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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΛΗΜΝΟΥ –
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΙΒΚΛ-ΠΑ)
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διήμερες εκδηλώσεις που αφορούσαν την δημιουργία του
Ιπποκρατικού Βοτανικού Κήπου Λήμνου, του πρώτου τέτοιου είδους κήπου του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(ΙΒΚΛ-ΠΑ).
Η συλλογή του κήπου περιέχει αυτή τη στιγμή 160 φυτά. Υπεύθυνη πιστοποίησης των συλλογών
του κήπου είναι η Δρ Ειρήνη Βαλλιανάτου. Ο κήπος αποτελεί μέρος του διεθνούς δικτύου: Botanic
Gardens Conservation International (BGCI), καθώς και των Ιπποκρατικών Βοτανικών Κήπων με
επικεφαλή τον Ιπποκρατικό Βοτανικό Κήπο της Κω.
Τα εγκαίνια έγιναν την Πέμπτη 07 Μαΐου, όπου η εκπρόσωπος του φοιτητικού συλλόγου Φοιτήτρια
Αλεξία Μελλίδη και ο Αναπληρωτής Καθηγητής
κύριος Χαράλαμπος Καραντώνης, Αναπληρωτής
Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων &
Διατροφής (ΤΕΤΔ) και Επιστημονικός Υπεύθυνος του
κήπου σχολίασαν τη σημασία του βοτανικού αυτού
κήπου για το Τμήμα και την Τοπική κοινωνία ενώ
υπογράμμισαν και ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο του
Τμήματος Καθηγητή κύριο Ανδρέα Τρούμπη για
την προτροπή αυτού του εγχειρήματος ήδη από το
ξεκίνημα του Τμήματος το 2009 και στο πλαίσιο μιας
ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης για το Τμήμα, τον
Στιγμιότυπο των Εγκαινίων του Κήπου
Αναπληρωτή Καθηγητή κύριο Δημήτριο Σκάλκο
για την οργάνωση και υλοποίηση αυτής της ιδέας
αλλά και όσους προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για την δημιουργία αυτού του κήπου.
Όπως τόνισε ο κ. Καραντώνης στην προσφώνηση του τα εγκαίνια του βοτανικού κήπου
σηματοδοτούν για το Τμήμα και την Τοπική κοινωνία, ανάμεσα σε πολλά άλλα, ένα χώρο επαφής με την
πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας και μία αφορμή για να διατηρούμε μνήμες και να συνδέουμε το
παρελθόν με το παρόν και το μέλλον καθώς τα τοπικά φαρμακευτικά και εδώδιμα βότανα καθόρισαν
καθορίζουν και θα συνεχίσουν να καθορίζουν την κατάσταση της δημόσιας υγείας στο μέτρο που αυτή
επηρεάζεται από την τροφή μας.
Στόχος του Τμήματος είναι να εμπλουτίσει τον κήπο με επιπλέον βότανα και να μελετήσει τα
βότανα αυτά ως προς τη σύστασή τους και το ρόλο που διαδραματίζουν τα συστατικά τους στα τρόφιμα
στην υγεία του ανθρώπου μέσω της κατανάλωσής τους.
Περισσότερες πληροφορίες για τον κήπο και την συλλογή των φυτών του μπορεί κανείς να βρει
στην ιστοσελίδα του κήπου: http://lemnos-bg.aegean.gr/
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