
Με μεγάλη χαρά το Jane Goodall Roots & Shoots Greece ανακοινώνει την   

επίσκεψη της διεθνούς φήμης πρωτευοντολόγου, ηθολόγου και Πρέσβειρας   

Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών Δρ. Τζέιν Γκούντολ στην Ελλάδα. Μεταξύ 9   

και 11 Δεκεμβρίου 2018, η Δρ Τζέιν Γκούντολ θα πραγματοποιήσει ομιλία   

με τίλτο "Λόγοι για να ελπίζουμε" σε τρεις πόλεις: στη Θεσσαλονίκη,   

την Αθήνα και το Ηράκλειο (Κρήτης). 

 

Θεσσαλονίκη: Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, Κινηματογράφος Ολύμπιον, ώρα 17.30   

(ωρα άφιξης 17.00) 

Αθήνα: Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, Θέατρο Παλλάς, ώρα 18.00 (ώρα αφιξης 17.00) 

Ηράκλειο: Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, ώρα 18.30   

(ώρα άφιξης 18.00) 

H είσοδος στην ομιλία είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου 

 

Η Τζέιν Γκούντολ αναγνωρίζεται ως μια από τις σημαντικότερες γυναίκες   

επιστήμονες της εποχής μας, καθώς έχει προσφέρει πολλά με τη δράση της   

στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Ήδη, από το 1960, η πρωτοπόρος   

μελέτη της Γκούντολ στην Τανζανία πάνω στη συμπεριφορά των   

χιμπαντζήδων τάραξε τα νερά της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας.   

Ήταν η πρώτη που απέδειξε πως ο άνθρωπος δεν ήταν το μοναδικό είδος   

που μπορούσε να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί εργαλεία και πως τα ζώα   

έχουν συναισθήματα και προσωπικότητα. Χάρη στην επιστημονική της   

έρευνα άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ανθρώπινο   

είδος και τα ζώα. Το 1977 ίδρυσε το φημισμένο πλέον ινστιτούτο ερευνών   

που φέρει το όνομά της. Το Ινστιτούτο Τζέιν Γκούντολ συνεχίζει τις   

επιστημονικές της μελέτες και παράλληλα καινοτομεί στον τομέα της   

βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των τοπικών πληθυσμών στις   

αφρικανικές χώρες. Η Δρ Γκούντολ έχει γράψει δεκάδες βιβλία, τόσο για   

παιδιά όσο και για ενηλίκους και έχει συνεισφέρει στη δημιουργία   

αρκετών ντοκιμαντέρ, πολλά από τα οποία κυκλοφόρησαν μέσω του National   

Geographic. Έχει λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις και θέσεις κατά τη   

διάρκεια της καριέρας της, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι:   

Πρέσβειρα Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών και Dame της Βρετανικής   

Αυτοκρατορίας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.rootsandshoots.gr/ 

 

Ως κινηματογραφικός πρόλογος της εκδήλωσης "Jane Goodall: Λόγοι για να   

ελπίζουμε", την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 18:00, στην αίθουσα   

Σταύρος Τορνές (Λιμάνι Θεσσαλονίκης) θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ Τζέιν   

/ Jane του Μπρετ Μόργκεν: ένα μοναδικό πορτρέτο της Τζέιν Γκούντολ με   

σπάνιο υλικό που αναδεικνύει την πρωτοποριακή δουλειά της με τους   

χιμπατζήδες τη δεκαετία του ’60, με πρωτότυπη μουσική επένδυση του   

Φίλιπ Γκλας. 

Η είσοδος στην προβολή είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου. 

https://www.rootsandshoots.gr/

