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«Άλγους Ίασις: η προσφορά της Ιατρικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών στην κοινωνία και 

την εκπαίδευση» 

Αθήνα, 20/6/2022 

Χαιρετισμός του Πρύτανη, Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά και εξαιρετική τιμή χαιρετίζω τη 

σημερινή εκδήλωση παρουσίασης της ψηφιακής έκθεσης 

«Άλγους Ίασις: η προσφορά της Ιατρικής Σχολής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 

κοινωνία και την εκπαίδευση». 
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Η Ιατρική Σχολή -του τότε Οθώνειου Πανεπιστημίου- 

ιδρύθηκε πριν από περίπου 185 χρόνια με έμβλημα τον θεό 

Ασκληπιό. Το νέο αυτό ίδρυμα αποτελούσε για πολλές 

δεκαετίες τον μοναδικό πανεπιστημιακό θεσμό στη χώρα. 

Σήμερα συγκαταλέγεται μεταξύ των 100 καλύτερων 

Ιατρικών Σχολών στην Ευρώπη. 

Με αφορμή τη σημαντική αυτή πορεία της Σχολή μας, 

ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιστορίας της 

Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής και το Διίδρυματικό 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές 

Σπουδές», η ψηφιακή έκθεση με τίτλο «Άλγους Ίασις: η 

προσφορά της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών στην κοινωνία και την εκπαίδευση». 

Η χρηματοδότηση αυτής της δράσης προήλθε από το 

ΕΚΠΑ μέσω του Ιστορικού Αρχείου κατά το ήμισυ και από 

ιδιωτικούς πόρους (Genesis Pharma) που είχε την καλοσύνη να 

βρει η κ. Καραμάνου. 

Η ψηφιακή αυτή έκθεση αποτελείται από 7 θεματικές 

οι οποίες ξεδιπλώνουν τη μεγάλη, ιστορική πορεία της 

Ιατρικής Σχολής.  

Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, στις ασθένειες που ταλαιπωρούσαν την πόλη της 

Αθήνας, στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στην περίθαλψη των 
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πολιτών και στους πρωτοπόρους ιατρούς που με το έργο τους 

έμειναν γνωστοί στην ιστορία. Αυτές είναι μερικές από τις 

θεματικές που παρουσιάζεται στη σημερινή εκδήλωση.  

Βεβαίως, η Ιατρική μας Σχολή με όλους σας, με όλους μας, 

έχει κάνει τα τελευταία χρόνια τεράστια σταθερά βήματα προς 

το μέλλον που οραματιζόμαστε.  

Οι Διεθνείς Κατατάξεις αναδεικνύουν τη σημαντική θέση 

της Σχολής μας ανάμεσα σε χιλιάδες Ιατρικές Σχολές σε όλο τον 

κόσμο. Για το μέγεθος της χώρας μας, έχουμε ένα σημαντικό 

αριθμό Highly Cited Επιστημόνων από την Ιατρική Σχολή.  

Το Πανεπιστήμιό μας είναι, μαζί με άλλα 7 Πανεπιστήμια, 

Ιδρυτικό μέλος από το τέλος του 2018 της Ευρωπαϊκής 

Συμμαχίας CIVIS, μιας Συμμαχίας 10 πλέον Πανεπιστημίων, η 

οποία έχει ως στόχο να διαμορφώσει το Πανεπιστήμιο του 

μέλλοντος. Ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου που να 

διευκολύνει την κινητικότητα των Φοιτητών, των Καθηγητών 

και των Ερευνητών, τη δημιουργία κοινών μαθημάτων και στο 

μέλλον κοινών πτυχίων, τη διεκδίκηση ερευνητικών 

προγραμμάτων.  

Στα πρόσφατα χρόνια η Ιατρική μας Σχολή μεγαλώνει 

κτηριακά και ενισχύεται σε εξοπλισμό. Σύντομα θα 

ολοκληρωθούν τα δύο νέα Κτίρια επί της οδού Μικράς Ασίας και 

δρομολογείται η επέκταση στο Λαϊκό Νοσοκομείο.  
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Επίσης, η λειτουργία του Κέντρου Νέων Τεχνολογιών και 

Ιατρικής Ακριβείας, ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα 

πρωτοποριακής έρευνας ενώ προσεχώς θα λειτουργήσει και νέο 

Core Facility στο ΑΚΙΣΑ, παραπλεύρως του Νοσοκομείου 

Αττικόν.  

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Ιατρικής μας Σχολής 

εντάσσονται και καινοτόμες πρωτοβουλίες των Κλινικών και 

των Εργαστηρίων μας, όπως η ψηφιακή έκθεση με τίτλο 

«Άλγους Ίασις: η προσφορά της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην κοινωνία και την 

εκπαίδευση». 

Πιστεύω πως η συγκεκριμένη ψηφιακή έκθεση μπορεί να 

αποτελέσει πρότυπο για μελλοντικά project που άπτονται 

της ιστορίας ενός πανεπιστημιακού φορέα. Όλη αυτή η 

προσπάθεια στοχεύει στο να ενθαρρύνει τους 

απομακρυσμένους  επισκέπτες εν μέσω της πανδημίας COVID-

19. Μπορεί η πανδημία να μας απομάκρυνε ένα μικρό διάστημα 

από τα πανεπιστημιακά έδρανα, ωστόσο όλοι εμείς 

εργαστήκαμε εντατικά για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης 

δράσης, καθώς και όλων των έργων που στηρίζουν την 

ανάπτυξη του ΕΚΠΑ.  

Η ανάδειξη της ιστορίας μας είναι βασική 

προϋπόθεση για μια ισορροπημένη ανάπτυξη και 

γενικότερα για την ασφαλή πορεία μας σε ένα καλύτερο 

μέλλον! 
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Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους βασικούς 

συντελεστές της ψηφιακής έκθεσης με τίτλο «Άλγους Ίασις: η 

προσφορά της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών στην κοινωνία και την εκπαίδευση».  

Ιδιαίτερα θα ήθελα να συγχαρώ την Καθηγήτρια 

Επιστημολογίας, Ιστορίας και Ηθικής της Ιατρικής κ. Μαριάννα 

Καραμάνου, τόσο για τη σημερινή πρωτοβουλία, όσο και για 

άλλες αντίστοιχες και επίσης πολύ σημαντικές. Επίσης, να 

συγχαρώ τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Ιστορίας της 

Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής του Πανεπιστημίου μας, τον 

καθηγητή Θεόδωρο Παπαιωάννου για τη σημαντική 

προσφορά του Εργαστηρίου, καθώς και το Διιδρυματικό 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο 

«Μουσειακές Σπουδές», που οργανώνεται από τα Τμήματα 

Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος 

τού Πανεπιστημίου μας, σε συνεργασία με το Τμήμα 

Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μας κ. Ιωάννη 

Παπαδάτου, τον οποίο επίσης ευχαριστώ θερμά. Τέλος, το 

Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου μας που υπό τη διεύθυνση 

του αν. καθηγητή κ. Βαγγέλη Καραμανωλάκη τροφοδότησε 

για άλλη μια φορά με πολύτιμα τεκμήρια την έκθεση.  

Με το έργο και τις δράσεις σας, όπως η σημερινή, 

συμβάλλετε σημαντικά στην ενίσχυση του Πανεπιστημίου μας, 

στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του ΕΚΠΑ και 

παράλληλα διατηρείτε την παράδοση της Σχολής μας στην 
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εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων, σημαντικών δράσεων 

και γενικότερα κοινωνικών παρεμβάσεων! 

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους τους διαχρονικούς 

συντελεστές στη δημιουργία και ανάπτυξη του Εργαστηρίου 

Ιστορία της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής και με αυτή την 

ευκαιρία έχουμε ετοιμάσει κατ’ αρχάς ένα αναμνηστικό 

μετάλλιο ως αναγνώριση του έργου και της συνεχιζόμενης 

προσφοράς στον ομότιμο καθηγητή Γεώργιο Ανδρούτσο. 

Σας ευχαριστώ. 

 


