
The GoodNewsLetter! 
Τα πιο σημαντικά GoodNews του 2013: 
Οι Καλές Ειδήσεις που ακολουθούν είναι μια ανασκόπηση από τα GoodNews που δημοσιεύσαμε το 
2013. Δεν είναι όλα τα ρεπορτάζ μας και δεν είναι κατά αξιολογική σειρά -όλοι όμως όσοι αναφέρονται θα 
(μας) άξιζε να γίνουν τα νέα μας πρότυπα. 
Η Ελλάδα μπορεί να ξαναγίνει GoodNews. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζει όποιος έρχεται σε επαφή 
με τους Ελληνες. Οχι αυτούς που συχνάζουν σε τηλεοπτικά δελτία και ζουν μέσα σε μια πολυτελή 
κλεψύδρα. Αυτούς που ανήκουν στο μεγάλο, το υγιές κομμάτι του Ελληνισμού που παράγει, επινοεί, 
φέρνει αποτελέσματα. 
Οσοι δε γνωρίζουν ότι τα πρώτα στοιχεία που στέλνουν οι εξερευνητικές διαστημικές αποστολές φθάνουν 
πρώτα στον υπολογιστή ενός Ελληνα, όσοι δε γνωρίζουν ότι στην Κρήτη υπάρχουν τουλάχιστον 3 
ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία βρίσκονται μέσα στα καλύτερα του κόσμου (και τα 
οποία αποφέρουν στην οικονομία της Κρήτης όσο όλα τα ξενοδοχεία μαζί), όσοι δε γνωρίζουν έστω ένα 
όνομα Ελληνα επιστήμονα που αυτή τη στιγμή θεωρείται «γκουρού» στο πεδίο του, είναι ώρα να 
αλλάξουν "κανάλι". Και εφημερίδα. Να στρέψουν την προσοχή τους σε χρήσιμες, ουσιαστικές, Καλές 
Ειδήσεις. 
 
Αρχίστε να παρακολουθείτε επικαιρότητα στην οποία πρωταγωνιστές είναι μόνο Ελληνες που διαπρέπουν. 
"Ωραίοι Δικοί" μας οι οποίοι ανοίγουν δρόμους και στους οποίους, στο εξωτερικό, ανοίγουν τις πόρτες. 
Αυτό προσφέρει η ηλεκτρονική εφημερίδα του GoodNews: συνεχή ενημέρωση για ό,τι καλό υπάρχει ή 
δημιουργείται σε αυτή τη χώρα. 
Να επιβάλλει ο καθένας στον εαυτό του τις σωστές Αξίες, αυτός είναι πιο σύντομος δρόμος για να βγούμε 
από την κρίση. 

 
To GoodNewsLetter είναι αυστηρά προσωπικό και αποστέλλεται μόνο στα μέλη του GoodNews   

Προσωπικότητες οι οποίες αξίζει να γίνουν τα νέα μας πρότυπα 
 



 

Θάνος Τζουνόπουλος 
Η ερευνητική ομάδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, με 
επικεφαλής τον Ελληνα καθηγητή, υπόσχεται να δώσει λύση στην εμβοή (tinnitus), 
μια βασανιστική πάθηση που μέχρι σήμερα είναι ανίατη. Ανακάλυψαν: 1ον, τη 
βιοχημική αιτία που προκαλεί τα ghost noises και 2ον, ότι η χρήση συγκεκριμένου 
φαρμάκου (που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείτο για τις επιληψίες), θα μπορούσε να 
αποδειχθεί πανάκεια! 

 
Περικλής Παπαδόπουλος 
Ο καθηγητής Αεροδιαστημικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Σαν Χοσέ της 
Καλιφόρνια, προΐσταται στην κατασκευή του 1ου 100% ελληνικού δορυφόρου, 
του Lamdasat, αλλά και διαστημικού σταθμού στην Καλαμάτα! [ Παρακολουθήστε 
πρόσφατο αφιέρωμα και συνεντεύξεις στο Best tv]  
 

 
Βασίλης Θανόπουλος και Γιώργος Γιαννακούλας 
Από κοινού oι δύο Καρδιολόγοι πρωτοπόρησαν διενεργώντας "διαδερμική 
καρδιολογική επέμβαση με τρισδιάστατη απεικονιστική τεχνική". Η διεθνής αυτή 
πρώτη πραγματοποιήθηκε στο Ιατρικό διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. 

 
Ευθύμης Λέκκας 
Επικεφαλής της ομάδας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που έφτιαξαν την πρώτη παγκοσμίως 
κλίμακα μέτρησης Τσουνάμι, την «Integrated Tsunami Intensity Scale 2012» 
(ITIS2012). 

 
Γιώργος Μαυροθαλασσίτης 
Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας από την Κρήτη (ΙΜΒΒ του ΙΤΕ) και τη Μ. 
Βρετανία (Oxford) δημοσίευσε στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Nature Genetics 
τα αποτελέσματα πολυετούς έρευνας πάνω στο γονίδιο ERF, η οποία ανοίγει το 
δρόμο για τη θεραπεία σπάνιας πάθησης των οστών! 
Η κρανιοσυνόστωση ή κρανιοσυνοστέωση είναι μια πάθηση των οστών που εμποδίζει 
την ανάπτυξη του εγκεφάλου στα παιδιά (προσβάλλει περίπου 1 στα 2.200 
νεογέννητα). 

 

 

Ηλίας Περάκης 
Μέλος της ομάδας καθηγητών Φυσικής στο Παν. Κρήτης και ερευνητών στο 
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ που ανακάλυψαν τον «Κβαντικό 
Φεμτο-Μαγνητισμό», από τον οποίο θα δημιουργηθούν συσκευές που θα 
λειτουργούν 1.000 φορές γρηγορότερα, με ταχύτητες τουλάχιστον 10 terahertz αντί 
για 10 gigahertz, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο κορυφαίο επιστημονικό 
περιοδικό Nature στις 4/4. 

 
Στίβεν Καλκάνης 
Ο διευθυντής του Center for Cancer Surgery στο Henry Ford Hospital είναι ο πρώτος 
ο οποίος, εφαρμόζοντας τη νέα “ελάχιστα επεμβατική μέθοδο με λέιζερ και ειδικής 
συσκευής MRI", αφαίρεσε καρκίνο από εγκέφαλο ασθενούς. Με τις παλιές μεθόδους 
ο ασθενής θα έπρεπε να υποστεί σε πολύωρη επέμβαση και να περιμένει έως και 6 
εβδομάδες μέχρι να επανέλθει. Με τη νέα μέθοδο έλαβε εξιτήριο μέσα σε 2 ημέρες!  

 
Ιωάννης Κουτεντάκης 
Μαζί με την ομάδα του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει στη διεθνή 
έρευνα «BrownAdiposeTissueofMAN» αναζητώντας νέα στοιχεία για τη μάχη κατά της 
παχυσαρκίας με όπλο το "καφέ λίπος", μιας ουσίας που συμβάλλει στην αύξηση του 
μεταβολισμού και ενδεχομένως να συμβάλλει στη μείωση του σωματικού βάρους, σε 
αντίθεση με τον "κακό" λευκό λίπος! 

 
Γιώργος Ελευθεριάδης 
Ο Ομογενής καθηγητής του πανεπιστημίου του Τορόντο σχεδίασε και υλοποίησε έναν 
νέου τύπου λεπτό ηλεκτρομαγνητικό μανδύα, που είναι σε θέση να προσαρμοστεί 
κατάλληλα, ώστε να «εξαφανίσει» διαφορετικά είδη και μεγέθη αντικειμένων, κατ' 
αρχήν στο πεδίο των ραδιοκυμάτων!  
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