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∆ύο οµογενείς επιστήµονες δια-
φορετικών ειδικοτήτων «ένω-
σαν» τις επιστηµονικές τους 

γνώσεις προκειµένου να «χαρίσουν» 
στην ανθρωπότητα το «γενετικό κώ-
δικα» του αυτισµού. O καθηγητής 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε ειδί-
κευση στην νανοηλεκτρονική, Σταν 
Σκαφίδας, και ο επίσης καθηγητής 
Νευροψυχιατρικής, Χρήστος Παντε-
λής, και οι δύο από το Πανεπιστήµιο 
Μελβούρνης, πριν από λίγο καιρό 
κατάφεραν να αναπτύξουν ένα τεστ 
που εκπέµπει πολλά θετικά σήµατα 
για τη διάγνωση του αυτισµού και, 
ίσως, και της σχιζοφρένειας, αλλά 
για τη διαπίστωση κατά πόσο ένα 

νεαρό άτοµο βρίσκεται στις οµάδες 
µεγάλης επικινδυνότητας για την 
εκδήλωση αυτών των παθήσεων. 
Ξεκινώντας µε την επιστηµονικά τεκ-
µηριωµένη υπόθεση ότι ο αυτισµός 
είναι εν µέρει και κληρονοµική πά-
θηση, που σηµαίνει ότι η αρρώστια 
έχει άµεση σχέση µε τη γονιδιακή 
ταυτότητα του ατόµου και των συγγε-
νών του, και γνωρίζοντας, παράλλη-
λα, ότι προκειµένου να νοσήσει ένα 
άτοµο απ’ αυτόν χρειάζεται η µετάλ-
λαξη περισσοτέρων του ενός γονιδί-
ου, ξεκίνησαν έρευνες. Εξέτασαν τα 
γονίδια που σχετίζονται µε τη νόσο 
από περίπου 8.000 ανθρώπους. Και 
οι δύο ξεκαθαρίζουν, ότι το τεστ βρί-

σκεται στην πειραµατική του φάση 
και ότι δεν είναι διαγνωστικό. «Η 
εξέταση είναι περισσότερο προλη-
πτική και θα δίνει την ευκαιρία στους 
θεράποντες ιατρούς να το χρησιµο-
ποιήσουν σε συνδυασµό µε άλλες 
εξετάσεις για την έγκαιρη διάγνωση 
της νόσου», αναφέρουν. Οι δύο οµο-
γενείς επιστήµονες, όµως, µε αυτήν 
την έρευνά τους, ανοίγουν ένα ακόµα 
µεγαλύτερο και, σίγουρα, αισιόδοξο 
κεφάλαιο για την ανθρωπότητα, αυτό 
που λέγεται «σχέση γενετικού κώδι-
κα και ψυχασθενειών». ∆υνητικά µία 
τέτοια ανακάλυψη θα βοηθήσει στην 
έγκαιρη διάγνωσή τους και στην σω-
στή αντιµετώπισή τους.

Η πρέσβης της Αυστραλίας στην 
Ελλάδα,  Πολυξένη Μπλούµ-
φιλντ, παρέθεσε δεξίωση στην 

Πρεσβευτική Κατοικία κατά την οποία 
απονεµήθηκαν τα ετήσια βραβεία της  
Ένωσης Παλαιών Πολεµιστών και 
Αποστράτων της Αυστραλίας σε αρι-
στούχους µαθητές της Κρήτης, που 
τιµούν τους άρρηκτους δεσµούς που 
σφυρηλατήθηκαν ανάµεσα στους δύο 
λαούς  κατά τη Μάχη της Κρήτης.

Τα βραβεία απονεµήθηκαν στους 
µαθητές από τον Ταξίαρχο ε.α. John 
Sheldrick OAM, πρόεδρο της Ένωσης 
Παλαιών Πολεµιστών και Αποστρά-
των της Αυστραλίας υπεύθυνο της 
Επιτροπής ∆ιαχείρισης των Εκπαιδευ-
τικών Βραβείων. 

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μι-
χαήλ Κωσταράκος παρασηµοφόρησε 
τον Ταξίαρχο µε τον Αστέρα Αξίας και 
Τιµής τον οποίο αποδέχτηκε εκ µέ-
ρους των Αυστραλών Βετεράνων. Συγ-
χαίροντας τους φετινούς βραβευθέντες 
µαθητές, η πρέσβης της Αυστραλίας, 
κα Μπλούµφιλντ, ανέφερε ότι τα βρα-
βεία αυτά τιµούν τους διαχρονικούς 
δεσµούς ανάµεσα στις δύο χώρες και 
εκφράζουν την απέραντη ευγνωµοσύ-
νη των Αυστραλών προς τους Κρητι-
κούς. Η πρέσβης δήλωσε: «Η Μάχη 
της Κρήτης µπορεί να έλαβε χώρα πριν 
από 71 χρόνια, αλλά το µήνυµα της ει-
ρήνης και της αλληλεγγύης παραµένει 
ζωντανό. Σε αυτές τις δύσκολες στιγ-
µές, η Αυστραλία στέκεται δίπλα στην 

Ελλάδα µε το ίδιο πνεύµα αλληλεγγύ-
ης που ένωσε τους δύο λαούς µας το 
1941.  Είµαστε σίγουροι ότι η Ελλάδα 
θα ξεπεράσει τις προκλήσεις της και 
θα βγει από την κρίση ακόµη πιο δυ-
νατή». Την εκδήλωση τίµησαν µε την 
παρουσία τους ο υφυπουργός ∆ιοικη-
τικής Μεταρρύθµισης κ. Μανούσος 
Βολουδάκης, βουλευτές της Κρήτης, ο 
πρώην πρέσβης της Ελλάδας στην Αυ-
στραλία κ. Αλέξης Χριστόπουλος, οι 
αντιπεριφερειάρχες Χανίων και Ρεθύ-
µνου, ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης 
Λάµπης, Συβρίτου και Σφακίων κ.κ. 
Ειρηναίος, ξένοι αµυντικοί ακόλουθοι, 
εκπρόσωποι συλλόγων βετεράνων και 
µέλη της Ελληνο-αυστραλιανής κοινό-
τητας στην Ελλάδα.  

Αυστραλοί βετεράνοι βράβευσαν 
αριστούχους µαθητές από τη Κρήτη
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Ομογενείς επιστήμονες προσπαθούν 
να ανακαλύψουν τον «γενετικό κώδικα» του αυτισμού 

Ο πληθυσµός της Αυστραλίας θα πρέπει να αυξηθεί ση-
µαντικά µέσω της µετανάστευσης και να φθάσει τα 35 
εκατοµµύρια κατοίκους, από 22 εκατοµµύρια που είναι 

σήµερα, σύµφωνα µε τον οµογενή Γεράσιµο Καρύδη, ενός 
από τους πιο πετυχηµένους επιχειρηµατίες στον κατασκευα-
στικό τοµέα της Αυστραλίας.

Με την πρότασή του συµφώνησε αµέσως ο οµοσπονδια-
κός υπουργός Ανάπτυξης, Σάϊµον Κριν, ερχόµενος σε αντί-
θεση µε την πρωθυπουργό Τζούλια Γκίλαρντ. Η κα Γκίλαρντ 
καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών, Μποµπ Καρ, έχουν τα-
χθεί κατά της µεγάλης πληθυσµιακής αύξησης της χώρας.

Εκτός από τον κ. Κριν, µε τον κ. Καρύδη συµφώνησε και ο 
πρωθυπουργός της Νότιας Αυστραλίας Τζέϊ Γουέδεριλ. «Ο κ. 
Καρύδης θέλει να αναπτύσσεται η χώρα. Τον στηρίζουµε αν 
και δεν συµφωνούµε µε όλα όσα λέει», είπε ο κ. Γουέδεριλ.

Ο οµογενής επιχειρηµατίας, που είναι από τους πιο σηµα-
ντικούς χορηγούς του Εργατικού Κόµµατος υποστήριξε ότι ο 
πληθυσµός της χώρας πρέπει να φτάσει στα 35 εκατοµµύρια 
κατοίκους. «Αυτό σηµαίνει δουλειές, επενδύσεις, ανάπτυξη», 
σηµείωσε και πρόσθεσε: «Ο πληθυσµός γερνά. Αν δεν ανα-
νεωθεί το εργατικό µας δυναµικό πως θα πληρώνονται οι 
συντάξεις τους;».

Η δήλωση του κ. Καρύδη έγινε κατά την διάρκεια εκδήλω-
σης στην Αδελαϊδα όπου είχαν προσκληθεί πάνω από 500 
φίλοι της οικογένειας, ανάµεσά τους διακεκριµένοι επιχει-
ρηµατίες, πρώην και νυν πολιτικοί από όλα τα Κόµµατα της 
Νοτίου Αυστραλίας και της Οµοσπονδιακής κυβέρνησης, για 
να γιορτάσουν την 50χρονη πορεία του επιχειρηµατία και να 
τιµήσουν τα επιτεύγµατά του.

Ενας 27χρονος Έλληνας από την Αυστραλία συνελήφθη 
στην Αθήνα από αστυνοµικούς του Τµήµατος Αναζητή-
σεων Προσώπων της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 

σε συνεργασία µε την Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία για την 
υπόθεση της δολοφονίας πέντε ατόµων (τριών κυπριακής 
και δυο ρουµανικής καταγωγής) που έγινε στις 23 Ιουνίου 
στην περιοχή της Αγίας Νάπας Κύπρου.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης 
από τις Αρχές της Κύπρου, κατηγορούµενος για το αδίκηµα 
της συνοµωσίας προς διάπραξη φόνου. Ο συλληφθείς θα 
οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Η µαζική δολοφονία σηµειώθηκε το βράδυ της 23ης Ιου-
νίου 2012, σε κεντρικό σηµείο της Αγίας Νάπας, όταν ένας 
ένοπλος σκότωσε µε 14 σφαίρες τα πέντε άτοµα που εργάζο-
νταν στην προσωπική ασφάλεια Κύπριου επιχειρηµατία που 
ασχολείτο µε στοιχήµατα και ηλεκτρονικό τζόγο. 

Περίπου µία εβδοµάδα αργότερα συνελήφθησαν στην Ελ-
λάδα, από την αντιτροµοκρατική υπηρεσία, ένας 29χρονος 
που είχε συλληφθεί σε επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας και 
ένας 41χρονος συνεργός του, που είχε κατηγορηθεί παλαιό-
τερα και για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Την αύξηση του πληθυσμού 
στα 35 εκατομμύρια κατοίκους 
ζητά ομογενής επιχειρηματίας

27χρονος Έλληνας της Αυστραλίας 
συνελήφθη για τις πέντε δολοφονίες 
στην Αγία Νάπα Κύπρου

Αριστούχους µαθητές από την Κρήτη τίµησε η Πρέσβης της Αυστραλίας κα Πολυξένη Μπλούµφιλντ, τιµώντας έναν ετήσιο 
θεσµό που έχει καθιερωθεί στο πλαίσιο της φιλίας των λαών της Αυστραλίας και της Κρήτης, φιλία που σφυρηλατήθηκε 
από τη σηµαντική παρουσία Αυστραλών στρατιωτών στη Μάχη της Κρήτης.

Ο κ. Γεράσιµος Καρύδης




