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Ηρωίδα του Πλανήτη!
Dr. Jane Goodall

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

Το 1991, ίδρυσε το “Roots 
& Shoots”, ένα παγκόσμιο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
που βοηθάει τα παιδιά να 
συμμετέχουν σε έργα που 

κάνουν καλό στην τοπική τους 
κοινότητα, την άγρια ζωή 

και το περιβάλλον. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!
Η Jane φοίτησε στο 

Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ 
από το 1961 έως ότου 

απέκτησε το διδακτορικό 
της το 1966. Ήταν ένας από 
τους λίγους ανθρώπους στην 

ιστορία που έγινε δεκτός 
χωρίς πανεπιστημιακό 

πτυχίο! 

Επιστήμονας 
παγκοσμίου φήμης! 

Αυτή η επαναστατική ανακάλυψη άλλαξε για πάντα 
τη μελέτη της συμπεριφοράς των ζώων!

Σταμάτησε τελικά την έρευνά της το 
1986 και αφιέρωσε τα τελευταία 35 

χρόνια στην ευαισθητοποίηση 
των πολιτών μέσω του 
Ινστιτούτου Jane Goodall, 
προστατεύοντας τους 
χιμπατζήδες από απειλές όπως 
η αποψίλωση των δασών και 

το παράνομο εμπόριο άγριων 
ζώων.

Γνωρίζατε ότι;
• Η Jane ταξιδεύει περίπου 300 ημέρες τον 

χρόνο! Δίνει ομιλίες σε όλο τον κόσμο, 
εμπνέοντας τους ανθρώπους να δείξουν 
ενδιαφέρον για τους χιμπατζήδες και να 
προστατεύσουν τον πλανήτη.   

• Είναι χορτοφάγος από τη δεκαετία του 
1970 και πρόσφατα έγινε vegan! 

• Είναι επίσης γνωστή ως Dame Jane 
Goodall, αφού έγινε Dame Commander 
of the Order of the British Empire (DBE, 
Dame Διοικητής της Άριστης Τάξης της 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας ) το 2003.

Η Jane γνώρισε 
πολλούς άγριους 

χιμπατζήδες!
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Η Αγγλίδα πρωτευοντολόγος (επιστήμονας που 
μελετά τα πρωτεύοντα θηλαστικά) Dr. Jane 
Goodall γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 1934. 
Από την ηλικία των 10 ετών ήξερε ότι 
ήθελε να μετακομίσει στην Αφρική και να 
ζήσει με άγρια ζώα. Το 1960, σε ηλικία 26 
ετών, έφτασε τελικά στην Τανζανία για να 
μελετήσει τους χιμπατζήδες.

Παρά το γεγονός ότι δεν είχε καμία επίσημη 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση, η Jane πέρασε χιλιάδες 
ώρες παρατηρώντας τους χιμπατζήδες, δίνοντάς 
τους ονόματα και παρατηρώντας την κοινωνία 
τους. Παραδόξως, είδε πιθήκους να δημιουργούν 
και να χρησιμοποιούν εργαλεία - κάτι που οι 
επιστήμονες πίστευαν ότι μόνο οι άνθρωποι 
μπορούν να κάνουν! - και τους κατέγραψε να 
αγκαλιάζονται και να φροντίζουν την οικογένεια 
και τους φίλους τους. Κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι, όπως και οι άνθρωποι, έτσι και οι χιμπατζήδες 
βιώνουν συναισθήματα κι έχουν ξεχωριστές 
προσωπικότητες.

Στα 80 της χρόνια, η 
Jane εξακολουθεί να 

απολαμβάνει τον χρόνο 
της στη φύση.


