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Ηράκλειο 3/12/2013 

 

Ανακοίνωση- Πρόσκληση 

Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, και αγαπητά μέλη 

της Ιατρικής κοινότητας, 

Το Δ.Σ του Μορφωτικού Συλλόγου σας προσκαλεί να συνεισφέρετε στην 

προσπάθεια για τη θεμελίωση και οργάνωση του Μουσείου Ιατρικής μετά τις 

θετικές εξελίξεις που σηματοδοτούν την έναρξη λειτουργίας του στο νέο χώρο 

του στην Ιατρική Σχολή. 

Με την ευκαιρία αυτή να σας ενημερώσουμε  ότι  την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 

2013 και ώρα 20.00 (σε περίπτωση μη απαρτίας 21.00) στην αίθουσα του 

Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί η ΓΣ του Συλλόγου στην 

οποία σας καλούμε να συμμετάσχετε εφόσον επιθυμείτε.  

 

Σας παραθέτουμε μια σύντομη ενημέρωση για τις δραστηριότητες του 

Μορφωτικού Συλλόγου Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης 

O Moρφωτικός Σύλλογος Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε το 

1996 ως  Σωματείο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με στόχους τη 
δημιουργία ενός κέντρου διαφύλαξης, συντήρησης, εκπαίδευσης και  ανάδειξης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στον τομέα των Επιστημών Υγείας αλλά και την 

ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας προς την κατεύθυνση της αλληλεπίδρασης 
της Ιατρικής επιστήμης με το κοινωνικό γίγνεσθαι.  

Στα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή υγειονομικοί, 
μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και  μέλη των οικογενειών των 

υγειονομικών. 
Εμπνευστές του Μορφωτικού Συλλόγου αλλά και του Μουσείου Ιατρικής υπήρξαν οι 
αείμνηστοι Ιωάννης Τσαμπαρλάκης, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής και ο ιατρός 

ιστοριοδίφης Εμμανουήλ Δετοράκης. 

Στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων του συλλόγου από της ιδρύσεως του, 

συμμετείχαν κυρίως  ιατροί μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και υγειονομικοί 
μέλη της τοπικής ιατρικής κοινότητας. 
 

Ο Σύλλογος σήμερα έχει να επιδείξει  ένα όχι ασήμαντο πολιτιστικό και κοινωνικό 
έργο στην πόλη του Ηρακλείου, όσο και κατά κύριο λόγο προς την κατεύθυνση της 

οργάνωσης του Μουσείου Ιατρικής. 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
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Μετά τη θεσμοθέτηση του Μουσείου Ιατρικής στα πλαίσια της Σχολής  Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και την επίσημη παραχώρηση χώρου στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής, φαίνεται πλέον ότι υλοποιείται ένας από τους 
σημαντικότερους στόχους του Μορφωτικού Συλλόγου. Το υλικό που επι σειρά ετών 

συγκεντρώθηκε και διαφυλάχθηκε, θα μπορέσει να εκτεθεί σε ένα χώρο ανοικτό για 
την πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία του Ηρακλείου. 
Ειδικότερα: 

 
Συλλογές του Μουσείου 

Η σημερινή συλλογή του Μουσείου περιλαμβάνει ιατρικά και χειρουργικά εργαλεία, 
παλαιά ιατρικά μηχανήματα, φαρμακευτικά σκεύη, ιστορικά ιατρικά βιβλία καθώς 

και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, προσωπικά αντικείμενα , διπλωματα κλπ  

Χάρη στις ευγενείς δωρεές των οικογενειών των υγειονομικών αλλά και των μελών 

και φίλων του Μορφωτικού συλλόγου, φυλάσσεται σήμερα και αναμένει τη 
συντήρηση και αξιοποίηση του ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας των επιστημών 

υγείας στην πόλη μας. Το πάσης φύσεως υλικό προέρχεται τόσο από ιδιωτικές 
συλλογές ιδιωτών ιατρών όσο και από κλινικές και δημόσια νοσοκομεία.  

 Το 2010 ξεκίνησε το έργο της καταγραφής και αρχειοθέτησης των συλλογών  του 
Μουσείου κατά τα πρότυπα που ισχύουν για τα μουσεία. Η συλλογή συνεχίζει να 

εμπλουτίζεται και να καταγράφεται ανελλιπώς έως και σήμερα. 

 

Διαδραστική Παρουσίαση Μουσείου Ιατρικής 

 Με την υποστήριξη και συνεργασία της Ιατρικής Σχολής  αλλά και την ευγενή 
χορηγία του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 

διαδραστική εικαστική παρουσίαση του Μουσείου που αξιοποιήθηκε πολλαπλώς 
τόσο σε εκθέσεις στην πόλη του Ηρακλείου όσο και με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών 
επισκέψεων και ξεναγήσεων στο χώρο της έκθεσης. Το έργο αυτό που αναπτύσσεται 

σε διαφώτιστους κύβους, εγκαταστάθηκε και αξιοποιείται πλέον στο νέο χώρο του 
Μουσείου, στην Ιατρική Σχολή. ΄Ενας από τους κύβους μάλιστα αναφέρεται στον 

Ιατρικό Συλλογο Ηρακλείου και στις δραστηριότητες των μελών του.  Στα πλαίσια 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν τα δύο τελευταία έτη, μεγάλος 
αριθμός μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης μυήθηκαν στη διαχρονική εξέλιξη 

των επιστημών υγείας τόσο στην Ευρώπη αλλά και ειδικότερα στην Κρήτη, ενώ 
ενθουσιώδης ήταν η ανταπόκριση των δημοτικών σχολείων για το πρόγραμμα  τη 

Λαϊκής παραδοσιακής ιατρικής που εκπονήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Α΄θμιας εκπαίδευσης τον τελευταίο χρόνο. 

Μουσείο Ιατρικής 

Το όραμα του Μουσείου Ιατρικής, σχεδιάστηκε και υλοποιείται στη λογική μιας 

ευρύτερης αντίληψης για τον άνθρωπο και τη σχέση του με τις επιστήμες υγείας. Το 
Μουσείο Ιατρικής φιλοδοξούμε να  αποτελέσει ένα σύγχρονο υποδειγματικό κέντρο 

διαφύλαξης, έρευνας και προβολής της Ιστορίας της Ιατρικής, από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα, με  έμφαση στον εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα του. 

 



Μουσειολογική μελέτη 

Η μουσειολογική μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το Μορφωτικό Σύλλογο τελεί 
προς το παρόν σε αναμονή ευκαιριών χρηματοδότησης για την υλοποίηση της. Εν 

των μεταξύ με την παραχώρηση και εγκατάσταση του Μουσείου στον ιδιαίτερο χώρο 
που έχει παραχωρηθεί στην Ιατρική Σχολή και σε αγαστή συνεργασία με τη Διοίκηση 
της Σχολής, καλούμαστε να καταθέσουμε τις προτάσεις και να συνεισφέρουμε στο 

έργο μιας θεμελιακής διαμόρφωσης του χώρου ώστε να μπορεί να είναι επισκέψιμος 
και αναδείξιμος. 

Σ΄αυτή λοιπόν τη σημαντική για τη μετεξέλιξη του Μουσείου Ιατρικής συγκυρία, θα 
θέλαμε να απευθύνουμε πρόσκληση στα μέλη της Ιατρικής κοινότητας που 

επιθυμούν να συνεισφέρουν στο έργο, να καταθέσουν τις ιδέες και  προτάσεις τους 
και να συμμετάσχουν στις εργασίες του Μορφωτικού Συλλόγου με οποιοδήποτε  
δυνατό τρόπο. 

Επιδίωξη μας είναι ο χώρος να παραμένει ένας χώρος ανοικτός και φιλόξενος για 

κάθε δραστηριότητα που άπτεται των ευρύτερων πολιτιστικών και κοινωνικών του 
στόχων του Μουσείου Ιατρικής  

 

Το Δ.Σ. 

Γιάννης Μουζάς, Πρόεδρος,  

Ευστάθιος Δετοράκης, Αντιπρόεδρος 

Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, Ταμίας 

Μαρία Τσαγκαράκη, Γραμματέας,  

Δαρεία Τσαγκαράκη, Μέλος 
 

Αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ. 

Ελίνα Κονσολάκη 

Κατερίνα Ορφανάκη 

 

 
 

 

 


