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Αζήλα,  30 Ινπλίνπ 2007 

 Ο «πνξηνθαιί παξάγσλ» πξνθαιεί γελεηηθέο δηαηαξαρέο ζε Νενδειαλδνύ 
βεηεξάλνπο ηνπ Πνιέκνπ ηνπ Βηεηλάκ 

 Ζ al-Qaeda ζρεδηάδεη επίζεζε κε «βξώκηθε βόκβα» θαηά Βξεηαληθώλ θαη Γπηηθν-
Δπξσπατθώλ ζηόρσλ 

 Υεκηθή νπζία θαηαζηξέθεη ηνλ άλζξαθα 
 Υξήζε κεζακθεηακίλεο ζην πεδίν ηεο κάρεο 
 Σαρεία δνθηκαζία αλίρλεπζεο βηνινγηθώλ απεηιώλ 
 Μ Βξεηαλία – απξνζηάηεπηεο πόιεηο 
 Πξόζβαζε ζηηο ζπληαγέο ζπκάησλ ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθώλ 
 Πόιεκνο θαηά ησλ ρξεζηώλ «βξώκηθσλ βνκβώλ» 
 Βνζλία: εθαιηήξην ηξνκνθξαηώλ γηα ηελ Δπξώπε 
 Δκβόιην από ηνπ ζηόκαηνο πξνζηαηεύεη από ηνλ αεξνπνηεκέλν άλζξαθα 
 Ο θηελίαηξνο ηνπ λαπηηθνύ ππνβιήζεθε ζε κεηακόζρεπζε θαξδηάο 
 Καξαληίλα αιόγσλ ζηνπο ηππηθνύο αγώλεο ηνπ 2010 
 Ρηθίλε ζε θπιαθέο ηεο Ιξιαλδίαο 
 ηξαηησηηθή πξνζνκνίσζε ηξνκνθξαηίαο θαη θαηαζηξνθώλ 
 Αθξόο απνιύκαλζεο κε ζηξαηησηηθό παξειζόλ ζηα super-markets 
 Υεκηθό νπινζηάζην Αιβαλίαο 
 Ακεξηθαληθό ππξεληθό νπινζηάζην 
 Δθπαίδεπζε λνζνθνκεηαθνύ πξνζσπηθνύ ζηελ αληηκεηώπηζε απσιεηώλ πγείαο 

από βηνηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο 
 πξξηθλώλεηαη ν εγθέθαινο ησλ βεηεξάλσλ ηνπ Πνιέκνπ ηνπ Πεξζηθνύ Κόιπνπ 
 Ζ αζηπλνκία ηεο Ν Τόξθεο ζε επηθπιαθή γηα επηζέζεηο κε βόκβεο ρισξίνπ 
 Πξώηε άζθεζε «βξώκηθεο βόκβαο» ζηε Υάηθα ηνπ Ιζξαήι 
 Νένο αληρλεπηήο από ηα εξγαζηήξηα Sandia 
 Δμειίμεηο ζηελ πξνπαξαζθεπή γηα αληηκεηώπηζε καδηθώλ πεξηζηαηηθώλ κε νμέα 

αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα 
 ΒΒόκβεο ρισξίνπ – ζύληνκα θνληά ζαο… 
 Υξεκαηνδόηεζε Ιζξαειηλήο εηαηξείαο από ην ΝΑΣΟ γηα αλάπηπμε ζπζηήκαηνο 

πξνζηαζίαο πδάηηλσλ πόξσλ 
 Ιαπσληθά ξνκπόη θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο 
 Ο άλζξαθαο παξαιύεη ηα θύηηαξα ηνπ αλνζηαθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ κε 

ζαλαηεθόξν ηνμίλε 
 ΥΒΡΠ αληρλεπηέο ζε θηλεηά ηειέθσλα 
 Λεσθνξείν εθθέλσζεο πιεζπζκνύ θαη απσιεηώλ πγείαο 
 Δμαλζήκαηα γελλεηηθήο ρώξαο από εκβνιηαζκό θαηά ηεο επινγηάο 
 Νέα ζηειέρε θπκαηίσζεο σο όπια ζηα ρέξηα ηξνκνθξαηώλ 
 ύζηεκα επείγνπζαο καδηθήο θιήζεο πξώησλ αληαπνθξηηώλ 
 Ππξεληθό νπινζηάζην ηνπ Παθηζηάλ 
 Πξνζηαζία ησλ θπηηάξσλ από ηε ζαλαηεθόξν αθηηλνβνιία 
 Παξνρή αζθάιεηαο δσήο γηα ην πξνζσπηθό ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ ηεο Μ 

Βξεηαλίαο 
 Οη αξρέο ησλ ΖΠΑ θνβνύληαη ηε ρεκηθή ηξνκνθξαηία 
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 Σατιάλδε – νη βόκβεο ησλ πησρώλ 
 Δθηξνρηαζκόο εκπνξηθνύ ηξαίλνπ πνπ κεηέθεξε ρεκηθά ζην Κηιθίο 
 Φάξκαθν θαηά ηνπ ππξεηνύ Lassa 
 Έιεγρνο πξντόλησλ γηα ρξήζε από επηβάηεο αεξνπνξηθώλ πηήζεσλ από ηε 

θσηία 
 Σν κέιινλ ηεο ηξνκνθξαηίαο 
 Φνξεηόο κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο 
 Σν λέν εκβόιην θαηά ηεο επινγηάο είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθό κε ην παιαηό 
 πόγγνο ηώλ 
 Παξαιιαγή εκβνιίνπ άλζξαθα από ην Ιζξαήι 
 Έθζεζε ησλ ΖΠΑ γηα ηελ ηξνκνθξαηία ζε δηάθνξεο ρώξεο 
 Μηθξήο θιίκαθαο επίζεζε κε άλζξαθα 
 Γνθηκέο αμηνιόγεζεο επηπηώζεσλ επίζεζεο κε δειεηεξηώδεο αέξην ζε 

Βξεηαληθνύο ζηόρνπο 
 Οη ιαζξνκεηαλάζηεο απνηεινύλ ηνλ αζζελή θξίθν ζηε βηνηξνκνθξαηία 
 πλδξνκηθή επηηήξεζε 
 Σν sarin έβιαςε ηνπο ζηξαηηώηεο ζηνλ Πόιεκν ηνπ Κόιπνπ 
 Νέα αλαβνιή από ηνλ ΟΖΔ ζηελ νξηζηηθή θαηαζηξνθή ησλ απνζεκάησλ ηνύ ηεο 

επινγηάο 
 Αζζελήο κε επηθίλδπλε κνξθή θπκαηίσζεο ηαμηδεύεη ζε δηάθνξεο ρώξεο 
 Νέα ηερλνινγία αλίρλεπζεο εθξεθηηθώλ 
 Απμεκέλε ζπρλόηεηα ζαξθνείδσζεο ζηνπο Ακεξηθαλνύο ππξνζβέζηεο κεηά ηελ 

9/11 
 Σα θάξκαθα σο «όπια» 
 Αληρλεπηήο λεξνύ γηα ζπλερή αλίρλεπζε ηνμηλώλ θαη βαθηεξίσλ 
 Φνξεηόο αληρλεπηήο άλζξαθα 
 Ζ δειεηεξίαζε ηνπ Litvinenko απνηειεί κέξνο κεγαιύηεξεο ζπλνκσζίαο; 
 Τπνινγηζηηθό κνληέιν θαηαγξάθεη ηνλ απνηειεζκαηηθό εκβνιηαζκό ηνπ 

πξνζσπηθνύ ησλ λνζνθνκείσλ ζε πεξίπησζε παλδεκίαο 
 Ππξεληθή al-Qaeda 
 Παζεηηθή αλνζνπνίεζε κε αλζξώπηλα κνλνθισληθά αληηζώκαηα έλαληη ηνπ ηνύ 

H5N1 
 πλεξγαζία Ρσζίαο-ΝΑΣΟ γηα ηελ θαηαζθεπή αληρλεπηή «βξώκηθσλ βνκβώλ» 
 Άζθεζε «βξώκηθεο βόκβαο» ελόςεη ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 2008 
 Αιιαγή ηαθηηθήο ειεύζεξσλ ζθνπεπηώλ ζην Ιξάθ 
 Καηαινλία – ην λέν θέληξν ηεο παγθόζκηαο Ιζιακηθήο jihad 
 Θεξκηθή θαηαπιεμία θαη αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο 
 Μέζα ζην κπαιό ελόο βνκβηζηή απηνθηνλίαο 
 Απόθηεζε ζπιινγήο αλίρλεπζεο ΥΒΡΠ απεηιώλ από ηελ Κέλπα 
 Νέν ελδνξηληθό εκβόιην θαηά ηεο αιιαληίαζεο 

"Insanity is doing the same thing over and over and expecting different 
results." 

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ: O Αμερικανός Adam Gadahn γνωστός και ως Azzam 

al-Amriki (Azzam o Αμερικανός) υαίνεται ότι θα μας απαστολήσει στο εγγύς 

μέλλον καθώς εμυανίζεται ως ο Νο3 στην ιεραρτία της al-Qaeda μετά τον Osama 

bin Laden και τον Ayman al-Zawahiri, αν και επίσημα είναι απλό μέλος της 

επιτροπής ενημέρωσης της οργάνωσης. Ο Gadahn πρόσυατα σε video κατέστησε 

σαυές ότι η νέα επίθεση κατά της Αμερικής είναι πλέον προγραμματισμένη και 

είναι θέμα τρόνοσ η πραγματοποίηση της… 
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ΖΠΑ: Ο «ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ ΠΑΡΑΓΧΝ» ΠΡΟΚΑΛΔΙ ΓΔΝΔΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ Δ 
ΝΔΟΕΖΛΑΝΓΟΤ ΒΔΣΔΡΑΝΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟΤ ΒΙΔΣΝΑΜ 

Μειέηε πνπ δεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ Cytogenetic & Genome Research, απνδεηθλχεη 
φηη ε έθζεζε ζηνλ «Παξάγνληα Πνξηνθαιί» (Agent Orange) πξνθάιεζε γελεηηθέο δηαηαξαρέο 
ζε Νενδειαλδνχο βεηεξάλνπο ηνπ πνιέκνπ ηνπ Βηεηλάκ. Καηά ηελ πεξίνδν Ηνχιηνο 1965 έσο 
Ννέκβξηνο 1971, πνιέκεζαλ ζην Βηεηλάκ άλδξεο ησλ ΔΓ ηεο Ν Εειαλδίαο. Καηά ηελ πεξίνδν 
απηή ςεθάζηεθαλ πάλσ απφ 76.500.000 ιίηξα θαηλνμπιηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζην Ν Βηεηλάκ θαη 
ην Λάνο πξνθεηκέλνπ λα απνςηισζνχλ ηα δάζε, λα θαηαζηξαθνχλ νη ζνδεηέο θαη λα 
θαηαζηξαθεί ε βιάζηεζε γχξσ απφ ηηο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ ΖΠΑ ζηελ πεξηνρή. 
Σν πιένλ γλσζηφ απφ ηα δηδαληνθηφλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ν «Πνξηνθαιί Παξάγσλ». 
Μειεηήζεθαλ 24 βεηεξάλνη θαη 23 πγηείο (νκάδα ειέγρνπ) θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 
έδεημαλ φηη ε ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p<0.001) κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ φζνλ 
αθνξά ηελ αλάιπζε SCE (sister chromotid exchange) ελψ δηαπηζηψζεθαλ ηδηαίηεξα απμεκέλα 
πνζνζηά θπηηάξσλ κε πςειέο ζπρλφηεηεο SCE ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (11% 
έλαληη 0.07%). Ζ κειέηε θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ελ ιφγσ βεηεξάλνη εθηέζεθαλ, θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζην Βηεηλάκ, ζε επηβιαβείο θιαζηνγεληθέο [clastogenic = 
βιάβεο ή κεηαβνιέο ζηα ρξσκνζψκαηα πνπ είλαη νξαηέο ζην κηθξνζθφπην]  νπζίεο πνπ 
εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ γελεηηθέο επηδξάζεηο κέρξη ζήκεξα. 

Η εηθόλα ηνπ εμσθύιινπ ηνπνζεηήζεθε κε κνλαδηθό ζθνπό λα ηνλίζεη όηη όζνη θέξνπλ 

αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό ηύπνπ «Α» ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΓΤΝΑΣΟΝ λα εκπιαθνύλ ζε 

δηαδηθαζίεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε απώιεηεο πγείαο κεηά ΥΒΡΠ 

πξνζβνιή. Βιέπεηε όηη θαη μέλεο ππεξεζίεο αθόκε θαη κεγάισλ ρσξώλ κε νξγαλσκέλα 

ζπζηήκαηα αληίδξαζεο θάλνπλ ιάζε ! 

Μ ΒΡΔΣΑΝΙΑ: Ζ AL-QAEDA ΥΔΓΙΑΕΔΙ ΔΠΙΘΔΖ ΜΔ ΒΡΧΜΙΚΖ ΒΟΜΒΑ ΚΑΣΑ 
ΒΡΔΣΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΓΤΣΙΚΧΝ ΣΟΥΧΝ 

χκθσλα κε πεγέο ησλ Βξεηαληθψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ (Joint Terrorism Analysis Center), ε 
al-Qaeda ζην Ηξάθ ζρεδηάδεη επίζεζε κε ζηφρν ηηο καδηθέο απψιεηεο πγείαο θαηά Βξεηαληθψλ 
θαη άιισλ δπηηθψλ ζηφρσλ, θάλνληαο ρξήζε βξψκηθεο βφκβαο πξνθεηκέλνπ λα επηθέξεη 
θαίξην πιήγκα θαηά ηνπ «Ρσκατθνχ ζξφλνπ» («… shake the Roman throne»). Ζ βαζηθή ηδέα 
πίζσ απφ ηελ πξνεηδνπνίεζε είλαη φηη «πξέπεη λα θάλνπλ θάηη δξαζηηθφ πξηλ αξρίζνπλ λα 
έρνπλ πξφβιεκα αμηνπηζηίαο». 

ΖΠΑ: ΥΖΜΙΚΖ ΟΤΙΑ ΚΑΣΑΣΡΔΦΔΙ ΣΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ 

ε κειέηε πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Journal of Biological Chemistry, νκάδα επηζηεκφλσλ 
απφ ην Albert Einstein College of Medicine (NY) θαη ην University of Nevada-Las Vegas 
αλαθνίλσζε φηη αλαθάιπςαλ 7 ρεκηθέο νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα απνθιείζνπλ ηε δεκηνπξγία 
ζπνξίσλ ζε θαιιηέξγεηεο άλζξαθα. Ζ πιένλ δξαζηηθή εμ απηψλ είλαη ε 6-thioguanoside. Μεηά 
ηηο κειέηεο ζε θαιιηέξγεηεο ζα αθνινπζήζνπλ πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο ζε πνληηθνχο. 

 

ΖΠΑ: ΥΡΖΖ ΜΔΘΑΜΦΔΣΑΜΙΝΖ ΣΟ ΠΔΓΙΟ ΣΖ ΜΑΥΖ 

Βάζεη παξαηεξήζεσλ θαη ηαηξηθψλ κειεηψλ ζηηο ΔΓ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Μ Βξεηαλίαο θαζίζηαηαη 
πξνθαλέο φηη ε ρξήζε ηεο κεζακθεηακίλεο είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε κεηαμχ ησλ 
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ηξνκνθξαηψλ θαη ζε αλνδηθή ζπρλφηεηα. Οη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη θπξίσο 
απφ ηελ πεξηνρή ηεο Basra φπνπ ηα ράπηα απηά είλαη γλσζηά σο «pinkies». H ρξήζε ηεο 
νπζίαο απηήο ζηα πεδία ησλ καρψλ δελ είλαη θαηλνχξγηα θαη ε ρξήζε ηεο απφ ηνπο 
ζχγρξνλνπο ηξνκνθξάηεο δελ πξέπεη λα καο εθπιήζζεη. Οη Γεξκαλνί ρξεζηκνπνίεζαλ ηε 
κεζακθεηακίλε θαηά ηνλ 2ν Παγθφζκην Πφιεκν (blitzkrieg) θαη έδσζαλ ηελ εληχπσζε ζηνλ 
θφζκν φηη ν Γεξκαλφο ζηξαηηψηεο είλαη ν ππεξ-ζηξαηηψηεο πνπ δελ κπνξεί λα ηνλ ζηακαηήζεη 
θαλείο θαη ηίπνηα. Αιιά θαη νη Ηάπσλεο ρνξεγνχζαλ κεζακθεηακίλε ζηνπο πηιφηνπο 
απηνθηνλίαο (kamikaze) πξηλ απφ ηηο πηήζεηο ηνπο ρσξίο επηζηξνθή. Ο ζπλδπαζκφο 
κεζακθεηακίλεο θαη ηξνκνθξαηηθψλ ηδενινγηψλ κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθφο θαη θάζε εκέξα 
θαζίζηαηαη πιένλ πξνθαλήο. Παξάινγεο ζπκπεξηθνξέο ζην πεδίν ηεο κάρεο εξκελεχνληαη 
αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά κέζσ ηεο θαξκαθνινγίαο θαη ησλ επηδξάζεσλ πνπ έρνπλ νξηζκέλα 
θάξκαθα ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ. Οη αζηπλνκηθνί ζηηο ΖΠΑ απφ 
θαηξφ έρνπλ έξζεη αληηκέησπνη κε ην θαηλφκελν θαη γλσξίδνπλ πνιχ θαιά πφζν επηθίλδπλνη 
κπνξεί λα είλαη θαθνπνηνί πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε κεζακθεηακίλεο. Φαίλεηαη ηψξα φηη πνιινί 
βνκβηζηέο απηνθηνλίαο δελ παξαθηλνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο ηδέεο ηνπο ή ηελ επηζπκία 
ηνπο γηα εθδίθεζε αιιά θαζνδεγνχληαη απφ θάξκαθα φπσο νη κεζακθεηακίλεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επηθεθαιήο ηνπο γηα λα ηνπο έρνπλ ππφ έιεγρν. Ζ κεζακθεηακίλε 
αζθεί ηε δξάζε ηεο θπξίσο κέζσ δχν ζπζηεκάησλ: ηνπ λεπξηθνχ θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 
ζπζηήκαηνο. Κάπνηνο πνπ ππξνβνιήζεθε θαη είλαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε κεζακθεηακίλεο 
κπνξεί λα αηκνξξαγεί ηαρχηεξα ιφγσ απμεκέλνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ θαη απμεκέλεο αξηεξηαθήο 
πίεζεο. Σν άηνκν απηφ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπ θπζηνινγηθνχο ακπληηθνχο κεραληζκνχο ηνπ 
ζψκαηνο θαη λα παξακείλεη δσληαλφο. Έηζη δελ είλαη αζπλήζε ηα πεξηζηαηηθά πνπ άηνκα 
δέρνληαη πνιιαπιέο βνιέο θαη εμαθνινπζνχλ λα είλαη δσληαλνί ή λα αληαπνδίδνπλ ηα ππξά. 
Πέξα απφ ηα αλσηέξσ δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηε θαη ην γεγνλφο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ 
πνπ ππνθξχπηεηαη πίζσ απφ ηε δηαθίλεζε παξάλνκσλ θαξκάθσλ απηνχ ηνπ είδνπο ζηηο 
εκπφιεκεο πεξηνρέο (Αθγαληζηάλ = εμαγσγέο / Ηξάθ = εηζαγσγέο). 

 

ΖΠΑ: ΣΑΥΔΙΑ ΓΟΚΙΜΑΙΑ ΑΝΙΥΝΔΤΖ ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΑΠΔΙΛΧΝ 

Δπηζηήκνλεο ηνπ Drexel University αλαθνίλσζαλ φηη αλέπηπμαλ έλαλ βηνινγηθφ αληρλεπηή 
κεγέζνπο θνπλνππηνχ πνπ κπνξεί ηαρχηαηα λα αληρλεχεη ειάρηζηεο πνζφηεηεο E. coli ζηηο 
ηξνθέο ελψ κπνξεί λα αληρλεχζεη θαη άιινπο κηθξννξγαληζκνχο φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ 
βάθηιν ηνπ άλζξαθα. ηε θαξδηά ηνπ βην-αληρλεπηή ππάξρεη κηα δνλνχκελε δνθφο κε κηα κηθξή 
αθηίλα ζηελ κηα άθξε επηθαιπκκέλε κε αληηζψκαηα ελψ ε άιιε θηλείηαη ειεχζεξα. Σα 
αληηζψκαηα είλαη εηδηθά γηα ην πξνο αλίρλεπζε πιηθφ φπσο ην E. coli, ν άλζξαθαο ή 
πξσηεΐλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο βην-επηζεκαληέο γηα κηα λφζν. Σα αληηγφλα ηνπ δείγκαηνο 
ζπλδένληαη κε ηε δνθφ γεγνλφο πνπ κεηαβάιιεη ηε δφλεζε ηεο δνθνχ γεγνλφο πνπ 
θαηαγξάθεηαη ειεθηξνληθά. Ζ έξεπλα δεκνζηεχζεθε ζην ηεχρνο Απξηιίνπ ηνπ Journal of 

Analytical Chemistry. 

M ΒΡΔΣΑΝΙΑ: ΑΠΡΟΣΑΣΔΤΣΔ ΠΟΛΔΙ 

χκθσλα κε ην Reader’s Digest θακηά απφ ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Μ Βξεηαλίαο δελ είλαη 
πιήξσο πξνεηνηκαζκέλε λα αληηκεησπίζεη κεγάιεο θαηαζηξνθέο ή ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο 
ηνπ κεγέζνπο ηεο βνκβηζηηθήο επίζεζεο ηεο 7εο Ηνπιίνπ. Δξεπλήζεθαλ 10 πφιεηο κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ ην Liverpool ήηαλ ε ιηγφηεξν πξνεηνηκαζκέλε πφιε κε βαζκνινγία εηνηκφηεηαο «55%» 
κε ηδηαίηεξα θαθή θξηηηθή ζρεηηθά κε ηνπο ρξφλνπο αληαπφθξηζεο ηεο αζηπλνκίαο θαη ηεο 
αζηπλνκίαο. Σν Birmingham βαζκνινγήζεθε κε 79%, ην Λνλδίλν κε 70% θαη νη πφιεηο Leeds, 
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Manchester θαη Bradford κε 61%. Σν Edinburgh, ε Glasgow, ην Sheffield θαη ην Cardiff 
βαζκνινγήζεθαλ κε 58%. Ζ βαζκνιφγεζε βαζίζηεθε ζε 11 παξακέηξνπο εθηίκεζεο ηεο 
πξνεηνηκαζίαο θάζε πφιεηο γηα γεγνλφηα απηνχ ηνπ κεγέζνπο. ην Liverpool ην βαζηθφ 
πξφβιεκα εληνπίζηεθε ζηηο επηθνηλσλίεο πνπ ζα έθεξλαλ ζε δχζθνιε ζέζε ηνπο πξψηνπο 
αληαπνθξηηέο. Αληίζεηα ζην Λνλδίλν ην πξφβιεκα εληνπίζηεθε ζηε δηαρείξηζε ησλ θιήζεσλ 
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ (999) θαη ζηελ έλδεηα λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

1. Ο αέπαρ θεωπείηαι όηι ςπολείπεηαι οξςγόνος όηαν ηο Ο2 είναι ζηο:  

A. 19.5% 

B. 12% 

Γ. 18% 

Δ. 20.2% 

 

2. Το ςδπόθειο είναι:Hydrogen Sulfide is  

A. Είναι βαρύηερο ηοσ αέρα 

B. Είναι ελαθρόηερο ηοσ αέρα 

Γ. Έτει ηο ίδιο βάρος με ηον αέρα 

 

3. Οι μεηπήζειρ ζε κλειζηούρ σώποςρ ππέπει να γίνονηαι πάνηα:  

A. Καηά ηην είζοδο ζε ασηούς 

B. Καηά ηην είζοδο και κάθε θορά ποσ αλλάζοσν οι περιζηάζεις 
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Γ. Καηά ηην είζοδο, ζε όλα ηα επίπεδα ενηός ηοσ κλειζηού τώροσ και ζηη 

ζσνέτεια ζε ζσνετή βάζη 

 

4. Τα καηώηεπα επίπεδα έκθεζηρ [Lower Exposure Levels  - LEL] είναι 

επικίνδςνα όηαν είναι: 

A. 100% 

B. 50% 

Γ. 20% 

Δ. 10% 

 

5. Ποιο ηοξικό αέπιο είναι άσπωμο, άοζμο και παπάγεηαι καηά ηην αηελή καύζη;  

A. NO 

B. CO 

Γ. Φωζθίνη 

Δ. PH3 

1 Α – 2 Α – 3 C – 4 D – 5 B  

ΖΠΑ: ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ ΤΠΟΥΔΣΑΙ ΠΡΟΒΑΖ ΣΖ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΖ 
ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ 

Ζ εηαηξεία SureSripts αλαθνίλσζε ηε δεκηνπξγία ηνπ Emergency RxHistory κηαο λέαο 
ππεξεζίαο πνπ ζα παξέρεη ζηνπο ηαηξνχο θαη θαξκαθνπνηνχο φιεο ηεο ρψξαο πξφζβαζε ζηα  
ηζηνξηθά ησλ αζζελψλ πνπ λνζειεχνληαη εμαηηίαο κηαο θαηαζηξνθήο. Ζ λέα ππεξεζία κέζσ 
Internet ζα επηηξέπεη ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ηαηξνχο θαη θαξκαθνπνηνχο λα έρνπλ πξφζβαζε 
ζε πξνεγνχκελεο ζεξαπείεο ηνπ αζζελνχο θαη ζρεηηθέο νδεγίεο, απφ νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία 
αξθεί λα ππάξρεη πξφζβαζε ζηε δηαδίθηπν. ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλα 
(Pharmacy Health Information Exchange – PHIE), πάλσ απφ ην 95% ησλ θαξκαθείσλ θαη ην 
ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ πγεηνλνκηθήο ππνζηήξημεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. To RxHistory 
δνθηκάζηεθε κε επηηπρία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηπθψλα Καηξίλα. 

ΖΠΑ: ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΣΑ ΣΧΝ ΥΡΖΣΧΝ ΒΡΧΜΙΚΧΝ ΒΟΜΒΧΝ 

Παγθνζκίσο θάζε ρξφλν ράλνληαη, εγθαηαιείπνληαη ή θιέβνληαη ρηιηάδεο εκπνξηθέο ζπζθεπέο 
πνπ πεξηέρνπλ ξαδηελεξγά πιηθά. ηηο ΖΠΑ θαηά κέζνλ φξν ράλνληαη 168 πεγέο ελψ ζηελ 
Δπξψπε ν αξηζκφο είλαη 70 εηεζίσο. Απφ ηηο πεγέο απηέο, πνζνζηφ 20% ραξαθηεξίδνληαη σο 
«επηθίλδπλεο», γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ην πεξηερφκελν ηνπο ζα κπνξνχζε λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή βξψκηθσλ βνκβψλ. ε αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο ν αξηζκφο 
λεθξψλ είλαη ζπλήζσο 100 άηνκα. Οη πεξηζζφηεξνη πεζαίλνπλ απφ ηελ αξρηθή έθξεμε αιιά 
θαη ηε δηαζπνξά ηνπ ξαδηελεξγνχ πιηθνχ. πσο είλαη θπζηθφ εθείλν πνπ ελδηαθέξεη ζηε 
βξψκηθε βφκβα είλαη ε κφιπλζε φζνλ ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ παξά ν κεγάινο 
αξηζκφο αηφκσλ. Πξνο ηνχην, ν ζηφρνο ηνπ επφκελνπ 18κήλνπ είλαη ν έιεγρνο γηα 
ξαδηελέξγεηα φισλ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηηο ΖΠΑ, ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε θαη άιιεο ρψξεο. κσο ν έιεγρνο απηφο έρεη εγγελή πξνβιήκαηα θαη ην 2005 ζην 
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ιηκάλη ηεο Ν Τφξθεο αλαθέξζεθαλ πεξίπνπ 150 ζπλαγεξκνί εκεξεζίσο απφ 22 κεηξεηέο θαη 
απνδφζεθαλ ζηε κφιπλζε ησλ κεηάιισλ ησλ containers απφ ηε θπζηθή ξαδηελέξγεηα ησλ 
κπαλαλψλ πνπ κεηαθέξζεθαλ κε ηα containers απηά. ην Rotterdam νη ζπλαγεξκνί νθείινληαη 
ζηα θνξηία κπξφθνισλ πνπ επίζεο κεηαθέξνπλ θπζηθή ξαδηελέξγεηα. Πέξαλ ηνχησλ, έρνπλ 
αλαθεξζεί θαη πεξηζηαηηθά ελεξγνπνίεζεο ησλ αληρλεπηψλ απφ άηνκα πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 
ηαηξηθέο εμεηάζεηο κε ξαδηντζφηνπα (πρ. 10 millicuries I-131) θαη γη’ απηφ ηα άηνκα απηά πξέπεη 
λα έρνπλ καδί ηνπο ζρεηηθέο ηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηηο Ζλσκέλεο 
Πνιηηείεο είλαη ζε ηειηθή θάζε ην ζχζηεκα Advanced Spectroscopic Portal (ASP) ην νπνίν 
δηαζέηεη δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο αθηηλνβνιίαο γάκκα θαη νπδεηεξνλίσλ θαζψο θαη κηα νγθψδε 
βηβιηνζήθε ξαδηντζνηφπσλ πξνθεηκέλνπ λα θάλεη δηαθνξηθή δηάθξηζε ησλ πεγψλ 
ξαδηελέξγεηαο. Με ην ζχζηεκα απηφ αλακέλεηαη λα εθνδηαζηνχλ φινη νη θχξην δξφκνη ηεο Ν 
Τφξθεο. 
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ΒΟΝΙΑ: ΔΦΑΛΣΖΡΙΟ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ 

ε πξφζθαηε έθνδν ζε γηάθθα ηξνκνθξαηψλ ζην αξάγηεβν, βξέζεθαλ εθξεθηηθά, φπια θαη 
ππξνκαρηθά θαη κηα βηληενηαηλία πνπ εμπκλνχζε ηνλ αγψλα ησλ «αδειθψλ» θαηά ησλ 
Ακεξηθαλψλ ζην Αθγαληζηάλ θαη ην Ηξάθ. Ζ νκάδα ζθφπεπε λα πξαγκαηνπνηήζεη επίζεζε 
θαηά ηεο Βξεηαληθήο Πξεζβείαο  ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Βνζλίαο. Σα επξήκαηα απηά 
ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο άπνςεο πνιιψλ ππεξεζηψλ αζθαιείαο δηαθφξσλ ρσξψλ πνπ 
ζπκπεξαίλνπλ φηη ε Βνζλία θαη άιια κέξε ζηα Βαιθάληα έρνπλ εμειηρζεί ζε εθαιηήξην 
ηξνκνθξαηψλ πνπ ζρεδηάδνπλ επηζέζεηο θαηά ηεο Δπξψπεο. Ηζιακηζηέο ξηδνζπάζηεο 
ζθνπεχνπλ λα ζπγθξνηήζνπλ νκάδεο απφ ιεπθνχο ππνζηεξηθηέο ηεο al-Qaeda, κε Άξαβεο 
πνπ δελ ζα εκπίπηνπλ ζην πξνθίι ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ γηα ηνπο ηξνκνθξάηεο. Μεηά ηελ 
11ε επηεκβξίνπ, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε CIA θαη άιιεο μέλεο ππεξεζίεο δεκηνχξγεζαλ εάλ 
κηθηφ αξρεγείν γηα λα επηηεξνχλ χπνπηνπο ηξνκνθξάηεο ζηε Βνζλία. ηνπο πξφζθαηνπο 
πνιέκνπο ζηε Βνζλία ζεκαληηθφο αξηζκφο ζηξαηησηηθψλ απφ ηε Μέζε Αλαηνιή πνιέκεζαλ 
καδί κε ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο ρψξαο θαηά ησλ Κξναηψλ θαη ησλ έξβσλ. Μεηά ηε ιήμε ησλ 
ερζξνπξαμηψλ νη κεηαλάζηεο απηνί παξέκεηλαλ ζηε ρψξα (Zenica, Tuzla, Sarajevo θαη 
Travnik) θαη κέρξη πξφζθαηα δηαηεξνχζαλ ρακειφ πξνθίι πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο 
βάζεηο γηα κειινληηθέο ηξνκνθξαηηθέο επηρεηξήζεηο αληί λα πξνζειθχζνπλ κε ηηο πξάμεηο ηνπο 
ηελ πξνζνρή ησλ αζηπλνκηθψλ θαη άιισλ θξαηηθψλ αξρψλ. 

ΖΠΑ: ΔΜΒΟΛΙΟ ΑΠΟ ΣΟΤ ΣΟΜΑΣΟ ΠΟΤ ΠΔΡΙΔΥΔΙ ΑΛΜΟΝΔΛΑ ΠΑΡΔΥΔΙ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΑΔΡΟΠΟΙΖΜΔΝΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Δξεπλεηέο απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ην εμσηεξηθφ αλέπηπμαλ έλα εκβφιην ρνξεγνχκελν 
απφ ην ζηφκα ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε ζαικνλέια θαη ην νπνίν παξέρεη πξνζηαζία θαηά ηνπ 
αεξνπνηεκέλνπ άλζξαθα. Οη εξεπλεηέο παξαζθεχαζαλ ζηέιερνο ζαικνλέιαο (Salmonella 

enterica serovan Typhimurium) πνπ εθθξάδεη δηάθνξα επίπεδα ηνπ απαξαίηεηνπ 
πξνζηαηεπηηθνχ αληηγφλνπ (PA – protective antigen). Πέληε απφ ηα 6 πνληίθηα ζηα νπνία 
ρνξεγήζεθε ην εκβφιην επέδεζαλ ηνπ άλζξαθα.  

M.G.M. Stokes, R.W. Titball, B.N. Neeson, J.E. Galen, N.J. Walker, A.J. Stagg, D.C. Jenner, J.E. 

Thwaite, J.P. Nataro, L.W.J. Baillie, H.S. Atkins. 2007. Oral administration of a Salmonella enterica-
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based vaccine expressing Bacillus anthracis protective antigen confers protection against aerosolized 

B. anthracis. Infection and Immunity, 75. 4: 1827-1834.  

ΖΠΑ: Ο ΚΣΖΝΙΑΣΡΟ ΣΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΔΚΑΝΔ ΣΖ ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ ΚΑΡΓΙΑ 

ε ζπλέρεηα απφ αλαθνξέο ζε πξνεγνχκελα ηεχρε: Ο Κηελίαηξνο ηνπ Ναπηηθνχ Andrew Spehr 
εμήιζε πξφζθαηα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ηεο Tampa κεηά ηε κεηακφζρεπζε θαξδηάο ζηελ 
νπνία ππνβιήζεθε. Θπκίδνπκε φηη ε ζπκθνξεηηθή θαξδηνπάζεηα ηνπ εθδειψζεθε σο 
αλεπηζχκεηε ελέξγεηα ηνπ εκβνιηαζκνχ θαηά ηεο επινγηάο ιίγεο εκέξεο πξηλ απνιπζεί απφ ηηο 
ηάμεηο ηνπ Ναπηηθνχ. 

ΖΠΑ: ΚΑΡΑΝΣΙΝΑ ΑΛΟΓΧΝ ΔΝΟΦΔΙ ΣΧΝ ΙΠΠΙΚΧΝ ΑΓΧΝΧΝ ΣΟΤ 2010 

ηνπο Παγθφζκηνπο Ηππηθνχο Αγψλεο ηνπ 2010 ζην Bluegrass πάλσ απφ 900 άινγα ζα 
ιάβνπλ κέξνο θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ζα πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ κε απνηέιεζκα 
λα νδεγεζνχλ ζε θαξαληίλα. Πξνο ηνχην, ζα ζηεζεί κηα γηγαληηαία επηρείξεζε γηα ηε 
δεκηνπξγία πξνζσξηλήο εγθαηάζηαζεο θαξαληίλαο ζην Kentucky, κάιινλ θάπνπ θνληά ζε 
ηππνδξφκην ή θέληξν εθπαίδεπζεο. Οη θάηνρνη ησλ αιφγσλ επηηξέπεηαη λα θέξνπλ 
ζπζθεπαζκέλεο, θιεηζηέο ηξνθέο αιιά φρη άρπξν. Πέξα απφ ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο ησλ 
αιφγσλ θαη ησλ ζπλνδψλ απαηηνχληαη θαη αξθεηέο εθαηνληάδεο δνιάξηα γηα ηα έμνδα ηεο 
θαξαληίλαο ($800 γηα 3 εκέξεο). Σα δψα ζα θηάζνπλ ζην Cincinnati/Northern Kentucky Airport 
θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κεηαθεξζνχλ νδηθά ζηελ πεξηνρή ησλ αγψλσλ. Σα άινγα απφ ηε Ν 
Ακεξηθή φπνπ ελδεκεί ε εγθεθαιίηηδα ησλ ηππνεηδψλ ηεο Βελεδνπέιαο (VEE) θαη νξηζκέλεο 
παξαζηηψζεηο (screw-worm – κπίαζε ηππνεηδψλ) ζα ππνβιεζνχλ ζε θαξαληίλα 7 εκεξψλ ελψ 
ηα πξνεξρφκελα απφ ηελ Αθξηθή θαη νξηζκέλεο Αξαβηθέο ρψξεο ζα ππνβιεζνχλ ζε θαξαληίλα 
60 εκεξψλ ιφγσ κηαο ζνβαξήο πάζεζεο πνπ πξνζβάιιεη ηα άινγα ησλ πεξηνρψλ απηψλ 

(African horse-sickness – Αθξηθαληθφο ίππεηνο ππξεηφο). H 
VEE πξνθαιείηαη απφ ηφ ησλ θνπλνππηψλ, θαηαζηξέθεη ην 
λεπξηθφ ζχζηεκα θαη κπνξεί λα κεηαδνζεί ζηνπο 
αλζξψπνπο. Γελ έρεη αλαθεξζεί ζηηο ΖΠΑ απφ ην 1971 
αιιά επηδεκίεο ζηε Ν Ακεξηθή ηε δεθαεηία ηνπ 1990 
θφζηηζαλ ηε δσή ζε 100 άηνκα θαη εθαηνληάδεο αιφγσλ. Ζ 
κπίαζε ησλ ηππνεηδψλ είλαη παξάζηην είδνπο κχγαο (βιέπε 
θσηνγξαθία) πνπ θαηαηξψγεη ηα άινγα, θφζηηζε 

εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη ηειηθά εμαιείθζεθε ην 1960. Πξνζβάιιεη ζεξκφαηκα 
δψα θαη ηνπο αλζξψπνπο θαη πξφζθαηα αληρλεχζεθε ζε αλζξψπνπο πνπ επηζθέπηνληαη ηηο 
ΖΠΑ πξνεξρφκελνη απφ ηε Λαηηληθή Ακεξηθή αιιά θαη ζε έλα άινγν πνπ έθηαζε κε πινίν ζην 
Ματάκη απφ ηελ Αξγεληηλή. Ζ Αθξηθαληθφο ίππεηνο ππξεηφο πξνθαιείηαη απφ ηφ πνπ 
κεηαδίδεηαη κέζσ ζθληπψλ, είλαη ζρεδφλ αλίαηνο θαη ζθνηψλεη πάλσ απφ ην 90% ησλ δψσλ 
πνπ πξνζβιήζεθαλ ελψ έρεη ηδηαίηεξε κεηαδνηηθφηεηα. Πξφζθαηα επηδεκία μέζπαζε ζηε Ν 
Αθξηθή. ια ηα εηζαγφκελα δψα ζα ειεγρζνχλ γηα ηνπιάρηζηνλ 4 παζήζεηο: ζχθηιε ησλ 
αιφγσλ (dourine), ςεπδνκάιε (glanders), θαθνήζε αλαηκία ησλ ηππνεηδψλ θαη 
ππξνπιάζκσζε ησλ ηππνεηδψλ. Κάζε άινγν πνπ ζα βξεζεί ζεηηθφ θαηά ηελ άθημε ηνπ ζηηο 
ΖΠΑ ζα ππνζηεί επζαλαζία θαζψο πξφθεηηαη γηα παζήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη 
ζεξαπεία θαη ε κεηαδνηηθφηεηα ηνπο είλαη εμαηξεηηθά πςειή (ζε αλζξψπνπο θαη δψα). 

ΙΡΛΑΝΓΙΑ: ΡΙΚΙΝΖ Δ ΦΤΛΑΚΔ 

Ζ εζληθή αζηπλνκία ηεο Ηξιαλδίαο πιεξνθνξήζεθε απφ ηηο αξρέο ησλ ΖΠΑ φηη αιινδαπφο 
θξαηνχκελνο είρε ζηελ θαηνρή ηνπ ξηθίλε πξηλ θπιαθηζηεί ζηηο θπιαθέο ηεο πφιεο Limerick. 
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Ππξνηερλνπξγνί ηνπ ηξαηνχ αλαθάιπςαλ ηελ νπζία (ζε ειάρηζηε πνζφηεηα) ζε έλα θειί ησλ 
θπιαθψλ. Ο έιεγρνο ησλ ξνχρσλ ηνπ θξαηνχκελνπ ήηαλ ζεηηθφο γηα ηελ ηνμίλε γεγνλφο πνπ 
νδήγεζε ζε ζθξάγηζκα ηνπ θειηνχ ηνπ ελψ ν ίδηνο θαη ν ζπγθξαηνχκελνο ηνπ ππνβιήζεθαλ 
ζηηο ελδεδεηγκέλεο εμεηάζεηο (Conor Lally, The Irish Times, April 27). 

ΖΠΑ: ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΖ ΠΡΟΟΜΟΙΧΖ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ 

 

Πξφζθαηα έιαβε ρψξα έλα θαηλνηφκν πείξακα κε ηε βνήζεηα εμεηδηθεπκέλνπ ππνινγηζηηθνχ 
κνληέινπ πνπ έδσζε πνιιά ππνζρφκελα απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο βειηίσζεο ηεο 
αληίδξαζεο ζε πεξηπηψζεηο ηξνκνθξαηίαο ή θαηαζηξνθψλ ζην έδαθνο ησλ ΖΠΑ. Σν δηάξθεηαο 
5 εκεξψλ πείξακα βαζίδεηαη ζην ελδερφκελν ηνπ «ρεηξφηεξνπ ζελαξίνπ»: έθξεμε βξψκηθεο 
βφκβαο ζε πινίν ζην Norfolk International Terminal ιίγεο εκέξεο κεηά ηελ πξνζβνιή ηεο 
πεξηνρήο απφ ηπθψλα θαηεγνξίαο 3 πνπ ζάξσζε ηνπο δξφκνπο ηνπ Hampton (θάηη ζαλ 
ζπλδπαζκφ ηνπ ηπθψλα Καηξίλα κε ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ). ηελ άζθεζε  Noble 
Resolve ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 140 αμησκαηνχρνη απφ δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη 
αληηπξφζσπνη μέλσλ ρσξψλ. ηφρνο ηεο άζθεζεο ήηαλ ε αλάδεημε θελψλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ 
ζε δηάθνξα επίπεδα αληίδξαζεο θπξίσο ζηνπο ηνκείο ησλ επηθνηλσληψλ. Ζ κνληεινπνίεζε 
κηαο πφιεο θνζηίδεη πεξίπνπ 60.000 δνιάξηα. Θα αθνινπζήζεη θαη δεχηεξε άζθεζε απηνχ ηνπ 
είδνπο ζην Portland, Ore. Δθεί ην ζελάξην ζα πξνβιέπεη εθξήμεηο εθαηζηείνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηξνκνθξαηηθή επίζεζε. 

 ΖΠΑ: ΑΦΡΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΣΑ 

SUPERMARKET 

Πξντφλ κε ηελ νλνκαζία Scott’s Liquid Gold Mold 
Control 500 (ηεο εηαηξείαο Modec Inc), πνπ είλαη 
βαζηζκέλν ζηνλ αθξφ απνιχκαλζεο ηεο Sandia 
θπθινθνξεί ζε φια ηα supermarkets ησλ 
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη θνζηίδεη 30 δνιάξηα ην 
θνπηί (βιέπε θσηνγξαθία). Σν ζθεχαζκα 
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θαηαζηξέθεη κε ηνλ ίδην ηξφπν ηνπο κχθεηεο αιιά θαη ηνλ άλζξαθα. Οη κχθεηεο ζρεκαηίδνπλ 
πάλσ ζηηο επηθάλεηεο έλα αλζεθηηθφ θηικ, πνπ είλαη δχζθνιν λα δηαπεξαζηεί, ηζνδχλακν κε 
ηα ζπφξηα ηνπ άλζξαθα. Οη επηθαλεηνδξαζηηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ αθξφ 
πξνθαινχλ ηξχπεο ζην θηικ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ήπηα νμεηδσηηθά πνπ πεξηέρεη ζθνηψλνπλ 
ηνπο κχθεηεο. Ο αθξφο έρεη ηελ ηδηφηεηα λα θαηαιακβάλεη θάζε δηαζέζηκν ρψξν κε 
απνηέιεζκα λα δξα ζε ξσγκέο θαη ζε επηθάλεηεο πνπ δχζθνια πξνζεγγίδνληαη άκεζα ελψ 
θνιιά ζε ηνίρνπο θαη ηαβάληα επηηξέπνληαο ηελ απνιχκαλζε ησλ ελ ιφγσ επηθαλεηψλ. To 
ζθεχαζκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηαμχ άιισλ ζε λνζνθνκεία, ζε εξγαζηήξηα, ζε θηίξηα 
πνπ έρνπλ πξφβιεκα κε κχθεηεο θαη γηα ηελ απνιχκαλζε ηνπ αγξνηηθνχ ςεθαζηηθνχ 
εμνπιηζκνχ κε ηξφπν θηιηθφ γηα ην πεξηβάιινλ. 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ: ΥΖΜΙΚΟ ΟΠΛΟΣΑΙΟ 

ηελ 11ε χλνδν ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο χκβαζεο 
γηα ηα Υεκηθά πια (CWC) πνπ έγηλε ζηε Υάγε 
ζηηο 08 Γεθεκβξίνπ 2006 εγθξίζεθε ε αίηεζε ηεο 
Αιβαλίαο γηα επέθηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
θαηαζηξνθήο ηνπ ρεκηθνχ ηεο νπινζηαζίνπ: 1% 
έπξεπε λα θαηαζηξαθεί κέρξη ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 
2007, 20% κέρξη ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2007 θαη 45% 
κέρξη ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2007. Ζ Αιβαλία 
ζρεδίαδε λα θαηαζηξέςεη ην νπινζηάζην ηεο κέρξη 
ηηο 29 Απξηιίνπ πιελ φκσο ηερληθά πξνβιήκαηα 
θαίλεηαη φηη εκπνδίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ 
εκεξνκεληψλ θαηαζηξνθήο. 

 
 
 
ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΤΡΖΝΙΚΟ ΟΠΛΟΣΑΙΟ 
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 Ιστορία Πυρημικού Οπλοστασίου Ημωμέμωμ Πολιτειώμ, 1945-2012 

 
 
Εκτίμηση Αποπυρημικοποίησης Ημωμέμωμ Πολιτειώμ, 1945-2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΖΠΑ: ΝΔΟ ΑΝΙΥΝΔΤΣΖ ΑΠΟ ΣA ΔΡΓΑΣΖΡΙΑ SANDIA 

To λέν επίηεπγκα ησλ εξγαζηεξίσλ Sandia αλαθνίλσζαλ ηε 
δεκηνπξγία ελφο λένπ αληρλεπηή πνπ ζα έρεη δπλαηφηεηα 
ηαπηφρξνλεο αλίρλεπζεο ρηιηάδσλ πξσηετλψλ, DNA, νιφθιεξσλ 
θπηηάξσλ θαη παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. Πξφθεηηαη γηα 
ειεθηξνρεκηθφ αληρλεπηή πνπ ρξεζηκνπνηεί κνλαδηθή ηερλνινγία 
ρεκείαο επηθαλείαο γηα ηνλ αμηφπηζην θαη αθξηβή εληνπηζκφ 
ρηιηάδσλ δηαθνξεηηθψλ βηνκνξίσλ ζε κηα πιαηθφξκα. Μέρξη 

ζήκεξα νη πιεηνλφηεηα ησλ αληρλεπηψλ αληρλεχεη έλαλ ηχπν βηνκνξίνπ θάζε θνξά. Ζ λέα 
πιαηθφξκα απνηειείηαη απφ έλα εηδηθφ (microfabricated) chip δηαζηάζεσλ 1Υ1 ηληζψλ. Ο 
αληρλεπηή ζα ελζσκαησζεί ζε ππάξρνληα ειεθηξνρεκηθφ αληρλεπηή πνπ ζα δηαζέηεη εηδηθή 
ππνδνρή γηα ηελ αλάγλσζε ησλ αληρλεπφκελσλ βηνκνξίσλ θαη ν νπνίνο ζα κεηαδίδεη 
αζχξκαηα ηα απνηειέζκαηα ζε έλαλ ππνινγηζηή ή δίθηπν. Ζ επηρεηξεζηαθή παξνπζίαζε ηνπ 
λένπ αληρλεπηή αλακέλεηαη ζηα επφκελα 2-5 έηε. 
 
ΖΠΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΖΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΖ ΑΠΧΛΔΙΧΝ 
ΤΓΔΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 
χκθσλα κε κειέηε πνπ έγηλε ζε 739 λνζνθνκεία ησλ ΖΠΑ θαη ηα επξήκαηα δεκνζηεχζεθαλ 
ζην ηεχρνο Απξηιίνπ 2007 ηνπ Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR 2007; 
56(16):401), ην πνζνζηφ εθπαίδεπζεο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πξνζσπηθνχ θπκαίλεηαη απφ 52.3% 
γηα ηνλ αηκνξξαγηθφ ππξεηφ έσο 86% γηα ηελ επινγηά (ηνγελήο εγθεθαιίηηδα 54%, ηνπιαξαηκία 
56%, παλψιεο 64%, έθζεζε ζε ξαδηελέξγεηα 66%, αιιαληίαζε 67%, έθζεζε ζε ρεκηθνχο 
παξάγνληεο 76%, άλζξαθαο 82%). 
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ΖΠΑ: ΤΡΡΙΚΝΧΝΔΣΑΙ Ο ΔΓΚΔΦΑΛΟ ΣΧΝ ΒΔΣΔΡΑΝΧΝ ΣΟΤ ΠΔΡΙΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 
Δξεπλεηέο απφ ην Boston University αλαθνίλσζαλ ζην 59ν εηήζην ζπλέδξην ηεο American 
Academy of Neurology (Boston), φηη ζηνπο βεηεξάλνπο ηνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ κε πνιιαπιά 
ζπκπηψκαηα ζπξξηθλψλνληαη δχν πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ζε ζχγθξηζε κε άιινπο ζηξαηηψηεο 
κε επηφηεξε ζπκπησκαηνινγία. χκθσλα κε ηηο κειέηεο απηέο δηαπηζηψλεηαη απψιεηα 
εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ ιφγσ ηεο ηνμηθήο επίδξαζεο εληνκνθηφλσλ θαη αεξίσλ λεχξσλ πνπ 
πξνθαινχλ ειάηησζε ηνπ φγθνπ ηνπ εγθεθάινπ. Αξθεηνί απφ ηνπο βεηεξάλνπο απηνχο είραλ 
ππεξεηήζεη ζηελ πεξηνρή Khamisiyah ηνπ Ηξάθ φπνπ νη δπλάκεηο ησλ ΖΠΑ είραλ θαηαζηξέςεη 
νπινζηάζην ρεκηθψλ φπισλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ sarin θαη cyclosarin). 
 
ΖΠΑ: Ζ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΣΖ Ν ΤΟΡΚΖ Δ ΔΠΙΦΤΛΑΚΖ ΓΙΑ ΔΠΙΘΔΔΙ ΜΔ ΥΛΧΡΙΟ 
Μεηά ηηο επηζέζεηο κε βφκβεο ρισξίνπ ζην Ηξάθ. κε δηαθξηηηθφ ηξφπν ε 

αζηπλνκία ηεο Ν Τφξθεο έρεη αξρίζεη ειέγρνπο ησλ 
θνξηίσλ ρισξίνπ ζηελ πφιε ελψ παξάιιεια έρεη 
απμήζεη ηα κέηξα αζθαιείαο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο 
απνζήθεπζεο. ηα πιαίζηα ηεο «Δπηρείξεζεο Nexus», 
ληέληεθηηβ επηζθέπηνληαη ζπρλά εγθαηαζηάζεηο γχξσ απφ ηελ πφιε θαη 
ειέγρνπλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ρεκηθέο νπζίεο ή πιηθά πνπ ζηα ρέξηα ησλ 

ηξνκνθξαηψλ ζα είραλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο. 
 
ΙΡΑΖΛ: ΠΡΧΣΖ ΑΚΖΖ ΒΡΧΜΙΚΖ ΒΟΜΒΑ ΣΖ ΥΑΙΦΑ 
Έγηλε πξφζθαηα ζηε Υάηθα ε πξψηε άζθεζε ζε Ηζξαειηλφ λνζνθνκείν (Rambam Medical 
Center) κε αληηθείκελν ηελ αληηκεηψπηζε απσιεηψλ πγείαο κεηά ππξνδφηεζε βξψκηθεο 
βφκβαο. Σελ άζθεζε δηνξγάλσζαλ απφ θνηλνχ ην Home Front Command, ην Τπνπξγείν 
Τγείαο θαη ην θέληξν Magen David Adom. χκθσλα κε ην ζελάξην, ηξνκνθξάηεο 
ρξεζηκνπνίεζαλ ξαδηελεξγά πιηθά γηα λα θαηαζθεπάζνπλ κηα βξψκηθε βφκβα πνπ αηθληδίαζε 
ηηο λνζνθνκεηαθέο αξρέο πνπ θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζρεηηθέο απψιεηεο πγείαο ρσξίο 
ηελ θαηάιιειε πξνπαξαζθεπή. Ζ άζθεζε ήηαλ δηάξθεηαο 4 σξψλ θαηά ηηο νπνίεο ην ηκήκα 
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ δελ δερφηαλ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ελψ ην ππφινηπν λνζνθνκείν 
ιεηηνπξγνχζε θαλνληθά. Οκάδα ζηξαηησηψλ έπαημαλ ην ξφιν ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ 
θάιππηαλ ην γεγνλφο ελψ νη πξαγκαηηθνί δεκνζηνγξάθνη θξαηήζεθαλ ζε θάπνηα απφζηαζε 
αλ θαη εμαθνινπζνχζαλ λα θαιχπηνπλ ηελ εμέιημε ηεο άζθεζεο. 
 
ΖΠΑ: ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΙΑ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΖ ΧΡΔΙΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΧΝ 
ΜΔ ΟΞΔΑ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 
ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο πνπ πξνθαιεί κεγάιν αξηζκφ αζζελψλ κε αλαπλεπζηηθή 
αλεπάξθεηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε παλδεκίαο γξίπεο, νη θιηληθνί ηαηξνί ζα αληηκεησπίζνπλ 
δχν ηδηαίηεξα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα – ηελ εμεχξεζε ηξφπσλ αχμεζεο ηεο πεξηνξηζκέλνπ 
αξηζκνχ εηδηθψλ πλεπκνλνιφγσλ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ κεραληθψλ 
αλαπλεπζηήξσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) 
ηνπ US Department of Health and Human Services (HHS) θπθινθφξεζε έλα εθπαηδεπηηθφ DVD 
γηα επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ δελ είλαη πλεπκνλνιφγνη κε αληηθείκελν ηα βαζηθά ηεο 
αλαπλεπζηηθήο θξνληίδαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλαπλεπζηήξσλ. Σν DVD παξήρζε απφ ην 
Denver Health Medical Center θάησ απφ ην πξφγξακκα XTREME (Cross-Training Respiratory 
Extenders for Medical Emergencies). ηα 6 θεθάιαηα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ 
ινηκψμεσλ, ζηνπο φξνπο θαη ηνπο νξηζκνχο ηεο αλαπλεπζηηθήο θξνληίδαο, ζηνλ ρεηξνθίλεην 
αεξηζκφ, ζηνλ κεραληθφ αεξηζκφ (κε ηνπο δχν ηχπνπο αλαπλεπζηήξσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην 
ηξαηεγηθφ Δζληθφ Απφζεκα), ζηε δηαηήξεζε ησλ αεξαγσγψλ θαη ζηελ αλαξξφθεζε ησλ 
εθθξίζεσλ απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. πκπεξηιακβάλνληαη επίζεο εξσηεκαηνιφγηα γηα 
ηελ εθηίκεζε ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Με ην DVD αλακέλεηαη λα αληηκεησπηζηεί σο 
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έλα βαζκφ ην πξφβιεκα κε επάξθεηαο εηδηθψλ ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ (δηάζεζε: 
ahrqpubs@ahrq.gov). Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ην θείκελν (52 ζειίδσλ) πνπ 
δεκνζίεπζε ην New York State Workgroup on Ventilation Allocation in an Influenza Pandemic 
ζε ζπλεξγαζία κε ηελ New York State Task Force on Life and the Law κε ηίηιν «Allocation of 

Ventilators in an influenza pandemic: Planning document». Σν ελ ιφγσ έγγξαθν 
παξέρεη ην εζηθφ πιαίζην, ηε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα γηα ηε ιήςε ησλ πνιχ δχζθνισλ 
απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην πνηνο ζα ιάβεη ζσηήξηα πεξίζαιςε ζε θαηαζηάζεηο κε έλδεηα 
αλαπλεπζηήξσλ. Σν θείκελν είλαη ζε θάζε θξηηηθήο πξηλ απνθηήζεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή.  
 
ΖΠΑ: ΒΟΜΒΔ ΥΛΧΡΙΟΤ – ΤΝΣΟΜΑ ΚΟΝΣΑ Α… 
Οη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο δελ δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ριψξην. Δίλαη κηα ρεκηθή 

νπζία πνπ θξαηάεη θαζαξέο ηηο πηζίλεο 
θαη ην πφζηκν λεξφ. Δίλαη έλα νηθηαθφ 
θαζαξηζηηθφ αιιά πιένλ θαη ην ρεκηθφ 
φπιν επηινγήο ησλ ηξνκνθξαηψλ ζηε 
Μέζε Αλαηνιή θαη αλαπφθεπθηα ζε 
θάπνηα πφιε θνληά ζαο. Φαληαζηείηε, 
εάλ κπνξείηε ηα αθφινπζα: Δλαο 
ηξνκνθξάηεο πεξλάεη ιαζξαία ηα 
ζχλνξα ησλ ΖΠΑ κε ην Μεμηθφ θαη 
βγάδεη κηα παξάλνκε άδεηα νδήγεζεο 
(κέζσ ησλ γλσζηψλ παξάλνκσλ 
θπθισκάησλ δηαθίλεζεο πιαζηψλ 
εγγξάθσλ). ηε ζπλέρεηα πξνζιακ-

βάλεηαη ζε θάπνην ρεκηθφ εξγνζηάζην θαη εξγάδεηαη γηα αξθεηνχο κήλεο ρσξίο λα δεκηνπξγεί 
πξνβιήκαηα κεηαθέξνληαο πξνζεθηηθά επηθίλδπλα πιηθά ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην San 
Francisco ελψ παξάιιεια κειεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο θπθινθνξίαο θαη ηε 
ρσξνηαμία ηεο πφιεο. Νσξίο θάπνην πξσί, μεθηλά κε ην θνξηίν ηνπ γηα ην ζαλαηεθφξν ηαμίδη 
ηνπ. Γηαιέγεη κηα πεξηνρή πνπ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζε ππθλνθαηνηθεκέλε 
πεξηνρή πνπ δηαζέηεη λνζνθνκείν. Πξνγξακκαηηζκέλα βγαίλεη απφ ηνλ δξφκν κε κεγάιε 
ηαρχηεηα ελψ ζην βπηίν έρνπλ ηνπνζεηεζεί εθξεθηηθά ηα νπνία πξνθαινχλ κηα κεγάιε ηξχπα 
ζην βπηίν. Έλα ζησπειφ ζχλλεθν πξάζηλσλ αηκψλ αξρίδεη λα θαιχπηεη ηελ πεξηνρή. Οη 
πεξίνηθνη αξρίδνπλ λα «πλίγνληαη» απφ ην ζαλαηεθφξν ριψξην ελψ φζνη νδεγνχλ ηξαθάξνπλ 
κεηαμχ ηνπο ζρεκαηίδνληαο έλα βνπλφ απφ απηνθίλεηα. Σν ζχλλεθν θαηεπζχλεηαη δπηηθά θαη 
πξνζβάιιεη ην γεηηνληθφ λνζνθνκείν πξνθαιψληαο παξφκνηα αζθπθηηθά ζπκπηψκαηα ζην 
ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο λνζειεπφκελνπο αζζελείο. Σν ρεηξφηεξν ζελάξην; 
Ηζσο. κσο κε βάζε ηελ επρέξεηα εηζφδνπ ζηε ρψξα θαη ηελ επθνιία έθδνζεο παξάλνκσλ 
ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμεκέλε ρξήζε βνκβψλ ρισξίνπ ζην Ηξάθ, ε 
πηζαλφηεηα πξφθιεζεο παξφκνησλ επεηζνδίσλ εληφο ησλ ΖΠΑ δελ ζα πξέπεη λα απνθιείεηαη. 
Πξφζθαηα ησλ Chlorine Institute πξνεηδνπνίεζε ην FBI γηα πνιιέο απφπεηξεο θαη πνιιέο 
θινπέο ρισξίνπ ζηελ Καιηθφξληα. 
 
ΝΑΣΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΙΡΑΖΛΙΝΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ 
Σν ΝΑΣΟ ρξεκαηνδνηεί ην Technion-Israel Institute of Technology ζηε Υάηθα γηα ηελ αλάπηπμε 
κεζνδνινγίαο πξνζηαζίαο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ έλαληη ηεο βηνρεκηθήο ηξνκνθξαηίαο. Οη 
εηδηθνί ζην Technion’s Grand Water Research Institute ρξεζηκνπνηνχλ καζεκαηηθά κνληέια 
γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο κε ηελ θαηάιιειε ηερλνινγία γηα ηελ 
αλαγλψξηζε θαη ηελ εμνπδεηέξσζε ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ απεηιψλ. ην παξειζφλ, νη 
επηζέζεηο θαηά ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζεσξνχληαλ ηδηαίηεξα δχζθνιεο ιφγσ ηεο ηαρείαο 
δηάιπζεο ηνπ ρεκηθνχ παξάγνληα. κσο νη επηζηήκνλεο ηνπ θέληξνπ έρνπλ θαηαιήμεη ζε κηα 
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κεζνδνινγία θαηά ηελ νπνία κηθξή πνζφηεηα ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ δειεηεξίνπ ζην λεξφ ζα 
κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη καδηθνχο ζαλάηνπο παξά ηελ πνζφζησζε δηάιπζεο! ηε ζπλέρεηα 
άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ κηα ζπζθεπή πνπ ζα αληρλεχεη ηε ρεκηθή δειεηεξίαζε  ζην λεξφ θαη 
ζα ηελ εμνπδεηεξψλεη. Ο ρψξνο ηνπνζέηεζεο ηεο ζπζθεπήο πξνηάζεθε βάζεη καζεκαηηθψλ 
κνληέισλ. Σν πξφγξακκα ζα νινθιεξσζεί ζην ηέινο ηνπ 2008 θαη ηα θνζηίζεη πεξίπνπ 
300.000 επξψ. 
 
ΙΑΠΧΝΙΑ: ΡΟΜΠΟΣ ΚΑΣΑ ΣΖ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Σελ  Παγθφζκηα Έθζεζε «Expo» ζηελ Ηαπσλία αλακέλεηαη λα επηζθεθηνχλ πάλσ απφ 15 
εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εγεηψλ μέλσλ ρσξψλ αιιά θαη ηεο 
εγεζίαο ηεο ρψξαο. Ζ Έθζεζε πνπ θξαηά απφ ην 1851 φηαλ δηνξγαλψζεθε γηα πξψηε θνξά 
ζην Λνλδίλν ζηνρεχεη ζηελ ηερλνινγία αηρκήο θαη ζηε ζπκκεηνρή 121 ρσξψλ πνπ ζα 
εθζέζνπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο ζην δαζψδεο πάξθν Aichi. Σελ αζθάιεηα ηεο Έθζεζεο έρνπλ 
αλαιάβεη 3.000 αζηπλνκηθνί θαη 1000 ηδησηηθνί θχιαθεο καδί κε 8 ξνκπφη αζθαιείαο πνπ ζα 
πεξηπνινχλ εκέξα θαη λχθηα. Οη επηζθέπηεο ζα πεξλνχλ απφ εηδηθνχο αληρλεπηέο κεηάιισλ, 
ζα γίλεηαη έιεγρνο ρεηξαπνζθεπψλ, απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ηξνθήο, κπνπθαιηψλ θαη δνρείσλ 
ελψ έρνπλ ηνπνζεηεζεί πάλσ απφ 200 θάκεξεο αζθαιείαο. ζνλ αθνξά ηα ξνκπφη, νη 
δηνξγαλσηέο επηζπκνχλ λα επηδείμνπλ ηελ πξνεγκέλε Ηαπσληθή ηερλνινγία ζηνλ ηνκέα ηεο 
ξνκπνηηθήο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο. Έλα απφ ηα ξνκπφη κε ηελ νλνκαζία Ligurio ηεο εηαηξείαο 
Tmsuk Co Ltd έρεη χςνο 150 εθ, κπνξεί λα θηλεζεί κε ηαρχηεηα 7 ρικ ηελ ψξα θαη λα 
αλαγλσξίζεη έλαλ άγλσζην ζε απφζηαζε 50 κέηξσλ κέζσ αληρλεπηψλ κηθξνθπκάησλ). 
Κνζηίδεη 573.000 δνιάξηα (60 εθαηνκκχξηα γηέλ) θαη δηαζέηεη θσλεηηθφ ζχζηεκα 
πξνεηδνπνίεζεο θαη δχν βξαρίνλεο πνπ κπνξεί λα ζπιιάβνπλ εθξεθηηθά ή λα απνκαθξχλνπλ 
δνρείν κε επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο. Ζ ζχγρξνλε ηάζε ζηε ρψξα είλαη ε νινέλα θαη 
κεγαιχηεξε πηνζέηεζε ξνκπφη ζε ππεξεζίεο αζθαιείαο θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. 
Σν ξνκπφη απηφ αλακέλεηαη λα είλαη δηαζέζηκν εληφο δηεηίαο. Σέινο, έλα άιιν ξνκπφη κε ηελ 
νλνκαζία Guard Robo (Sohgo Security Service Co Ltd) κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ππφπηνπο 
θαη λα ηνπο ππξνβνιήζεη κε ρξσκφζθαηξεο (paint bullets). Οη δηνξγαλσηέο ηεο Έθζεζεο έρνπλ 
θαιχςεη θαη ην ελδερφκελν κεγάινπ ζεηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο θαη έρνπλ 
απνζέκαηα ηξνθψλ θαη λεξνχ γηα δεθάδεο ρηιηάδεο επηζθέπηεο γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο (ζηε 
ρψξα εθδειψλεηαη ην 20% ησλ κεγαιχηεξσλ ζεηζκψλ παγθνζκίσο). 
 
ΖΠΑ: Ο ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΡΑΛΤΔΙ ΣΑ ΚΤΣΣΑΡΑ ΣΟΤ ΑΝΟΙΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔ 
ΘΑΝΑΣΖΦΟΡΟ ΣΟΞΙΝΖ 
χκθσλα κε εξεπλεηέο ηνπ University of Florida αλαθνίλσζαλ (ζην πεξηνδηθφ EMBO Journal), 
φηη κεηά ηελ εηζπλνή ηνπ άλζξαθα απειεπζεξψλεηαη κηα ζαλαηεθφξνο ηνμίλε πνπ αθηλεηνπνηεί 
ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα πνπ ζπλήζσο αλαδεηνχλ θαη θαηαζηξέθνπλ ηα βαθηήξηα πνπ εηζήιζαλ 
ζηνλ νξγαληζκφ Ίρλε ηεο ηνμίλεο απηήο κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 
νπδεηεξνθίισλ θαηά 50% κε κεραληζκφ πνπ κέρξη ζήκεξα απνηεινχζε αίληγκα. Σα θχηηαξα 
ηνπ αλνζηαθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηψληαη απφ θπιηλδξηθά λεκάηηα πνπ νλνκάδνληαη αθηίλεο 
(actin) πνπ ηα πξνσζνχλ ζε κηα ινίκσμε. ε πξνεγνχκελεο κειέηεο είρε δηαπηζησζεί φηη ε 
ηνμίλε απνηξέπεη ην ζρεκαηηζκφ ησλ αθηηλψλ κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία θίλεζεο. ηελ 
πξφζθαηε κειέηε δηαπηζηψζεθε φηη ε ηνμίλε δξα ζαλ ςαιίδη θαη θφβεη ην πξσηετληθφ άθξν ηεο 
αθηίλεο κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία κεηάδνζεο ησλ κελπκάησλ εληφο ηνπ θπηηάξνπ κε 
απνηέιεζκα ην θχηηαξν λα κελ ιακβάλεη πνηέ ην «πξάζηλν θσο» γηα λα θηλεζεί. Οη δχν απηέο 
κειέηεο παξέρνπλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο γηα ηε κέζνδν κε ηελ νπνία ν άλζξαθαο δηαθεχγεη ηνπ 
αλνζηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινίκσμεο. Οη εξεπλεηέο εθηηκνχλ φηη ηα επξήκαηα 
ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεχζνπλ θαη ηελ παξάιπζε άιισλ θπηηάξσλ φπσο ησλ 
αηκνπεηαιίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο. Οη αζζελείο κε άλζξαθα αηκνξξαγνχλ 
ζπλήζσο ζηνπο πλεχκνλεο θαη ζηνπο ιεκθαδέλεο γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε επίζεο λα 
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νθείιεηαη ζε παξάιπζε ησλ αηκνπεηαιίσλ. Παξάιιεια εξγάδνληαη θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε 
κηαο δηαγλσζηηθήο δνθηκαζίαο αίκαηνο πνπ ζα αληρλεχεη ην βαθηήξην κέζσ ειέγρνπ ησλ 
κεηαβνιψλ ηεο έθθξαζεο ησλ ελ ιφγσ πξσηετλψλ. 
 
ΖΠΑ: ΑΝΙΥΝΔΤΣΔ Δ ΚΙΝΖΣΑ ΣΖΛΔΦΧΝΑ 
Αμησκαηνχρνη ηεο Τπεξεζίαο Αζθαιείαο ησλ ΖΠΑ εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν εθνδηαζκνχ ησλ 
θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε αληρλεπηέο γηα ΥΒΡΠ απεηιέο. Δάλ ε πξνζέγγηζε απνδεηρζεί επηηπρήο 
ηφηε ζα αιιάμεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν αλίρλεπζεο ησλ ελ ιφγσ απεηιψλ. Ήδε έρνπλ αξρίζεη 
πξνθαηαξθηηθέο επαθέο κε ηηο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ην πξφγξακκα «Cell-All».  Σα 
δεδνκέλα ζα κεηαδίδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην GPS πνπ δηαζέηνπλ πιένλ ηα πεξηζζφηεξα 
θηλεηά ζηα επηρεηξεζηαθά θέληξα ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο. Δάλ ππάξρεη κφλνλ κηα έλδεημε ζα 
κπνξνχζε λα είλαη κηα  ςεπδψο ζεηηθή έλδεημε ζπλέρεηα. Δάλ φκσο ππάξρνπλ πνιιέο 
παξφκνηεο ελδείμεηο απφ ηελ ίδηα πεξηνρή ηφηε επηβάιιεηαη ε θξαηηθή αληαπφθξηζε. Ζ 
ηνπνζέηεζε ησλ αληρλεπηψλ ζα είλαη, ζηελ αξρηθή θάζε, εζεινληηθή. 
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ΖΠΑ: ΛΔΧΦΟΡΔΙΟ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΠΛΖΘΤΜΟΤ & ΑΠΧΛΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ 
Ζ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε παξάγγεηιε πξφζθαηα επηά ιεσθνξεία εθθελψζεσο πιεζπζκνχ 

(Mobile Evacuation Bus – MAB) ηεο εηαηξείαο 
Sartin Services ηεο B. Καξνιίλαο γηα ηηο 
ππξνζβεζηηθέο ππεξεζίεο ηεο πεξηνρήο ηεο 
πξσηεχνπζαο. Σν φρεκα δεκηνπξγήζεθε κεηά ηνλ 
ηπθψλα Καηξίλα θαη πξννξίδεηαη γηα ηελ εθθέλσζε 
θαη δηαινγή κεγάινπ αξηζκνχ αζζελψλ ή ζπκάησλ 
πξνο ή απφ έλα λνζνθνκείν. To ιεσθνξείν έρεη 
ζέζεηο γηα 24 αζζελείο ζε θνξεία θαη παξνρή 
νμπγφλνπ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο θαη 
ηηο απαξαίηεηεο παξνρέο γηα ξεχκα, θιηκαηηζκφ, 

ζεηξήλεο, θσηηζκφ θιπ. Σν ζχζηεκα δελ πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ιεσθνξεία αιιά 
κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί άκεζα ζε θνξηεγά, ηξαίλα, κεηξφ ή αεξνπιάλα. 
 
 
ΖΠΑ: ΔΞΑΝΘΖΜΑ ΓΔΝΝΖΣΙΚΖ ΥΧΡΑ ΑΠΟ ΔΜΒΟΛΙΑΜΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΔΤΛΟΓΙΑ 
ηξαηηψηεο πνπ πξφζθαηα εκβνιηάζηεθε θαηά ηεο επινγηάο, κφιπλε κηα γπλαίθα κε ηνλ ηφ 
πξνθαιψληαο ηεο επψδπλν εμάλζεκα ζηε γελλεηηθή ρψξα. Δρνπλ γίλεη αξθεηέο αλαθνξέο 
παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αξρηθά θαη κέρξη λα γίλεη εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε, κνηάδνπλ 
κε αθξνδίζην λφζεκα. 
 
ΖΠΑ: ΝΔΑ ΣΔΛΔΥΖ ΦΤΜΑΣΙΧΖ Χ ΟΠΛΑ ΣΑ ΥΔΡΙΑ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΧΝ 

Παξά ηηο πιεξνθνξίεο θαη ελδείμεηο φηη ε θπκαηίσζε 
είλαη ππφ έιεγρν ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ίζσο είλαη 
δηαθνξεηηθή ζχκθσλα κε πεγέο ηεο CIA θαη ηεο 
Interpol. Σνπιάρηζηνλ ην 1/3 ηνπ παγθφζκηνπ 
πιεζπζκνχ πάζρεη απφ θπκαηίσζε θαη ην ζέκα 
αξρίδεη θαη αλαδχεηαη θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 
ιφγσ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ θπγάδσλ. Ζ λφζνο 
κεηαδίδεηαη κε αεξνκεηαθεξφκελα ζσκαηίδηα θαη γηα 
λα πξνθιεζεί λφζνο απαηηνχληαη 2-3 κηθξφβηα ζε 
ζχγθξηζε κε ηα 8.000 έσο 10.000 ζσκαηίδηα ηνπ 
άλζξαθα. Οη απεηιέο γηα θνκάλην απηνθηνλίαο 
κνιπζκέλσλ κε ζαλαηεθφξν ζηέιερνο θπκαηίσζεο 
ιακβάλεηαη εμαηξεηηθά ζνβαξά ππφςε θαη νη 
θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο αλακέλνληαη λα 

είλαη δπζβάζηαθηεο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηνλ πιεζπζκφ. 
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ΖΠΑ: ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΚΛΙΖ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ ΣΖΝ ΔΠΑΡΥΙΑ 

Σα ηκήκαηα Γεκφζηαο Τγείαο 
θαη Δπείγνπζαο 
Αληηκεηψπηζεο ηεο Δπαξρίαο 
Wilson δαπάλεζαλ 20.000 
δνιάξηα γηα ηελ αγνξά ηνπ 
ηειεθσληθνχ ζπζηήκαηνο 
«Code Red» (Emergency 
Communications Network 
Inc), πνπ ζε πεξίπησζε 
κεγάισλ θαηαζηξνθψλ ή 
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 
κπνξεί λα εηδνπνηήζεη 
ρηιηάδεο αλζξψπνπο κέζα ζε 
ιίγα κφλνλ ιεπηά κε 
πξννπηηθή επηηπρψλ 
θιήζεσλ πνπ πιεζηάδεη ην 
80-90%. Σα κελχκαηα πνπ 
κεηαδίδεη ην ζχζηεκα 

απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη εκπιεθφκελνπο θνξείο. 
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ΠΑΚΗΣΑΝ: ΠΤΡΖΝΗΚΟ ΟΠΛΟΣΑΗΟ 2007 

To Παθηζηάλ πξνεηνηκάδεη ηε λέα γελεά ππξεληθψλ βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2005, ζε 
δνξπθνξηθή εηθφλα θαίλνληαη 15 εθηνμεπηέο ΣEL (Transporter Erector Launchers) γηα ηνπο κέζνπ 
βειελεθνχο Shaheen-2 ζην Missile Defense Complex θνληά ζηε Fatehjang (πεξίπνπ 30 ρικ 
λνηηνδπηηθά ηνπ Islamabad). Οη εηδηθνί εθηηκνχλ φηη ην Παθηζηάλ δηαζέηεη ζήκεξα πεξίπνπ 60 
ππξεληθά φπια θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ππξεληθνχ ηνπ νπινζηαζίνπ απνδίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν 
ηεο Ηλδίαο αιιά θαη ζην εζληθφ γφεηξν ηεο ρψξαο. Σν National Defense Complex ηδξχζεθε ην 1993 
θαη εθηείλεηαη ζε έθηαζε 6Υ2 ρικ Αλ θαη ε απεηθφληζε ηνπ δνξπθφξνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειή 
θαίλεηαη φηη ηα κεγάια νρήκαηα (κήθνπο 16-17 κέηξσλ) ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο Δζληθήο Ακπλαο κνηάδνπλ κε ηνπο εμάηξνρνπο θνξείο ππξαχισλ Shaheen-2 πνπ 
θσηνγξαθήζεθαλ ζηηο παξειάζεηο ηνπ Παθηζηάλ 

 
 

 

Μφιηο πεξαησζεί ην πξφγξακκα ηνπ Shaheen 2 ν πχξαπινο ζα κπνξεί λα πξνζβάιιεη ζηφρνπο ζην 
ζχλνιν ζρεδφλ ηεο Ηλδίαο θαη ζα απνηειέζεη ην αληίβαξν ηνπ Ηλδηθνχ Agni II. 
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Agni-2 (India) 
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ΖΠΑ: ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΤΣΣΑΡΧΝ ΑΠΟ ΣΖ ΘΑΝΑΣΖΦΟΡΟ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ 
Δξεπλεηέο ζην Washington University School of Medicine ζην St. Louis αλαθνίλσζαλ 
πξφζθαηα φηη θαηαζθεχαζαλ έλαλ παξάγνληα πνπ πξνζηαηεχεη ηα θχηηαξα απφ ηηο 

ζαλαηεθφξεο επηδξάζεηο ηεο αθηηλνβνιίαο αλεμάξηεηα εάλ 
ρνξεγεζεί πξηλ ή κεηά ηελ έθζεζε. Σα πξψηα απνηειέζκαηα 
ζε πεηξακαηφδσα (κε δφζεηο 5 Grays) ήηαλ ηδηαίηεξα 
ελζαξξπληηθά θαη ειπηδνθφξα. Οη εξεπλεηέο αλέπηπμαλ ηνλ 
παξάγνληα πξνζζέηνληαο ηκήκα ηεο Bcl-xL πξσηετλεο (πνπ 
είλαη γλσζηφ φηη απνηξέπεη ηνλ θπηηαξηθφ ζάλαην) ζηελ 
πξσηεΐλε TAT ηνπ HIV πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη άιια κφξηα 
κέζα ζηα θχηηαξα. H ζεξαπεία πξνζηάηεπζε ηα ηαρέσο 
δηαηξνχκελα Σ- θαη Β-θχηηαξα ζηνλ ζπιήλα αλεμάξηεηα εάλ 
ρνξεγήζεθε 30 ιεπηά πξηλ ή 30 ιεπηά κεηά ηελ έθζεζε ζηελ 
αθηηλνβνιία. Μειεηήζεθε επίζεο ε δηαδηθαζία ηεο 

θπηηαξηθήο απφπησζεο (ζαλάηνπ) ζηνλ ζπιήλα. ε πεηξακαηφδσα ε απφπησζε ησλ Σ-
θπηηάξσλ ήηαλ 4.7% θαη ησλ Β-θπηηάξσλ 5.1%. Μεηά αθηηλνβφιεζε κε 5 Grays ηα πνζνζηά 
εθηνμεχζεθαλ ζην 15.6% θαη 38.7% αληίζηνηρα. Μεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ ΣΑΣ-ΒΖ4 πξηλ απφ ηελ 
νιηθή έθζεζε ζε αθηηλνβνιία, ηα πνζνζηά απφπησζεο έπεζαλ ζεκαληηθά (8.6% θαη 16.9% 
αληίζηνηρα). ηαλ ην ΣΑΣ-ΒΖ4 ρνξεγήζεθε ζε πεηξακαηφδσα κεηά ηελ έθζεζε ζηελ 
αθηηλνβνιία ην πνζνζηφ ησλ θπηηάξσλ πνπ ππέζηεζαλ απφπησζε κεηψζεθε πεξαηηέξσ (5.7% 
θαη 12.3% αληίζηνηρα). Οη εξεπλεηέο εθηηκνχλ φηη ην ΒΖ4 αζθεί ηε δξάζε ηνπ απνθιείνληαο ην 
ειεθηξηθφ θνξηίν ηεο κεκβξάλεο ησλ κηηνρνλδξίσλ πνπ απνηειεί θιεηδί γηα ηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ. ην κέιινλ, ην ζθεχαζκα ζε κνξθή ραπηνχ ζα κπνξεί λα 
ρνξεγεζεί ζηα ζχκαηα «βξψκηθεο βφκβαο» θαη λα απνζεθεπηεί ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. 
 
M ΒΡΔΣΑΝΙΑ: ΝΔΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΕΧΖ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ 
Πξφζθαηα, ν Τπνπξγφο Άκπλαο Adam Ingram αλαθνίλσζε φηη ην Τπνπξγείν ηνπ ππέγξαςε 
ζπκθσλία, κεηά απφ δηαγσληζκφ, κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία Sterling Life γηα έλα λέν 
πξφγξακκα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο. Ζ 
αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαιχπηεη πιένλ θαη ηνπο ηνκείο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΥΒΡΠ απεηιψλ ελ ππεξεζία. Καιχπηεη επίζεο θαη ηνπο 
ππξνηερλνπξγνχο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ εηδηθψλ δπλάκεσλ (αιεμηπησηηζηέο, δχηεο θαη 
ζθηέξ) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 25 εηψλ αιιά θαη άηνκα πνπ είλαη ζε ηειηθά ζηάδηα λφζνπ (κε 
επηπιένλ επηβάξπλζε). Σν ζιφγθαλ ηεο εηαηξείαο είλαη «Whatever their job, whatever they are, 
we cover it!». 
 
ΖΠΑ: ΟΙ ΑΡΥΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΟΒΟΤΝΣΑΙ ΣΖ ΥΖΜΙΚΖ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, νη νκνζπνλδηαθέο θαη πνιηηεηαθέο αξρέο αζθαιείαο εκθαλίδνληαη 

εμαηξεηηθά αλήζπρεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηξνκνθξαηηθήο 
επίζεζεο κε ηε ρξήζε βνκβψλ ρισξίνπ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 
ηνπ Ηξάθ. ηα «National Planning Scenarios» αλαιπηέο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο θαηαγξάθνπλ ηηο πηζαλέο 
θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ησλ δηαθφξσλ απεηιψλ. χκθσλα κε 
έλα απφ ηα ζελάξηα, ππξνδνηείηαη κηα κεγάιε δεμακελή ρισξίνπ 
πνπ πξνθαιεί ηνλ ζάλαην 17.500 αηφκσλ θαη ηξαπκαηίδεη/κνιχλεη 
πάλσ απφ 100.000 ζχκαηα. Ο πιένλ επάισηνο ζηφρνο είλαη ηα 

ηξαίλα κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ βαγφληα ησλ 90 ηφλσλ. ε εηήζηα 
βάζε κεηαθέξνληαη 1.7 εθαηνκκχξηα θνξηία επηθίλδπλσλ πιηθψλ εθ ησλ νπνίσλ 100.000 είλαη 
επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζα απειεπζεξσζνχλ ζηελ 
αηκφζθαηξα. 
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ΣΑΨΛΑΝΓΖ: ΟΙ ΒΟΜΒΔ ΣΧΝ ΠΣΧΥΧΝ 
Αθφκε θαη εάλ ε Β Κνξέα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππξεληθνχ αληηδξαζηήξα ζηε Yongbyon 
βφξεηα ηεο Pyongyang ζα εμαθνινπζεί λα δηαζέηεη έλα ζεκαληηθφ νπινζηάζην φπισλ καδηθήο 
θαηαζηξνθήο. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ρεκηθά φπια αιιά θαη βηνινγηθά πνπ απνηεινχλ ηηο 
«αηνκηθέο βφκβεο ησλ πησρψλ». ε αληίζεζε κε ηα ππξεληθά φπια νη εγθαηαζηάζεηο ησλ 
νπνίσλ είλαη ζηελ επηθάλεηα θαη κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ κέζσ δνξπθφξνπ, ηα εξγαζηήξηα 
ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ φπισλ είλαη θαηά θχξην ιφγν ππφγεηα. Πέξαλ ηνχηνπ, δελ είλαη 
δχζθνιε ε πξνκήζεηα ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα 
ζηξαηησηηθνχο αιιά θαη εκπνξηθνχο ζθνπνχο θαη πνπ ε θαηνρή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε 
πεξηνξηζκνχο θαη ειέγρνπο. Οη εηαηξείεο-βηηξίλεο ηεο Β Κνξέαο ζηελ Σατιάλδε ηελ 
πξνκεζεχνπλ κε ηηο απαξαίηεηεο πξψηεο χιεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Σν Thai Customs 
Department δειψλεη φηη ην 2006 ε Β Κνξέα έθαλε εηζαγσγή phosphinates (αληηζηαηηθφ 
πνιπαηζπιελίνπ θαη πξνζεξαπεία θαηά αεξίσλ λεχξσλ) αμίαο 370.000 δνιαξίσλ θαη sodium 
peroxide (γηα ηελ επεμεξγαζία πνιηνχ μχινπ γηα παξαγσγή ραξηηνχ αιιά θαη ηελ 
επαλεπεμεξγαζία ηνπ πινπησλίνπ απφ απφβιεηα εξγνζηαζίσλ) αμίαο 25.000 δνιαξίσλ.  
χκθσλα κε ην ΗΗSS (International Institute for Strategic Studies κε έδξα ην Λνλδίλν) ε ρψξα 
κπνξεί λα δηαζέηεη θιπθηαηλνγφλνπο παξάγνληεο (κνπζηάξδα θαη ιεβηδίηε), ηνπο 
αζθπμηνγφλνπο παξάγνληεο θσζγέλην θαη δηθσζγέλην, ηνλ εκεηηθφ παξάγνληα αδακζίηε, ηνλ 
παξάγνληα αίκαηνο θπάλην θαη αέξηα λεχξσλ φπσο VX, sarin, tabun θαη soman. χκθσλα κε 
πιεξνθνξίεο απνζηαηψλ απφ ηε ρψξα έρνπλ πεηξακαηηζηεί κε βαθηήξηα θαη ηνχο φπσο 
άλζξαθα, ρνιέξα, βνπβσληθή παλψιε, ηπθνεηδή ππξεηφ, θπκαηίσζε, επινγηά θαη θίηξηλν 
ππξεηφ. ε κειέηε ηνπ 2004 ην IISS αλαθέξεη επίζεο φηη ε Β Κνξέα δηαζέηεη πνηθηιία 
ζπζηεκάησλ δηαζπνξάο ησλ ρεκηθψλ παξαγφλησλ [ππξνκαρηθά ππξνβνιηθνχ, φικνπο, 
βφκβεο αέξνο θαη ππξαχινπο]. Σν πξφγξακκα άξρηζε ην 1954 φηαλ θαη ηδξχζεθε ην Chemical 
Bureau ην νπνίν ην 1981 κεηνλνκάζηεθε ζε Nuclear Chemical Defense Bureau of the People’s 
Armed Forces ελψ ε ρψξα είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο παγθνζκίσο πνπ δελ έρεη ππνγξάςεη ηε 
πλζήθε ησλ Υεκηθψλ πισλ (CWC). H παξαγσγή ησλ ρεκηθψλ φπισλ γίλεηαη ζην Ganggye 
Chemical Weapons Factory ζηελ επαξρία Chagang θαη ζην Sakchu Chemical Weapons 
Factory ζηε Νorth Pyongan. Ακθφηεξα ηα εξγνζηάζηα είλαη ππφγεηα θαη νη δνθηκαζίεο πεδίνπ 
γίλνληαη ζε λεζηά ηεο Κίηξηλεο Θάιαζζαο ζηα ΒΓ ηεο Β Κνξέαο ελψ ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα 
ρξεζηκνπνίεζε πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ σο πεηξακαηφδσσλ (αλάινγε αλαθνξά ππάξρεη ζε 
ληνθηκαληέξ ηνπ BBC κε ηίηιν «Access to Evil» φπνπ θαηνλνκάδεηαη ην «ηξαηφπεδν 22» ή 
Hoeryong απφ ηελ Δπαξρία B. Hoeryong πνπ έρεη έδξα ην ζηξαηφπεδν). 
 
 

ΔΛΛΑΓΑ: ΔΚΣΡΟΥΙΑΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΡΑΙΝΟΤ ΣΟ ΚΙΛΚΙ 
Δθηξνρηαζκφο (14 απφ ηα 16 βαγφληα) εκπνξηθήο ακαμνζηνηρίαο ηνπ ΟΔ ζην Άζπξν Κηιθίο 
(κε πξννξηζκφ ηελ ΠΓΓΜ θαη ην Κφζνβν), ζηηο 8 Μαΐνπ νδήγεζε ζε δηάρπζε θαη θαχζε 550 
ηφλσλ αξγνχ πεηξειαίνπ (400Σ) θαη βελδίλεο (150Σ). Σα θαχζηκα πιηθά ρχζεθαλ ζε έθηαζε 2 
ζηξεκκάησλ επηπρψο καθξηά απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Αθνινχζεζε ππξθαγηά κε 
αιιεπάιιειεο εθξήμεηο.  Μαχξνο θαπλφο θάιππηε επί ψξεο ηελ πεξηνρή κέρξη λα δηαιπζεί απφ 
ηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο πνπ έπλεαλ ζηελ πεξηνρή. Ο θαζεγεηήο Ν Μνπζηφπνπινο Γληήο ηνπ 
Δξγαζηεξίνπ Μεηάδνζεο Θεξκφηεηαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο ηνπ ΑΠΘ θάλεη ιφγν γηα 
βξαρπρξφληεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ην αηχρεκα. κσο ζηε Β Διιάδα δελ ππάξρεη 
θεληξηθφο αξκφδηνο κεραληζκφο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ. Απφ ηνλ 
επηέκβξην 2006 κέρξη θαη ζήκεξα έρνπλ γίλεη 15 εθηξνρηαζκνί (11 εκπνξηθψλ θαη 4 
επηβαηηθψλ) ηξαίλσλ (14 ζηε Β Διιάδα θαη 1 ζηνλ Ηζζκφ ηεο Κνξίλζνπ). 
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ΖΠΑ: ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΤΡΔΣΟΤ LASSA 
Ζ εηαηξεία SIGA Technologies Inc αλαθνίλσζε ηα πξψηα επηηπρή απνηειέζκαηα ζε 
πεηξακαηφδσα ηνπ πεηξακαηηθνχ θαξκάθνπ ST-193 θαηά ηνπ ππξεηνχ Lassa. Ζ κειέηε έγηλε 
ζε πεξηβάιινλ αζθαιείαο BSL-4 ζην Unites States Army Medical Research Institute of 
Infectious Diseases (πνπ δηαζέηεη πξνζσπηθφ κε 12εηή εκπεηξία ζε αηκνξξαγηθνχο ππξεηνχο). 
Σν θάξκαθν ρνξεγήζεθε άπαμ εκεξεζίσο επί 14 εκέξεο θαη πξνθάιεζε ζεκαληηθή ειάηησζε 
ηεο ζλεηφηεηαο θαη ζηε δφζε ησλ 80 mg/kg θαη ζηε δφζε ησλ 25 mg/kg (πνζνζηφ επηβίσζεο 
πεηξακαηφδσσλ 71%) ελψ ηα δψα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε ρνξήγεζε ribavirin (θάξκαθν 
θαηά ησλ ηψλ) θαζψο θαη ηα δψα ηεο νκάδαο ειέγρνπ ππέθπςαλ ζηε λφζν εληφο 20εκέξνπ απφ 
ηελ πξφθιεζε. 
 
ΚΧΣΙΑ: ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΓΙΑ ΔΠΙΒΑΣΔ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ ΠΣΖΔΧΝ 
ηνπο επηβάηεο πνπ ηαμηδεχνπλ απφ ην αεξνδξφκην ηνπ Δδηκβνχξγνπ ζα έρνπλ ζηε δηάζεζε 
ηνπο πνηά, θάξκαθα θαη είδε πξνζσπηθήο πγηεηλήο ειεγκέλα γηα επηθίλδπλα ρεκηθά. Ζ 
κεζνδνινγία απηή ζα επεθηαζεί θαη ζε άιια αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο.  
 
ΖΠΑ: ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΖ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην πξνζθάησο εθδνζέλ βηβιίν ηνπ πξψελ δηεπζπληνχ ηεο 
CIA George Tenant κε ηίηιν «At the Center of the Storm: My Years at the CIA» θπξίσο σο 
πξνο ηηο αλαθνξέο ηνπ ζην ζέκα ηεο απφθηεζεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο απφ ηελ al-
Qaeda θαη ηελ παξαδνρή ηνπ φηη νη εθηηκήζεηο ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζην ζέκα απηφ ήηαλ 
ιαλζαζκέλεο. Αλαθέξεη επίζεο φηη είλαη πεπεηζκέλνο φηη ν Osama bin Laden δηαζέηεη ρεκηθά 
θαη βηνινγηθά φπια θαη κπνξεί λα έρεη θαη ππξεληθά θαζψο «νη βνκβηζηηθέο επηζέζεηο κε 
απηνθίλεηα, θνξηεγά, ηξαίλα θαη αεξνπιάλα ηνπο θάλνπλ πξσηνζέιηδα αιιά ην ππξεληθφ 
καληηάξη ζα ηνπο εγγξάςεη ζηε παγθφζκηα ηζηνξία». πκπιεξψλεη επίζεο φηη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη παξά ηελ έληαζε πνπ ππήξρε θαη νη Ακεξηθαλνί θαη νη νβηεηηθνί 
επηζπκνχζαλ λα δήζνπλ θάηη πνπ δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζπκβαίλεη κε ηνπο ζχγρξνλνπο 
ηξνκνθξάηεο πνπ δειψλνπλ φηη «αλ θαη θνβνχληαη ηνλ ζάλαην, ηνλ αγθαιηάδνπλ». 

ΖΠΑ: ΦΟΡΖΣΟ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ 

Ο Kestrel 4000 Pocket Weather Tracker 
είλαη έλαο πιήξεο θνξεηφο 
κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο πνπ κεηξά 
πνηθηιία πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ 
κε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα θαη κε θφζηνο 
πεξίπνπ 380 δνιαξίσλ. Μπνξεί λα 
απνζεθεπηνχλ κέρξη θαη 480 
πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο εθάζηεο 
παξακέηξνπ ελψ νη κεηξήζεηο απηέο 
κπνξεί λα απνζεθεπηνχλ ζε ειεθηξνληθφ 
ππνινγηζηή. Ζ ζπζθεπή κεηξά ηαρχηεηα 
αλέκνπ, ζεξκνθξαζίεο εδάθνπο, αέξνο 
θαη λεξνχ, ζρεηηθή πγξαζία, δείθηε 
ζεξκηθνχ stress, βαξνκεηξηθή πίεζε, 
πςφκεηξν, ππθλφηεηα αέξα θα ελψ είλαη 
αδηάβξνρε θαη επηπιέεη ζην λεξφ. Ζ 
ζπζθεπή ρξεζηκνπνηήζεθε κε επηηπρία 

απφ ηηο δπλάκεηο ΥΒΡΠ Άκπλαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 2004. 
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ΖΠΑ: ΣΟ ΝΔΟ ΔΜΒΟΛΙΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΔΤΛΟΓΙΑ ΔΙΝΑΙ ΔΞΙΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΜΔ ΣΟ 
ΠΑΛΑΙΟ ΔΜΒΟΛΙΟ 

χκθσλα κε επίζεκα νκνζπνλδηαθά έγγξαθα (FDA) πνπ δφζεθαλ πξφζθαηα ζηε 
δεκνζηφηεηα, ην λέν εκβφιην ACAM2000 είλαη ζρεδφλ εμίζνπ απνηειεζκαηηθφ κε ην 
παιαηφηεξν εκβφιην Dryvax θαη έρεη παξφκνηεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (θλεζκφο, εμάλζεκα, 
άιγνο θαη ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο θαξδηαθή θιεγκνλή θαη πεξηθαξδίηηδα). Αλ θαη ην 
ACAM2000 εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη πεηξακαηηθφ θάξκαθν έρεη γίλεη απφζεκα 192.5 
εθαηνκκπξίσλ δφζεσλ (ζηνηρεία θαηαζθεπαζηή: Acambis Plc). Δθηηκάηαη φηη πεξί ην ηέινο 
Απγνχζηνπ ην θάξκαθν ζα πάξεη ηελ ηειηθή έγθξηζε παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ ζην 
εκπφξην. 

ΖΠΑ: ΠΟΓΓΟ ΙΧΝ 

Ο ηφο Ζ5Ν1 πνπ πξνθαιεί ηε λφζν ησλ πηελψλ απνθηά έλαλ αθφκε ερζξφ. Δξεπλεηέο απφ ην 
University of Maryland A. James Clark School of Engineering θαηαζθεχαζαλ έλαλ «ζπφγγν 
ηψλ» (virus sponge) πνπ κπνξεί λα θηιηξάξεη ην αίκα ηνπ αζζελνχο κε ηξφπν παξφκνην κε ηε 
λεθξηθή δηχιηζε θαη λα απνκαθξχλεη ηνπ ηνχο απφ ηνλ νξγαληζκφ. Ζ ηδέα ζα κπνξνχζε λα 
θάλεη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά ηα εκβφιηα θαη σο ράπη ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηα 
επίπεδα ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα ησλ δηαβεηηθψλ. Ο ζπφγγνο βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία 
«molecular imprinting» θαηά ηελ νπνία νη εξεπλεηέο ηππψλεη ζπγθεθξηκέλν κνξηαθφ ζρήκα ζε 
κηα νπζία [πρ ζε κηα πδξνγέιε] θαη φηαλ ε ζπγθεθξηκέλε νπζία δηέξρεηαη ηεο πδξνγέιεο 
ηαηξηάδεη κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε νπή θαη παγηδεχεηαη. Υάπη πνπ ζα πεξηέρεη ηελ πδξνγέιε ζα 
απνκαθξχλεη ηα πιενλάδνληα ζάθραξα ησλ ηξνθψλ θάηη πνπ ζα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα 
ηνπο δηαβεηηθνχο. Μηα άιιε κειινληηθή εθαξκνγή ζα κπνξνχζε λα είλαη ζηα θίιηξα ησλ 
καζθψλ εθείλσλ πνπ ελδέρεηαη λα εθηεζνχλ ζε βηνινγηθά φπια ή ζε επηθίλδπλνπο βηνινγηθνχο 
παξάγνληεο. 

ΙΡΑΖΛ: ΠΑΡΑΛΛΑΓΖ ΔΜΒΟΛΙΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Οη Ηζξαειηλνί θνβνχκελε επίζεζε κε άλζξαθα απφ ην Ηξάθ έρνπλ παξαζθεπάζεη εκβφιην 
παξφκνην κε ην αληίζηνηρν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Σν ζέκα απνθαιχθζεθε κεηά απφ 
ηειενπηηθφ ξεπνξηάδ γηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζε ζρεηηθέο δνθηκέο, αλέπηπμαλ παζήζεηο θαη 
δελ είραλ ηελ αλάινγε θξαηηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Ο πξψελ Γηεπζπληήο Τγεηνλνκηθνχ 
Giora Martinovich δήισζε δεκνζίσο ζην Israel Radio φηη φλησο ππάξρεη ζρεηηθφ εξεπλεηηθφ 
πξφγξακκα θαζψο νη απαηηνχκελεο πνζφηεηεο εκβνιίσλ είλαη κεγάιεο θαη δελ είλαη 
δηαζέζηκεο ζην εκπφξην. Σν πξφγξακκα μεθίλεζε ην 1988 θαη πεξαηψζεθε ην 2006. Καηά ηελ 
πεξίνδν απηή δνθηκάζηεθε ζε πάλσ απφ 700 άηνκα κε ηδηαίηεξε επηηπρία. 

ΖΠΑ: ΝΑΡΚΔ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΚΑΦΖ 

χκθσλα κε ηελ Αθηνθπιαθή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ππάξρεη ηδηαίηεξε αλεζπρία ησλ 
αξρψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε λαξθψλ ζε κηθξά ζθάθε κέζσ ησλ νπνίσλ ζα ιάβνπλ ρψξα 
επηζέζεηο θαηά ιηκαληψλ πνπ ζα πιήμνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Ζ ζέζε απηή έξρεηαη ζε 
αληηπαξάζεζε γηα ηελ ηεξάζηηα δηάζεζε πφξσλ γηα ηελ αλίρλεπζε ξαδηελεξγψλ πιηθψλ ζηα 
ιηκάληα θαη ηα containers παξά γηα ηε ζαιάζζηα αζθάιεηα θαη ηελ επηηήξεζε ησλ ιηκαληψλ. 
χκθσλα κε έλα εθηαιηηθφ ζελάξην, ηξνκνθξάηεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνιιά κηθξά ζθάθε κε 
ρεκηθά, βηνινγηθά ή ππξεληθά φπια ηα νπνία ζα ζπληνληζηνχλ κέζσ ελφο αλέμνδνπ 
δνξπθνξηθνχ ξαδηνθχκαηνο θαη ζα πξνζβάιινπλ ηαπηφρξνλα ηα πιένλ ζεκαληηθά ιηκάληα ησλ 
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Παξάιιεια νη ηξνκνθξάηεο κπνξνχλ λα πνληίζνπλ λάξθεο ζηελ είζνδν 
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ησλ ιηκαληψλ γηα λα θαζπζηεξήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο δηάζσζεο θαη απνθαηάζηαζεο. 
εκεηψλεηαη φηη νη λάξθεο αθζνλνχλ ζηνπο θχθινπο ησλ ηξνκνθξαηψλ θαη κπνξνχλ εχθνια λα 
ηνπνζεηεζνχλ ππνζαιαζζίσο κε ζηφρν έλα θαξάβη ε βχζηζε ηνπ νπνίνπ ζα έθιεηλε ην ιηκάλη 
ελψ παξάιιεια νη αξρέο πξέπεη λα δηαζέζνπλ ρξφλν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα λα 
ειέγμνπλ ην ζχλνιν ηνπ ιηκαληνχ γηα πξφζζεηεο λάξθεο (κε ηηο αλάινγεο επηπηψζεηο). Ζ 
Αθηνθπιαθή έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή ην πξφγξακκα Command-2100 θαζψο θαηέζηε εκθαλέο 
φηη δελ κπνξνχζαλ λα ηεξήζνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ηνπ γηα ην 2010 (!).[Πνηνο 
είπε φηη νη ΔΓ δελ δηαζέηνπλ ρηνχκνξ;] Πξνηείλνπλ επίζεο επέθηαζε ηεο νδεγίαο γηα δήισζε 
θνξηίνπ 96 ψξεο πξηλ ην δέζηκν ζε ιηκάληα ησλ ΖΠΑ πνπ ηζρχεη γηα ηα κεγάια πινία θαη ζηα 
κηθξά ζθάθε ελψ θαη νη ίδηεο νη 96 ψξεο είλαη ππφ αλαπξνζαξκνγή θαζψο θξίλεηαη φηη δελ 
επαξθνχλ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ επίθεηηαη επίζεζε θαηά ιηκαληνχ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη 
ε ζέζε ηεο National Strategy for Maritime Security σο πξνο ηηο ηαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο ηξνκνθξάηεο: «Terrorists can also develop effective attack 

capabilities relatively quickly using . . . explosives-laden suicide boats and light 

aircraft; merchant and cruise ships as kinetic weapons to ram another vessel, 

warship, port facility, or offshore platform; commercial vessels as launch platforms 

for missile attacks; underwater swimmers to infiltrate ports; and unmanned 

underwater explosive delivery vehicles. Mines are also an effective weapon. . . 

Terrorists can also take advantage of a vessel’s legitimate cargo, such as chemicals, 

petroleum, or liquefied natural gas, as the explosive component of an attack. Vessels 

can be used to transport powerful conventional explosives or WMD for detonation in 

a port or alongside an offshore facility». εκεηψλεηαη φηη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δηαζέηνπλ 
πάλσ απφ 360 ιηκάληα. 

ΖΠΑ: ΑΝΑΦΟΡΔ ΓΙΑ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΥΧΡΔ 

Απφ ηελ έθζεζε ηνπ Office of the Coordinator for 
Counterrorism: 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

Η ρώξα δηαζέηεη ζηξαηεύκαηα ζην Αθγαληζηάλ (26 
άηνκα/4 Τγθνί), ζην Ιξάθ (120 άηνκα) ελώ πξόζθαηα 
έδσζε άζπιν ζε 5 θξαηνύκελνπο από ην Guantanamo 
Bay θαη πάγσζε ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο 
ζπλδεόκελνπο κε μέπιπκα ρξήκαηνο ηξνκνθξαηηθώλ 
νξγαλώζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ΗΠΑ θαη άιιεο 
ρώξεο. Η θύξηα κνλάδα πιεξνθνξηώλ είλαη ε Albanian 
State Intelligence Service (SHISH) αιιά ππάξρνπλ 

ειιείςεηο σο πξνο ηε ρξεκαηνδόηεζε, ηηο επηθνηλσλίεο, ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη ηελ 
ύπαξμε εηδηθώλ. 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 

Η Βνπιγαξία ζπκκεηέρεη θαη ζηελ Operation Iraqi Freedom (154 άηνκα) θαη ζηελ International 
Security Assistance Force ζην Αθγαληζηάλ (150 άηνκα) ελώ ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2006 παξείρε 
εθπαίδεπζε ζε 27 Ιξαθηλνύο αμησκαηηθνύο ζην National Military University ζην Veliki Turnovo. 
H Financial Intelligence Agency (FIA) εμαθνινπζεί λα κάρεηαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ 
ηξνκνθξαηηθώλ νκάδσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη πξόζθαηα ε ελ ιόγσ 
ππεξεζία εμνπζηνδνηήζεθε λα «αλνίγεη» ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ρσξίο δηθαζηηθή εληνιή. 
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ΚΤΠΡΟ 

Παξά ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο ηεο ρώξαο ππήξμε ζαθήο ππνζηήξημε ηνπ αγώλα θαηά 
ηεο δηεζλνύο ηξνκνθξαηίαο. Η Κύπξνο παξείρε αεξνπνξηθέο δηεπθνιύλζεηο ζε ζηξαηησηηθά 
αεξνζθάθε ησλ ΗΠΑ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ζην Ιξάθ θαη ην Αθγαληζηάλ ελώ ζπκκεηέρεη ζηα 
νηθνλνκηθά αληίκεηξα θαηά ηεο δηαθίλεζεο παξάλνκνπ ρξήκαηνο. Σν 2005 ν Γηνηθεηήο ηεο 
Κππξηαθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηώλ (ΚΤΠ) δήηεζε λνκνζεηηθή ξύζκηζε γηα ηελ αλαβάζκηζε 
θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο ππεξεζίαο ηνπ. Πνιίηεο ηξίησλ ρσξώλ απνηεινύλ πεξίπνπ ην 10% 
ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ γεγνλόο πνπ πξνθαιεί αλεζπρία θαζώο ν πιεζπζκόο απηόο 
απνηειεί πεγή ζηξαηνιόγεζεο κειινληηθώλ ηξνκνθξαηώλ. Η «πξάζηλε γξακκή» ηνπ ΟΗΔ 
είλαη ζρεηηθά δηάηξεηε θαη πνιιά άηνκα πνπ επηδεηνύλ άζπιν γηα ηελ ΔΔ, πξνέξρνληαη από 
ηνλ Σνπξθν-Κππξηαθό ηνκέα. Λόγσ ζέζεο, ε ρώξα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 
ζε ζέκαηα ζαιάζζηαο αζθάιεηαο αιιά θαη αληηηξνκνθξαηίαο γεληθόηεξα (πξόζθαηα έιαβε 
ρώξα ην «Executive Seminar» πνπ νξγαλώζεθε από ην Department of Defense’s 
International Counterproliferation Program γηα 40 αλώηαηνπο αμησκαηνύρνπο ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο). Σν Κνπξδηθό ζηνηρείν είλαη αξθεηά δπλακηθό ζηελ Κύπξν θαη αξηζκεί πεξί ηα 
1500 άηνκα κε ζηελέο δηαζπλδέζεηο κε ην Kongra Gel/Kurdistan Workers’ Party (KGK/PKK). 

ΔΛΛΑΓΑ 

Με βειηησκέλε αληηηξνκνθξαηηθή δνκή κεηά ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2004 ε Διιάδα 
ζπλερίδεη ηε κάρε ηεο θαηά ηεο εγρώξηαο θαη ηεο δηεζλνύο ηξνκνθξαηίαο. Η ρώξα ζπκκεηέρεη 
ζηελ ISAF ζην Αθγαληζηάλ κε κνλάδα κεραληθνύ (511 άηνκα) θαη πγεηνλνκηθνύ ζηελ 
πξσηεύνπζα Kabul (209 άηνκα) ελώ από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2005 κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2006 
είρε ηελ επζύλε αζθαιείαο ηνπ Γηεζλνύο Αεξνδξνκίνπ ηεο Kabul. Tνλ Ινύιην ηνπ 2006 
απειεπζεξώζεθε γηα ιόγνπο πγείαο ην κέινο ηεο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο «17 Ννέκβξε» 
Νίθνο Παπαλαζηαζίνπ πνπ είρε θαηαδηθαζηεί ζε θπιάθηζε 8 εηώλ ελώ ζηηο 12 Απξηιίνπ 
αζσώζεθε ν Κσλζηαληίλνο Αβξακίδεο, θαηεγνξνύκελνο επίζεο γηα ηελ ππόζεζε ηεο «17 
Ννέκβξε» ιόγσ έιιεηςεο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ. Αληίζεηα απνξξίθζεθε γηα δεύηεξε θνξά 
αίηεζε απνθπιάθηζεο γηα ιόγνπο πγείαο ηνπ άββα Ξεξνύ, εγεηηθνύ ζηειέρνπο ηεο «17 
Ννέκβξε». ηελ έθζεζε γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηε δίθε ηεο νξγάλσζεο θαη ζηηο πνηλέο πνπ 
επηβιήζεθαλ. Γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζηελ νξγάλσζε «Αληηηξνκνθξαηηθή Πάιε» θαη ζηελ 
απόπεηξα δνινθνλίαο ηνπ ηόηε Τπνπξγνύ Γεκόζηαο Σάμεο Γηώξγνπ Βνπιγαξάθε κε 
ηειερεηξηδόκελν κεραληζκό. Γίλεηαη αλαθνξά ζηε δνινθνλία ηνπ Δηδηθνύ Φξνπξνύ έμσ από 
ηελ θαηνηθία ηνπ Βξεηαλνύ Αθνινύζνπ Άκπλαο αιιά θαη ζηε ρξήζε βνκβώλ-κνιόηνθ από 
ηνπο αλαξρηθνύο θαηά ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύθηαο γηα λα 
απνθύγνπλ ηηο ζπιιήςεηο. Αξθεηνί ζηόρνη Ακεξηθαληθώλ ζπκθεξόλησλ έρνπλ πιεγεί από 
ηνπο αλαξρηθνύο. 

ΠΓΓΜ (ζηελ αλαθνξά ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο «Macedonia») 

Ιδηαίηεξε αλαθνξά δίλεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ πεξί Export Control of Dual Use Goods 
and Technologies, κέζσ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ. Η ρώξα 
πέξαζε επίζεο ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηελ ππξεληθή ελέξγεηα θαη ηελ ηξνκνθξαηία, ηα ρεκηθά 
όπια θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ θαη ηεο ηάμεσο. Η ΠΓΓΜ δηαζέηεη ζηξαηεύκαηα ζην Ιξάθ θαη 
ην Αθγαληζηάλ ελώ νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο έρνπλ εθπαηδεύζεη αξθεηέο εθαηνληάδεο 
αζηπλνκηθνύο θαη ζηξαηησηηθνύο ζε αληηηξνκνθξαηηθέο ηερληθέο, ηερλνινγίεο θαη κεζόδνπο. 

ΣΟΤΡΚΙΑ 

Δγρώξηεο θαη εμσθξαηηθέο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο έρνπλ πξνζβάιιεη ζηόρνπο ζηελ Σνπξθία 
θαη μέλσλ ζπκθεξόλησλ γηα πεξηζζόηεξα από 40 ρξόληα. Μεηαμύ ησλ ηξνκνθξαηηθώλ νκάδσλ 
θπξηαξρεί ην ΡΚΚ (γίλεηαη ηζηνξηθή αλαθνξά ζην θόκκα) θαη ην ΣΑΚ (Kurdistan Freedom 
Falcons πνπ έρεη ελνρνπνηεζεί γηα επηζέζεηο ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ζηε λόηηα θαη ηε δπηηθή 
Σνπξθία αιιά θαη θαηά ζρνιηθνύ ιεσθνξείνπ. Οη επηζέζεηο ηνπ ΡΚΚ θαηά Σνπξθηθώλ ζηόρσλ 
έρεη θνζηίζεη ηε δσή πεξίπνπ 600 αηόκσλ ην 2006. Άιιεο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο πνπ δξνπλ 
ζηε ρώξα είλαη ην Revolutionary People’s Liberation Party/Front (DHKP/C – 
Μαξμηζηέο/Λεληληζηέο κε αληη-ακεξηθαληθέο θαη αληη-ΝΑΣΟηθέο ζέζεηο) θαη ε Turkish Hizballah 
(νπλίηεο Κνύξδνη ππέξκαρνη ηεο Sharia ζε πεξηνρέο ηεο ΝΑ Σνπξθίαο). ην ηέινο ηνπ 2006 
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έγηλε ε δίθε ησλ 72 αηόκσλ πνπ δηθάζηεθαλ γηα ηηο βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ηνπ Ννεκβξίνπ 
2003 θαη θαηαδηθάζηεθαλ 48 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ νη 7 ζε ηζόβηα θάζεηξμε. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 
2006 έγηλε πξνζπάζεηα απνθπιάθηζεο ηνπ ύξνπ ηζνβίηε Luay Sakka κε δηαζπλδέζεηο κε ηελ 
al-Qaeda θαη ην δίθηπν ηνπ Zarqawi αιιά θαη ηελ επίζεζε ηνπ Ννεκβξίνπ 2003 ζηελ 
Κσλζηαληηλνύπνιε θαη άιιεο επηζέζεηο ζην Ιξάθ θαηά ησλ ζπκκαρηθώλ δπλάκεσλ. Η Turkish 
National Police (TNP) θαη ε National Intelligence Organization (MIT) δηελήξγεζαλ 
αληηηξνκνθξαηηθή εθζηξαηεία θαη επηδξνκέο θαηά ηξνκνθξαηηθώλ ζέζεσλ. Η ρώξα ζπκκεηέρεη 
ζηελ ISAF II (2002) θαη ζηελ ISAF VII (2005) ελώ έρεη δηαζέζεη ζηελ επαξρία Wardak ηελ 
πξώηε Provincial Regional Team θαη έρεη ρνξεγήζεη 100 εθαηνκκύξηα δνιάξηα γηα 
αλζξσπηζηηθή βνήζεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ζρνιείσλ θαη λνζνθνκείσλ. Έρεη δηαζέζεη επίζεο ηελ 
αεξνπνξηθή βάζε ηνπ Incirlik πνπ δηαθηλεί πεξίπνπ ην 60% ησλ θνξηίσλ ησλ Ηλσκέλσλ 
Πνιηηεηώλ πξνο ην Ιξάθ θαη ην Αθγαληζηάλ κέζσ αεξνζθαθώλ C-17 πνπ εμνηθνλνκνύλ 
πεξίπνπ 160 εθαηνκκύξηα δνιάξηα εηεζίσο γηα ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Σν 1/3 ησλ θαπζίκσλ 
γηα ηνπο Ιξαθηλνύο θαη άλσ ηνπ 25% ησλ θαπζίκσλ ηεο πκκαρίαο δηέξρεηαη από ηελ Σνπξθία 
κέζσ ηνπ ιηκέλα Habur Gate.  

 

 

ΖΠΑ: ΜΙΚΡΖ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΠΙΘΔΖ ΜΔ ΑΝΘΡΑΚΑ 
Μειέηε πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 9 Απξηιίνπ 2007 ζηα Archives of Internal Medicine 
αλαθέξεη φηη ε πιένλ απνηειεζκαηηθή κέζνδνο ζε κηθξήο θιίκαθαο επίζεζε θαηά 
ηαρπδξνκείνπ κε άλζξαθα είλαη ν εκβνιηαζκφο κεηά ηελ επίζεζε θαη ε ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ 
ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηαρπδξνκείνπ. 

Μ ΒΡΔΣΑΝΙΑ: ΓΟΚΙΜΔ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΔΠΙΘΔΖ ΜΔ ΓΖΛΖΣΖΡΙΧΓΔ 
ΑΔΡΙΟ 

Ζ Μ. Βξεηαλία ζα πξαγκαηνπνηήζεηο δνθηκέο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ επίζεζεο κε 
δειεηεξηψδεο αέξην ζηελ πεξηνρή ηνπ Λνλδίλνπ. Οη κειέηεο ζα γίλνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Westminster φπνπ επξίζθνληαη ην Κνηλνβνχιην θαη ην Παιάηη Buckingham θαηά ηελ πεξίνδν 
20 Μαΐνπ έσο 01 Ηνπιίνπ φπνπ θαη ζα απειεπζεξσζνχλ κηθξέο πνζφηεηεο άνζκνπ αεξίνπ 
πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε δηαδξνκή ηνπ. Ζ ρψξα, κεηά ηελ επίζεζε ηεο 7εο Ηνπιίνπ 2005, έρεη 
ζθιεξχλεη ηε ζηάζε ηεο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη πάλσ απφ 1000 άηνκα έρνπλ ζπιιεθζεί 
ελψ έρνπλ δηαηεζεί πάλσ απφ 2 δηζεθαηνκκχξηα ιίξεο εηεζίσο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

ΖΠΑ: ΟΙ ΜΔΣΑΝΑΣΔ ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΣΟΝ ΑΘΔΝΖ ΚΡΙΚΟ ΣΖ ΒΙΟΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε πεξίπησζε απειεπζέξσζεο βηνινγηθνχ φπινπ 
ή αθφκε θαη παλδεκίαο είλαη ε ρνξήγεζε ησλ απαξαίηεησλ θαξκάθσλ ή εκβνιίσλ ζηνπο 
ιαζξνκεηαλάζηεο νη νπνίνη γηα εχινγνπο ιφγνπο δελ ζα πξνζέιζνπλ ζηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο. Σν πξφβιεκα απηφ απαζρνιεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνπο ζρεδηαζηέο πγεηνλνκηθήο 
άκπλαο θαζψο απνηειεί ηελ αρίιιεην πηέξλα θάζε ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο βηνηξνκνθξαηηθήο 
επίζεζεο. χκθσλα κε ην Pew Hispanic Center, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε Αξηδφλα έρεη 
πεξίπνπ 500.000 ιαζξνκεηαλάζηεο, ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλαινγηθά απφ θάζε άιιε πνιηηεία 
ηεο ρψξαο νη νπνίνη δνπλ ζηελ επαξρία Maricopa, ηελ 13ε κεγαιχηεξε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή 
ησλ ΖΠΑ. πλνιηθά, νη επίζεκνη κε θαηαγεγξακκέλνη κεηαλάζηεο αξηζκνχλ πεξίπνπ 11 έσο 12 
εθαηνκκχξηα. ηελ Καιηθφξληα, κε 2.5 εθαηνκκχξηα ιαζξνκεηαλάζηεο, ηα ηκήκαηα δεκφζηαο 
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πγείαο έρνπλ ζρέδηα πνπ ζε πεξίπησζε βηνηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο ζα πινπνηεζνχλ ζε 
πνιιέο γιψζζεο ψζηε λα είλαη αληηιεπηέο νη νδεγίεο απφ ηνπο μέλνπο κεηαλάζηεο. ηα 
κελχκαηα πνπ ζα κεηαδνζνχλ ζα  γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά φηη ζα κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ 
αλαγθαία πεξίζαιςε αλεμάξηεηα εάλ είλαη λφκηκα ή παξάλνκα ζηε ρψξα θαη ρσξίο λα 
θηλδπλεχνπλ λα ζπιιεθζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα απειαζνχλ. ηελ επαξρία Maricopa, νη 
αξρέο έρνπλ εληνπίζεη αλζξψπνπο-θιεηδηά ζηελ θνηλφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ, αλζξψπνπο πνπ 
νη κεηαλάζηεο εκπηζηεχνληαη φπσο ηεξείο θαη θνηλνηάξρεο πξνθεηκέλνπ λα θηηζηεί ε 
απαηηνχκελε εκπηζηνζχλε κεηαμχ πνιηηείαο θαη κεηαλαζηψλ. Σν 2004, ςεθίζηεθε ζηελ 
Αξηδφλα λφκνο βάζεη ηνπ νπνίνπ νη θξαηηθνί αμησκαηνχρνη πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηνπο 
ιαζξνκεηαλάζηεο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ζπγθεθξηκέλεο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 
Δμαηξνχληαη νη ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο αιιά απηφ είλαη θάηη πνπ αλακέλεηαη λα 
πξνθαιέζεη ζχγρπζε θαη θφβν ζε πεξίπησζε ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο. 

ΖΠΑ: ΤΝΓΡΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΖΡΖΖ – ΤΣΖΜΑ ΦΔΤΓΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ Ζ ΥΡΖΙΜΟ 
ΒΟΖΘΖΜΑ; 
Με κηα πξψηε καηηά ε ηζηνζειίδα θαίλεηαη ζαλ λα πξνέξρεηαη απφ έλα ειεθηξνληθφ παηγλίδη: 
έλαο ράξηεο ηνπ Los Angeles κε δηάζπαξηεο πνιχρξσκεο βνχιεο θαη ζρήκαηα. Αιια ηα 
δεδνκέλα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ ελ ιφγσ ράξηε ηνπ <WhoIsSick.org> πξνέξρνληαη απφ ηνλ 
πξαγκαηηθφ θφζκν. Οη βνχιεο αληηπξνζσπεχνπλ αλαθνξέο ζπκπησκάησλ απφ ρξήζηεο ηεο 
ηζηνζειίδαο : θαηαξξνή, βήραο, ππξεηφο, θεθαιαιγία, κπαιγία θαη πξνβιήκαηα απφ ην 
πεπηηθφ ζχζηεκα θαη θαηαγξάθνληαη πάλσ ζηελ ηερλνινγία ησλ ραξηψλ ηνπ Google (Google 
Maps) δεκηνπξγψληαο έηζη ην ζχζηεκα ζπλδξνκηθήο επηηήξεζεο ηνπ 21νπ αηψλα. Ζ ελ ιφγσ 
ηζηνζειίδα βγήθε ζηνλ αέξα ζηηο αξρέο ηνπ Μαΐνπ ηνπ 2007 κεηά απφ ζρεδηαζκφ πνπ 
δηάξθεζε πάλσ απφ 12 κήλεο. Μέρξη ζήκεξα ε ηζηνζειίδα έρεη δερηεί πάλσ απφ 200.000 
επηζθέςεηο θαη νη πεξίπνπ 20.000 αλαθνξέο παζήζεσο πξνέξρνληαη απφ ηηο Ζλσκέλεο 
Πνιηηείεο, ηνλ Καλαδά, ηε Μ Βξεηαλία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Απζηξαιία. Σν site είλαη ηδηαίηεξα 
δεκνθηιέο ζηνπο γνλείο πνπ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ «ηη θπθινθνξεί» ζηνλ ρψξν πνπ θηλνχληαη 
ηα παηδηά ηνπο. Ζ ηζηνζειίδα ιεηηνπξγεί πάλσ ζηηο ίδηεο αξρέο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ε Wikipedia θαη ην Flu Wiki: ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ζπκπηψκαηα απφ 
πνιινχο αλζξψπνπο – έλα εξγαιείν παξαθνινχζεζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο. Σν WhoIsSick 

είλαη ζε θάζε ζεκαληηθήο επαλεμέηαζεο θαη θξηηηθήο. Ζ ζπλδξνκηθή επηηήξεζεο κηθξήο 
θιίκαθαο έρεη καθξά ηζηνξία. Ζ κέζνδνο φκσο έιαβε ηεξάζηηα αλάπηπμε κεηά ηα γξάκκαηα 
άλζξαθα ηνπ 2001 θαζψο νη ζρεδηαζηέο βαζίζηεθαλ ζηελ ειεθηξνληθή ζπλδξνκηθή επηηήξεζε 
γηα λα κπνξέζνπλ λα έρνπλ έλα εξγαιείν πνπ ζα ζεκάλεη ζπλαγεξκφ πνιχ πην γξήγνξα απφ 
ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηαγλψζεσλ κε ραξηί θαη κνιχβη. Ζ λέα 
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κέζνδνο ζπλνδεχηεθε θαη απφ ηελ αλάινγε ρξεκαηνδφηεζε (πεξίπνπ 1 δηζεθαηνκκχξην 
δνιάξηα) κε θνξπθή ην πξφγξακκα BioSense ηνπ CDC πνπ θφζηηζε πεξίπνπ 230 εθαηνκκχξηα 
δνιάξηα πξνθεηκέλνπ λα δηαζπλδεζεί ην CDC (Κέληξν Διέγρνπ Παζήζεσλ) κε φια ηα 
λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. ήκεξα ππάξρνπλ ζε ελέξγεηα πεξίπνπ 30 πξνγξάκκαηα ζπλδξνκηθήο 
επηηήξεζεο, αξθεηά απφ ηα νπνία πξνυπήξραλ ηνπ BioSense. Αιιά κεηά παξέιεπζε 5εηίαο 
απφ ηνλ αξρηθφ ελζνπζηαζκφ, ε ζπλδξνκηθή επηηήξεζε αξρίδεη λα ράλεη ππνζηεξηθηέο θαη 
πξηλ απφ έλα ρξφλν ζε αθξφαζε ηεο Γεξνπζίαο δχν επηθαλείο επηζηήκνλεο απφ ην Center for 
Biosecurity ηνπ University of Pittsburgh Medical Center θαη ηελ παγθνζκίνπ θήκεο εηαηξεία 
κειεηψλ RAND Corp ζπλέζηεζαλ ηε δηαθνπή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ BioSense πξνθεηκέλνπ λα 
αλαζεσξεζεί ην πξφγξακκα θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006 ζε δηεκεξίδα πνπ 
νξγάλσζε ην ΗΟΜ (Institute of Medicine) αξθεηνί νκηιεηέο εμέθξαζαλ ζθεπηηθηζκφ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλδξνκηθήο επηηήξεζεο θπξίσο δε γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη 
ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη. 
Βέβαηα ην ζχζηεκα 
δελ έρεη απνδείμεη 
ηελ αμία ηνπ ζε 

πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ βηνηξνκνθξαηίαο θαζψο είλαη κεηαγελέζηεξν ησλ δχν γλσζηψλ 
βηνινγηθψλ επηζέζεσλ: ηεο αίξεζεο Rahneeshees θαη ησλ γξακκάησλ-άλζξαθα. κσο ην 
βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη φηη είλαη νη ζπρλνί ςεπδείο ζπλαγεξκνί. Σν New 
York City Department of Health and Mental Hygiene έρεη ηε κεγαιχηεξε εκπεηξία ζπλδξνκηθήο 
επηηήξεζεο ζηε ρψξα κε ην πξψην ηνπ ζχζηεκα ζε ελέξγεηα απφ ην 1994 θαη κε 6 
δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζε ιεηηνπξγία πνπ παξαθνινπζνχλ ηα ηκήκαηα επεηγφλησλ 
πεξηζηαηηθψλ ησλ λνζνθνκείσλ, ηηο θιήζεηο ζην θέληξν 911, ηε ζπληαγνγξαθία θαξκάθσλ θαη 
θαξκάθσλ ρσξίο ζπληαγή (ΟTC), ηηο αλαθνξέο ησλ ζρνιηθψλ λνζειεπηξηψλ θαη άιιεο 
παξακέηξνπο. χκθσλα κε ηνπο αξκφδηνπο ηεο επηηήξεζεο, θάζε ζπλαγεξκφο απαηηεί ηε ιήςε 
απφθαζεο εάλ πξέπεη λα θηλεηνπνηεζνχλ ηα κέζα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηελ αλίρλεπζε 
ηνπ πηζαλνχ ζχκαηνο, ηε ιήςε ηζηνξηθνχ θαη ηε ιήςε δεηγκάησλ γηα πεξαηηέξσ έιεγρν. Δπεηδή 
ηα βηνηξνκνθξαηηθά γεγνλφηα είλαη ηφζν ζπάληα, ε πηζαλφηεηα ςεπδψλ ζπλαγεξκψλ είλαη 
πςειή. κσο εάλ ην ζχζηεκα γίλεη ιηγφηεξν επαίζζεην (άξα θαη κε ιηγφηεξνπο ςεπδείο 
ζπλαγεξκνχο) ζα είλαη ιηγφηεξν έγθαηξν γεγνλφο πνπ ζα εμνπδεηέξσλε ηελ απνζηνιή ηνπ πνπ 
είλαη ε έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε. Έηζη απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ 
λα πεξηκέλνπλ 1-2 εκέξεο ψζηε λα κειεηήζνπλ θαιχηεξα ηα δεδνκέλα πξηλ δηαηαρζεί ε ζρεηηθή 
έξεπλα. Δξεπλεηέο απφ ην Georgetown University αλαθέξνπλ φηη νη αιγφξηζκνη αλίρλεπζεο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηα ζπλδξνκηθήο επηηήξεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 
δεδνκέλσλ ζα έπαηξλαλ εκέξεο γηα λα εληνπίζνπλ κηα κεγάιεο έθηαζεο βηνηξνκνθξαηηθή 
επίζεζε. Σν ζήκα ησλ κηθξφηεξσλ εμάξζεσλ δελ ζα κπνξνχζε λα θαηαζηεί εκθαλέο ιφγσ ηνπ 
πεξηβάιινληνο «ζνξχβνπ» - ζηελ πεξίπησζε απηή νη θιηληθνί ηαηξνί ίζσο αλαγλσξίζνπλ ην 
πξφβιεκα λσξίηεξα ησλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο. κσο παξά ηελ θξηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο 
έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο, ε ζπλδξνκηθή επηηήξεζε θεξδίδεη ππνζηεξηθηέο ζηνλ ηνκέα ηεο  
πινπζηφηεξεο πιεξνθφξεζεο ησλ πθηζηάκελσλ θπζηθψλ επηδεκηψλ (πρ απφ norovirus, 
influenza virus) 
 
ΖΠΑ: ΔΠΙΣΖΜΟΝΔ ΓΖΛΧΝΟΤΝ ΟΣΙ ΣΟ SARIN ΔΒΛΑΦΔ ΣΟΤ ΣΡΑΣΙΧΣΔ 
Δπηζηήκνλεο ηνπ Defense Department ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ φπσο ε Roberta White ηνπ 
Boston University, έρνπλ απνδείμεηο φηη ε ρακειή έθζεζε ζην αέξην λεχξσλ sarin – ζην νπνίν 
εθηέζεθαλ πάλσ απφ 100.000 Ακεξηθαλνί ζηξαηηψηεο ζηνλ Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ ην 1991 – ζα 
κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη εγθεθαιηθέο δηαηαξαρέο ζηνπο απνζηξάηνπο ζηξαηησηηθνχο. Αλ θαη 
ηα απνηειέζκαηα είλαη πξφδξνκα, ζεκεηψλεηαη ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη ε κειέηε έγηλε κε 
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θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη ιακβάλνληαο ππφςε δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ αλέκνπ θαη ην κέγεζνο ηνπ κνιπζκέλνπ λέθνπο. Ζ 
κειέηε πνπ δεκνζηεχεηαη ζην ηεχρνο Ηνπλίνπ 2007 ηνπ 
πεξηνδηθνχ NeuroToxicology θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα 
φηη πξνθιήζεθαλ βιάβεο ζηνλ ζπλδεηηθφ ηζηφ ηνπ 
εγθεθάινπ ζηξαηησηψλ πνπ εθηέζεθαλ ζην sarin. H έθηαζε 
ησλ βιαβψλ – ιηγφηεξε ιεπθή νπζία θαη ειαθξψο 
κεγαιχηεξεο εγθεθαιηθέο θνηιφηεηεο – αληηζηνηρνχλ ζηελ 
έθηαζε ηεο έθζεζεο. Πξνεγνχκελεο κειέηεο είραλ 

ππνδειψζεη φηη ε έθζεζε επεξεάδεη ηνλ εγθέθαιν ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ λεπξηθνχ 
ζπζηήκαηνο, πιελ φκσο ηα επξήκαηα ηέζεθαλ ελ ακθηβνιία απφ πνιινχο επηζηήκνλεο. Ζ λέα 
κειέηε ίζσο δψζεη απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ πιαλάηαη ζηελ θνηλσλία θαη αθνξά ηνλ 
κεγάιν αξηζκφ ησλ ζηξαηησηψλ πνπ επηζηξέθνληαο απφ ηνλ πφιεκν θαη εθδήισζαλ αλεμήγεηα 
ζπκπηψκαηα (gulf war illness) ηα νπνία απνδφζεθαλ ζε ςπρνινγηθά αίηηα. Οη καθξνρξφληεο 
επηδξάζεηο ηνπ sarin ζηνλ εγθέθαιν δελ είλαη αθφκε θαιψο θαηαλνεηά. Αξθεηνί δηθεγφξνη πνπ 
ελεκεξψζεθαλ γηα ηε κειέηε δήισζαλ φηη ην Department of 
Veterans Affairs είλαη πιένλ ππνρξεσκέλν λα παξέρεη 
απμεκέλε λεπξνινγηθή θξνληίδα ζηνπο βεηεξάλνπο πνπ 
κπνξεί λα έρνπλ εθηεζεί ζην αέξην λεχξσλ. Σνλ Μάξηην ηνπ 
1991, ιίγεο εκέξεο κεηά ην πέξαο ηνπ πνιέκνπ ηνπ 
Κφιπνπ, νη Ακεξηθαλνί αλαηίλαμαλ δχν κεγάιεο απνζήθεο 
ππξνκαρηθψλ ζην Khamisiyah ηνπ Ηξάθ. Οξηζκέλα απφ ηα 
ππξνκαρηθά πεξηείραλ sarin θαη cyclosarin. Βάζεη ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλέκνπ θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ 
κνιπζκέλνπ λέθνπο πνπ πξνθιήζεθε, ην Department of 
Defense ππνιφγηζε φηη πάλσ απφ 100.000 Ακεξηθαλνί 
ζηξαηηψηεο κπνξεί λα εθηέζεθαλ ζε κηθξέο ηνπιάρηζηνλ πνζφηεηεο ησλ ελ ιφγσ αεξίσλ 
λεχξσλ. ηαλ νη 700.000 ζηξαηηψηεο επέζηξεςαλ ζηελ παηξίδα ηνπο, πεξίπνπ 1 ζηνπο 7 
άξρηζε λα εθδειψλεη κπζηεξηψδεηο παζήζεηο (επίκνλε θφπσζε, ρξφληεο θεθαιαιγίεο, 
αξζξαιγίεο θαη λαπηία) ηα νπνία γηα 150.000 εμ απηψλ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη κέρξη 
ζήκεξα. ηε λέα κειέηε, δηαπηζηψζεθε φηη άηνκα πνπ είραλ εθηεζεί ζε πςειφηεξεο δφζεηο 
είραλ πεξίπνπ 5% ιηγφηεξε ιεπθή νπζία απφ εθείλνπο πνπ είραλ εθηεζεί ζε κηθξέο δφζεηο. Ο 
φγθνο ηεο ιεπθήο νπζίαο δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν αιιά κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη 
ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε θαηά ηελ ελήιηθν δσή κπνξεί λα ππνδειψλεη εγθεθαιηθή βιάβε. 
  
ΟΖΔ: ΠΑΛΙ ΑΝΑΒΛΖΘΖΚΔ Ζ ΟΡΙΣΙΚΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΖ ΔΤΛΟΓΙΑ 
Πξφζθαηα ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (60th Annual World Health Assembly) 
θαζπζηέξεζε γηα άιια 4 ρξφληα (έσο ην 2011) θάζε απφθαζε θαηαζηξνθήο ηνπο ηειεπηαίνπ 
γλσζηνχ απνζέκαηνο ηνπ ηνχ ηεο επινγηάο πνπ πξαθηηθά έπαςε λα πθίζηαηαη παγθνζκίσο 
απφ ην 1979. Σα απνζέκαηα απηά επξίζθνληαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηε Ρσζία ζε 
εξγαζηήξηα πςειήο αζθάιεηαο. 
 
ΖΠΑ: ΑΘΔΝΖ ΜΔ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΖ ΜΟΡΦΖ ΦΤΜΑΣΙΧΖ Δ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
Πξφζθαηα αλαζηαηψζεθε ην παγθφζκην θνηλφ εμαηηίαο ελφο αζζελνχο κε ζπάληα κνξθή 
θπκαηίσζεο πνπ ηαμίδεςε ππεξαηιαληηθά καδί κε κεγάιν αξηζκφ επηβαηψλ πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνζβιεζεί. Δκπιέθνληαη νη πηήζεηο ηεο Air France (385) θαη ηεο Czech 
Air (0104) ζηηο 24 Μαΐνπ 2007. Ο επηβάηεο είλαη πξνζβιεζεί απφ θπκαηίσζε εμαηξεηηθά 
αλζεθηηθή ζε θάξκαθα (XDR-TB) θαη αλαρψξεζε απφ ηελ Αηιάληα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 
γηα ην Παξίζη. Σν ίδην άηνκν επέζηξεςε ζηε Β Ακεξηθή απφ ηελ Πξάγα κέζσ Μφληξεαι θαη 
ζηε ζπλέρεηα νδήγεζε κέρξη ηηο ΖΠΑ. Οη ζπλεπηβάηεο πνπ εθηέζεθαλ πεξηζζφηεξν ήηαλ φζνη 
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θάζνληαλ ζηηο δχν ζεηξέο κπξνζηά θαη πίζσ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν επηβάηε-αζζελή. Οη 
εμεηάζεηο γηα ηε δηάγλσζε ηεο XDR-TB κπνξεί λα δηαξθέζνπλ κέρξη θαη 16 εβδνκάδεο. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηεο λφζνπ κπνξεί λα είλαη ζαλαηεθφξνο. Ζ πάζεζε είρε δηαγλσζηεί πξηλ 
απφ ηελ αλαρψξεζε ηνπ αζζελνχο ν νπνίνο αγλφεζε ηηο ζπζηάζεηο ησλ ηαηξψλ ηνπ λα κελ 
ηαμηδέςεη. Μφιηο επέζηξεςε ηέζεθε ζε λνζνθνκεηαθή απνκφλσζε (Grady Memorial Hospital, 
Atlanta, Georgia) θαη ζα παξακείλεη εθεί κέρξηο φηνπ εθηηκεζεί φηη δελ απνηειεί δεκφζην 
θίλδπλν. Απφ ην 1998 κέρξη ην 2006 έρνπλ δηαγλσζηεί ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 49 πεξηζηαηηθή 
XDR-TB ελψ ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο αλαθέξεη φηη παγθνζκίσο πθίζηαληαη ζρεδφλ 
κηζφ εθαηνκκχξην παξφκνηα πεξηζηαηηθά θαξκαθν-αλζεθηηθήο θπκαηίσζεο (ζηνηρεία 2004). 
 
Μηα δηαθνξεηηθή κνξθή βηνηξνκνθξαηίαο πνπ δελ απαηηεί «εμσηηθά» βαθηήξηα θαη 
εξγαζηήξηα πςειήο βηναζθάιεηαο θαη πνπ κπνξεί λα αλαζηαηώζεη πνιιέο ρώξεο κε 
αλάινγεο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο 
 
Φαληαζηείηε 100 αλζξψπνπο πνπ εθνχζηα κνιχλζεθαλ κε κηα λφζν είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν 
κεηαδνηηθή απφ ηε θπκαηίσζε (θαη ππάξρνπλ αξθεηέο ηέηνηεο παζήζεηο). Πξηλ επηβηβαζηνχλ 
ζε μερσξηζηέο πηήζεηο θαη κεηά ηελ άθημε ηνπο ζηνλ ηφπν ηειηθνχ πξννξηζκνχ, θαζέλαο εμ 
απηψλ πεξηδηαβαίλεη ηνπο πνιπζχρλαζηνπο ρψξνπο ηνπ αεξνδξνκίνπ βήρνληαο, θηεξλίδνληαο 
θαη αθνπκπψληαο φζεο πεξηζζφηεξεο επηθάλεηεο κπνξεί. Δπεηδή ηα άηνκα απηά δελ είλαη 
γλσζηά ζηηο αξρέο αζθαιείαο, δελ εγείξνπλ ππνςίεο. Μπνξεί λα πεξάζνπλ αξθεηέο εκέξεο 
κέρξηο φηνπ αξρίζνπλ αλ εθδειψλνληαη ηα πξψηα ζπκπηψκαηα, ελψ ηα άηνκα απηά ζα 
ζπλερίδνπλ ην ηαμίδη ηνπο ζηνλ θφζκν… Απηφο ν βηνηξνκνθξαηηθφο εθηάιηεο είλαη ηξνκαθηηθφο 
αθξηβψο γηαηί κπνξεί λα εθηειεζηεί απφ άηνκα πνπ ζηεξνχληαη εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγίαο. Ο 
κφλνο πεξηνξηζκφο είλαη ν αξηζκφο ησλ μεληζηψλ απηνθηνλίαο πνπ είλαη δηαηηζεκέλνη λα 
πεξάζνπλ ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηεο δσήο ηνπο ζε αεξνπιάλα θαη αεξνδξφκηα. ήκεξα 
επηπρψο ππάξρνπλ ιίγεο παζήζεηο πνπ είλαη θαη πνιχ κεηαδνηηθέο θαη πξαθηηθά αζεξάπεπηεο. 
Ζ θχζε ελίνηε χπνπιε θαη ζπρλά ζθιεξή, ζπάληα παξάγεη κηα λφζν πνπ λα ηαηξηάδεη 
απφιπηα κε ηνπο ζθνπνχο ησλ ηξνκνθξαηψλ. κσο απηφ παξέρεη παξνδηθή κφλνλ 
αλαθνχθηζε. Ζ εμέιημε ζηνλ ηνκέα ησλ γνληδησκάησλ (genomics’ science) επηηξέπεη πιένλ ζε 
πνιινχο επηζηήκνλεο λα αλακεηγλχνπλ θαη λα ηαηξηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξάγνπλ 
βηνινγηθά φπια πνπ ζηε θχζε ζα απαηηνχζαλ παξέιεπζε αηψλσλ. Οη επηζηήκνλεο 
πξνιέγνπλ φηη ζηελ επφκελε δεθαεηία ν ηφο ηεο επινγηάο ζα κπνξεί λα αλαζπζηαζεί ζην 
εξγαζηήξην θάηη πνπ έρεη ήδε γίλεη κε ηνλ ηφ ηεο πνιπνκπειίηηδαο. Ζ γξίπε ησλ πηελψλ 
απνηειεί κεγάιε απεηιή θαη ελψ ε θπζηθή ηεο κνξθή δελ είλαη άκεζα κεηαδνηηθή κπνξεί 
ζχληνκα λα ππνζηεί γελεηηθφ make-up γηα λα απμεζεί ε κεηαδνηηθφηεηα ηνπ ηνχ. Ο ηφο ηεο 
Ηζπαληθήο γξίπεο ηνπ 1918 πνπ πξνθάιεζε ηνλ ζάλαην πάλσ απφ 40 εθαηνκκπξίσλ 
αλζξψπσλ παγθνζκίσο έρεη πιένλ θαηαζθεπαζηεί ζηα εξγαζηήξηα θαη ε γελεηηθή ηνπ 
αθνινπζία έρεη επξέσο δεκνζηεπηεί. Καη εάλ πξνεγκέλεο ρψξεο φπσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 
κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά κειινληηθέο παλδεκίεο πνηα ζα είλαη ε 
θαηάζηαζε ζε ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη πνηεο ζα είλαη νη παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο 
επηπηψζεηο; ινη ιέλε φηη θάλνπλ ην αλζξσπίλσο δπλαηφ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 
βηνηξνκνθξαηηθέο απεηιέο. κσο επηθεληξψλνπλ ζε νξηζκέλεο εμ απηψλ ελψ αδηαθνξνχλ 
πιήξσο γηα άιιεο ιηγφηεξν γλσζηέο. Ο κνλαρηθφο θπκαηηθφο ηαμηδηψηεο ίζσο απνηειεί κηα 
πξνεηδνπνίεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Κάζε ρξφλν λνζνχλ απφ θπκαηίσζε 8.8 
εθαηνκκχξηα άλζξσπνη θαη πεζαίλνπλ πεξίπνπ 2 εθαηνκκχξηα εμ απηψλ. Πεξίπνπ 500.000 
αζζελείο είλαη αλζεθηηθνί (MDR-TB) ζε ζεξαπείεο πξψηεο γξακκήο (INH θαη rifampin). 
Αδηεπθξίληζην πνζνζηφ (2-19%) ησλ MDR-TB αζζελψλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο νκάδαο ησλ 
XDR-TB δειαδή ησλ αζζελψλ πνπ εκθαλίδνπλ αλνρή ζηα θάξκαθα πξψηεο γξακκήο θαη ζε 
εθείλα ηεο δεχηεξεο θαιχηεξεο επηινγήο (θινπνξνθηλνιφλεο θαη ζε ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα 3 
ελέζηκα θάξκαθα: amikacin, kanamycin ή capreomycin). To γεγνλφο φηη έλα άηνκν ηεο 
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θαηεγνξίαο XDR-TB πεηνχζε καδί κε εθαηνληάδεο αλππνςίαζηνπο επηβάηεο ζε ππεξαηιαληηθέο 
πηήζεηο δελ είλαη ηφζν αλεζπρεηηθφ φζν ηα εθαηνκκχξηα ησλ κεηαδνηηθψλ θπκαηηθψλ πνπ 
θπθινθνξνχλ κεηαμχ ησλ πγηψλ ζε φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο γεο. Πξέπεη επίζεο λα 
ζεκεησζεί φηη ε ηειηθήο δηάγλσζε ηεο XDR-TB ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Ακεξηθαλφ επηβάηε έγηλε 
κεηά παξέιεπζε 5κήλνπ, γεγνλφο πνπ απνθαιχπηεη ηελ έιιεηςε εηδηθψλ ηαρέσλ δηαγλσζηηθψλ 
κεζφδσλ γηα ηηο ζπλήζεηο (έζησ) κεηαδνηηθέο παζήζεηο, θαζψο νη ηειεπηαίεο δελ είλαη ηδηαίηεξα 
επηθεξδείο (ζπγθξηηηθά κε ηα θάξκαθα). κσο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ θαξκάθσλ γηα δηαδεδνκέλεο 
παζήζεηο ηα πξάγκαηα δελ είλαη ζαθψο θαιχηεξα θαζψο ην 2005 δαπαλήζεθαλ ζηηο ΖΠΑ 
κφλνλ 79 εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ αληηθπκαηηθψλ θαξκάθσλ θαη 
189 εθαηνκκχξηα δνιάξηα παγθνζκίσο. Πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 
επηβάηεο απνθάζηζε λα επηζηξέςεη ζηε ρψξα ηνπ επεηδή θνβήζεθε φηη ζα παγηδεπηεί ζε έλα 
Ηηαιηθφ λνζνθνκείν (αλ θαη απφ ηα πιένλ ζχγρξνλα ζηνλ ηνκέα ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ – 
ζηε Ρψκε) κε ην ελδερφκελν λα κελ επηζηξέςεη πνηέ ζηελ παηξίδα ηνπ. Παξφκνηεο 
αληηδξάζεηο έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ζηελ επηδεκία ηνπ AIDS θαη ζηελ επηδεκία ηνπ SARS ζην 
Πεθίλν θαη ην Υνλγθ Κφλγθ. Δάλ ηα άηνκα πνπ πξνζβιήζεθαλ θαηαιήμνπλ ζε δεκφζηνπο 
απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο είλαη πνιχ πηζαλφλ κειινληηθέο παξφκνηεο πεξηπηψζεηο λα 
απνθχγνπλ λα δεηήζνπλ θξαηηθή ζπκβνιή ζηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία κε αλππνιφγηζηεο 
επηπηψζεηο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 
 
ΖΠΑ: ΝΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΥΝΔΤΖ ΔΚΡΖΚΣΙΚΧΝ 
Ακεξηθαλνί θαη Κηλέδνη επηζηήκνλεο απφ ην University of Southern Illinois θαη ηελ Chinese 
Academy of Sciences δεκηνχξγεζαλ έλα λέν είδνο θζνξίδνληνο πιηθνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα 
νδεγήζεη ζε ηαρεία αλίρλεπζε εθξεθηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία καδηθνχ ειέγρνπ αζθαιείαο 
(security screening). Οη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη νη αληρλεπηέο πνπ θζνξίδνπλ ράλνπλ ην θσο 
ηνπο παξνπζία εθξεθηηθψλ νπζηψλ. κσο νη ελ ιφγσ αληρλεπηέο έρνπλ πεξηνξηζκνχο πνπ 
νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο λέαο γελεάο αληρλεπηψλ. Σν λέν θηικ πνπ αλαπηχρζεθε 
βαζίδεηαη ζε λαλν-ηλίδηα (nanofibrils) αληηπαξέξρεηαη ηηο ηερληθέο δπζθνιίεο θαη αληρλεχεη 
επηηπρψο εθξεθηηθά θαηεγνξίαο ΣΝΣ θαη παξφκνηα κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα απφ 
ηνπο πθηζηάκελνπο αληρλεπηέο. Σν λέν πιηθφ επαλαθηά ηελ ηθαλφηεηα θζνξηζκνχ ηνπ κεηά ηελ 
αλίρλεπζε ηνπ εθξεθηηθνχ θαη κεηά επαλεηιεκκέλεο αληρλεχζεηο ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ ηελ 
έθζεζε ζην ειηαθφ θσο (βαζηθφ κεηνλέθηεκα ππαξρφλησλ αληρλεπηψλ). Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία 
δεκνζηεχζεθε ζην ηεχρνο Ηνπλίνπ 2007 ηνπ Journal of the American Chemical Society. 
 
ΖΠΑ: ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΑΡΚΟΔΙΓΧΖ ΣΟΤ ΠΤΡΟΒΔΣΔ 
 
Δξεπλεηέο απφ ην Fire Department of New York Bureau of Health Services, ην New York 
University θαη ην Albert Einstein College of Medicine ζπλέθξηλαλ ηελ εηήζηα ζπρλφηεηα ηεο 
ζαξθνείδσζεο θαηά ηελ 15εηία πξηλ απφ ηελ επίζεζε ζην Κέληξν Παγθφζκηνπ Δκπνξίνπ θαη 5 
ρξφληα κεηά ηελ 9/11. Ζ κειέηε θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ππξνζβέζηεο θαη νη 
δηαζψζηεο ηνπ εκείνπ Μεδέλ εκθάληζαλ ζαξθνείδσζε ζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 
ζε ζχγθξηζε κε ηα πνζνζηά πξηλ απφ ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε (86 αλά 100.000 θαηνίθνπο 
έλαληη 15 αλά 100.000 θαηνίθνπο). Ζ ζαξθνείδσζε είλαη δπλεηηθά απεηιεηηθή γηα ηε δσή 
πάζεζε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ θιεγκνλή ησλ πλεπκφλσλ θαη άιισλ νξγάλσλ θαη ην 
ζρεκαηηζκφ θνθθησκάησλ. Ζ κειέηε δεκνζηεχζεθε ζην ηεχρνο Μαΐνπ 2007 ηνπ πεξηνδηθνχ 
Chest, επίζεκεο έθδνζεο ηνπ American College of Chest Physicians. 

Μ ΒΡΔΣΑΝΙΑ: ΣΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Χ ΟΠΛΑ 

Μειέηε ηεο British Medical Association (BMA) αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο ηεο νκεξίαο ζην ζέαηξν 
ηεο Μφζραο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002 φπνπ βξήθαλ ηνλ ζάλαην πάλσ απφ 120 φκεξνη ιφγσ ηνπ 
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θαξκάθνπ πνπ ρνξεγήζεθε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ ηνπ θηηξίνπ. Ζ κειέηε θαηαιήγεη 
ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ηνπ θαηάιιεινπ θαξκάθνπ, ζηελ 
θαηάιιειε δφζε, ζηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο κε ηξφπν πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη 
απνηειεζκαηηθφο αιιά θαη λα κελ πξνθαιεί ηνλ ζάλαην. Σν αλαηζζεηηθφ θάξκαθν ζηε Μφζρα, 
ζθφησζε ηνλ έλαλ ζηνπο 6 παξεπξηζθφκελνπο ζην ζέαηξν θαη ε BMA πξνεηδνπνηεί φηη 
παξφκνηα ρξήζε θαξκάθσλ κπνξεί λα απνηειεί παξάβαζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηε ρξήζε 
ρεκηθψλ φπισλ θαζψο ε κόλε δηαθνξά κεηαμύ θαξκάθνπ θαη δειεηεξίνπ είλαη ε 
δνζνινγία. Ζ εηαηξεία πξνεηδνπνηεί επίζεο φηη ε ηαηξηθή θνηλφηεηα παγθνζκίσο ζα πξέπεη λα 
ελαληηνπνηεζεί ζηελ πξνζπάζεηα νξηζκέλσλ θξαηψλ λα εηζαγάγνπλ ηε ρξήζε θαξκάθσλ ζηηο 
επηρεηξήζεηο κε ην πξφζρεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο. 

  

ΖΠΑ: ΑΝΙΥΝΔΤΣΖ ΝΔΡΟΤ ΓΙΑ ΤΝΔΥΖ ΑΝΙΥΝΔΤΖ ΣΟΞΙΝΧΝ ΚΑΙ ΒΑΚΣΖΡΙΧΝ 

Σα Sandia National Laboratories θαη ε εηαηξεία Tenix Investments Pry Ltd ζπλήςαλ ζπκθσλία 
πνπ ζηνρεχεη ζηελ αζθάιεηα ησλ απνζεκάησλ λεξνχ. Ζ θνηλνπξαμία πξφθεηηαη λα αλαπηχμεη 

κηα κέζνδν γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ 
λεξνχ γηα βηνηνμίλεο, βαθηήξηα, ηνχο θαη πξσηφδσα 
θαη κεηά παξέιεπζε 2.5 εηψλ έρεη έηνηκε κηα 
ζπζθεπή πνπ θαίλεηαη φηη θάλεη ην αξρηθφ φλεηξν 
πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ζπζθεπή UWS (unattended 
water sensor) ππνβιήζεθε ζε εμαληιεηηθέο δνθηκέο 
ζηελ Αξηδφλα. Ο αλαιπηήο δηαζηάζεσλ 17Υ14Υ7 
ίληζεο είλαη έλα θνπηί πνπ πεξηέρεη αλαιπηηθά 
φξγαλα, αληιίεο, ζσιήλεο θαη κηθξέο δεμακελέο γηα 
ηελ απνζήθεπζε κηθξψλ πνζνηήησλ πγξψλ πνπ 
πεξηέρνπλ ρεκηθά ξπζκηζηηθά δηαιχκαηα , 

θζνξίδνπζεο ρξψζεηο, πξσηεΐλεο θαη γέιε δηαρσξηζκνχ θαη νπζηαζηηθά βαζίδεηαη ζην γλσζηφ 
MicroChemLab ηεο Sandia. To θνπηί απηφ είλαη ζπλδεδεκέλν κε έλα ειεθηξφδην πνπ κεηαθέξεη 
ην δείγκα ζην ζχζηεκα. Ζ ζπζθεπή κπνξεί λα αλαιχζεη έλα δείγκα ζε 12 ιεπηά θαη λα 
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αληρλεχζεη πξνο ην παξφλ ηνμίλεο (SEB, αιιαληνηνμίλε θαη ξηθίλε) θαη ζε δεχηεξν ρξφλν άιια 
βαθηήξηα (πρ. E. coli) θαη πξσηφδσα (πρ. Cryptospodidium). 

ΖΠΑ: ΦΟΡΖΣΟ ΑΝΙΥΝΔΤΣΖ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Ζ εηαηξεία Universal Detection Technologies αλαθνίλσζε φηη ζθνπεχεη λα θπθινθνξήζεη κηα 

θνξεηή έθδνζε ηνπ γλσζηνχ αληρλεπηή ηεο γηα ηνλ άλζξαθα πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε κπαηαξίεο. 

To κνληέιν BSM-2000 ζρεδηάζηεθε γηα λα ειέγρεη ζπλερψο κηα κεγάιε εγθαηάζηαζε ή ην 

ζχζηεκα HVAC ελφο κεγάινπ θηηξίνπ ελψ παξάιιεια ζα είλαη θνξεηή θαη ζα δηελεξγεί 

κηθξφηεξεο δηάξθεηαο θχθινπο ιεηηνπξγίαο. Έηζη ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα 

ηαρπδξνκείν γηα λα ειέγρεηαη θάζε λέα παξηίδα γξακκάησλ πνπ θηάλνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία γηα δηαλνκή. Ο αληρλεπηήο BSM-2000 εμειίρζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην NASA’s Jet 

Propulsion Laboratory ελψ πξφζθαηα έιαβε ηελ έγθξηζε ηνπ European Patent Office. 

Μ ΒΡΔΣΑΝΙΑ: Ζ ΓΖΛΖΣΖΡΙΑΖ ΣΟΤ LITVINENKO ΔΙΝΑΙ ΜΔΡΟ ΚΑΠΟΙΑ 
ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΤΝΟΜΧΙΑ; 
Γχν λέεο (?) εηδήζεηο θπθινθνξνχλ επξέσο ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 
Litvinenko: ε πξψηε αλαθέξεηαη ζηηο θήκεο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο πξψελ πξάθηνξαο ηεο KGB 
ήηαλ ν αγνξαζηήο ελφο θνξηίνπ πνισλίνπ πνπ επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
θαηαζθεπή βξψκηθεο βφκβαο γηα ρξήζε θαηά ηεο Μ Βξεηαλίαο – έηζη νπζηαζηηθά 
θαηαξξίπηεηαη ε εξκελεία ηεο δειεηεξίαζεο ηνπ απφ ηελ ππεξεζία πνπ ππεξεηνχζε πξηλ 
απηνκνιήζεη ζηε Μ Βξεηαλία. Ζ δεχηεξε πιεξνθνξία αλαθέξεη φηη ν Litvinenko είρε αζπαζηεί 
ζην Ηζιάκ. Σν πνιψλην έρεη πνιχ κηθξή εκηπεξίνδν δσήο θαη είλαη ην ηειεπηαίν πιηθφ πνπ 
πξέπεη λα απνθηεζεί πξηλ ην αηνκηθφ φπιν λα είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε. Δάλ επξφθεηην λα 
θαηαζθεπάζεη θαλείο κηα αηνκηθή βφκβα ππάξρνπλ πνιιά άιια πιηθά πνπ ζα είρε 
πεξηζζφηεξν λφεκα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ ρξήζε πνισλίνπ γηα κηα δνινθνλία ή γηα κηα 
βξψκηθε βφκβα κνηάδεη κε ηε ρξήζε ξάβδσλ ρξπζνχ σο βάξε γηα ηε βχζηζε ζθνππηδηψλ ζηνλ 
σθεαλφ. Ζ Βξεηαλία δελ κπνξεί λα θαηεγνξήζεη δεκφζηα ηε Ρσζία φηη επέηξεςε ηε κπζηηθή 
κεηαθνξά ππξεληθψλ πιηθψλ ζηε Βξεηαλία γηαηί απηφ ζα απνηεινχζε πξάμε πνιέκνπ. κσο 
επηζπκνχλ λα εληνπίζνπλ θαη λα ηηκσξήζνπλ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ ππφζεζε 
δηαθίλεζεο ηνπ πινπησλίνπ θαη πξνο ηνχην ε ππφζεζε ηεο δνινθνλίαο είλαη ε πιένλ βνιηθή. 
Πίζσ φκσο απφ φια απηά αληερεί ερεξά ε πξνεηδνπνίεζε φηη θάπνηνο είηε ηειείσζε ή είρε 
ζρεδφλ ηειεηψζεη ηελ θαηαζθεπή ελφο ππξεληθνχ φπινπ θαη έςαρλε ην πιηθφ ππξνδφηεζεο γηα 
λα πξνρσξήζεη ζην επηρεηξεζηαθφ ζθνπφ. Ζ ζεσξεία ηνπ ιαζξεκπνξίνπ πνισλίνπ-210 έρεη 
θάπνηα βάζε αιιά πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Ο Berezovsky ζπληφληδε ην ιαζξεκπφξην 
πνισλίνπ-210 πξνο ηε Ρσζία κε ηε βνήζεηα δχν ζπλεξγαηψλ ηνπ (έλαο εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ν 
ζσκαηνθχιαθαο ηνπ Lugovoi) πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη θαηεγνξίεο θαηά ηνπ Putin! 
κνξθνο θφζκνο αγγειηθά πιαζκέλνο! 
 

ΖΠΑ: ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔΙ ΣΟΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΔΜΒΟΛΙΑΜΟ 
ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΖ ΠΑΝΓΖΜΙΑ 
Δηδηθνί ηεο δεκφζηαο πγείαο ζην New York Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center 
αλέπηπμαλ κηα ζηξαηεγηθή γηα ην πψο ζα εκβνιηάζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ειάρηζηεο 
επηπηψζεηο ζηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ. Ζ κειέηε πξνέξρεηαη απφ ην Department of Public 
Health ηνπ Weill Cornell Medical College θαη δεκνζηεχζεθε ζην ηεχρνο Μαΐνπ 2007 ηνπ 
πεξηνδηθνχ Infection Control and Hospital Epidemiology ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη ηα 
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απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ κέζσ ππνινγηζηή θαη ηε ζχγθξηζε αξθεηψλ ζηξαηεγηθψλ 
εκβνιηαζκνχ. Γηαπηζηψζεθε κέζσ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ (discrete-event simulation) φηη ε 
θαιχηεξε κέζνδνο είλαη ν θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ παξαζχξνπ (ticket strategy) 
εληφο ηνπ νπνίν ν εξγαδφκελνο ζην λνζνθνκείν ζα πξέπεη λα πεξάζεη απφ ηελ εηδηθή 
ππεξεζία γηα λα εκβνιηαζηεί ρσξίο λα δηαηαξαρζεί ε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ 
πνπ είλαη θαη ν βαζηθφο ζηφρνο ζε πεξίπησζε παλδεκίαο. Γηαπηζηψζεθε επίζεο φηη εάλ ην 
75% ηνπ πξνζσπηθνχ αθνινπζνχζε ην πξφγξακκα απηφ ν ρξφλνο αλακνλήο ζηελ νπξά γηα 
εκβνιηαζκφ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 2 ιεπηά. 
 
ΖΠΑ: ΠΤΡΖΝΙΚΖ AL-QAEDA 
χκθσλα κε ηνλ Rolf Ekeus, πξψελ High Commissioner, Organization for Security and 
Cooperation in Europe (OSCE) θαη πξψελ Γληήο, UN Special Commission on Iraq, ε απεηιή 
ππξεληθήο επίζεζεο θαηά Δπξσπατθήο πφιεο απφ ηελ al-Qaeda είλαη πξαγκαηηθή. Αλέθεξε 
επίζεο φηη ε φλησο ε al-Qaeda ςάρλεη λα απνθηήζεη ππξεληθή ηερλνινγία θαη γηα απιά φπια 
πνπ ζα πξνθαιέζνπλ κεγάιε θαηαζηξνθή. Έηζη ηα ππξεληθά εξγνζηάζηα απνηεινχλ ζηφρν 
πξψηεο γξακκήο. Απφ ηνπο 130 αληηδξαζηήξεο κε εκπινπηηζκέλν νπξάλην, ειάρηζηνη 
θπιάζζνληαη επαξθψο.. Πξνο ηνχην έρνπλ αξρίζεη λα παίξλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε ην 
νπξάλην λα θαηαζηεί ηνπιάρηζηνλ δπζπξφζηην.  Ο πξψελ Τθππνπξγφο Άκπλαο William Perry 
ζπλεγνξεί κε ηελ άπνςε απηή θαη αλαθέξεη φηη ε πηζαλφηεηα ππξεληθήο ηξνκνθξαηηθήο 
επίζεζεο ζε Δπξσπατθή πφιε ππεξβαίλεη ην 50%. 
 
ΖΠΑ: ΠΑΘΖΣΙΚΖ ΑΝΟΟΠΟΙΖΖ ΜΔ ΑΝΘΡΧΠΙΝΑ ΜΟΝΟΚΛΧΝΙΚΑ ΑΝΣΙΧΜΑΣΑ 
ΔΝΑΝΣΙ ΣΟΤ ΙΟΤ Ζ5Ν1 
ε κειέηε πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ηειεπηαίν ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ PLoS Medicine αλαθέξεηαη 
φηη ε παζεηηθή αλνζνπνίεζε κε νπδεηεξνπνηεκέλα Ζ5Ν1 αλζξψπηλα κνλνθισληθά 
αληηζψκαηα (mAbs) είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία ινίκσμεο απφ 
Ζ5Ν1 (ζε πνληίθηα πεηξακαηφδσα). Ζ πξψηε χιε γηα ηα αληηζψκαηα πξνέξρεηαη απφ 4 
ελήιηθεο Βηεηλακέδνπο πνπ αλάξξσζαλ απφ ινηκψμεηο κε ηνχο ΖΡΑΗ Ζ5Ν1 ηα Β-θχηηαξα ησλ 
νπνίσλ θισλνπνηήζεθαλ θαη ηα mAbs θαζαξίζηεθαλ. Ζ ζπλνιηθή ζλεηφηεηα απφ ινίκσμε 
HPAI H5N1 ζηνπο αλζξψπνπο είλαη πεξίπνπ 60%. Οη ζεξαπεπηηθέο ιχζεηο είλαη 
πεξηνξηζκέλεο θαη ην θιηληθφ απνηέιεζκα ησλ θαξκάθσλ θαηά ησλ ηψλ είλαη πεξηνξηζκέλν θαη 
πξνυπνζέηεη πξψηκε ρνξήγεζε. Πξφζθαηε κεηα-αλάιπζε έδεημε φηη ε πξψηκε ρνξήγεζε 
παζεηηθήο αλνζνζεξαπεία κε πιάζκα απφ αλαξξψζαληεο αζζελείο ζπλνδεπφηαλ απφ θαηά 
50% κείσζε ησλ πνζνζηψλ ζαλάηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ηζπαληθήο επηδεκίαο γξίπεο. Δάλ ε 
λέα ζεξαπεία απνδεηρηεί απνηειεζκαηηθή ζηνπο αλζξψπνπο, ε παζεηηθή αλνζνζεξαπεία κε 
mAbs ζα απνηειεί κηα πνιιά ππνζρφκελε ζεξαπεπηηθή δπλαηφηεηα. Με ηηο ζεκεξηλέο 
ηερλνινγίεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο κεγάισλ πνζνηήησλ εμνπδεηεξσκέλσλ mAbs 
εμεηδηθεπκέλσλ γηα ηνχο. 
 
ΡΧΙΑ: ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΝΑΣΟ ΓΙΑ ΑΝΙΥΝΔΤΣΖ ΒΡΧΜΙΚΧΝ ΒΟΜΒΧΝ 
Σνλ Απξίιην ηνπ 2007 δνθηκάζηεθε ζην St. Petersburg κε επηηπρία ην πξσηφηππν θνξεηήο 

ζπζθεπήο πνπ αληρλεχεη επηθίλδπλα πιηθά πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή 
κηαο βξψκηθεο βφκβαο. Ζ ζπζθεπή είλαη ην απαχγαζκα 
δηεηνχο ζπλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
NATO-Russia Science for Peace Project ησλ 
εξγαζηεξίσλ TNO (Organization for Applied Scientific 
Research – Οιιαλδία) θαη ηνπ Khlopin Radium Institute – 
Ρσζία). θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ν ζρεδηαζκφο 
θαη ε θαηαζθεπή κηαο ζπζθεπήο πνπ ζα κπνξνχζε λα 
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αληρλεχζεη θξπκκέλα εθξεθηηθά, ξαδηνινγηθέο, ππξεληθέο θαη ρεκηθέο νπζίεο. Ζ ζπζθεπή 
νλνκάζηεθε SENNA θαη κπνξεί λα έρεη πνηθηιία εθαξκνγψλ πνπ θπκαίλνληαη απφ ηε βειηίσζε 
ηεο αζθάιεηαο ησλ κεηαθνξψλ κε επηηφπνπ αλίρλεπζε ησλ δηαθηλνχκελσλ containers κέρξη ηε 
βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ζηξαηεπκάησλ ζην πεδίν επηρεηξήζεσλ κε επηηφπηα αλίρλεπζε 
ησλ παξαπάλσ επηθίλδπλσλ πιηθψλ. ηε ζπζθεπή γίλεηαη ρξήζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 
(nanosecond neutron analysis technology) πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζπκπαγή γελλήηξηα 
νπδεηεξνλίσλ θαη δηάηαμε δέζκεο 4 αθηίλσλ-γ θαη 3 αληρλεπηψλ νπδεηεξνλίσλ. Πξφθεηηαη γηα 
πνιιαπιφ αληρλεπηή – απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ ε γελλήηξηα νπδεηεξνλίσλ είλαη θιεηζηή, ε 
ζπζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλίρλεπζε ξαδηελεξγψλ πιηθψλ ελψ φηαλ είλαη 
αλνηθηή, γηα ηελ αλίρλεπζε εθξεθηηθψλ θαη ρεκηθψλ νπζηψλ αιιά θαη θαιά θξπκκέλσλ 
ππξεληθψλ πιηθψλ. Λφγσ ησλ νπδεηεξνλίσλ θαη ησλ αθηίλσλ-γ ε ζπζθεπή κπνξεί λα «δεη» 
κέζα απφ πιηθά άξα θαη κέζα ζε βαιίηζεο επηβαηψλ ή containers κεηαθνξάο πξντφλησλ θνθ. 
Πέξα απφ ηελ αλίρλεπζε ε ζπζθεπή κπνξεί λα ππνδείμεη θαη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ επηθίλδπλνπ 
πιηθνχ (position sensitive device). 
 
ΚΙΝΑ: ΑΚΖΖ ΒΡΧΜΙΚΖ ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΣΟΤ 2008 
Δληφο ηνπ Ηνπιίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε έλα απφ ηα Οιπκπηαθά ζηάδηα ηεο Κίλαο επξεία 
άζθεζε αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ κηαο βξψκηθεο βφκβαο θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2008. ηελ άζθεζε ζα ζπκκεηέρνπλ νη πγεηνλνκηθέο 
αξρέο ηεο πφιεο, θαη αμησκαηνχρνη ησλ ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ειέγρνπ 
λνζεκάησλ. Αξρηθά ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία κε αληρλεπηέο ξαδηελέξγεηαο ζα δηαγξάςεη κηα 
αζθαιή δηαδξνκή πξνζέγγηζεο ηεο ζθελήο ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 
αθνινπζήζνπλ νη ππφινηπεο ππεξεζίεο άκεζεο αληαπφθξηζεο. Ηαηξηθέο νκάδεο ζα εθηηκήζνπλ 
ηνλ ηχπν θαη ηε δηαζπνξά ηεο ξαδηελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζνπλ ηελ θαηάιιειε 
θαξκαθεπηηθή αγσγή ζηα ζχκαηα ηεο έθξεμεο. Σν εζληθφ ηαηξηθφ θέληξν γηα πεξηζηαηηθά 
ξαδηελέξγεηαο ζην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Νν3 ηνπ Πεθίλνπ ζα ππνδερηεί θαη ζα 
αληηκεησπίζεη ζεξαπεπηηθά ηα ζχκαηα ηεο επίζεζεο. Σν ελ ιφγσ λνζνθνκείν δηαζέηεη νκάδα 
ηαρείαο αληίδξαζεο απνηεινχκελε απφ 63 άηνκα (αξηζκόο ζπκπησκαηηθά παξόκνηνο κε ην 

πξνζσπηθό ηεο Μνλάδαο Ννζνθνκεηαθήο ΥΒΡΠ Αληίδξαζεο ηνπ 401 ΓΝΑ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 2004…) Δάλ ζην Πεθίλν ππξνδνηεζεί βξψκηθε 
βφκβα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πάλσ απφ 100 λνζνθνκεηαθέο θιίλεο γηα ηα ζχκαηα ηεο έθξεμεο. 
Οη ππεχζπλνη ηεο άζθεζεο γηα επλφεηνπο ιφγνπο δελ έδσζαλ ζηε δεκνζηφηεηα ηελ αθξηβή 
εκεξνκελία, ηε ζέζε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ παξαπάλσ 
άζθεζε. 
 
ΙΡΑΚ: ΑΛΛΑΓΖ ΣΑΚΣΙΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΚΟΠΔΤΣΧΝ 

Ζ ηαθηηθή ησλ ειεχζεξσλ ζθνπεπηψλ ησλ 
αληηπάισλ ηεο πκκαρίαο ζην Ηξάθ, έρεη αιιάμεη 
θαη θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε πξνζαξκνγήο 
ζηα λέα δεδνκέλα. Δπί ζεηξά εηψλ ε εθπαίδεπζε 
ηνπ ζηξαηνχ βαζηδφηαλ ζην γλσζηφ ζελάξην ηεο 
παξνπζίαο ειεχζεξνπ ζθνπεπηή ζε απφζηαζε 
εθαηνληάδσλ κέηξσλ ή αθφκε θαη άλσ ησλ ρηιίσλ 
κέηξσλ. κσο ζχκθσλα κε εηδηθνχο ηνπ Training 
and Doctrine Command ζην πεδίν ηεο κάρεο ηα 
πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά. ήκεξα νη 
ειεχζεξνη ζθνπεπηέο ζην Ηξάθ πξνζβάινπλ 
ζηφρνπο απφ απφζηαζε 50 κέηξσλ επεηδή ε 
επίπησζε ηεο αθνπζηηθήο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ 
δηαηαξάζζεη ηελ ηθαλφηεηα αληίδξαζεο γεγνλφο 
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πνπ νδεγεί ζε αλαπξνζαξκνγή ηεο ηαθηηθήο ηεο εθπαίδεπζεο. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί 
αλάινγα θαη ε εθπαίδεπζε ησλ Ακεξηθαλψλ ζην Ηξάθ, ηαμίδεςε πξφζθαηα ζηε ρψξα απηή 
νκάδα ειεχζεξσλ ζθνπεπηψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη ηαθηηθέο, ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα 
ηνπο ζηξαηηψηεο πνπ δέρνληαη επίζεζε ειεχζεξνπ ζθνπεπηή. ηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο 
ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζηνλ ζηξαηηψηε πνπ έπεζε ζχκα 
ειεχζεξνπ ζθνπεπηή πξνθεηκέλνπ λα κελ ηξαπκαηηζηνχλ/ ζθνησζνχλ θαη ηα άηνκα πνπ ζα 
ζπεχζνπλ πξνο βνήζεηά ηνπ επεηδή νπζηαζηηθά δελ ζα  κπνξέζνπλ λα εληνπίζνπλ ηελ 
θαηεχζπλζε ηεο ζθαίξαο θαη ηνπ ζθνπεπηή. Σν λέν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είλαη ζε θάζε 
εμέιημεο αιιά αλακέλεηαη ζχληνκα λα ηεζεί ζηελ ελέξγεηα. 
 

ΙΠΑΝΙΑ: ΣΟ ΝΔΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΙΑ JIHAD ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΟΝΙΑ 
Ζ έληνλε θαη δπλακηθή παξνπζία Ηζιακηζηηθψλ νκάδσλ θαη δηθηχσλ κέζα θαη γχξσ απφ ηε 
Βαξθειψλε, θαζηζηά ηελ επαξρία ηεο Καηαινλίαο (ηε βφξεηα απηφλνκε πεξηνρή ηεο Ηζπαλίαο), 

ην Δπξσπατθφ θέληξν ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ al-Qaeda. χκθσλα κε αμησκαηνχρνπο ηεο 
αληηηξνκνθξαηηθήο ππεξεζίαο ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Spanish 
Confederation of Police θαη δηαθφξσλ εηδηθψλ ζε ζέκαηα 
ηξνκνθξαηίαο, ε Καηαινλία έρεη θαηαζηεί ε «βαζηθή εζηία» ηεο 
jihadi ηξνκνθξαηίαο ζηελ Ηζπαλία θαη απνηειεί ην κεγαιχηεξν 
θέληξν ζηξαηνιφγεζεο ζηελ Δπξψπε (εθεκεξίδα La 
Vanguardia – 3 Ηνπλίνπ 2007). Σξεηο είλαη νη α πφιεηο κε ηελ 
κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα: Badalona, Santa Coloma de 
Gramenet θαη Sant Adria de Besos. Κάζε κήλα πεξίπνπ 3-5 
Μνπζνπικάλνη θάηνηθνη Καηαινλίαο ηαμηδεχνπλ ζην Ηξάθ, ηελ 
Σζεηζελία θαη ην Αθγαληζηάλ γηα εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα 

ηξνκνθξαηίαο. Αξθεηά άηνκα απφ απηά πνπ ζηξαηνινγνχληαη είλαη γελλεκέλα ζην εμσηεξηθφ – 
ζην Βέιγην θαη ηε Γαιιία. Ζ ηνπηθή κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα ρξεζηκνπνηεί ηε ζηξαηεγηθή ηεο 
«δπηηθνπνίεζεο» θαη πξνηξέπεη ηα κέιε ηεο λα θνξνχλ ηδηλ θαη ζχγρξνλα ξνχρα γηα λα 
ελζσκαησζνχλ θαιχηεξα ζηελ θνηλσλία ηεο Καηαινλίαο. ηε ζπλέρεηα κεηαηίζεληαη ζε 
κηθξφηεξεο πφιεηο φπνπ θάπνηνο ρνξεγφο (sponsor) αλαιακβάλεη λα ηνπο βξεη δνπιεηά. Οη 
πιένλ πεξηδήηεηνη «λένη καρεηέο» είλαη θπζηθά εθείλνη πνπ έρνπλ ζηξαηησηηθή πξνυπεξεζία 
(ζην Μαξφθν ή ηελ Αιγεξία). Απφ ην 2001, ην 31% ησλ θπιαθηζκέλσλ Ηζιακηζηψλ 
ηξνκνθξαηψλ έρνπλ ζπιιεθζεί ζηελ Καηαινλία θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη Μαξνθηλνί. Ζ 
Καηαινλία θηινμελεί πεξίπνπ 300.000 Μνπζνπικάλνπο εθ ησλ νπνίσλ νη 100.000 είλαη 
Μαξνθηλνί κεηαλάζηεο. κσο νη πξαγκαηηθέο εθηηκήζεηο κηινχλ γηα πεξίπνπ 1 εθαηνκκχξην 
κεηαλάζηεο 
 

ΖΠΑ: ΘΔΡΜΙΚΖ ΚΑΣΑΠΛΖΞΙΑ ΚΑΙ ΑΣΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 
Σα άηνκα πνπ θέξνπλ αηνκηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ 

(ΑΠΔ) πξέπεη λα 
πξνζέρνπλ φρη κφλνλ 
ηνπο επηθίλδπλνπο 
παξάγνληεο πνπ 
θαινχληαη λα 
αληηκεησπίζνπλ αιιά 
θαη άιια ζεκαληηθά 
ζέκαηα φπσο ε ζεξκηθή 
θαηαπιεμία. Οη 

ζηξαηησηηθνί θαη νη πνιίηεο πνπ θέξνπλ ΑΠΔ έρνπλ 
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επείγνπζα αλάγθε γηα έλα γξήγνξν ηξφπν θαζνξη-ζκνχ ησλ αζθαιψλ ρξφλσλ παξακνλήο 
εληφο ηνπ ΑΠΔ πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηε ζεξκηθή θαηαπιεμία πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη 
ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο αιιά θαη ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή. Ο PPE Heat Stress Calculator είλαη κηα 
εθαξκνγή πνπ «ηξέρεη» ζε θνξεηή ζπζθεπή PDA (personal digital assistant) κε ιεηηνπξγηθφ 
ζχζηεκα Pocket PC. To ινγηζκηθφ αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξεία Geomet κε ηε ρνξεγία ηεο 
ππν-νκάδαο CBRNC ηνπ Technical Support Working Group. Σν ελ ιφγσ ινγηζκηθφ δηαζέηεη 
αιγφξηζκνπο πξφβιεςεο ζεξκηθήο θαηαπιεμίαο βάζεη αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηχπνπ ΑΠΔ, 
επηπέδσλ εξγαζίαο θαη δηάξθεηα θαη ραξαθηεξηζηηθά πεξηβάιινληνο βάζεη ησλ νπνίσλ 
ππνινγίδεη ηνπο δηάθνξνπο ρξφλνπο παξακνλήο θαη ηνλ κέγηζην ρξφλν παξακνλήο 
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν ζεξκηθήο θαηαπιεμίαο. Δίλαη θηιηθφ πξνο ηνλ 
ρξήζε κε απιέο νζφλεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θαη ελζσκαησκέλε «βνήζεηα». Ο ππνινγηζηήο 
είλαη δηαζέζηκνο ζε δχν κνξθέο : (α) κφλνλ ην ιεηηνπξγηθφ (software) ή (β) ην ιεηηνπξγηθφ καδί 
κε ηε ζπζθεπή PDA 

ΚΔΝΤΑ: ΑΠΟΚΣΖΖ ΤΛΛΟΓΖ ΑΝΙΥΝΔΤΖ ΠΤΡΖΝΙΚΧΝ ΟΠΛΧΝ 

Απφ ηνλ Ηνχλην 2007 ε Κέλπα δηαζέηεη εμνπιηζκφ 
αλίρλεπζεο ππξεληθψλ, ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ φπισλ 

ζηα ζχλνξά ηεο θαη ζε άιια ζεκεία εηζφδνπ. Σα άηνκα πνπ 
εηζέξρνληαη θαη εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα ζα πξέπεη λα πεξλάλε απφ 

ιεπηνκεξείο ειέγρνπο απφ ηνπο ηεισλεηαθνχο ππαιιήινπο. Ο εμνπιηζκφο απνηειεί 
δσξεά ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ πξνο ηελ Κέλπα θαη ζπλνδεχεηαη απφ αλάινγα πξνγξάκκαηα 
εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο ηεο ρψξαο. 

Μ ΒΡΔΣΑΝΙΑ: ΜΔΑ ΣΟ ΜΤΑΛΟ ΔΝΟ ΒΟΜΒΙΣΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 

χκθσλα κε αθαδεκατθνχο εξεπλεηέο ηνπ University of Nottingham, School of Politics and 
International Relatons, νη βνκβηζηέο απηνθηνλίαο δελ είλαη δηαλνεηηθά θαζπζηεξεκέλνη νχηε 
ςπρηθά δηαηαξαγκέλα άηνκα αιιά δξνπλ ινγηθά αλαδεηψληαο ηα «πιενλεθηήκαηα» πνπ ζα 
ηχρνπλ φληαο κέιε κηαο θιεηζηήο ζξεζθεπηηθήο 
επηρείξεζεο. Οη επηζηήκνλεο απηνί δειψλνπλ φηη 
δελ είλαη αθξηβήο ε ηξέρνπζα εηθφλα ησλ 
ζξεζθεπηηθά θαλαηηθψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί πιχζε 
εγθεθάινπ, είραλ ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ζηελ 
παηδηθή ηνπο ειηθίαο θαη έρνπλ βηψζεη ηε θηψρεηα 
θαη ηε δπζηπρία. Αλ θαη ε ζξεζθεία έρεη θεληξηθφ 
ξφιν – ππάξρνπλ θαη ιίγεο πεξηπηψζεηο 
επηζέζεσλ απηνθηνλίαο ρσξίο ζξεζθεπηηθφ 
ππφβαζξν, ν βνκβηζηήο απηνθηνλίαο ππνθηλείηαη 
θαη έλαλ ηξφπν ζθέςεο ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν.  
Πξφθεηηαη γηα ηελ επηζπκία λα απνηειέζεη κέξνο 
κηαο νκάδαο πνπ δηαθαηέρεηαη απφ δχλακε θαη 
αιιειεγγχε θαη ε νπνία ελζαξξχλεη ηα κέιε ηεο λα 
αθνζησζνχλ νινθιεξσηηθά ζηνπο ζπιινγηθνχο 
ζθνπνχο ηεο νκάδαο. Σν λα είλαη κέιε κηαο 
κνλαδηθήο νκάδαο κε πνιχ απζηεξά πηζηεχσ απαηηεί έληνλε αθνζίσζε θαη βαζεηά πίζηε θαη 
απηνζπζία. Έηζη νη βνκβηζηέο απηνθηνλίαο ππνθηλνχληαη  απφ κηα «απιή αλάιπζε 
επηπηψζεσλ-νθέινπο» θαηά ηελ νπνία «ηα νθέιε» ηεο απηνθαηαζηξνθήο ππεξηεξνχλ ησλ 
επηπηψζεσλ. Σα νθέιε αλακέλνληαη, απφ ηνλ ηξνκνθξάηε, λα είλαη ηφζν κεγάια – επίηεπμε 
ζπιινγηθψλ ζηφρσλ, ππφζρεζε πιενλεθηεκάησλ κεηα-ζάλαηνλ δσήο θιπ, πνπ ππεξηεξνχλ ηνπ 
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θφζηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ππάξρεη έλαο «γάκνο» κεηαμχ βίαο θαη ζξεζθείαο κέζσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ βνκβηζηή απηνθηνλίαο ζηελ νκάδα. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε πξάμε ησλ 
βνκβηζηψλ απηνθηνλίαο εξκελεχεηαη σο πξάμε πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηε ινγηθή θαη φρη σο 
θίλεζε κε ζενινγηθή ή παξάινγα θίλεηξα. Γηα λα θεξδίζεη θαλείο ηα ζπιινγηθά πιενλεθηήκαηα 
ηεο ζπκκεηνρήο ζε κηα απζηεξή νκάδα απαηηείηαη απηνζπζία ζπρλά αθξαίσλ επηπέδσλ. Ζ 
πξάμε ησλ βνκβηζηψλ απηνθηνλίαο απνηειεί επέθηαζε απηήο ηεο απηνζπζίαο – ηελ ππέξηαηε 
επέθηαζε. Σέινο, ππάξρεη αληίξξεζε εθ κέξνπο ησλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα 
άπνςε φηη ε θηψρεηα, ε απνκφλσζε θαη ε έιιεηςε κφξθσζεο απνηεινχλ ηππηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ βνκβηζηψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Γηα παξάδεηγκα, ν Mohammad Sidique 
Khan πνπ αλαηηλάρζεθε ζην Λνλδίλν ζηηο 7 Ηνπιίνπ 2005 δνινθνλψληαο 6 άηνκα ήηαλ 30 
εηψλ κε ηε δηθή ηνπ νηθνγέλεηα θαη εξγαδφηαλ ζε ζρνιεία παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Οη 
πξφζθαηα εκπιεθφκελνη ζηηο επηζέζεηο ζην Λνλδίλν θαη ην αεξνδξφκην ηεο Γιαζθψβεο 
(Ηνχληνο/Ηνχιηνο 2007) ήηαλ φινη ηαηξνί. 

Μειέηεο απηνύ ηνπ είδνπο απνηεινύλ απόδεημε ηεο άπνςεο όηη είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθό λα γλσξίδεη θαλείο ζε βάζνο ηνλ αληίπαιν/ερζξό ηνπ. Όηαλ πξνζπαζνύκε λα 

εξκελεύζνπκε πξάμεηο θαη ηαθηηθέο κε βάζεη ηα δηθά καο δεδνκέλα, ηε δηθή καο 

θνπιηνύξα θαη ηηο δηθέο καο ηαθηηθέο θαη πξαθηηθέο ην απνηέιεζκα είλαη πάληα 

απνγνεηεπηηθό, ζπλήζσο κε κεγάιν νηθνλνκηθό θόζηνο θαη ελίνηε κε θόζηνο δσήο. 

 

 ΖΠΑ: ΡΗΝΗΚΟ SPRAY ΚΑΣΑ ΣΖ ΑΛΛΑΝΣΗΑΖ 

Πνιχ πξφζθαηα ε θαξκαθεπηηθή εηαηξεία DOR BioPharma™ αλαθνίλσζε ηελ παξαζθεπή 
ελφο λένπ πνιπδχλακνπ εκβνιίνπ θαηά ηεο αιιαληίαζεο ην νπνίν κπνξεί λα ρνξεγεζεί κε ηε 
κνξθή ξηληθνχ spray. To λέν εκβφιην, κε ηελ νλνκαζία BT-VACC πεξηέρεη 3 ππνκνλάδεο ηεο 
ηνμίλεο πνπ δελ είλαη ηνμηθέο θαη αλνίγεη ην δξφκν γηα ελδνξηληθά θαη εηζπλεφκελα εκβφιηα 
θαηά ηεο αιιαληνηνμίλεο θαη ίζσο ζην κέιινλ γηα εκβφιηα γηα ρνξήγεζε απφ ηνπ ζηφκαηνο. 
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Disclaimer 
 

The CBRN-Terrorism Newsletter is printed monthly by the Department of CBRN Hospital Defence, Army 
General Hospital of Athens, Greece and distributed on-line, free of charge. The views and opinions 
expressed herein are those of the author, not the Ministry of Defence or its elements.  The contents do 
not necessarily reflect the official Hellenic Army General Staff’s position, and do not change or 
supersede any information in other Hellenic Army publications.  Use of news items constitutes neither 
affirmation of their accuracy, nor product endorsement. This professional bulletin aims for official 
dissemination of material designed to keep Chemical Soldiers knowledgeable of current and emerging 
developments to enhance their professional development. Both articles and pictures are unclassified 

from open sources worldwide. 
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