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ιωaννης Λίίμnρnς: Δεν υπάρχει ελπίδα αν δεν αξιοποιηθεί η νέα γενιά

ΥΤΕ καρφίτσα δεν έπεφτε στην διάλεξη του καθηγητη
Ανοσολογίας της Ιατρικης Σχολης του Πανεπιστημίου
Πενσυλβάνια των ΗΠΑ και ερευνητη Ιωάννη Λάμπρη, την
οποία συνδιοργάνωσαν το ΕΚΦΕ (Εργαστηριακ6 Κέντρο
Φυσικών Επιστημών) της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευ
σης, το 20 λύκειο "Άρτας και ο Δημος Αρταίων.
Στην αίθουσα του Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ» όπου έγινε η διά
λεξη το ακροατήριο σrη συντριπτικη του πλειοψηφία αποτε
λούνταν από μαθητές που καθώς αποδείχθηκε δεν πηγαν
για να χάσουν τα μαθηματά τους, αλλά για να ακούσουν, να
μάθουν και να πάρουν απαντησεις για πράγματα που εν
πολλοίς ηταν άγνωστα γι' αυτούς.
Στο γεγονός ότι οι μαθητές παρακολούθησαν με αυσrηρη
nροσηλωση τη διάλεξη βοηθησε σημαντικά και ο κ..
Λάμπρης, ο οποίος με τη χαρισματικη μεταδοτικότητα κέρ
δισε αμέσως το ακροατήριο. Μπορεί το θέμα να έφερε τον

τίτλο «Μικρόβια. Εχθροί ή φίλοι;» και μπορεί ως προς αυτό
να καλύφθηκαν πολλές πλευρές, ωστόσο πολύ ενδιαφέρου
σα αναδείχθηκε και η κουβέντα που έγινε μεταξύ του ομιλη
τή και των μαθητών, καθώς επεκτάθηκε και σε θέματα που
δεν ήταν αμιγώς επισrημονικά.
Για παράδειγμα θέλησαν να μάθουν πώς ο εnισrήμονας από τη
Ροδαυγη κατάφερε να αποκτήσει τη διεθνη αναγνώριση και καrα
ξίωση, ποιος τρόπος υπάρχει γι' αυτό και αν μπορε( κανε{ς να
ακολουθησει ανάλογη πορεία.
Ο 1. Λάμπρης δεν άφησε αναπάντητο κανένα ερώτημα καίτο
σπουδαιότερο είναι ότι εμφανίσιηκε απόλuτα ειλιιφινης απένανn
σrα παιδιά.Προκειμένου να βοηθηθούν όσοι επιθυμούν να ανοί
ξουν τα φτερά τους για να φrάσουν πολύ ψηλά ο ίδιος έκανε
γνωστό ότι γι' αυτό το σκοπό συστάθηκε η Ακαδημciίκή ΙΞrαιρεία
Άρτας που απσrελεtrαι από ντόπιους εnισrήμονες μέσω της οποί
ας μπορούν να υποβοηθηθούν για να κατακτήσουν το όνειρο.

Η εnιιιίωσιί μας
εξαρτίίται. αn6
τα μιιrρ6ιιια

Αναμνηστι
κή φωτο
γραφ(α από
την εκδήλωση. Οι.
Λάμπρης,
τρίτος από
δεξιά, κρα
τώντας την
ανθοδέσμη

Η συζήτηση που εfχε ο διακεκριμένος επι
στήμονας από τn Ροδαυνn με τους μαθη
τές που κατέκλυσαν την αίθουσα του
ΣΚΟΥΦΑ'Ί τους οποίους και κέρδισε από
την πρώτη στιγμή
0

Ρεπορτάζ: ΒΓκυ ΚαινοιJρyιου
«Τα μικρόβια είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μας» απο

φάνθηκε σιην ημερίδα της περασμένης Τετάρτης ο Γιάννης
Λάμπρης, ο οποίος πρόσθεσε ότι «τα προσλαμβάνουμε ήδη
από το μητρικό γάλα. Ο αριθμός των μικροβίων στο ανθρώπινο
σώμα είναι δεκαπλάσιος των κυπάρων του. Οποιάδήποτε
αλλοίωση του πληθυσμού των μικροβίων μας προκαλεί ασθέ
νειες. Η χρόνια πνευμονική ανεπάρκεια για τους καπνιστές
οφείλεται στην αλλοίωση του πληθυσμού .τωy μικροβίων που
προκαλεί το τσιγάρο, όπως επίσης η αλλοίωση του πληθυσμού
των μικροβίων αλλάζει τους μηχανισμούς άμυνας του οργανι
σμού και έχουμε την εμφάνιση του καρκίνου. Ακόμη και η δίαι
τα που επηρεάζει το βάρος του ανθρώπου, επηρεάζει και τη
συχνότητα, τον πληθυσμό δηλαδή των μικροβίων».
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε και ο διάλογος τον
οποίο είχε με το κοινό που σιην συντριπτική του πλειοψηφία
αποτελούνταν από μαθητές. Η μεταδοτικότητα, ως αποτέλε
σμα και της βαθιάς γνώσης 't'ou αντικειμένου, όπως και το
γεγονός ότι ο ίδιος διαθέτει το χάρισμα να κερδίζει το ακροα
τήριο, συνέβαλλαν σε ένα πλούσιο διάλογο. Τα ερωτήματα
διαδέχονταν το ένα το άλλο απαντώντας σε όλα.
Στην ερώτηση αν είναι απαραίτητη η χρήση των αντιβιοτικών
απάντησε: «Είναι ξεκάθαρο ότι για να μπορέσουμε να επιβιώ
σουμε πρέπει να ζησοuμε μαζί με τα μικρόβια. Βέβαια θα πρέ
πει να χρησιμοποιεί κανείς αντιβιοτικά, όταν χρειάζονται. Αλλά
η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα - και πραγματικά τρομάζει κανείς
- όταν ο καθένας μπορεί να πάει στο φαρμακείο και να αγορά
σει αντιβιοτικό. Δεν συμβαίνει πουθενά στον αναπτυγμένο
κόσμο. Για να πάρεις ένα αντιβιοτικό θα πρέπει να έχεις χαρτί
από τον γιατρό». «Εδώ όμως είναι Ελλάδα» παρατήρησε μαθη
τής. Τόπιασε το υπονοούμενο ο 1. Λάμπρης, αντιτείνοντας: «Ε,
κάποτε πρέπει να την αλλάξουμε αυτή την Ελλάδα. Για σας
παιδιά, για μας... την έχουμε τελειώσει» είπε και κατάληξε:
«Επομένως, χρήση αντιβιοτικών με πολύ σκέψη».
Στην αναφορά για τα γενόσημα φάρμακα είπε ότι κάθε.εται
ρεία που φτιάχνει ένα φάρμακο κατοχuρώνει την πατέντα για
20 χρόνια. Εξήγησε πως για να βγει στην κυκλοφορία μπορεί
να περάσουν ακόμη και 15 χρόνια, επομένως μένουν πέντε.
χρόνια για τα το εκμεταλλ ευτεί. Μετά την παρέλευση των 20
ετών την ίδια παrένrα μπορούν να την πάρουν κι άλλες ετaφείες,
συμπεραίνοντας: «Επομένως τα γενόσημα φάρμακα δεν έχουν κανε
να απολύτως πρόβλημα, αν γίνεται ο σωστός έλεyχος».
«Είναι ασφαλή και κατά πόσο τα εμβόλια» και επρόκειτο για
ερώτηση η οποία συνοδεύτηκε με τον μεγάλο θόρυβο που
προκλήθηκε στο πρόσφατό παρελθόν.
Απάντηση: «Αυτό είναι ένα πολύπλοκο θέμα, όμως είναι βέβαιο
ότι τα εμβόλια έσωσαν την ανθρωπότητα. Φυσικά κανείς δεν
πρέπει να γενικεύει και να βάλει επιγραμματικά τίτλους, όμως
υπήρξαν εμβόλια, όπως κατά της ευλογιάς, που προκαλούσε
πολλούς θανάτους και τα εμβόλια έσωσαν κόσμο. Πράγματι,
παρακολούθησα και εγώ μερικούς διαλόγους για τα εμβόλια
στα κανάλια. Δυστυχώς� στην πατρίδα μας όλα αποφασίζονται
στα κανάλια. Με έκπληξη είδα χειρουργούς να μιλάνε για
εμβόλια. Είναι οι λιγότερο επαίοvτες για να μιλήσουν για εμβό
λια. Θα έλεγα ότι για το θέμα αυτό οι μόνοι αρμόδιοι είναι οι
aνοσοβιολόγοι και οι παιδίατροι. Να βγαίνει κανείς στα κανάλια
και να λέει «μην εμβολιαστείτε γιατί εγώ δεν εμβολιάστηκα», αν
συνέβαινε αυτό στην Αμερική θα του είχαν πάρει το δίπλωμα.
Θα είχε επέμβει ο εισαγγελέας και θα του είχε πάρει το δίπλω
μα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορείς να βγαίνει ο καθέ
νας και να λέει οτιδηποτε. Στην ιaτρικη δεν είναι τίποτε αθώο.
Πάντα ζυγίζεις τα ευεργετικά με τα μη ευεργετικά αποτελέ
σματα. «Ναι», σε μερικά εμβόλια μπορεί να υπάρχουν και ορι
σμένες παρενέργειες, αλλά δεν θα έλεγα ότι αυτές οι παρε
νέργειες υπερισχύουν των ευεργετικών αποτελεσμάτων».

Μετά το πέρας της διάλεξης ο κ. Λάμπρης εξέφρασε τη
συγκίνηση του γιατί βρέθηκε ανάμεσα σε συμπατριώτες και
επειδή του δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσει δείγμα της
δου�ιάς του. Μεταξύ των άλλων ανέφερε: «Φυσικά είναι
ξεκάθαρο ότι κανείς αισθάνεται μια συγκίνηση γυρίζοντας
στον τόπο του για να δώσει κάτι από κει που έφυγε». Ανα
φερόμενος σrην αίσθηση που γεννιέται στον ίδιο ύστερα
από την επικοινωνία με τα νέα παιδιά της Άρτας είπε:
«Υπάρχουν πολύ καλά μυαλά σrην Ελλάδα και κανείς πρέ
πει να τους δώσει ευκαιρίες να αξιοποιήσουν το μυαλό τους
και να κάνουν κάτι σrη ζωή τους. Επομένως είναι υποχρέω
ση των μεγαλυτέρων να δημιοuργησουν τις προϋποθέσεις
να βοηθησουν τα παιδιά αυτά για να αξιοποιήσουν το
μυαλό τους. Δεν έχουμε καμία άλλη ελπίδα σαν κοινωνία.
Δε νομίζω ότι μπορούμε να επιβιώσουμε αν δεν αξιοποιή
σουμε τη νέα γενιά».

Αν κάνεις κάτι με πάθος θα πετύχεις
Μ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ

αθήτρια ρώτησε τον κ. Λάμπρη
δεν είναι τίποτα τρομακτικό αν έχεις
για το πώς κατάφερε στα 26 του
«λόξα» μέσα σου. Μπορείς να πας στα
χρόνια να γίνει επίκουρος καθηγητης . άκρα όπως έλεγε ο Καζαντζάκης».
Σε ερώτηση μαθητή για το κ ίνητρο που
σε Αμερικανικό Πανεπιοτημιο, και για
τον οδήγησε να ασχοληθεί με τη βιολο
το πώς μπορεί ένας μαθητής σημερα,
γία απάντησε: «Δεν ηξερα τίποτα.
τελειώνοντας το Πανεπιστημιο να
συνανrήσει τέτοιες ευκαιρίες.
Απλώς όταν τελείωσα ε(χα μια λόξα.
Ήθελα να φύγω, να πάω κάπου. Δεν
Απάντηση: «Θα έλεγα ότι ήμουν τυχε
μου άρεσε να γίνω χασάπης. Κι όχι ότι
ρός, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δούλεψα
είναι κακό να γίνεις χασάπης. Απλώς
πολύ σκληρά. Δυστυχώς δεν ημοuν
προνομιούχος για να μπορέσουν να με
βρέθηκα στο Πανεπιστήμιο, τυχαία σrη
βοηθησοuν. Ήμουν κι εγώ, όπως και οι
βιολογία. Έτσι μπαίναμε τότε, δεν είχα
πιο πολλοί από σας, από χωριό, δεν
με την ευκαιρία να διαλέξουμε. Δεν
είχα, λοιπόν, τίποτα άλλο να κάνω παρά
είχα τις προσβάσεις. Ο πατέρας μου
χασάπης ήταν, δεν είχε προσβάσεις ...
να διαβάσω. Έτσι τελείωσα το Πανεπι
Είναι ξεκάθαρο όμως ότι αν θέλεις κάτι
στήμιο. Μη νομίζετε ότι είναι τίποτε
πολύ δυνατά, μπορείς να το πετύχεις.
δύσκολο να τελειώσεις το Πανεπιστή
Και σrην επιστήμη αυτό είναι το μόνο
μιο. Μετά λοιπόν έκανα το διδακτορικό
που μπορεί να σε οδηγήσει για να
μου και μετά πήγα σrην Αμερικη. Βρέ
πετύχεις. Αν στην επιστήμη δεν ξυπνάς
θηκε μια θέση και θυμάμαι το αφεντικό
τα μεσάνυχrα γι' αυτό που κάνεις, δεν
μου μού έλεγε: «Βρε που θα πας, αφού
θα πετύχεις ποτέ. Εγώ θεωρώ ότι ο επι δεν μπορείς ούτε να μιλησεις;». Με
στήμονας είναι σαν το ζωγράφο, τον
δέχθηκαν και πήγα. Ύστερα δούλεψα
ποιητή, οι οποίοι δεν έχουν κάποιο
σκληρά και βρέθηκα σ' αυτή τη θέση.
Ό,τι κι αν κάνεις στη ζωή, αν το κάνεις
συγκεκριμένο ωράριο. Εμείς το 8-5 στη
δουλειά μας δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε
με πάθος είναι σίγουρο ότι θα επιτύ
μόνο πότε τελείωσε το πείραμα. Αν
χεις. Αν το κάνεις έτσι μόνο για να
κανείς έχει αυτή τη φλόγα μέσα του
υπάρχει μια ενασχόληση, είναι σίγουρο
είναι πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχουν
ότι θα αποτύχεις. Εγώ μπορώ να κάνω
πάρα πολλές δυνατότητες και ευκαι
οτιδήποτε μου πείτε αύριο το πρωί.
ρίες. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει γνω Όπως για παράδειγμα ασχολήθηκα με
ρ ιμίες. Πιθανόν να χρειάζεται να τον
τα κομπιούτερς. Μου άρεσε να φτιάχνω
καθοδηγήσει κάποιος, να του δείξει
κομπιούτερς. Ασχολήθηκα και μ' αυτό
ποιος είναι ο δρόμος.
και με άλλα Θtματα. Θα μπορούσα να
Γι' αυτό εμείς πέρυσι κάναμε μια προ
τα κάνω εξίσου καλά, αρκεί να βάλω το
σπάθεια στην Άρτα να δημιοuργησουμε σωστό χρόνο που χρειάζεται για να
την Ακαδημαϊκη Εταιρεία, η οποία έχει
πετύχω. Επομένως το μόνο που χρειά
αυτό το σκοπό. Να καθοδηγήσει εσάς
ζεται είναι αγάπη γι' αυτό που κάνεις.
και να σας δείξει ποιά είναι τα στάδια,
Πώς μπορεί να μάθεις μπουζούκι αν
τα σκαλιά, τα βήματα που πρέπει να
δεν βάλεις μια ώρα την ημέρα; Γίνεται;
κάνει κανείς για να φτάσει κάπου. Αλλά Δεν γίνεται».
Στην πρώτη
θtση διακρί
νονται από
αριστερά οι:
Δ. Κέφης
(αντιδημαρ
χος Αρταί
ων), Λ. Γκόρος, Ν.
Ράπτης, Μ.
Σιαφαρίκας
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Φανταστικός
ο μnχανισμός
αναγέννnσnς τnς
σαλαμάνδρας

όσο πολύ τον ενδιαφέρει η περίπτωση
της σαλαμάνδρας, για την οποία απευ
θύνθηκε σχετική ερώτηση, που ανακάλυψε
ότι θα μπορούσε και θα ήθελε σήμερα ν'
ασχοληθεί επισταμένως μόνο μ' αυτή. Είπε
συγκεκριμένα: «Αυτός ο μηχανισμός ανα
γέννησης των ιστών της σαλαμάνδρας είναι
φανταστικός. Ξέρουμε λίγα πράγματα.
Εμείς έχουμε κάνει πειράματα πού δεί
χνουν ότι το ανοσοποιητικό σύστημα συμ
μετέχει σ' αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι
ξεκάθαρο στη βιολογία σήμερα ότι ένα
πράγμα από μόνο του δεν κάνει τίποτα.
Είναι πολλά μαζί που συμβάλλουν και
δίνουν κάποιο φαινότυπο. Έχεις μικροαλ
λαγές που συμβαίνουν σε κάποιο σύστημα.
Γίνονται προσπάθειες σήμερα προκειμένου
να κοιτάξουμε το γενετικό υλικό της σαλα•
μάνδρας. Δυστυχώς αυτά είναι πολυπλοκο
ειδή πειράματα και τα χρήματα είναι περιο
ρισμένα στην επιστήμη για να δούμε τις
σαλαμάνδρες. Συνήθως οι άνθρωποι είναι
εγωκεντρικοί, θέλουν να ζήσουν αυτοί πιο
πολλά χρόνια κι όχι οι σαλαμάνδρες! Αλλά
επειδή είναι κι αυτά σπονδυλωτά, αν κατα
λάβουμε πραγματικά τους μηχανισμούς
που αναγεννούν όλα τα όργανα, θα μας
βοηθούσε να φτιάξουμε καινούρια όργανα
όταν θα χρειάζονταν, π.χ. από τραυματι
σμούς σε ατυχήματα κ.λ.π. Αν είχα την
οικονομική δυνατότητα ν' ασχοληθώ μόνο
μ' αυτό το πράγμα αυτό θα έκανα. Είναι
μεγαλείο».

Ο 1. Λάμnρης συνομιλώντας με συμμετέχουσα στην εκδήλωση

Γ

Οι καλύτεροι πρεσβευτές

ια τη χρήση των ρήσεων των Αρχαίων Ελλήνων στην εισήγηση και
τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο Ελλήνων επι
στημόνων του εξωτερικού, στις οπο(ες ο συμπατριώτης μας επιστή
μονας 1. Λάμnρης συμμετέχει ενεργά, στη συζήτηση που είχαμε μαζί
του, είπε: «'Εχουν προχωρήσει πάρα πολλά πράγματα. Τα τελευταία
δέκα χρόνια διοργανώνουμε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και
έχουμε φέρει περίπου 10.000 καθηγητές Πανεπιστημίων απ' όλο τον
κόσμο. Εγώ τους θεωρώ τους καλύτερ,ους nρεσ:βευτές του Ελληνι
σμού διότι θα γυρίσουν πίσω και θα διδάξουν στα Πανεπιστήμιά τους
για τον Ελληνισμό. Αυτά τα συνέδρια είναι αναγνωρισμένα διεθνώς
και επιχορηγούνται από δημόσιους οργανισμούς του εξωτερικού.
Δυστυχώς η Ελλάδα απέχει πολύ από αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε
δώσει μέχρι σήμερα 500.000 δολάρια σε υποτροφίες για να υπάρξει
η δυνατότητα σε παιδιά να παρακολουθήσουν και είναι μια προσπά
θεια που κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε την κουλ
τούρα μας και να βοηθήσουμε τους Έλληνες νέους επιστήμονες να
παρακολουθήσουν τις εξελίξεις της επιστήμης».

Αμείωτο καθόλη τη διάρκεια της διάλεξης κρατήθηκε το ενδιαφέρον του κοινού που όχι μόνο
γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα του "ΣΚΟΥΦΑ" αλλά πολλοί ήταν εκείνοι που παρέμειναν όρθιοι

'Όλα εξαρτώνται από τn δουλειά

Γ

ια τη συνεργασία με Ελληνόπουλα που εργάζονται επιστημονικά
στο εξωτερικό και πολλά εξ αυτών στο εργαστήριό του, απεφάν
θη: «Τα τελευταία 20 χρόνια στο εργαστήριό μου έχουμε συνεργαστεί
με πολλά Ελληνόπουλα δίνοντας την ευκαιρία να κάνουν την διπλωμα
τική τους, το διδακτορικό τους, από πολλά Πανεπιστήμια της Ελλά
δας. Δεν μπορώ να γενικεύσω και να πω ότι όλα τα πάνε το ίδιο καλά.
Δεν θεωρώ ότι οι 'Ελληνες έχουν ιδιαίτερα γονίδια όπως πολλές
φορές θέλουμε οι 'Ελληνες να θεωρούμαστε, ότι δηλαδή έχουμε ιδιαί
τερο γενετικό υλικό... Αυτό είναι αστείο. Εξαρτάται από το πόσο πολύ
δουλεύει ο καθένας. Και το συνδέουν μάλιστα αυτό με βάση ότι όσοι
'Ελληνες βγήκαν στο εξωτερικό προόδευσαν... Αιirά δεν είναι στοιχεία.
Αν δει κανείς πώς προόδευσαν οι Κινέζοι στην Αμερική θα μείνει με
ανοιχrό το στόμα. Επομένως δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο. Αυτό που
έχουμε είναι μια παράδοση: Οι πρόγονοί μας είχαν δημιουργήσει ένα
πολιτισμό που ήταν ξεχωριστός. Ας τον εκμεταλλευτούμε για να πάμε
λίγο καλύτερα».

Β

Η συνέντευξn με
τn Βίκυ Φλέσσα

έβαια η ερώτηση μιας μαθήτριας δεν είχε
σχέση με τη συνέντευξη του Γιάννη
Λάμnρη στην εκπομπή «Στα άκρα» με τη Βίκυ
Φλέσσα στη ΝΕΤ, όμως ο ίδιος πήρε αφορμή
προκεψένου να μιλήσει για το πώς νιώθει που
ως επιστήμονας είναι αναγνωρισμένος και
αναγνωρίσιμος σχεδόν σ' όλο τον κόσμο, που
ήταν και το ακριβές περιεχόμενό της
(ερώτησης).
Είπε συγκεκριμένα: «Αυτό που ικανοποιεί όταν
σε αναγνωρίζουν είναι ό-ιι μπορείς να βοηθή
σεις νέους ανθρώπους. Θα σας πως το εξής
παράδειγμα. Όταν έγινε αυτή η όυνέντευξη με
τη Βίκυ Φλέσσα, την οποία δεν επεδίωκα, δεν
είχα καμία διάθεση να δώσω συνεντεύξεις,
γίατί οι συνεντεύξεις δεν με βοηθάνε καθόλου.
Ούτε μου αυξάνουν την επιχορήγηση που θα
πάρω από την Αμερικανική κυβέρνηση για την
έρευνα, ούτε πρόκειται να γίνω βουλευτής
στην Άρτα ή πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Δεν
έχω τέτοιες φιλοδοξίες. Επομένως δεν με βοη
θάει. Γιατί το έκανα; Διότι αυτό που με ικανο
ποίησε πιο πολύ ήταν ότι 50 νέοι άνθρωποι
μετά τη συνέντευξη επικοινώνησαν μαζί μου
και με ρωτούσαν για διάφορα θέματα. Όπως
που να σπουδάσουν και πολλά άλλα. Επομέ
νως εξαρτάται που το τοποθετείς. Να ξέρετε
ότι το αυξημένο «εγώ» και η καλή επιστήμη, δεν
πάνε μαζί. Επομένως δεν έχω αλλάξει. Εξακολου
θώ να χορεύω τσάμικο, το •<Πίνω και μεθώ» και
όλα αυτά είναι κομμάn της ζωής μου».
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