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ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

Πρώτη η Αναστασία 
καιµειάηΛαγκάρνι 

Οι αναγνώστες ανέδειξαν ως Πρόσωπο 
της Χρονιάς την 30χρονη διδάκτορα 

του ΑΓΙΘ Αναστασία Παπαδοπούλου. 
Πήρε 2.000 ψήφους παραπάνω 

από την Κριστίν Λαγκάρντ που 
ήρθε δεύτερη. Επίσης σήµερα στα 
«ΝΕΑ» και ένα ειδικό ένθετο µε τις φωτογραφίες 

της χρονιάς, σελίδα 3o 
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To Πρόσωπο 
τπε Xpovias 
για το 2011 
n30χρονη 

διδακτοραβ 
ιου τµήµατος 

Βιολογίας 
του ΑΠΘ 

Αναστασία 
Παπαδοπούλου 

(5.842) 

ΚριστίνΛαγκάρντ (3.630) Λουκάε Παπαδήµοε (3.130) Αλεξάνδρα Ασηµάκη (2.801) 

Γιφργοε Παπανδρέου (2.185) Λ/τ. Στροε-Καν (2.101) 

Η Αναστασία «νίκησε» τη Λαγκάρντ 
Οι αναγνώσΐΉ iris ηλεκτρόνια έκδοση των «ΝΕΩΝ» και του in.gr ανέδειξαν rous πρωιαγωνισίΉ ιου 2011 
Στο πρόσωπο της είδαν την ελπίδα 

που αναζητεί - αλλά και 
δίνει - n νέα γενιά στην περίοδο 

της κρίσης; Οι αναγνώστες της 
ηλεκτρονικής έκδοσης των «ΝΕΩΝ» 
και του in.gr ανέδειξαν ως Πρόσωπο 
της Χρονιάς για το 2011 την 30χρονη 

διδάκτορα του Τµήµατος Βιολογίας 
του ΑΠΘ Αναστασία Παπαδοπούλου, 

n οποία άνοιξε τον δρόµο 
για την αντιµετώπιση της ρευµατοειδούς 

αρθρίτιδας. Η κυρία Παπαδοπούλου 
έµαθε για το αποτέλεσµα της 

ψήφοφορίας ενώ «έκλεινε βαλίτσες» 
για το εξωτερικό. 

Η ελληνίδα επιστήµων, n οποία 
βραβεύτηκε ως n καλύτερη νέα ερευνήτρια 

για το 2011 κατά τη διάρκεια 
των εργασιών του 17ου ετήσιου παγκόσµιου 

συνεδρίου της ∆ιεθνούς 
Εταιρείας Κυτταρικής Θεραπείας 
στο Ρότερνταµ της Ολλανδίας για 
Tgv εργασία της σχετικά µε την κυτταρική 

θεραπεία ενός από τα πλέον 
επίπονα αυτοάνοσα νοσήµατα, 

απέσπασε 5.842 ψήφους και ποσοστό 
58% των ψήφων στην κατηγορία 

της «κοινωνίας». 
Πλέον, n Αναστασία Παπαδοπού¬ 

λου ετοιµάζει τις βαλίτσες της για τις 
Η ΠΑ, όπου θα συνεχίσει την ερευνητική 

της δράση σε ένα από τα καλύτερα 
ακαδηµαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα, 
το κορυφαίο της χώρας στη χρηµατοδότηση 

της βιοϊατρικής έρευνας, το 
Baylor College of Medicine του Χιούστον 

ο ιο Τέξας. Μιλώντας στα «ΝΕΑ» 
n 30χρονη ερευνήτρια δήλωσε πολύ 
ευχαριστηµένη από τη νέα - εγχώρια 

αυτή τη φορά - διάκριση. «Είναι 
πραγµατικά πολύ ευχάριστο το αποτέλεσµα, 

αν και µε βρίσκει σε φάση 
προετοιµασίας για το εξωτερικό. Μια 
απόφαση που δεν πήρα αβασάνιστα, 
γιατί δεν είναι εύκολο να εγκαταλείπεις 

την πατρίδα σου. Μέσα στον Ιανουάριο 
θα ολοκληρωθεί πλέον και 

n δηµοσίευση της εργασίας µου και 
τον Μάρτιο θα αναχωρήσω για το Χιούστον», 

ανέφερε. «Εκεί θα ασχοληθώ 
µε διαφορετικό αντικείµενο, την 

ανοσοθεραπεία, όχι όµως σε αυτοάνοσα 
νοσήµατα αλλά σε κακοήθειες. 

Πρόκειται ουσιαστικά για εκπαίδευση 
σε νέες τεχνικές, ενώ ελπίζω 

να γίνει δεκτή και n αίτηση για υποτροφία 
που έχω υποβάλει». 

Σηµειώνεται ότι, µε εξαίρεση τον 

Πρωθυπουργό, οι αναγνώστες των 
«ΝΕΩΝ» και του in.gr κατέταξαν χαµηλά 

τους έλληνες πολιτικούς. Ενδεικτικό 
είναι ότι στους πρώτους δέκα 

µε βάση τις ψήφους των αναγνωστών 
βρίσκεται µόνο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 

Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος 
πήρε 2.185 ψήφους που τον φέρνουν 

στην 9η θέση. 

2ΠΙΣΩ από την Αναστασία Παπαδοπούλου, 
στη 2η θέση της ψηφοφορίας, 

µία ακόµη γυναίκα, n Κριστίν 
Λαγκάρντ, πρώην υπουργός Οικονοµικών 

της Γαλλίας που διαδέχθηκε 
τον Ντοµινίκ Στρος-Καν στη 

θέση του προέδρου του ∆ΝΤ και ταυτόχρονα 
n πρώτη γυναίκα που αναδείχθηκε 
στο συγκεκριµένο αξίωµα 

συγκεντρώνοντας 3.630 ψήφους. 

3ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΡΙΑ∆Α συµπληρώνει 
ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήµος 

µε 3.130 ψήφους. Ο κ. Παπαδήµος 
αναδείχθηκε ταυτόχρονα ο 

δηµοφιλέστερος πολιτικός. 

4ΤΗΝ 4Η ΘΕΣΗ πήρε n Αλεξάνδρα 
Ασηµάκη, n κορυφαία πολί- 

στρια του κόσµου για το 2011 µετά 
τον θρίαµβο µε την Εθνική Πόλο στο 
Παγκόσµιο Πρωτάθληµα της Σαγκάης. 

Ελαβε 2.801 ψήφους. 

5Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΚΗΝΟθΕΤΗΣπου 
έφτασε... µια ανάσα από το αγαλµατίδιο 

των Οσκαρ, ο Γιώργος Λάνθιµος, 
είναι στην 5η θέση µε 2.733 

ψήφους. Πήρε το βραβείο σεναρίου 
για τις «Αλπεις» του στο Φεστιβάλ 

Βενετίας και είχε υποψηφιότητα για 
το Οσκαρ ξενόγλωσσης παραγωγής 
το 2011 για την ταινία «Κυνόδοντας». 

60 ΜΠΛΟΓΚΕΡ ΝΑΕΛ ΓΚΟΝΙΜ 
που συντόνισε την εξέγερση 

στην Αίγυπτο, n οποία οδήγησε 
στην πτώση του καθεστώτος Μουµπάρακ, 

κατέλαβε την έκτη θέση µε 
2.448 ψήφους. 

7ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΗ ΘΕΣΗ-στη γενική 
κατάταξη και την πρώτη 

στον τοµέα της Οικονοµίας κατέλαβαν 
οι επικεφαλής της Alpha Bank 

και της EuroBank Γιάννης Κωστόπουλος 
και Νικόλαος Νανόπουλος 

για τη συγχώνευση των δύο τραπε¬ 

ζών. Συγκέντρωσαν 2.408 ψήφους. 

8TO ΒΙΒΛΙΟ της Βρετανίδας Βικτόρια 
Χίσλοπ «To νησί» - που 

έγινε και τηλεοπτική σειρά - είχε 
ούτως ή άλλως κερδίσει τις καρδιές 
των αναγνωστών. Γι' αυτό και της 
επιφύλαξαν υψηλή θέση στα πρόσωπα 

της χρονιάς, την όγδοη, µε 
2.231 ψήφους. 

9ΟΠΡΟΕ∆ΡΟΣΤΟΥΠΑΣΟΚΓιώρ-γος 
Παπανδρέου ήταν αναµφισβήτητα 

ένας από τους πρωταγωνιστές 
του 2011 και οι αναγνώστες 

τον κατέταξαν στην ένατη θέση µε 
2.185 ψήφους. 

1 Γ\ΤΟ 2011 ήταν n χρονιά που 
XL/σηµάδεψε και καθόρισε την 

πορεία του Ντοµινίκ Στρος-Καν. Η 
καταγγελία της καµαριέρας τού έκοψε 

τον δρόµο προς τη διεκδίκηση 
της προεδρίας στη Γαλλία και του 
στέρησε τη θέση του προέδρου του 
∆ΝΤ. Οι αναγνώστες των «ΝΕΩΝ 
online» και του in.gr τον κατέταξαν 

στη δέκατη θέση της ψηφοφορίας 
µε 2.101 ψήφους. 

Η Αναστασία «νίκησε» τη Λαγκάρντ 
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