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Ενας οµογενής είναι συνιδρυτής 
της πρώτης κλινικής κρυογενετι-
κής (cryonics) στην Αυστραλία. 

Πρόκειται για τον Παντελή Τσολακί-
δη, που όπως δήλωσε όταν διάβασε 
το βιβλίο «Η προοπτική της αθανασί-
ας», στα τέλη της δεκαετίας του 1960, 
καθώς ξεκινούσε τις σπουδές του στη 
Χηµεία στο RMIT, του έκανε τόσο µε-
γάλη εντύπωση, που ήταν σίγουρος 
ότι µέχρι να γίνει συνταξιούχος η 
κρυογενετική θα είναι γεγονός.

«Για µένα, φαινόταν λογικό. Ας 
είµαστε σαφείς τώρα. ∆εν υπάρχει 
καµία εγγύηση ότι θα έρθετε πίσω 
στη ζωή. Αλλά υπάρχει µια εύλογη 
πιθανότητα. Σκέφτηκα τότε µέσα µου, 
ότι η φράση «εύλογη πιθανότητα» 
ακούγεται καλύτερα παρά το «καµία 
πιθανότητα», όταν είσαι νεκρός» είπε 
ο Παντελής Τσολακίδης.

Όπως και να έχει, ο νεαρός τότε 
φοιτητής ούτε καν µπορούσε να ονει-
ρευτεί ότι το 2009 ο ίδιος θα γινόταν 
συνιδρυτής και διευθυντής του Stasis 
Systems Australia, µιας µη κερδο-
σκοπικής εταιρείας, της πρώτης που 
επρόκειτο να οικοδοµήσει εγκατάστα-
ση κρυογενετικής αποθήκευσης στην 
Αυστραλία. Ο σκοπός της; Να χρησι-
µοποιηθούν οι πιθανές µελλοντικές 
ανακαλύψεις στην τεχνολογία και την 
ιατρική µε προσδοκία την αιώνια ζωή 
µέσω της κρυογενετικής.

Κρυογενετική (κρύο + γενετική) 
είναι η διατήρηση του ανθρώπινου 
σώµατος, κάτω από κρυογόνες θερ-
µοκρασίες του υγρού αζώτου, στους 
-196 ° C, µε την προσδοκία ότι η 
εξαιρετικά προηγµένη ιατρική τε-
χνολογία του µέλλοντος θα είναι σε 
θέση να επισκευάσει τις συσσωρευ-
µένες βλάβες που επιφέρει η γήραν-
ση και/ή η κάθε νόσος σε µοριακό 
επίπεδο, καθώς και να επαναφέρει 
τους κρυοσυντηρηµένους ανθρώ-
πους στη ζωή.

Σύµφωνα µε την κρυογενετική δι-
αδικασία, αφού ένα άτοµο νοµικά 
ανακοινώνεται ως νεκρό, το αίµα του 
παροχετεύεται και αντικαθίσταται µε 
αντιψυκτικό και το σώµα αποθηκεύ-
εται σε υγρό άζωτο για να διατηρηθεί. 
Τα σώµατα καταψύχονται και φυλάσ-
σονται ανάποδα σε κυλίνδρους, τους 
λεγόµενους «κρυοστάτες». Με αυτό 
τον τρόπο, σε περίπτωση οποιασδή-
ποτε εκροής του υγρού αζώτου από το 
πάνω µέρος του κρυοστάτη, το πρώτο 
πράγµα που θα αποψυχθεί είναι τα 
πόδια, αφήνοντας τον εγκέφαλο κρύο 
και υγιή. Οι υποστηρικτές της κρυογε-
νετικής ελπίζουν ότι, µε την πρόοδο 
της ιατρικής και της τεχνολογίας, θα 
είναι σε θέση να ξεπαγώσουν τους 
κρυοσυντηρηµένους «πελάτες» τους, 
αν και δεν δίνουν καµία εγγύηση γι 
αυτό.

«Πιθανώς, κάτι τέτοιο βρίσκεται 
περίπου 200 χρόνια µακριά» λέει ο 
Παντελής Τσολακίδης, ο οποίος είχε 
επιτυχηµένη σταδιοδροµία, ως διευ-
θυντής και στρατηγικός σχεδιαστής 
της διάσηµης πετρελαϊκής εταιρείας 

ExxonMobil και εργάστηκε στην Ια-
πωνία, τις ΗΠΑ, την Ταϊλάνδη και 
αλλού. Πριν από µερικά χρόνια, ως 
συνταξιούχος στα 60 του, έµεινε έκ-
πληκτος όταν παρατήρησε ότι υπήρ-
χαν µόνο δύο κρυογενετικές εταιρείες 
στις ΗΠΑ, και µια ακόµα, µικρότερη, 
στη Ρωσία.

«Ενδιαφέρθηκα πολύ και σκέφτηκα 
ότι αν δεν πρόκειται να το κάνει κανέ-
νας άλλος, θα το κάνω εγώ».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Ένα βράδυ, το 2009, παρευρέθηκε 

σε συνεδρίαση του Συλλόγου Κρυ-
ογενετικής Αυστραλασίας (Cryonics 
Association of Australasia - CAA), σε 
ένα «αυθεντικό ελληνικό ραντεβού - 
στην καφετέρια». Εδώ ο Τσολακίδης 
γνώρισε τον 47χρονο σήµερα, Μαρκ 
Μίλτον, πιστό της κρυογενετικής, 
αλλά απογοητευµένο από το γεγο-
νός ότι όσοι Αυστραλοί ήθελαν να 
καταψυχθούν µετά τον θάνατό τους, 
έπρεπε να ταξιδέψουν (ή να αποστα-
λούν) στις ΗΠΑ. Το Ινστιτούτο Κρυο-
γενετικής, που εδρεύει στο Μίτσιγκαν 
των ΗΠΑ, ήδη έχει έξι Αυστραλούς 
στην κρυοσυντήρηση, ενώ το Alcor, 
Ίδρυµα Επέκτασης Ζωής (Alcor Life 
Extension Foundation) στην Αριζό-
να, έχει δύο.

«Μιλήσαµε γι’ αυτό το θέµα και 
ξαφνικά συνειδητοποιήσαµε ότι 
και οι δύο είχαµε το ίδιο ενδιαφέ-
ρον. Έχουµε αναπτύξει την ιδέα να 
χτίσουµε την πρώτη κρυογενετική 
εγκατάσταση αποθήκευσης στην Αυ-
στραλία. ∆εν πιστεύαµε, όµως, ότι θα 
βρίσκαµε δέκα επενδυτές, ο καθένας 
απ’ τους οποίους θα συνέβαλλε µε 
50.000 δολάρια. Σήµερα έχουµε 11 
επενδυτές, οι οποίοι δεσµεύονται να 
συνεισφέρουν περισσότερα» λέει ο 
62χρονος Παντελής Τσολακίδης.

Αν και η ιδέα αυτή γεννήθηκε το 
2009, δεν ήταν έως τις αρχές του 
τρέχοντος έτους - όταν βρέθηκαν 
οι επενδυτές- που το Stasis Systems 
Australia ιδρύθηκε ως µη κερδο-
σκοπική εταιρεία, µε τον Παντελή 
Τσολακίδη και τον Μαρκ Μίλτον, ως 
ιδρυτές και διευθυντές της. Τα χρή-
µατα που επενδύονται από τους 11 
επενδυτές θα χρησιµοποιηθούν για 
την κατασκευή της εγκατάστασης, η 
οποία σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί τα 
επόµενα δύο χρόνια. Εν τω µεταξύ, 
η εταιρεία συνεργάζεται µε το Υπουρ-
γείο Υγείας Νέας Νότιας Ουαλίας, 
και ψάχνει για κατάλληλο έδαφος το 
οποίο θα υποδεχτεί την εγκατάσταση 
που πρόκειται να µείνει εκεί για δεκα-
ετίες ή ακόµη και αιώνες.

Όπως οι περισσότεροι υποστηρι-
κτές της κρυογενετικής, έτσι ο Πα-
ντελής Τσολακίδης επιµένει ότι η 
κρυογενετική δεν περιλαµβάνει το 
ηθικό δίληµµα περί ευθανασίας. Το 
«πιο σηµαντικό» είναι ότι η διαδικα-
σία κρυογενετικής ξεκινάει αφότου το 
άτοµο κηρυχθεί νοµίµως νεκρό.

Όταν αποπερατωθεί, η κρυογενετι-
κή εγκατάσταση θα έχει περίπου 60 
διαθέσιµες θέσεις, αλλά σύµφωνα µε 
τον συνιδρυτή Παντελή Τσολακίδη, 
πρόκειται για µια επεκτάσιµη µονάδα, 
η οποία θα βρίσκεται σ’ ένα µεγάλο 
οικόπεδο - σε περίπτωση που υπάρ-
χει ανάγκη για περαιτέρω επεκτά-
σεις. Οι «πελάτες» της κρυογενετικής 
εγκατάστασης αποθηκεύονται σε κυ-
λίνδρους - είτε σε κρυοστάτες (όπως 
στο Ινστιτούτο Κρυογενετικής στο 
Μίτσιγκαν) ή στα λεγόµενα «dewars» 
(Alcor, Αριζόνα), όπου χωρούν πε-
ρίπου έξι άτοµα. «∆εν υπάρχει καµία 
εγγύηση», επιµένει ο Παντελής, «αλλά 
υπάρχει µια επιστηµονική βάση πίσω 
από όλα αυτά», λέει.

Ο οµογενής συνιδρυτής 
κλινικής που «προσφέρει αθανασία» 

Περισσότερα από $16 δις υπολογίζεται ότι θα ξοδέψουν 
οι καταναλωτές κατά την εορταστική περίοδο των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Έρευνα που πραγµατοποίησε η Τράπεζα Commonwealth, 
αποκαλύπτει ότι οι καταναλωτές σκοπεύουν να ξοδέψουν σε 
χριστουγεννιάτικα δώρα, $475 ο καθένας, δηλαδή συνολικά 
$8 δις. Και οι περισσότεροι δηλώνουν ότι θα κάνουν τα ψώ-
νια τους στα καταστήµατα και όχι από το διαδίκτυο.

Το κάπνισµα και η υψηλή πίεση σε άτοµα ηλικίας άνω 
των 50 χρόνων, αυξάνουν τον κίνδυνο διανοητικών 
ασθενειών. Αυτό αποκαλύπτει έρευνα που πραγµατο-

ποίησαν Αυστραλοί επιστήµονες οι οποίοι ανέλυσαν τους 
παράγοντες επικινδυνότητας για περισσότερα από 8 χι-
λιάδες άτοµα ηλικίας άνω των 50 χρόνων- όπως σοβαρή 
απώλεια µνήµης - για µια περίοδο οκτώ χρόνων. Η έρευ-
να αποκαλύπτει ότι το κάπνισµα και η υψηλή πίεση, έχουν 
επιπτώσεις στην διανοητική ικανότητα των ατόµων αυτών.

Γιατροί και επιστήµονες λανσάρισαν µια ενηµερωτική 
εκστρατεία για να ενθαρρύνουν τους γονείς να εµβολι-
άζουν τα παιδιά τους και να είναι επιφυλακτικοί σε ότι 

αφορά στην εγκυρότητα των πληροφοριών που βρίσκουν 
στο διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής, εκδόθηκε και κυκλο-
φόρησε ένα ενηµερωτικό βιβλιαράκι από την Αυστραλιανή 
Ακαδηµία Επιστηµών, στο οποίο υπάρχουν όλες οι πληρο-
φορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τον εµβολια-
σµό των παιδιών τους.

Η πρόεδρος της Ακαδηµίας, Σουζάν Κόρι, δήλωσε ότι η 
εκστρατεία αυτή κρίθηκε αναγκαία, εφόσον εδώ και λίγα 
χρόνια παρατηρείται συνεχής αύξηση στον αριθµό των γο-
νιών που αρνούνται να εµβολιάσουν τα παιδιά τους.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ $16 δις θα ξοδέψουν 
οι Αυστραλοί
για τα χριστουγεννιάτικά 
τους ψώνια

Κάπνισμα και υψηλή πίεση 
αυξάνουν τον κίνδυνο 
διανοητικών ασθενειών

Εκστρατεία 
ενθάρρυνσης των γονιών
να εμβολιάζουν τα παιδιά τους


