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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 

Η δήλωση
της Ντόρας

Ηχθεσινή δήλωση της υπουρ-
γού Εξωτερικών, Ντόρας
Μπακογιάννη, δεν θα µπο-

ρούσε να ήταν πιο σαφής και πιο
δηλωτική των προθέσεων της χώ-
ρας, αλλά ούτε και πιο αξιοπρεπής:
«Η Ελλάδα δεν αποδέχεται τη λογι-
κή των πιέσεων µεταξύ συµµαχικών
χωρών».

Η κυβέρνηση του αποχωρού-
ντος από την εξουσία κ. Τζορτζ
Μπους, εν µέσω του χάους που έχει
δηµιουργήσει, δεν µπορεί ακόµα
να χωνέψει το βέτο που άσκησε η
Ελλάδα ενάντια στην ένταξη των
Σκοπίων στο ΝΑΤΟ τον περασµένο
Απρίλιο στο Βουκουρέστι. Κι αυτό,
παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα, τόσο
δια στόµατος του πρωθυπουργού
Κώστα Καραµανλή, όσο και της

Συνέχεια στη σελίδα 2

Αυτό το Σαββατοκύριακο 
µη χάσετε «Το Περιοδικό» 

που κυκλοφορεί µε συνέντευξη
του πρόβοστ του κολεγίου του
Κουίνς, ∆ρ. Ευάγγελου Γκύζη

Ακόµη πολλά άλλα 
ενδιαφέροντα θέµατα.

∆ιαβάστε στη «TNH»

∆ιαβάστε σήµερα
µαζί µε τον «Ε.Κ.»

The National Herald

Kάθε βδοµάδα και 
για 11 σχεδόν χρόνια

αποτελεί την εφηµερίδα
της Oµογένειας 

στην αγγλική γλώσσα.

∆ιατίθεται µε συνδροµή
στο τηλέφωνο: 718-784-5255

ή στην ιστοσελίδα
www.thenationalherald.com

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυ-
κα). «Η Ελλάδα δεν αποδέχεται τη
λογική των πιέσεων µεταξύ συµµα-
χικών χωρών», ήταν το σχόλιο της
υπουργού Εξωτερικών Ντόρας
Μπακογιάννη σε ερώτηση για το
πρόγραµµα κατάργησης των θεω-
ρήσεων εισόδου (βίζα), µετά και
την απόφαση των ΗΠΑ να µην
εντάξουν την Ελλάδα σε αυτό. Η
Ελληνίδα ΥΠΕΞ παρέπεµψε και στη
σκληρή δήλωση του εκπροσώπου,
Γιώργου Κουµουτσάκου.

«Η απόφαση της αµερικανικής
διοίκησης να µην εντάξει στο στά-
διο αυτό την Ελλάδα στο πρόγραµ-
µα κατάργησης των θεωρήσεων ει-
σόδου για τους Ελληνες πολίτες
που επιθυµούν να επισκεφθούν τις
ΗΠΑ, είτε για τουρισµό, είτε για
επαγγελµατικούς λόγους, είτε, πά-
νω απ’ όλα, για να επισκεφθούν

συγγενείς τους -µέλη της πολυάριθ-
µης ελληνοαµερικανικής οµογένει-
ας στις ΗΠΑ, είναι αδικαιολόγητη»,
δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ.

«∆εν προάγει την ενίσχυση των
επαφών µεταξύ των δύο φίλων λα-
ών και την καλύτερη αµοιβαία κα-
τανόηση, όπως η Ελλάδα το επιθυ-
µεί», πρόσθεσε και κατέληξε λέγο-
ντας: «Θέλουµε να ελπίζουµε ότι
αυτή δεν είναι η τελευταία απόφα-
ση της αµερικανικής διοίκησης».

Ο πολιτικός εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ για θέµατα Εξωτερικών,
Ανδρέας Λοβέρδος, σχολίασε από
την πλευρά του: «Οι ΗΠΑ παίρνουν
πίσω το λόγο τους για το θέµα της
visa και κατ’ ουσίαν κάνουν αντί-
ποινα στην Ελλάδα για τη στάση
της».

Η υπόθεση είχε συναντήσει συ-
νεχείς αναβολές και καθυστερή-

σεις, ενώ η µη ένταξη της Ελλάδας
στο πρόγραµµα προκάλεσε και την
έντονη αντίδραση της ΑΧΕΠΑ, µέ-
σω επιστολής που έστειλε ο πρόε-
δρός της, Αϊκ Γκούλας, στον Αµερι-
κανό πρόεδρο Τζορτζ Μπους. Μά-
λιστα, η απόφαση της κυβέρνησης
Μπους χαρακτηρίζεται ανθελληνι-
κή από το κύριο άρθρο του «Ε.Κ.».

Στην επιστολή της ΑΧΕΠΑ, την
οποία δηµοσίευσε χθες ο «Ε.Κ.»,
επισηµαίνεται ότι ενώ από τον Σε-
πτέµβριο 2007, το Στέιτ Ντιπάρτµε-
ντ κατέστησε επίσηµα την Ελλάδα
υποψήφια χώρα-µέλος του προ-
γράµµατος αυτού και η Αθήνα έχει
συνεργαστεί στενά µε το υπουργείο
Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωµέ-
νων Πολιτειών για το θέµα αυτό,
εντούτοις, «πρόσφατα υπέπεσε
στην αντίληψή µας ότι η πορεία της
Ελλάδας προς την ένταξή της στο

πρόγραµµα visa waiver έχει διακο-
πεί», λόγω ενός ζητήµατος που,
όπως υποστηρίζει, «προέκυψε στις
σχέσεις µεταξύ των Ηνωµένων Πο-
λιτειών και της Ελλάδας, δύο χώρες
οι οποίες είναι σύµµαχοι στο ΝΑΤΟ
επί πολλά χρόνια».

Ο πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ παρατη-
ρεί ότι η οργάνωσή του πιστεύει
πως το ζήτηµα αυτό σχετίζεται µε
την απόφαση της Ελλάδας να ασκή-
σει βέτο στην ένταξη της ΠΓ∆Μ στο
ΝΑΤΟ για το θέµα της ονοµασίας,
κάτι που όπως υπογραµµίζει, έχει
δικαίωµα να κάνει.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην
ιστοσελίδα της αµερικανικής πρε-
σβείας στην Αθήνα γίνεται σύντοµη
αναφορά στο ιστορικό της υπόθε-
σης, ενώ επισηµαίνεται ότι η Ελλά-

ΛΟΝ∆ΙΝΟ. («ΑΡ», «ΑΠΕ», «in.gr»).
Ελεύθερη πτώση πραγµατοποίη-
σαν χθες τα διεθνή Χρηµατιστήρια,
καθώς εντείνονται οι φόβοι των
επενδυτών για οικονοµική ύφεση,
δηµιουργώντας «κρίση εµπιστοσύ-
νης» µεταξύ των τραπεζών. Με πτώ-
ση εξάλλου, άνοιξε τις εργασίες του
και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρ-
κης, αφού οι επενδυτές θεώρησαν
ότι οι εντολές για πώληση µετοχών
ήταν υπερβολικές (περισσότερες
πληροφορίες στη σελ. 15), ενώ
κλειστό παρέµεινε το ρωσικό Χρη-
µατιστήριο.

Εν µέσω καθίζησης των δεικτών
στις διεθνείς αγορές, ισχυρά πτωτι-
κές ήταν και οι τάσεις χθες, κατά το
κλείσιµο της εβδοµάδας, στο Χρη-
µατιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός ∆εί-
κτης έκλεισε στις 2.372,09 µονάδες
παρουσιάζοντας µεγάλες απώλειες,
σε ποσοστό 5,23%. Η αξία των συ-
ναλλαγών ανήλθε στα 377,5 εκα-
τοµµύρια ευρώ, ενώ οι επί µέρους
κλαδικοί δείκτες κινήθηκαν στο σύ-
νολο τους σε αρνητική τροχιά.

Ολη την περασµένη εβδοµάδα
άλλωστε η επενδυτική ψυχολογία
στην Αθήνα βρέθηκε στο ναδίρ,
όπως σε όλα τα Χρηµατιστήρια του
Πλανήτη. Ο δείκτης MSCI World
σηµείωσε µάλιστα τη χειρότερη
εβδοµάδα στα χρονικά του, ενώ χά-
θηκαν πάνω από 4 τρισ. δολ. στις
διεθνείς αγορές, ανεβάζοντας στα
25 τρισ. δολ. τις απώλειες στις πα-
γκόσµιες αγορές από τις αρχές του
έτους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός ∆εί-
κτης Τιµών του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών κατέγραψε εβδοµαδιαίες
απώλειες 15,43% (-5,85% τη ∆ευ-
τέρα, -0,60% την Τρίτη, -4,31% την
Τετάρτη, -0,36% την Πέµπτη και -
5,23 Παρασκευή). Οπως προανα-
φέρθηκε, ο Γενικός ∆είκτης έκλεισε
χθες στις 2.372,09 µονάδες -έναντι
2.804,95 µονάδων της περασµένης
εβδοµάδας-. Από τις αρχές του
2008 καταγράφει πτώση σε ποσο-
στό 54,20%. Υποχώρηση δηλαδή
της συνολικής κεφαλαιοποίησης
της αγοράς κατά 106,389 δισ. ευ-
ρώ.

Και στην Κύπρο, οι µετοχές έχα-
σαν το ένα πέµπτο περίπου της
αξίας τους αυτή την εβδοµάδα ακο-
λουθώντας το µαζικό sell off στις
διεθνείς αγορές. Οι εταιρείες της
κύριας αγοράς έχασαν γύρω στο 1,3
δισ. ευρώ από την κεφαλαιοποίησή
τους σε µία µόλις βδοµάδα. Στο κυ-
πριακό Χρηµατιστήριο, ο Γενικός

Μεγάλες απώλειες
σε Ευρώπη, Τόκιο,
πτώση και στη ΝΥ

Παραγωγική η τρίτη συνάντηση Χριστόφια-Ταλάτ

Ο πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ∆ηµήτρης Χριστόφιας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μεχµέτ Αλί
Ταλάτ µετά τη συνάντησή τους στη Λευκωσία. ∆εξιά διακρίνεται και ο ειδικός Σύµβουλος του Γενικού
Γραµµατέα του ΟΗΕ για την Κύπρο Αλεξάντερ Ντάουνερ (περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 9).

Υποχωρούσε για άλλη µία φορά χθες ο Γενικός ∆είκτης στη Γουόλ Στριτ, ενώ την ίδια στιγµή οι τιµές του πετρελαίου εµφάνιζαν σηµαντικά πτω-
τικές τάσεις , πέφτοντας ακόµα και κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, εν µέσω έντονων ανησυχιών για ύφεση στην παγκόσµια Οικονοµία. 

Του Σταύρου Μαρµαρινού

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Οµογενής καθηγητής
στο Πανεπιστήµιο της Πενσιλβάνια
ανακάλυψε µε την ερευνητική του
οµάδα, ότι εάν ανασταλεί η δράση
µιας πρωτεϊνης/υποδοχέα του ανο-
σοποιητικού µας συστήµατος, είναι
δυνατόν να ανασταλεί και η περαι-
τέρω ανάπτυξη των όγκων σε µια
πειραµατική µορφή καρκίνου του
τραχήλου της µήτρας.

«∆εν µπορούµε να το γενικεύ-
σουµε και να πούµε ότι αφορά όλα
τα είδη του καρκίνου», τόνισε σε
συνέντευξή του χθες στον «Εθνικό
Κήρυκα» ο ∆ρ. Ιωάννης Λάµπρης.
«Αυτή τη στιγµή -συνέχισε-, µελε-
τάµε άλλους πέντε καρκίνους για
να δούµε εάν πραγµατικά ο ίδιος

µηχανισµός ισχύει και γι’ αυτές τις
µορφές καρκίνου. Αυτό που έχουµε
προσέξει τα τελευταία χρόνια, είναι
ότι όταν υπάρχουν φλεγµονές σε
διάφορα είδη καρκίνου, σε µερικές
περιπτώσεις βοηθείται η ανάπτυξη
των όγκων, ενώ σε άλλες αναστέλ-
λεται. Το µεγαλύτερο επιστηµονικό
δίληµµα που έχουµε σχετικά, είναι
γιατί οι φλεγµονές σε µερικούς
καρκίνους υποβοηθούν την ανά-
πτυξη των καρκινικών όγκων, και
σε άλλους την αναστέλλουν. Εµείς,
µε τη µελέτη που κάνουµε, προσθέ-
τουµε ένα λιθαράκι στην έρευνα
των µηχανισµών που εµπλέκονται
στην ανάπτυξη καρκινικών όγκων».

Ο κ. Λάµπρης τόνισε ότι είναι
πολύ νωρίς ακόµα να λεχθεί εάν
αυτή η µελέτη θα µπορούσε να έχει

ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε
κλινικές δοκιµές µε ασθενείς.
«Οµως, προσθέτουµε στην επιστη-
µονική γνώση που υπάρχει, όσον
αφορά τη συµµετοχή της φλεγµο-
νής στην ανάπτυξη των καρκίνων»,
είπε. Και πρόσθεσε: «∆εν αποκλείε-
ται σε άλλες µορφές καρκίνου,
εκτός από την αναστολή της ανά-
πτυξης των καρκινικών όγκων, να
παρατηρηθούν τα αντίθετα αποτε-
λέσµατα».

Ο Ελληνοαµερικανός ερευνητής
χαρακτήρισε σηµαντική τη µελέτη
που κάνει η οµάδα του από την
άποψη ότι προσφέρει µια διαφορε-
τική οπτική γωνία στον τρόπο σκέ-
ψης. «Μέχρι σήµερα πίστευαν οι

Ανακάλυψη οµογενή κατά του καρκίνου
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυ-
κα). Στάση αναµονής φαίνεται πως
κρατά η Ελλάδα στο θέµα της ονο-
µασίας της ΠΓ∆Μ, µετά και την
πρόταση του Μάθιου Νίµιτς, καθώς
το υπουργείο Εξωτερικών αφενός
µελετά µε προσοχή όλα τα σηµεία
και αφετέρου περιµένει τις επίση-
µες αντιδράσεις των Σκοπίων.

Μία πρώτη αντίδραση ήλθε από
τον πρόεδρο της ΠΓ∆Μ Μπράνκο
Τσερβενκόφσκι, ο οποίος εκτίµησε
ότι η νέα δέσµη ιδεών, αν δεν επέλ-
θουν σηµαντικές τροποποιήσεις,
δεν µπορεί να αποτελέσει βάση πε-
ραιτέρω διαπραγµάτευσης και
εξεύρεσης λύσης.

«Με σκοπό να διαµορφωθεί κοι-
νή και συµφωνηµένη θέση, ο πρόε-
δρος Τσερβενκόφσκι, στη διάρκεια
της άλλης εβδοµάδας, θα συγκαλέ-
σει συντονιστική συνάντηση της
ηγεσίας της χώρας, µε σκοπό να
διαµορφωθεί κοινή και συµφωνη-
µένη θέση για το θέµα αυτό», ανα-
φέρεται σε ανακοίνωση από το γρα-
φείο του κ. Τσερβενκοόφσκι.

Η υπουργός Εξωτερικών Ντόρα
Μπακογιάννη, ολοκλήρωσε χθες
την ενηµέρωση της αντιπολίτευ-
σης, µία µέρα µετά τις συναντήσεις
της µε τον πρόεδρο της ∆ηµοκρα-
τίας Κάρολο Παπούλια, τον πρωθυ-
πουργό Κώστα Καραµανλή και τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Πα-
πανδρέου.

«Εχουν όλοι πλήρη εικόνα για
τη διαπραγµατευτική διαδικασία, η
οποία συνεχίζεται. Γνωρίζουν τις
προτάσεις τις οποίες κατέθεσε ο κ.
Νίµιτς. Είχα την ευκαιρία να κατα-
γράψω και λεπτοµερώς και σε επι-
µέρους ζητήµατα τις θέσεις των
κοµµάτων», δήλωσε η κ. Μπακο-
γιάννη.

«Η κυβέρνηση», τόνισε, «ακο-
λούθησε από την πρώτη στιγµή την
πολιτική της απόλυτης ενηµέρωσης

Στάση 
αναµονής
στο θέµα
της ΠΓ∆Μ

Ο φόβος κυριαρχεί πια στα διεθνή Χρηµατιστήρια

Σκληρή απάντηση της Αθήνας στον Μπους για τη βίζα

Του ανταποκριτή µας 
Θεοδώρου Καλµούκου

ΒΟΣΤΩΝΗ. Ο Ελληνοαµερικανός
Κωνσταντίνος ή Ντιν Σκέλος είναι
ένα από τα ανερχόµενα αστέρια της
Ελληνοαµερικανικής Κοινότητας
στο πολιτικό στερέωµα των Ηνωµέ-
νων Πολιτειών. Σίγουρα είναι σήµε-
ρα ο πλέον επιφανής και ισχυρός
πολιτικός άνδρας της πολιτείας της
Νέας Υόρκης, µετά τον κυβερνήτη
της, καθότι είναι ο αρχηγός της
Πλειοψηφίας της Γερουσίας, ενώ
υπηρέτησε στη θέση αυτή ως ανα-
πληρωµατικός αρχηγός της Πλειο-
ψηφίας από το 1995. Το έτος 2006
επανεκλέχτηκε για δωδέκατη θη-
τεία στη Γερουσία της Νέας Υόρκης,
ενώ πριν από την εκλογή του στη
Γερουσία το 1984 είχε αντιπροσω-
πεύσει τη Νέα Υόρκη επί διετία στη
Βουλή των Αντιπροσώπων.

Γεννήθηκε, µεγάλωσε και σπού-
δασε στην πόλη Rockville Center
της Νέας Υόρκης. Το 1970 έλαβε το
δίπλωµα Μπάτσελορ στην ιστορία
από το Κολέγιο Ουάσιγκτον του
Μέριλαντ, ενώ το 1975 έλαβε το δί-
πλωµα της Νοµικής από το Πανεπι-
στήµιο Fordham της Νέας Υόρκης,
στο οποίο φοιτούσε τα βράδια.

Ο παππούς και η γιαγιά του από
την πλευρά του πατέρα του, κατά-
γονταν από το ∆ελβινάκι της Ηπεί-
ρου, ενώ από τη µεριά της µητέρας
του από τα Κύθηρα. Εχει επισκε-
φθεί πολλές φορές την Ελλάδα, κι
όπως είπε στον «Εθνικό Κήρυκα»,
«έχω επισκεφθεί το ∆ελβινάκι αρ-
κετές φορές, αλλά δεν έχω πάει στα
Κύθηρα».

Αναφορικά µε την ελληνοαµερι-
κανική του ταυτότητα και την ελλη-
νική του καταγωγή, είναι «πολύ
υπερήφανος. Ο πατέρας µου, ο
οποίος εξακολουθεί να διαµένει µέ-
χρι σήµερα στο Rockville Center µε

Ο Σκέλος 
µιλά στον
«Ε.Κ.» για
τη ζωή του

Συνέχεια στη σελίδα 7 Συνέχεια στη σελίδα 4

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

ΜΕΡΙ ΑΛΤΑΦΕΡ/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 - ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20086 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

επιστήµονες ότι το ανοσοποιητικό
σύστηµα και συγκεκριµένα, το λε-
γόµενο ‘συµπλήρωµα’ που µελετά-
µε εµείς, αναστέλλει την ανάπτυξη
των καρκινικών κυττάρων», είπε. 

«Εµείς λέµε ότι σε µερικούς καρ-
κίνους, κάτω από ορισµένες συνθή-
κες, το ανοσοποιητικό σύστηµα και
ειδικότερα το ‘συµπλήρωµα’, µπο-
ρεί να βοηθήσει την ανάπτυξη των
καρκίνων. Εάν αυτό πραγµατικά
ισχύει, τότε εάν εµείς αναστείλουµε
τη λειτουργία του ‘συµπληρώµα-
τος’, πιθανώς να έχουµε καλύτερα
αποτελέσµατα όσον αφορά µερικά
είδη καρκίνου.

Επαναλαµβάνω, ότι η οµάδα
µας µελετά αυτή τη στιγµή άλλες
πέντε µορφές καρκίνου, για να
δούµε κατά πόσο πρόκειται για ένα
γενικό φαινόµενο, ή παρουσιάζε-
ται µόνο στη µορφή καρκίνου που
έχουµε µελετήσει».

Σε σχετική ερώτηση, ο κ. Λά-
µπρης απάντησε ότι υπολογίζεται
πως οι συνεχιζόµενες έρευνες θα
έχουν ολοκληρωθεί σε τουλάχι-
στον ένα έως δύο χρόνια, προκει-
µένου να διαπιστωθεί εάν είναι
εφαρµόσιµες και σε άλλες µορφές
καρκίνου. 

Οι σχετικές έρευνες και µελέτες
γίνονται όλο αυτό τον καιρό σε πο-

ντίκια, πριν αρχίσουν οι κλινικές
δοκιµές στον άνθρωπο, που είναι
πολύχρονες, πολυέξοδες, και περ-
νούν από διάφορα στάδια.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση
θα πρέπει να δοθεί η σχετική άδεια
από την αρµόδια οµοσπονδιακή
υπηρεσία, FDA.

Πιο ειδικά, η έρευνα της οµάδας
του κ. Λάµπρη, διαπίστωσε ότι εάν
µπλοκαριστεί ο υποδοχέας της
πρωτεϊνης C5a στις επιφάνειες των
κυττάρων, επιβραδύνεται η ανά-
πτυξη του καρκινικού όγκου µε τον
ίδιο ρυθµό που επιτυγχάνεται µέ-
σω του φαρµάκου Paclitaxel της
χηµειοθεραπείας. Αναφέρεται, χα-
ρακτηριστικά, ότι η ανακάλυψη
αυτή µπορεί να οδηγήσει σε νέα
φάρµακα κατά του καρκίνου, µε
πολύ λιγότερες παρενέργειες απ’
ό,τι η Paclitaxel ή κλασσικά σχήµα-
τα χηµειοθεραπείας.

Σύµφωνα µε την ίδια µελέτη, η
πρωτεΐνη C5a που παράγεται κατά
τη διάρκεια της αντίδρασης του
ανοσοποιητικού συστήµατος σε
έναν όγκο, βοηθά τους όγκους να
δηµιουργούν µοριακές «ασπίδες»
κατά της επίθεσης των T κυττάρων
του ανοσοποιητικού συστήµατος.
Κανονικά, η συγκεκριµένη αυτή
πρωτεΐνη είναι µέρος των αµυντι-
κών µηχανισµών του ανθρώπου κα-
τά των παθογόνων οργανισµών.

Πολλές θεραπείες του καρκίνου
αποσκοπούν ακριβώς στο να ενι-
σχύσουν το ανοσοποιητικό σύστη-
µα του για να καταπολεµήσουν τον
όγκο.

Ο κ. Λάµπρης είπε ότι «ο τρόπος
που λειτουργεί ο ‘αναστολέας’ εί-
ναι πιο ειδικός από άλλα µη ειδικά
φάρµακα». Και συµπλήρωσε:
«Ετσι, όταν υπάρχουν ειδικές θερα-
πείες, θα υπάρχουν και λιγότερες
παρενέργειες. Αυτή είναι η ιδέα
των ερευνών µας, χωρίς ακόµα να
την έχουµε δοκιµάσει στον άνθρω-
πο».

Η γνώµη του κ. Λάµπρη είναι
ότι σε πολλές µορφές καρκίνου
όπου χρειάζεται συνδυασµός κλασ-
σικών θεραπευτικών αγωγών, όπως
χηµειοθεραπείες, χειρουργική
αφαίρεση, ακτινοβολίες κ.λπ., η
προσθήκη µίας ειδικής/στοχευµέ-
νης θεραπείας θα αύξανε την απο-
τελεσµατικότητα των πιο κλασσι-
κών θεραπευτικών επιλογών. 

«Στον τοµέα της καταπολέµη-
σης του καρκίνου έχουν γίνει τερά-
στια άλµατα τα τελευταία χρόνια»,
τόνισε ο οµογενής καθηγητής και
ερευνητής. 

«Είµαι σίγουρος ότι µε τις σύγ-
χρονες προσεγγίσεις που εφαρµό-
ζουµε στη Βιοϊατρική επιστήµη, θα
έχουµε πολύ καλύτερα αποτελέ-
σµατα».

Στην οµάδα του κ. Λάµπρη συµ-
µετέχουν 18 επιστήµονες που ερ-
γάζονται σε διάφορα προγράµµατα
µηχανισµών άµυνας του οργανι-
σµού. 

Στη συγκεκριµένη µελέτη απα-

σχολούνται έξι επιστήµονες, δύο
από τους οποίους, ο καθηγητής Γε-
ώργιος Κούκος, ογκολόγος και γυ-
ναικολόγος και η ∆ρ. Αννα Κουτου-
λάκη, είναι ελληνικής καταγωγής.

H ανακάλυψη της οµάδας του κ.
Λάµπρη, δηµοσιεύτηκε προ ηµε-
ρών στο περιοδικό «Nature
Immunology»

Οι συγκεκριµένες έρευνες και
µελέτες άρχισαν πριν πέντε χρόνια
από την οµάδα του κ. Λάµπρη, ο
οποίος εργάζεται σε παρόµοια προ-
γράµµατα επί 30 περίπου χρόνια.

Ο ίδιος ο κ. Λάµπρης διδάσκει
στο Πανεπιστήµιο της Πενσιλβά-
νια, σε µεταπτυχιακούς και µεταδι-
δακτορικούς φοιτητές. 

Οι περισσότεροι συνεργάτες
του στα εργαστήρια, κάνουν µετα-
διδακτορικές µελέτες. Κατάγεται
από τη Ροδαυγή, «το πιο όµορφο
χωριό της Αρτας», όπως λέει γελώ-
ντας.

Σπούδασε Βιολογία και Ανοσο-
βιολογία στην Ελλάδα, όπου πήρε
και το «Μπάτσελορ» και το διδα-
κτορικό του. 

Το 1979, σε ηλικία 25 χρονών,
ήλθε στην Αµερική για µεταδιδα-
κτορικές σπουδές στη Βόρεια Κα-
ρολίνα. Λίγο καιρό µετά και σε ηλι-
κία 26 ετών έγινε επίκουρος καθη-
γητής. 

Στη συνέχεια, ασχολήθηκε µε

επιστηµονικές µελέτες στα καλύτε-
ρα ερευνητικά εργαστήρια της
Αµερικής και Ευρώπης. 

Σήµερα είναι καθηγητής στο
Τµήµα Παθολογίας και Εργαστη-
ριακής Ιατρικής. Κατέχει την Eδρα
Dr Ralph and Sallie Weaver για την
Ιατρική Ερευνα, καθώς επίσης εί-
ναι ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου
Χηµείας Πρωτεϊνών στο Πανεπι-
στήµιο της Πενσιλβάνια στη Φιλα-
δέλφεια.

Ο κ. Λάµπρης έχει κάνει περισ-
σότερες από 260 επιστηµονικές ερ-
γασίες και είναι υπεύθυνος επιστη-
µονικών συγγραµµάτων και ειδι-
κών εκδόσεων, ενώ έχει δώσει πολ-
λές διαλέξεις σε διάφορους οργανι-
σµούς και ιδρύµατα και µετείχε σε
επιστηµονικές συζητήσεις.

Το ερευνητικό του πρόγραµµα
επιχορηγείται µε 3,5 εκατοµµύρια
δολάρια το χρόνο, από προγράµµα-
τα του εθνικού συστήµατος υγείας
της Αµερικής (NIH). 

Είναι ακόµα ιδρυτής και εκτελε-
στικός διευθυντής της Aegean
Conferences, ενός ανεξάρτητου, µη
κερδοσκοπικού, εκπαιδευτικού ορ-
γανισµού, ενώ υπήρξε πρόεδρος
του International Complement
Society.

Είναι πατέρας δύο παιδιών και
διαµένει τα τελευταία 20 χρόνια
στη Φιλαδέλφεια. 

Ανακάλυψη οµογενή καθηγητή στη µάχη για την καταπολέµηση του καρκίνου
Εάν ανασταλεί µερικώς ή γίνει εκτροπή της δράσης ανοσοποιητικού συστήµατος, µπορεί να ανασταλεί και η περαιτέρω ανάπτυξη ορισµένων όγκων

O οµογενής καθηγητής, Ιωάννης
Λάµπρης, που µε την ερευνητική
οµάδα του κάνει πρωτοποριακή
µελέτη για τον καρκίνο.

Gounod, Gluck, Grieg, Haydn, Massenet, Mozart, J. Offenbach, 
Ravel, R. Strauss, Αστρινίδη, Σακελλαρίδη και άλλων

Με τους:
ΚΑΤΙΑ ΠΑΣΧΟΥ, σοπράνο • WENDY ZAROS, σοπράνο 

JENNIFER MARCELLANA, µέτζο σοπράνο • ΑΛΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ, τενόρος 
ΤΖΟΝ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, πιάνο και ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΑΣ, πιάνο

HELLENIC MUSIC FOUNDATION, INC., P. O. BOX 217, PORT WASHINGTON, NY 11050 • www.HellenicMusic.org 

TO Ι∆ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
HELLENIC MUSIC FOUNDATION

«Τιµώντας την µουσική µας κληρονοµιά»

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΒΡΑ∆ΙΑ 
ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ

St. Peter’s Church, Citigroup Center 
619 Lexington Ave., at 54th Street, New York City, NY 10022

Εισφορά $20 • Τα έσοδα θα διατεθούν για το ταµείο υποτροφιών του Ιδρύµατος

µε υπερηφάνεια παρουσιάζει το

ΕΤΗΣΙΟ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΚΟΝΣΕΡΤΟ 2008

Σάββατο 8 Νοεµβρίου στις 7:30 µ.µ. 
Θα παρουσιαστούν έργα των:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την Πρόεδρο Kάτια Zάλλα-Ροζάτι, στα:
(917) 371-1588 • E-mail:Kzallas@aol.com

Ευχαριστούµε για την υποστήριξή σας

Οπως είπε ένας γονέας: «Το Καθεδρικό Σχολείο 
είναι το καλύτερο µυστικό του Μανχάταν»

Από Παιδικό Σταθµό έως Ογδόη Τάξη
Λειτουργούν Ολοήµερο και Μισής µέρας τµήµατα στον Παιδικό Σταθµό και το Προ-Νηπιαγωγείο

• Ζεστό και ακαδηµαϊκού επιπέδου περιβάλλον 
• Ιδανική αναλογία µαθητών-καθηγητών 10/1 • Μαθητές µε διαφορετική εθνική καταγωγή 

• Ενα από τα καλύτερα σχολεία της πόλης

Η µεταφορά των µαθητών γίνεται µε σχολικά λεωφορεία

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε το γραφείο του σχολείου στο 212.249.2840
ή στείλτε email στο aefter@cathedralschoolny.org

(319 East 74th Street, New York, NY 10021)

ΗΜΕΡΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ / OPEN HOUSE:
Πέµπτη 16 Οκτωβρίου, 2008 στις 6:15 µ.µ. • Πέµπτη 13 Νοεµβρίου, 2008 στις 6:15 µ.µ.

Πέµπτη 12 Μαρτίου, 2009 στις 6:15 • Πέµπτη 23 Απριλίου, 2009 στις 6:15 
Οι επισκέψεις πραγµατοποιούνται µε ραντεβού

ÀÔÙÚÔÊ›Â˜ ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Stavros S. Niarchos Foundation 
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Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΜΟΝΤΡΕΑΛ. («ΕΡΤ»). Η βελτίωση
της συνεργασίας και επικοινωνίας
ανάµεσα στους οµογενειακούς ορ-
γανισµούς, εντός και εκτός Καναδά,
η επιτυχής συγκρότηση των ∆ικτύων
ΣΑΕ, η αντιµετώπιση των προβλη-
µάτων της ελληνόφωνης παιδείας,
αλλά και η καταγραφή σηµαντικών
Ελλήνων και Φιλελλήνων του Κανα-
δά, είναι µερικά από τα θέµατα που
εντάσσονται στους στόχους της Πε-
ριφέρειας ΣΑΕ Καναδά. 

Στις εργασίες της Συνέλευσης,
που διεξήχθη µε επιτυχία στο Μό-
ντρεαλ, στις 4 και 5 Οκτωβρίου, µε
κεντρικό σύνθηµα «Νέες ιδέες, νέοι
ορίζοντες» και µε τη συµµετοχή εκ-
προσώπων των οργανώσεων-µελών
του οργανισµού απ’ όλη τη χώρα,
παραβρέθηκαν από το προεδρείο
του ΣΑΕ ο Πρόεδρος Στέφανος Π.
Ταµβάκης και ο ταµίας Κωνσταντί-
νος ∆ηµητρίου. Τις εργασίες χαιρέ-
τησαν ο Μητροπολίτης Καναδά κ.
Σωτήριος, οι εκπρόσωποι του Ελλη-
νικού Κοινοβουλίου και µέλη της Ει-
δικής Μόνιµης Επιτροπής Απόδη-
µου Ελληνισµού, Αδάµ Ρεγκούζας
(Ν∆), Μάρκος Μπόλαρης (ΠΑΣΟΚ)
και ∆ιαµάντω Μανωλάκου (ΚΚΕ), η
γενική πρόξενος της Ελλάδας στο
Μόντρεαλ Μαρία Καρνούτσου,

όπως και ο πρόεδρος της Κτηµατο-
λόγιο ΑΕ, Χρήστος Γούλας. Από τη
Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελλη-
νισµού συµµετείχαν η διευθύντρια
της ∆ιεύθυνσης Αµερικής Βάλια Ζώ-
του και ο κ. Ευστάθιος Βανδώρος.
Στους χαιρετισµούς τους, οι επίση-
µοι προσκεκληµένοι εκφράστηκαν
εγκωµιαστικά για το έργο του ΣΑΕ,
που έχει ως στόχο να ενώσει τους
απανταχού Ελληνες οµογενείς, προ-
ωθώντας λύσεις στα θέµατα που
τους απασχολούν, µέσα από το συµ-
βουλευτικό, γνωµοδοτικό και διεκ-
δικητικό του ρόλο. 

«Η επιτυχία του ΣΑΕ Καναδά εί-
ναι συνυφασµένη µε την εν γένει
πρόοδο και επιτυχία των στόχων της
οργανωµένης οµογένειας µας, που
είναι µια από τις πλέον καλά οργα-
νωµένες και εθνικά ευαισθητοποιη-
µένες οµογένειες ανά την υφήλιο»,
τόνισε, µεταξύ άλλων, στην οµιλία
του ο Συντονιστής της Περιφέρειας
Κωνσταντίνος Μενεγάκης. 

Μίλησε δε για την ανάγκη εκσυγ-
χρονισµού της παραδοσιακής δοµής
οργάνωσης των παροικιακών οργα-
νώσεων, ώστε να «αντικατοπτρίζουν
τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες
της νεότερης γενιάς των Ελληνοκα-
ναδών». ∆ιέξοδο προς την κατεύ-

θυνση αυτή, σηµείωσε, µπορεί να
δώσει το ΣΑΕ, το οποίο ταυτόχρονα
παρέχει και τη δυνατότητα µίας ου-
σιαστικής παρέµβασης της Ελληνι-
κής Πολιτείας στο χώρο των Αποδή-
µων, γενικότερα.

Ο κ. Μενεγάκης αναφέρθηκε διε-
ξοδικά και στην ίδρυση του ∆ικτύου
Νεολαίας, τονίζοντας ότι είναι σηµα-
ντικό τα Περιφερειακά ∆ίκτυα στον
Καναδά να είναι αντιπροσωπευτικά
και να απαρτίζονται από µέλη άµεσα
ενδιαφερόµενα και µε τις γνώσεις
εκείνες που απαιτούνται για την κα-
λή λειτουργία και επιτυχία τους.
Αναφέρθηκε επίσης στα προγράµµα-
τα φιλοξενίας παιδιών και νέων οµο-
γενών στην Ελλάδα από τη ΓΓΑΕ και
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ένας θε-
σµός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός,
όπως είπε, για τις νέες γενιές και ένα
ισχυρό κίνητρο για να µαθαίνουν
και να µιλάνε την ελληνική γλώσσα.

«Η Περιφέρεια Καναδά είναι µία
νέα περιφέρεια για το ΣΑΕ και απο-
δεικνύετε όλοι µε τη στάση σας τα
τελευταία δύο χρόνια, ότι η αυτόνο-
µη λειτουργία σας είναι προς όφελος
και του ΣΑΕ, και των οργανώσεων
µελών και του Ελληνισµού γενικότε-
ρα», τόνισε στο χαιρετισµό του ο
πρόεδρος του ΣΑΕ Στέφανος Π. Ταµ-

βάκης και συνεχάρη τον κ. Μενεγά-
κη και τα µέλη του Συντονιστικού
Συµβουλίου για την ουσιαστική και
εποικοδοµητική συνεργασία.

Ο πρόεδρος του ΣΑΕ αναφέρθη-
κε στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η
οργάνωση τους τελευταίους είκοσι
µήνες και πραγµατοποιούνται για
πρώτη φορά από την ίδρυσή της. Τό-
νισε δε, ότι για πρώτη φορά, οι ειση-
γητικές προτάσεις και τα συµπερά-
σµατα των περιφερειακών συνελεύ-
σεων θα αποτελέσουν τον κύριο
όγκο της Ετήσιας Εκθεσης που θα
παραδοθεί από το ΣΑΕ στις αρχές
του 2009 στην Ελληνική Πολιτεία,
σηµειώνοντας την αγαστή συνεργα-
σία µε τον υφυπουργό Εξωτερικών
Θ. Κασσίµη, το προεδρείο της Ειδι-
κής Μόνιµης Επιτροπής Απόδηµου
Ελληνισµού της Βουλής, όλα τα κοι-
νοβουλευτικά κόµµατα και τη Γενική
Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού.

Ο κ. Ταµβάκης ανέφερε επίσης
ότι η όσο το δυνατόν ευρύτερη συµ-
µετοχή της Οµογένειας στο πλαίσιο
του ΣΑΕ, αρχίζει βήµα-βήµα να εκ-
πληρώνεται και µετά από συντονι-
σµένη και υπεύθυνη προσπάθεια, οι
7  Περιφέρειες ΣΑΕ, διατηρούν πλέ-
ον επικαιροποιηµένο Μητρώο Με-
λών.

Στόχοι ΣΑΕ για την περιφέρεια Καναδά

O Σύλλογος Κρητών «ΟΜΟΝΟΙΑ»
προσκαλεί

όλους τους Kρητικούς και φίλους τους
στον εορτασµό για την 

99 00η επέτειοη επέτειο
από την ίδρυσή του

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2008
Kρητικό Σπίτι - 8:00 µ.µ.

Τιµώµενοι 
Dr. Nick & Mrs. Nancy Vidalakis

Παρουσίαση Κρητικών χορών 
από τα τρία χορευτικά συγκροτήµατα του Συλλόγου 

και ζωντανή µουσική από τους:

Νίκο Ζωϊδάκη λύρα
Ιωάννη Σισάκη λαούτο

∆ιονύση Αθανασάκη λαούτο
Μανώλη Νικολουδάκη κρουστά

Σπύρο Πατάκη κιθάρα

Πλούσιο κρητικό δείπνο

$70 at the door, students $30, under 12 free

Tηλ.: (917) 642-8881
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32-33 31 Street, Astoria, NY 11106
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