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Συνεχίζονται οι διακρίσεις για την πα-
ραλία των Ματάλων, η οποία και ήταν η 
πρώτη COVID Free παραλία στην Κρήτη 
τη φετινή σεζόν. 

Αυτή τη φορά, η διάκριση για την πα-
ραλία ήρθε μέσα από την επιτυχία του 
ναυαγοσώστη της Πέτρου Γαληνάκη ο 
οποίος και απέδειξε τις ικανότητες του 
στο Κύπελλο Ναυαγοσωστικής Ελλάδος 
κερδίζοντας δύο μετάλλια, ένα χρυσό 
στα 100 μέτρα ελεύθερο με εμπόδια και 
ένα αργυρό στα 100 μέτρα ρυμούλκη-
σης ανδρείκελου. 

Εκτός από την προσωπική επιτυχία 
του Πέτρου Γαληνάκη, οι διακρίσεις του 
αποτελούν τιμή και ικανοποίηση για τη 
Δημοτική Αρχή, η οποία και έχει δώσει 
τεράστια βαρύτητα στην ποιοτική και 
ουσιαστική αναβάθμιση όλων των πα-

ράλιων της, καθώς και για την  εταιρεία 
Μάταλα Μονομετοχική Δήμου Φαιστού 
Α.Ε. 

Τονίζεται ότι η παραλία των 
Ματάλων, είναι η μία από τις τρεις σε 
ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα 
Ηρακλείου που διαθέτει ναυαγοσώστη 
για τον Οκτώβριο, σε μια προσπάθεια 
για διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών 
της. 

«Αισθανόμαστε την ανάγκη να συγχα-
ρούμε τον Πέτρο Γαληνάκη για τη διά-
κριση του και να τον ευχαριστήσουμε 
για τις υπηρεσίες που προσέφερε καθ' 
όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και 
συνεχίζει να προσφέρει μέχρι σήμερα» 
αναφέρει σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος 
Φαιστού και πρόεδρος της  εταιρείας 
Γρηγόρης Νικολιδάκης. 

«Η νίκη και οι διακρίσεις του Πέτρου 
Γαληνάκη έρχονται να προστεθούν σε 
μια μεγάλη προσπάθεια που 
υλοποιούμε κάτω από τις δυσκολότερες 
συνθήκες πανδημίας και που 
επιβραβεύεται καθημερινά» αναφέρει 
από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της  
εταιρείας και πρόεδρος της τοπικής κοι-
νότητας Πιτσιδίων - Ματάλων, Κώστας 
Σπινθάκης. 

«Τη φετινή χρόνια μπήκαν κάποιες 
σοβαρές βάσεις και συνεχίζουμε αδιά-
κοπα δουλεύοντας ήδη από τώρα για 
την επόμενη σεζόν και την τουριστική 
αναβάθμιση του τόπου και του Δήμου 
μας» προσθέτει ο κ. Σπινθάκης.

Ο ναυαγοσώστης Πέτρος Γαληνάκης

Διάκριση για τον Αλέξιο Τζομπανάκη
Κρητική διάκριση είχαμε στο Διεθνή Δια-

γωνισμό Αρχιτεκτονικής «Eurasian Prize in 
Architecture», τα οποτελέσματα του οποίου 
ανακοινώθηκαν στις 3 Οκτωβρίου. 

Ο διαγωνισμός έγινε τα στα πλαίσια του δε-
καπενταετούς θεσμού  «Αrch Eurasia Interna-
tional Summit» από 1 ως 3 Οκτωβρίου στο  
Εkaterinburg στη Ρωσία.  

Το έργο του Αλέξιου Τζομπανάκη, ανα-
πληρωτή καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
του Πολυτεχνείου Κρήτης, με τίτλο «Azenha 
do Mar Urban Infill» απέσπασε το πρώτο 
βραβείο στην κατηγορία «Urban Develop-
ment-Confortable Urban Environment» και 
ξεχώρισε καθώς οι συμμετοχές ήταν περί τις 
450 από 53 χώρες.  

Η διάκριση υπήρξε διπλή καθώς στον ίδιο 
διεθνή διαγωνισμό το έργο «Drapetsona 
Brownfields Regeneration» (Ma_A-Mediter-
ranean architecture_Atelier-Αλέξιος Τζομπα-

νάκης, 
Alessandro Lanzetta) διακρίθηκε και με το 

δεύτερο βραβείο στην κατηγορία «Urban De-
velopment-Urban Environment Design».  

Η πολυμελής επιτροπή αξιολόγησης απο-
τελούνταν από διακεκριμένους αρχιτέκτονες, 
μεταξύ των οποίων οι Patrik Schumacher 
(Zaha Hadid Architects), Karim Rashid, Ben 
van Berkel,  

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να λά-
βει κανείς στο https://eurasian-
prize.ru/en/2020/10/07/18866/ 

Συλλέκτης διακρίσεων 
Οι διακρίσεις αυτές έρχονται ως συνέχεια 

μιας σειρας διακρίσεων για το αρχιτεκτονικό 
γραφείο του Α.Τζομπανάκη, το οποίο τον πε-
ρασμένο Απρίλιο τιμήθηκε με το πρώτο βρα-
βείο σε έκθεση αρχιτεκτονικού έργου, όπου 
συμμετείχε στην κατηγορία Urban 

Design/Landsape Design με το έργο Drape-
tsona Brownfields Regeneration. H έκθεση 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Διεθνούς 
Συνεδρίου Αρχιτεκτονικής S-Arch 2020 (7th 
International Conference on Architecture 
and Built Environment with Architecture 
Awards) 07-09/04/2020, Tokyo. 

Όπως δηλωσε ο κ. Α.Τζομπανάκης: «Οι 
διεθνείς αυτές βραβεύσεις μας συγκινούν 
τόσο σε επίπεδο επαγγελματικής αναγνώρι-
σης όσο και επιστημονικής δικαίωσης, καθώς 
πρόκειται για μελέτες που αφορούν στον 
αστικό σχεδιασμό με έμφαση στον σχεδιασμό 
δημόσιου χώρου ως συλλογικού αγαθού. 
Ένα πολύτιμο συλλογικό αγαθό, του οποίου 
η κομβική σημασία αναδεικνύεται ακόμα πε-
ρισσότερο στις πρωτόγνωρες συνθήκες που 
ζουμε.» 

Για πληροφορίες https://www.s-
arch.net/page-2 

Οι ομάδες μελέτης είναι οι εξής Azenha do 
Mar Urban Infill, αρχιτέκτονες 

Αλέξιος Τζομπανάκης, συνεργάτες Iωσήφ-
Πέτρος Αθανασίου και Στυλιανός Στεφανά-
κης. 

Drapetsona Brownfields Regeneration, 
Αρχιτέκτονες Ma_A (Mediterranean architec-
ture_Atelier), Αλέξιος Τζομπανάκης, Alessan-
dro Lanzetta, Διμέλλη Δέσποινα (Σύμβουλος 
για τον πολεοδομικό σχεδιασμό), συνεργάτες 
Βασίλειος Βιτωράκης. Φοιτητής αρχιτεκτονι-
κής. Κάρολος Ραάτ. Φοιτητής αρχιτεκτονικής, 
Χριστίνα Αντζουλάτου. Φοιτήτρια αρχιτεκτο-
νικής, Αλεξάνδρα Βλαζάκη. Φοιτήτρια αρχι-
τεκτονικής, Φωτεινή Θωμά. Φοιτήτρια αρχιτε-
κτονικής, Ξανθίππη Μυρτώ Μακρή. 
Φοιτήτρια αρχιτεκτονικής, Αδαμαντία Νίκα. 
Φοιτήτρια αρχιτεκτονικής, Μαρία Νικολου-
δάκη. Φοιτήτρια αρχιτεκτονικής και Ελένη 
Τσίχλη. Φοιτήτρια αρχιτεκτονικής. 

Ο Αλέξιος Τζομπανάκης, αναπληρωτής 
καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ο βραβευμένος 
ναυαγοσώστης

Έργα που διακρίθηκαν στον διεθνή διαγωνισμό αρχιτεκτονικής

Ανάγκες της ελληνικής ιχθυο-
καλλιέργειας για φαρμακευτικά 
προϊόντα και εμβόλια έρχεται να 
καλύψει η πρώτη εταιρεία θα-
λάσσιας βιοτεχνολογίας Aquatic 
Biologicals, που αποτελεί τεχνο-
βλαστό του Ινστιτούτου Θαλάσ-
σιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας 
και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ-
ΚΕΘΕ. 

Ο επικεφαλής της εταιρείας, 
δρ. Παντελής Καθάριος, σε συ-
νέντευξή του στην «Π» αναφέρει 
πως «νέα φάρμακα και ένζυμα με 
μεγάλο εύρος δραστικότητας 
μπορούν να προέλθουν από 
τους θαλάσσιους οργανισμούς. 
Οι δυνατότητες είναι απεριόρι-
στες και εμείς βρισκόμαστε 
ακόμα στην αρχή. Η πρόοδος 
στην τεχνολογία και στη γενετική 
θα δώσουν απίστευτη ώθηση σ’ 
αυτόν τον τομέα τα επόμενα χρό-
νια.» 

Το κείμενο της συνέντευξης 
έχει ως εξής: 

Η Aquatic Biologicals είναι 
η πρώτη εταιρεία spinoff του 
ΕΛΚΕΘΕ. Ποιος είναι ο στόχος 
της; 

«Η Aquatic Biologicals ιδρύ-
θηκε το 2019 έχοντας ως στόχο 
την ανάπτυξη και παραγωγή και-
νοτόμων προϊόντων πρόληψης 
ασθενειών των εκτρεφόμενων 
ψαριών σε ιχθυοκαλλιέργειες, 
όπως είναι τα αυτεμβόλια. Αυτό 
θα επιτευχθεί με την εμπορική 
αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων του εργαστηρίου 
μας στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας 
Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και 
Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) 
του Ελληνικού Κέντρου Θαλασ-
σίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Μέχρι 
σήμερα οι ανάγκες της ελληνικής 
ιχθυοκαλλιέργειας για φαρμα-
κευτικά προϊόντα και εμβόλια κα-
λύπτονται αποκλειστικά από εται-
ρείες του εξωτερικού, παρότι η 
Ελλάδα είναι από τις πλέον προ-
ηγμένες χώρες στην ιχθυοκαλ-
λιέργεια, και η μεγαλύτερη παρα-
γωγός θαλάσσιων ψαριών (εκτός 
σολομού) στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η ύπαρξη μιας τέτοιας 
εταιρείας στην Ελλάδα η οποία 
θα μπορεί να ανταποκρίνεται 
άμεσα στις υπάρχουσες αλλά και 
αναδυόμενες ασθένειες των 
εκτρεφόμενων ψαριών θα δια-
δραματίσει καταλυτικό ρόλο στη 
περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη της 
ιχθυοκαλλιέργειας στη χώρα.  

Τα προϊόντα μας θα μειώσουν 
έως και εξαλείψουν τη χρήση αν-
τιβιοτικών τόσο στην ιχθυοκαλ-
λιέργεια όσο και στους υπόλοι-
πους κλάδους ζωικής 
παραγωγής. Επιπλέον, βασική 
μας επιδίωξη είναι να δημιουργή-
σουμε μια παραγωγική επιχεί-
ρηση στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν 
μας αρκεί μόνο να εργαζόμαστε 
στην έρευνα και ανάπτυξη, ούτε 
θέλουμε να είμαστε οι μεσάζον-
τες μεταξύ των φαρμακευτικών 
εταιρειών και των ιχθυοκαλλιερ-
γειών. Θέλουμε να δημιουργή-
σουμε την απαραίτητη υποδομή 
ώστε να παράγουμε τα προϊόντα 

αυτά στην Ελλάδα. Φυσικά, εφό-
σον μιλάμε για μια φαρμακευτική 
εταιρεία το κόστος αυτών των 
υποδομών είναι ιδιαίτερα υψηλό 
και απαιτούν σημαντικές επενδύ-
σεις. Αυτός είναι ο ουσιαστικός 
λόγος που μας οδήγησε στην 
ίδρυση της Aquatic Biologicals 
ως ιδιωτική εταιρεία, καθώς τέ-
τοιου είδους δραστηριότητες δεν 
μπορεί να υλοποιούνται στο 
πλαίσιο ενός δημοσίου φορέα.»      

Αυτεμβόλια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Τι είναι τα αυτεμβόλια και 
πού χρησιμεύουν; 

«Τα αυτεμβόλια είναι προσαρ-
μοσμένα εμβόλια τα οποία παρά-
γονται κατά παραγγελία και χρη-
σιμοποιούνται για την πρόληψη 
συγκεκριμένων ασθενειών όταν 
δεν υπάρχουν στο εμπόριο αδει-
οδοτημένα εμβόλια για τις ασθέ-
νειες αυτές. Είναι εμβόλια άμεσης 
ανάγκης, τα οποία στην πράξη 
δεν έχουν σημαντικές τεχνικές 
διαφορές από τα εμπορικά εμβό-

λια, υπόκεινται όμως σε ιδιαίτε-
ρους περιορισμούς σε ότι αφορά 
στη χρήση τους. Η βασικότερη 
διαφορά είναι πως τα αυτεμβόλια 
δεν χρειάζονται άδεια κυκλοφο-
ρίας όπως συμβαίνει με τα υπό-
λοιπα κτηνιατρικά φάρμακα. Πα-
ράγονται χρησιμοποιώντας τον 
παθογόνο μικροοργανισμό που 
προκάλεσε την ασθένεια σε μια 
συγκεκριμένη μονάδα εκτροφής, 
μετά την απομόνωση και ταυτο-
ποίησή του. Τα αυτεμβόλια επι-
τρέπεται να χρησιμοποιηθούν 
αποκλειστικά στην μονάδα όπου 
απομονώθηκε ο παθογόνος μι-
κροοργανισμός και πουθενά αλ-
λού. Θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι τα αυτεμβόλια είναι «κομμένα 
και ραμμένα» για να αντιμετωπί-
σουν ένα συγκεκριμένο πρό-
βλημα που ανακύπτει σε μια μο-
νάδα εκτροφής και για το οποίο 
δεν υπάρχει λύση διαθέσιμη στο 
εμπόριο. Και ακριβώς επειδή εί-
ναι «κομμένα και ραμμένα» στο 
πρόβλημα προσφέρουν πιο απο-

τελεσματικές λύσεις από τα εμπο-
ρικά εμβόλια. Η χρήση των αυ-
τεμβολίων ελέγχεται από τις κτη-
νιατρικές αρχές και από τον ΕΟΦ 
ενώ η νομοθεσία που αφορά στις 
συνθήκες παραγωγής τους έχει 
αυστηροποιηθεί τα τελευταία 
χρόνια, ώστε να διασφαλίζεται η 
ποιότητα και η ασφάλεια τους 
αλλά και να μη γίνεται κατά-
χρησή τους. 

Τα τελευταία χρόνια η μεσογει-
ακή ιχθυοκαλλιέργεια διευρύνε-
ται σημαντικά με την εισαγωγή 
νέων ειδών όπως είναι το μαγιά-
τικο και ο κρανιός. Και ενώ η δι-
εύρυνση αυτή έχει θετικότατο αν-
τίκτυπο και στις εταιρείες αλλά 
και στους καταναλωτές οι οποίοι 
έχουν περισσότερες επιλογές 
ποιοτικών προϊόντων, από την 
άλλη δημιουργεί πρόβλημα διότι 
η αδειοδότηση νέων κτηνιατρι-
κών φαρμάκων και εμβολίων για 
νέα είδη είναι μια πολύ δαπα-
νηρή διαδικασία που επιπλέον 
απαιτεί και πολύ χρόνο. Οι μεγά-

λες φαρμακοβιομηχανίες δεν 
επενδύουν στην ανάπτυξη και 
αδειοδότηση νέων προϊόντων 
για νέα είδη ψαριών των οποίων 
η συνολική παραγωγή είναι μι-
κρή σε μέγεθος. Έτσι, το κενό 
αυτό καλύπτεται από τα αυτεμ-
βόλια. Επιπλέον, τα αυτεμβόλια 
αποτελούν το πρώτο βήμα για 
την ανάπτυξη και αδειοδότηση 
εμπορικών εμβολίων. Αποτε-
λούν ουσιαστικά τις πρώτες δοκι-
μές με τις οποίες σταδιακά θα 
αναπτυχθεί η απαιτούμενη τεχνο-
γνωσία για να περάσουμε στο 
επόμενο στάδιο, που είναι η ανά-
πτυξη ενός εμπορικού εμβολίου 
που θα έχει γενικότερη χρήση 
(πανευρωπαϊκή ή και παγκό-
σμια).» 

Η Θάλασσα 

Τι έχει να προσφέρει η θά-
λασσα στον άνθρωπο, σε 
ερευνητικό επίπεδο; 

«Η θάλασσα ήταν και παραμέ-
νει άρρηκτα συνδεδεμένη με τον 

άνθρωπο και επηρεάζει με πάρα 
πολλούς τρόπους την ευημερία 
του.  Μη ξεχνάμε ότι η ζωή ξεκί-
νησε στη θάλασσα! Είναι τόσα 
πολλά που έχει ήδη προσφέρει 
αλλά και που μπορεί να προσφέ-
ρει στο μέλλον που δεν μπορούν 
να απαριθμηθούν. Από την 
τροφή μέσω της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας μέχρι τη ναυ-
τιλία, το κλίμα αλλά και τη βιοτε-
χνολογία. Ειδικά στο θέμα της 
βιοτεχνολογίας έχει πλέον ανα-
πτυχθεί ένας νέος κλάδος ο 
οποίος ονομάζεται Γαλάζια Βιοτε-
χνολογία που αποτελεί προτεραι-
ότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και ασχολείται με την παραγωγή 
νέων προϊόντων από θαλάσσι-
ους οργανισμούς όπως είναι τα 
σφουγγάρια, τα φύκη αλλά και 
τα θαλάσσια μικρόβια. Νέα φάρ-
μακα και ένζυμα με μεγάλο εύ-
ρος δραστικότητας μπορούν να 
προέλθουν από τους θαλάσσι-
ους οργανισμούς. Οι δυνατότη-
τες είναι απεριόριστες και εμείς 

βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή. 
Η πρόοδος στην τεχνολογία και 
στη γενετική θα δώσουν απί-
στευτη ώθηση σ’ αυτόν τον το-
μέα τα επόμενα χρόνια.  

Θα ήθελα να δώσω μόνο δύο 
παραδείγματα που όμως δεί-
χνουν την συμβολή της θαλάσ-
σιας έρευνας στην γενικότερη 
επιστημονική πρόοδο που έχει 
ως στόχο την ευημερία του αν-
θρώπου. Το πλέον σύγχρονο ερ-
γαλείο που διαθέτει ο άνθρωπος 
για να παρέμβει, να τροποποιήσει 
ή και να διορθώσει το γενετικό 
κώδικα (DNA) των οργανισμών 
αλλά και του ανθρώπου είναι το 
περίφημο σύστημα CRISPR-Cas9. 
Η μοριακή αυτή τεχνική που έχει 
φέρει επανάσταση στην γενετική 
ανακαλύφθηκε μέσω της μελέ-
της του DNA θαλάσσιων μικρο-
βίων. Ένα άλλο παράδειγμα το 
οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο 
είναι το σκουαλένιο το οποίο 
προέρχεται από το συκώτι των 
καρχαριών και χρησιμοποιείται 
ως ανοσοενισχυτικό σε εμβόλια. 
Μάλιστα, κάποια από τα εμβόλια 
που αναπτύσσονται για τον κο-
ροναϊό θα έχουν ως ανοσοενι-
σχυτικό το σκουαλένιο. 

Η θαλάσσια βιοτεχνολογία εί-
ναι ένας ερευνητικός κλάδος αιχ-
μής που μπορεί να φέρει τη χώρα 
μας στην πρωτοπορία. Το Ινστι-
τούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιο-
τεχνολογίας και Υδατοκαλλιερ-
γειών ασχολείται με όλα αυτά τα 
αντικείμενα με έναν ολοκληρω-
μένο τρόπο καθώς διαθέτει όλα 
τα απαραίτητα εργαλεία αλλά και 
το ανθρώπινο επιστημονικό και 
τεχνικό προσωπικό.» 

Τελικά, η πολυπόθητη σύν-
δεση της έρευνας με την 
αγορά έχει επιτευχθεί; 

«Όχι, τουλάχιστον σε ικανο-
ποιητικό βαθμό. Η σύνδεση της 
έρευνας με την αγορά είναι μια 
πολύ δύσκολη υπόθεση και έχει 
πολλά προαπαιτούμενα και προ-
ϋποθέσεις τόσο για τις επιχειρή-
σεις όσο και για τους ερευνητές 
αλλά και για το κράτος. Τα τελευ-
ταία χρόνια παρατηρείται αύξηση 
του ενδιαφέροντος των επιχειρή-
σεων για συμμετοχή σε ερευνη-

τικά προγράμματα. Αυτό αρχικά 
ευνοήθηκε από τη παροχή επι-
δοτήσεων, όμως πλέον οι επιχει-
ρήσεις έχουν αντιληφθεί πως 
μέσα από την έρευνα μπορεί να 
έχουν πολλαπλά και ουσιαστικά 
οφέλη. Θα πρέπει η επικοινωνία 
μεταξύ ερευνητών και επιχειρή-
σεων να είναι αμφίδρομη και συ-
νεχής. Ο ρόλος του κράτους σ’ 
αυτό τον τομέα πρέπει να είναι 
καταλυτικός. Και ο ερευνητής 
όμως από την πλευρά του, ειδικά 
όταν ασχολείται με την εφαρμο-
σμένη έρευνα θα πρέπει να έχει 
κατά νου πως οι προσπάθειές 
του με έμμεσο ή άμεσο τρόπο 
πρέπει να βοηθήσουν την αγορά. 
Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν 
έχουμε φτάσει στο επιθυμητό ση-
μείο που τόσο έχουμε ανάγκη. Η 
κυριότερη αιτία είναι η ύπαρξη 
σοβαρών γραφειοκρατικών αγ-
κυλώσεων αλλά και η ασυνέχεια 
στις πολιτικές που εφαρμόζον-
ται.» 

Ποια είναι η συμβολή του 
Υπουργείου Ανάπτυξης σε 
όποια προσπάθεια γίνεται; 

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει 
συμβάλει πάρα πολύ στις μέχρι 
τώρα προσπάθειες. Εδώ θα 
ήθελα να επισημάνω πως η τε-
χνογνωσία που υπάρχει σήμερα 
στην Aquatic Biologicals και ανα-
πτύσσεται εδώ και 15 χρόνια στο 
ΕΛΚΕΘΕ, αποκτήθηκε εν μέρει με 
χρηματοδοτήσεις μέσω ανταγω-
νιστικών ερευνητικών προγραμ-
μάτων από την ΕΕ, αλλά και από 
εθνικούς πόρους των Υπουρ-
γείων Ανάπτυξης, Παιδείας και 
Αγροτικής Οικονομίας.  

Η Aquatic Biologicals συμμε-
τείχε το 2019 στο πρόγραμμα 
Ερευνώ, Καινοτομώ, Δημιουργώ 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και η 
πρόταση της ήρθε πρώτη στη 
δράση που αφορά στην αξιοποί-
ηση ερευνητικών αποτελεσμά-
των λαμβάνοντας κρατικής χρη-
ματοδότηση ύψους 835.000 
ευρώ υπό την προϋπόθεση αντί-
στοιχης χρηματοδότησης από 
ιδιωτικούς πόρους. Πλέον είμα-
στε στη διαδικασία προσέλκυσης 
επενδυτών για να ολοκληρώ-
σουμε το έργο.»

Τα προϊόντα της εταιρείας στόχο έχουν να μειώσουν έως και να εξαλείψουν τη χρήση αντιβιοτικών τόσο στην ιχθυοκαλλιέργεια όσο και στους υπόλοιπους 
κλάδους ζωικής παραγωγής

Ο επικεφαλής της Aquatic Biologicals,  
δρ. Παντελής Καθάριος 

Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΣΤΗΝ “Π” 

Η επιστήμη άλλαξε την ιχθυοκαλλιέργεια
Της Κατερίνας Μυλωνά

«Η θαλάσσια βιοτεχνολογία είναι ένας ερευνητικός κλάδος αιχμής που μπορεί να φέρει τη χώρα μας στην πρωτοπορία», αναφέρει
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