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Η τάση των ελλήνων
για μεγαλομανία και
προσήλωση σε θεω- ρίες συνομωσίας (ιδι
αίτερα αυτές που
αποδικνύουν πως όλοι
είναι εναντίον τους)
σαφώς δεν αποτελεί
καινούριο φαινό- ς
μενο. Τελευταία όμω
τα πράγματα έχουν
ξεφύγει επικίνδυνα.

σας παραθέτω.
ής τα τελευταία 10-15
«...Η εξέλιξη της βιογενετικ
ρά πρωτοποριακών ερευχρόνια συνέβαλε σε μια σει
οι επιγενετικές διεργασίες
νών, οι οποίες έδειξαν ότι
τροποποίηση της έκφραπου εκδηλώνονται με την
πιθανότατα την “απάούν
σης των γονιδίων, αποτελ
στις εξωγενείς πιέσεις ή σε
ντηση” ενός οργανισμού
ές αλλαγές. Διαπιστώθηκε
σημαντικές περιβαλλοντικ
οιήσεις μπορεί να είναι
μάλιστα ότι αυτές οι τροποπ
ενδέχεται όμως να είναι
ς,
τικέ
πρόσκαιρες και μεταβα
μένως κληρονομικές.
πολύ πιο μόνιμες και ενδεχο
ς μου ομάδας εστίασε
Η έρευνα της επιστημονική

ι μή αναστρέψιμες. Οι
είναι κληρονομικές, δεν είνα
ιβάλλοντος και η
περ
επιδράσεις/ερεθίσματα του
τε!- προσέγγιση
σέξ
προ
ητή
συστηματική, συνειδ
ρεί να επαναφέρει τις
αυτών των μεταβολών μπο
ές που συμβάλλουν στη
αρχικές φυσιολογικές δομ
καί εξέλιξη της διανοητιά
μόνιμη ενεργοποίηση αλλ
νο Έλληνα...»
κής ικανότητας στο σύγχρο
μη, τί άλλο να πω εγώ
στή
επι
η
ησε
Ορίστε, μίλ
ριστικών χρονογραφηένας απλός γραφιάς χιουμο
ύ πιο σοβαρή απ’ ό,τι
πολ
ι
μάτων. Η κατάσταση είνα
πεσιμιστές conspiracy
φοβούνταν ακόμη και οι πιο
ως όπως είδατε η βιοtheorists ανάμεσά σας. Όμ
του άρθρου δίνει ελπίδα
λόγος συνεργάτιδα αυτού



Ό

κουσα πίστη των
λα ξεκινούν από μια υποβόσ
ότι ο ‘Ελληνας
ρας
χώ
της
ής
ανθρώπων αυτ
ίστηκε κάτι περίξέρει κάτι παραπάνω ή μυρ
γει, αγαθέ Ευρωπαίε. Αχ
εργο που εσένα σου διαφεύ
σα στην τάση μεγαλοΜέ
αυτό το ελληνικό δαιμόνιο.
ς οι Έλληνες θα πιστέψουν
μανίας και παγαποντιά του
στο inbox ή wall τους. Δεν
οποιαδήποτε αηδία σκάσει
ούνται εκείνη την αισχρή
ξέρω πόσοι από σας θυμ
le
ες και ερευνητές της App
ιστορία ότι λέει επιστήμον
ανώ
της
ηνικά διότι λόγω
διδάσκονται τα αρχαία ελλ
και
ική
λογ
τη
πτύσσουν
τερης κατασκευής τους ανα
ιου τύπου αβάσιμα
τέτο
ι
κάτ
...
ητα
νότ
ικα
ρητορική
επιστημονικό κείμενο
ο
μεν
αίσχη ανέφερε το υποτιθέ
’, αίσχη τα οποία φυσικά
με το όνομα ‘Hellenic Quest
ει σε δημόσιους λόγους ο
έσπευσε να χρησιμοποιήσ
ιπίδης Στυλιανίδης.
τότε υπουργός παιδείας Ευρ
λέω κάτι καινούριο.
σας
Θα μου πεις βέβαια δε
ι ότι πια οι θεωρίες συνοΑπλά αυτό που βλέπω είνα
Ελλήνων δεν είναι μόνο
μωσίας / ανωτερότητας των
ελληνικής ακαδημαϊκής
προνόμιο της τηλεοπτικής
κόπουλος – αλλά έχουν
Λια
ελίτ – βλέπε Δημοσθένης
κοινωνίας διανοούμεπροσχωρήσει στα βάθη της
ευταία όλο και περισνων της χώρας. Παίρνω τελ
με πτυχία και διδακτωσότερα email από φίλους
τάδε συνομωσία, την
την
ρικά πανάθεμά τους για
, το άλλο. Ότι λέει για να
ένα
το
,
άλλη μυστική έρευνα
ολυμπιακών αγώνων στο
τελειώσουν τα έργα των
ανό για να μη βρέχει, ότι
Λονδίνο ψεκάζουν τον ουρ
προκλήθηκε από αμεριμα
ο σεισμός στη Φουκουσί
οντα, ότι το ανθρώπινο
κάνικες εταιρίες με συμφέρ
νοποιήσεις που γίνονται
γένος απειλείται από κλω
GenPets στον Καναδά κλπ
στα γραφεία της εταιρίας
πόν τί να είναι αυτό που
λοι
κλπ κλπ… Και σκέφτομαι
επιρρεπείς στις θεωρίες
κάνει τους Έλληνες τόσο
όκταση γνωστικής ανωτερ
συνομωσίας (και κατ’ επέ
,
μου
ές
πητ
αγα
ε
λέτ
που
τητας)? Μίλησα με ειδικούς
ους
λόγ
νιο
νω
κοι
με
υς,
φο
με ιστορικούς και φιλοσό
η δε βγάλαμε. Αποφάσισα
και εθνολόγους, αλλά άκρ
ια στις φυσικές επιστήμες
λοιπόν να στρέψω τα μάτ
διεθνούς φήμης μοριακαι να ζητήσω τη γνώμη
πορεία στην ανάλυση του
ή
κού βιολόγου με πολυετ
μεταλλάξεων. Και η ίδια
DNA και την κατανόηση των
μαζί μου σε παγκόσμια απο
αποφάσισε να μοιραστεί
ίας
οπο
της
ι
μάτ
κομ
,
ρία
κλειστικότητα τη νέα της θεω

κάνει
Τί να είναι αυ τό πουεπιρτους έλ ληνες τόσο συνορεπείς στις θεωρίες
μωσίας? Μίλ ησα μεύς και
ειδικούς... ισ τορικο ων ιφι λοσόφους, με κοινγους,
ολόγους και εθνολό αμε.
αλ λά άκρη δε βγάλ


ς σε βιοϊατρικές αναλύγια πρώτη φορά παγκοσμίω
ν αρχικά σε ποντίκια
εω
ράσ
εκφ
σεις των γενετικών
ηνικού DNA. Με πολυκαι έπειτα σε δείγματα ελλ
ρήθηκαν επιλεγμένες
παραμετρικές εξετάσεις μετ
η ποσότητα παρααδή
γονιδιακές εκφράσεις, δηλ
ίδια ριβονουκλεϊγον
τα
για
ν
γωγής εξειδικευμένω
. Στο ελληνικό γονιδίωμα,
κών οξέων και προτεϊνών
σε μία βάση στην αλληπαρατηρήθηκε μεταβολή
ό C G σε T A), γνωστό
(απ
λουχία βάσεων του DNA
leotide polymorphism
nuc
gle
sin
ως φαινόμενο του
της μεταβολής είναι η απε
(SNP). Αποτέλεσμα αυτής
νόη
δια
της
υ
ιδίο
γον
νεργοποίηση (silencing) του
φραση (overexpression)
ρέκ
υπε
η
ρον
τόχ
ταυ
και
σης
ιδίου που εμείς ονομάσαμε
του κατ’αντιθέσή του γον
φαινοτυπικές συνέπειες
“γονίδιο της βλακείας”. Οι
αβολών είναι βεβαίως
των βιολογικών αυτών μετ
οποίων τα δείγματα
των
εμφανείς στους Έλληνες
αναλύσαμε.
γονιδιακές εκφράσεις
Αν και οι παρατηρούμενες

είναι αναστρέψιμη. Και
λέγοντας ότι η κατάσταση
απλά απ΄ ότι κάποιοι
πιο
ι
ίσως τα πράγματα είνα
επόμενη φορά, αγαπητές
θέλουν να πιστεύουν. Την
εσωτερική ανεγξέλεγκτη
μου, που θα νιώθετε μια
τέψετε σε οποιουδήποτε
δύναμη να σας ωθεί να πισ
ό-αλήθειας και να τις προ
είδους θεωρίες νεό-κρυπτ
α
απλ
σας
ιρους φίλους
ωθήσετε κιόλας στους άμο
παράδειγμα της παθοένα
είτε
τελ
απο
ότι
σκεφτείτε
γονιδίου της διανόητου
λογικής απενεργοποίησης
πάρτε αμέσως τηλέφωνο
σης, κλείστε το email και
για να κανονίσετε ραντετον ψυχολόγο/ψυχίατρό σας
ά που σας απασχολούν σε
βού και να συζητήσετε αυτ
κόσμο. Με συστηματική
τον
σχέση με την Ελλάδα και
νια θα έχετε ξανά-ενερπροσπάθεια, σε 20-30 χρό
ίδια ώστε να θεωρείτε
γοποιήσει τα αναγκαία γον
τικιστικές θεωρίες συνομω
οποιουδήποτε είδους μυσ
ου.
πέδ
επι
σας
ύ
τικο
υμα
σίας χαμηλότερες του πνε
έμβασή της την μοριΣημ : ευχαριστώ για την παρ
Κ., ερευνήτρια στο Kings
ακό βιολόγο Δρ. Αστέρω
College London. F

