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Ο Dr Γ. Λάμπρος yια τις σύγχρονες προκλήσεις στις Βιοεπιστήμες

Μεστή και •προσιτή προς όλους
η διάλεξη του Αρτινού κaeηνητή

"Μεστή και ταυτόχρονα
προσιτή προς όλους μας
ήταν π διάλεξη που έδω
σε την Τρίτη 24-11-2009,
ο συντοπίτης μας Dr Γ.
Λάμπρης, στην αίθουσα
διαλέξεων Διώνη, στον
εκθεσιακό χώρο του Δή
μου Αρταίων. ο Γ. Λά
μπρης μίλησε για τις
"σύγχρονες προκλήσεις
στις Βιοεπιστήμες", τονί
ζεται σε ανακοίνωση της
Οργανωτικής Επιτροπής
που απαρτίζονταν από
τους Ανδρέα Δήμο Σχ.
Σύμβουλο Φυσικών επι
στημών, Μιχάλη Σιαφα
ρίκα υπεύθυνο ΕΚΦΕ Ν.
Άρτας και την Έλσα Φί
ντζου βιολόγο.
Στην ανακοίνωση για
την εκδήλωση - ομιλία
του Γ. Λάμπρη αναφέρο
νται τα εξής: ''Εκπληκτι
κά και με λίγα λόγια μας
έδειξε, ότι η Βιολογία
πλέον δε μένει στο κα-

βούκι της αλλά διαπερνά
την επιδερμίδα όλων
των λεγόμενων "κλασσι
κών επιστημών" όπως
Μαθηματικά,
Φυσική,
Χημεία, Πληροφορική
αλλά και Φιλοσοφία. Δη
λαδή όπως χαρακτηρι
στικά είπε η μάθηση εί
ναι διεπιστημονική υπό
θεση. ο Dr Λάμπρης μί
λησε επίσηc; για τους μη-

χανισμούς άμυνας του
ανθρώπινου οργανισμού
καθώς και για την ανα
γέννηση των κυττάρων
και τον συσχετισμό τους
με τον καρκίνο. Η διάλε
ξη - συζήτηση απευθυ
νόταν σε μαθητές Β' και
r· Λυκείου θετικής κα
τεύθυνσης - φοιτητές καθηγητές αλλά και για
όλους τους συμπολίτες

μας που τους ενδιέφερε
το θέμα. Η συμμετοχή
των μαθητών της πόλης
μας, ήταν καΕ;Ιολική. Η
μεγαλύτερη όμως χαρά
και έκπληξη όλων των
διοργανωτών και του ο
μιλητή ήταν η αστείρευ
τη και πηγαία διάθεση
των μαθητών για διάλο
γο. Σ' αυτό βοήθησε και
η επικοινωνιακότητα του
ομιλητή. Αναφέρουμε
μερικές από τις σπουδαί
ες ερωτήσεις τους. --Ε
ρευνα στην Ελλάδα ή
κατ· ανάγκη στο εξωτε
ρικό; - Έχουμε καλά πα
νεπιστήμια ή όχι; -Τα πει
ραματόζωα πρέπει να

χρησιμοποιούνται ή όχι; Τι τρέχει με τον ιό της
γρίπης; -Πρέπει να εμβο
λιαστούμε ή όχι; ιο ομι
λητής απάντησε πως έ
χει εμβολιαστεί και μας
παρακινεί να σπεύσου
με! -Βιοηθική και κλωνο
ποίηση -Επιστήμη και οι
κογένεια -Προσπέλαση
στο Πενσυλβάνια.
ιο κ. Λάμπρης είναι
πρόθυμος να βοηθήσει
όπως ο ίδιος δήλωσε ό
λους όσους έχουν διά
θεση και κουράγιο για έ
ρευνα!. και άλλες ενδια
φέρουσες ερωτήσεις.
Μετά τον διάλογο και
συζήτηση, έντονη ήταν η
διαπροσωπική
επαφή
μαθητών - φοιτητών και
όλων μας με τον κ. Λά
μπρη.
Η οργανωτική επιτροπή
που αποτελούνταν από:
Τον Ανδρέα Δήμο Σχ.
Σύμβουλο Φυσικών επι
στημών, τον Μιχάλη Σια
φαρίκα υπεύθυνο ΕΚΦΕ
Ν. Άρτας και την Έλσα

Φίντζου βιολόγου ευχα
ριστεί θερμά για την α
νταπόκριση του κοινού.
Ευχαριστεί ακόμα την
Νομαρχιακή και Δημοτι
κή αρχή για την παρουσί
α τους, του κ. Τσιανάκα
ως Αντινομάρχη, του κ.
Γιάπρου ως Αντιδημάρ
χου και του ίδιου του κ.
Δημάρχου στη συνέχεια.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε
τον κ. Δήμαρχο για την
ευγενική διάθεση της αί
θουσας Διώνη, ώστε να
γίνει αυτή η εκδήλωση
αλλά και για την ευαι
σθησία του και την εν
θάρρυνση για παρόμοιες
δραστηριότητες. Τέλος
ευχαριστεί τους υπηρε
σιακούς
παράγοντες,
τον κ. Περιφερειάρχη,
τον κ. Διευθυντή της
Δευτεροβάθμιας Εκπαί
δευσης και κυρίως τους
Διευθυντές των σχολεί
ων για τη διευκόλυνση
των μαθητών ώστε να
παρακολουθήσουν τη
διάλεξη".

