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Οι ερευνητές εκτιµούν ότι οι 
δρόµοι ανθρώπων και χι-
µπατζήδων χώρισαν πριν 

από 7 έως 8 εκατ. χρόνια (χω-
ρίς να αποκλείεται ότι αυτό συ-
νέβη πριν από 13 εκατ. χρόνια).
Ουάσινγκτον: Οι επιστήµονες 
πίστευαν έως τώρα ότι ο χωρι-
σµός των ανθρώπων από τους 
στενότερους γενετικά συγγενείς 
µας, τους χιµπατζήδες, συνέβη 
πριν από περίπου 6 εκατ. χρό-
νια, ενώ από τους κάπως πιο 
µακρινούς µας συγγενείς, τους 
γορίλες, πριν από 7 έως 9 εκατ. 
χρόνια. Όµως, νέες εκτιµήσεις 
από Γερµανούς και Αµερικα-
νούς ερευνητές µεταθέτουν πιο 
πίσω στο παρελθόν, κατά του-
λάχιστον ένα εκατ. χρόνια, τον 
διαχωρισµό των προγόνων µας 
από τους χιµπατζήδες και κατά 
αρκετά περισσότερα εκατoµµύ-
ρια χρόνια τον χωρισµό από 
τους γορίλες. Οι ερευνητές, µε 
επικεφαλής τη µοριακή ανθρω-
πολόγο Λίντα Βίτζιλαντ του πα-
νεπιστηµίου της Βοστόνης και 
του γερµανικού Ινστιτούτου Εξε-
λικτικής Ανθρωπολογίας Μαξ 
Πλανκ, που έκαναν τη σχετική 
δηµοσίευση στο περιοδικό της 
Εθνικής Ακαδηµίας Επιστηµών 
των ΗΠΑ (PNAS), σύµφωνα 
µε το «Science», εκτιµούν ότι οι 
δρόµοι ανθρώπων και χιµπα-
τζήδων χώρισαν πριν από 7 
έως 8 εκατ. χρόνια (χωρίς να 
αποκλείεται ότι αυτό συνέβη 
πριν από 13 εκατ. χρόνια), ενώ 
οι γορίλες είχαν τραβήξει τον 
δικό τους δρόµο πολύ νωρίτερα, 
πριν από 8 έως 19 εκατ. χρόνια. 
Η επανεκτίµηση βασίζεται σε 
έναν ακριβέστερο υπολογισµό 
για τη διάρκεια κάθε διαδοχικής 

γενιάς ενός είδους ζώων. Για 
παράδειγµα, στους ανθρώπους 
κάθε γενιά (η διαφορά ηλικί-
ας γονέων- παιδιών) έχει κατά 
µέσον όρο διάρκεια 29 ετών, 
ενώ οι αντίστοιχες γενιές στους 
χιµπατζήδες είναι 25 χρόνια και 
στους γορίλες 19 χρόνια. 

Επειδή, δεν έχουν βρεθεί 
σχεδόν καθόλου απολιθώµατα 
µεγάλων πιθήκων που να χρο-
νολογούνται πριν από εκατοµ-
µύρια χρόνια, ο υπολογισµός 
του χρόνου διαχωρισµού από 
τους ανθρώπους βασίζεται κυ-
ρίως σε γενετική ανάλυση των 
αποκλίσεων στις αλληλουχίες 
του DNA ανάµεσα στα τρία είδη 
(ανθρώπους- χιµπατζήδες- γο-
ρίλες), λαµβάνοντας επίσης 
υπόψη έναν εκτιµώµενο ρυθµό 
γενετικών µεταλλάξεων (δηλα-
δή πόσο γρήγορα εµφανίζονται 
νέες µεταλλάξεις στο DNA των 
πιθήκων και των ανθρώπων). 

Η όλη διαδικασία υπολο-
γισµού έχει όµως περιθώρια 
σφάλµατος, καθώς βασίζεται σε 
διάφορες αναπόδεικτες υποθέ-
σεις (πχ ότι ο ρυθµός µεταλλά-
ξεων είναι ίδιος σε όλα τα είδη 
πιθήκων ή ότι µένει σταθερός 
διαχρονικά). 

Χρησιµοποιώντας νέες µεθό-
δους υπολογισµού του µέσου 
ρυθµού µεταλλάξεων στους 
σύγχρονους ανθρώπους, η νέα 
µελέτη -παρακολουθώντας την 
αναπαραγωγή των σύγχρονων 
χιµπατζήδων και των γοριλών 
σε πολλές περιοχές- έκανε νέες 
ακριβέστερες εκτιµήσεις για 
τη µέση διάρκεια των γενεών 
στους πιθήκους διαχρονικά.

Έτσι, οι επιστήµονες διαπί-
στωσαν ότι οι µητέρες στους 

χιµπατζήδες έχουν ηλικία 11,7 
έως 45,4 ετών κατά τη γέννηση 
των παιδιών τους (µε µέση ηλι-
κία και άρα µέση διάρκεια των 
γενεών τα 25 έτη), ενώ στους 
γορίλες η ηλικία των µητέρων 
κυµαίνεται από 7,3 έως 38 έτη 
(µε µέση ηλικία των µητέρων, 
άρα και µέση διάρκεια των γενε-
ών τα 19,3 έτη). Συσχετίζοντας 
αυτές τις ακριβέστερες χρονικές 
διάρκειες των γενεών των πι-
θήκων µε δείγµατα DΝΑ από 
πιθήκους, που αποκαλύπτουν 
τον αριθµό των µεταλλάξεων 
από τη µία γενεά των ζώων στην 
άλλη, οι ερευνητές κατέληξαν 
στο συµπέρασµα ότι ο ρυθµός 
µεταλλάξεων στους µεγάλους 
πιθήκους είναι πιο αργός από 
ό,τι θεωρούσαν ως τώρα οι επι-
στήµονες. Αυτή η διαπίστωση 
έχει ως συνέπεια να αναθεω-
ρείται προς τα πίσω η εκτιµώ-
µενη εποχή διαχωρισµού των 
ανθρώπων από τους πιθήκους. 

Οι µεγάλες αποκλίσεις των 
ηµεροµηνιών διαχωρισµού των 
ειδών µεταξύ τους (7 έως 8 ή και 
13 εκατ. χρόνια για τους χιµπα-
τζήδες και 8 έως 19 εκατ. χρόνια 
για τους γορίλες) αποδίδονται 
από τη Λ. Βίτζιλαντ κυρίως στο 
γεγονός ότι υπάρχει ακόµα µε-
γάλη αβεβαιότητα για το κατά 
πόσον ο ρυθµός µεταλλάξεων 
στα τρία είδη έχει παραµείνει 
σταθερός µέσα στον χρόνο ή, 
αντίθετα, οι µεταλλάξεις ήσαν 
πιο γρήγορες παλαιότερα. Έτσι, 
είναι πολύ πιθανό ότι νέες έρευ-
νες στο µέλλον θα αναθεωρή-
σουν και πάλι την ηµεροµηνία 
που διαχωρίστηκαν τα είδη, κα-
θώς το θέµα παραµένει ανοικτό 
από επιστηµονικής πλευράς.

Τα συγχαρητήριά του στους 
επιστήµονες της NASA εξέ-
φρασε ο Μπαράκ Οµπάµα, 

αναφερόµενος στην επιτυχηµέ-
νη αποστολή του Curiosity στον 
Αρη. Είχε όµως και ένα αίτηµα 
να διατυπώσει: «Αν έρθετε σε 
επαφή µε Αρειανούς, θα ήθελα 
να µε ενηµερώσετε» είπε αστειευ-
όµενος. Το Curiosity προσεδαφί-
στηκε στον Άρη την περασµένη 
εβδοµάδα και αναζητεί ίχνη ζωής 
στον πλανήτη. Συλλέγει επίσης 
πληροφορίες για µια ενδεχόµε-
νη επανδρωµένη αποστολή στο 
µέλλον. Ο Αµερικανός πρόε-
δρος επισήµανε πως χάρη στην 
αφοσίωση των επιστηµόνων της 
NASA το Curiosity προσέλκυ-

σε την προσοχή εκατοµµυρίων 
ανθρώπων σε όλον τον κόσµο. 
Είστε τα παραδείγµατα της αµε-

ρικανικής τεχνογνωσίας στην 
επιστήµη και τον τοµέα της µηχα-
νικής, κατέληξε ο Οµπάµα.

Προγενέστερος 
ο χωρισµός ανθρώπων και χιµπατζήδων, 
σύµφωνα µε νέες εκτιµήσεις

ΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣΑΝ ΝΩΡΙΤΕΡΑ

«ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ» 

«Συγχαρητήρια για το Curiosity, αν βρείτε 
Αρειανούς ενημερώστε με» είπε ο Ομπάμα στη NASA

O Μπ. Οµπάµα συνοµιλεί τηλεφωνικώς µε τους επιστήµονες της NASA.


