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Αγαπητοί φίλοι και μέλη της ΕΕΒΕΖΕ,

Ενημερώνουμε ότι τον Ιούνιο (13-16/06/2022) πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία το 15ο Συνέδριο της FELASA στη Μασσαλία. Το επιστημονικό
πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα πλούσιο με κύριο θέμα την επικοινωνία.
Επιστήμονες από την Ελλάδα συμμετείχαν σε πολλές παρουσιάσειςανακοινώσεις, τόσο προφορικές όσο και αναρτημένες (poster). Από τα

Σε αυτό το τεύχος:

μέλη της ΕΕΒΕΖΕ δόθηκαν περισσότερες από 10 παρουσιάσεις. Οι

Προμετωπίδα

περιλήψεις

Επιστημονικά θέματα

των

εργασιών

βρίσκονται

στο

link

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00236772221103950.

Επιστημονικές εκδηλώσεις
Περιοδικά
για
Εργαστηρίου

Ζώα

Στο παρόν τεύχος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε συνέντευξη της
Αναστασίας Τσιγκοτζίδου, προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου
Συνεδρίου της FELASA, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις
02-05 Ιουνίου 2025 (https://www.felasa2025.eu/).

Για εγγραφές μπορείτε να επισκεφτείτε της ιστοσελίδα της ΕΕΒΕΖΕ στη διεύθυνση:
http://hsblas.gr.
Ακολουθήστε την ΕΕΒΕΖΕ στο twitter: https://twitter.com/HSBLAS1
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Σελίδα 1

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ FELASA 2022-2025.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΣΙΓΚΟΤΖΙΔΟΥ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΝΤΑΦΗ

Kαλησπέρα σας κ.Τσιγκοτζίδου και
συγχαρητήρια για άλλη μία φορά για την
επιτυχή διεκδίκηση του 16ου Συνεδρίου της
FELASA. Τον Ιούνιο είχαμε την ευκαιρία να
ταξιδέψουμε
και
πάλι
και
να
παρακολουθήσουμε από κοντά το 15ο
Συνέδριο
που
διοργανώθηκε
στη
Μασσαλία.

Τι ήταν αυτό που έκανε το Συνέδριο
FELASA 2022 ξεχωριστό για εσάς;
Η Μασσαλία ήταν η πόλη που
ανταγωνιστήκαμε το 2018 για τη
διεκδίκηση
του
συνεδρίου
στη
Θεσσαλονίκη. Σε εκείνη την ψηφοφορία,
χάσαμε για λίγες ψήφους διαφορά. Όμως,
εκείνη η «αποτυχία» οδήγησε στο θετικό
αποτέλεσμα της FELASA 2025 με
παραπάνω από 62% τα μέλη της να
ψηφίζουν υπέρ της Αθήνας η οποία
ανταγωνιζόταν με την Κοπεγχάγη για το
συνέδριο
του
2025.
Οπότε,
τα
συναισθήματα ήταν ευχάριστα. Μας
δόθηκε επίσης η ευκαιρία να δούμε με
λεπτομέρεια τη διοργάνωση και να
εκτιμήσουμε τα θετικά, αλλά και τις
δυσκολίες της για να ετοιμαστούμε
ανάλογα για το συνέδριο της Αθήνας.

Ποια ήταν η κορυφαία-ιδιαίτερη στιγμή
του Συνεδρίου FELASA 2022, κατά τη
γνώμη σας;

Μετά
από
πολλές
διαδικτυακές
συναντήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο
της FELASA, μέσα στην πανδημία και την
παρακολούθηση εθνικών συνεδρίων όλα
αυτά τα χρόνια και πάλι με ψηφιακό τρόπο,
η δυνατότητα που μας δόθηκε να
συναντήσουμε
ξανά
από
κοντά
συναδέλφους στο πεδίο του επιστήμης των
ζώων εργαστήριου από διάφορες χώρες,
ήταν μοναδική. Επειδή μάλιστα το θέμα
του συνεδρίου ήταν η επικοινωνία στο
πεδίο της επιστήμης των ζώων που
χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς
σκοπούς, ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα,
για τη σημασία της δια ζώσης επικοινωνίας
μεταξύ των επιστημόνων που σχετίζονται
με αυτό το θέμα.

Στη Μασσαλία η ΕΕΒΕΖΕ είχε δικό της
περίπτερο στο οποίο παρουσίαζε το
προσεχές Συνέδριο στην Αθήνα. Σε
επικοινωνιακό
επίπεδο,
πώς
πραγματοποιήθηκε η προσέγγιση των
συνέδρων και πώς αξιολογείτε τις
αντιδράσεις τους στην πραγματοποίηση
του συνεδρίου στην Αθήνα;
Η διοργάνωση του συνεδρίου FELASA 2022
παραχώρησε στην ΕΕΒΕΖΕ ένα περίπτερο
του εκθεσιακού χώρου, κοντά σε
περίπτερα άλλων εθνικών και διεθνών
οργανισμών. Η θέση του ήταν ιδιαίτερα
ευνοϊκή, εφόσον βρισκόταν ακριβώς πίσω
από το γραφείο της γραμματειακής
υποστήριξης του συνεδρίου. Στον χώρο
αυτό, υπήρχε η δυνατότητα για
οπτικοακουστικό υλικό σε συνεχή προβολή
με πληροφορίες για την Αθήνα, αλλά και
της παρουσίασης διεκδίκησης του
συνεδρίου
στη
FELASA.
Επίσης
εκτυπώθηκαν σε μορφή poster οι βασικές
πληροφορίες για το Συνέδριο με το logo
του και αναρτήθηκαν στο περίπτερο σε δύο

ευδιάκριτα διαφορετικά σημεία. Η ΕΕΒΕΖΕ
επίσης αποφάσισε να δίνει στους
συνέδρους κουτάκια με τις πρώτες
ελληνικές μαστίχες ΕΛΜΑ, στις οποίες είχε
τοποθετηθεί και το QR code που οδηγεί
στην ιστοσελίδα του επόμενου Συνεδρίου.

Οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν με ζέση
στο κάλεσμά μας και συνομίλησαν με τα
μέλη
της
ΕΕΒΕΖΕ,
λαμβάνοντας
πληροφορίες. Τους ενθουσιάζει η ιδέα να
επισκεφτούν την Αθήνα. Προσεγγίσαμε
μεγάλο αριθμό συνέδρων μέσω του
περιπτέρου και μας δόθηκε η αίσθηση ότι
αναμένουν το επόμενο FELASA 2025 στην
Αθήνα με μεγάλο ενδιαφέρον.

Κατά την τελετή λήξης του Συνεδρίου
κάνατε μία παρουσίαση του 16ου
Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στην
Αθήνα. Πώς βιώσατε την εμπειρία;
Στην
ολιγόλεπτη παρουσίαση του
Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στην
Αθήνα, κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης,
δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε το
συνέδριο, το οποίο θα εστιάσει στη
«Μείωση της δριμύτητας στην έρευνα με
χρήση ζώων». Το θέμα αυτό είναι
σημαντικό και στοχεύει να ενημερώσει
τους συμμετέχοντες με τα νεότερα
δεδομένα σχετικά με την ελάττωση της
δριμύτητας των χειρισμών και διαδικασιών

στη χρήση των ζώων στην έρευνα.
Ταυτόχρονα με αυτό το κεντρικό θέμα
στοχεύουμε
να οργανωθούμε
και
δορυφορικά σεμινάρια με άλλα θέματα
αιχμής στο πεδίο της επιστήμης των ζώων
εργαστηρίου.
Το κοινό ανταποκρίθηκε με θέρμη και
ενθουσιασμό κατά τη διάρκεια αυτής της
παρουσίασης και δήλωσαν αρκετοί πως θα
βρίσκονται στην Αθήνα μαζί μας σε τρία
χρόνια.

Τι να περιμένουν οι συμμετέχοντες από το
Συνέδριο
FELASA
που
θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 2025 σε
συνεργασία με την ΕΕΒΕΖΕ;
Σχεδιάζουμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον
πρόγραμμα, τόσο σε επιστημονικό όσο και
σε κοινωνικό επίπεδο. Παράλληλα οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
επισκεφτούν την Αθήνα και τις γύρω
περιοχές και νησιά της.
Θα δώσουμε μεγάλη προσοχή στην
οργάνωση ξεχωριστών συνεδριών και
σχεδιάζουμε να φιλοξενήσουμε πολλά
πρακτικά
εργαστήρια,
καθώς
και
δημιουργήσουμε ευκαιρίες ώστε οι
συμμετέχοντες να συναντηθούν και να
ανταλλάξουν απόψεις. Η εμπορική έκθεση
είναι επίσης μια ευκαιρία για τους
συμμετέχοντες να ενημερωθούν με την
τελευταία τεχνολογία των μηχανημάτων
που χρησιμοποιούνται για διάφορους

λόγους στη διενέργεια των πειραματισμών
στα ζώα, καθώς και για τη βελτίωση της
ζωής τους όταν βρίσκονται στο εργαστήριο.

Ευελπιστούμε στη συμμετοχή όσων
περισσότερων πρωτοβουλιών από τα μέλη
μας για μια επιτυχή διοργάνωση του
συνεδρίου στην Αθήνα!

Αναστασία Τσιγκοτζίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σχολή Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ.
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
του Συνεδρίου FELASA 2025

Επιπλέον θα υπάρχει μία ιστορική
αναδρομή όσον αφορά την έρευνα («οι
ρίζες της έρευνας», όπως απεικονίζεται και
μέσω του λογότυπου του Συνεδρίου),
εμπνευσμένη από την πραγματοποίηση
του Συνεδρίου στην ιστορική πόλη της
Αθήνας.

Υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος πίσω
από την επιθυμία της ΕΕΒΕΖΕ να
διεκδικήσει τη διοργάνωση του Συνεδρίου
το 2025;
Το 2025 συμπίπτει με τα 30 χρόνια από την
ίδρυση της ΕΕΒΕΖΕ. Έτσι, είχε για εμάς
ιδιαίτερη σημασία η διεκδίκηση της
διοργάνωσης του Συνεδρίου, καθώς θα μας
δινόταν η ευκαιρία να γιορτάσουμε την 30η
επέτειο με συναδέλφους από την Ελλάδα
αλλά και από όλη την Ευρώπη!

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στις
05-16/09
του
2022
θα
πραγματοποιηθεί το όγδοο αρθρωτό
σεμινάριο LAS EU Functions Course στο
Εργαστήριο
Έρευνας
Παθήσεων
Μυοσκελετικού
Συστήματος
του
Νοσοκομείου ΚΑΤ. Για περισσότερες
πληροφορίες
περιηγηθείτε
στην
ιστοσελίδα:
http://hsblas.gr/
ή
επικοινωνήσετε
στο
e-mail:
lasfunctionscourse@gmail.com.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Lab Animal Europe (Δωρεάν εγγραφή)
https://www.lab-animal.com/LAE/
Scandinavian Journal of Laboratory Animal
Science
www.scandlas.org
Comparative Medicine
https://www.aalas.org/publications/comp
arative-medicine
Journal of the American Association of
Laboratory Animal Science
www.aalas.org
Experimental Animals (Journal of the
Japanese Association for Laboratory Animal
Science)
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jalas/english/en_j
ournal.html
Laboratory Animals
http://la.rsmjournals.com

Στις 07 & 14 Οκτωβρίου του 2022 θα
πραγματοποιηθεί το Online Course
Intensive course on experimental design
and biostatistics από το Fondazione Guido
Bernardini. Για περισσότερες πληροφορίες
περιηγηθείτε
στην
ιστοσελίδα:
https://www.fondazioneguidobernardini.o
rg/en/news/early-bird-registration-withinjuly-20-2022online-course-intensivecourse-on-experimental-design-andbiostatistics.html.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Βασίλειος Ντάφης
Αναστασία Τσιγκοτζίδου

