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Η γοητεία που ασκεί σε όλους το παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής δεν οφείλεται 
μόνο στην ιστορική και αρχιτεκτονική του αξία αλλά και στη συμβολική του υπε-

ραξία. Πηγάζει από όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που δεν προέκυψαν από μελέτες 
και επεξεργασίες αλλά από το έργο και το όραμα των πρώτων πανεπιστημιακών μας 
δασκάλων και των ανθρώπων που το μοιράστηκαν και το συνέχισαν. Ξεκινώντας από 
τη Φιλοσοφική Σχολή, έδρα τότε του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι προσπάθειες 
αυτές έδειξαν το δρόμο και συνεχίζουν έως τις ημέρες μας να καθοδηγούν τα μέλη 
της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Το επιβλητικό επίγραμμα του αετώματος του κτιρίου, «ΜΟΥΣΑΙΣ ΧΑΡΙΣΙ ΘΥΕ» δεν 
επιτρέπει να αγνοηθεί το μήνυμα που θέλησε να αφήσει ο εμπνευστής του, ο πρώτος 
καθηγητής των αρχαίων ελληνικών Χαρίτων Χαριτωνίδης, ως παρακαταθήκη στις 
επόμενες γενιές. Συνοψίζοντας σε μία φράση ολόκληρο το νόημα του ακαδημαϊκού 
πνεύματος, το επίγραμμα αυτό μας συμβουλεύει: Να θεραπεύεις τις Μούσες και 
Χάριτες. Θυσίασε στη γνώση αλλά και στο πνεύμα, στην επιστήμη αλλά και στην 
τέχνη –άλλωστε η απουσία του συνδέσμου «και», δηλώνει πως Μούσες και Χάριτες 
ταυτίζονται (Χρήστος Τσολάκης [2004], Περιοδικό Φιλόλογος, τεύχος 118). Με αυτές 
τις οδηγίες λοιπόν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλωσόριζε τις πρώτες ημέρες 

Εκεί που συναντήθηκαν 
οι μούσες και οι χάριτες
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της ζωής του όσους διάβαιναν τις πόρτες του. Παροτρύνοντάς τους να καλλιεργούν 
την ψυχή και το μυαλό τους, ώστε να εξέλθουν από αυτές πιο ολοκληρωμένοι και 
σοφότεροι.

Στον πηγεμό για το Α.Π.Θ. ο δρόμος ήταν μακρύς…
Η μετ’εμποδίων πορεία ίδρυσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είχε ξεκινήσει 

αρκετά χρόνια πριν από την έναρξη της λειτουργίας του, το φθινόπωρο του 1926. Η 
επιτυχής έκβαση των Βαλκανικών πολέμων (1912-1913) με την απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης και την ένταξη των μεγάλων βόρειων τμημάτων στον εθνικό ιστό δημι-
ουργούσε νέα διοικητικά και κοινωνικά δεδομένα. Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού 
και το ζήτημα της ουσιαστικής αφομοίωσής του, πολλαπλασίασε τις εκπαιδευτικές 
απαιτήσεις, οι οποίες δεν μπορούσαν πλέον να απαντηθούν από τα υπάρχοντα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα των Αθηνών. Την ιδιαίτερη σημασία της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και την ανάγκη για ίδρυση νέων πανεπιστημίων υπογράμμισε με γλαφυρό 
τρόπο στην εισήγησή του προς την κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου ο Κωνσταντίνος 
Καραθεοδωρή το 1913. 

Όμως οι όποιες σχετικές σκέψεις διακόπηκαν, προτού δρομολογηθούν, από τα 
γεγονότα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στα 1919, μέσα σε κλίμα εθνικής αισιοδο-
ξίας γίνονται προσπάθειες εκσυγχρονισμού που οδηγούν στην απόφαση ίδρυσης 
πανεπιστημίου στη Σμύρνη και σε βάθος χρόνου στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Απόστολος 
Παπαγιαννόπουλος, απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής, συγγραφέας ο ίδιος βιβλίων για 
την ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης, επισημαίνει: «Η καταστροφή του 1922 ανέ-
τρεψε τα σχέδια της κυβέρνησης. Τα μεταγωγικά πλοία που μετέφεραν τον απαραίτητο 
εξοπλισμό αναγκάστηκαν να επιστρέψουν και να εκφορτώσουν τους μαυροπίνακες και 
τα υπόλοιπα υλικά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης». 

Ο νόμος 3341/1925 της Α΄ Ελληνικής Δημοκρατίας προέβλεπε την ίδρυση του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο οποίο θα λειτουργούν πέντε σχολές, με πρώτη 
τη Σχολή Φιλολογίας, η οποία θα προμήθευε τα σχολεία της Θεσσαλονίκης και των 
γύρω περιοχών με διδακτικό προσωπικό. Το μορφωτικό πρόβλημα των δασκάλων και 
την ανάγκη για αναβάθμιση της παιδείας στις μικρότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης 
είχε από νωρίς συνειδητοποιήσει ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο 
οποίος προσέβλεπε στο νέο ίδρυμα για τη γενικότερη ανάπτυξη και τον εκσυγχρο-
νισμό της Βόρειας Ελλάδας.

Τα πραξικοπήματα του Θ. Παγκάλου τον Ιούνιο του 1925 και του Γ. Κονδύλη 
τον Αύγουστο του 1926 τάραξαν την πολιτική ζωή του τόπου το διάστημα που 
ακολούθησε. Τα βραχυχρόνια δικτατορικά καθεστώτα επιχείρησαν ανεπιτυχώς να 
τροποποιήσουν τις αποφάσεις τις σχετικές με το πανεπιστήμιο, να περιορίσουν την 
αυτοτέλειά του ακόμη και να αναιρέσουν την απόφαση για την ίδρυσή του. Παρ’ 
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Η πρόταση Hebrard για την 
πανεπιστημιούπολη (αριστερά) 
και η βίλα των Αλλατίνι, όπου και 
πρωτοστεγάστηκε με την ίδρυσή 
του, για ένα περίπου χρόνο το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(δεξιά).

Το μορφωτικό πρόβλημα των 

δασκάλων και την ανάγκη 

για αναβάθμιση της παιδείας 

στις μικρότερες βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, ιδίως μετά τη 

Μικρασιατική Καταστροφή, 

είχε συνειδητοποιήσει ο 

πρωθυπουργός Αλέξανδρος 

Παπαναστασίου, ο οποίος 

προσέβλεπε στο νέο ίδρυμα του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για 

τη γενικότερη ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισμό της Β. Ελλάδας.



��

ΤΟ
 ΠΑΛΑΙΟ

 Κ
ΤΙΡΙΟ

 ΤΗΣ Φ
ΙΛΟ

ΣΟ
Φ

ΙΚ
ΗΣ

αφιέρωµα

όλα αυτά η γενική κατακραυγή της και οι έξυπνοι χειρισμοί του πρώτου πρυτανικού 
συμβουλίου διασφάλισαν ότι η Φιλοσοφική Σχολή θα ξεκινούσε τη λειτουργία της 
κανονικά για το ακαδημαϊκό έτος 1926-1927, ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες 
των εξήντα πέντε φοιτητών που εγγράφηκαν. Στις 2 Νοεμβρίου 1926 ορκίστηκαν 
πρώτοι καθηγητές οι Γεώργιος Γρατσιάτος, Ιωάννης Βογιατζίδης, Χαρίτων Χαρι-
τωνίδης, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Παντελής Κοντογιάννης, Νικόλαος Παππαδάκις, 
Στίλπων Κυριακίδης, Γιάννης Αποστολάκης, Χαράλαμπος Θεοδωρίδης και Μανόλης 
Τριανταφυλλίδης, ενώ πρόεδροι του πρυτανικού συμβουλίου για τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας, διατέλεσαν διαδοχικά ο Γεώργιος Χατζιδάκις, ο Χρήστος Τσούντας 
και ο Γεώργιος Σωτηριάδης. 

Ως πρώτη στέγη του πανεπιστημίου, επιλέχθηκε η έπαυλη των Αλλατίνι, της 
επιφανέστερης εβραϊκής οικογένειας της πόλης κατά τον 19ο αιώνα. Το κτίριο 
αυτό, παρά τις ανακτορικές του διαστάσεις, προοριζόταν για κατοικία και όχι 
για εκπαιδευτήριο και σύντομα αποδείχθηκε πως δεν θα επαρκούσε για να ικα-
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Το κτίριο του πανεπιστημίου 
(το καλούμενο σήμερα παλαιό 
κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής) 
στα 1932.

Περιοχή των κοιμητηρίων 
και του σημερινού Δήμου 

Αγίου Παύλου, προς 
την πλευρά των οποίων 

αναπτύχθηκε κατόπιν το 
πανεπιστήμιο.
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νοποιήσει τις ανάγκες και άλλων σχολών πέραν της Φιλοσοφικής. Ήδη από την 
άνοιξη του 1927 η διοίκηση του πανεπιστημίου άρχισε να συζητά το ενδεχόμενο 
της μεταστέγασης. 

Εκεί που άρχισαν όλα... στη Λεωφόρο Χαμιδιέ
Η έναρξη του δευτέρου ακαδημαϊκού έτους, 1927-1928, βρήκε το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης στο νέο του σπίτι. Τις εγκαταστάσεις του νέου κτιρίου θα μοιράζο-
νταν στο εξής οι φοιτητές της Φιλοσοφικής με αυτούς του Τμήματος Δασολογίας, 
του οποίου είχε αποφασιστεί η μεταφορά από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να αποτελέσει το πρώτο τμήμα της Φυσικο-
μαθηματικής Σχολής. Το κτίριο που παραχωρήθηκε ήταν το επιβλητικό Μέγαρο 
της πλατείας Σιντριβανίου επί της λεωφόρου Χαμιδιέ (σημερινής οδού Εθνικής 
Αμύνης), η οποία πήρε το όνομα της από τον σουλτάνο Αβδούλ Χαμίτ, που είχε βρει 
καταφύγιο στη Θεσσαλονίκη μετά την ανατροπή του το καλοκαίρι του 1908. Στο 
νεοκλασικό αυτό που θα φιλοξενούσε στο εξής το πανεπιστήμιο στεγαζόταν μέχρι 
την απελευθέρωση της πόλης, το 1912, η προπαρασκευαστική Σχολή Δημόσιας 
Διοίκησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι χώροι του προσφέρονταν για 
αίθουσες διδασκαλίας. 

Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου (ελαιογραφία του Kωστή Παρθένη, 1924) εμπνευστής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αριστερή εικόνα) και ο  Αλέξανδρος Δελμούζος, από τους 
βασικούς συντελεστές του πανεπιστημίου, με τους συνεργάτες του Γεώργιο Σκληρό και 
Μανόλη Τριανταφυλλίδη στην Ιένα στα 1907 (δεξιά εικόνα).
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Η παλιά οδός Χαμιδιέ. 
Δεξιά κι αριστερά 

τα νεόχτιστα κτίρια 
της «εξωραϊσμένης» 

τουρκικής διοίκησης της 
πόλης.

Όταν το 1926 η Φιλοσοφική 

Σχολή ετοιμαζόταν να ξεκινήσει 

το εκπαιδευτικό της έργο, 

αποτυπώθηκε στην επιλογή 

του διδακτικού προσωπικού 

η προτεραιότητα που είχε 

δοθεί στην καταπολέμηση των 

αναχρονιστικών αντιλήψεων 

και στην εγκαθίδρυση ενός 

πνεύματος εκπαιδευτικού 

φιλελευθερισμού. Το σύνολο 

σχεδόν της προοδευτικής 

σκέψης της εποχής ήλπιζε πως 

το νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης θα δημιουργούσε 

ένα κλίμα ανανέωσης, το οποίο 

λειτουργώντας «ανταγωνιστικά» 

προς τα υπάρχοντα ιδρύματα 

ουσιαστικά θα ωφελούσε την 

πανεπιστημιακή κοινότητα των 

Αθηνών. 
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Το κτίριο που ήταν γνωστό τότε ως Ιδαδιέ, είχε κτιστεί το 1888, στο πλαίσιο μιας 
συντεταγμένης προσπάθειας των Οθωμανών να συγκροτήσουν ένα ισχυρό διοικητικό 
κέντρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης ως αντιστάθμισμα στην πορεία διάλυσης που 
διένυαν στα ευρωπαϊκά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από το 1913, μετά 
την αποχώρηση των οθωμανικών αρχών, στο Ιδαδιέ είχε αρχίσει να λειτουργεί το Β΄ 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο στο οποίο διακομίστηκαν πολλοί τραυματίες - θύματα των 
επιχειρήσεων του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Επεμβάσεις για να μεταμορφωθεί σε πανεπιστήμιο
Το Ιδαδιέ ήταν έργο του Σικελού αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλι στον οποίο είχε 

ανατεθεί η μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής πολλών δημόσιων κτιρίων και υπηρεσι-
ών σε κεντρικούς άξονες της πόλης. Σε σχέδια του Ποζέλι, μεταξύ άλλων, βασίστηκαν 
το Διοικητηρίο, το Γενί Τζαμί, η καθολική εκκλησία και το Γ΄ Σώμα Στρατού. 

Στην πρώτη του μορφή το κτίριο ήταν τριώροφο, ενώ δύο επιπλέον διώροφες 
πτέρυγες προστέθηκαν παραπλεύρως, το 1908, για να φιλοξενήσουν τους 700 σπου-
δαστές του τουρκικού εκπαιδευτηρίου. 

Όταν αποφασίστηκε η μεταφορά του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης χρειά-
στηκαν περισσότερες επεμβάσεις, τις οποίες ανέλαβαν οι αρχιτέκτονες Α. Δρα-
γούμης, Ι. Δημητριάδης και Α. Μεταξάς. Το κτίριο του πανεπιστημίου έλαβε την 
τελική του μορφή το 1932, όταν τελείωσαν οι εργασίες με την προσθήκη τρίτου 
ορόφου στις δύο παράπλευρες πτέρυγες. Πλέον, στις εγκαταστάσεις του, που 
αναπτύχθηκαν γύρω από ένα αίθριο, περιλάμβανε 90 χώρους μεταξύ των οποίων 
ένα αμφιθέατρο, μία αίθουσα τελετών, σπουδαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας 
και βιβλιοθήκες.

Οδηγώντας εμπρός τη γλώσσα και το πνεύμα
Όταν το 1926 η Φιλοσοφική Σχολή ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το εκπαιδευτικό της 

έργο, αποτυπώθηκε στην επιλογή του διδακτικού προσωπικού η προτεραιότητα που 
είχε δοθεί στην καταπολέμηση των αναχρονιστικών αντιλήψεων και στην εγκαθίδρυση 
ενός πνεύματος εκπαιδευτικού φιλελευθερισμού. Το σύνολο σχεδόν της προοδευτι-
κής σκέψης της εποχής ήλπιζε πως το νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα 
δημιουργούσε ένα κλίμα ανανέωσης, το οποίο λειτουργώντας «ανταγωνιστικά» προς 
τα υπάρχοντα ιδρύματα ουσιαστικά θα ωφελούσε την πανεπιστημιακή κοινότητα 
των Αθηνών. 

Οι καθηγητές που εκλήθησαν ήταν στην πλειονότητά τους προσωπικότητες 

Το ιστορικό κτίριο της 

Φιλοσοφικής από τότε που 

πρωτοάνοιξε τις πόρτες του στο 

νεοϊδρυθέν τότε πανεπιστήμιο 

της Θεσσαλονίκης λειτούργησε 

στη συνείδηση όλων όχι μόνον 

ως ένας χώρος μόρφωσης και 

εκπαίδευσης, αλλά και ως ένας 

χώρος έμπνευσης, πολιτισμού, 

ελεύθερης σκέψης και ελπίδας 

για το μέλλον.

Το παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής 
Σχολής την εποχή που κτιζόταν 
το 1888, ακόμη επί εποχής 
τουρκοκρατίας, και προοριζόταν να 
λειτουργήσει ως σχολή διοίκησης 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 
(γνωστό τότε ως Ιδαδιέ).Π
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που είχαν αναδειχθεί μέσω των νεοτερικών τους ιδεών και η Φιλοσοφική εξελίχθηκε 
σταδιακά σε σύμβολο για τους πρωτοπόρους δημοτικιστές, καθώς ωρίμαζε μέσα σε 
περιβάλλον που ενθάρρυνε τις καινοτομίες και ενέπνεε τη δημιουργία. Οι συνθήκες 
αυτές σύντομα προσέλκυσαν κι άλλους «επαναστάτες» λόγιους που αναζητούσαν 
την ανοχή στις πρωτοβουλίες. Ο Αλέξανδρος Δελμούζος προσχώρησε στο διδα-
κτικό προσωπικό της Φιλοσοφικής το 1928 και κατά την θητεία του εκεί εργάστηκε 
με τακτικές παρεμβάσεις για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής 
λειτουργίας των ιδρυμάτων, αν και κύριο μέλημά του παρέμενε το «να μορφώσει 
καλούς επιστήμονες και επαγγελματίες». Το 1937 μετά την επιβολή του μεταξικού 
καθεστώτος, ο Αλέξανδρος Δελμούζος έκρινε πως η παραμονή του στο πανεπιστήμιο 
θα ήταν ανακόλουθη προς τις αρχές του και αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Είχε όμως 
ήδη κατορθώσει να επιβάλει πολλούς από τους προβληματισμούς του σχετικά με το 
σκοπό και τη σημασία της Φιλοσοφικής Σχολής.

Η συγκατοίκηση των σχολών του πανεπιστημίου στο παλαιό κτίριο της Φιλοσο-
φικής υπήρξε παράγοντας σημαντικός για την καλλιέργεια της ελεύθερης σκέψης 
και της ευελιξίας της εκπαίδευσης που παρεχόταν στους φοιτητές. Η συνεχής 
συναναστροφή των σπουδαστών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων διευκόλυνε 
την σύγκρουση και τον συγκερασμό των επιμέρους απόψεων. Δημοτικιστές της Φιλο-
σοφικής και «καθαρευουσιάνοι» της Νομικής, τεχνοκράτες μηχανικοί και ρομαντικοί 
μαθηματικοί, όλοι μαζί αναδεύτηκαν και δημιούργησαν ένα πολυφωνικό προοδευτικό 
πανεπιστήμιο, που δυστυχώς φιμώθηκε προτού εισέλθει στη δεύτερη δεκαετία της 
ζωής του και τη δίνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Στις 9 Απριλίου του 1941 τα γερμανικά στρατεύματα επίταξαν τους χώρους του 
πανεπιστημίου και το παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτικό 
νοσοκομείο, παραχωρώντας μόνο το αμφιθέατρο και τα υπόγεια εργαστήρια για τη 
διεξαγωγή των μαθημάτων. Παρ’ όλα αυτά, η λειτουργία του δεν διακόπηκε, ενώ 
φοιτητές και διδάσκοντες κατέφυγαν σε ιδιωτικές αίθουσες, μεταξύ των οποίων και σε 
κινηματογράφους της πόλης. Η διοίκηση του πανεπιστημίου το 1942, διατηρώντας το 
ηθικό της κοινότητάς του, ίδρυσε δύο νέες σχολές, τη Θεολογική και την Ιατρική. 

Ο νέος σχεδιασμός του πανεπιστημίου και το τέλος μιας εποχής
Μετά την αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας, στις 15 Οκτωβρίου του 1944, 

η Φιλοσοφική Σχολή μπήκε σε νέα τροχιά. Το εκτενές σχέδιο του Γάλλου αρχιτέ-
κτονα Hebrard για την αναμόρφωση του πανεπιστημίου, το οποίο είχε εκπονηθεί 
και εγκριθεί κατά τη δεκαετία του 1930 κρινόταν πλέον υπερβολικά φιλόδοξο για τα 
ταλαιπωρημένα οικονομικά της χώρας. Το 1949 κατατέθηκε νέο πολεοδομικό σχέ-
διο από ειδική επιτροπή του πανεπιστημίου υπό τον καθηγητή της μετεωρολογίας 

Το Ιδαδιέ μετά 
την προσθήκη των 

παράπλευρων πτερύγων 
το 1908. Π
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Η συγκατοίκηση των σχολών 

του πανεπιστημίου στο παλαιό 

κτίριο της Φιλοσοφικής υπήρξε 

παράγοντας σημαντικός για 

την καλλιέργεια της ελεύθερης 

σκέψης και της ευελιξίας της 

εκπαίδευσης που παρεχόταν 

στους φοιτητές.
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και κλιματολογίας Βασίλη Κυριαζόπουλο. Ήταν ένα μετριοπαθέστερο σχέδιο, αλλά 
και πάλι υποσχόμενο να ανακουφίσει φοιτητές και διδάσκοντες που ασφυκτιούσαν 
στους περιορισμένους χώρους του κτιρίου της Φιλοσοφικής. Το πολεοδομικό αυτό 
εγχείρημα ολοκληρώθηκε σταδιακά κατά τις επόμενες δεκαετίες με τις τελευταίες 
κτιριακές προσθήκες στα τέλη του 1970. Ακολούθως, η αποσυμφόρηση των αιθουσών 
της Φιλοσοφικής επέτρεψε την προοδευτική αύξηση του αριθμού, τόσο των φοιτητών 
όσο και του διδακτικού προσωπικού. 

Ο μεγάλος σεισμός της Θεσσαλονίκης το 1978 προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο 
όμορφο διατηρητέο κτίριο που παρέμεινε κλειστό για την επόμενη οκταετία. Το 1986 
όμως, επιστράφηκε ανακαινισμένο για να συνεχίσει την εκπαιδευτική του αποστολή 
αλλά και να αποτελέσει έκτοτε σημείο συνάντησης των φοιτητών.

Ένα κτίριο ως πνευματική κληρονομιά 
Τα όσα διαβάζουμε για το Α.Π.Θ. και τη διαδρομή του μπορούν να μας παρου-

σιάσουν τα γεγονότα. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη πρόκληση να προσπαθήσουμε 
να φανταστούμε την ατμόσφαιρα της εποχής που πρωτοάνοιξε τις πόρτες του για 
να λειτουργήσει όχι μόνο μορφώνοντας αλλά και παρέχοντας ένα χώρο έμπνευσης, 
πολιτισμού, ελεύθερης σκέψης και ελπίδας για το μέλλον. Είναι αυτό ακριβώς το ανο-
μολόγητο πνεύμα που κάνει ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα να διαφέρει από οποιονδήποτε 
άλλο φορέα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και το οποίο οφείλουν όλα τα μέλη 
της πανεπιστημιακής κοινότητας να διαφυλάξουν. 

Η πορεία του πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης είναι στενά συνδεδεμένη με 
αυτήν της Φιλοσοφικής Σχολής, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες δεκαετίες της ζωής του, 
και δεν μπορεί κανείς να μιλά για το ένα χωρίς να αναφέρεται και στο άλλο. Στα 80 
και πλέον χρόνια αυτής της κοινής πορείας, αποφοίτησαν πολλές γενιές που σήμερα 
αναπολούν τις ώρες που ως φοιτητές πέρασαν στους διαδρόμους, στα σκαλιά και στον 
αύλειο χώρο του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής. Όμως η σημαντικότερη συμβολή 
του όμορφου διατηρητέου δεν εξαντλείται στους φοιτητές που «όρκισε». Καθώς, 
ακόμη κι όταν τα χρόνια περάσουν, όταν τα ανώμαλα ρήματα και η αττική σύνταξη 
θα αρχίσουν να ξεθωριάζουν στις μνήμες, η προτροπή του Χαρίτωνα Χαριτωνίδη, το 
«Μούσαις Χάρισι Θύε» πολύ δυσκολότερα θα σβηστεί.
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Το παλαιό κτίριο της 
Φιλοσοφικής, με το νέο 

κτίριο της σχολής πίσω του, 
περιτριγυρίζεται σήμερα από το 

πλήθος των νεότερων κτιρίων της 
πανεπιστημιούπολης.
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Η νέα γρίπη Η1Ν1 ή νέα γρίπη ή νέα γρίπη Α(Η1Ν1) ή πανδημική γρίπη ομοιάζει 
πολύ με την εποχική ή κοινή γρίπη, η οποία είναι σε όλους γνωστό ότι μεταδίδεται 

στον πληθυσμό, κυρίως τους χειμερινούς μήνες και προκαλεί συνήθως ήπια νόσηση, 
χωρίς επιπλοκές. Η γρίπη Η1Ν1 ονομάσθηκε αρχικά και γρίπη των χοίρων, διότι ο ιός 
περιέχει γενετικά στοιχεία που είναι συχνά στους ιούς της γρίπης που μολύνουν τους 
χοίρους, αλλά η συγκεκριμένη ονομασία σταδιακά εγκαταλείφθηκε. Δεν υπάρχουν 
άλλωστε ενδείξεις ότι ο ιός αυτός κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στους χοίρους.

Ο ιός Α(Η1Ν1) 2009 είναι ανθρώπινος ιός, για τον οποίο δεν υπάρχει προηγούμενη 
ανοσία στον πληθυσμό, παρά μόνο σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι 
έχουν εκτεθεί σε ιούς Α(Η1Ν1) που κυκλοφορούσαν πριν το 1957. Η μη ύπαρξη 
ανοσίας στον πληθυσμό είναι η κύρια αιτία που ο ιός αυτός προκάλεσε πανδημία 
γρίπης στον πλανήτη μας. Οι πανδημίες γρίπης καταγράφονται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα στην ιστορία. Τα χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν την πρόκληση 
νόσου σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού κατά κύματα που διαρκούν 4-8 εβδομάδες 
και εμφανίζονται σε διαφορετικό χρόνο στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η νέα γρίπη Η1Ν1 λόγω της 
ταχείας μετάδοσής της είναι το αίτιο της τρέχουσας πανδημίας, η οποία μπορεί να 
οδηγήσει σε νόσηση ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού (30-40%) και στη χώρα μας. 
Η νόσηση, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, θα είναι ήπια. Λόγω της 
συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού ατόμων που θα νοσήσουν σε περίοδο λίγων εβδο-
μάδων, αναμένονται προβλήματα τόσο στην κοινωνική λειτουργία (απουσία από την 
εργασία κ.τ.λ.), όσο και μεγάλη πίεση στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας της χώρας. 
Απαιτείται, λοιπόν, έγκαιρος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της επερχόμενης 
πανδημίας με τη μορφή εθνικού & τομεακών σχεδίων αντιμετώπισης γρίπης.

Συμπτώματα της γρίπης
Τα κυριότερα συμπτώματα είναι: πυρετός, βήχας, πονόλαιμος, καταρροή, μυαλγί-

ες, απώλεια της όρεξης, πονοκέφαλος, κακουχία, ρίγη, δυσκολία στην αναπνοή. Μπορεί 
επίσης να συνυπάρχουν συμπτώματα από το γαστρεντερικό, όπως διάρροια.

Τα συμπτώματα συνήθως εισβάλλουν αιφνιδίως. Συχνά όμως η λοίμωξη δεν δίνει τα 
συνηθισμένα συμπτώματα (ασυμπτωματική). Ο χρόνος επώασης είναι περίπου 2 ημέρες 
(εύρος 1-3). Τα άτομα αυτά μπορεί να είναι μεταδοτικά μία ημέρα πριν τη νόσησή τους 
έως και 7 ημέρες μετά. Τα παιδιά και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσολογικό σύστημα 
μπορούν να μεταδίδουν τον ιό της γρίπης για διάστημα μεγαλύτερο από 7 ημέρες. 

Τρόπος μετάδοσης
Η νέα γρίπη Η1Ν1, όπως και η κοινή γρίπη, μεταδίδονται άμεσα από μολυσμένα 

σταγονίδια που εκπέμπονται από άτομο σε άτομο με την ομιλία, το βήχα, το φτάρ-
νισμα κ.τ.λ. και έμμεσα από τις επιφάνειες που μολύνονται από τα σταγονίδια και 
έρχονται σε επαφή με τα χέρια που αγγίζουν το στόμα, τη μύτη ή το βλεννογόνο των 
οφθαλμών. Η μετάδοση του ιού είναι ευχερέστερη τις ψυχρές και ξηρές ημέρες του 
χειμώνα στα εύκρατα κλίματα. 

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου για επιπλοκές γρίπης
Σε ορισμένες κατηγορίες ατόμων, που τα ονομάζουμε υψηλού κινδύνου για 

επιπλοκές και στα άτομα άνω των 65 ετών, ακόμη και η κοινή γρίπη μπορεί να 

ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ Α(Η1Ν1) 

σημαντικότερο μέτρο πρόληψης 
οι καλές πρακτικές υγιεινής
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 καθηγητή παθολογίας
Α΄ Παθολογικής Κλινικής 

Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Ο ιός της γρίπης Η1Ν1 σε 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.
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