
Η επιστήµη καταφέρνει για 
µια ακόµη φορά να συ-
γκριθεί µε κάτι εξωπραγ-

µατικό, καθώς όπως υπόσχεται, 
ίσως µπορεί να χαρίσει και πάλι 
την όραση σε τυφλούς. Αυτό ανα-
φέρουν δηµοσιογραφικές πλη-
ροφορίες, κάνοντας λόγο για µια 
επαναστατική ανακάλυψη ενός 
οµογενούς καθηγητή, που δίνει 
ελπίδες σε πολλούς ανθρώπους 
που έχουν χάσει την όρασή τους, 
να ξαναδούν ξανά το φως...

Ο Σταν (Ευστράτιος) Σκαφίδας 
είναι σήµερα επικεφαλής έρευ-
νας στο NICTA, το εθνικό ερευ-
νητικό κέντρο της Αυστραλίας, 
που κατέχει βραβεία αριστείας 
σε τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνίας. Ο ίδιος, κάτοικος 
Μελβούρνης και απόφοιτος του 
Πανεπιστηµίου της ίδιας µεγα-
λούπολης, έχει παρά τα µόλις 40 
του χρόνια, µια λαµπρή καριέρα 
πίσω του, λειτουργώντας εκτός 
άλλων, ως σύµβουλος επιφανών 
επιχειρήσεων επικοινωνίας και 
τεχνολογίας. Όπως εξηγεί ο επι-
φανής επιστήµονας, το «βιονικό 
µάτι» είναι µια νευρωνική πρό-
θεση που φυτεύεται στην ωχρά 
κηλίδα του µατιού, στο κέντρο 
του αµφιβληστροειδούς. Αυτό 
που κάνει είναι ότι διεγείρει 

ηλεκτρικά τα κύτταρα µε σκοπό 
να δώσει αίσθηση όρασης. Έτσι 
ουσιαστικά είναι σαν να έχει 
κανείς µια εξωτερική κάµερα, 
που του επιτρέπει να βλέπει.  «Ο 
Σκαφίδας αποδεικνύει για άλλη 
µια φορά ότι όπου οι Έλληνες 

έχουν τη δυνατότητα να λει-
τουργήσουν για την πρόοδο και 
την εξέλιξη της επιστήµης και 
της ανθρωπότητας, δηλώνουν 
τη δυναµική τους και υπερβάλ-
λουν σε ζήλο», σηµειώνει η 
εφηµερίδα.
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«Η Ε.Ε. πρέπει 
να απελευθερώσει 
το εµπόριό της»

Απειλείται το μέλλον της Qantas

«Αποχωρούν το 2013 
οι στρατιώτες από το Αφγανιστάν»

ΚΕΒΙΝ ΡΑΝΤ: ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 
ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ ΤΟ Α∆ΥΝΑΤΟ

Ο ΑΛΑΝ ΤΖΟΪΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΕΙ:

ΣΤΙΒΕΝ ΣΜΙΘ:

Βιονικό μάτι με ελληνική υπογραφή 

«Επιδηµία» για την οικονοµία
οι «κοπάνες» των εργαζοµένων

H πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ, έσπευσε να αντι-
κρούσει τους ισχυρισµούς 

ότι οι «κοπάνες» από την εργα-
σία «αποτελούν εθνική επιδη-
µία», λόγω του πολύ ελαστικού 
συστήµατος εργασιακών σχέσε-
ων που έχει θέσει σε εφαρµογή 
το Εργατικό Κόµµα. Η δηµόσια 
συζήτηση για το θέµα ξεκίνησε 
έπειτα από καταγγελία του Γενι-
κού ∆ιευθυντή της αυτοκινητο-
βιοµηχανίας Toyota, Μαξ Για-
σούντα, σύµφωνα µε τον οποίο 
συχνά-πυκνά πολλοί εργαζόµε-
νοί του αρρωσταίνουν προς το 
τέλος ή την αρχή της εβδοµάδας 
για να απολαµβάνουν τριήµερο 
ρεπό. Τον ισχυρισµό του  Για-
σούντα επιβεβαίωσαν και άλλοι 
βιοµήχανοι. Τα συνδικάτα κά-
νουν λόγο για «ανοησίες», ενώ 
η πρωθυπουργός, Τζούλια Γκί-
λανρτ, παραδέχεται πως κάποιοι 
εργαζόµενοι κάνουν κατάχρηση 
του συστήµατος και ισχυρίζονται 
ότι είναι άρρωστοι χωρίς να εί-
ναι στην πραγµατικότητα. Όµως, 
αυτό, όπως είπε, δεν οφείλεται 
στο σύστηµα εργασιακών σχέσε-
ων της κυβέρνησής της, εφόσον 
αδικαιολόγητα ρεπό έπαιρναν οι 
εργαζόµενοι και πολύ πριν τεθεί 

σε εφαρµογή το σηµερινό σύ-
στηµα. Από τα επίσηµα στοιχεία, 
πάντως, προκύπτει ότι ένας εργα-
ζόµενος στην Αυστραλία απουσι-
άζει, κατά µέσο όρο, 9,4 hµέρες 

ετησίως από τα καθήκοντά του 
«λόγω ασθενείας».  Οι ειδικοί 
εκτιµούν ότι οι «απουσίες» αυτές 
κοστίζουν στην εθνική οικονοµία 
30 δισ. δολάρια τον χρόνο.

«Στην κατάργηση των δα-
σµών και στην απελευθέ-
ρωση του εµπορίου της σε 

σχέση και µε άλλες χώρες, θα πρέπει 
να προβεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αν 
θέλει να πετύχει οικονοµική ανάπτυ-
ξη και να λύσει το πρόβληµα χρέους 
της». Αυτό υποστήριξε ο υπουργός 
Εξωτερικών, Κέβιν Ραντ, ο οποίος 
υπογράµµισε ότι «η οικονοµική ανά-
πτυξη είναι ο καθοριστικός παράγο-

ντας στη λύση του χρέους, αλλά αυτό 
δεν µπορεί να επιτευχθεί µε τόσους 
περιορισµούς». 

Επίσης, είπε ότι αναπτυγµένες χώ-
ρες, όπως η Βρετανία, θα πρέπει να 
αυξήσουν την συνδροµή τους προς 
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για 
να µπορεί να προλαµβάνει και να 
βοηθά χώρες που βρίσκονται στα 
πρόθυρα της πτώχευσης.

Την προειδοποίηση ότι οι προ-
τεινόµενες αλλαγές στους σχε-
τικούς νόµους, απειλούν το 

µέλλον του εθνικού αεροµεταφορέα 
της χώρας, έκανε χθες στην αρµόδια 
επιτροπή της Γερουσίας, ο Γενικός 
∆ιευθυντής της Qantas, Άλαν Τζόις.

Όπως είναι γνωστό, ο ανεξάρτητος 
Γερουσιαστής, Νικ Ξενοφών, κατά-
θεσε στη Γερουσία πρόταση νόµου 
που θα υποχρεώνει την Qantas να 
διατηρήσει την κύρια λειτουργία της 

και την συντήρηση των αεροσκαφών 
της στην Αυστραλία.

Ο κ. Τζόις καταθέτοντας χθες στην 
Επιτροπή της Γερουσίας στην Καµπέ-
ρα, επανέλαβε ότι «η Qantas πρέπει 
να προσαρµοστεί στις συνθήκες που 
επιβάλλουν οι καιροί µας, διαφορε-
τικά δεν θα επιβιώσει». «Εκφράζω 
ανεπιφύλακτα τις ανησυχίες µου για 
το µέλλον της Qantas αν τεθούν σε 
εφαρµογή οι προτεινόµενες νοµοθε-
τικές αλλαγές», τόνισε ο κ. Τζόις.

Τ ην πρόθεση της αυστραλιανής 
κυβέρνησης να αποσύρει τη 
στρατιωτική δύναµή της από το 

Αφγανιστάν εντός του 2013, εξέφρα-
σε ο οµοσπονδιακός υπουργός Άµυ-
νας, Στίβεν Σµιθ. «Εξακολουθούµε να 
πιστεύουµε ότι θα µπορέσουµε να µε-
ταβιβάσουµε την ευθύνη ελέγχου της 
περιοχής Ουρουζγκάν στην Εθνική 
Ασφάλεια του Αφγανιστάν εντός του 

2014, ίσως και νωρίτερα», δήλωσε ο 
κ. Σµιθ. Η εφηµερίδα ‘’The Age’’ ανα-
φέρει ότι, σύµφωνα µε αυστραλιανές 
στρατιωτικές πηγές, η δύναµη που θα 
στείλει η Αυστραλία στο Αφγανιστάν, 
για να αντικαταστήσει την υπάρχουσα 
δεν θα ξεπερνά τα 150 άτοµα, δηλα-
δή το ένα έκτο της αυστραλιανής δύ-
ναµης που εκπαιδεύει σήµερα Αφγα-
νούς στρατιώτες.

Ο επιφανής επιστήµονας, Σταν Σκαφίδας

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Toyota στην Αυστραλία, Μαξ Γιασούντα.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής 
της Qantas, Άλαν Τζόις.


