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Κυρίες και κύριοι, 

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας καλωσορίζουμε στην εξόχως 

συμβολική εκδήλωση με θέμα «ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ» ΕΚΠΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, 5 χρόνια Εκπαίδευσης και Έρευνας με τη 

χρήση των Anatomage Tables. 
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Το Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής ιδρύθηκε 

συγχρόνως με την ίδρυση του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πρώτο Διευθυντή είχε τον 

Καθηγητή Ανατομίας και Φυσιολογίας Δημήτριο Αλεξάνδρου 

Μαυροκορδάτο. Στο Εργαστήριο βεβαίως υπηρέτησαν μεγάλες 

μορφές της Ιατρικής όπως ο Δαμιανός Γεωργίου Ντράσκας, ο 

Θεόδωρος Αφεντούλης, ο Λουκάς Παπαϊωάννου, ο Ρήγας 

Νικολαΐδης, ο Γεώργιος Σκλαβούνος, ο Επαμεινώντας 

Κατρίτσης, ο Ιωάννης Βλάχος αλλά και νεότεροι. 

Το 2007 εκλέγεται Τακτικός Καθηγητής Ανατομίας ο 

καθηγητής Παναγιώτης Σκανδαλάκης, που διαθέτει  και 

ευρεία πολιτική και κοινωνική αναγνώριση,  και το 2010 

αναλαμβάνει τη Διεύθυνση του Εργαστηρίου.  Σε στενή 

συνεργασία με τον Διευθυντή κο Σκανδαλάκη εκείνη την 

περίοδο, είχαμε και οι δύο ως μεγαλεπίβολο στόχο ένα νέο, 

πλήρως αναβαθμισμένο και πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα  στο «Ανατομείο». 

Αυτός είναι και ο λόγος που ως Πρυτανική Αρχή, και είμαι 

ιδιαίτερα υπερήφανος, προχωρήσαμε στην προμήθεια ( μέσω 

των χρηματοδοτήσεων ΕΚΠΑ) και τοποθέτηση τριών 

τραπεζών τρισδιάστατης ανατομικής του ανθρώπου στο 
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Εργαστήριο, ενώ με δωρεές εκ μέρους του καθηγητή κου 

Σκανδαλάκη, ανακαινίστηκε εξ ολοκλήρου το Εργαστήριο 

και ταυτόχρονα ο κος Σκανδαλάκης έφερε άλλες 2 πρώτες 

ψηφιακές ανατομικές τράπεζες (anatomage tables). 

Πρόκειται επομένως για 5 anatomages: σημαντική τομή 

ευρύτερα για την εκπαίδευση των προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών φοιτητών Ιατρικής γενικότερα και 

βεβαίως για το ΕΚΠΑ. 

Η προμήθεια και τοποθέτηση τριών τραπεζών 

τρισδιάστατης ανατομικής του ανθρώπου στην Ιατρική Σχολή 

χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

του 2017. Η δημοπράτηση έγινε το 2017 και η παραλαβή όλων 

των προμηθειών ολοκληρώθηκε στις 2.7.2020! Πρόκειται για ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα τρισδιάστατης διδασκαλίας της 

ανατομίας, με πλήρη αριθμό ανατομικών τομών. Παρέχει στους 

φοιτητές τη δυνατότητα να δουν την ανατομία του σώματος με 

την ίδια ή και ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια και λεπτομέρεια σαν 

να ασκούνταν επί πραγματικού σώματος ενώ τα διάφορα 

όργανα, μόρια και ιστοί του σώματος μπορούν να αναπαραχθούν 

και να ανασυνδυαστούν τρισδιάστατα. Τα εv λόγω συστήματα 

είναι τα τελειότερα και πιο προηγμένα συστήματα 

εκπαίδευσης στην ανατομική του ανθρώπου.  
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Για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, η τεχνική μας 

υπηρεσία, και ο ΕΛΚΕ και η Σύγκλητος κατέβαλαν μεγάλη 

προσπάθεια, μαζί με τον κο Σκανδαλάκη που άλλη μια φορά 

συγχαίρω για τη σημαντική αυτή δωρεά και στενή 

συνεργασία, ώστε να αποκτήσει το Εργαστήριο Ανατομίας 

νέες δυνατότητες έρευνας και εκπαίδευσης με την πιο 

σύγχρονη τεχνολογία που υπάρχει στον τομέα αυτό.  

Από το 2019, Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο επίσης 

διακεκριμένος συνάδελφος, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του 

ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Γεωργίου Τρουπής. Η προσήλωση του 

στην Ανατομία αποτυπώνεται στο αξιόλογο εκπαιδευτικό 

και ερευνητικό έργο του ακαδημαϊκού προσωπικού και 

στην επαγγελματική καταξίωση των επιστημόνων του. 

Βέβαια το Εργαστήριο Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής είναι 

και ένα μοναδικό Εργαστήριο σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτει 2 

βουλευτές, Μ. Σαλμάς και Κ. Βλάσης, τον Πρόεδρο του ΕΟΦ κο 

Δ. Φιλίπου, καθώς και τον καθ. Χρήστο Μαρκόπουλο, τον 

Βασίλη τον Πρωτογέρου, τη Μάρα την Πιάγκου και τη Νόνη 

τη Δεμέστιχα, καθώς και το νεότερο μέλος ΔΕΠ τον κο Γιώργο 

Τσακωτό. Μαζί με τα ενεργά μέλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε και 

τους παλαιότερους συναδέλφους αναπλ. Καθηγητές κο Τρουπή 

και Παράσχο που για δεκαετίες δουλεύουν και οι ίδιοι για την 
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εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής, της Οδοντιατρικής 

Σχολής και του Τμήματος της Φαρμακευτικής. Εκτός από την 

κλασική εκπαίδευση μέσω του πτώματος, πλέον να γίνεται 

χρησιμοποιώντας σύγχρονες και ασύγχρονες τεχνολογίες μέσω 

τηλεδιάσκεψης η οποία είναι εμπλουτισμένη με ειδικά 

σχεδιασμένες παρουσιάσεις, με σύγχρονα πολυμέσα, διδασκαλία 

τρισδιάστατης ανατομικής στις ψηφιακές τράπεζες Anatomage, 

με βίντεο και εικόνες σε ηλεκτρονικούς ανατομικούς πλοηγούς 

(navigators), με σκοπό την πληρέστερη προσέγγιση του 

γνωστικού αντικειμένου της ανατομικής επιστήμης.  

 

Κυρίες και κύριοι,  

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 9 Πανεπιστήμια, 

Ιδρυτικό μέλος από το τέλος του 2018 της Ευρωπαϊκής 
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Συμμαχίας CIVIS, μιας Συμμαχίας 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.  Μιας συμμαχίας που 

αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα Υγείας. 

Ως Πρυτανική Αρχή δώσαμε και δίδουμε ιδιαίτερη έμφαση 

στην βελτίωση των υποδομών και τη ανάπτυξη νέων με 

σκοπό τη δημιουργία όσο γίνεται καλύτερων συνθηκών για τη 

διεξαγωγή της έρευνας.  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.  

Παράλληλα  με τις ανακαινίσεις αμφιθεάτρων, τις αγορές 

και την εγκατάσταση των τραπεζών τρισδιάστατης 

Ανατομικής του Ανθρώπου, την κάλυψη των αναγκών του 

προγράμματος pMEDgr που είχαμε ειδική παρουσίαση τις 

προάλλες, είχαμε και τη διαμόρφωση χώρου στο 

Εργαστήριο Φυσιολογίας για την αγορά κατά το ίδιο 
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χρονικό διάστημα του 2017, και την ανάπτυξη του Κέντρου 

Κλινικής Προσομοίωσης υψηλής πιστότητας  στο 

Εργαστήριο Φυσιολογίας. Ιδιαίτερα οφείλουμε να τονίσουμε 

ότι 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.  

Κυρίες και κύριοι,  

Με την πεποίθηση ότι όλες οι ενέργειες ενίσχυσης δομών 

και υποδομών φέρνουν το Πανεπιστήμιό μας και τη χώρα 

μας στο διεθνές επιστημονικό προσκήνιο και επομένως 

ωφελούν πολλαπλώς τη Δημόσια Υγεία και τη Δημόσια 

Ανώτατη Παιδεία―, θα ήθελα να συγχαρώ το ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ του 

ΕΚΠΑ για το διαχρονικό έργο του και την προσφορά του και να 

εκφράσω τη βαθύτατη πίστη μου στις δυνάμεις του 

πρώτου Δημόσιου Πανεπιστημίου της Χώρας, του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δυνάμεις 

προόδου και ανάπτυξης για τη Χώρα! 

Σας ευχαριστώ. 


