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Mε μεγάλη συμμετοχή κοινού ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, η ημερίδα του
Μουσείου Ιατρικής Κρήτης με θέμα « Τα φαρμακευτικά φυτά: από τη Φύση και τη Λαϊκή
παράδοση στην Ιατρική Επιστήμη» που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου
Κρήτης και της Ιατρικής Σχολής, με την υποστήριξη του Μορφωτικού Συλλόγου Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΣΥΦΑΚ.
Η θεματολογία με την διεπιστημονική προσέγγιση εγκαινιάζει το φιλόδοξο πρόγραμμα εκδηλώσεων
του Μουσείου Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-8.
Στην εκδήλωση παρέστησαν οι κύριοι Κώστας Φασουλάκης, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης,
Χάρης Βαβουρανάκης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Νίκος Ματζαπετάκης,
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων του Πανεπιστημίου Κρήτης, Απόστολος Γενετζάκης και
Δημήτρης Αλιμπέρτης αντίστοιχα πρόεδρος του Δ.Σ. και γενικός διευθυντής του Ομίλου ΣΥΦΑΚ, ο
Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος
Χανιωτάκης και οι καθηγητές Θεόδωρος Βραχνάκης και Ζαχαρίας Κυπριωτάκης από το ΤΕΙ Κρήτης.
Μετά την έναρξη της ημερίδας από το διευθυντή του Μουσείου Ιατρικής κ. Γιάννη Μουζά, ξεκίνησε
το επιστημονικό μέρος της ημερίδας με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Μαριάννα Καραμάνου, αν.
καθηγήτρια Ιστορίας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Για τη θεμελίωση της Εθνοβοτανικής στον Διοσκουρίδη μίλησε ο κ. Κώστας Γκρίτζαλης, ερευνητής
από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Συναρπαστικές ιστορίες φυτικών και όχι μόνο
δηλητηρίων από την περίοδο της Αναγέννησης αφηγήθηκε η κ. Μαριάννα Καραμάνου.
Ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, κ. Ηλίας Καστανάς, περιέγραψε το οδοιπορικό ενός φαρμάκου
φυτικής προέλευσης που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια με τη συνεργασία επιστημονικών
ομάδων από την Ιατρική Σχολή και τα Τμήματα Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης
υπό το συντονισμό των καθηγητών Χρήστου Λιονή, Στέργιου Πυρίντσου, Χάρη Κατερινόπουλου και
Ηλία Καστανά.
Στις ιδιότητες καθώς και τα ευρήματα της έρευνας πάνω στην πολύτιμη ρητίνη της αλαδανιάς, ενός
αφανούς φυτού της Κρήτης, αναφέρθηκε ο κ. Χάρης Κατερινόπουλος, Καθηγητής Χημείας
Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην πορεία της φαρμακευτικής ουσίας καθώς και στις ενδιαφέρουσες
προοπτικές του σύγχρονου φαρμάκου, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής καθηγητής Φαρμακολογίας της
Ιατρικής Σχολής Γιάννης Χαραλαμπόπουλος.
Στη συνέχεια, με ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις συμμετείχαν οι κύριοι Γιώργης Μαρκάκης,
οφθαλμίατρος και ιδρυτής του Μουσείου Λυχνοστάτης και Χρήστος Τσατσάνης από το Εργαστήριο
Κλινικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής.
Ακολούθησαν παρουσιάσεις θεμάτων από τα Μουσεία Ιατρικής, Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και από
το Βοτανικό Κήπο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο καθηγητής Βιολογίας κύριος Στέργιος Πυρίντσος
παρουσίασε τις καινοτόμες δράσεις του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο κ.
Μανώλης Αβραμάκης, βοτανολόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, μέσα από μια
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παρουσίαση του λαϊκού «σαρανταβότανου» έδειξε ενδιαφέρουσες περιγραφές βοτάνων της
Κρήτης.
Από το πρωί της ίδιας μέρας, πλήθος μαθητών από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση μυήθηκαν στον κόσμο των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, στην ιστορία τους,
την λαογραφία αλλά και στην αξιοποίηση τους από τη σύγχρονη επιστήμη. Με τη συμμετοχή του
47ου Δημοτικού Σχολείου ξεκίνησε και η πιλοτική εκπαιδευτική δράση του Μουσείου Ιατρικής για τα
φαρμακευτικά φυτά, η οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθεί από το νέο έτος.
Τα εργαστήρια απόσταξης και παραλαβής αιθέριων ελαίων που λειτούργησαν από το πρωί ως το
απόγευμα στο Μουσείο Ιατρικής και στο Εργαστήριο Ενδοκρινολογίας, έδωσαν μια ευχάριστη αύρα
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μια πολυδύναμη συνεργασία με άρωμα Φύσης!
To workshop παραλαβής αιθέριων ελαίων από αρωματικά φυτά, πραγματοποιήθηκε από το
Μουσείο Ιατρικής, με τη συνεργασία του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου (Δρ. Αντώνης
Μαργαρίτης και όμιλος μαθητών) και του Εργαστηρίου Εργ. Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής
(καθηγητές Ηλίας Καστανάς και Μαρία-Ελένη Καμπά. Από το Τμήμα Χημείας συμμετείχε ο Δρ. Μ.
Στεφανάκης.
Στο workshop και στην ημερίδα συμμετείχαν 46 φοιτητές από τα Τμήματα Χημείας, Βιολογίας και
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τις εργασίες των εκπαιδευτικών
επισκέψεων υποστήριξαν οι συνεργάτες και μέλη της Επιτροπής Μουσείου: αν. καθηγητής Γιάννης
Τσιαούσης από το Εργαστήριο Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής, επ. καθηγητής Μανώλης Τζατζαράκης
από το Εργαστήριο Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής.
Οι φίλοι και εθελοντές του Μουσείου Ιατρικής έδωσαν για μια ακόμη φορά με τη συμμετοχή τους
το δυναμικό παρόν και την ανεξάντλητη ενέργεια τους στην ημερίδα. Το Μουσείο Ιατρικής με την
εκδήλωση αυτή άνοιξε τις πόρτες του στη Φύση, σε μια εκδήλωση που είχε ως στόχο να αναδείξει
την πολύτιμη κληρονομιά της Κρήτης στο χώρο των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Καταγράφοντας την ανάγκη να παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό η γνώση για την τεκμηριωμένη από
την επιστήμη αξιοποίηση των βοτάνων για θεραπευτικούς σκοπούς, ξεκινάει με την ημερίδα αυτή
και επίσημα μια προσπάθεια συνέργειας ανθρώπων και φορέων με προσήλωση στη φύση, την
παράδοση, την ιστορία και την επιστήμη. Στην προσπάθεια αυτή, η εκπαίδευση και η επιστημονική
προσέγγιση καθορίζει τον σταθμό αλλά και την πορεία.
Ένα νέο άρωμα φύσης φαίνεται να πνέει στο Μουσείο Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Κρήτης….
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