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Ο Καθηγητής Γεώργιος Π. Χρούσος λαμβάνει το βραβείο “2023 
Transatlantic Alliance Award” 
 

Η Αμερικανικι Ενδοκρινολογικι Εταιρία (Endocrine Society) και θ Ευρωπαϊκι Ενδοκρινολογικι Εταιρία 

[European Society of Endocrinology -(ESE)] βραβεφουν - από κοινοφ - τον Κακθγθτι Γ.Π. Χροφςο με το 

Transatlantic Alliance Award για το 2023.  

 

Ο Γεϊργιοσ Π. Χροφςοσ είναι Ομότιμοσ Κακθγθτισ Παιδιατρικισ και Ενδοκρινολογίασ ςτθν Ιατρικι Σχολι 

του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Ε.Κ.Π.Α.). Είναι, επίςθσ, κάτοχοσ  τθσ Ζδρασ 

UNESCO ςτθν Εφθβικι Υγεία και Ιατρικι απο το 2010, και επί ςειρά ετϊν, Διευκυντισ του Ερευνθτικοφ 

Πανεπιςτθμιακοφ Ινςτιτοφτου Υγείασ Μθτζρασ, Παιδιοφ και Ιατρικισ Ακριβείασ του Εκνικοφ και 

Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

 

Το βραβείο «Transatlantic Alliance Award», το οποίο ξεκίνθςε ςτο 2021, αναγνωρίηει διεκνείσ θγζτεσ τθσ 

επιςτιμθσ, οι οποίοι ςυνειςζφεραν τα μζγιςτα ςτθν ζρευνα τθσ ενδοκρινολογίασ και ςτισ δφο μεριζσ του 

Ατλαντικοφ, δθλαδι ςτθν Ευρϊπθ και ςτισ Η.Π.Α. 

 

Ο Γ. Π. Χροφςοσ ζχει  ζξοχθ και ευρεία ςυνειςφορά ςτθν ζρευνα τθσ Ενδοκρινολογίασ και του 

Μεταβολιςμοφ, ιδιαίτερα ςτθν Βιολογία και τθν Ιατρικι του Στρεσ και ςτισ διαταραχζσ του άξονα 

υποκαλάμου-υπόφυςθσ-επινεφριδίων (ΥΥΕ). Μζςω των παρατθριςεων  και μελετϊν του,  ζβαλε τον 

ακρογωνιαίο λίκο ςτθν κατανόθςθ του ςυςτιματοσ ςθματοδότθςθσ των γλυκοκορτικοειδϊν (κορτιηόνθσ) 

ςτο κφτταρο και αποκρυπτογράφθςε τισ βαςικζσ μεταβολικζσ και κλινικζσ λειτουργίεσ και επιπτϊςεισ του 

ςτθν υγεία και τθ νόςο. Το όλο ζργο του άνοιξε νζουσ ορίηοντεσ ςτθν ζρευνα για ζνα ευρφ φάςμα 

ςφνκετων και πολφπλοκων ανκρϊπινων διαταραχϊν, -όπωσ το άγχοσ, θ κατάκλιψθ, οι διατροφικζσ 

διαταραχζσ, θ παχυςαρκία, το μεταβολικό ςφνδρομο, οι διαταραχζσ του φπνου, κακϊσ και οι 

φλεγμονϊδεισ,  αυτοάνοςεσ και αλλεργικζσ πακιςεισ,- και ςυνειςζφερε ςτισ  κεραπείεσ τουσ.  

 

To 2011 βραβεφτθκε με τθν διακεκριμζνθ Ζδρα John Kluge ςτθν Τεχνολογία και Κοινωνία (“Distinguished 

John Kluge Chair in Technology and Society”), ςτθν Βιβλιοκικθ του Αμερικανικοφ Κογκρζςου, ςτθν 

Ουάςιγκτον των Η.Π.Α, για τθ ςυνειςφορά του ςτθν κατανόθςθ των μθχανιςμϊν τθσ πακοφυςιολογίασ του 

ςτρεσ και τθ ςθμαντικι επίδραςθ που είχε αυτό ςτισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ από τθν αρχαιότθτα. Ο 

κακθγθτισ Χροφςοσ εργάςτθκε για περιςςότερο από 2 δεκαετίεσ ςτο Εκνικό Ινςτιτοφτο Υγείασ του Παιδιοφ 

και τθσ Ανκρϊπινθσ Ανάπτυξθσ (Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human 
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Development, NICHD) των Εκνικϊν Ινςτιτοφτων Υγείασ των Η.Π.Α., όπου διετζλεςε Διευκυντισ Ερευνϊν 

(Senior Investigator) και  Διευκυντισ του Tμιματοσ Παιδιατρικισ kai Αναπαραγωγικισ Ενδοκρινολογίασ. 

 

Κατά τθ βράβευςι του, θ Πρόεδροσ τθσ Endocrine Society,  Ursula B. Kaiser, M.D., είπε: “Είμαςτε 

ενκουςιαςμζνοι που τιμοφμε τον Κακ. Χροφςο για τισ εντυπωςιακζσ ερευνθτικζσ του ςυνειςφορζσ και τθν 

προςφορά του ςτθν εκπαίδευςθ ιατρϊν-επιςτθμόνων και ερευνθτϊν ςτο NICHD, και ανυπομονοφμε να 

αναγνωρίςουμε τα επιτεφγματά του ςτθν ετιςια ςυνάντθςι μασ.”  

 

 “Ο Γεϊργιοσ Χροφςοσ είναι ζνασ  εξαιρετικόσ επιςτιμονασ, ζνασ γίγαντασ τθσ επιςτιμθσ. Στο βιογραφικό 
του μετράει πάνω από 1000 μελζτεσ βαςικισ ζρευνασ και κλινικϊν δοκιμϊν, ενϊ το ζργο του ζχει πάνω 
από 180.000 ετεροαναφορζσ. Ειςιγαγε τθν ζννοια τθσ ιςτικισ αντίςταςθσ και υπερευαιςκθςίασ ςτα 
γλυκοκορτικοειδι, που προκαλοφν πολλζσ κοινζσ ανκρϊπινεσ αςκζνειεσ, τόςο λόγω γενικευμζνων, όςο 
και ςτοχευμζνων αλλοιϊςεων ςτουσ ανκρϊπινουσ ιςτοφσ, οι οποίεσ, μαηί με τθν ζρευνά του ςτθν 
ενδοκρινολογία του ςτρεσ και ςτον άξονα ΥΥΕ, τον ζκαναν ζναν από τουσ 100 πιο αναφερόμενουσ ιατροφσ-
επιςτιμονεσ διεκνϊσ», διλωςε ο Πρόεδροσ τθσ European Society of Endocrinology, κακθγθτισ Martin 
Reincke, M.D. 
 
Συνζχιςε, λζγοντασ: “Ωσ Διευκυντισ Ερευνϊν και Διευκυντισ του Τμιματοσ Παιδιατρικισ και 
Αναπαραγωγικισ Ενδοκρινολογίασ των Εκνικϊν Ινςτιτοφτων Υγείασ (National Institutes of Health), και εν 
ςυνεχεία ωσ διευκυντισ τθσ Α’ Παιδιατρικισ Κλινικισ τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Ε.Κ.Π.Α., ο Κακ. Χροφςοσ  
διεφκυνε δφο από τα καλφτερα προγράμματα επιςτθμονικισ ενδοκρινολογικισ κατάρτιςθσ ςτθν 
Βιοιατρικι Ζρευνα ςτον κόςμο, προωκϊντασ παράλλθλα τθ ςταδιοδρομία περιςςότερων από 60 
διακεκριμζνων, βραβευμζνων, παγκoςμίου αναγνϊριςθσ ιατρϊν-επιςτθμόνων και επιςτθμόνων, πολλοί 
από τουσ οποίουσ προζρχονται από τθν Ευρϊπθ. Η European Society of Endocrinology και θ Endocrine 
Society είναι περιφανεσ που απονζμουν ςε μια τζτοια διακεκριμζνθ προςωπικότθτα το Transatlantic 
Alliance Award 2023. Τα επιτεφγματά του κακθγθτοφ Χροφςου κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριοποίθςισ 
του ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ ςυμβαδίηουν απόλυτα με αυτά των Ηνωμζνων Πολιτειϊν τθσ Αμερικισ”. 
 

Ο Γ.Π. Χροφςοσ κα παρουςιάςει διάλεξθ ςτισ ολομζλειεσ των δφο Εταιριϊν με τίτλο : “The Endocrine Basis 

and Implications of Stress and Its Management,” (Η Ενδοκρινολογικι Βάςθ και Επιπτϊςεισ του Στρεσ και 

τθσ Διαχείριςισ του) ςτο ςυνζδριο τθσ Endocrine Society,  ENDO το 2023. Το ςυνζδριο κα λάβει χϊρα ςτο  

Chicago, Illinois, ςτισ Η.Π.Α ςτισ 15-18 Ιουνίου 2023. Ο Κακ. Χροφςοσ κα δϊςει τθν ίδια διάλεξθ ςτο 25ο 

Συνζδριο τθσ Ευρωπαϊκισ Εταιρίασ Ενδοκρινολογίασ, ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, ςτισ 13-16 Μαΐου 2023.  

 

Οι υποψθφιότθτεσ για τθ βράβευςθ του βραβείου «Transatlantic Alliance Award» για το 2024 κα 

ξεκινιςουν αργότερα μζςα ςτο ζτοσ.  

 

### 

 

About the Endocrine Society 

Οι ενδοκρινολόγοι βρίςκονται ςτον πυρινα τθσ επίλυςθσ των πιο πιεςτικϊν προβλθμάτων υγείασ τθσ 

εποχισ μασ, από τον διαβιτθ και τθν παχυςαρκία ζωσ τθ ςτειρότθτα, τθν υγεία των οςτϊν και τουσ 

καρκίνουσ που ςχετίηονται με τισ ορμόνεσ. Η Endocrine Society είναι ο παλαιότεροσ και μεγαλφτεροσ 

οργανιςμόσ επιςτθμόνων ςτον κόςμο που είναι αφοςιωμζνοσ ςτθν ζρευνα ορμονϊν και ιατροφσ που 

φροντίηουν άτομα με ορμονολογικζσ διαταραχζσ.  

 

Η Εταιρεία ζχει περιςςότερα από 18.000 μζλθ, ςυμπεριλαμβανομζνων επιςτθμόνων, γιατρϊν, 

εκπαιδευτικϊν, νοςοκόμων και φοιτθτϊν ςε 122 χϊρεσ.  



 

 

 
 

To learn more about the Society and the field of endocrinology, visit our site at www.endocrine.org. Follow 

us on Twitter at @TheEndoSociety and @EndoMedia. 

 

About the European Society of Endocrinology 

Η Ευρωπαϊκι Εταιρεία Ενδοκρινολογίασ (ESE) παρζχει μια πλατφόρμα για τθν ανάπτυξθ και τθν ανταλλαγι 

κορυφαίων ερευνϊν και βζλτιςτων γνϊςεων ςτθν ενδοκρινολογικι επιςτιμθ και ιατρικι. Ενϊνοντασ και 

εκπροςωπϊντασ κάκε τμιμα τθσ ενδοκρινικισ κοινότθτασ, είμαςτε ςτθν καλφτερθ κζςθ για να 

βελτιϊςουμε τθ ηωι των αςκενϊν. Με περιςςότερα από 5.000  μζλθ και μζςω των 51 Εκνικϊν Εταιρειϊν 

που ςυμμετζχουν ςτο Συμβοφλιο Συνδεδεμζνων Ευρωπαϊκϊν Εταιρειϊν τθσ ESE (ECAS), θ ESE 

αντιπροςωπεφει μια κοινότθτα άνω των 20.000 Ευρωπαίων ενδοκρινολόγων. Η ESE ενθμερϊνει τουσ 

υπεφκυνουσ χάραξθσ πολιτικισ για τισ αποφάςεισ για τθν υγεία ςτο υψθλότερο επίπεδο μζςω  

προςπακειϊν ςυνθγορίασ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. 

 

To find out more, please visit www.ese-hormones.org.   

 

Follow us on Twitter @ESEndocrinology, Facebook @EuropeanSocietyofEndocrinology and LinkedIn: 

linkedin.com/company/european-society-of-endocrinology.  
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