Η 27χρονη βιολόγος από τη Θεσσαλονίκη είναι το αστέρι της NASA!

Με τo Βραβείο «Επιστήμης & Έρευνας 2016» θα βραβευτεί από τα Διεθνή Βραβεία G.
Sciacca η Ελληνίδα Βιολόγος Ελένη Αντωνιάδου.
Το 2011 έκανε πραγματικότητα την πρώτη επιτυχή μεταμόσχευση τεχνητού οργάνου στον
κόσμο, δημιουργώντας μια τεχνητή τραχεία για 36χρονη -στο τελικό στάδιο- καρκινοπαθή.
Η Ελένη Αντωνιάδου, 27 ετών, γεννημένη το 1987 στη Θεσσαλονίκη με καταγωγή από την Οξυά
Ιωαννίνων και το Λιπαρό Πέλλας,είναι μια εξαιρετική επιστήμονας, ερευνήτρια Βιολόγος και συνιδρύτρια της start up «Μεταμόσχευση χωρίς Δωρητές (Transplants Without Donors), με στόχο την
μεταμόσχευση με τεχνητά όργανα από βιοϋλικά και βιοκύτταρα.

Η Γενική Γραμματέας των Διεθνών Βραβείων G.Sciacca, Αρχαιολόγος –Επικοινωνιολόγος, Βίκυ
Μπαφατάκη, δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για όλους τους Έλληνες που για 2η χρονιά το Βραβείο
Επιστήμης πηγαίνει σε ελληνικά χέρια, στην εξαιρετική επιστήμονα, στη Βιολόγο της NASA, Ελένη
Αντωνιάδου.
Επίσης, είναι συγκινητική στιγμή για μένα και για τους συνεργάτες μου, όταν ηχηρά ονόματα Ελλήνων
επιστημόνων επιβραβεύονται για την τεράστια προσφορά τους στην Επιστήμη και στην ανθρωπότητα.
Είναι τα λαμπερά στολίδια που δίνουν ελπίδα σε μια ραγισμένη Ελλάδα».

Η Ελένη Αντωνιάδου σπούδασε στην Ελλάδα
πληροφορική με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές
σπουδές της στα αντικείμενα «Βιομηχανική»,
«Νανοτεχνολογία και Αναγεννητική Ιατρική» και στη
«Διοίκηση Επιχειρήσεων για Βιοεπιστήμονες» στο
Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις και στο Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου.
Ασχολείται επισταμένα με την διερεύνηση της δυνατότητας
αποκατάστασης της λειτουργίας των οργάνων και των
ιστών, με τη βοήθεια των βλαστικών κυττάρων, η οποία
γνωρίζει μεγάλη άνθιση τα τελευταία χρόνια.

Η NASA επέλεξε την Ελένη το 2012 μεταξύ 1.200 φοιτητών για να φοιτήσει στη NASA Academy.
Σήμερα, εργάζεται στον «Τομέα Βιοεπιστημών, Νανοτεχνολογίας και Εξερεύνησης του πλανήτη
Αρη» στη Σίλικον Βάλεϊ στον τομέα της νανοτεχνολογίας και της συνθετικής βιολογίας, όπως επίσης και
στο τμήμα εκπαίδευσης αστροναυτών για βιοϊατρικά πειράματα.
Το επίκεντρο του ενδιαφέροντός της, όμως, είναι ο άνθρωπος και μέλημά της, η επούλωση του
ανθρώπινου πόνου. Η νεαρή ερευνήτρια τιμήθηκε για το ερευνητικό της έργο σε ειδική τελετή που
πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της διοργάνωσης “2013 FDM Everywoman in Technology
Awards”.

Το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής της όμως, παραδέχεται ότι είναι ο εθελοντισμός. Η ζωή της άλλαξε
ριζικά στο πρώτο εθελοντικό ταξίδι που έκανε, ως επικεφαλής της ιατρικής αποστολής σε συνεργασία
με τον Διεθνή Οργανισμό Ανακούφισης του Πόνου των Παιδιών, στη Λατινική Αμερική.
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