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Η διεπιστημονικότητα, το υπερόπλο του ΑΠΘ στη μάχη με τον 

κορωνοϊό 
 

Σε συνέντευξη που παραχώρησε  στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο 
πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, εξήγησε πως η συστράτευση της ερευνητικής 
κοινότητας του Αριστοτελείου στη μάχη με τον κορωνοϊό, δεν αποτυπώνεται απλώς στον 
συνολικά σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 2019 αριθμό ερευνητικών προτάσεων που 
υποβλήθηκαν το 2020, αλλά εμπεριέχει έντονο το στοιχείο της κοινωνικής συνεισφοράς, η 
οποία γίνεται άμεσα αντιληπτή από τη θετική επίδρασή της στις ζωές των ανθρώπων. 
Ακόμη και σε αυτό που θα θεωρούσε κανείς καθαρά ιατρικό κομμάτι, που έχει να κάνει με 
τη γνώση του ιού και της συμπεριφοράς του, απαιτείται συνεργασία των επιστημονικών 
πεδίων της Ιατρικής και της Βιολογίας και με άλλες θετικές επιστήμες. Στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο των 11 Σχολών και 41 Τμημάτων, η πολυπαραμετρική προσέγγιση της 
πανδημίας από την ερευνητική κοινότητα ήταν δεδομένη και υπήρξε το συγκριτικό 
πλεονέκτημα του Πανεπιστημίου, που έδωσε πολύ σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα 
Ο  πρύτανης του ΑΠΘ αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των μετρήσεων στα λύματα, που ξεκίνησε 
τον περασμένο Μάρτιο σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ, με τη συμμετοχή καθηγητών από 11 
διαφορετικά εργαστήρια των Τμημάτων Ιατρικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, 
Βιολογίας, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ. Το 
πρόγραμμα ανίχνευσης της συγκέντρωσης του γονιδιώματος του SARS-CoV-2 στα αστικά 
υγρά απόβλητα είναι μία εμβληματική δράση του Αριστοτελείου και μία καλή ερευνητική 
πρακτική. Πρώτον, διότι η συμμετοχή σε αυτό 7 τμημάτων και 11 εργαστηρίων, είναι ο 
ορισμός της διεπιστημονικότητας. Δεύτερον, διότι τα αποτελέσματα διατίθενται απευθείας 
στις αρμόδιες αρχές της Πολιτείας, με μία προγνωστική γραμμή 4-5 ημερών, χρόνο πολύτιμο 
για τη λήψη αποφάσεων. Τρίτον, γιατί η αξιοπιστία των μετρήσεων  και της διεπιστημονικής 
προσέγγισης δεν αποδεικνύεται απλά από την πορεία της πανδημίας στη χώρα, αλλά και από 
τη διεθνή απήχηση και ζήτηση για τη μεθοδολογία. Τέταρτον, γιατί το Α.Π.Θ. χρηματοδοτεί  
με ίδιους πόρους το έργο και δεν περιμένει γραφειοκρατικούς μηχανισμούς να εκταμιεύσουν 
κάποια επιχορήγηση. Πέμπτον, γιατί αυτό το ερευνητικό έργο του Α.Π.Θ.  αφήνει 
παρακαταθήκη μία υποδομή εθνική για τη συστηματική και οργανωμένη παρακολούθηση 
όχι μόνο της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά και άλλων λοιμώξεων και επιδημιών, όπως και 
άλλα στοιχεία υγειονομικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος  
Στο κομμάτι της ετοιμότητας και απόκρισης στις ανάγκες των νοσοκομείων και του 
υγειονομικού προσωπικού που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τον SARS-CoV-2, 
ξεχώρισαν δύο ερευνητικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες του ΑΠΘ, που και πάλι 
χαρακτηρίζονται από διεπιστημονικότητα. 
Ήταν Μάρτιος του 2020 όταν το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και δη ό,τι σχετιζόταν με την 
υποστήριξη ασθενών covid-19 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, βρισκόταν σε παγκόσμια 
έλλειψη. Ήταν τότε που το ΑΠΘ ενημέρωνε τον ΕΟΔΥ ότι το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών 
και Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών είχε τη 
δυνατότητα να παράγει 100 βαλβίδες αναπνευστήρων ανά δύο ημέρες, μέσω τρισδιάστατης 
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εκτύπωσης. Λίγες ημέρες αργότερα σε ασθενή που νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ με την 
υποστήριξη αναπνευστήρα, εφαρμόστηκε επιτυχώς η βαλβίδα εκπνοής που δημιουργήθηκε 
στο εργαστήριο ΑΠΘ. 
Καθώς στο δεύτερο και πιο ισχυρό κύμα της πανδημίας στη χώρα μας το ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων προσπαθεί να προστατευτεί από ιό για να είναι 
δίπλα στους ασθενείς που έχουν μεγάλη ανάγκη φροντίδας, μία συσκευή υψηλής 
τεχνολογίας, με μάσκα ατομικής προστασίας συνδυαζόμενη με μικροβιοκτόνο και αντιικό 
σύστημα (ΜΑΠ), δημιουργήθηκε στο ΑΠΘ και, όπως ανακοινώθηκε, αποστειρώνει όχι μόνο 
τον εισπνεόμενο, αλλά και τον εκπνεόμενο από τους χρήστες της αέρα. Είναι το αποτέλεσμα 
σύμπραξης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. 
Η σημαντική εφεύρεση, για την οποία έχουν ήδη ενημερωθεί ο πρωθυπουργός, ο ΕΟΔΥ και 
η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, έχει λάβει αριθμό αξιολόγησης για την κατοχύρωση 
πατέντας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και από τον Οργανισμό Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ. 
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