc Εθνικήc µαc Αναγέννησηc… 

Τί σηµαίνει Ελλάδα: 

Υπεράσπιση µε κάθε θυσία τηc ανθρώπινηc αξιοπρέπειαc… 

Το µήνυµα προς τους Έλληνες: 

Αν ήθελα να στείλω ένα µήνυµα στον ελληνικό λαό θα ξαναέλεγα τα λόγια του 

6ιονυσίου Σολωµού (ελαφρώc παραλλαγµένα): «Κλείστε βαθιά στην καρδιά σαc 

την Ελλάδα. Και µονάχα τότε θα ανοίξουν για σαc και τα παιδιά σαc διάπλατεc 

οι πόρτεc για την Πρόοδο και την Ευτυχία του Λαού µαc.» 

Για την υστεροφηµία του: 

Οι επόµενεc γενιέc θα ήθελα να µε θυµούνται όπωc ακριβώc είµαι. 

Καλό ταξίδι πολυαγαπηµένε και Αθάνατε  

Μίκη Θεοδωράκη! 
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ΣΤΗΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ… ΜΕΧΡΙ 

250-300 ΛΕΞΕΙΣ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΑΣ ! 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ! 

 
 

Επίσης, για εντυπώσεις και σχόλια σχετικά µε το 
ηλεκτρονικό περιοδικό ΠΑΝΟΡΑΜΑ, παρακαλούµε, 
όπως αποστείλετε µήνυµα στο ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο                                                                                                                                                    public.relations@aua.gr. 

 
Γραφείο Επικοινωνίας 
Τµήµα Διεθνών και Δηµοσίων Σχέσεων 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 5294841 
Υπόψη κ. Ράνιας Χιντιρίδου 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό Πανόραμα, θα αναρτάται στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος, στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και 

στον Διαδικτυακό Τόπο του Ηλεκτρονικού Περιοδικού και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Facebook, LinkedIn, Instagram και YouTube. Διανέμεται Δωρεάν. Την ευθύνη 

των επώνυμων άρθρων, φέρουν οι συγγραφείς τους. Σε περιπτώσεις αναδημοσίευσης, παρακαλούμε, όπως αναφέρεται ως πηγή, η συγκεκριμένη περιοδική έκδοση του e-

newsletter. Το                                                                                                                                    ηλεκτρονικό περιοδικό δύναται να εκτυπωθεί σε ανακυκλώσιμο και μη χλωριωμένο χαρτί, ακίνδυνο για το περιβάλλον. 

mailto:public.relations@aua.gr.


 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Όσοι το χάλκεον χέρι 

Βαρύ του φόβου αισθάνονται, 

Ζυγόν δουλείαc αc έχωσι. 

Θέλει αρετήν και τόλµην Η ελευθερία. 
Ανδρέας Κάλβος 


