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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ 
συμμερίζεται το πένθος για τον εκλιπόντα

Θεόδωρο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
εκφράζει τα πιο θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Με θλίψη και συγκίνηση μάθαμε για τον θάνατο του κορυφαίου και 
πολυβραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού του “Μεγαλέξανδρου” 

του “Θιάσου” και άλλων ταινιών.
Όλοι πενθούμε τον μεγάλο Έλληνα σκηνοθέτη που με τα έργα του τίμησε 

την Ελλάδα μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου.
Καλό σου ταξίδι αξέχαστε Θεόδωρε, θα σε θυμόμαστε πάντα…

Από το Διοικητικό Συμβούλιο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΟΥΑΛΙΑΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Επιστήµονες από τις ΗΠΑ 
υποστηρίζουν ότι µπορούν 
να προβλέψουν µε ακρίβεια 

έως 85% εάν κάποιος θα ζήσει 
µέχρι τα 100 του χρόνια, χάρη 
σε ένα νέο γενετικό τεστ που 
επινόησαν. Οι επιστήµονες δη-
µιούργησαν το τεστ αναλύοντας 
το DNAεκατοντάδων αιωνόβιων 
ανθρώπων, στους οποίους εντό-
πισαν κοινές γενετικές µεταλλα-
γές, οι οποίες είναι πιθανό να 
έχουν συµβάλλει στην ασυνήθι-
στη µακροζωία τους.

Και αυτό, διότι φαίνεται πως 
τους προσδίδουν γενετική προδι-
άθεση για µακρά και υγιή ζωή - 
λ.χ. καθυστερώντας ή αποτρέπο-
ντας την έναρξη νοσηµάτων που 
σχετίζονται µε την ηλικία, όπως η 
καρδιοπάθεια και η άνοια.

Τα γονίδια αυτά µπορεί να εξη-
γούν γιατί η µακροζωία τείνει να 
εµφανίζεται σε ολόκληρες οικο-
γένειες, παρά την ύπαρξη παρα-
γόντων του τρόπου ζωής όπως το 
κάπνισµα και η κακή διατροφή 
που θα έπρεπε να την έχουν δι-
αταράξει. Το τεστ που επινόησαν 
οι ειδικοί από την Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου της Βοστώ-
νης, έχει ποσοστό ακρίβειας 60% 
έως 85%, αναλόγως µε την ηλι-
κία του εξεταζοµένου.

Η µεγαλύτερη ακρίβεια παρα-
τηρείται σε προχωρηµένης ηλι-
κίας άτοµα, γεγονός που υποδη-
λώνει ότι είναι µάλλον απίθανο 
να χρησιµεύσει ως προάγγελος 
µακροζωίας σε νεαρή ηλικία.

Εντούτοις, η δυνατότητά του 
να εντοπίζει οµάδες ατόµων µε 
κοινά γονίδια µακροζωίας, µπο-
ρεί να συµβάλλει στην εξεύρεση 
νέων θεραπειών για τα νοσήµα-
τα του γήρατος. Τα νέα ευρήµατα 
αποτελούν συνέχεια προγενέστε-
ρων στοιχείων, τα οποία η ίδια 
ερευνητική οµάδα δηµοσίευσε 
στην επιθεώρηση «Science» το 

2010 αλλά απέσυρε τον Ιούλιο 
του 2011 επειδή υπήρχαν κά-
ποια τεχνικά προβλήµατα µε την 
ανάλυσή τους.

Στο νέο άρθρο τους, το οποίο 
πριν από τη δηµοσίευσή του 
αξιολόγησε ανεξάρτητη οµάδα 
επιστηµόνων από το Πανεπι-
στήµιο Γέιλ, ο δρ Τόµας Περλς, 
γεροντολόγος και αναπληρωτής 
καθηγητής Ιατρικής στο Πανε-
πιστήµιο της Βοστώνης, και οι 
συνεργάτες του, εµπλουτίζουν 
τα αρχικά στοιχεία µε νέες ανα-
λύσεις και ένα πρόσθετο δείγµα 
υπεραιωνόβιων εθελοντών, µέ-
σης ηλικίας 107 ετών. Τα άτο-
µα που ξεπερνούν τα 100α τους 
γενέθλια αποτελούν ιδανικό 
µοντέλο υγιών γηρατειών, διότι 
γενικώς δεν αρχίζουν να εκδη-
λώνουν προβλήµατα υγείας πριν 
τα 95 τους χρόνια. Αν και οι ει-
δικοί πιστεύουν πως η γενετική 
επηρεάζει κατά µόλις 20-30% τις 
πιθανότητές µας να φτάσουµε στα 
90 µας χρόνια, τα νέα ευρήµατά 

υποδηλώνουν πως η επίδραση 
των γονιδίων είναι µεγαλύτερη 
στα 80 και στα 90 µας απ’ ό,τι 
νωρίτερα.

Στη µελέτη, αναλύθηκε το γονι-
δίωµα 801 αιωνόβιων και υπε-
ραιωνόβιων εθελοντών (είχαν 
ηλικία από 100 έως 119 ετών) 
και συγκρίθηκε µε αυτό 914 υγι-
ών εθελοντών µικρότερης ηλι-
κίας. Στόχος ήταν να βρεθούν 
γενετικά χαρακτηριστικά ειδικά 
για τους υπερήλικες. Συνολικά, 
βρέθηκαν 281 γενετικές µεταλλα-
γές οι οποίες φαίνεται να παίζουν 
ρόλο στη γήρανση. Τις µεταλλα-
γές αυτές κατόρθωσαν οι ερευνη-
τές να χωρίσουν σε 26 διαφορε-
τικές «γενετικές υπογραφές», οι 
οποίες χαρακτηρίζουν το 90% 
των υπερηλίκων της µελέτης.

«Τα νέα ευρήµατα υποδηλώ-
νουν ότι τα γονίδια είναι πολύ 
πιο σηµαντικά για να καθοριστεί 
εάν ένας άνθρωπος θα περάσει 
τα 100 του χρόνια, παρά για το 
αν θα φτάσει στα 85 του», 

Τεστ DNA δείχνει 
αν θα περάσουµε τα 100




