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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο κατάμεστο αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής, πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 28 2 2016, η τιμητική εκδήλωση στη μνήμη των μεγάλων ιδρυτών του
Μουσείου Ιατρικής, των αείμνηστων Ε. Δετοράκη και Ι. Τσαμπαρλάκη.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Β.
Λαμπρινός, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου κ. Γ. Πασπάτης, ο
Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Γ. Βαβουρανάκης, ο Πρόεδρος
του Ινστιτούτου Πληροφορικής κ. Κ. Στεφανίδης, εκπρόσωπος της
περιφερειακής αρχής, πολιτειακοί παράγοντες, κληρικοί και πλήθος κόσμου.
Οι οικογένειες των υγειονομικών, κάθε ηλικίας που ανταποκρίθηκαν στο
προσκλητήριο του Μουσείου Ιατρικής, συνέθεσαν μια ιδιαίτερη συγκινησιακή
ατμόσφαιρα μνήμης και χαράς.
Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Μουσείο Ιατρικής υπό την αιγίδα της
Ιατρικής Σχολής και µε την υποστήριξη του Μορφωτικού Συλλόγου Επιστηµών
Υγείας Πανεπιστηµίου Κρήτης, σηµατοδοτεί 20 χρόνια ενεργούς δράσης στο πνεύµα
και το όραµα που χάραξαν οι πρωτεργάτες του Μουσείου Ιατρικής.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, καθηγητής Γ.
Κοντάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην απόφαση της Ιατρικής Σχολής για την
ονοματοδοσία των χώρων του Μουσείου Ιατρικής προς τιμήν των ιδρυτών του
αλλά και για τη θεσμοθέτηση βραβείου εις μνήμην «Εμ Δετοράκη» και «Ι.
Τσαμπαρλάκη. Τα βραβεία αυτά, όπως εξήγησε, θα απονέμονται σε εξέχουσες
προσωπικότητες από το διεθνή χώρο για τη συμβολή τους στην πρόοδο των
Επιστημών Υγείας ή και για δράσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα
Η απόφαση της Ιατρικής Σχολής όπως επισημάνθηκε, αναφέρεται :
•
Στις προσπάθειες του ευπατρίδη Ι. Τσαμπαρλάκη, ιδρυτή και εμπνευστή
της ιδέας ενός φορέα πολιτισμού που θα υποστήριζε την ίδρυση ενός Μουσείου
Ιατρικής
•
στην ενεργό δράση του ιστοριοδίφη Μανώλη Δετοράκη αλλά και την
καθοριστική του συμβολή στη συγκέντρωση και περισυλλογή ενός μεγάλου
μέρους του υλικού που σήμερα αποτελεί τις συλλογές του Μουσείου Ιατρικής.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης,
καθηγητής κ. Ο. Ζώρας κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις αποφάσεις των
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διοικήσεων της Ιατρικής Σχολής από το 2010 και μετά, με την παραχώρηση
μόνιμης στέγης στο Μουσείο Ιατρικής καθώς επίσης και στο ιδιαίτερο έργο και
την προσωπικότητα του Εμ. Δετοράκη.
Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και
Τεχνολογικών Επιστημών καθηγητής, κ. Μ. Ταρουδάκης.
Εκ μέρους του Μορφωτικού Συλλόγου Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Κρήτης, χαιρέτησε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ, ιατρός, κ. Ε. Ανδρουλιδάκης.
Ιδιαίτερη αναφορά στο έργο και την προσωπικότητα του Μ. Δετοράκη έγινε από
τον Α. Φιλαλήθη, καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής ενώ στο έργο και την
προσωπικότητα του Ι. Τσαμπαρλάκη αναφέρθηκε ο καθηγητής και Πρόεδρος
του Μουσείου Ιατρικής, καθηγητής κ. Ι. Μουζάς.
Τέλος για το Μουσείο Ιατρικής, τη γέννηση, το όραμα, την παρακαταθήκη αξιών
αλλά και τις προοπτικές του, μίλησε ο ιατρός Σ. Δετοράκης, μέλος του Δ.Σ του
Μορφωτικού συλλόγου Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ο ίδιος μετέφερε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες της οικογένειας του η οποία
συνεχίζει και θα συνεχίσει ,όπως ελέχθη, να προσφέρει σημαντικό έργο στην
εδραίωση του Μουσείου Ιατρικής.
Η εκδήλωση κορυφώθηκε με τη μουσική ομάδα επιστημόνων υγείας του
Μουσείου Ιατρικής υπό το συντονισμό του κ. Ν. Ματζαπετάκη την οποία
αποτελούν οι : Ν. Ματζαπετάκης, Μιχάλης Καταπότης, Γιάννης Μουζάς, Αντώνης
Νικολιδάκης, Δεβόρα Κεγιαδάκη, Ιωάννα Καλογεράκη, Δημήτρης Καταπότης , Β.
Ξημέρης και Μ. Κανακάκης Η ομάδα για μια ακόμη φορά έδωσε μια ιδιαίτερη
νότα στην εκδήλωση με τραγούδια από το ελληνικό έντεχνο ρεπερτόριο.
Η πέρα από κάθε προσδοκία, προσέλευση των μελών και φίλων του Μουσείου
Ιατρικής, έρχεται να δηλώσει με τον πιο περίτρανο τρόπο, τη βούληση της τοπικής
κοινωνίας να υποστηρίξει τη μετεξέλιξη του Μουσείου σε ένα σύγχρονο κέντρο
πολιτισμού, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας για τον τόπο όπως το οραματίστηκαν οι
τιμώμενοι πρωτεργάτες του.
Για την Ιατρική Σχολή αποτελεί πλέον γεγονός αδιαμφισβήτητο, ότι ένας ενεργός,
σταθερός και πολυσήμαντος δεσμός με την τοπική κοινωνία χρόνο με το χρόνο
θεμελιώνεται στη βάση του Μουσείο Ιατρικής.
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