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Η Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  ιδρύθηκε το 1976 (ΦΕΚ αριθμ. 

165/30-6-1976) και είναι εγκατεστημένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης, στο κτίριο “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”. 

Πρώτος διευθυντής της Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής ήταν ο 

αείμνηστος καθηγητής Πάνος Μεταξάς. Στη συνέχεια, διετέλεσαν διευθυντές της 

Κλινικής οι καθηγητές Ζαχαρίας Σινάκος, Μενέλαος Παπαδημητρίου και Χρύσανθος 

Ζαμπούλης. Από το Σεπτέμβριο 2011, διευθυντής της Κλινικής είναι ο καθηγητής 

Αστέριος Καραγιάννης. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο ΑΠΘ, η Κλινική δημιούργησε 

σοβαρή παράδοση στην παροχή υψηλού επιπέδου υγειονομικών υπηρεσιών στον 

πάσχοντα συνάνθρωπο, ενώ παράλληλα δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη διδασκαλία 

της Εσωτερικής Παθολογίας στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και στην 

ανάπτυξη αξιόλογου ερευνητικού έργου. Η διδασκαλία και η έρευνα συνδέονται 

άμεσα μεταξύ τους και η σχέση αυτή αποτελεί την οδηγό αρχή σε όλες τις μεγάλες 

Ιατρικές Σχολές, σήμερα. Ο ρόλος των Ιατρικών Σχολών είναι να διδάξουν την 

αποκτηθείσα γνώση, παράλληλα όμως αποτελεί βασική αποστολή τους η παραγωγή 

νέας γνώσης, όπως και η διδασκαλία της κριτικής σκέψης και της προσέγγισης της 

νέας γνώσης στους φοιτητές. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται πολύ σημαντικά σήμερα, 

δεδομένου ότι η έκρηξη των γνώσεων στην τεχνολογία και στις βασικές επιστήμες, 

όπως στη Βιολογία, τα τελευταία 30-40 χρόνια, αλλάζουν με εκπληκτική ταχύτητα 

την Ιατρική επιστήμη.   

Η παράδοση παίζει σοβαρό ρόλο στην πορεία μιας ακαδημαϊκής μονάδας, 

διότι οι παλαιότεροι ιατροί αισθάνονται ότι πρέπει με όλες τους τις δυνάμεις να 

συνεχίσουν το έργο αυτών που έφυγαν, αλλά και διότι οι νεότεροι ιατροί έχουν 

φωτεινά παραδείγματα τα οποία τους καθοδηγούν στην προσπάθειά τους να γίνουν 

καλύτεροι αρχικά ως άνθρωποι και βέβαια και ως επιστήμονες. Η ένταξη ενός νέου 

σε ένα περιβάλλον με παράδοση στη μάθηση και την παραγωγή γνώσης, οδηγεί σε 

μία δημιουργική πνοή που παρασέρνει προς την ανωτερότητα και την ωριμότητα, 

που, αντί να ναρκώσει, ερεθίζει και εξασκεί το πνεύμα. 
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Είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς πώς λειτουργεί η παράδοση. Θα 

προσπαθήσω να σκιαγραφήσω κάποιους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται το 

πνεύμα. Ο πρώτος είναι ότι ενθαρρύνει. Πολλοί νέοι είναι σχεδόν πάντα νεφελώδεις, 

νευρικοί, φοβισμένοι, τους λείπει η αυτοπεποίθηση. Όταν όμως βρεθούν σε μία 

Κλινική που έχει βγάλει εκλεκτούς επιστήμονες, τότε σκέπτονται πως και αυτοί, αν 

καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες και αναπτύξουν το πνεύμα τους, μπορεί να 

δημιουργήσουν μία εξίσου λαμπρή σταδιοδρομία.   

Η ζωή σε ένα περιβάλλον με παράδοση μαθαίνει στο νέο να ιεραρχεί τους 

τρόπους με τους οποίους φθάνει κανείς στην κορυφή. Μαθαίνει ποιός δρόμος είναι 

εύκολος, ποιός είναι δύσκολος, ποιός αμείβει γρήγορα και ποιός μπορεί να 

εξαφανίσει ένα ριψοκίνδυνο νέο. Επίσης, η παράδοση οπλίζει το νέο και με την 

αίσθηση της τάξης, πράγμα που δύσκολα εξηγείται και εύκολα παρανοείται. Η 

επιτυχία σε όλους τους τομείς της ζωής προϋποθέτει οργάνωση και πειθαρχία. Χωρίς 

κάποιο σύστημα αναπτύσσεται ο αυθαίρετος ατομικισμός που έχει καταστροφικά 

αποτελέσματα.  

Ένας άλλος τρόπος για να περιγράψει κανείς την έννοια της τάξης που 

ενσταλάζει ο χώρος με παράδοση είναι να αναφέρει ότι διδάσκει την έννοια της 

ευθύνης. Η ζωή δεν μπορεί να υπάρχει αν ο καθένας κοιτάζει μόνο τον εαυτό του. Η 

κοινωνία χρειάζεται άνδρες και γυναίκες που θα βοηθούν τους συνανθρώπους τους 

σε όποιο επίπεδο ζωής επιλέξουν να εργαστούν και με υπευθυνότητα θα πασχίσουν 

για να βελτιώσουν τον κοινωνικό τους περίγυρο.       

Τέλος, μια σημαντική επίδραση που ασκεί ένα ίδρυμα με παράδοση είναι η 

άμιλλα. Όταν ένας επιστήμονας εργάζεται σε ένα χώρο υψηλών προδιαγραφών και 

απαιτήσεων, τότε και αυτός θα προσπαθήσει για το καλύτερο. Οι δάσκαλοί του θα 

τον βοηθήσουν να χρησιμοποιήσει τη δύναμη που κρύβει μέσα του. Πολλοί άνθρωποι 

με ιδιαίτερες ικανότητες χάθηκαν γιατί δεν βρέθηκαν σε κατάλληλο περιβάλλον, 

κανείς δεν ασχολήθηκε σοβαρά με αυτούς.     

Το διδακτικό έργο σε μία Πανεπιστημιακή Κλινική είναι πολύ σημαντικό. Η 

μόρφωση των φοιτητών και των νέων ιατρών πρέπει να αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι 

της καθημερινής δραστηριότητάς μας.  Για τη σημασία του διδακτικού έργου θα 

αφήσω να μιλήσει ο Σωκράτης, μέσα από το έργο “Πρωταγόρας” του Πλάτωνα. Όταν 
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ένα αρχοντόπαιδο των Αθηνών, ο Ιπποκράτης, ξυπνάει μία αυγή το Σωκράτη και τον 

ικετεύει να τον συστήσει στο νεοφτασμένο Πρωταγόρα, για να του προμηθέψει, με 

μεγάλη φυσικά αμοιβή, όσα φημολογείται ότι προσφέρει στους μαθητές του ο 

διάσημος σοφιστής, ο Σωκράτης επιχειρεί να κάνει το νέο να συλλογιστεί τί 

κινδύνους κρύβει αυτό που ζητεί: 

“Καταλαβαίνεις σε τί κίνδυνο έρχεσαι να βάλεις την ψυχή σου; Αν είχες ανάγκη να 

εμπιστευθείς σε κάποιον το σώμα σου, επειδή θα διέτρεχες τον κίνδυνο ή να το 

διορθώσει αυτός ή να το χαλάσει, πολύ θα συλλογιζόσουνα αν έπρεπε να του το 

παραδώσεις ή όχι και θα φώναζες για να συμβουλευτείς τους φίλους και τους 

οικείους σου και επί μέρες πολλές θα συσκεπτόσουν μαζί τους για το ζήτημα τούτο. 

Γι’ αυτό όμως το πράγμα που βέβαια θα το λογαριάζεις περισσότερο από το σώμα, 

για την ψυχή σου, από την οποία εξαρτάται η ευτυχία ή η δυστυχία σου  από την 

καλή της ποιότητα η πρώτη και από την κακή η δεύτερη – γι’ αυτό το ζήτημα ούτε 

τον πατέρα σου ή τον αδερφό σου ούτε κανένα από εμάς τους φίλους σου φώναξες να 

μας ανακοινώσεις την απόφασή σου και να μας συμβουλευτείς αν έπρεπε ή όχι να το 

εμπιστευθείς σ’ αυτόν τον ξένο που έφτασε τώρα στον τόπο μας, αλλά μόλις άκουσες 

χθές βράδυ τον ερχομό του, έρχεσαι αυγή – αυγή όχι για να κουβεντιάσουμε ή για να 

με συμβουλευτείς αν πρέπει ή όχι να του παραδώσεις τον εαυτό σου, αλλά έτοιμος να 

ξοδέψεις τα χρήματα τα δικά σου και των φίλων σου, σα να έχεις διαγνώσει ότι 

πρέπει με κάθε τρόπο να γίνεις μαθητής του Πρωταγόρα, που ούτε τον γνωρίζεις, 

καθώς λες, ούτε έχεις μαζί του συζητήσει”.   

Τα λόγια αυτά του Σωκράτη δείχνουν την τεράστια σημασία πού έχει η 

ποιότητα του προσφερόμενου διδακτικού έργου. Η προσπάθεια κατανόησης των 

χαρακτηριστικών του σύγχρονου νέου θα βοηθήσει στην άσκηση των διδακτικών μας 

καθηκόντων. Ο σημερινός νέος έχει πολλά διανοητικά αλλά και ηθικά χαρίσματα που 

έλειπαν από τις παλαιότερες γενιές. Οι πηγές των πληροφοριών έχουν 

πολλαπλασιαστεί κυρίως χάρις στην ανάπτυξη του διαδικτύου. Έτσι, σύμφωνα με τον 

Παπανούτσο, σε σχέση με άλλα χρόνια, ο σημερινός νέος ξέρει πολύ περισσότερα 

πράγματα από το φυσικό και ιδίως από τον κοινωνικό κόσμο. Έχει το θάρρος της 

γνώμης του και δεν υποχωρεί αν δεν πεισθεί. Αποστρέφεται την υποκρισία, την 

προσποίηση και τις απατηλές επιφάσεις της καθωσπρεπωσύνης. Δίνει βαθύτερο 

νόημα στη φιλία και έχει απομυθοποιήσει πολλά ταμπού, όπως διάφορους τύπους 
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λατρείας, θεσμούς της πολιτείας και τις σχέσεις με το άλλο φύλο. Απαιτεί σε κάθε 

κατάσταση, όσο ιερή και απαραβίαστη και αν του έμαθαν να τη θεωρεί, καθαρά 

χέρια, ειλικρίνεια και παρρησία. Υπερασπίζει με πάθος ό,τι θεωρεί φυσικό και 

αναπαλλατρίωτο δικαίωμά του.  

Υπάρχει βέβαια και η άλλη όψη του νομίσματος. Σύμφωνα, πάλι, με τον 

Παπανούτσο, υπάρχουν πολλοί νέοι τους οποίους η χωρίς τάξη συλλογή γνώσεων 

οδήγησε στην ακρισία και όχι στην εμβρίθεια. Το αντιρρητικό τους θάρρος έγινε 

ιταμότητα και σοφιστεία. Από το ψεύδος της συμβατικής ευσχημοσύνης έπεσαν στο 

ψεύδος της προκλητικής αθλιότητας. Με τον όρκο της φιλίας είναι έτοιμοι να 

συγκροτήσουν συνομωτικές εταιρείες. Η δίψα της ζωής, τους έχει σπρώξει στην 

αγυρτεία και στον τυχοδιωκτισμό, ενώ η απομυθοποίηση των “ιερών και οσίων” στον 

κυνισμό και την ασυδοσία. Από το πάθος της ανεξαρτησίας κινδυνεύουν να βγουν όχι 

μόνο έξω από την κηδεμονία πιεστικών προστατών, αλλά και έξω από το νόμο. 

Όμως, η αλλοίωση και η φθορά μίας εικόνας δεν αποτελεί λόγο για να 

περιφρονήσει κανείς το πρωτόκτιστο κάλλος της. Ο Αριστοτέλης δίδαξε ότι κάθε 

“έξις” όταν διαφύγει τον έλεγχο της βούλησης και εκτραπεί ως την υπερβολή, ας 

ήταν στην αρχή “αγαθή”, γίνεται “κακή”. Αυτόν τον έλεγχο της βούλησης καλείται 

να καλλιεργήσει ο δάσκαλος στη συνείδηση των μαθητών του. Αυτό δεν 

επιτυγχάνεται με απειλές και λοιδωρίες, ούτε με ειρωνείες και σαρκασμούς. 

Επιτυγχάνεται κυρίως με την πειθώ, που είναι τόσο πιο αποτελεσματική, όσο 

επιχειρείται πιο πολύ με το ζωντανό παράδειγμα, παρά με τα άψυχα λόγια. 

Ας δούμε τώρα σε συντομία τις αρετές του καλού δασκάλου. Κύρια αρετή 

είναι η καλή γνώση του αντικειμένου που διδάσκει. Ο καλός δάσκαλος πρέπει να 

μαθαίνει κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο όλο και περισσότερα για την 

επιστήμη του. Επίσης, να αγαπάει το αντικείμενό του. Αυτά τα δύο είναι 

συνδεδεμένα, διότι η συνεχής έφεση για μάθηση, σημαίνει ότι υπάρχει και ένα 

συνεχές ενδιαφέρον και αγάπη για κάτι. 

Τρίτος σημαντικός παράγοντας για την καλή διδασκαλία είναι η αγάπη του 

δασκάλου για τους μαθητές του. Οι νέοι θέλουν από το δάσκαλό τους να τους 

πλησιάσει, να δείξει ότι ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτούς, να τους οργανώσει. 

Είναι έτοιμοι να προσφέρουν, αρκεί κάποιος να τους υποδείξει τον τρόπο. Ο 
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δάσκαλος θα πρέπει να γνωρίζει καλά τους μαθητές του. Να ξέρει τα ονόματά τους 

και να τους αναγνωρίζει, είτε αυτό του φαίνεται εύκολο είτε όχι.  

Κύριο χαρακτηριστικό του καλού δασκάλου είναι η ευρυμάθεια. Οι δάσκαλοι 

πρέπει να βλέπουν περισσότερα, να σκέπτονται περισσότερο και να νιώθουν 

περισσότερο από τους κοινούς ανθρώπους της κοινωνίας μέσα στην οποία ζουν. Η 

ανάπτυξη των περισσοτέρων ανθρώπων σταματάει μεταξύ των τριάντα και σαράντα. 

Ο δάσκαλος, όμως, πρέπει να έχει πλατύτερα ενδιαφέροντα. Να ασχολείται με τα 

πνευματικά προβλήματα, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, την πολιτική, την ιστορία, τη 

μουσική, το θέατρο και να κατανοήσει ένα πλατύ και σπουδαίο κύκλο της 

ανθρώπινης ενέργειας και των επιτευγμάτων της και να τον διοχετεύσει στους 

μαθητές του.  

Μία από τις σπουδαιότερες αρετές του καλού δασκάλου είναι το χιούμορ. 

Συγκρατεί την προσοχή των μαθητών, διότι ποτέ δεν είναι βέβαιοι για το τι έρχεται 

αμέσως μετά. Μερικοί δάσκαλοι χρησιμοποιούν όχι το χιούμορ, αλλά την ειρωνεία 

και το σαρκασμό, στοιχεία όμως που σημαίνουν πνευματικό δεσποτισμό. Ο σκοπός 

του χιούμορ, όμως, είναι να συνδέει μαθητές και δάσκαλο με τη χαρά. Ένας σοφός 

δάσκαλος είχε πει κάποτε ότι μίας μέρας διδασκαλία πάει χαμένη αν δεν γελάσουμε 

μια φορά με την καρδιά μας. Εννοούσε πως όταν δάσκαλος και μαθητές γελούν μαζί, 

παύουν για λίγο να είναι ξεχωριστά άτομα που τα χωρίζει η επιβολή και η ηλικία. 

Γίνονται μία μονάδα που νιώθει ευχαρίστηση και χαίρεται την πείρα που μοιράζονται 

όλοι μαζί.  

Συμπερασματικά, οι φοιτητές και οι νέοι ιατροί θα πρέπει να καταλαβαίνουν 

σε καθημερινή βάση ότι οι δάσκαλοί τους ενδιαφέρονται γι’ αυτούς, θέλουν να τους 

βοηθήσουν, θέλουν να γίνουν καλύτεροι, νοιάζονται για την πρόοδό τους, λυπούνται 

για τα σφάλματά τους, βλέπουν με συμπάθεια τις αδυναμίες τους και χαίρονται με τις 

επιτυχίες τους. 

Τέλος, η Κλινική μας έχει παράδοση στην καλλιέργεια του ακαδημαϊκού 

ήθους. Ο μελλοντικός καθοδηγητικός ρόλος σε πολλές εκδηλώσεις της κοινωνικής 

και πνευματικής ζωής των νέων που σπουδάζουν σε Πανεπιστημιακές Σχολές, 

επιβάλλει να προσέξουμε εκτός από την επιστημονική και επαγγελματική μόρφωσή 

τους, και κάτι άλλο: τη μόρφωση του χαρακτήρα τους. Όπως είπε ο μεγάλος 
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δημοτικιστής Αλέξανδρος Δελμούζος: “καθήκον του Πανεπιστημίου είναι η 

ανάπτυξη του ηθικού ατόμου, που θα είναι ποτισμένο από την κοινωνική αρετή, που 

θα προσπαθεί να μορφώνεται όσο το δυνατό καλύτερα, ολοένα και καλύτερα για τη 

δουλειά του, που τη δουλειά του όμως αυτή, το επάγγελμά του, θα το βλέπει σαν 

υπηρεσία σε όλη την κοινωνία. Το Πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται ειδικά μέτρα για να 

μορφώσει το χαρακτήρα των νέων ανθρώπων, αφού η επιμελημένη και σωστή 

επιστημονική και επαγγελματική μόρφωση φέρνει μόνη της σαν αναγκαία συνέπεια 

και τη μόρφωση των χαρακτήρων. Γιατί όπως συνυφαίνονται οι ψυχικές λειτουργίες 

μεταξύ τους, με την επιστημονική μόρφωση δεν μορφώνονται μόνο πνευματικές 

ικανότητες. Πρώτα από όλα, αυστηρή λογική σκέψη είναι αδύνατη χωρίς γερή 

βούληση, επομένως συνηθίζοντας το νέο στην πρώτη, τού δυναμώνουμε και τη 

δεύτερη, και με αυτή και πολλά συναισθηματικά στοιχεία που τη στηρίζουν ή τη 

συνοδεύουν. Ένα από τα κύρια συστατικά της αυστηρής σκέψης είναι η 

αυτοκυριαρχία, ικανότητα απαραίτητη για κάθε χαρακτήρα. Ακόμη, επιστημονικό 

ήθος και φρόνημα, είναι αδύνατο χωρίς την τάση για αντικειμενικότητα, το αίσθημα 

της ευθύνης, το αίσθημα της δικαιοσύνης και το ηθικό σθένος”. Και προσθέτει ο 

Δελμούζος: “από τους σπουδαιότερους παράγοντες στην ατμόσφαιρα αυτή, στη 

δημιουργία της, είναι το παράδειγμα των καθηγητών του, που το ζει κάθε ημέρα ο 

νέος άνθρωπος, ζωντανό παράδειγμα όχι μόνο στη δουλειά και την επιστημονική 

δράση, αλλά και γενικότερο παράδειγμα ανθρώπου που έχει αφοσιωθεί σε ένα 

ανώτερο ιδανικό ζωής”.  

            Αστέριος Καραγιάννης 

            Καθηγητής Παθολογίας 

                                      Διευθυντής Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής 

                                                             Νοέμβριος 2011 
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