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Βραδιές βιβλίου στη
Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου

«Περί Φυτών Αφηγήματα:
Μικρές ιστορίες για φυτά που άλλαξαν τον κόσμο μας»
του Γιάννη Μανέτα

H παρουσίαση του βιβλίου: «Περί Φυτών Αφηγήματα: Μικρές ιστορίες για φυτά που
άλλαξαν τον κόσμο μας» του Γιάννη Μανέτα, Ομότιμου Καθηγητή στο Τμήμα Βιολογίας του
Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποιείται την Πέμπτη 21 Μαΐου 2015 και ώρα 18:30, από
τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου (Λεωφ. Συγγρού 387, 175 64 Π. Φάληρο, είσοδος
από οδό Πεντέλης 11).






Πώς η μικρή παπαρούνα επηρέασε μεγάλες αυτοκρατορίες και πώς το ζαχαροκάλαμο
καθόρισε τη διαδρομή του δουλεμπορίου στους νεότερους χρόνους;
Γιατί η μπανάνα συνδέεται με τις «μπανανίες» και τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά
με τον Δρα Φρανκενστάιν;
Πώς μερικά φυτά καταφέρνουν και επιβιώνουν σε θερμοκρασίες δεκάδων βαθμών
Κελσίου κάτω απ’ το μηδέν, ενώ άλλα σε απόλυτη σχεδόν ξηρασία;
Γιατί ο κρίνος και ο κινέζικος λωτός έχουν συνδεθεί με το άσπιλο και το αμόλυντο;
Πώς ήταν τα πρώτα φυτά που εποίκισαν την ξηρά και πώς ενδέχεται να είναι τα φυτά
σε άλλους κατοικήσιμους κόσμους;

Ο Γιώργος Καραμπουρνιώτης, Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Έφη
Aλεβίζου, Λέκτορας στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο
Γιάννης Μανέτας, μιλούν για το βιβλίο του τελευταίου. Με την ευκαιρία θα συζητήσουμε
για... φυτά που επηρέασαν την ιστορία και επηρεάστηκαν απ’ αυτήν, ή για άλλα, οι
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εξαιρετικές επιδόσεις των οποίων εξάπτουν τη φαντασία, όχι μόνο των επιστημόνων αλλά
και του ευρύτερου κοινού.
Η συνάντηση απευθύνεται στον ανήσυχο αναγνώστη που με όπλα την κοινή λογική και την
απλή ανθρώπινη περιέργεια προσπαθεί να αντιληφθεί και να κατανοήσει τον κόσμο που μας
περιβάλλει και τα φυτά αποτελούν την ιδεώδη αφορμή για μια τέτοια συναρπαστική
περιπέτεια.
Σημειώνεται ότι η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, απαραίτητη είναι όμως η
κράτηση θέσης στα τηλέφωνα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου: 210 9469631 και
632 (Τρίτη έως Παρασκευή: 8.30-20.00, Σάββατο και Δευτέρα: 8.30-15.30).
Οι χώροι του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι προσβάσιμοι σε ανθρώπους με κινητική
αναπηρία, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
κατόπιν έγκαιρης επικοινωνίας με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο 6936 177143 ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: lib@eugenfound.edu.gr

