Ανακοίνωση και Ψήφισμα του
Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΒΒ‐ΙΤΕ
για τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Θηραίου

Με απέραντη οδύνη, το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΙΜΒΒ, πληροφορήθηκε την αιφνίδια απώλεια του
πρώην Διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας και Αντιπροέδρου του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Καθηγητή Γιώργου Θηραίου. Με τον θάνατό του, η Ελληνική και
διεθνής επιστημονική κοινότητα χάνει έναν από τους πλέον καταξιωμένους ερευνητές στον χώρο των
βιολογικών επιστημών.
Ο Γιώργος Θηραίος γεννήθηκε πριν από 59 χρόνια στην Αθήνα. Σπούδασε βιολογία στα πανεπιστήμια της
Αθήνας και του Harvard και μετά από λαμπρές μεταδιδακτορικές σπουδές στο ίδιο πανεπιστήμιο,
εγκαταστάθηκε στην Κρήτη όπου διετέλεσε ερευνητής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και
Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κατά την περίοδο αυτή ανέπτυξε μια ιδιαίτερα
αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα που τον ανέδειξε σε έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες του
ελληνικού και διεθνούς ερευνητικού χώρου. Από 1994 μέχρι το 2009 ο Γιώργος Θηραίος, παράλληλα με
την ερευνητική του δραστηριότητα, διετέλεσε Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και
Βιοτεχνολογίας.
Ο Γιώργος Θηραίος ήταν ένας γνήσιος ερευνητής με καθαρή και λιτή επιστημονική σκέψη, με πρωτότυπη
επιστημονική προσέγγιση και ερωτήματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονταν στην κατανόηση
της έκφρασης γονιδίων σε μεταγραφικό και μεταφραστικό επίπεδο και χρησιμοποιώντας απλά ερευνητικά
μοντέλα συνέβαλε αποφασιστικά στη μελέτη μηχανισμών που διέπουν την γονιδιακή έκφραση σε όλο το
φάσμα των οργανισμών. Η κατανόηση τέτοιων μηχανισμών είναι απαραίτητη για ουσιαστική πρόοδο στις
προσπάθειες καταπολέμησης σοβαρών ασθενειών του ανθρώπου αλλά και στην ανάπτυξη ευρέος
φάσματος βιοτεχνολογικών εφαρμογών.
Το έργο και η συμβολή του Γιώργου Θηραίου δεν περιορίζονταν όμως μόνο στα επιστημονικά του
ενδιαφέροντα. Κατά την διάρκεια της θητείας του ως διευθυντής, το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και
Βιοτεχνολογίας αναδείχτηκε σε ένα από τα διαπρεπή ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο
Γιώργος Θηραίος ευτύχησε να δει το Ινστιτούτο σαν ένα πολυθεματικό κέντρο ερευνών που μελετά, σε
συνεργασία με τα άλλα Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ποικίλους μηχανισμούς
λειτουργίας των κυττάρων. Ο Γιώργος Θηραίος είχε μια αταλάντευτη προσήλωση στη αριστεία και την
αξία της επιστημονικής ποιότητας και ήταν αντίθετος στην ομηρεία της επιστημονικής σκέψης από τις
κατά καιρούς μόδες των χρηματοδοτικών αντιλήψεων.

Εκτός από διακεκριμένος ερευνητής ο Γιώργος Θηραίος ήταν και ουσιαστικός δάσκαλος. Σε όλη τη
διάρκεια της θητείας του στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας συμμετείχε ενεργά στην
εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών αλλά και ενθάρρυνε τους συνεργάτες του στο Ινστιτούτο προς την
ίδια κατεύθυνση. Στην ερευνητική ομάδα του Γιώργου Θηραίου εκπαιδεύτηκαν και ωρίμασαν πολλοί
φοιτητές που αργότερα έκαναν λαμπρή ανεξάρτητη ερευνητική καριέρα.
Στα νέα του καθήκοντα που ανέλαβε τελευταία στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών, προσδοκούσε με μεγάλο ενθουσιασμό, όχι απλά μια συνέχεια της επιστημονικής του
δραστηριότητας αλλά μια νέα αρχή στην εξερεύνηση αχαρτογράφητων περιοχών επιστημονικής σκέψης,
της βιολογίας των συστημάτων. Αν και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του, έθεσε γερά θεμέλια
πάνω στα οποία θα βασιστούν γενιές ερευνητών στο μέλλον.
Ήταν παντρεμένος με την Πόπη Συντυχάκη, Ερευνήτρια στο ΙΙΒΕΑΑ και πατέρας του 7χρονου Αλέξανδρου.
Σε όλη του την καριέρα ο Γιώργος Θηραίος διακρίθηκε για την ακεραιότητα του, το εύρος των γνώσεών
του, το δυναμισμό της έρευνας του και για την προσήλωση στην αριστεία και την ουσιαστική και σωστή
αξιοποίηση της γνώσης.
Ο θάνατος του είναι μια τεράστια απώλεια για την ελληνική και τη διεθνή επιστημονική και ακαδημαϊκή
κοινότητα.

ΨΗΦΙΣΜΑ του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΜΒΒ
για τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Θηραίου
Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΙΜΒΒ συνεδρίασε έκτακτα σήμερα 21‐1‐11, μετά την είδηση του
αναπάντεχου θανάτου του διακεκριμένου επιστήμονα Γιώργου Θηραίου, Γενικού Διευθυντή του
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, πρώην Διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας και ομόφωνα αποφάσισε:
1. Να εκδώσει το παρόν ψήφισμα, το οποίο και να αποστείλει στην οικογένεια του εκλιπόντος με τα
θερμότατα συλλυπητήριά του.
2. Να εκπροσωπηθεί στην κηδεία του εκλιπόντος.
3. Να διαθέσει μια ετήσια μεταπτυχιακή υποτροφία τιμώντας τον σαν δάσκαλο και ερευνητή.
4. Να συνδιοργανώσει Επιστημονικό Συνέδριο εις μνήμη του εκλιπόντος.
5. Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον τύπο.

Ηράκλειο, 21 Ιανουαρίου 2011
Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΙΜΒΒ

