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Στο  μάθημα  της  Παρασιτολογίας,  την  άνοιξη  του  1988,  μια  φοιτήτρια  με  ρώτησε,  πως  είναι  στην
πραγματικότητα  τα  ενήλικα  παράσιτα  Trichinella  spiralis (τότε,  έδειχνα  στο  μάθημα  μόνο  σχέδια  και  όχι
φωτογραφίες). Της  εξήγησα,  ότι  δεν  έχω  φωτογραφίες,  που,  άλλωστε,  είναι  σπάνιες,  επειδή  τα  ενήλικα
παράσιτα είναι πολύ βραχύβια. Εκείνη, όμως, επέμεινε, ότι θα ήταν καλύτερα, οι φοιτητές να έβλεπαν τα
παράσιτα,  όπως  είναι  στην  πραγματικότητα...  Είπα,  ότι  θα  μπορούσαν,  όσοι  φοιτητές  ενδιαφέρονται,  να
κάνουν μια πειραματική μόλυνση και να δουν τα ενήλικα παράσιτα. 

Την επόμενη μέρα, ήλθε στο γραφείο μου, η φοιτήτρια  (Ανθή Λ.), μαζί με τη συμφοιτήτριά της, Νίκη Μ. και
είπαν ότι θέλουν να κάνουν το πείραμα. Ήταν η πρώτη ομάδα φοιτητών, που ασχολήθηκε  ερευνητικά με την
Παρασιτολογία. Απ’ τη στιγμή εκείνη, άλλαξε η μορφή του Εργαστηρίου, καθώς και ο τρόπος που οι φοιτητές
το αντιμετώπιζαν. 

Ετοιμάσαμε το πρωτόκολλο του πειραματισμού και μετά, πολλές σκέψεις και συζητήσεις, κάναμε τη μόλυνση
των πειραματοζώων.  Γενικά,  ο  ρόλος μου,  προσπάθησα  να είναι  συμβουλευτικός  και  υποστηρικτικός  και
παράλληλα, αποτρεπτικός κάθε παράγοντα, που θα μπορούσε να δημιουργήσει δυσκολίες και απογοήτευση.
Γρήγορα τα κορίτσια άρχισαν να σκέφτονται και να ενεργούν ανεξάρτητα, χρωματίζοντας κάθε τους ενέργεια
υποκειμενικά,  με  στοιχεία  της  προσωπικότητάς  τους.  Οι  αποτυχίες,  ξεπερνιόταν  με  πολλή  συζήτηση  και
αλλαγές, που τόνωναν το ενδιαφέρον. Σχεδόν, όλο τον ελεύθερο χρόνο τους, τον περνούσαν στο εργαστήριο
και τα Σαββατοκύριακα, δούλευαν ως αργά το βράδυ, όσο ήμουν κι εγώ στο γραφείο. Συχνά, μου έφερναν
φαγητό ή γλυκό απ’ το σπίτι, “γιατί”, όπως έλεγαν, “εσείς πάλι θα ξεχάσετε να φάτε σήμερα...”.

Τα  επιθυμητά  αποτελέσματα  δεν  άργησαν  να  φανούν.  Τα  ενήλικα  παράσιτα,  καθώς  και  οι  προνυμφικές
μορφές τους, βρέθηκαν, μελετήθηκαν και φωτογραφήθηκαν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρότεινα στα

κορίτσια,  να  “παρουσιάσουν”  το  πείραμά  τους  στο
μάθημα, στους συμφοιτητές τους,  κάτι,  που έκαναν
με  εξαιρετική  επιτυχία...  Πραγματικά  ένιωσα
περήφανος.

Η “παρουσίαση” του πειραματισμού,
έγινε με “προσωπικό στυλ”
και εντυπωσίασε...

Μετά  την  “παρουσίαση”,  άρχισαν  να  έρχονται
φοιτητές στο γραφείο και να ζητούν να ασχοληθούν
ερευνητικά,  με  την  Παρασιτολογία.  Σε  πολύ  λίγο
χρονικό  διάστημα,  το  Εργαστήριο  Παρασιτολογίας,
άρχισε να σφύζει από ζωή, απ’ το πρωί ως το βράδυ.



Εκείνο το διάστημα, ο Δ/ντής του Εργαστηρίου, καθ. Χειμωνάς, αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο διδασκαλίας
στο μάθημά του,  τα  “Παρασιτικά Νοσήματα”  και  ρώτησε αν μπορώ να βοηθήσω.  Στην  αρχή της  χρονιάς,
μοίραζε τα κεφάλαια του μαθήματος, σε μικρές ομάδες φοιτητών, οι οποίες μετά κατάλληλη προετοιμασία,
“παρουσίαζαν” το μάθημα. Ο βαθμός που έπαιρναν, ήταν ο τελικός του μαθήματος, με την προϋπόθεση ότι θα
παρακολουθούσαν όλες τις “παρουσιάσεις” στη διάρκεια του έτους. 

Άρχισα να προετοιμάζω τις ομάδες των φοιτητών  (3-5 φοιτητές/ομάδα), εξηγώντας, με ποιον τρόπο γίνεται
μια επιτυχής παρουσίαση. Πολύ γρήγορα, συνειδητοποίησα, ότι για να πετύχει μια παρουσίαση, έπρεπε, αυτά,
που θα έλεγε ο φοιτητής,  να ταιριάζουν στην προσωπικότητά του.  Ήταν κάτι,  σαν σκηνοθεσία θεατρικής
παράστασης. 

Αρχικά, συζητούσα με την ομάδα και μετά, πρότεινα να αρχίσει την παρουσίαση ο φοιτητής, που έβλεπα ότι
έχει περισσότερο θάρρος, ενώ χώριζα σε μικρότερα τμήματα, αυτά που θα έλεγε ο άτολμος φοιτητής. Στις
πρόβες που κάναμε, προσπαθούσα να ενεργοποιήσω την αυτοπεποίθηση κάθε φοιτητή, τονίζοντας κάθε τι
θετικό,  όσο  κι  αν  αυτό,  φαινόταν  ότι  ήταν  άσχετο  με  την  παρουσίαση.  Είχαν  την  ελευθερία  να
χρησιμοποιήσουν ότι θέλουν, προκειμένου να επισημάνουν αυτά, που έπρεπε να θυμούνται οι συμφοιτητές
τους απ’ το μάθημα. Χρησιμοποιούσαν τις διαφάνειες των παρασίτων, που τους έδινα ή αυτές που εύρισκαν



μόνοι τους, ψάχνοντας στη βιβλιοθήκη. Πολλοί, χρησιμοποιούσαν μουσική ή έπαιζαν μουσικά όργανα κατά
την  ομιλία  τους,  άλλοι  ντύνονταν  με  κουστούμια  παρασίτων,  που  έραβαν  και  μετέτρεπαν  το  μάθημα  σε
θεατρική  παράσταση  ή  με  προβολείς,  μετέτρεπαν  το  αμφιθέατρο,  σε  “Night  Club”.  Κάποιος,  έφερε  ένα
γνωστό  του  οδοντίατρο,  για  να  περιγράψει  τη  στοματική  κοιλότητα  ενός  παρασίτου!  Άλλοι,  ντυμένοι
χειρουργοί, έκαναν επέμβαση σε κάποιον ξαπλωμένο πάνω στην έδρα, βγάζοντας κύστεις παρασίτων (μικρά
μπαλόνια) ή μοίραζαν στο ακροατήριο την ύλη του μαθήματος ως σταυρόλεξο, που έπρεπε να λυθεί, κατά τη
διάρκεια  της  παρουσίασης  απ’  τους  φοιτητές.  Επίσης,  μετέτρεπαν  το  μάθημα  σε  comic,  μοίραζαν
διαφημιστικά φυλλάδια της ομιλίας τους ή καλούσαν εμένα, ως “Guest Star”, στο τέλος της ομιλίας (παρωδία
της  τηλεοπτικής  εκπομπής  “Προφίλ”...). Οι  ιδέες,  δεν  είχαν  τελειωμό...  και  στο  αμφιθέατρο,  γινόταν  το
αδιαχώρητο. Οι ομιλίες ήταν δύο φορές την εβδομάδα, 18.00-20.00, αλλά οι φοιτητές δεν ήθελαν να φύγουν
και συνεχίζαμε, με σχόλια και προτάσεις, συνήθως, ως τις 22.00... Η μια ομιλία ήταν καλύτερη απ’ την άλλη. Οι
συνάδελφοι απ’ τα άλλα εργαστήρια και κυρίως, απ’ τις κλινικές, με ρωτούσαν, απορημένοι, “μα, τί γίνεται με
‘σας; Οι φοιτητές, συζητούν συνέχεια, για παράσιτα!”

Θυμάμαι μια φορά, ξεκίνησα την πρόβα με μια ομάδα στις 16.00 και τελείωσα, με την τρίτη ομάδα, στις 02.00,
χωρίς  να το έχουμε καταλάβει!  Μόλις  τελειώσαμε,  όμως,  αρχίσαμε όλοι  να πεινάμε...  και  πήγαμε σε μια
πιτσαρία, που βρήκαμε ανοιχτή και φάγαμε... Επίσης, θυμάμαι έναν φοιτητή, που ήθελε να κάνει παρουσίαση,
παρά το γεγονός ότι “κεκέδιαζε”. Οι υπόλοιποι της ομάδας γελούσαν κι αυτός “κεκέδιαζε” ακόμη περισσότερο,
ενώ με κοίταζε επίμονα, να δει αν θα γελάσω κι εγώ. Εγώ, όμως, έμενα ανέκφραστος, προσπαθώντας να βρω
λύση στο πρόβλημα. Παρατήρησα ότι, όταν τον κοίταζα στα μάτια, κουνώντας, ανεπαίσθητα, το κεφάλι, σα να
του δίνω κουράγιο, σταματούσε το “κεκέδιασμα” και μιλούσε κανονικά! Συνεχίσαμε τις πρόβες με τον τρόπο
αυτό. Την ημέρα της ομιλίας, το αμφιθέατρο ήταν κατάμεστο, από φοιτητές και άλλων ετών, που ήλθαν να
“σπάσουν πλάκα”...  Κάθησα σε μια συγκεκριμένη θέση, μεταξύ των φοιτητών, για να μπορεί να με βλέπει
και…,  έκανε  μια  άψογη  ομιλία,  χωρίς  ούτε  ένα  “κεκέδιασμα”,  προς  απογοήτευση  αυτών,  που  ήλθαν  να
“σπάσουν πλάκα”. Μόνο, που σε ολόκληρη τη διάρκεια της ομιλίας, με κοίταζε, συνεχώς, στα μάτια. 

Είχα συγκεντρώσει αρκετά τεχνάσματα, για να πετυχαίνουν οι ομιλίες και τα συζητούσα με τους φοιτητές στις
πρόβες. Τόνιζα, όμως, κυρίως: 1ον) “όταν μιλούμε, κοιτάζουμε τους ακροατές στο σαγόνι, στη γραβάτα, στο αυτί
και  ποτέ, στα μάτια”,  για να μη αποσπάται η προσοχή μας, και 2ον) “στην παρουσίαση.  χρησιμοποιούμε την
ονομαστική και την αιτιατική πτώση, ενώ  αποφεύγουμε, συστηματικά, τη γενική πτώση”, για να δημιουργείται



στον  ακροατή  η  εντύπωση,
ότι  “το  θέμα  το  κατέχουμε”
και “δεν το λέμε, όπως είναι
γραμμένο  στο  βιβλίο”  (είναι
γνωστό,  ότι  η  γενική πτώση,
είναι  η  πτώση  του  γραπτού
λόγου και των “παπαγάλων”).

Αξέχαστες στιγμές…

Επίσης,  θυμάμαι  την  πρώτη
μέρα,  που  είχαν  έλθει  στο
γραφείο,  η  Ανθή  Λ.  και  η
Νίκη  Μ.  Μιλούσε  μόνο  η
Ανθή,  ενώ  η  Νίκη  με
χαμηλωμένο βλέμμα...,  μόνο
άκουγε.  Μίλησε,  για  πρώτη
φορά και με κοίταξε για λίγο
στα  μάτια,  την  τρίτη  ή
τέταρτη  φορά,  που  ήλθαν
στο  γραφείο.  Βέβαια,  είχα
ενημερωθεί  απ’  την  Ανθή
ότι,“έτσι  φέρεται  σε  όλους,
εκτός  από  μένα,  που  είμαι  η
μοναδική  της  φίλη” και  μου
είπε,  ότι  η  Νίκη κατάγονταν
απο  ένα  χωριό  στα
“κατεχόμενα”  της  Κύπρου
και,  4  ετών,  μόλις,  που
πρόλαβε,  να γλυτώσει, μαζί
με  τους  γονείς  της,
κυνηγημένη,  απ’  τους
τούρκους,  κατά  την
εισβολή..., στις 19.7.1974... 


