ΜΙΙΠΙ επιστ φίλους επιτιμοποίηση

Αθήνα, 19.2.19

Αγαπητοί φίλοι,
Όσοι τα τελευταία 25 χρόνια βρεθήκατε με τον ένα ή άλλο τρόπο κοντά μας, θα
έχετε ακούσει για την προσπάθεια δημιουργίας ενός Μουσείου Ιστορίας Ιατρικής
στο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διάφοροι δε από εσάς έχουν αναγραφεί και στις
λίστες των δωρητών και ή συμβαλλόντων. Αφιέρωσα ατελείωτες αλλά και
ονειρεμένες ώρες για την δημιουργία του. Χάρη στη ουσιαστική βοήθεια των Αρχών
του Πανεπιστημίου μας, των συνεργατών, των φίλων αλλά και την συνδρομή
αμέτρητων χορηγών, δωρητών και συμβαλλόντων, το ΜΙΙΠΙ αριθμεί σήμερα 14
αίθουσες από τους 18 χώρους που μας παραχωρήθηκαν και συνενώθηκαν. Στους
χώρους αυτούς είναι εκτεθειμένα πάνω από 10.000 αντικείμενα και ίσως άλλα
τόσα που περιμένουν να εκτεθούν. Χαίρομαι που καταφέραμε να αφήσουμε στην
Σπουδάζουσα Νεολαία κάτι που θα το ζηλεύουν πολλά άλλα Πανεπιστήμια.
“Τhis Museum will put your University on the Map”, είπε ο καθ. Ara Tekian,
κοσμήτορας εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου του Σικάγου, βγαίνοντας από το
ΜΙΙΠΙ. Αυτή και μόνο η φράση αρκεί ως ανταμοιβή για την όλη προσπάθεια.
(www.medinart museum history of Medicine University Ioannina)
Σήμερα όμως έρχεται το Πανεπιστήμιο να με τιμήσει με την ύψιστη τιμή για έναν
δάσκαλο και με αναγορεύει επίτιμο διδάκτορα του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής
Επιστημών Υγείας. Η Τελετή αναγορεύσεως θα λάβει χώρα την
Πέμπτη, 21 Μαρτίου στις 18:30 ή 19:00
στην αίθουσα Γ. Μυλωνά του Πανεπιστημίου μας.
Θα ήταν για μένα ιδιαίτερη χαρά να μοιραστώ μαζί Σας την αναγνώριση αυτή,
καθώς όλοι Σας με στηρίξατε με τον ένα ή άλλο τρόπο. Χωρίς αυτή την στήριξη το
Εργαστήριο, ή Βιβλιοθήκη (4000 τόμοι) και ιδιαίτερα το Μουσείο δεν θα μπορούσε
να πάρει την σημερινή του μορφή.
Στην αντιφώνηση θα ομιλήσω πάνω στην «Εξέλιξη της Βιοηθικής και τις προκλήσεις
του αύριο».
Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Στέφανος Γερουλάνος
stgeroulanos@gmail.com
+30 6974 50 62 10
ΥΓ. Όσοι θελήσουν να επισκεφτούν το Μουσείο θα κάνω μία γρήγορη ξενάγηση την
ίδια μέρα στις 17:05-18:00 και μία πιο άνετη την Παρασκευή 22.3.19 το απόγευμα.
Διοργανώνεται δε και μια τετραήμερη εκδρομή για όποιον ενδιαφέρεται.

