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ΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΝΟ 
«Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ»

ΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ τΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ τωΝ πΥΡΟπΛΗΚτωΝ τΗΣ ΧΙΟΥ
Panchian Federation oF australia ltd

Fire Victims oF chios
Bank oF cyPrus • BsB: 941201 • a/n: 204152 001

Στο 1633 ΑΜ ραδιοέρανος 28/10/12 από 8 π.μ. - 12 μ.μ.
Επίσης, έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που μας εμπιστευθήκατε 

την διοίκηση του συλλόγου μας. Σε όλο αυτό το διάστημα προσπαθήσαμε να φανούμε 
αντάξιοι της εμπιστοσύνης που μας περιβάλατε.

Όπως ορίζει το καταστατικό λάβαμε την απόφαση διεξαγωγής 
Γενικής Συνέλευσης.

Γενική Συνέλευση 21 Οκτωβρίου 2012
Κυριακή και ώρα 2 μ.μ. 

στο Greek Orthodox Community Club
206-210 Lakemba St., Lakemba NSW 2195

Επίσης σας υπενθυμίζουμε τον ετήσιο χορό μας

Ετήσιος Χορός
Πανηγυρική Χοροεσπερίδα για την 100η επέτειο

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012

Στην αίθουσα Scots Club 29 Burrows Street
Arncliffe NSW 2205

Ώρα 7 μ.μ. μέχρι 1 π.μ., Ζωντανή Ορχήστρα.

Είσοδος $60 (Meals and Drinks included). Παιδιά κάτω των 12 ετών $20.
Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν αποκλειστικά 

για την ενίσχυση των θυμάτων της πρόσφατης πυρκαγιάς που έπληξε το νησί μας.

Για κρατήσεις θέσεων: Παντελής Κολοκυθάς 0418 255 598

Θέματα προς συζήτηση: 
1. Ανάγνωση και έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνέλευσης
2. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου και αναφορά για τα πεπραγμένα
3. Οικονομικός απολογισμός / ισολογισμός
4. Εκλογές
5. Διάφορα θέματα

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα προσφερθούν μεζέδες, 
ποτά και αναψυκτικά.
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Γονίδιο µειώνει την... κολυµβητική ικανότητα των σπερµατοζωάριων
Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ RABL2 ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΟΥ ΧΑΠΙΟΥ

Επιστήµονες εντόπισαν ένα 
γονίδιο οι µεταλλάξεις του 
οποίου βάζουν «φρένο» 

στην… κολυµβητική ικανότητα 
των σπερµατοζωάριων! Το νέο 
επίτευγµα πιστεύεται ότι αποτελεί 
«κλειδί» για την κατανόηση της 
ανδρικής υπογονιµότητας αλλά 
και για την ανάπτυξη ενός αποτε-
λεσµατικού ανδρικού αντισυλλη-
πτικού χαπιού. 

Οι ερευνητές από το Πανεπι-
στήµιο Μόνας στην Βικτώρια σε 
συνεργασία µε συναδέλφους τους 
από άλλα ακαδηµαϊκά κέντρα της 
Αυστραλίας καθώς και από το 
Πανεπιστήµιο Κέιµπριτζ στη Βρε-
τανία ανακάλυψαν ότι ποντίκια τα 
οποία έφεραν ένα ελαττωµατικό 
αντίγραφο του γονιδίου RABL2 

παρήγαγαν σπερµατοζωάρια µε 
ουρές που ήταν 17% πιο κοντές 
- γεγονός που µείωνε την…. κο-
λυµβητική τους ικανότητα. Τα πο-
ντίκια µε τη µεταλλαγµένη εκδο-
χή του RABL2 παρήγαγαν επίσης 
50% λιγότερα σπερµατοζωάρια 
κατά µέσο όρο σε σύγκριση µε 
εκείνα που έφεραν το φυσιολογι-
κό αντίγραφο του γονιδίου. 

Οι ειδικοί που βρίσκονται 
πίσω από τη νέα µελέτη η οποία 
δηµοσιεύεται στην επιθεώρηση 
«PLoS Genetics» αναφέρουν ότι 
ελπίζουν πως η ανακάλυψή τους 
θα οδηγήσει στην καλύτερη κατα-
νόηση της ανδρικής υπογονιµό-
τητας η οποία «πλήττει» ποσοστό 
της τάξεως του 5% των ανδρών 
αλλά και στη δηµιουργία ενός 

αντισυλληπτικού χαπιού για τους 
άνδρες. Η καθηγήτρια Μόιρα 
Ο’Μπράιαν που ήταν επικεφαλής 
της ερευνητικής οµάδας σηµείω-
σε ότι «οι µεταλλάξεις του γονιδί-
ου RABL2 είναι πολύ πιθανό να 
προκαλούν υπογονιµότητα. Με 
δεδοµένο ότι η κινητικότητα των 
σπερµατοζωαρίων είναι απολύ-
τως απαραίτητη για τη γονιµότη-
τα, η κατανόηση της λειτουργίας 
της ουράς των σπερµατοζωαρίων 
µπορεί να µας δείξει νέες εναλλα-
κτικές σε ότι αφορά την ανδρική 
αντισύλληψη». 

Η ερευνητική οµάδα έδειξε 
ότι το γονίδιο RABL2 παράγει 
µια πρωτεΐνη η οποία αλληλε-
πιδρά µε άλλες πρωτεΐνες, τις 
ΙFT (intraflagellar transport 

proteins), οι οποίες αποτελούν τα 
«οχήµατα µεταφοράς» γενετικών 
πληροφοριών κατά µήκος της ου-
ράς του σπερµατοζωαρίου. 

Η Τζένιφερ Λο, διδακτορική 
φοιτήτρια που ήταν και η κύρια 
συγγραφέας της νέας µελέτης 
εξήγησε ότι «οι πρωτεΐνες IFT 
µοιάζουν µε τρένο. Τα στοιχεία 
µας µαρτυρούν ότι η «επανεπιβί-
βαση» στο τρένο είναι προβληµα-
τική εάν το γονίδιο RABL2 είναι 
δυσλειτουργικό. Το τρένο συ-
νεχίζει να τρέχει στις ουρές των 
σπερµατοζωαρίων φέροντας το 
δυσλειτουργικό γονίδιο, ωστόσο 
περιέχει λιγότερους επιβάτες. Το 
αποτέλεσµα τελικώς είναι ότι δεν 
είναι φυσιολογικά ο σχηµατισµός 
των σπερµατοζωαρίων αλλά και η 

κινητικότητά τους».  Με δεδοµένο 
ότι οι µεταλλάξεις του γονιδίου 
RABL2 µειώνουν τον αριθµό των 
σπερµατοζωαρίων καθώς και την 
κινητικότητά τους οι επιστήµονες 
εκτιµούν ότι θα µπορούσαν να 
αναπτύξουν ένα αντισυλληπτικό 
χάπι το οποίο θα µειώνει τα επί-
πεδα της πρωτεΐνης για την οποία 
κωδικοποιεί το γονίδιο. 

Ωστόσο, καθώς η συγκεκρι-
µένη πρωτεΐνη εντοπίζεται, αν 
και σε µικρότερες συγκεντρώ-
σεις, σε άλλα σηµεία του σώµα-
τος, συµπεριλαµβανοµένων του 
εγκεφάλου, των νεφρών και του 
ήπατος, οποιαδήποτε αντισυλλη-
πτική θεραπεία αναπτυχθεί θα 
πρέπει να στοχεύει αποκλειστι-
κώς τους όρχεις. 

∆ύο χρήστες του διαδικτύου που 
συµµετείχαν σε εθελοντικό πρό-
γραµµα για τον εντοπισµό εξωπλα-

νητών ανακάλυψαν τον µοναδικό γνω-
στό πλανήτη που φωτίζεται από τέσσερα 
άστρα ταυτόχρονα. Ο εξωπλανήτης PH1, 
σε απόσταση 5.000 ετών φωτός από τη 
Γη, είναι ένας γίγαντας από αέριο µε δι-
άµετρο 6 φορές µεγαλύτερη από της Γης, 
συγκρίσιµος σε µέγεθος µε τον Ποσειδώ-
να. Είναι πάντως απίθανο να υπάρχουν 
εξωγήινοι που απολαµβάνουν το τετρα-
πλό ηλιοβασίλεµα του PH1, αφενός επει-
δή δεν διαθέτει στέρεη επιφάνεια, αφετέ-
ρου επειδή η θερµοκρασία του εκτιµάται 
ότι κυµαίνεται από τους 250 έως τους 340 
βαθµούς Κελσίου.

Ο PH1 κινείται σε τροχιά γύρω από 
ένα δυαδικό σύστηµα - ένα σύστηµα που 
αποτελείται από δύο άστρα σε τροχιά το 
ένα γύρω από το άλλο. Το ένα από τα δύο 
αυτά άστρα έχει µέγεθος παρόµοιο µε τον 
Ήλιο, ενώ το άλλο είναι ένας µικρός, αµυ-
δρός κόκκινος νάνος.

Τα δυαδικά συστήµατα δεν σπανίζουν 
στον Γαλαξία µας, ωστόσο το σύστηµα του 
PH1 παρουσιάζει µια επιπλέον ιδιαιτερό-
τητα, αφού ένα δεύτερο δυαδικό σύστηµα 
εντοπίστηκε να κινείται σε τροχιά γύρω 
από το πρώτο σε απόσταση 1.000 αστρο-
νοµικών µονάδων (µια αστρονοµική µο-
νάδα, ή AU, είναι η απόσταση της Γης από 

τον Ήλιο, περίπου 150 εκατοµµύρια χι-
λιόµετρα). Παρά την περιπλοκότητα αυτής 
της διάταξης, ο πλανήτης PH1 φαίνεται 
ότι βρίσκεται σε σταθερή τροχιά και δεν 
κινδυνεύει να πέσει µέσα στα άστρα ή να 
εκσφενδονιστεί στο διαστρικό διάστηµα.

Η ανακάλυψη παρουσιάστηκε τη ∆ευτέ-
ρα σε συνέδριο της Αµερικανικής Ένωσης 
Αστρονοµίας στο Ρένο της Νεβάδα. Η µε-
λέτη είναι επίσης διαθέσιµη στην υπηρε-
σία προδηµοσίευσης ArXIV.

O πλανήτης PH1 πήρε το όνοµά του 
από το πρόγραµµα PLanetHunters.org, 
το οποίο ζητά από χρήστες του διαδι-
κτύου να βοηθήσουν στην ανάλυση των 
δεδοµένων που µεταδίδει το τηλεσκόπιο 
Kepler της NASA, ειδικά σχεδιασµένο για 
τον εντοπισµό εξωπλανητών. ∆ύο Αµερι-
κανοί εθελοντές, ο Κίαν Τζεκ από το Σαν 
Φρανσίσκο και ο Ρόµπερτ Γκαγκλιάνο 
από την Αριζόνα, αναγνώρισαν στα δεδο-
µένα του Kepler την ανεπαίσθητη µείωση 
της φωτεινότητας που προκαλούσε ο πλα-
νήτης καθώς περνούσε µπροστά από τα 
µητρικά του άστρα. Όπως ανακοίνωσε το 
Πανεπιστήµιο του Γέιλ, το οποίο διαχειρί-
ζεται το PlanetHunters.org, η ανακάλυψη 
επιβεβαιώθηκε αργότερα µε τη βοήθεια 
του µεγάλου τηλεσκοπίου Keck στη Χα-
βάη. Από την εκτόξευσή του το 2009, το 
διαστηµικό τηλεσκόπιο Kepler έχει συλλέ-
ξει ενδείξεις για 2.300 εξωπλανήτες.

Μοναδικός πλανήτης 
απολαμβάνει τετραπλό ηλιοβασίλεμα

Ο πλανήτης PH1 διακρίνεται ως σκοτεινή κουκκίδα µπροστά σε δύο από τα άστρα.  
Στο φόντο, ένα ακόµα ζευγάρι άστρων που κινείται σε τροχιά γύρω από το πρώτο. 


