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H πρώτη εξέταση αίματος για τη διάγνωση
μελανώματος από Αυστραλούς ερευνητές

Η παρακαταθήκη της
Συνθήκης της Λωζάνης

Άρπαξε πιστόλι αστυνομικού
και πυροβόλησε μέσα σε
Νοσοκομείο της Καμπέρας

xx

Ερευνητές από την Αυστραλία ανα-
κοίνωσαν ότι παρασκεύασαν μια εξέ-
ταση αίματος για τη διάγνωση του 
μελανώματος σε αρχικά στάδια, χα-
ρακτηρίζοντάς το «παγκόσμια πρώτη», 
που μπορεί να σώσει πολλές ζωές. Οι 
επιστήμονες από το πανεπιστήμιο 
Edith Cowan University ανακοίνω-
σαν ότι η νέα εξέταση θα βοηθήσει 
τους γιατρούς να εντοπίζουν αυτή 
την μορφή καρκίνου του δέρματος 
προτού εξαπλωθεί στο σώμα του πά-
σχοντος. «Οι ασθενείς των οποίων το 
μελάνωμα διαγιγνώσκεται σε πρώιμο 
στάδιο έχουν ποσοστό επιβίωσης μια 
πενταετία κατά 90 με 99%», ανέφε-
ρε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής 

των ερευνητών Πολίν Ζένκερ. Η ίδια 
πρόσθεσε ότι τα ποσοστά επιβίωσης 
μειώνονται σε λιγότερο του 50% αν ο 
καρκίνος εξαπλωθεί. «Αυτό είναι που 
καθιστά τόσο εντυπωσιακή αυτή την 
εξέταση αίματος ως πιθανό εργαλείο 
ανίχνευσης (της νόσου) γιατί μπορεί 
να εντοπίσει το μελάνωμα στα πολύ 
αρχικά του στάδια όταν είναι ακόμη 
θεραπεύσιμο».

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που 
δημοσιεύονται σήμερα στην επιστη-
μονική επιθεώρηση Oncotarget, έλα-
βαν υπόψη και τις κλινικές δοκιμές 
σε δείγμα 105 πασχόντων από με-
λάνωμα και 104 υγιών ανθρώπων. 
Η διαδικασία ανίχνευσε μελάνωμα 

αρχικού σταδίου στο 79% των περι-
πτώσεων. Η Ζένκερ είπε ότι η νέα δι-
αδικασία περιλαμβάνει τον εντοπισμό 
αυτοαντισωμάτων τα οποία παράγει ο 
ανθρώπινος οργανισμός αντιδρώντας 
στον καρκίνο. Η επικεφαλής του Συμ-
βουλίου Καρκίνου της Αυστραλίας 
Σάντσια Αράντα δήλωσε ότι η εξέτα-
ση θα είναι σημαντική για τις ομάδες 
υψηλού κινδύνου, που υποχρεούνται 
να υποβάλλονται σε τακτικούς ελέγ-
χους των σπίλων και των κηλίδων 
τους, κάτι το οποίο συχνά είναι δύ-
σκολο και χρονοβόρο. Η ίδια επι-
σήμανε ότι η εξέταση δεν ανιχνεύει 
άλλες μορφές λιγότερο θανατηφόρες 
αλλά περισσότερο συχνές μορφές 

καρκίνων του δέρματος. «Ο κόσμος 
θα πρέπει να είναι ενήμερος για το αν 
έχει υποστεί δερματολογική φθορά 
από τον ήλιο ή από την ακτινοβολία 
UV στο δέρμα του. Οι επιστήμονες θα 
πραγματοποιήσουν και άλλη κλινική 
δοκιμή διάρκειας τριών ετών για να 
επιβεβαιώσουν τα ευρήματά τους και 
ευελπιστούν να έχουν σύντομα μια 
εξέταση την οποία θα μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα νοσοκομεία. Ένας 
στους τρεις καρκίνους που διαγιγνώ-
σκεται είναι του δέρματος, σύμφωνα 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
με την Αυστραλία να έχει τα υψηλό-
τερα ποσοστά ασθενών με μελάνωμα 
στον κόσμο.

Ο Δρ. Παναγιώτης Διαμαντής θα παρουσιάσει, 
την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018, μια διάλεξη για τη 
Συνθήκη της Λωζάνης, στο Ελληνικό Κέντρο, στο 
πλαίσιο των Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και 
Πολιτισμού που προσφέρει η Ελληνική Κοινότητα 
Μελβούρνης.

Η Συνθήκη της Λωζάνης (24 Ιουλίου 1923), δι-
αμορφώνει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από τότε, 
ορίζοντας τα εθνικά σύνορα και αναπαράγοντας 
ένα εντυπωσιακό σύνολο μύθων γύρω από τους 
όρους και τις επιπτώσεις της. Η Λωζάννη δημι-
ούργησε επίσης ένα προηγούμενο στο διεθνές δί-
καιο: τη νόμιμη ακούσια φυσική μετεγκατάσταση 
των πληθυσμών. Η παρουσίαση αυτή έχει διπλό 
σκοπό: (i) να διαλύσει μερικούς από τους πιο ση-
μαντικούς μύθους, να καθιερώσει την κεντρική 
θέση της Λωζάννης στις σύγχρονες σχέσεις μεταξύ 
Αθήνας και Άγκυρας, και με αυτόν τον τρόπο, (ii) 
να αναδείξει τη Λωζάννη ως ορόσημο στις διεθνείς 
σχέσεις και το διεθνές δίκαιο.

Ο Δρ Διαμαντής έχει γεννηθεί και σπουδάσει 
στην Αυστραλία. Η διδακτορική διατριβή του τιτλο-
φορείται «Ελληνισμός υπό την ημισέληνο»: μελέτη 

της περίπτωσης μιας συνεχιζόμενης γενοκτονίας, 
εξετάζοντας την πολιτική της τουρκικής κυβέρνη-
σης έναντι του αυτόχθονου ελληνικού πληθυσμού 
από το 1300 έως τη δεκαετία του 1990. Το ιδιαί-
τερο ερευνητικό του ενδιαφέρον είναι οι Γενοκτο-
νίες των Ελλήνων, Ασσυρίων και Αρμενίων της 
Μέσης Ανατολής και της Αυστραλιανής-Ελληνικής 
κληρονομιάς στην ανατολική Μεσόγειο. Το τελευ-
ταίο του δημοσίευμα έχει τίτλο «Φίλοι σε Κρίση: 
Anzacs και Ελληνισμός» (Νεοελληνικές Σπουδές, 
τόμος 18, 2017), που είναι διαθέσιμο εδώ https://
openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/
MGST/article/view/12688/11644

Σύμφωνα με την αστυ-
νομία, ένας άντρας που 
μεταφέρθηκε σε ένα νοσο-
κομείο της Καμπέρας φέ-
ρεται να άρπαξε το πιστόλι 
ενός αστυνομικού και να 
πυροβόλησε στο ταβάνι. 
Ένας άνδρας συνελήφθη 
και κατηγορείται για από-
πειρα δολοφονίας. Η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή 
Αστυνομία δήλωσε ότι ο 26χρονος άνδρας ήταν υπό 
επιτήρηση ενώ είχε οδηγηθεί  στο νοσοκομείο. Κατά 
τη διάρκεια της συμπλοκής, ο άνδρας φέρεται να 
πυροβόλησε στο ταβάνι πριν αφοπλισθεί και συλλη-
φθεί. Κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του 
περιστατικού, αλλά τρομοκρατημένοι μάρτυρες είπαν 
στο 9NEWS ότι άκουγαν κάποιον να φωνάζει «Taser! 
Taser «και» Code Black! «. Είναι άγνωστο αν οι αξι-
ωματικοί χρησιμοποίησαν τελικά όπλο αναισθητο-
ποίησης Taser για να μπορέσουν να συλλάβουν τον 
δράστη. Πριν από το περιστατικό, η αστυνομία είχε 
συλλάβει τον άνδρα που είχε κλέψει ένα αυτοκίνητο 
και το είχε τρακάρει με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 
του. Δυο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρ-
κεια της συμπλοκής.


