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Τν Μνπζείν Ιαηξηθήο Κξήηεο ζην πιαίζην ηνπ πξνπηπρηαθνύ καζήκαηνο ηεο Ιαηξηθήο 

Σρνιήο Ιατρική και Επιστήμες τοσ Ανθρώποσ (Medical Humanities) δηνξγαλώλεη θύθιν έμη 

ζεκηλαξίσλ κε ζέκα «Τέρλεο θαη Άλζξσπνο» (Δπηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο: Γηεπζπληήο 

Μνπζείνπ Ιαηξηθήο Κξήηεο, Καζεγεηήο Ιαηξηθήο Σρνιήο Ι. Μνπδάο). Τα ζεκηλάξηα 

βαζίδνληαη ζηε δηαζεκαηηθή ζύλδεζε ηεο Ιαηξηθήο κε ηηο αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο 

επηζηήκεο. Σε απηό ην πιαίζην νη εηζεγεηέο ησλ καζεκάησλ πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθνύο 

ρώξνπο έξεπλαο. 

Με αθνξκή έλα θείκελν νη νκηιεηέο παξνπζηάδνπλ δηεπηζηεκνληθά ζέκαηα από ηε 

θηινζνθία, ηε βηνινγία, ηηο λεπξνεπηζηήκεο, ηε γισζζνινγία θαη ηε ινγνηερλία. Μεηά ην 

ηέινο ηεο νκηιίαο αθνινπζεί ειεύζεξε ζπδήηεζε κε ην θνηλό.  

Σηνλ θύθιν ζεκηλαξίσλ πνπ ζα δηεμαρζεί θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 05.04.19- 

17.05.19 πξνγξακκαηίδεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ νη αθόινπζνη νκηιεηέο:  

Κσλζηαληίλνο Αλδξνπιηδάθεο, Καζεγεηήο Φηινζνθίαο Παλ/κίνπ Κξήηεο,  

Κίηζνο Λνύεο, Καζεγεηήο Βηνινγίαο Παλ/κίνπ Κξήηεο, 

Παλαγηώηεο Μήηζηαο, Καζεγεηήο Ιαηξηθήο Παλ/κίνπ Κξήηεο, Γηεπζπληήο Νεπξνινγηθήο  

Κιηληθήο ΠΑΓΝΗ,  

Ισάλλεο Μνπδάο, Καζεγεηήο Ιαηξηθήο, Γηεπζπληήο Μνπζείνπ Ιαηξηθήο 

Αιέμεο Καινθαηξηλόο, Καζεγεηήο Γισζζνινγίαο  

 

To πξώην ζεκηλάξην ηνπ θύθινπ κε νκηιεηή ηνλ Καζεγεηή Φηινζνθίαο Κσλζηαληίλν 

Αλδξνπιηδάθε θαη κε ζέκα «Η ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ – Απηαπάηε ή πξαγκαηηθόηεηα;» ζα 

δηεμαρζεί ηελ Παρασκευή 05.04.19 στην Αίθουσα Καρούζου του Επιμελητηρίου 

Ηρακλείου (17.00-18.45). 

Αθνινπζεί πεξίιεςε ηεο νκηιίαο: 

  «Δίλαη ν άλζξσπνο ειεύζεξνο λα απνθαζίδεη θαη λα δξα όπσο ζέιεη ή είλαη ππνηαγκέλνο ζε 

πνιιαπιέο αλαγθαηόηεηεο; Γηα λα πξνζεγγίζνκε ην ζύλζεην απηό εξώηεκα, ζα ρξεηαζηεί 

πξώηα λα δηαθξίλνκε ηηο δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ηεο έλλνηαο ηεο ειεπζεξίαο. Κπξίσο ζα 

επηθεληξσζνύκε ζην δήηεκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζέιεζεο, ην νπνίν ηίζεηαη ιόγσ ηεο 

παξαδνρήο όηη ν άλζξσπνο ππόθεηηαη θαη ππνηάζζεηαη ζηε θπζηθή αλαγθαηόηεηα, αιιά θαη 

ζε άιιεο κνξθέο αλαγθαηόηεηαο, ι.ρ. ζηελ θνηλσληθή θαη ηελ ςπρηθή. Τν δήηεκα γηα ηνλ 

άλζξσπν δελ είλαη απιώο ζεσξεηηθό αιιά θπξίσο πξαθηηθό θαη βαζηά ππαξμηαθό, επεηδή νη 

ζεκειηώδεηο έλλνηεο ηεο εζηθήο αιιά θαη ηνπ Γηθαίνπ (ι.ρ. ην θαζήθνλ, ε ππνρξέσζε, ε 
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επζύλε, ν θαηαινγηζκόο θ.α.) πξνϋπνζέηνπλ θαη απαηηνύλ ηελ ειεπζεξία ηνπ δξώληνο κε ην 

λόεκα: όηη κπνξνύζε θαηά ηνλ ρξόλν ηεο πξάμεο λα δξάζεη ειεύζεξα θαη ππεύζπλα ή, ζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ θαζήθνληόο ηνπ, όηη κπνξνύζε (δει. είρε ηε δπλαηόηεηα) λα 

πξάμεη  δηαθνξεηηθά.  

   Έπεηηα από κηα ζπλνπηηθή επηζθόπεζε νξηζκέλσλ από ηηο θπξηόηεξεο θηινζνθηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ειεπζεξίαο, ζα επηρεηξήζνκε λα αλαδεηήζνκε θαη λα 

ζθηαγξαθήζνκε κηα δπλαηόηεηα ιύζεο ηνπ. Κξίζηκν γηα ην εγρείξεκά καο είλαη ην εξώηεκα: 

Τη είλαη ν άλζξσπνο;»   

 

Αλαιπηηθό πξόγξακκα γηα ηα ππόινηπα ζεκηλάξηα ζα ζηαιεί ηηο επόκελεο κέξεο. 

 

Τα ζεκηλάξηα είλαη αλνηθηά θαη πξνζθέξνληαη δσξεάλ εθηόο από ηνπο θνηηεηέο ηεο Ιαηξηθήο 

θαη ζε θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαζώο θαη ζην επξύηεξν θνηλό. Σε όζνπο 

ζπκκεηάζρνπλ ζε όια ηα καζήκαηα ζα δνζεί βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο. Γηα ηελ άξηηα 

δηνξγάλσζε ησλ ζεκηλαξίσλ, παξαθαινύκε όζνπο ελδηαθέξνληαη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: vkampou@yahoo.gr κέρξη ηηο 04/04/19. 

 

Πιεξνθνξίεο: Βαζηιηθή Κακπνπξέιιε, Μνπζείν Ιαηξηθήο Κξήηεο, ηει.: 2810-394680, e-

mail: v.kampourelli@uoc.gr, vkampou@yahoo.gr.  

 

* Δπραξηζηνύκε ην Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο αίζνπζαο 

Πνιπκέζσλ ηνλ Απξίιην θαη ηνλ Μάην θαη ην Δπηκειεηήξην Ηξαθιείνπ γηα ηελ παξαρώξεζε 

ηεο αίζνπζαο Καξνύδνπ ζηηο 05.04.19. 
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