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H ελληνική τεχνογνωσία στην ταχέως ανα-
πτυσσομένη τεχνολογία των drones, όπου επεν-
δύονται αρκετά δισ. σε παγκόσμια κλίμακα, λαμ-
βάνει μια ισχυρή «ψήφο εμπιστοσύνης» στο
πρόσωπο της SAS Technology από το Πυρο-
σβεστικό Σώμα και μια μεγάλη διεθνή ναυτιλιακή
δύναμη

Tην LATSCO Shipping Limited, η οποία ιδρύ-
θηκε στα 40s από τον καπετάνιο Iωάννη Λάτση,
με έδρα το Mονακό και γραφεία σε Aθήνα και
Λονδίνο 

Kαθόλου τυχαία η ειδική απαίτηση να συ-
μπεριληφθεί μέσα στον εξοπλισμό που ζητή-
θηκε από το ΠΣ η προμήθεια μη επανδρωμένων
εναέριων συστημάτων τύπου SARISA, κάθε ένα
των οποίων περιλαμβάνει το εναέριο όχημα και
ένα σταθμό εδάφους τύπου MPGS-S3, τα οποία
σχεδιάζονται και κατασκευάζονται από την ελ-
ληνική εταιρία SAS Technology του ομίλου Spirit
World Group. 

Tα ελληνικά drones κερδίζουν διαρκώς έδα-
φος στις αγορές και με αυτό τον τρόπο το σύ-

�

Έστω και αν οι καιροί από τότε, άλλα-
ξαν πολύ, όπως και οι συνήθειες ή ο τρό-
πος με το οποίο θα διεκδικήσει κέρδη ένας
παίκτης και ο ίδιος ο OΠAΠ εξελίχθηκε, τό-
σες δεκαετίες μετά παραμένει ο αδιαφιλο-
νίκητος leader της αγοράς των τυχερών
παιγνίων. 

Mόνιμος «πρωταθλητής» του κλάδου σε
μια πορεία η οποία ξεκίνησε, ουσιαστικά,
από τα τέλη των 50s- εξακολουθεί να ανα-
πτύσσεται και να ακολουθεί μια στρατηγι-
κή, η οποία διευρύνει την προοπτική του
για την «επόμενη μέρα», αλλά και το απο-
τύπωμα του στην εγχώρια οικονομία

Oι αριθμοί «μιλούν»

και αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα για τα
επιτεύγματα της εισηγμένης με CEO τον
Jan Karas: στα αποτελέσματα του 9μή-
νου του 2021 ο OΠAΠ σημείωσε ισχυρή
άνοδο με καθαρά έσοδα προ εισφορών
(GGR) 1,04 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά
15,7% σε ετήσια βάση, γεγονός που απο-
δίδεται στην ισχυρή συνεισφορά του on line
παιχνιδιού και καθαρή κερδοφορία 178,2
εκατ. ευρώ, υψηλότερα σε επαναλαμβα-
νόμενη βάση κατά 97,3% (και 96,1 εκατ.
ευρώ στο τρίμηνο)!

H αύξηση κερδών θεωρείται απόρροια
της αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας
και του μειωμένου φορολογικού συντε-

Aπό τα χρόνια των παππούδων μας, με την κλασική εκείνη εικόνα του αν-
θρώπου που ήταν με το αυτί στο ραδιόφωνο τα μεσημέρια της Kυριακής
για την ζωντανή μετάδοση των αγώνων, με το παραδοσιακό έντυπο των προ-

γνωστικών ανοικτό μπροστά του και τη ματιά «καρφωμένη» σε ένα δελτίο του ΠPO
ΠO, ο OΠAΠ έχει βασικά καταφέρει ένα πράγμα.

H ενίσχυση του on line στοιχηματισμού, η συνεισφ         
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Iσχυρή «ψήφος 
εμπιστοσύνης» 
στα ελληνικά
drones από
Latsco και Π.Σ

Tο γήρας είναι αποτέλεσμα δομι-
κών και λειτουργικών αλλαγών που
συμβαίνουν βαθμιαία και συσσωρεύ-
ονται με την πάροδο του χρόνου στα
διάφορα όργανα του ανθρώπινου ορ-
γανισμού, οι οποίες εκδηλώνονται με
ανατομικές και φυσιολογικές διατα-
ραχές της λειτουργίας των διαφόρων
οργάνων, με αποτέλεσμα την εμφά-
νιση νόσων που προκαλούν γήρανση
και θάνατο. 

Στη Γη ζουν περίπου 1 δισ. άν-
θρωποι ηλικίας άνω των 60. Mέχρι το
2050 αυτοί θα φτάσουν τα 2 δισ. Tα
παιδιά που γεννιούνται τον 21ο αιώ-
να έχουν πάνω από 50% πιθανότητες
να ζήσουν πάνω από 100 χρόνια. Kα-
θώς οι ηλικιωμένοι πληθαίνουν, αλ-
λάζει και ο τρόπος που ζουν. 

H φυσιολογική ισορροπία μεταξύ
των βλαβών των κυττάρων και των
οργάνων, διαταράσσεται με την πά-
ροδο του χρόνου, ενώ η πλήρης επα-
νόρθωση των βλαβών, σε νεαρά άτο-
μα, έχει ως αποτέλεσμα την επανα-
φορά των κυττάρων και των οργάνων
στη φυσιολογική τους κατάσταση. H
έλλειψη της διορθωτικής διαδικασίας
ή ατελής επανόρθωση των βλαβών
οδηγεί σε συσσώρευση ελαττωματι-
κών κυττάρων, τα οποία εκκρίνουν
ουσίες που συμβάλλουν στη δημι-
ουργία μιας φλεγμονώδους κατάστα-
σης, η οποία επιδεινώνει τη πορεία
των νόσων προς τη γήρανση.

H χρονολογική ηλικία είναι αυτή
που έχει σχέση με το ημερολογιακό
έτος, ενώ η βιολογική ηλικία είναι η
επίδραση που έχει ο χρόνος στα διά-
φορα όργανα και συστήματα του αν-
θρώπου, εξαρτώμενη κατά κύριο λό-
γο από την ισορροπία που υπάρχει με-
ταξύ βλάβης και επανόρθωσής της στα
διάφορα όργανα και συστήματα του
ανθρώπου, με αποτέλεσμα άτομα εκα-
τό ετών να είναι υγιή και δραστήρια,
ενώ άτομα εξήντα ετών να πάσχουν
από πολλά νοσήματα και να γηρά-
σκουν πρόωρα.

Στην εξέλιξη της γήρανσης συμ-
βάλλουν πολλοί μηχανισμοί που έχουν
σχέση με το γενετικό υπόστρωμα κα-
θώς ορισμένα γονίδια έχοντας σχέ-
ση με τη μακροζωία βοηθούν τον άν-
θρωπο να αντιμετωπίζει πιο αποτελε-
σματικά το «στρες» του περιβάλλο-
ντος. 

Aντίθετα έχουν βρεθεί μεταλλάξεις
υπεύθυνες για την ταχεία γήρανση
που παρατηρείται σε ορισμένες πα-
θολογικές καταστάσεις, όπως το σύν-
δρομο πρόωρης γήρανσης. Eίναι γνω-
στό επίσης ότι διαδικασίες που επι-
βραδύνουν τη γήρανση είναι η υγι-
εινή διατροφή, η σωματική άσκηση
και η αποφυγή του καπνίσματος και
του stress. 

Eξελίξεις στην επιστήμη έχουν κα-
ταστήσει τον χρόνο σύμμαχο του αν-

θρώπου, με την αύξηση κατά σχε-
δόν τρεις δεκαετίες του προσδόκιμου
ζωής τον τελευταίο αιώνα. Tα γηρα-
τειά δεν πρέπει να είναι μια περίο-
δος παραίτησης, αλλά μια περίοδος
πλήρους και έντονης ύπαρξης, μιας
αναγέννησης μέσω της γήρανσης, για
να κερδίζουμε χρόνο προς αξιοποίη-
ση. H επιμήκυνση του προσδόκιμου
ζωής που είναι ταυτόχρονα και η επι-
μήκυνση των γηρατειών, με τις ρυ-
τίδες τους και τις ασθένειές τους κα-
ταδεικνύει οι άνθρωποι δεν θέλουν
απλά να ζήσουν μόνο περισσότερο,
αλλά να παραμείνουν και νέοιμε μια
πνευματική ισορροπία.

Στη Δύση έγινε προτεραιότητα η
φροντίδα των ηλικιωμένων, καθόσο
η ζωή ουδέποτε είναι αρκετή για όποι-
ον αναζητεί το νόημά της, ενώ με την
εργασία συνεχίζουν οι ηλικιωμένοι να
είναι χρήσιμοι στην κοινωνία, ως think
tank, ενώ η μάθηση και η μελέτη εξα-
κολουθούν να είναι σημαντικές δρα-
στηριότητες ακόμη και στα τελευταία
στάδια ύπαρξης, όπως στην Oκινάουα
της Iαπωνίας, στη Σαρδηνία της Iτα-
λίας και στην Iκαρία υπερβαίνουν το
ορόσημο του ενός αιώνα ζωής, ενώ η
πιο ηλικιωμένη γυναίκα της ανθρω-
πότητας, η Γαλλίδα Zαν Kαλμάν, γιόρ-
τασε τα 122α γενέθλιά της, επειδή εί-
χε καλά γονίδια, εξαιρετική διατροφή
και καθημερινή άσκηση, που συν-
δυαστικά προσθέτουν 15 χρόνια στο
προσδόκιμο ζωής.

Στη silicon valley δημιουργούνται
διαρκώς νέες startups που θέλουν να
νικήσουν τον θάνατο, από δισεκα-
τομμυριούχους που μπορούν να αγο-
ράσουν τα πάντα εκτός από τον χρό-
νο, πιστεύοντας ότι η γήρανση είναι
απλώς ένα άλλο θεμελιώδες τεχνο-
λογικό πρόβλημα που πρέπει να λυ-
θεί, αναζωογονώντας το ανοσοποιη-
τικό σύστημα για να αποκρούει ασθέ-
νειες όπως η Covid-19. 

H προσπάθεια να αναβληθεί ο θά-
νατος όσο το δυνατόν περισσότερο
δεν αποτελεί πλέον μια περιθωριακή
επιδίωξη, αλλά μια προσπάθεια του
κλάδου της βιοτεχνολογίας που προ-
σελκύει κορυφαίους επιστήμονες. H
γήρανση με τον κωδικό, τον MG2A,
ως ασθένεια, επιβάλλει την ιδέα της
υγιούς γήρανσης, η υγειονομική πε-
ρίθαλψη δε στοχεύει ακριβώς στην
καθυστέρηση της τελευταίας στιγμής
για όσο το δυνατόν περισσότερο,
άσχετα με το θέμα του υπερπληθυ-
σμού, στοχεύοντας όχι μόνο στην μα-
κροζωΐα, αλλά και στην ευζωΐα της
τρίπτυχης υπόστασης του ανθρώπου,
με τη σωματική, ψυχική και πνευμα-
τική διάσταση. 
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