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Από το 2012, χρονιά έναρξης λειτουργίας της Σχολής Μοριακής 

Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ), αποτελώ µέλος της Σχολής αυτής και ως 

εκ τούτου και του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου. 

Μέτα από τρία χρόνια και όντας πλέον στο τρίτο έτος του 

διδακτορικού προγράµµατος στη Μοριακή Ιατρική (PhD Molecular 

Medicine), βρίσκω τον εαυτό µου πολύ τυχερό που µου δόθηκε η 

ευκαιρία να συνεχίσω τις σπουδές µου στη ΣΜΙΚ και να γνωρίσω 

από κοντά την έρευνα που διεξάγεται – µε πολλή επιτυχία θα έλεγα 

– στον τόπο µας. Μέσω της παρακολούθησης των µαθηµάτων 

κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών, εµπλούτισα τις 

γνώσεις µου και ήρθα σε επαφή µε τα διάφορα τµήµατα του ΙΝΓΚ 

γνωρίζοντας έτσι τις δραστηριότητες και τα ερευνητικά τους 

ενδιαφέροντα. 

Η εκπόνηση της διδακτορικής µου διατριβής πραγµατοποιείται στο 

Τµήµα Βιοχηµικής Γενετικής µε ∆ιευθύντρια τη ∆ρ Ανθή 

∆ρουσιώτου και Επιστηµονικό Σύµβουλο το ∆ρ Πέτρο Π. Πέτρου. 

Η µελέτη επικεντρώνεται στη νόσο Pompe η οποία αποτελεί µια 

σπάνια γενετική ασθένεια που επηρεάζει το µεταβολισµό του 

γλυκογόνου. Οι ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο Pompe, 

χαρακτηρίζονται κυρίως από µυϊκή εξασθένηση, αναπνευστική 

ανεπάρκεια και κινητικά προβλήµατα. Η έρευνα αυτή 

πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τη Μονάδα ∆ιαγονιδιακών 

Ποντικών και το Τµήµα Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου και Μοριακής 

Παθολογίας του ΙΝΓΚ και χρηµατοδοτείται από το Telethon 

Κύπρου.

Η ευκαιρία που µου δόθηκε να συνεργαστώ µε το Τµήµα 

Βιοχηµικής Γενετικής µε βοήθησε να αναπτύξω δεξιότητες όσον 

αφορά στη σχεδίαση και πραγµατοποίηση πειραµάτων για την 

απάντηση ενός ερωτήµατος και στην απόκτηση κριτικής σκέψης, 

χαρακτηριστικά απαραίτητα για έναν ερευνητή. Αυτή η ευκαιρία 

της άµεσης σχέσης µε το εργαστηριακό περιβάλλον είναι και ό, τι 

σηµαντικότερο θεωρώ για κάποιον φοιτητή, πέρα από τις 

θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν οι διδακτορικοί φοιτητές της 

ΣΜΙΚ κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους. 

Πιστεύω ότι η δηµιουργία της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου 

ήταν ένα µεγάλο κατόρθωµα για το ΙΝΓΚ, διότι µέσω της 

εκπαίδευσης ολοκληρώνεται η πολύχρονη προσφορά του 

Ινστιτούτου στην έρευνα και στην παροχή διαγνωστικών 

υπηρεσιών. 

Αυτό θεωρώ ότι δίνει ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα σε µας, 

τους φοιτητές της Σχολής, αφού δια µέσου της έρευνάς µας 

συµβάλλουµε στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των ασθενών. 

Αυτός είναι άλλωστε και ο πιο σηµαντικός στόχος που µπορεί να 

έχει ένας ερευνητής και η κινητήριος δύναµη που δίνει νόηµα στις 

καθηµερινές προσπάθειες στο εργαστήριο!
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Η Σχολή µας, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, διοργάνωσαν 

τον 3ο Παγκύπριο διαγωνισµό γνώσεων CSMM Genius Genetics Quiz. Στην 1η θέση 

ισοβάθµησαν τα Λύκεια Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, Λευκωσία (Στέλλα Αναστασία 

Άρχοντα, Ρέα Κέρµπυ, Μάρκος Νικολάου, Καθηγήτρια η Όλγα Χαραλάµπους) και 

Αγίου Νεοφύτου, Πάφος (∆ιαµάντω Τσιακνί, Θεράπων Κωνσταντίνου, Παναγιώτης 

∆ηµητρίου, Καθηγήτρια η Ροδούλα Αβραάµ) και στην 2η θέση το Λύκειο 

Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα (‘Έλενα Ηλία, Ελένη Χρίστου, Στέλιος Παναγή, 

Καθηγήτρια η Μέλπω Μουαΐµη). Το βραβείο της 1ης θέσης δίνει την ευκαιρία στους 

µαθητές να παρακολουθήσουν από κοντά τις δραστηριότητες των τµηµάτων του 

Ινστιτούτου.
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