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Παλαιά Διαθήκη (Σοφία Σειρά Λ2΄ 16)

Πράγματι, κάθε ενέργεια πρέπει να ξεκινάει από λογική σκέ-
ψη και κάθε πράξη από μία απόφαση. Στην περίπτωση της 
ιδρυτικής πράξης της Ιατρικής Σχολής της Πάτρας η λογική 

σκέψη και πρωτοβουλία ανήκουν στον καθηγητή της Οφθαλμολογί-
ας, αγαπητό συνάδελφο και φίλο Μανόλη Μπεχράκη, του οποίου η 
αρχική σύλληψη της ιδέας, η αποφασιστικότητα, μαχητικότητα, και 
ακατάβλητη επιμονή, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπισε, 
υπήρξαν οι αδιαμφισβήτητοι καταλυτικοί παράγοντες στην ίδρυση 
των Ιατρικών Σχολών στα Πανεπιστήμια Πατρών, Ιωαννίνων και στην 
Αλεξανδρούπολη.

Το χρονικό της ίδρυσης των νέων Ιατρικών Σχολών το περιγράφει 
λεπτομερέστατα ο Μανόλης Μπεχράκης στο άκρως αποκαλυπτικό και 
εξόχως ενδιαφέρον βιβλίο του Η Ίδρυση των Νέων Ιατρικών Σχολών: 
Το Χρονικό μιας δοκιμασίας και ιστορικές διαδρομές στα Ελληνικά 
Πανεπιστήμια, (Εκδόσεις Ποταμός, 2005). Το βιβλίο προλογίζει ο Γε-
ώργιος Ι. Ράλλης, υπουργός Παιδείας της πρώτης κοινοβουλευτικής 
μεταπολιτευτικής κυβέρνησης Καραμανλή 1975–1979, ο οποίος δεν 
παραλείπει να επισημάνει: «… πρέπει να τονίσω ότι την απόφασή μας 
– ο τότε πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής και εγώ ως υπουργός Παιδείας – 
για την ίδρυση Ιατρικών Σχολών στα Πανεπιστήμια Πατρών, Ιωαννίνων 
και στην Αλεξανδρούπολη, την οφείλουμε στον καθηγητή Μπεχράκη, 
ο οποίος είχε καταρτίσει πλήρη, εμπεριστατωμένη και λεπτομεριακή 
μελέτη, με χωροταξικά, οικονομικά και χρονικά χαρακτηριστικά, μας 
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την ανέπτυξε και μας έπεισε για την ορθότητα της επιλογής». Και συ-
νεχίζει, ολοκληρώνοντας ο Γ. Ράλλης: «Στο περιεχόμενο του αξιόλογου 
βιβλίου του Μπεχράκη περιλαμβάνεται με πληρότητα και ενάργεια το 
ιστορικό των εξελίξεων από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση ιδρύσεως 
των τριών νέων Ιατρικών Σχολών έως την έναρξη της λειτουργίας τους. 
Καταχωρίζονται επίσης πολλές άλλες λεπτομέρειες και ενδιαφέρουσες 
αναφορές σε γεγονότα που αγνοούσα, όπως είναι λόγου χάρη οι αντιρρή-
σεις και τα εμπόδια που πρόβαλλαν πολλοί, με σκοπό να υπονομεύσουν 
την προσπάθειά μας και να ματαιώσουν τις επιλογές μας. Οι λεπτομέ-
ρειες αυτές παρά τον αρνητικό χαρακτήρα τους, συμβάλλουν, μαζί με 
τα άλλα θετικά στοιχεία που συνθέτουν το όλο περιεχόμενο του βιβλίου 
στην προσέλευση του ενδιαφέροντος του αναγνώστη όχι μόνο του απλού 
πολίτη αλλά, θα έλεγα, ιδιαίτερα του πολιτικού, καθώς και της νεολαίας 
μας. Γιατί πρέπει και οι παλαιοί να μη λησμονούν, αλλά και οι νέοι να 
μαθαίνουν και να διδάσκονται».

Το ιστορικό της εμπλοκής του Μανόλη Μπεχράκη στην ίδρυση της 
Ιατρικής Σχολής της Πάτρας διαψεύδει μεν τη ρήση του Λαμαρτίνου 
ότι… «υπάρχει πάντα μία γυναίκα στην αρχή όλων των μεγάλων πραγ-
μάτων» αλλά επιβεβαιώνει περίτρανα τον Λάο Τσε όταν διετύπωσε 
ότι… «και ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα».

Το υπέροχο λοιπόν ταξίδι της Ιατρικής Σχολής της Πάτρας αρχίζει το 
καλοκαίρι του 1976 όταν ο Μανόλης Μπεχράκης πήρε την εντολή από 
τον τότε υπουργό Παιδείας Γ. Ράλλλη να μελετήσει το θέμα βελτίωσης 
και αποκέντρωσης της ιατρικής εκπαίδευσης και περίθαλψης της χώρας 
και να εισηγηθεί λύσεις. Τον Οκτώβριο του 1976 ο Μπεχράκης είχε 
σχεδόν έτοιμη τη σύνταξη της μελέτης και στις 11 Ιανουαρίου 1977 
την παρέδωσε στον Γ. Ράλλη. Η μελέτη είχε τρεις βασικές προτάσεις. Σε 
ότι αφορά τις Προκλινικές Έδρες, την ταχύρρυθμη κατασκευή 10–15 
κτιρίων. Για τα Κλινικά Μαθήματα επρότεινε να χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα υποδομή των νοσοκομείων των συστοίχων πόλεων με τις 
απαραίτητες βεβαίως βελτιώσεις, ενώ για το Πρόγραμμα Σπουδών 
των νεοσύστατων Σχολών υπέβαλε ένα 6ετές Πρόγραμμα Σπουδών 
βασισμένο, κατά κύριο λόγο, στο αναμορφωμένο σε ομοσπονδιακό 
επίπεδο πρόγραμμα Rossi των Ιατρικών Σπουδών των ελβετικών 
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πανεπιστημίων. Σύμφωνα με την εισήγηση του Μπεχράκη οι Σχολές 
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 1977–78.

Η οριστική απόφαση για την ίδρυση των Ιατρικών Σχολών ελήφθη 
στις 11 Φεβρουαρίου 1977 στο γραφείο του υπουργού Παιδείας Γ. Ράλ-
λη και παράλληλα αποφασίσθηκε η συγκρότηση επιτροπής με πρόεδρο 
τον καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας Ν. Λούρο για τη διερεύνηση 
των τοπικών συνθηκών και την εισήγηση μέτρων βελτίωσης. Θα πρέπει 
να τονίσουμε ιδιαιτέρως, ότι ο Μπεχράκης στην υποβληθείσα εισήγησή 
του επρότεινε η εκλογή των καθηγητών των νέων Σχολών να γίνει 
από σώμα εκλεκτόρων με πλειοψηφία καθηγητών ελληνικής ιθαγέ-
νειας πανεπιστημίων του εξωτερικού. Στο σημείο αυτό, έχει ιδιαίτερη 
σημασία, όπως θα αναπτύξουμε και στο σχετικό με τις εκλογές των κα-
θηγητών στην Πάτρα κεφάλαιο, να καταχωρήσουμε μια μεταγενέστερη 
άκρως αποκαλυπτική και ενδεικτική του κλίματος δήλωση του Μανόλη 
Μπεχράκη ο οποίος επισημαίνει στη σελίδα 122 του βιβλίου του: «… 
αναλύοντας όμως εκ των υστέρων τις ψήφους και τα αποτελέσματα των 
πανεπιστημιακών εκλογών στις νέες Ιατρικές Σχολές, κατά πάσα πιθανό-
τητα σχεδόν κανείς από τους καθηγητές που εκλέχτηκαν δεν θα είχε 
εκλεγεί, αν οι εκλέκτορες ήταν μόνο από τις Ιατρικές Σχολές Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης. Αντίθετα, θα είχαν εκλεγεί άνθρωποι της εγκρίσεως 
και της σκοπιμότητας των δύο κέντρων χωρίς ουσιαστική ανανέωση, με 
μητρική κηδεμόνευση και τις σοβαρές συνεπακόλουθες συνέπειες εξαρ-
τήσεως που είναι ανασταλτικές για την ανάπτυξη».

Στις 26 Φεβρουαρίου η υπό τον καθηγητή Ν. Λούρο επιτροπή στην 
οποία, σημειωτέον, συμμετείχε και ο Μανόλης Μπεχράκης, επισκέφθη-
κε την Πάτρα. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών τα μέλη της επιτροπής είχαν 
μία πρώτη ενημέρωση για τις δυνατότητες υποστήριξης του Πανεπι-
στημίου του συγκεκριμένου εγχειρήματος από τον πρύτανη Κ. Σύρο, 
τον προπρύτανη Κ. Γούδα, τον Γενικό Γραμματέα του Πανεπιστημίου 
Σπήλιο Παπαθανασόπουλο και τους καθηγητές των Μαθηματικών 
της Φυσικής, της Χημείας (Ρούσσα, Γαλανό, Θεοδωρόπουλο) της 
Βιοχημείας (Τσίγκανο), της Βιολογίας (Χριστοδούλου) και της Φυσι-
ολογίας (Βαλκανά). Κατά την πραγματοποιηθείσα σύσκεψη διατυπώ-
θηκε η επείγουσα ανάγκη κατασκευής Ανατομείου και Εργαστηρίου 
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Φυσιολογίας, 500 m2 έκαστο, και η δημιουργία Ιατρικής Βιβλιοθήκης. 
Ακολούθως, τα μέλη της επιτροπής συνοδευόμενα από τον πρύτανη Κ. 
Σύρο, τον προπρύτανη Κ. Γούδα, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου 
Πατρών Ιωάννη Φλογερά, τον πρόεδρο Επιτροπής Αγώνος για την 
ίδρυση Ιατρικής Σχολής, Ωτορινολαρυγγολόγο Νικ. Λαγουμιτζή και 
άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες επισκέφθηκαν τα νοσοκομεία της 
ευρύτερης περιοχής, Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», Καραμαν-
δάνειο, Πρεβαντόριο και Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Προφανώς η επί-
σκεψη στους συγκεκριμένους νοσοκομειακούς χώρους αποσκοπούσε 
στη διερεύνηση των δυνατοτήτων και εγγυήσεων που προσέφεραν οι 
χώροι αυτοί για την αξιοποίησή τους σχετικά με την κλινική άσκηση 
των φοιτητών της νέας Ιατρικής Σχολής και φυσικά, την παροχή ποι-
οτικής ιατρικής φροντίδας από τα μέλη της. Θα πρέπει να σημειωθεί, 
ότι την εποχή εκείνη υπήρχαν μελέτες για την κατασκευή μιας νέας 
πτέρυγας 350 κλινών στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» και η επιτροπή 
διετύπωσε την άποψη ότι στη συγκεκριμένη επέκταση θα πρέπει να 
υπάρξει πρόβλεψη για τη δημιουργία εργαστηρίων Μικροβιολογίας, 
Παθολογικής Ανατομίας και ενδεχομένως Φαρμακολογίας και Υγι-
εινής.

Οφείλουμε να μη παραλείψουμε να αναφέρουμε, ότι ενδεικτικό 
του κλίματος που επικρατούσε μεταξύ των μελών της συγκεκριμένης 
επιτροπής, και ιδιαίτερα στις σχέσεις του Μανόλη Μπεχράκη με τον 
πρόεδρο της επιτροπής Κ. Λούρο, είναι το γεγονός ότι στην τελική 
έκθεση που υπέβαλε στον υπουργό Γ. Ράλλη ο πρόεδρος Κ. Λούρος, ο 
Μπεχράκης απάντησε με την υποβολή συμπληρωματικού σημειώματος 
στις 20 Μαρτίου 1977. Τον Απρίλιο του ιδίου έτους η επιτροπή ολο-
κλήρωσε την αποστολή της και έκτοτε έπαψε να υφίσταται.

Θεωρώ, ότι έχει ήδη γίνει αντιληπτό, ότι ένα από τα πλέον ακανθώ-
δη προβλήματα τα οποία εκαλείτο να επιλύσει το υπουργείο Παιδείας 
ήταν η συγκρότηση των εκλεκτορικών σωμάτων που θα εξέλεγαν τους 
πρώτους καθηγητές της Σχολής. Σύμφωνα με την απόφαση η οποία 
ελήφθη, η εκλογή των καθηγητών για κάθε έδρα θα γινόταν από σώμα 
επτά εκλεκτόρων οι οποίοι θα επιλέγοντο, όπως και οι αναπληρω-
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ματικοί τους, από τον υπουργό Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε 
εκλεκτορικό σώμα θα συμμετείχε:

Ένας τακτικός καθηγητής Σχολής θετικής κατεύθυνσης του Πανεπι-
στημίου που πρόκειται να πληρωθεί η έδρα, ένας τακτικός καθηγητής 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ένας τακτικός καθη-
γητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τέσσερις καθηγητές, Έλ-
ληνες το γένος ομότιμοι ή εν ενεργεία Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε, σε ότι αφορά την περίπτωση 
των τεσσάρων καθηγητών, ότι κατά πόσον αυτοί θα ήταν στο σύνολό 
τους ή μη ομότιμοι ή εν ενεργεία καθηγητές Ιατρικών Σχολών της αλ-
λοδαπής εξαρτάτο αποκλειστικά και μόνο από την προσωπική βούληση 
του εκάστοτε υπουργού.

Οι νέες Ιατρικές Σχολές ιδρύθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο 641/77 
που ψηφίσθηκε στη Βουλή στις 7 Ιουνίου 1977 και δημοσιοποιήθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 22 Ιουλίου 1977.

Αμέσως μετά την ψήφιση του ιδρυτικού νόμου ο Μανόλης Μπεχρά-
κης παρέδωσε στον υπουργό Παιδείας Γ. Ράλλη τους καταλόγους των 
ομογενών καθηγητών Ιατρικών Σχολών του εξωτερικού, τους οποίους 
είχε συντάξει σε συνεργασία με μια ομάδα εγκρίτων ελλήνων καθηγη-
τών της ημεδαπής και αλλοδαπής (Γιώργος Τσιτούρης, Κώστας Σέκε-
ρης, Μιχαήλ Γραβάνης, Ιωάννης Μπαλής, Κώστας Χλουβεράκης). Ο 
κατάλογος των ομογενών ελλήνων καθηγητών περιελάμβανε δεκαέξι 
συνολικά έλληνες επιστήμονες με μακρά διακεκριμένη ακαδημαϊκή 
σταδιοδρομία σε ένα ευρύτατο φάσμα βιοϊατρικών ειδικοτήτων και από 
διάφορες χώρες του εξωτερικού (ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο).

Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στο επίμαχο, ως των εκ των 
υστέρων επιβεβαιώθηκε, θέμα της σύστασης των εκλεκτορικών σω-
μάτων θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι στις εκλογές των πρώτων πέντε 
εδρών στην Πάτρα τον Νοέμβριο του 1977 (Φυσιολογία, Περιγραφική 
Ανατομία, Βιολογική Χημεία, Ιατρική Φυσική, Γενική Βιολογία) χρησι-
μοποιήθηκαν χωρίς καμία μεταβολή οι υποβληθέντες κατάλογοι. Δύο 
χρόνια αργότερα, στις εκλογές του Μαΐου 1979, για τις επόμενες εννέα 


