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«Καλόν ανθρωπίνου
βίου κάτοπτρον»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Προσωπικότητες που πάντοτε ανταπέδιδαν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους (την
Ήπειρο) με περισσή αγάπη και γενναιοδωρία- ένα μέρος των καρπών των
κόπων τους, αναγνωρίζοντας έτσι ότι
χωρίς υγιείς ρίζες, ο «κήπος» δεν μπορεί
να ευδοκιμήσει και να καρποφορήσει. Η
ζωή, η επιστημονική διαδρομή και το
έργο του Ηπειρώτη καθηγητή Ανοσολογίας Γιάννη Λάμπρη προσυπογράφουν
αυτή τη διαπίστωση με τον πλέον εντυπωσιακό και κατηγορηματικό τρόπο,
αναδεικνύοντάς τον σε πρότυπο, σε
«καλόν ανθρωπίνου βίου κάτοπτρον».
Η προσωπική διαδρομή του καθηγητή
Λάμπρη -από την παιδική του ηλικία στα
βουνά της Ηπείρου μέχρι την κορυφή της
ακαδημαϊκής καταξίωσης στην Αμερικήσυνιστά μία πορεία επικεντρωμένη σε
υψηλά ιδανικά κι έναν διαρκή αγώνα
χωρίς συμβιβασμούς, με οδηγό την αγάπη
προς την οικογένεια του και την αταλάντευτη προσήλωσή του στην έρευνα και
την υλοποίηση υψηλών στόχων. Η ζωή
του από πολύ μικρή ηλικία, εκεί στα
ορεινά χωριά των Τζουμέρκων, σφυρηλατήθηκε από τις κακουχίες και τις δυσκολίες της επιβίωσης. Η αστείρευτη δίψα
για μάθηση τον οδήγησε από βοηθό στο
χασάπικο του πατέρα του στη Ροδαυγή
της Άρτας, στο Γυμνάσιο Πωγωνιανής ως
οικότροφο, και από εκεί στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, του οποίου υπήρξε αριστούχος απόφοιτος και κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος στο Τμήμα Βιολογίας. Η οξύνοια, η ευρυμάθεια και η επιστημονική
του ζέση αντικατοπτρίζονται στην εντυπωσιακά γρήγορη ακαδημαϊκή του εξέλιξη με την εκλογή του στη θέση του
επίκουρου καθηγητή στο πανεπιστήμιο
της Βόρειας Καρολίνας στην ηλικία των
μόλις 26 χρόνων. Η ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία είναι ομολογουμένως εντυπωσιακή. Ενδιάμεσοι σταθμοί της, τo
πανεπιστήμιο του Mainz, το ερευνητικό
ινστιτούτο Scripps στην Καλιφόρνια, τo
περίφημο Ινστιτούτο Ανοσολογίας της
Βασιλείας όπου για πολλά χρόνια διατέλεσε διευθυντής του εργαστηρίου Πρωτεϊνικής Χημείας και στη συνέχεια το
ιστορικό και διεθνώς καταξιωμένο πανεπιστήμιο της Πεννσυλβάνιας στις ΗΠΑ.
Στην αξιοζήλευτη αυτή διαδρομή,
ακλόνητος συνοδοιπόρος και πολύτιμος
συμπαραστάτης του υπήρξε η σύζυγός
του Ροδάνθη, η οποία αποτελεί -όλα αυτά
τα χρόνια- αναπόσπαστο μέλος της ερευνητικής του ομάδας και στυλοβάτη σε
κάθε δραστηριότητα ερευνητική και μη.
Σήμερα ο καθηγητής Γιάννης Λάμπρης
κατέχει την διακεκριμένη, επιχορηγούμενη έδρα Dr Ralph and Sallie Weaver
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Εδώ και πολλές δεκαετίες, τα γόνιμα σπλάχνα κι οι ζωογόνες φλέβες της
Ηπείρου έχουν «αιμοδοτήσει» κάθε γωνία της οικουμένης με λαμπρές
και καταξιωμένες προσωπικότητες που τις διέκρινε και τις διακρίνει το υψηλό
ηθικό ανάστημα, η ανεξάντλητη δημιουργικότητα, η υψηλών προδιαγραφών
αριστεία, η απαράμιλλη και ανιδιοτελής προσφορά προς τον
άνθρωπο και την πατρίδα μας …

Κείμενο: Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣΤΕΛΛΟΣ

στην Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου
της Πεννσυλβάνιας με αντικείμενο την
διεπιστημονική Ιατρική Έρευνα. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου της Πεννσυλβάνιας αποτελεί
το ιστορικότερο ακαδημαϊκό ίδρυμα ιατρικής εκπαίδευσης της χώρας, ενώ συγκαταλέγεται σταθερά τα τελευταία
χρόνια στις πρώτες πέντε σε κατάταξη
Ιατρικές σχολές στην Αμερική.
Η έρευνα του τα τελευταία 30 χρόνια
εστιάζει στη μελέτη ενός συνόλου πρωτεϊνών της φυσικής ανοσίας του οργανισμού,
του
συστήματος
του
συμπληρώματος. Οι πρωτεΐνες του συμπληρώματος βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση στην κυκλοφορία του αίματος
και τους ιστούς. Είναι επιφορτισμένες με
την πολύ σημαντική λειτουργία της ταχύτατης εξουδετέρωσης παθογόνων εισβολέων όπως τα βακτήρια, οι ιοί και οι
μύκητες.
Η έρευνα του Γιάννη Λάμπρη έχει ρίξει
φως σε πολλές πτυχές της σύνθετης λειτουργίας αυτού του συστήματος άμυνας,
ενώ ο ίδιος υπήρξε από τους πρωτοπόρους στην απομόνωση και τον δομικό–
λειτουργικό
χαρακτηρισμό
των
περισσότερων από τα μόρια του συμπληρώματος. Αξίζει να τονιστεί ότι χάρη στις
πρωτοποριακές έρευνες της ομάδας του,
ένα μεγάλο μέρος της γνώσης που υπήρχε

στα πανεπιστημιακά συγγράμματα ανοσολογίας για το σύστημα του συμπληρώματος έχει δραστικά αναθεωρηθεί τα
τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, η ερευνητική του ομάδα συνέβαλε καταλυτικά
στην ανακάλυψη νέων λειτουργιών του
συμπληρώματος, όπως του ρόλου του
στην αναγέννηση ιστών, στην προώθηση
του καρκίνου, στην ανοσοθεραπεία του
καρκίνου, στη μετανάστευση αιμοποιητικών κυττάρων από τον μυελό των οστών,
στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος
αλλά και του πολύ σημαντικού ρόλου του
συμπληρώματος στη ρύθμιση βασικών
βιολογικών πορειών που συμβάλλουν
στην πρώιμη ανάπτυξη του εμβρύου. Ως
«εν τω βάθει» βιολόγος, ο καθηγητής
Λάμπρης δεν αρκέστηκε στη μελέτη του
συμπληρώματος αποκλειστικά και μόνο
στον άνθρωπο. Απομόνωσε και χαρακτήρισε πληθώρα πρωτεϊνών του συμπληρώματος σε πολλά διαφορετικά είδη
οργανισμών, από τους θαλάσσιους σπόγγους μέχρι τα ψάρια, τα αμφίβια και τα
ερπετά, με απώτερο στόχο τη βαθύτερη
κατανόηση της εξέλιξης και ωρίμανσης
των μηχανισμών της φυσικής ανοσίας και
του ανοσοποιητικού συστήματος γενικότερα.
Ο καθηγητής Γιάννης Λάμπρης θεωρείται από τους κορυφαίους επιστήμονες
διεθνώς στο πεδίο της μελέτης του συμ-

πληρώματος. Έχει συγγράψει περισσότερες από 500 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους,
δεκάδες κεφάλαια βιβλίων, ενώ έχει κατοχυρώσει τα αποτελέσματα της έρευνάς
του με περισσότερα από 30 διπλώματα
ευρεσιτεχνίας σε καινοτόμα φαρμακευτικά μόρια, διαγνωστικά αλλά και θεραπευτικά πρωτόκολλα σχετικά με το
συμπλήρωμα. Η διεθνής απήχηση του
επιστημονικού του έργου υπογραμμίζεται
από την πολυσχιδή εκδοτική του δραστηριότητα, την οργάνωση σειράς διεθνών
Ανοσολογικών και Βιοϊατρικών συνεδρίων, τη συμμετοχή του σε συντακτικές
επιτροπές κορυφαίων περιοδικών ανοσολογίας και βοϊατρικής έρευνας όπως το
Trends in Immunology και το Journal of
Immunology. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
καθηγητής Λάμπρης συγκαταλέγεται
στους επιστήμονες με την ευρύτερη απήχηση και αναγνώριση διεθνώς (δείκτης
απήχησης δημοσιευμένου έργου: hindex>100), ενώ πρόσφατα περιελήφθηκε στην εξόχως τιμητική λίστα των
διακεκριμένων εκείνων επιστημόνων με
τις περισσότερες αναφορές/παραθέσεις
στο επιστημονικό τους έργο διεθνώς
(2018 Highly Cited Researchers list, Web
of Science).

Το σημαντικό ερευνητικό έργο του καθηγητή Λάμπρη έχει επιχορηγηθεί με περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια τα
τελευταία 30 χρόνια από προγράμματα του
Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αμερικής
(ΝΙΗ) και άλλους φορείς. Χαρακτηριστικά, ο
ίδιος τονίζει ότι χρέος του παραμένει να
«αποδώσει» με τη σειρά του στους ασθενείς
μια νέα και αποτελεσματική θεραπεία, ένα
φάρμακο, που θα μπορεί να βελτιώσει αισθητά την ποιότητα ζωής ασθενών που δεν
έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικές θεραπείες μέχρι τώρα.
Τηρώντας αυτή ακριβώς την υπόσχεση
και όντας σταθερά προσηλωμένος στον
υψηλό στόχο της βελτίωσης της ανθρώπινης
υγείας, ο καθηγητής Λάμπρης, εδώ και 40
χρόνια, έχει αφιερωθεί «ψυχή τε και σώματι»
στην αναζήτηση και κλινική ανάπτυξη νέων
στοχευμένων θεραπειών για ασθένειες που
σχετίζονται με διαταραχές του συμπληρώματος. Απώτερος στόχος της έρευνάς του είναι
η ανακάλυψη νέων φαρμάκων που θα μπορούν να περιορίσουν την επιζήμια, παρατεταμένη ή ανεξέλεγκτη, δράση του
συμπληρώματος, σε μια σειρά οξείων ή χρόνιων ανοσολογικών και φλεγμονωδών παθήσεων όπως η απόρριψη μοσχεύματος, η
ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, οι
χρόνιες αιμολυτικές αναιμίες, οι σπειραματοπάθειες του νεφρού, η βλάβη ζωτικών οργάνων μετά από ισχαιμία και επαναιμάτωση
κ.ά.
Αναντίρρητα, ο καθηγητής Γιάννης Λάμπρης ανήκει στους πρωτοπόρους του πεδίου
ανακάλυψης νέων φαρμάκων για το συμπλήρωμα. Η συστηματική και εξόχως διεπιστημονική του έρευνα έχει οδηγήσει μέχρι τώρα
στην ανακάλυψη μιας σειράς μικρών κυκλικών πεπτιδίων που δρουν ως πολύ ισχυροί
και εκλεκτικοί αναστολείς της κομβικής
πρωτεΐνης του συμπληρώματος, C3 αλλά και
στον χαρακτηρισμό φαρμακευτικών μορίων
που στοχεύουν αποτελεσματικά άλλες πρωτεΐνες του συστήματος, όπως τον παράγοντα
H. Οι πολλά υποσχόμενοι αναστολείς του C3,
αφού ολοκλήρωσαν την προκλινική τους
αξιολόγηση σε διάφορα μοντέλα ασθενειών,
έχουν περάσει πλέον το κατώφλι των κλινικών δοκιμών Φάσης ΙΙ/ΙΙΙ, ως νέες θεραπείες
για παθήσεις όπως η ηλιακή εκφύλιση της
ωχράς κηλίδας, αλλά και ως θεραπευτικά
μέσα για τη χρόνια αιμολυτική νόσο Παροξυσμική Νυχτερινή Αιμοσφαιρινουρία (PNH)
και για σπάνιες αιμολυτικές αναιμίες αυτοάνοσης αιτιολογίας, όπως η νόσος των ψυχρών συγκολλητινών (CAD). Πρέπει να
σημειωθεί ότι η πρωτοπόρος έρευνα του καθηγητή Λάμπρη και των συνεργατών του,
ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80, αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη και μετέπειτα κλινική έγκριση του μοναδικού μέχρι
σήμερα φαρμάκου που στοχεύει το συμπλήρωμα, του μονοκλωνικού αντισώματος
eculizumab (Soliris, Alexion Pharmaceuticals) που αποτελεί τη μόνη διαθέσιμη αγωγή
για τους ασθενείς με την σπάνια αιμολυτική
νόσο PNH.

Γιάννης Λάμπρης
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
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“

«Καλόν ανθρωπίνου
βίου κάτοπτρον»
Ο καθηγητής Λάμπρης διατηρούσε Καθόλου τυχαία λοιπόν η επιλογή αυτού
(και διατηρεί) πάντοτε άσβεστη την επι- του ονόματος για μια ελληνική φαρμαθυμία να συμβάλει στην πρόοδο της πα- κευτική εταιρεία που ξέρει να «μάχεται»
τρίδας μας, ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια και να πρωτοπορεί… Πρόκειται για μια
της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και φιλόδοξη και γοργά αναπτυσσόμενη
σταδιακής ανάκαμψης, και πάντοτε συ- φαρμακευτική εταιρεία που αξιοποιεί σε
νεισέφερε με προθυμία τις προτάσεις του κλινικό επίπεδο μικρά συνθετικά πεπτίγια την ανασυγκρότηση του παραγωγι- δια που δρουν ως εκλεκτικοί αναστολείς
κού της ιστού με την ανάδειξη καινοτό- του συμπληρώματος, με στόχο την ανάμων
κατευθύνσεων
αξιοποίησης πτυξη νέων θεραπειών για μια σειρά ανοερευνητικών αποτελεσμάτων. Θέλοντας σολογικών παθήσεων. Αξίζει να
έτσι να στηρίξει έμπρακτα την πατρίδα σημειωθεί ότι η «Αμύντας» εξασφάλισε,
του και αξιοποιώντας την πολύχρονη αμέσως μετά την ίδρυσή της, τα αποκλειακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία του, στικά δικαιώματα κλινικής αξιοποίησης
το 2013 εισήλθε δυναμικά στο πεδίο της των νέων αυτών αναστολέων του συμκλινικής ανάπτυξης φαρμάκων, ιδρύον- πληρώματος από το πανεπιστήμιο της
Πεννσυλβάνιας. Η
τας την ελληνική
στρατηγική
σύμεταιρεία «Αμύντας
Ο καθηγητής Λάμπρης
πραξη μιας νεοΦαρμακευτικά».
διατηρούσε (και διατηρεί)
φυούς
ελληνικής
Με την πρωτοβουπάντοτε
άσβεστη
την
εταιρείας με το παλία αυτή συνέβαλε
επιθυμία να συμβάλει στην
νεπιστήμιο
της
στη μεταφορά μοΠεννσυλβάνιας
αποναδικής τεχνογνωπρόοδο της πατρίδας μας,
τελεί μια σημαντική
σίας
από
το
ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια
πρωτοπορία (σηπανεπιστήμιο της
της πρόσφατης οικονομικής
μαντικό επίτευγμα),
Πεννσυλβάνιας
κρίσης και σταδιακής
χωρίς προηγούμενο
στην Ελλάδα και
ανάκαμψης, και πάντοτε
για τα ελληνικά δεστην προώθηση
δομένα, η οποία κατης υγιούς και καισυνεισέφερε με προθυμία
τέστη εφικτή χάρη
νοτόμου επιχειρηστην άοκνη προσπάματικότητας στον
χώρο του ελληνικού φαρμάκου. Η «Αμύν- θεια, τον άψογο συντονισμό και την κατας», πνευματικό παιδί του καθηγητή ταλυτική επιστημονική συμβολή του
Λάμπρη, έλκει το όνομα της από την ελ- καθηγητή Λάμπρη. Πρέπει επίσης να
ληνική αρχαιότητα και πιο συγκεκριμένα υπογραμμιστεί ότι μέχρι και σήμερα, η
από τον Μακεδόνα βασιλιά Αμύντα, εταιρεία «Αμύντας» έχει να επιδείξει έναν
μέλος μιας ένδοξης μακεδονικής δυνα- μακρύ κατάλογο σημαντικών οροσήμων
στείας που διακρίθηκε για την ανδρεία και επιτευγμάτων, τα περισσότερα εκ
και τις επιδόσεις της στο πεδίο της μάχης. των οποίων είναι πρωτόγνωρα για την
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...ο ίδιος τονίζει ότι χρέος
του παραμένει να
«αποδώσει» με τη σειρά
του στους ασθενείς μια
νέα και αποτελεσματική
θεραπεία, ένα φάρμακο,
που θα μπορεί να βελτιώσει αισθητά την ποιότητα
ζωής ασθενών που δεν
έχουν πρόσβαση
σε αποτελεσματικές
θεραπείες μέχρι
τώρα

Παράλληλα, η «Αμύντας», κάτω από
την έμπειρη καθοδήγηση του καθηγητή
Λάμπρη, κατάφερε να αξιοποιήσει ένα
δυναμικό και διεπιστημονικό δίκτυο συνεργατών που απαρτίζεται από κορυφαίους επιστήμονες, κλινικούς γιατρούς και
εμπειρογνώμονες του κλάδου, με μεγάλη
εμπειρία στην κλινική ανάπτυξη φαρμάκων και στη μεταφορά αποτελεσμάτων
έρευνας στην κλινική πρακτική. Με την
αρωγή αυτού του διεθνούς δικτύου συνεργατών, η «Αμύντας» είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που έχει ολοκληρώσει με
επιτυχία κλινικές δοκιμές φάσης Ι σε ανθρώπους με νέο φάρμακο (το ΑΜΥ-101,
έναν νέας γενιάς αναστολέα του C3) και
ετοιμάζεται να προχωρήσει σε κλινικές
δοκιμές φάσης II, στηριζόμενη αποκλειστικά σε κονδύλια προερχόμενα από μεγάλα
ανταγωνιστικά
ερευνητικά
προγράμματα. Σε διεθνείς μελέτες η
«Αμύντας» ήδη συγκαταλέγεται στις
πρωτοπόρες εταιρείες στον κόσμο στον
τομέα της ανάπτυξης φαρμάκων για τις
«ασθένειες του συμπληρώματος». Η διαρκής προσπάθεια του καθηγητή Λάμπρη
να διατηρήσει την «Αμύντας» αυτοδύναμη και ανταγωνιστική στα πρώτα της
βήματα, είναι αξιέπαινη και συγκινητική.
Και φυσικά, θα ήταν ευχής έργο η Ελλάδα
να αναγνωρίσει την αξία υποστήριξης
προσπαθειών σαν αυτή της «Αμύντας»
στο δύσκολο, φιλόδοξο και ανθρωποκεντρικό έργο τους.

ελληνική φαρμακοβιομηχανία.
Και εδώ πρέπει να τονιστεί ότι όλα
αυτά τα επιτεύγματα προέκυψαν χωρίς η
«Αμύντας» να έχει λάβει μέχρι στιγμής
ούτε ένα ευρώ κρατικής χρηματοδότησης.
Στα πλαίσια της ανάπτυξης του καινοτόμου φαρμάκου της AMY-101 για την
αντιμετώπιση των επιπλοκών στις μεταμοσχεύσεις νεφρού από δότη με ασύμβατη ομάδα αίματος, η «Αμύντας»
εξασφάλισε κονδύλια από ανταγωνιστικό
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, κατάφερε σε σύντομο χρονικό
διάστημα να εξασφαλίσει έγκριση «ορφανού φαρμάκου» για το σκεύασμα της
AMY-101, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό
φαρμάκων ΕΜΑ αλλά και τον αμερικανικό FDA, τόσο για τη θεραπεία της αιμολυτικής νόσου Παροξυσμική Νυχτερινή
Αιμοσφαιρινουρία όσο και για τη σπάνια
νεφρική νόσο, σπειραματοπάθεια C3.
Πρέπει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη
φορά που φάρμακο ελληνικής εταιρείας
εξασφαλίζει μία τέτοια σημαντική έγκριση! Το κόστος παραγωγής ενός μικρού
συνθετικού πεπτιδίου, όπως το φάρμακο
AMY-101, για χρήση στην κλινική εκτιμάται ότι θα είναι πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με την υπάρχουσα θεραπεία, που
βασίζεται σε αντίσωμα, προσφέροντας
έτσι εκτός από μια πιο αποτελεσματική
φαρμακευτική δράση, και μία οικονομικά
πιο βιώσιμη θεραπεία για τους ασθενείς.
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H πολυσχιδής προσφορά ωστόσο του
καθηγητή Λάμπρη δεν περιορίζεται στις
σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις
και στον σχεδιασμό νέων φαρμάκων.
Αφουγκράζεται την ανάγκη της χώρας
μας για εξωστρέφεια στον χώρο των επιστημών και συμβάλλει έτσι στην διεθνή
προβολή της μέσα από ένα ακόμα σημαντικό εγχείρημά του. Το 1999 ιδρύει τον
μη-κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό οργανισμό «Aegean Conferences» («συνέδρια
του Αιγαίου») με την στήριξη μιας διεθνούς επιτροπής διακεκριμένων ακαδημαϊκών και ερευνητών από τον χώρο των
βιοϊατρικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Υπό την αιγίδα των «συνεδρίων του
Αιγαίου» οργανώνονται τα τελευταία 20
χρόνια στη χώρα μας, περισσότερα από
120 διεθνή συνέδρια, τα οποία έχουν προσελκύσει ως τώρα περισσότερους από 15
χιλιάδες επιστήμονες διεθνούς κύρους, οι
οποίοι σε συνέχεια της υποδειγματικής
υποδοχής και φιλοξενίας τους στη χώρα
μας, αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της στο εξωτερικό. Παράλληλα,
έχει διαθέσει ένα σημαντικό ποσό (άνω
των 600.000) δολαρίων για υποτροφίες
σε νέους επιστήμονες. Τα «συνέδρια του
Αιγαίου» έχουν υποστηριχθεί μέχρι σήμερα από σημαντικούς επιστημονικούς
φορείς και εταιρείες του εξωτερικού.
Αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη
διεθνή προβολή της χώρας μας και στη
διάδοση του πολιτισμού και των επιστη-

μών, η Ακαδημία Αθηνών πρόσφατα βράβευσε τον εμπνευστή τους, καθηγητή
Γιάννη Λάμπρη με έπαινο της τάξης των
Θετικών Επιστημών.
Έχει διανύσει χιλιάδες μίλια ταξιδεύοντας για ομιλίες, συνέδρια και συναντήσεις
εργασίας σε κάθε γωνία του κόσμου.
Ωστόσο όπου κι αν βρεθεί, ο καθηγητής
Λάμπρης πάντοτε στρέφει το νου του
στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ήπειρο,
συντονίζοντας την ύπαρξή του με τους
στεντόρειους μουσικούς ήχους και τις
πλούσιες μυρωδιές της πατρώας γης. Κι
αυτά ακριβώς τα βιώματα και τις μνήμες
μοιράζεται απλόχερα με τους ανθρώπους
που γνωρίζει και τον γνωρίζουν σε κάθε
σταυροδρόμι της ζωής. Η χαρά του μάλιστα είναι απερίγραπτη όταν μπορεί να
μοιραστεί αυτές τις ζωογόνες θύμησες,
μουσικές και παραδόσεις του τόπου του
σε κάθε ευκαιρία! Στα ετήσια συνέδρια
που οργανώνει, στα ιδιωτικά ταξίδια του
πίσω στη Ροδαυγή, στις συναντήσεις του
με συνεργάτες και φίλους, πάντοτε θα
καταφύγει στους λυτρωτικούς ήχους της
παραδοσιακής ηπειρώτικης μουσικής και
με περισσή λεβεντιά θα σύρει τον χορό
μαζί με τη Ροδάνθη, προσκαλώντας όλους
να μετάσχουν στη μυσταγωγία του γνήσιου ηπειρώτικου γλεντιού. Βαδίζοντας
καθημερινά στους πολυσύχναστους δρόμους της Φιλαδέλφειας ο καθηγητής Λάμπρης ποτέ δεν ξεχνά από πού ξεκίνησε
και πάντα «επιστρέφει» νοερά στις πλαγιές των Τζουμέρκων και τις όχθες του
Άραχθου. Η αγάπη του για την ιδιαίτερη
πατρίδα του τροφοδοτεί άλλωστε, εδώ
και πολλά χρόνια, το γνήσιο ενδιαφέρον
του για την πορεία της Ηπείρου, την ανάπτυξη και προοπτική του τοπικού πανεπιστημίου και την προώθηση νέων και
ταλαντούχων επιστημόνων της περιοχής.
Οι ισχυροί πατρογονικοί του δεσμοί, οι
ανεξίτηλες εικόνες από τον τόπο του και
η αγάπη της οικογένειάς του είναι το βάλσαμο που του δίνει δύναμη να συνεχίσει,
ατενίζοντας την κορυφή.
*Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών
Επιστημών «Δημόκριτος»
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