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‡ÚÈÂ ÚﬁÂ‰ÚÂ, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜
ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÌÂ ÎÔÌÌ¤ÓË ÙËÓ ·Ó¿Û· Î·È ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÂ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘ÛË. Œ¯Ô˘ÌÂ ÌÈ·
¯ÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È Ë ÏÔ˘ÛÈﬁÙÂÚË ÙË˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘ ·ﬁ ı¿Ï·ÛÛ·, ·¤Ú· Î·È ‹ÏÈÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ﬁÌˆ˜ ÙÔ
Û¿ÈÔ ÔÏÈÙÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ Î˘‚ÂÚÓ¿,
ÌÂ ı‡Ì· Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ ÙÔ Ï·ﬁ Ô˘ ‰Â ÊÙ·›ÂÈ ÛÂ Ù›ÔÙ·,
‰Â ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÈÎ·ÓÔ‡˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó
·˘Ù¿ Ù· ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù·. ∏ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ
ÌÔÚÂ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÔÏÈÙÈÎ‹ ÓÔÔÙÚÔ›· Ô˘ Ì·˜ ¤ÊÂÚÂ Â‰Ò. ÃÚÂÈ·˙ﬁÌ·ÛÙÂ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. °È·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙﬁÓ
‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌÔÚÂ› Ó·
ÎÏ¤‚ÂÈ Î·È Ó· ÏÂËÏ·ÙÂ› ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Î·È Ó· Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·ﬁ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜
ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜
Û˘ÌÊÂÚﬁÓÙˆÓ Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÎ·›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ
Ï·ﬁ. √ ÂÏÏËÓÈÎﬁ˜ Ï·ﬁ˜ Í¤ÚÂÈ ﬁÙÈ Â›ÛÙÂ ı‡Ì· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıﬁÓÙÔ˜ Î·È ﬁÙÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎﬁ Î·ÙÂÛÙËÌ¤ÓÔ ·Ó¤ÎÔ„Â ÙËÓ ÔÚÂ›· Û·˜, ﬁÌˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿ ÁÈ· Ó· ÛˆıÂ› Ë ∂ÏÏ¿‰·.
ŒÎ·ÓÂ ﬁÌˆ˜ Î·È Ë ‰ÈÎ‹ Û·˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î¿ÔÈ·
Ï¿ıË. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎﬁ, ıÂˆÚÒ
Ï¿ıÔ˜ ÙË ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏﬁÁËÙÔ˘ ·ﬁ ÙÈ˜
12.000 Â˘ÚÒ ÛÙÈ˜ 5.000 Â˘ÚÒ. ΔÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÙÂ ÌÂ
·˘Ùﬁ ·ﬁ ÙÔ ÌÈÛıˆÙﬁ Î·È ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô, ﬁÙ·Ó ÙËÓ
›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ Î·È ·ÙÈÌÒÚËÙÔÈ ÙﬁÛÔÈ “ÊÙˆ¯Ô›” ÂÎ·ÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯ÔÈ, ÌËÓ ÙÔÏÌÒÓÙ·˜ Î·Ó Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÙÂ Ù· ÔÓﬁÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂÈÎ·ÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ ÓﬁÌÔ ÂÚ› ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ „‹ÊÈÛÂ Ë μÔ˘Ï‹; ∂ÎÙﬁ˜
Î·È ·Ó Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÌÈ·˜ Ï›ÛÙ·˜ ÌÂ Î¿ÔÈ· ÌÈÎÚ¿
ÔÓﬁÌ·Ù· ·ﬁ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛÂ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ Û·˜. °È·Ù› ÙÔ ·›ÛıËÌ· ‰ÈÎ·›Ô˘
ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ‰ÂÓ ÈÎ·ÓÔÔÈ‹ıËÎÂ.
∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ÓÈÒıÂÈ ﬁÙÈ ·‰ÈÎÂ›Ù·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎﬁÌË ÊÔÚ¿ Ì¤Ûˆ ÙË˜ Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ ·‡ÍËÛË˜ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÊﬁÚˆÓ, ﬁˆ˜ Ô º¶∞ ﬁÔ˘ Â›Ó·È ·ﬁ
ÙÔ˘˜ ˘„ËÏﬁÙÂÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·ÊÔ‡ Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ¤ÊÙÂÈ Î·Ù·ÎﬁÚ˘Ê·, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÏÂ›ÓÔ˘Ó ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜, Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜,
·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÈˆÌ¤Ó· ¤ÛÔ‰·.
∞ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈÌ¤ÙˆÔ˜ Î·È ÌÂ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹
Ó¤ˆÓ ÊﬁÚˆÓ ﬁˆ˜ ÙÔ Ó¤Ô “¯·Ú¿ÙÛÈ” ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·
Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙË˜ ¢∂∏, Ô˘ ﬁ¯È ÌﬁÓÔ
‰ÂÓ ÂÍ·ÈÚÂ› ¯·ÌËÏﬁÌÈÛıÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜
·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ‰ÈÂ˘ÎﬁÏ˘ÓÛË ÛÙËÓ
ÏËÚˆÌ‹ ÙÔ˘.
ŸÏ· ·˘Ùﬁ ¤¯Ô˘Ó ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ·ﬁ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ËıÈÎ‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜, ·ÊÔ‡ ·ﬁ ÙË
ÌÈ· ÓÈÒıÂÈ ﬁÙÈ Î¿ÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘
Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÙÔÓ ·‰ÈÎÂ› Î·È ·ﬁ ÙËÓ ¿ÏÏË ‚Ï¤ÂÈ ¤Ó·
ÔÏÈÙÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÎ·ÏÂ› „ËÊ›˙ÔÓÙ·˜
ÓﬁÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ·Û›·, ﬁˆ˜ ÙÔ ÓﬁÌÔ
ÂÚ› Â˘ı‡ÓË˜ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ Û·Ù¿ÏÂ˜
ﬁˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ¿ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ·.
√ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜, ÛÂ ÂÚÒÙËÛË ¿Óˆ ÛÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ ı¤Ì·, ·¿ÓÙËÛÂ ﬁÙÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ï¤ÔÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·ﬁ ÙÔ ÌÈÛıﬁ ÙÔ˘˜ ÙË ‚ÂÓ˙›ÓË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Û·Ó Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ı˘Û›· ·ﬁ ÏÂ˘Ú¿˜
ÙÔ˘˜.
∞˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙË ÏÈÙﬁÙËÙ· ÁÈ· Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ﬁÙÂ-ﬁÙÂ Î·È ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÎﬁÛÌÔ˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó, Ï¤ÂÈ, Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÌÂ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÌ¤Ó· ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ· ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿
ÙÔ˘˜. ∞Ó Û˘ÓÂ¯›ÛÔ˘Ó Ó· Î˘‚ÂÚÓÔ‡Ó ÌÂ ·˘Ùﬁ ÙÔÓ
ÙÚﬁÔ, ﬁÔÈÔÈ Î·È ·Ó Â›Ó·È ·˘ÙÔ›, Ô‡ÙÂ ÌÂ ÙÂıˆÚ·ÎÈÛÌ¤Ó· ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Í·Ó·Ô‡Ó Ù· „¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ªÂı·‡ÚÈÔ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ﬁÏ· Ù· ·‰ÈÎ‹Ì·Ù·
ı· ·Ú·ÁÚ·ÊÔ‡Ó. ∂›Ó·È ·˘Ùﬁ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ô˘ ˘ËÚÂÙÂ› ÙÔÓ ÔÏ›ÙË ‹ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ;
™·˜ ÁÚ¿Êˆ ÚÔÛˆÈÎ¿ ÁÈ·Ù› ·ÎﬁÌ· ÈÛÙÂ‡ˆ ﬁÙÈ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÙÂ ÛÙËÓ Î¿ı·ÚÛË ÙÔ˘ Û¿ÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ ÌÔÓ¿¯· ı· ¿ÌÂ ÌÚÔÛÙ¿. μ¿ÏÙÂ Î·Ó¤Ó· Ê˘Ï·Î‹ Î·È ··ÈÙ‹ÛÙÂ
Ó· Ê¤ÚÔ˘Ó ›Ûˆ Ù· ÎÏÂÌÌ¤Ó·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ı· Î·Ù¤‚ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚﬁÌÔ˘˜ ÂÍ·ÁÚÈˆÌ¤ÓÔ˜,
ﬁÔÈÔ˜ Î·È ·Ó Î˘‚ÂÚÓ¿.
* √ Î. ∞ÛÙÚÈÓﬁ˜ §È·‰¿ÎË˜
Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ π∫∞.
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Ξεκινά την Κυριακή το εορταστικό ωράριο
ΤΟΥ MA¡√À Δ™∞°∫∞ƒ∞∫∏
Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στη Σητεία. Τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης αποφάσισαν να αρχίσει λίγο πιο αργά φέτος το συγκεκριμένο ωράριο, που θα διαρκέσει
μέχρι τις 5 Ιανουαρίου. Την Κυριακή, λοιπόν, την τελευταία πριν από
τα Χριστούγεννα, τα καταστήματα
θα είναι ανοιχτά, όπως κάθε χρόνο

άλλωστε, προκειμένου να δώσουν
την ευκαιρία στους καταναλωτές να
κάνουν τις αγορές τους ενόψει των
γιορτών. Από τότε και μέχρι τις 5 Ιανουαρίου θα είναι ανοιχτά κάθε μέρα, πρωί και απόγευμα. Παραμονή
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά συνεχώς
από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
Την ίδια ώρα, η αγορά της πόλης
είναι πανέτοιμη. Ο πρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου Μιχάλης Βασιλάκης τόνισε ότι υπάρχει επάρ-

κεια αγαθών, μεγάλη ποικιλία και οι
τιμές είναι οι καλύτερες. Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένας λόγος να στραφούν οι καταναλωτές της Σητείας
στις αγορές άλλων πόλεων. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρατηρείται πολύ συχνά. «Η αγορά της Σητείας διαθέτει τα πάντα. Όλοι οι συνάδελφοι έχουμε φροντίσει για αυτό. Κι οι συμπολίτες μας πρέπει να
στηρίξουν την τοπική αγορά, γιατί έτσι στηρίζουν και την τοπική οικονομία», επισημαίνει σε δηλώσεις

του ο κύριος Βασιλάκης.
Παράλληλα, ο κύριος Βασιλάκης
φάνηκε αισιόδοξος για ανάκαμψη
στην αγορά την περίοδο των εορτών,
παρά την οικονομική κρίση που όλοι βιώνουμε. Όπως είπε, «όλοι μας
θα αγοράσουμε κάποιο δώρο για τα
αγαπημένα μας πρόσωπα κι όλοι μας
θα κάνουμε τις απαραίτητες αγορές
μας για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Είναι λοιπόν λογικό ότι θα αυξηθεί η κίνηση στην αγορά, ειδικά τις
τελευταίες ημέρες».

Ελπίδες για θεραπεία
του Αλτσχάιμερ

Σπουδαία ανακάλυψη από τους ερευνητές του ΙΤΕ Κωστούλα Τρουλλινάκη και
Νεκτάριο Ταβερναράκη
Σε μία σημαντική ανακάλυψη,
που αναμένεται να οδηγήσει στη
θεραπεία ασθενειών όπως το
Alzheimer και το Parkinson, προχώρησε το Ινστιτούτο Μοριακής
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του
ΙΤΕ. Πρόκειται για έρευνα του
Ινστιτούτου που χθες δημοσιεύτηκε στο EMBO Journal, ένα από
τα πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και η οποία οδήγησε στην αποκάλυψη ενός νέου, μη
αναμενόμενου μηχανισμού εκφυλισμού των νευρικών κυττάρων.
Οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες
που συνδέονται με τη γήρανση, όπως οι νόσοι Alzheimer, Parkinson
και Huntington, καθώς και τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι μερικές
από τις πιο σοβαρές παθολογικές
καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν
αρνητικά την ποιότητα ζωής του ανθρώπου και σε πολλές περιπτώσεις
οδηγούν στο θάνατο. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ασθενειών είναι η σταδιακή δυσλειτουργία
και τελικά η καταστροφή νευρώνων
του εγκεφάλου και του νωτιαίου
μυελού. Αποτέλεσμα της απώλειας
των νευρώνων είναι οι ασθενείς να
εμφανίζουν φυσικές και διανοητικές βλάβες (δυσκολία συντονισμού
κινήσεων και προβλήματα κινητικότητας, απώλεια μνήμης και προβλήματα λόγου).
Η ολοένα αυξανόμενη συχνότητα τέτοιων ασθενειών κάνει επιτακτική την ανάγκη εύρεσης αποτελεσματικής θεραπείας.
Ωστόσο, παρόλο που η έρευνα
προχωράει με ταχείς ρυθμούς τα
τελευταία χρόνια, υπάρχουν ακόμα
πολλά που δε γνωρίζουμε για το νεκρωτικό κυτταρικό θάνατο, τον κύριο τρόπο εκφυλισμού των νευρώνων. Αυτός είναι και ένας από τους
λόγους που οι περισσότερες κλινικές δοκιμές δεν έχουν δώσει εν-

θαρρυντικά αποτελέσματα. Η αποκάλυψη όλων των μηχανισμών που
εμπλέκονται σε φαινόμενα νέκρωσης και νευροεκφυλισμού είναι απαραίτητη για την εύρεση νέων
φαρμάκων που θα βοηθήσουν στην
πρόληψη, την επιβράδυνση ή ακόμα και στη θεραπεία όλων των νευροεκφυλιστικών καταστάσεων.

Δύο οι ερευνητές
Χρησιμοποιώντας ως πειραματικό σύστημα το νηματώδη Caenorhabditis elegans, οι ερευνητές του
ΙΜΒΒ Κωστούλα Τρουλλινάκη και
Νεκτάριος Ταβερναράκης αποκάλυψαν ότι δυο διαδικασίες, απαραίτητες για τη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων, συνεισφέρουν επίσης σημαντικά στη νέκρωσή τους. Πρόκειται για τους μηχα-

νισμούς της ενδοκύττωσης και ενδοκυτταρικής μεταφοράς. Η ενδοκύττωση είναι απαραίτητη για την
πρόσληψη θρεπτικών και άλλων
μορίων από τα κύτταρα.
Στην περίπτωση των νευρικών
κυττάρων, η διαδικασία της ενδοκύττωσης είναι επίσης μείζονος σημασίας για την επεξεργασία και τη
μεταφορά σημάτων ανάμεσα στους
νευρώνες. Επιπλέον, η ενδοκυτταρική μεταφορά φορτίων στα κατάλληλα σημεία στο εσωτερικό του
κυττάρου αποτελεί διαδικασία σημαντική για την κυτταρική σηματοδότηση και τη φυσιολογική του
λειτουργία.

Σημαντικά ευρήματα
Τα αποτελέσματα της έρευνας
που δημοσιοποιήθηκε χθες εμπλέ-

κουν για πρώτη φορά την υπερ-ενεργοποίηση των διαδικασιών αυτών σε φαινόμενα εκφυλισμού νευρικών κυττάρων.
Επίσης, οι ερευνητές του ΙΜΒΒ
αποκάλυψαν ότι η ενδοκύττωση
και ενδοκυτταρική μεταφορά συνδέονται με άλλους ήδη γνωστούς
κυτταρικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στη νέκρωση όπως η
αυτοφαγία. Παρεμπόδιση των διαδικασιών αυτών προστατεύει τους
νευρώνες από καταστροφή.
Τα παραπάνω ευρήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά καθώς συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της κυτταρικής νέκρωσης και είναι πιθανόν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων μεθόδων για την
πρόληψη ή τη θεραπεία νευροεκφυλιστικών νόσων.

