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“Εύρηκα-εύρηκα” από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής και το Mathesis
Τη θέσπιση του Βραβείου ∆ηµιουργικής ∆ιδασκαλίας
“Εύρηκα-Εύρηκα” ανακοίνωσαν
το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του
Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας, οι Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις
Κρήτης και το Mathesis των Πανεπιστηµιακών Εκδόσεων
Κρήτης.
Εδώ και πολλά χρόνια η
επιστηµονική εκπαίδευση
(science education) στη χώρα
µας φαίνεται να έχει χάσει τον
στόχο της. Μαθητές και
εκπαιδευτικοί του ελληνικού λυκείου αισθάνονται αµοιβαία εγκλωβισµένοι σ’ ένα στείρο
σύστηµα εξετασιοκεντρικής µάθησης µε φόντο και τελικό κριτή

των προσπαθειών τους τις πανελλήνιες εξετάσεις. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το ανήσυχο πνεύµα της επιστήµης και το κατ’ εξοχήν
χαρακτηριστικό της να διεγείρει
την περιέργεια για τον φυσικό
κόσµο και να καλλιεργεί την ικανότητα να θέτουµε ερωτήµατα
και να αναζητούµε τις απαντήσεις τους, δύσκολα βρίσκει θέση.
Ο σκοπός του βραβείου είναι
να ασκήσει µια µικρή
αντίστροφη επίδραση σ’ αυτή τη
µακροχρόνια τάση ποιοτικής
υποβάθµισης της επιστηµονικής
εκπαίδευσης στη χώρα.
Το βραβείο απευθύνεται
στους(στις) ανήσυχους(-ες) εκπαιδευτικούς που πειραµατίζον-

ται µε δηµιουργικότερες µορφές
διδασκαλίας και µάθησης, είτε
στο κύριο σώµα του σχολικού

προγράµµατος -αν και τα περιθώρια εκεί είναι πολύ στενά- είτε
εκτός σχολικού ωραρίου ή,

ακόµα στους οµίλους ειδικών ενδιαφερόντων όπου αυτοί υπάρχουν.

Ειδικότερα το βραβείο απονέµεται ανά διετία για εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες εµπνέονται από το πιο ελκυστικό και
ταυτόχρονα το πιο δυναµικό κοµµάτι της θεµελιώδους φυσικής
σήµερα:την Αστρονοµία.
Το βραβείο συνοδεύεται από
χρηµατικό έπαθλο 3.000€ εκ των
οποίων τα 2.000€ δίνονται
στον(-ην) βραβευόµενο (-η) εκπαιδευτικό και τα 1.000€ στο
σχολείο του(της) υπό µορφή εργαστηριακού ή άλλου
εξοπλισµού που θα προορίζεται
για το Αστρονοµικό Εργαστήριο
του σχολείου. Το βραβείο µπορεί
να απονεµηθεί και σε µια οµάδα
εκπαιδευτικών που συνεργάστη-

καν για την πραγµατοποίηση
µιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας άξιας να βραβευθεί.
Η καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής υποψηφιοτήτων για το
βραβείο “Εύρηκα-Εύρηκα” για το
2021, είναι η 31 Μαΐου 2021.
Πρόεδρος της επιτροπής είναι
ο κ. Στέφανος Τραχανάς,
αντιπρόεδρος η κ. Βασιλική Παυλίδου, µέλη οι κ.κ. Μαργαρίτα
Μεταξά, Μιχάλης Ορφανάκης,
Θοδωρής Πιερράτος, Κωνσταντίνος Τάσσης.
Για πληροφορίες
http://www.eurekaprize.gr/?fbcli
d=IwAR2eRVjNdi2SRlgFDPLh2tzC
IpledSDhxpBBM5aNOTJsA428Vq
tP4tZZwQQ.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΩΤΗ
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Συνέντευξη στην Κατερίνα Μυλωνά
Πόσο χρήσιµοι µπορεί να είναι για τον κόσµο µας οι
µύκητες, όπως οι µούχλες και τα µανιτάρια; Η επιστήµη
διερευνά τρόπους να αξιοποιήσει τις ξεχωριστές δυνατότητες που έχουν οι µύκητες προς όφελος του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, όπως αποδεικνύεται από την
έρευνα της δρ. Αναστασίας Γιώτη, από το Ινστιτούτο
Θαλάσσιας Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΕΛΚΕΘΕ.
Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Π» µιλάει για
τη δουλειά της, τη βιοπληροφορική και τους ορίζοντες
που άνοιξε στην έρευνα, ενώ τονίζει πως «η πανδηµία
COVID-19 µας έδειξε ελπίζω τη σηµασία της σταθερής
χρηµατοδότησης της βασικής έρευνας, χωρίς την οποία
αυτή τη στιγµή δε θα µπορούσαµε να σχεδιάζουµε εµβόλια».
Το κείµενο της συνέντευξης έχει ως εξής:
Τι µπορεί να µας προσφέρει η µελέτη των µυκήτων;
Τι έχετε ανακαλύψει µέχρι σήµερα και τι ελπίζετε ότι θα
προκύψει από την έρευνά σας;
«Οι µύκητες (ζύµες, µούχλες, µανιτάρια) είναι µια
από τις µεγαλύτερες, παλιότερες και πιο ετερογενείς
οµάδες οργανισµών στον πλανήτη. Ζουν σε όλα τα περιβάλλοντα, ακόµα και σε πολύ ακραία, γιατί µπορούν
να προσαρµόζονται γρήγορα (όπως όλα τα µικρόβια).
Αυτή η προσαρµοστικότητα είναι και το πιο συναρπαστικό τους γνώρισµα, το οποίο µελετώ: Κάποιοι αναπτύσσουν παρασιτικές σχέσεις µε ζώα ή φυτά, ενώ κάποιοι οι περισσότεροι- συµβιωτικές/ωφέλιµες. Ενδεικτικά, στο
διδακτορικό µου στη Γαλλία, ανακάλυψα σε ένα µύκητα
- ζιζάνιο τα γονίδια (κοµµάτια του DNA) που σχετίζονται
µε την ικανότητά του να προσβάλλει τα αµπέλια, προκαλώντας σηµαντικές ετήσιες καταστροφές στην παραγωγή
κρασιού. Σε µια άλλη έρευνα µετά το διδακτορικό µου,
µελέτησα κάποια είδη που πρωτοστατούν στην αναγέννηση των µεσογειακών δασών µετά από φωτιές. Εκεί
ανακαλύψαµε τους διαφορετικούς µηχανισµούς αυτοαναπαραγωγής που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της εξελικτικής ιστορίας τους. H στρατηγική αυτή της αυτο-αναπαραγωγής τους επιτρέπει να εξαπλώνονται πιο
γρήγορα, αλλά σε βάθος χρόνου µπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, καθώς δείξαµε ότι περιορίζει την ποικιλότητα των γονιδίων που «κυκλοφορούν» στον πληθυσµό.
Σύµφωνα µε µια εξελικτική υπόθεση, αυτό µπορεί να
οδηγήσει στην εξαφάνιση ενός είδους.
Ίσως να αναρωτιέστε γιατί µας ενδιαφέρει η επιβίωση
αυτών των ειδών, και εδώ θα σας δώσω ένα παράδειγµα
από τις τωρινές µου µελέτες στο ΕΛΚΕΘΕ. Οι µύκητες θεωρούνται οι σηµαντικότεροι ανακυκλωτές στη φύση,
χάρη στην ικανότητα που έχουν να µετατρέπουν σχεδόν
τα πάντα σε τροφή. Την ικανότητα αυτή την οφείλουν σε
ένα εντυπωσιακό οπλοστάσιο ενζύµων, µέσω των
οποίων διασπούν την οργανική ύλη. Προσαρµοζόµενοι
µάλιστα σε νέα περιβάλλοντα, που σε µεγάλο βαθµό διαµορφώνει ο άνθρωπος µε τις δραστηριότητες του, µπορούν να διασπούν και νέες ουσίες, όπως οι χλωριωµένοι
ρύποι που συναντάµε στη θάλασσα. Ο καθαρισµός τoυ
περιβάλλοντος µε τη βοήθεια µικροοργανισµών ονοµάζεται βιο-αποκατάσταση (bioremediation). Aυτή την ιδέα
διερευνούµε σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στα πλαίσια του προγράµµατος CMBR, για την
µελέτη και αειφόρο αξιοποίηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, µε συγχρηµατοδότηση Ευρωπαϊκής Ενωσης
και Ελλάδας. Χρησιµοποιώντας µεθόδους βιοπληροφορικής, ψάχνουµε στο γενετικό υλικό (DNA) θαλασσίων
µυκήτων, ένζυµα που διασπούν ρύπους. Υπάρχει µεγάλη
πιθανότητα να ανακαλύψουµε σε αυτή τη συλλογή και
νέα, άγνωστα είδη µυκήτων, όπως αυτά που συµβιώνουν µε σπόγγους, κοράλλια, κτλ. Κι αυτό γιατί από τα 6
περίπου εκατοµµύρια είδη µυκήτων που εκτιµάµε ότι
υπάρχουν στον πλανήτη, γνωρίζουµε µόνο 70.000, που
στην πλειοψηφία τους είναι χερσαία. Η προοπτική ανα-

κάλυψης νέων ειδών είναι θελκτική για κάθε επιστήµονα.
Πιο µακροπρόθεσµα, µας ενδιαφέρει να στήσουµε µια
αυτοµατοποιηµένη πλατφόρµα «γονιδιωµατικής διαλογής» µυκήτων κατάλληλων για βιο-αποκατάσταση. Η
ανάγκη για µια τέτοια εφαρµογή είναι επείγουσα, καθώς
οι ωκεανοί, από όπου προέρχεται και διατηρείται η ζωή,
υποβαθµίζονται συνεχώς από τον άνθρωπο».

Βιοπληροφορική
Τι είναι αυτό που προσφέρει η βιοπληροφορική στην
επιστήµη σας; Τι ορίζοντες ανοίγονται µε αυτό το νέο πεδίο;
«Η βιοπληροφορική, και συγκεκριµένα η γονιδιωµατική
ανάλυση, είναι η αποκρυπτογράφηση της πληροφορίας
που βρίσκεται στο γενετικό υλικό των οργανισµών. Αυτή
η πληροφορία, λόγω του τεράστιου όγκου της και της
ανάγκης σύγκρισης µε το DNA άλλων οργανισµών, απαιτεί τη χρήση δυνατών υπολογιστών και συνδυάζει εργαλεία από τις επιστήµες υπολογιστών, µαθηµατικών και βιολογίας. Είναι προγνωστική επιστήµη, µε την έννοια ότι µας
πληροφορεί για το τί µπορεί να κάνει ένας οργανισµός,
π.χ. ότι ένας µύκητας µπορεί να «τρώει» πετρέλαιο. Εποµένως λειτουργεί συµπληρωµατικά µε την πειραµατική
βιολογία, διαµορφώνοντας ερευνητικές υποθέσεις, κάποιες από τις οποίες θα διερευνηθούν πειραµατικά στη συνέχεια. Λέω κάποιες, γιατί εκεί βρίσκεται και η δύναµη της
βιοπληροφορικής στην έρευνα θαλάσσιων µικροβίων. Τα
περισσότερα από αυτά δεν µπορούµε να τα καλλιεργήσουµε (άρα και να τα µελετήσουµε) στο εργαστήριο, και
ουσιαστικά µάθαµε για την ύπαρξή τους από την ανάλυση
του DNA θαλασσίων δειγµάτων. Εποµένως, για πολλούς
µύκητες, όπως αυτούς που ζουν σε ακραία περιβάλλοντα,
η γνώση που µπορούµε να αντλήσουµε για τις προσαρµογές τους σε αυτά, τις ουσίες δηλαδή που φτιάχνουν ή
τρώνε, προέρχεται από την ανάλυση των γονιδιωµάτων
τους και την σύγκριση µε άλλους οργανισµούς.
Το πεδίο της βιοπληροφορικής υπόσχεται πολλά στην περιβαλλοντική έρευνα
γιατί µας επιτρέπει να εξετάσουµε τα οικοσυστήµατα στην ολότητά τους. Και στη
γονιδιωµατική άλλωστε έχουµε ξεπεράσει
την παραδοσιακή εξέταση µεµονωµένων
οργανισµών - πολλοί πλέον µιλάνε για
παν-γονιδιώµατα. Γνωρίζουµε
ότι όλοι οι οργανισµοί συνδέονται µε πολύπλοκες
σχέσεις και δίκτυα αλληλεπιδράσεων, τα οποία
δηµιουργούν ουσιαστικά οι µικροοργανισµοί, η αόρατη ραχοκοκαλιά της ζωής στον
πλανήτη. Ένα παράδειγµα τέτοιου δικτύου είναι το λεγόµενο wood
wide web, που
συνδέει µε-

ταξύ τους όλα τα δέντρα µέσα σε ένα δάσος, αλλά και µε
τα ζώα και τα µικρόβια του εδάφους, µέσω χιλιοµέτρων
υπογείων «σωλήνων» από µύκητες! Παρόµοιες πολύπλοκες δοµές ανταλλαγών τροφής και πληροφορίας υπάρχουν και στη θάλασσα. Η βιοπληροφορική µας δίνει τα
µέσα για να τις µελετήσουµε, χρησιµοποιώντας µαθηµατικές θεωρίες όπως η θεωρία γράφων που επιτρέπει την
ανάλυση πολύπλοκων δικτύων. Εάν τώρα αξιοποιήσουµε
αυτή την δυνατότητα για µαζική αποκωδικοποίηση της
ζώσας ύλης ενός οικοσυστήµατος (γενετική πληροφορία), µε παράλληλη καταγραφή περιβαλλοντικών παραµέτρων (θερµοκρασία, οξυγόνο, κτλ) για την οποία ήδη
διαθέτουµε τεχνολογίες αιχµής, έχουµε ένα πολύ ισχυρό
εργαλείο για τη µελέτη της κλιµατικής αλλαγής.
Οι ορίζοντες που ανοίγει η βιοπληροφορική προϋποθέτουν την ελεύθερη πρόσβαση στα δεδοµένα που παράγονται. Εξελισσόµαστε γενικά προς µια κουλτούρα
ανοιχτού διαµοιρασµού, όπου τα αποτελέσµατα ενός εργαστηρίου θαλάσσιας βιολογίας στην άκρη του Ατλαντικού µπορούν να αξιοποιηθούν µε απρόσµενους τρόπους από έναν µαθηµατικό στην Ελλάδα!»

Το Κέντρο
Στο ΕΛΚΕΘΕ βρίσκεστε από το 2019, τι θέση έχει το
Κέντρο στη θαλάσσια έρευνα σε σχέση µε την υπόλοιπη
Ευρώπη;
«Να σας πω καταρχήν ότι δεν είµαι θαλάσσια βιολόγος, και εποµένως δεν έχω πολύχρονη εικόνα της θέσης
του Κέντρου στον συγκεκριµένο τοµέα. Παρ’ όλα αυτά,
µέσα στον ένα χρόνο που είµαι στο ΕΛΚΕΘΕ, έχω εµπλακεί σε ερευνητικά προγράµµατα που είναι όλα διεθνή,
κάτι που λέει ήδη πολλά για τη εξωστρέφεια του Κέντρου.
Με βάση αυτή την εµπειρία, θα έλεγα ότι το ΕΛΚΕΘΕ κατέχει σηµαντική - σε κάποιους τοµείς µάλιστα πρωταγωνιστική - θέση στη θαλάσσια έρευνα στην Ευρώπη. Ένας

.

από τους λόγους γι’αυτό είναι, θεωρώ, ότι το Ινστιτούτο
Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ), όπου εργάζοµαι, έχει επενδύσει σε
υποδοµές σχεδιασµένες ώστε να υποστηρίξουν σε βάθος χρόνου την θαλάσσια έρευνα µε σύγχρονα εργαλεία
και µεθόδους, όπως η βιοπληροφορική. Η επένδυση στην
παροχή υπηρεσιών έρευνας, ανάπτυξης και εκπαίδευσης
αποτελεί παγκόσµια τάση οργάνωσης της επιστήµης, και
το ΕΛΚΕΘΕ παίζει ενεργό ρόλο στις εξελίξεις, επειδή διαθέτει εµπειρία σε αυτή.
Οι υποδοµές απαιτούν τη διαµόρφωση περιβάλλοντος
συνεργασίας µεταξύ διαφορετικών χωρών, φορέων και
ειδικοτήτων. Παράδειγµα αυτής της διεπιστηµονικής νοοτροπίας είναι και η εφαρµογή των γνώσεών µου στη
βιοπληροφορική στην κατεύθυνση της θαλάσσιας βιολογίας. Γενικά, η εικόνα που µου έχει δώσει ως τώρα το
ΙΘΑΒΒΥΚ είναι σε πολλά σηµεία αντάξια ερευνητικών ινστιτούτων στα οποία εργάστηκα στο εξωτερικό. Υπάρχει
δυναµισµός, πνεύµα συλλογικότητας, και σε ό,τι µε
αφορά, µια υψηλού επιπέδου υπολογιστική υποδοµή (η
µόνη στην Ελλάδα) για τη δουλειά µου».
Υπάρχουν κίνητρα για έρευνα στην Ελλάδα ή πάντα
στο πίσω µέρος του µυαλού ενός επιστήµονα είναι η
φυγή;
«Η έρευνα για να πραγµατοποιηθεί έχει ανάγκες από
ανθρώπους, υποδοµές και αναλώσιµα υλικά. Στο οικο-

νοµικό/εργασιακό αυτό σκέλος, είναι δύσκολο να µιλήσει
κάποιος για κίνητρα. Τακτικές υποτροφίες που καλύπτουν
τα έξοδα διαβίωσης της πλειοψηφίας των διδακτορικών
φοιτητών δυστυχώς δεν υπάρχουν, µε αποτέλεσµα οι
νέοι να φεύγουν στο εξωτερικό, όπου το διδακτορικό θεωρείται εργασία. Η χρηµατοδότηση στο πεδίο µου είναι
συνολικά περιορισµένη, και κυρίως, αποσπασµατική.
Από το 2001 που έφυγα από τη χώρα έως τώρα, προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
µε µια µικρή συµβολή από τοπικούς φορείς/εταιρείες, σε
εφαρµοσµένες όµως κατευθύνσεις. Αυτό σηµαίνει ότι η
βασική έρευνα που δεν αποδίδει άµεσες εφαρµογές, δυσκολεύεται να επιβιώσει. Η πανδηµία COVID-19 µας
έδειξε ελπίζω τη σηµασία της σταθερής χρηµατοδότησης της βασικής έρευνας, χωρίς την οποία αυτή τη
στιγµή δε θα µπορούσαµε να σχεδιάζουµε εµβόλια.
Όσον αφορά τις µόνιµες θέσεις εργασίας, αυτές σπάνια
προκηρύσσονται, µε αποτέλεσµα να µην απορροφάται
η γνώση αιχµής που διαθέτουν οι νέοι επιστήµονες. Μιλάµε για ένα πραγµατικά αξιόλογο πλήθος ερευνητών,
που συχνά εξασφαλίζει αυτόνοµη χρηµατοδότηση για
ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήµια. Παρ’ όλα αυτά
στην καθηµερινότητα τους, οι ερευνητές αυτοί εναλλάσσουν περιόδους εργασίας/ανεργίας, και ακόµα και
όταν εργάζονται, πρέπει να αγωνιστούν για να µην
υποβαθµιστούν οι συµβάσεις τους. Μια τέτοια κατάσταση βιώνουν σήµερα πολλοί µεταδιδάκτορες ερευνητές εξαιτίας µιας ακόµα αλλαγής στην ερµηνεία του
νοµοθετικού πλαισίου.
Ένα άλλου τύπου κίνητρο για έρευνα είναι η αριστεία, και εδώ αναφέροµαι στο υψηλό ποιοτικά επιστηµονικό επίπεδο και γενικότερα στην εξωστρέφεια, που
διαφαίνεται π.χ. από τη σταθερή διεξαγωγή επιστηµονικών σεµιναρίων, τις συνεργασίες, τις συµµετοχές σε
διεθνή συνέδρια κτλ. Αν και υπάρχουν κάποιοι πολύ καλοί ερευνητές στη χώρα, η εξωστρέφεια είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Η αίσθησή µου είναι ότι οι οικονοµικές αντιξοότητες και η διογκωµένη
γραφειοκρατία (εθνική πρωτοτυπία που αποµυζεί αυξανόµενο ποσοστό του χρόνου µας), ωθούν τους περισσότερους να «κλειστούν» στο µικροπεριβάλλον τους.
Όταν επέστρεψα στην Ελλάδα το 2014, ανακάλυψα µε
απογοήτευση ότι τα Πανεπιστήµια σπάνια οργανώνουν
σεµινάρια όπου συζητάται η τρέχουσα έρευνα, και
ακόµα και το εργαστήριο της διπλανής πόρτας δεν
ήξερα µε τί ασχολείται. Αντίθετα, στην πιο πρόσφατη
εµπειρία µου στη Σουηδία, όπου η συµµετοχή σε σεµινάρια και οι επισκέψεις για συνεργασίες στην Αµερική
αποτελούσαν ρουτίνα, και µόνο το γεγονός ότι µοιραζόµουν γραφεία µε ερευνητές από άλλες οµάδες προώθησε ενδιαφέρουσες διεπιστηµονικές συνεργασίες.
Αριστεία είναι επίσης και η δυνατότητα προσέλκυσης
επιστηµόνων από το εξωτερικό, έχουµε ανάγκη ως µικρή χώρα τις δηµιουργικές αυτές ενέσεις. Στην Ελλάδα
όµως δεν µπορεί να εργαστεί ερευνητής άλλης εθνικότητας, γιατί υποχρεούται να περάσει από µια πολύµηνη
διαδικασία αναγνώρισης του διδακτορικού του ή ελληνοµάθειας που δεν απαιτείται πουθενά αλλού!
Για να µην µακρηγορώ, ναι, υπάρχει πάντα στο πίσω
µέρος του µυαλού του επιστήµονα η φυγή στο εξωτερικό. Εκεί τα κράτη θεωρούν την έρευνα επένδυση, και
επιδιώκουν ενεργά να την αξιοποιήσουν ενσωµατώνοντας τους νέους που εκπαίδευσαν και τους ερευνητές
που προσέλκυσαν ως µόνιµο προσωπικό στα ινστιτούτα και Πανεπιστήµια τους».
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«Χρωστάει»
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Να ανοίξουν
οι πισίνες
θέλει η ΚΟΕ
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩIΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Το όραµα της διασύνδεσης έγινε πράξη
Ολοκληρώθηκε η πόντιση του υποβρύχιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης
Κρήτης – Πελοποννήσου από τον Ανεξάρτητο ∆ιαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι διαδικασίες προσαιγιάλωσης πραγµατοποιήθηκαν από τον
ανάδοχο Prysmian εντός χρονοδιαγράµµατος, ενώ εντός των επόµενων εβδοµάδων η γραµµή θα ηλεκτριστεί µεταφέροντας για πρώτη φορά στην Κρήτη
φορτία υψηλής τάσης.
Σελίδα 16

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ... ΡΑΒ∆ΙΣΤΕΣ

!

Ε

αυτά, αν και τα τεστ που επέδειξαν ήταν αρνητικά. Οι Αλβανοί που δήλωναν εργάτες
γης είχαν προορισµό διάφορες περιοχές της
Ελλάδας, από την Πέλλα µέχρι το Αγρίνιο, τη
Σπάρτη ή τη Σητεία. Πριν λίγες µέρες είχε
αποκαλυφθεί ότι εκδίδονταν πλαστά πιστοποιητικά για τεστ Covid 19 τα οποία αγόραζαν Αλβανοί για να περάσουν στην Ελλάδα.
Πρόσφατα οι ελληνικές Αρχές ενηµερώθηκαν ότι στην περιοχή της Κορυτσάς υπάρχουν εργαστήρια που παραποιούν τις απαντήσεις των αρνητικών δοκιµών.
Σελίδα 7

ργάτες γης από την Αλβανία ετοιµάζονταν να έρθουν στην Κρήτη
µε πλαστά αρνητικά τεστ κοροναϊού! Αποκαλυπτικά είναι τα
αποτελέσµατα των rapid test,
που διεξάγει από το περασµένο Σάββατο ο
ΕΟ∆Υ, στον συνοριακό σταθµό µε την Αλβανία στην Κακκαβιά – είναι ο µοναδικός που
λειτουργεί. Ως αποτέλεσµα, είχαµε δύο συλλήψεις ενώ δύο αλβανικά λεωφορεία, µε περίπου 50 εργάτες γης, γύρισαν πίσω στην
Αλβανία, καθώς τα rapid test έδειξαν θετικούς κάποιους από τους επιβαίνοντες σε

Το φονικό ένστικτο του ιού
Το… φονικό του ένστικτο δείχνει ο κοροναϊός στη χώρα
µας, αφού το περασµένο Σαββατοκύριακο είχαµε συνολικά 211 νεκρούς, 103 χθες και 108 το περασµένο Σάββατο. Σε ελαφρώς µειωµένα επίπεδα κυµάνθηκαν τα νέα
κρούσµατα χθες, καθώς είχαµε 1.498 νέα περιστατικά,
ενώ το Σάββατο ανακοινώθηκαν 2.311 νέα κρούσµατα.
Έναν νεκρό, έναν 61χρονο άνδρα, είχαµε και στο Ρέθυµνο, είχε διαγνωστεί µε κοροναϊό και το Σάββατο βρέθηκε νεκρός στο σπίτι στο Ρουσσοσπίτι του ∆ήµου Ρεθύµνου. Χθες, στο νησί είχαµε 42 νέα περιστατικά, 29 στο
Ηράκλειο, πέντε στο Λασίθι, έξι στο Ρέθυµνο και δύο στα
Χανιά.
Σελίδα 7

Πώς θα ανοίξει η αγορά
Όλο και πληθαίνουν τα σενάρια που θέλουν τη χώρα µας
να λαµβάνει ακόµα πιο σκληρά µέτρα, αφού τα ήδη
ισχύοντα δεν φαίνεται να αποδίδουν. Ωστόσο, αυτό δεν
επιβεβαιώνεται από τα στελέχη της κυβέρνησης, που παρουσιάζουν τα σχέδια ανοίγµατος της αγοράς ενόψει και
των Χριστουγέννων. «Με µεγάλη προσοχή θα ανοίξουµε
την οικονοµία» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός, κ. Νίκος Παπαθανάσης, ανέφερε πως «πιθανώς τις
αµέσως επόµενες ηµέρες αναµένεται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν το άνοιγµα της αγοράς και τους τρόπους µε τους οποίους αυτό θα γίνει».
Σελίδα 6

Σε 2 φάσεις η επιστροφή στα θρανία

Τα µανιτάρια κρύβουν µυστικά!

Σε δύο φάσεις ενδέχεται να επιστρέψουν οι µαθητές στα θρανία. «Στόχος µας και προτεραιότητα είναι να ανοίξουν τα σχολεία και υπάρχει η πιθανότητα πρώτα να ανοίξουν τα
δηµοτικά και µετά τα γυµνάσια και τα λύκεια» είπε η υπουργός Παιδείας, κ. Νίκη Κεραµέως. Σηµείωσε, ωστόσο, ότι ο χρόνος στον οποίο θα υλοποιηθεί η επαναλειτουργία των
σχολείων εξαρτάται από τους λοιµωξιολόγους.
Σελίδα 4

Οι µούχλες και τα µανιτάρια µπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιµοι για τον κόσµο µας,
όπως προκύπτει από την έρευνα της δρ. Αναστασίας Γιώτη, από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΕΛΚΕΘΕ. «Η επένδυση στην παροχή υπηρεσιών έρευνας, ανάπτυξης και εκπαίδευσης αποτελεί παγκόσµια τάση οργάνωσης της επιστήµης, και το ΕΛΚΕΘΕ
παίζει ενεργό ρόλο στις εξελίξεις, επειδή διαθέτει εµπειρία σε αυτή» αναφέρει.
Σελίδα 11

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα να ευχαριστήσω µέσα από την καρδιά µου το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής COVID του
Βενιζέλειου Νοσοκοµείου Ηρακλείου, για την άψογη φροντίδα και συνεργασία τους.
Τους ευχαριστώ για την πολύτιµη βοήθειά τους κάτω από δύσκολες και αντίξοες συνθήκες. Η περιπέτειά µου πέρασε, χάρη
στην πολύτιµη βοήθεια αυτών των ανθρώπων.
Ευχαριστώ πολύ!

Κι όµως, χάνουµε νέους στην άσφαλτο

Εύα Βενιανάκη

.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων Κρήτης («ΕΣΥ ΠΡΟΤΑ») σε ό,τι
αφορά τις περιόδους καραντίνας του πληθυσµού και πώς αυτές επηρέασαν το πλήθος των τροχαίων δυστυχηµάτων και ατυχηµάτων στους οδικούς άξονες της Κρήτης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, τα θύµατα της ασφάλτου στην Κρήτη το 2019 ήταν 60,
ενώ ενάµιση µήνα πριν κλείσει το 2020 τα θύµατα τροχαίων στο νησί είναι 27.
Σελίδα 5

ΕΦΕΤΕΙΟ

Συνεχίζεται η δίκη
των απαγωγέων
Συνεχίζεται σήµερα η δίκη στο Πενταµελές Εφετείο Κακουργηµάτων Ανατολικής Κρήτης για την πολύκροτη υπόθεση της
απαγωγής του επιχειρηµατία Μιχάλη Λεµπιδάκη µε τις απολογίες των υπολοίπων έξι κατηγορουµένων, που δεν απολογήθηκαν στη διαδικασία που συνεχίστηκε το περασµένο Σάββατο. Προχθές το πρωί η διαδικασία των απολογιών των
πρώτων έξι κατηγορουµένων διεξήχθη κεκλεισµένων των θυρών και υπό αυστηρά µέτρα ασφαλείας για την αποτροπή
διάδοσης του κοροναϊού.
Σελίδα 5

Όσο λιγότερο “τηλε-”, τόσο πιο ανθρώπινα!
Του Κώστα Α. Μπογδανίδη

Γράφουν

Σελίδα 2

σήµερα

Γ. Καλογεράκης σελ. 9
Ζ. Καραταράκης σελ. 8
Β. Κεγκέρογλου σελ. 8
Κ. Κωνσταντίνου σελ. 8
Γ. Λυδάκης σελ. 12
Κ. Παπαγεωργίου σελ. 10

Γ. Πασπάτης σελ. 8
∆. Σάββας σελ. 10
∆. Σαρρής σελ. 12
Γ. Σχορετσανίτης σελ. 12
Ν. Φλεµετάκης σελ. 12
Α. Ψαθάς σελ. 12

