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Προσωπικότητες που πάντοτε αντα-πέδιδαν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους (τηνΉπειρο) με περισσή αγάπη και γενναι-οδωρία- ένα μέρος των καρπών τωνκόπων τους, αναγνωρίζοντας έτσι ότιχωρίς υγιείς ρίζες, ο «κήπος» δεν μπορείνα ευδοκιμήσει και να καρποφορήσει. Ηζωή, η επιστημονική διαδρομή και τοέργο του Ηπειρώτη καθηγητή Ανοσολο-γίας Γιάννη Λάμπρη προσυπογράφουναυτή τη διαπίστωση με τον πλέον εντυ-πωσιακό και κατηγορηματικό τρόπο,αναδεικνύοντάς τον σε πρότυπο, σε«καλόν ανθρωπίνου βίου κάτοπτρον».  Η προσωπική διαδρομή του καθηγητήΛάμπρη -από την παιδική του ηλικία σταβουνά της Ηπείρου μέχρι την κορυφή τηςακαδημαϊκής καταξίωσης στην Αμερική-συνιστά μία πορεία επικεντρωμένη σευψηλά ιδανικά κι έναν διαρκή αγώναχωρίς συμβιβασμούς, με οδηγό την αγάπηπρος την οικογένεια του και την αταλάν-τευτη  προσήλωσή του στην έρευνα καιτην υλοποίηση υψηλών στόχων. Η ζωήτου από πολύ μικρή ηλικία, εκεί σταορεινά χωριά των Τζουμέρκων, σφυρηλα-τήθηκε από τις κακουχίες και τις δυσκο-λίες της επιβίωσης. Η αστείρευτη δίψαγια μάθηση τον οδήγησε από βοηθό στοχασάπικο του πατέρα του στη Ροδαυγήτης Άρτας, στο Γυμνάσιο Πωγωνιανής ωςοικότροφο, και από εκεί στο Πανεπιστή-μιο Πάτρας, του οποίου υπήρξε  αριστού-χος απόφοιτος και κάτοχος διδακτορικούδιπλώματος στο Τμήμα Βιολογίας. Η οξύ-νοια, η ευρυμάθεια και η επιστημονικήτου ζέση αντικατοπτρίζονται στην εντυ-πωσιακά γρήγορη ακαδημαϊκή του εξέ-λιξη με την εκλογή του στη θέση τουεπίκουρου καθηγητή στο πανεπιστήμιοτης Βόρειας Καρολίνας στην ηλικία τωνμόλις 26 χρόνων. Η ακαδημαϊκή του στα-διοδρομία είναι ομολογουμένως εντυπω-σιακή. Ενδιάμεσοι σταθμοί της, τoπανεπιστήμιο του Mainz, το ερευνητικόινστιτούτο Scripps στην Καλιφόρνια, τoπερίφημο Ινστιτούτο Ανοσολογίας τηςΒασιλείας όπου για πολλά χρόνια διατέ-λεσε διευθυντής του εργαστηρίου Πρω-τεϊνικής Χημείας και στη συνέχεια τοιστορικό και διεθνώς καταξιωμένο πανε-πιστήμιο της Πεννσυλβάνιας στις ΗΠΑ. Στην αξιοζήλευτη αυτή διαδρομή,ακλόνητος συνοδοιπόρος και πολύτιμοςσυμπαραστάτης του υπήρξε η σύζυγόςτου Ροδάνθη, η οποία αποτελεί -όλα αυτάτα χρόνια- αναπόσπαστο μέλος της ερευ-νητικής του ομάδας και στυλοβάτη σεκάθε δραστηριότητα ερευνητική και μη. Σήμερα ο καθηγητής Γιάννης Λάμπρηςκατέχει την διακεκριμένη, επιχορηγού-μενη έδρα Dr Ralph and Sallie Weaver

στην Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίουτης  Πεννσυλβάνιας με αντικείμενο τηνδιεπιστημονική Ιατρική Έρευνα. Αξίζει νασημειωθεί ότι η Ιατρική Σχολή του πανε-πιστημίου της Πεννσυλβάνιας αποτελείτο ιστορικότερο ακαδημαϊκό ίδρυμα ια-τρικής εκπαίδευσης της χώρας, ενώ συγ-καταλέγεται σταθερά τα τελευταίαχρόνια στις πρώτες πέντε σε κατάταξηΙατρικές σχολές στην Αμερική. Η έρευνα του τα τελευταία 30 χρόνιαεστιάζει στη μελέτη ενός συνόλου πρω-τεϊνών της φυσικής ανοσίας του οργανι-σμού, του συστήματος τουσυμπληρώματος. Οι πρωτεΐνες του συμ-πληρώματος βρίσκονται σε διαρκή επα-γρύπνηση στην κυκλοφορία του αίματοςκαι τους ιστούς. Είναι επιφορτισμένες μετην πολύ σημαντική λειτουργία της ταχύ-τατης εξουδετέρωσης παθογόνων εισβο-λέων όπως τα βακτήρια, οι ιοί και οιμύκητες. Η έρευνα του Γιάννη Λάμπρη έχει ρίξειφως σε πολλές πτυχές της σύνθετης λει-τουργίας αυτού του συστήματος άμυνας,ενώ ο ίδιος υπήρξε από τους πρωτοπό-ρους στην απομόνωση και τον δομικό–λειτουργικό χαρακτηρισμό τωνπερισσότερων από τα μόρια του συμπλη-ρώματος. Αξίζει να τονιστεί ότι χάρη στιςπρωτοποριακές έρευνες της ομάδας του,ένα μεγάλο μέρος της γνώσης που υπήρχε

στα πανεπιστημιακά συγγράμματα ανο-σολογίας για το σύστημα του συμπληρώ-ματος έχει δραστικά αναθεωρηθεί τατελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, η ερευνη-τική του ομάδα συνέβαλε καταλυτικάστην ανακάλυψη νέων λειτουργιών τουσυμπληρώματος, όπως του ρόλου τουστην αναγέννηση ιστών, στην προώθησητου καρκίνου, στην ανοσοθεραπεία τουκαρκίνου, στη μετανάστευση αιμοποιητι-κών κυττάρων από τον μυελό των οστών,στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματοςαλλά και του πολύ σημαντικού ρόλου τουσυμπληρώματος στη ρύθμιση βασικώνβιολογικών πορειών που συμβάλλουνστην πρώιμη ανάπτυξη του εμβρύου. Ως«εν τω βάθει» βιολόγος, ο καθηγητήςΛάμπρης δεν αρκέστηκε στη μελέτη τουσυμπληρώματος αποκλειστικά και μόνοστον άνθρωπο. Απομόνωσε και χαρακτή-ρισε πληθώρα πρωτεϊνών του συμπλη-ρώματος σε πολλά διαφορετικά είδηοργανισμών, από τους θαλάσσιους σπόγ-γους  μέχρι τα ψάρια, τα αμφίβια και ταερπετά, με απώτερο στόχο τη βαθύτερηκατανόηση της εξέλιξης και ωρίμανσηςτων μηχανισμών της φυσικής ανοσίας καιτου ανοσοποιητικού συστήματος γενικό-τερα. Ο καθηγητής Γιάννης Λάμπρης θεωρεί-ται από τους κορυφαίους επιστήμονεςδιεθνώς στο πεδίο της μελέτης του συμ-

πληρώματος. Έχει συγγράψει περισσότε-ρες από 500 δημοσιεύσεις σε διεθνή επι-στημονικά περιοδικά υψηλού κύρους,δεκάδες κεφάλαια βιβλίων, ενώ έχει κα-τοχυρώσει τα αποτελέσματα της έρευνάςτου με περισσότερα από 30 διπλώματαευρεσιτεχνίας σε καινοτόμα φαρμακευ-τικά μόρια, διαγνωστικά αλλά και θερα-πευτικά πρωτόκολλα σχετικά με τοσυμπλήρωμα. Η διεθνής απήχηση τουεπιστημονικού του έργου υπογραμμίζεταιαπό την πολυσχιδή εκδοτική του δραστη-ριότητα, την οργάνωση σειράς διεθνώνΑνοσολογικών και Βιοϊατρικών συνε-δρίων, τη συμμετοχή του σε συντακτικέςεπιτροπές κορυφαίων περιοδικών ανο-σολογίας και βοϊατρικής έρευνας όπως τοTrends in Immunology και το Journal ofImmunology.  Αξίζει να σημειωθεί ότι οκαθηγητής Λάμπρης συγκαταλέγεταιστους επιστήμονες με την ευρύτερη απή-χηση και αναγνώριση διεθνώς (δείκτηςαπήχησης δημοσιευμένου έργου: h-index>100), ενώ πρόσφατα περιελή-φθηκε στην εξόχως τιμητική λίστα τωνδιακεκριμένων εκείνων επιστημόνων μετις περισσότερες αναφορές/παραθέσειςστο επιστημονικό τους έργο διεθνώς(2018 Highly Cited Researchers list, Webof Science).

Το σημαντικό ερευνητικό έργο του καθη-γητή Λάμπρη έχει επιχορηγηθεί με περισσό-τερα από 50 εκατομμύρια δολάρια τατελευταία 30 χρόνια από προγράμματα τουΕθνικού Συστήματος Υγείας της Αμερικής(ΝΙΗ) και άλλους φορείς. Χαρακτηριστικά, οίδιος τονίζει ότι χρέος του παραμένει να«αποδώσει» με τη σειρά του στους ασθενείςμια νέα και αποτελεσματική θεραπεία, έναφάρμακο, που θα μπορεί να βελτιώσει αι-σθητά την ποιότητα ζωής ασθενών  που δενέχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικές θερα-πείες μέχρι τώρα. Τηρώντας αυτή ακριβώς την υπόσχεσηκαι όντας σταθερά προσηλωμένος στονυψηλό στόχο της βελτίωσης της ανθρώπινηςυγείας, ο καθηγητής Λάμπρης, εδώ και 40χρόνια, έχει αφιερωθεί «ψυχή τε και σώματι»στην αναζήτηση και κλινική ανάπτυξη νέωνστοχευμένων θεραπειών για ασθένειες πουσχετίζονται με διαταραχές του συμπληρώμα-τος. Απώτερος στόχος της έρευνάς του είναιη ανακάλυψη νέων φαρμάκων που θα μπο-ρούν να περιορίσουν την επιζήμια,  παρατε-ταμένη ή ανεξέλεγκτη, δράση τουσυμπληρώματος, σε μια σειρά οξείων ή χρό-νιων ανοσολογικών και φλεγμονωδών παθή-σεων όπως η απόρριψη μοσχεύματος, ηηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, οιχρόνιες αιμολυτικές αναιμίες, οι σπειραματο-πάθειες του νεφρού, η βλάβη ζωτικών οργά-νων μετά από ισχαιμία και επαναιμάτωσηκ.ά.Αναντίρρητα, ο καθηγητής Γιάννης Λάμ-πρης ανήκει στους πρωτοπόρους του πεδίουανακάλυψης νέων φαρμάκων για το συμπλή-ρωμα. Η συστηματική και εξόχως διεπιστη-μονική του έρευνα έχει οδηγήσει μέχρι τώραστην ανακάλυψη μιας σειράς μικρών κυκλι-κών πεπτιδίων που δρουν ως πολύ ισχυροίκαι εκλεκτικοί αναστολείς της κομβικήςπρωτεΐνης του συμπληρώματος, C3 αλλά καιστον χαρακτηρισμό φαρμακευτικών μορίωνπου στοχεύουν αποτελεσματικά άλλες πρω-τεΐνες του συστήματος, όπως τον παράγονταH. Οι πολλά υποσχόμενοι αναστολείς του C3,αφού ολοκλήρωσαν την προκλινική τουςαξιολόγηση σε διάφορα μοντέλα ασθενειών,έχουν περάσει πλέον το κατώφλι των κλινι-κών δοκιμών Φάσης ΙΙ/ΙΙΙ, ως νέες θεραπείεςγια παθήσεις όπως η ηλιακή εκφύλιση τηςωχράς κηλίδας, αλλά και ως θεραπευτικάμέσα για τη χρόνια αιμολυτική νόσο Παροξυ-σμική Νυχτερινή Αιμοσφαιρινουρία (PNH)και για σπάνιες αιμολυτικές αναιμίες αυτοά-νοσης αιτιολογίας, όπως η νόσος των ψυ-χρών συγκολλητινών (CAD). Πρέπει νασημειωθεί ότι η πρωτοπόρος έρευνα του κα-θηγητή Λάμπρη και των συνεργατών του,ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80, απο-τέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη και μετέ-πειτα  κλινική έγκριση του μοναδικού μέχρισήμερα φαρμάκου που στοχεύει το συμπλή-ρωμα, του μονοκλωνικού αντισώματοςeculizumab (Soliris, Alexion Pharmaceuti-cals) που αποτελεί τη μόνη διαθέσιμη αγωγήγια τους ασθενείς με την σπάνια αιμολυτικήνόσο PNH. 
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«Καλόν ανθρωπίνου
βίου κάτοπτρον»

Γιάννης   Λάμπρης

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

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
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Ο καθηγητής Λάμπρης διατηρούσε(και διατηρεί) πάντοτε άσβεστη την επι-θυμία να συμβάλει στην πρόοδο της πα-τρίδας μας, ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνιατης πρόσφατης οικονομικής κρίσης καισταδιακής ανάκαμψης,  και πάντοτε συ-νεισέφερε με προθυμία  τις προτάσεις τουγια την ανασυγκρότηση του παραγωγι-κού της ιστού με την ανάδειξη καινοτό-μων κατευθύνσεων αξιοποίησηςερευνητικών αποτελεσμάτων.  Θέλονταςέτσι να στηρίξει έμπρακτα την πατρίδατου και αξιοποιώντας την πολύχρονηακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία του,το 2013 εισήλθε δυναμικά στο πεδίο τηςκλινικής ανάπτυξης φαρμάκων, ιδρύον-τας την ελληνικήεταιρεία «ΑμύνταςΦαρμακευτικά».Με την πρωτοβου-λία αυτή συνέβαλεστη μεταφορά μο-ναδικής τεχνογνω-σίας από τοπανεπιστήμιο τηςΠ ε ν ν σ υ λ β ά ν ι α ςστην Ελλάδα καιστην προώθησητης υγιούς και και-νοτόμου επιχειρη-ματικότητας στονχώρο του ελληνικού φαρμάκου.  Η «Αμύν-τας», πνευματικό παιδί του καθηγητήΛάμπρη, έλκει το όνομα της από την ελ-ληνική αρχαιότητα και πιο συγκεκριμένααπό τον Μακεδόνα βασιλιά Αμύντα,μέλος μιας ένδοξης μακεδονικής δυνα-στείας που διακρίθηκε για την ανδρείακαι τις επιδόσεις της στο πεδίο της μάχης.

Καθόλου τυχαία λοιπόν η επιλογή αυτούτου ονόματος για μια ελληνική φαρμα-κευτική εταιρεία που ξέρει να «μάχεται»και να πρωτοπορεί… Πρόκειται για μιαφιλόδοξη και γοργά αναπτυσσόμενηφαρμακευτική  εταιρεία που αξιοποιεί  σεκλινικό επίπεδο μικρά συνθετικά πεπτί-δια που δρουν ως εκλεκτικοί αναστολείςτου συμπληρώματος, με στόχο την ανά-πτυξη νέων θεραπειών για μια σειρά ανο-σολογικών παθήσεων. Αξίζει νασημειωθεί ότι η «Αμύντας» εξασφάλισε,αμέσως μετά την ίδρυσή της, τα αποκλει-στικά δικαιώματα κλινικής αξιοποίησηςτων νέων αυτών αναστολέων του συμ-πληρώματος από το πανεπιστήμιο τηςΠεννσυλβάνιας. Ηστρατηγική σύμ-πραξη μιας νεο-φυούς ελληνικήςεταιρείας με το πα-νεπιστήμιο τηςΠεννσυλβάνιας απο-τελεί μια σημαντικήπρωτοπορία (ση-μαντικό επίτευγμα),χωρίς προηγούμενογια τα ελληνικά δε-δομένα,  η οποία κα-τέστη εφικτή χάρηστην άοκνη προσπά-θεια, τον άψογο συντονισμό και την κα-ταλυτική επιστημονική συμβολή τουκαθηγητή Λάμπρη.  Πρέπει επίσης ναυπογραμμιστεί ότι μέχρι και σήμερα, ηεταιρεία «Αμύντας» έχει να επιδείξει ένανμακρύ κατάλογο σημαντικών οροσήμωνκαι επιτευγμάτων, τα περισσότερα εκτων οποίων είναι πρωτόγνωρα για την

ελληνική φαρμακοβιομηχανία.Και εδώ πρέπει να τονιστεί ότι όλααυτά τα επιτεύγματα προέκυψαν χωρίς η«Αμύντας» να έχει λάβει μέχρι στιγμήςούτε ένα ευρώ κρατικής χρηματοδότη-σης. Στα πλαίσια της ανάπτυξης του καινο-τόμου φαρμάκου της AMY-101 για τηναντιμετώπιση των επιπλοκών στις μετα-μοσχεύσεις νεφρού από δότη με ασύμ-βατη ομάδα αίματος, η «Αμύντας»εξασφάλισε κονδύλια από ανταγωνιστικόπρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Επίσης, κατάφερε σε σύντομο χρονικόδιάστημα να εξασφαλίσει έγκριση «ορφα-νού φαρμάκου» για το σκεύασμα τηςAMY-101, από τον ευρωπαϊκό οργανισμόφαρμάκων ΕΜΑ αλλά και τον αμερικα-νικό FDA, τόσο για τη θεραπεία της αιμο-λυτικής νόσου Παροξυσμική ΝυχτερινήΑιμοσφαιρινουρία όσο και για τη σπάνιανεφρική νόσο, σπειραματοπάθεια C3.Πρέπει να τονιστεί ότι είναι η πρώτηφορά που φάρμακο ελληνικής εταιρείαςεξασφαλίζει μία τέτοια σημαντική έγ-κριση! Το κόστος παραγωγής ενός μικρούσυνθετικού πεπτιδίου, όπως το φάρμακοAMY-101, για χρήση στην κλινική εκτιμά-ται ότι θα είναι πολύ χαμηλότερο σε σύγ-κριση με την υπάρχουσα θεραπεία, πουβασίζεται σε αντίσωμα, προσφέρονταςέτσι εκτός από μια πιο αποτελεσματικήφαρμακευτική δράση, και μία οικονομικάπιο βιώσιμη θεραπεία για τους ασθενείς. 

Παράλληλα, η «Αμύντας», κάτω απότην έμπειρη καθοδήγηση του καθηγητήΛάμπρη, κατάφερε να αξιοποιήσει έναδυναμικό και διεπιστημονικό δίκτυο συ-νεργατών που απαρτίζεται από κορυφαί-ους επιστήμονες, κλινικούς γιατρούς καιεμπειρογνώμονες του κλάδου, με μεγάληεμπειρία στην κλινική ανάπτυξη φαρμά-κων και στη μεταφορά αποτελεσμάτωνέρευνας στην κλινική πρακτική. Με τηναρωγή αυτού του διεθνούς δικτύου συ-νεργατών, η «Αμύντας» είναι η πρώτη ελ-ληνική εταιρεία που έχει ολοκληρώσει μεεπιτυχία κλινικές δοκιμές φάσης Ι σε αν-θρώπους με νέο φάρμακο (το ΑΜΥ-101,έναν νέας γενιάς αναστολέα του C3) καιετοιμάζεται να προχωρήσει σε κλινικέςδοκιμές φάσης II, στηριζόμενη αποκλει-στικά σε κονδύλια προερχόμενα από με-γάλα ανταγωνιστικά ερευνητικάπρογράμματα. Σε διεθνείς μελέτες η«Αμύντας» ήδη συγκαταλέγεται στιςπρωτοπόρες εταιρείες στον κόσμο στοντομέα της ανάπτυξης φαρμάκων για τις«ασθένειες του συμπληρώματος». Η διαρ-κής προσπάθεια του καθηγητή Λάμπρηνα διατηρήσει την «Αμύντας» αυτοδύ-ναμη και ανταγωνιστική στα πρώτα τηςβήματα, είναι αξιέπαινη και συγκινητική.Και φυσικά, θα ήταν ευχής έργο η Ελλάδανα αναγνωρίσει την αξία υποστήριξηςπροσπαθειών σαν αυτή της «Αμύντας»στο δύσκολο, φιλόδοξο και ανθρωποκεν-τρικό έργο τους. 

H πολυσχιδής προσφορά ωστόσο τουκαθηγητή Λάμπρη δεν περιορίζεται στιςσημαντικές επιστημονικές ανακαλύψειςκαι στον σχεδιασμό νέων φαρμάκων.Αφουγκράζεται την ανάγκη της χώραςμας για εξωστρέφεια στον χώρο των επι-στημών και συμβάλλει έτσι στην διεθνήπροβολή της μέσα από  ένα ακόμα σημαν-τικό εγχείρημά του. Το 1999 ιδρύει τονμη-κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό οργανι-σμό «Aegean Conferences» («συνέδριατου Αιγαίου») με την στήριξη μιας διε-θνούς επιτροπής διακεκριμένων ακαδη-μαϊκών και ερευνητών από τον χώρο τωνβιοϊατρικών και ανθρωπιστικών επιστη-μών. Υπό την αιγίδα των «συνεδρίων τουΑιγαίου» οργανώνονται τα τελευταία 20χρόνια στη χώρα μας, περισσότερα από120 διεθνή συνέδρια, τα οποία έχουν προ-σελκύσει ως τώρα περισσότερους από 15χιλιάδες επιστήμονες διεθνούς κύρους, οιοποίοι σε συνέχεια της υποδειγματικήςυποδοχής και φιλοξενίας τους στη χώραμας, αποτελούν  τους καλύτερους πρε-σβευτές της στο εξωτερικό. Παράλληλα,έχει διαθέσει ένα σημαντικό ποσό (άνωτων 600.000) δολαρίων για υποτροφίεςσε νέους επιστήμονες. Τα «συνέδρια τουΑιγαίου» έχουν υποστηριχθεί μέχρι σή-μερα από σημαντικούς επιστημονικούςφορείς και εταιρείες του εξωτερικού.Αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στηδιεθνή προβολή της χώρας μας και στηδιάδοση του πολιτισμού και των επιστη-

μών, η Ακαδημία Αθηνών πρόσφατα βρά-βευσε τον εμπνευστή τους, καθηγητήΓιάννη Λάμπρη με έπαινο της τάξης τωνΘετικών Επιστημών. Έχει διανύσει χιλιάδες μίλια ταξιδεύον-τας για ομιλίες, συνέδρια και συναντήσειςεργασίας σε κάθε γωνία του κόσμου.Ωστόσο όπου κι αν βρεθεί, ο καθηγητήςΛάμπρης πάντοτε στρέφει το νου τουστην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ήπειρο,συντονίζοντας την ύπαρξή του με τουςστεντόρειους μουσικούς ήχους και τιςπλούσιες μυρωδιές της πατρώας γης. Κιαυτά ακριβώς τα βιώματα και τις μνήμεςμοιράζεται απλόχερα με τους ανθρώπουςπου γνωρίζει και τον γνωρίζουν σε κάθεσταυροδρόμι της ζωής. Η χαρά του μάλι-στα είναι απερίγραπτη όταν μπορεί ναμοιραστεί αυτές τις ζωογόνες θύμησες,μουσικές και παραδόσεις του τόπου τουσε κάθε ευκαιρία!  Στα ετήσια συνέδριαπου οργανώνει, στα ιδιωτικά ταξίδια τουπίσω στη Ροδαυγή, στις συναντήσεις τουμε συνεργάτες και φίλους, πάντοτε θακαταφύγει στους λυτρωτικούς ήχους τηςπαραδοσιακής ηπειρώτικης μουσικής καιμε περισσή λεβεντιά θα σύρει τον χορόμαζί με τη Ροδάνθη, προσκαλώντας όλουςνα μετάσχουν στη μυσταγωγία του γνή-σιου ηπειρώτικου γλεντιού. Βαδίζονταςκαθημερινά στους πολυσύχναστους δρό-μους της Φιλαδέλφειας ο καθηγητής Λάμ-πρης ποτέ δεν ξεχνά από πού ξεκίνησεκαι πάντα «επιστρέφει» νοερά στις πλα-γιές των Τζουμέρκων και τις όχθες τουΆραχθου. Η αγάπη του για την ιδιαίτερηπατρίδα του τροφοδοτεί άλλωστε, εδώκαι πολλά χρόνια, το γνήσιο ενδιαφέροντου για την πορεία της Ηπείρου, την ανά-πτυξη και προοπτική του τοπικού πανε-πιστημίου και την προώθηση νέων καιταλαντούχων επιστημόνων της περιοχής.  Οι ισχυροί πατρογονικοί του δεσμοί, οιανεξίτηλες εικόνες από τον τόπο του καιη αγάπη της οικογένειάς του είναι το βάλ-σαμο που του δίνει δύναμη να συνεχίσει,ατενίζοντας την κορυφή. *Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» 
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«Καλόν ανθρωπίνου
βίου κάτοπτρον»

Ο καθηγητής Λάμπρης
διατηρούσε (και διατηρεί)

πάντοτε άσβεστη την
επιθυμία να συμβάλει στην
πρόοδο της πατρίδας μας,

ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια
της πρόσφατης οικονομικής

κρίσης και σταδιακής
ανάκαμψης,  και πάντοτε
συνεισέφερε με προθυμία

“...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 βελτιώ-
σει αισθητά  την ποιότητα

ζωής ασθενών που δεν
έχουν πρόσβαση

σε αποτελεσματικές
θεραπείες μέχρι

τώρα


