
Η Ιατρική Σχολή ιδρύθηκε το 1942 και λειτουργεί έκτοτε στο πλαίσιο του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο Δημήτριος Λυπουρλής, Ομότιμος 
Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, αναφέρει στο εισαγωγικό του σχόλιο 
στη μετάφραση του βιβλίου «Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη» ότι στη Μαρκιανή 
βιβλιοθήκη, τη γνωστή μεγάλη βιβλιοθήκη της πόλης του Αγίου Μάρκου, 
φυλάσσεται, με τον αριθμό 257, ένα πολύτιμο χειρόγραφο, γραμμένο γύρω στα 1300 
μ.Χ. Στο χειρόγραφο αυτό διαφυλάχθηκε ένας από τους σημαντικότερους Βίους του 
Αριστοτέλη. Στη Vita Marciana, όπως συνηθίζεται να ονομάζεται αυτή η παλαιά 
βιογραφία, αναφέρεται ότι: «Αριστοτέλους εν Χαλκίδι τελευτήσαντος, οι Σταγειρίται 
μετεπέμψαντο το σώμα και βωμόν επέστησαν τω τάφω και Αριστοτέλειον τον τόπον 
εκάλεσαν και εκεί την βουλήν ήθροιζον». 

Ιδιαίτερα, όμως, συγκινητική είναι η ανεύρεση παρόμοιας πληροφορίας και στην 
αραβική βιβλιογραφία, στην οποία ο Αριστοτέλης θεωρείται ο κατεξοχήν φιλόσοφος. 
Στο «Βιβλίο εκλογών σοφίας και όμορφων αποφθεγμάτων» του Αλεξανδρινού λογίου 
και γιατρού Al-Mubassir του 2ου μισού του 11ου αιώνα βρίσκουμε μια περιγραφή 
των τιμητικών εκδηλώσεων που έκαναν οι συμπατριώτες του για τον Αριστοτέλη. 

Όταν πέθανε ο Αριστοτέλης, οι κάτοικοι των Σταγείρων έστειλαν στη Χαλκίδα και 
έφεραν πίσω στην πατρίδα τους τη στάχτη του, την τοποθέτησαν σε μια μπρούτζινη 
υδρία και ύστερα πήγαν και την απέθεσαν την υδρία αυτή σε μια τοποθεσία που την 
ονόμασαν Αριστοτέλειον. Κάθε φορά που είχαν να σκεφτούν πάνω σε σημαντικές 
υποθέσεις τους, κάθε φορά που ήθελαν να λύσουν δύσκολα προβλήματα που τους 
απασχολούσαν, καλούσαν σε αυτόν τον τόπο τη συνέλευσή τους. Στον ίδιο αυτό τόπο 
πήγαιναν και όταν ήθελαν να βρούνε την ψυχική τους γαλήνη και του πνεύματός τους 
την ηρεμία. Κάθε φορά που συναντούσαν μια δυσκολία αξεπέραστη στην περιοχή της 
μάθησης ή, γενικότερα, της φιλοσοφίας, πήγαιναν σε εκείνη την τοποθεσία. 
Μιλούσαν εκεί για το θέμα που τους απασχολούσε, ώσπου αυτό που τους φαινόταν 
ως τότε δυσκολοξεδιάλυτο και ασαφές γινόταν σαφές και ολοκάθαρο, και 
αποκτούσαν βεβαιότητα γι' αυτό που ήταν ως τότε το αντικείμενο των συζητήσεών 
τους. Γιατί πίστευαν ότι ο ερχομός τους στον τόπο όπου ήταν θαμμένα τα λείψανα 
του Αριστοτέλη τους καθάριζε το νου, τους έκανε οξύτερη την κρίση και τους 
βοηθούσε να καταλαβαίνουν με μεγαλύτερη ευκολία. Πήγαιναν όμως εκεί και για 
έναν άλλο λόγο: για να απονείμουν στον Αριστοτέλη τιμή, για να του δείξουν πόσο 
μεγάλη ήταν η θλίψη τους που τον είχαν χάσει από ανάμεσά τους, και ακόμη για να 
του δείξουν πόσο θεωρούσαν δυστυχισμένο τον εαυτό τους που έχασαν την πηγή της 
σοφίας που ήταν γι' αυτούς ο Αριστοτέλης. 

 


