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Ο ΔΡ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΣΑΞΙΔΕΨΕ ΣΟ ΚΟΙΝΟ ΣΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΙΑΣΡΙΚΗ  

30 χρόνια ταξίδι ςτην επιςτήμη και την ιατρική  

 

Σϋ ζνα τριαντάχρονο ταξίδι ςτθν επιςτιμθ και τθν ιατρικι περιπλανικθκαν όςοι παρευρζκθκαν 

ςτθν πρϊτθ Διάλεξη Νέμιτσας που ζδωςε ο Κακθγθτισ Ελευκζριοσ Φ. Διαμαντισ ςτο 

Πανεπιςτιμιο Κφπρου ςτισ 15 Ιουνίου 2011. Ο Δρ Διαμαντισ παρουςίαςε τθ ςκλθρι δουλειά 

που πραγματοποιικθκε από τον ίδιο και τθν ομάδα του τα τριάντα τελευταία χρόνια. 

Αποδίδοντασ φόρο τιμισ ςτθν οικογζνειά του και τουσ κακθγθτζσ του ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

προχϊρθςε ςτθν περιγραφι των ερευνθτικϊν του ενδιαφερόντων. Μετριοπακισ για τθ δουλειά 

που εκπόνθςε ςτο Τορόντο και υπεριφανοσ για τα «ανκρωποχρόνια» που, όπωσ είπε, πζραςε 

μαηί με τουσ ςυνεργάτεσ και τουσ φοιτθτζσ του ανζφερε ωσ μεγαλφτερο επίτευγμά του τθ 

ςυνειςφορά του ςτθ μόρφωςθ, τθν επαγγελματικι ςταδιοδρομία και τθν προςωπικι ηωι 

εκατοντάδων ανκρϊπων με τουσ οποίουσ ςυνεργάςτθκε τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτόσ είναι ο 

άνκρωποσ που με τθν ομάδα του, ωσ κάτοχοσ τθσ ζδρασ Hold´em for life για τουσ βιοδείκτεσ 

του καρκίνου του προςτάτθ, επικεφαλισ τθσ κλινικισ βιοχθμείασ ςτο University Health 

Network και Mount Sinai Hospital, και κακθγθτισ και επικεφαλισ του τμιματοσ Κλινικισ 

Βιοχθμείασ ςτο Πανεπιςτιμιο του Σορόντο, δραςτθριοποιείται ςτθν ζρευνα για τθ μελζτθ τθσ 

οικογζνειασ ενηφμων των καλλικρεϊνών και τθ ςυςχζτιςι τουσ με τθ φυςιολογία και τθν 

πακοφυςιολογία  του οργανιςμοφ μασ, τθν αναηιτθςθ νζων μοριακών δεικτών για τθν 

ζγκαιρθ διάγνωςθ του καρκίνου με πρωτεομικζσ μεκόδουσ, τθ μοριακι μελζτθ τθσ 

καρκινογζνεςθσ και τθσ μετάςταςθσ, τθν ανακάλυψθ νζων κεραπευτικϊν αγωγϊν, τθ μελζτθ 

των μθχανιςμϊν ανδρικισ ςτειρότθτασ, τθ μελζτθ τθσ πακοφυςιολογίασ των αυτο-άνοςων 

πακιςεων και τθν μελζτθ νευροεκφυλιςτικϊν αςκενειϊν, όπωσ θ νόςοσ του Alzheimer.  



 

Η Διάλεξθ Νζμιτςασ,  με ςυνδιοργανωτζσ το Πανεπιςτιμιο Κφπρου, το Ίδρυμα Τάκθσ και Λοφκθ 

Νζμιτςασ και τον Παγκφπριο Ιατρικό Σφλλογο, ιταν θ πρϊτθ από τισ Διαλζξεισ Νζμιτςασ, οι 

οποίεσ ευελπιςτοφν να γνωςτοποιιςουν ςτο ευρφτερο κοινό τα επιτεφγματα διακεκριμζνων 

Κυπρίων ςτουσ οποίουσ απονζμεται το βραβείο NEMITSAS.  

 

Χαιρετιςμοφσ εκ μζρουσ των ςυνδιοργανωτϊν απθφκυναν, ο Κακθγθτισ Μάριοσ Μαυρονικόλασ, 

Αντιπρφτανθσ Διεκνϊν Σχζςεων, Οικονομικϊν και Διοίκθςθσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, ο κ. 

Τάκθσ Νζμιτςασ, Πρόεδροσ του Ιδρφματοσ Τάκθ και Λοφκθ Νζμιτςασ, ενϊ τον ομιλθτι 

παρουςίαςε ο Δρ Σταφροσ Σταφρου, Πρόεδροσ του Ιατρικοφ Συλλόγου Λευκωςίασ – Κερφνειασ 

«Ιπποκράτθσ». Στο χαιρετιςμό του, ο Κακθγθτισ Μάριοσ Μαυρονικόλασ αναφζρκθκε ςτθν αξία 

τθσ περιπλάνθςθσ ςε εμπειρίεσ ανκρϊπων όπωσ είναι ο Κακθγθτισ Διαμαντισ που με τθν 

αριςτεία και τθ διάκριςι τουσ ςτο εξωτερικό ςυνειςφζρουν τα μζγιςτα ςτθν ανκρωπότθτα: 

«Είναι ςτιγμζσ που ο νουσ του ανκρϊπου ταξιδεφει ςε μζρθ μακρινά για να αγναντζψει το 

άγνωςτο. Το ταξίδι περνάει ποτάμια, κάλαςςεσ και ωκεανοφσ. O νουσ ταξιδεφει ανάλαφρα για 

να φτάςει ακοφραςτοσ ςε τόπουσ μακρινοφσ. Κι ο ταξιδιϊτθσ κθςαυρίηει τισ αναμνιςεισ απ το 

ταξίδι.»   

 

Τζλοσ ανακοίνωςθσ 


