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Κοντεύει χρόνος από τότε που, μετά από μακροχρόνια ασθένεια, μας άφησε για πάντα ο 

Φώτης Καφάτος. Δεν είναι φυσικά ανάγκη να επαναλάβουμε εδώ όλα αυτά τα «μεγάλα» 

που κατάφερε να κάνει ο Φώτης στην πλούσια από επιτυχίες ζωή του. Να θυμίσουμε μόνο 

πως, εκτός από τις πρωτοπόρες επιστημονικές του ανακαλύψεις στις οποίες λόγω χώρου 

δεν θα αναφερθούμε εδώ, ο Φώτης ήταν ο νεότερος Καθηγητής στο Harvard, ήταν για 

πάνω από μια δεκαετία Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής 

Βιολογίας (EMBL) και ήταν ο ιδρυτικός Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 

(ERC). Άφησε το στίγμα του όχι μόνο διεθνώς αλλά και στην πατρίδα μας αφού ήταν ο 

νεότερος Καθηγητής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο πρώτος ερευνητής στην 

μοριακή βιολογία στην Ελλάδα, ο πρώτος Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και ο ιδρυτής και μακροχρόνιος Διευθυντής του ΙΜΒΒ, Ινστιτούτου 

Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ε.ΚΕ.Κ (κατόπιν ΙΤΕ) στο Ηράκλειο. Εμείς οι 

συνεργάτες του εδώ τον θυμόμαστε όμως κυρίως ως έναν καλό και πιστό φίλο που μας 

βοήθησε όλους σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του ΙΜΒΒ ακόμα κι όταν έφυγε από την 

Διεύθυνσή του παραμένοντας όμως στενός σύμβουλος και αρωγός. Φώτη, μας λείπεις! 

Για να κρατήσουμε την μνήμη του ζωντανή, κυρίως μεταξύ των νεοτέρων σε ηλικία 

βιολόγων που δεν είχαν την χαρά και την τιμή να τον γνωρίσουν, αποφασίσαμε να 

αρχίσουμε μια σειρά επιστημονικών συναντήσεων κάθε δυο χρόνια στις οποίες θα 

καλέσουμε ως ομιλητές μια σειρά από γνωστούς επιστήμονες, όλους μαθητές ή 

συνεργάτες του Φώτη από όλες τις φάσεις της μακροχρόνιάς του ενασχόλησης με την 

επιστήμη. Εφέτος ξεκινάμε αυτήν την σειρά με 7 ομιλητές που οι ομιλίες τους θα έχουν 

άμεση ή έμμεση σχέση με την αλληλεπίδραση κουνουπιών και ελονοσίας, το θέμα που 

επεξεργάσθηκε τα τελευταία χρόνια της σταδιοδρομίας του. ‘Έχουμε ήδη βάλει μπρος τον 

σχεδιασμό για τις επόμενες συναντήσεις, αλλά γι αυτές θα «επανέλθουμε» αργότερα. Οι 

ομιλίες (στα Αγγλικά) θα γίνουν στο μεγάλο αμφιθέατρο του ΙΤΕ (κεντρικό κτήριο) και θα 

έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με τις επιστήμες της ζωής. Η είσοδος 

είναι βεβαίως ελεύθερη για όλους. 

Οι ομιλητές θα είναι οι Dr. Carolina Barillas-Mury (Ερευνήτρια στο NIAID), Dr. Nora 

Bezansky (Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Notre Dame), Dr. Γιώργος Δημόπουλος 

(Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins), Dr. Tony James (Καθηγητής στα 

πανεπιστήμια UCI και UCSD), Dr. Lena Levashina (Ερευνήτρια στο Max Plank Βιολογίας 

Λοιμώξεων), Dr. Πέτρος Λιγοξυγκάκης (Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης) και Dr. 

Γιώργος Χριστοφίδης (Καθηγητής στο πανεπιστήμιο Imperial College London).  

 

 


