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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε μια ζεστή, φιλική ατμόσφαιρα αλλά και σε χρώμα «μινωικό» πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Μουσείου
Ιατρικής στις εγκαταστάσεις του στην Ιατρική Σχολή.

Παρά τις όχι ιδιαίτερα ελκυστικές καιρικές συνθήκες, οι φίλοι του Μουσείου Ιατρικής
έδωσαν το παρόν τους στην εναρκτήρια εκδήλωση της νέας χρονιάς.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρύτανης, και Αναπληρωτές Πρυτάνεις του
Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού- παράρτημα
Ηρακλείου, αρχαιολόγοι, ξεναγοί, ιατροί, φοιτητές, μουσικοί, μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας και πλήθος φίλων του Μουσείου αλλά και του Μορφωτικού Συλλόγου
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Με μια εκτενή προσέγγιση θεμάτων της Μινωικής και Μυκηναϊκής Ιατρικής, ο
Αρχαιολόγος κ. Βασιλάκης έδωσε το στίγμα της διασύνδεσης της πολιτιστικής
κληρονομιάς του τόπου με την Ιατρική ως Επιστήμη του Ανθρώπου. Η παρουσίαση του
ήταν αφιερωμένη όπως ο ίδιος επεσήμανε, στη μνήμη Μανώλη Δετοράκη.
Στο χαιρετισμό του ο κ. Ι. Μουζάς ευχαρίστησε τους φίλους και εθελοντές, που επί
σειρά ετών υποστηρίζουν τις δράσεις του Μουσείου ενώ αναφέρθηκε ακροθιγώς στις
νέες προοπτικές συνεργασίας και περαιτέρω ανάπτυξης του Μουσείου.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνέχεια για την προσπάθειες του Μουσείου Ιατρικής, με
την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, να συμβάλλει στην ανάδειξη και
συντήρηση της ιστορικής μνήμης στον τομέα των λοιμωδών νόσων με επίκεντρο τη
Σπιναλόγκα.
Την πρόθεση, μεταξύ άλλων, της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, να
υποστηρίξει τις διασυνδέσεις των 4 Πανεπιστημιακών Μουσείων αναφέρθηκε ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ο. Ζώρας.

Στη συνεργασία με το Μουσείο Ιατρικής, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Μουσείου
«Ν. Καζαντζάκης», καθηγητής Τμ. Μαθηματικών και Εφ. Μαθηματικών κ. Μ.
Ταρουδάκης με την ευκαιρία του διεθνούς συνεδρίου που προγραμματίζεται το
Φθινόπωρο του 2017.
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Η εκδήλωση επισφραγίστηκε με μια σύντομη μουσική παρουσία του ΙΑΜΑ, του
μουσικού σχήματος του Μουσείου Ιατρικής που ολοκληρώνει σήμερα ένα χρόνο
προσφοράς στα πολιτιστικά δρώμενα του Μουσείου Ιατρικής αλλά και στην τοπική
κοινωνία γενικότερα.
Στον απολογισμό της εκδήλωσης, μια νέα ευοίωνη χρονιά με ΕΜΠΝΕΥΣΗ, ΟΡΑΜΑ και
..ΧΡΩΜΑ ΜΙΝΩΙΚΟ, φαίνεται να ξεκινάει για το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης.
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