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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ
Καηάγεηαη από ηα Λαγθάδηα Γνξηπλίαο. Γελλήζεθε ην 1913. Πηπρηνύρνο ηεο
Ιαηξηθήο ρνιήο Αζελώλ, απ’όπνπ απεθνίηεζε ην 1935 ζε ειηθία 211/2 εηώλ. Γηδάθησξ
ηεο ίδηαο ρνιήο ην 1942. Έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Αγγιία όπνπ
αλαγνξεύζεθε Master of Science (1947) θαη Doctor of Philosophy (1949). Σν 1951
αλαγνξεύζεθε ζε Τθεγεηή ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο Αζελώλ. Η λνζνθνκεηαθή ηνπ
ζηαδηνδξνκία είρε αξρίζεη ην 1939 ζηνλ «Δπαγγειηζκό» ζηελ Παζνινγηθή Κιηληθή ηνπ
νπνίνπ ήηαλ δηεπζπληήο από ην 1955. Ήδε από ην 1955 αλέπηπμε έληνλε θαη
ζπζηεκαηηθή δηδαθηηθή κεηεθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα, ελώ θαηά ηελ πεξίνδν 19571959 ππήξμε Πξόεδξνο ηνπ Σνκέα Ψπρηθήο Τγείαο. Σν 1968 αλαγνξεύζεθε ζε
Καζεγεηή Δηδηθήο Ννζνινγίαο.
πλέβαιε αμηόινγα ζηελ ίδξπζε Σκήκαηνο
Ννζειεπηηθήο ζην Παλεπηζηήκην. Ίδξπζε ην “Lymphoma Club”, ελώ ην 1969
δεκηνύξγεζε πξόηππε Μνλάδα Δξεύλεο ζηνλ Δπαγγειηζκό, γηα ηνλ εμνπιηζκό ηεο
νπνίαο ζπλεηζέθεξε θαη ηηο λόκηκεο απνιαπέο ηνπ 4 εηώλ. Μεξηθά από ηα ζπγγξάκκαηά
ηνπ, ηα νπνία δείρλνπλ ηα δηδαθηηθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα, είλαη:
«Αηκαηνινγία», «Δηδηθή Ννζνινγία», «ύγρξνλα ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα»,
«Γηαηαξαραί ύδαηνο, ειεθηξνιπηώλ θαη νμεηβαζηθή ηζνξξνπία», «Γηαγλσζηηθαί
αζθήζεηο ζηελ Παζνινγία».
Ο Κ. Γαξδίθαο είλαη κεηαμύ ησλ πξώησλ, αλ όρη ν πξώηνο ζηελ Διιάδα, ν νπνίνο
αλαζεώξεζε ηνλ ηξόπν εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηώλ ηεο Ιαηξηθήο. Δζεώξεζε όηη ε
εθπαίδεπζε από έδξαο απνδίδεη πνιύ ιηγόηεξν ζπγθξηηηθά πξνο ηελ εθπαίδεπζε ζε
κηθξέο νκάδεο. Καη έηζη εθπαίδεπε ηνπο θνηηεηέο ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά επί ηνπ
αζζελνύο. Δπεηδή ν ηξόπνο απηόο εθπαηδεύζεσο απαηηνύζε πνιιέο θιίλεο, νη θνηηεηέο
δηεζθνξπίδνληαλ ζε θιηληθέο ησλ Αζελώλ θαη ηνπ Πεηξαηώο, ηηο νπνίεο ν θαζεγεηήο Κ.
Γαξδίθαο επηζθεπηόηαλ αλειιηπώο γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθπαίδεπζεο.
Πέξαλ ησλ ηαθηηθώλ καζεκάησλ ηεο Δηδηθήο Ννζνινγίαο, ν Κ. Γαξδίθαο
θαζηέξσζε θαη βξαδπλά πξνρσξεκέλα καζήκαηα πξναηξεηηθά γηα ηνπο θνηηεηέο. Δθεί
αλέιπε αξρηθά ην ηζηνξηθό ηνπ αζζελνύο θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνθαινύζε ζπδήηεζε επί
ηνπ ζέκαηνο κεηαμύ ησλ θνηηεηώλ. Απηή ε εθπαίδεπζε ήηαλ εμαηξεηηθά απνδνηηθή,
όπσο άιισζηε θαη ζήκεξα πιένλ ζεσξείηαη θαη εθαξκόδεηαη, δηόηη ππνβνεζεί ηνλ
θνηηεηή ζηελ δηεύξπλζε ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ ζθέςεο από πιεπξάο δηαγλσζηηθήο θαη
ζεξαπεπηηθήο. Σα καζήκαηά ηνπ είραλ κεγάιε επηηπρία, όπσο κπνξεί λα θξηζεί από ην
γεγνλόο όηη ε αίζνπζα δηδαζθαιίαο ήηαλ πάληνηε γεκάηε από θνηηεηέο, παξά ηνλ
πξναηξεηηθό ηνπο ραξαθηήξα.

πσο δειώλνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο ηνπ θαη ζεκεξηλνί αλαγλσξηζκέλνη
επηζηήκνλεο, ην κάζεκα ηνπ Κ. Γαξδίθα δηαλζίδεηαη από πνιιά παξαδείγκαηα, κε ηα
νπνία ζπλδένληαη άξηζηα ε ζεσξία κε ηελ ηαηξηθή ηέρλε. Απινπζηεύεη ηηο έλλνηεο, ώζηε
λα γίλνληαη αληηιεπηέο από όινπο ηνπο αθξναηέο ρσξίο λα ππνβηβάδεηαη ην επίπεδν
δηδαζθαιίαο. Θα κπνξνύζε επρεξώο λα ραξαθηεξηζηεί σο γελλεκέλνο δάζθαινο.
Ο Κ. Γαξδίθαο νπζηαζηηθά εθάξκνζε πξώηνο ηελ κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ζε
επνρή θαηά ηελ νπνία ε έλλνηα απηή ήηαλ άγλσζηε ζηνλ Διιεληθό Παλεπηζηεκηαθό
ρώξν. Η κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ζηεξηδόηαλ: α) ζε καζήκαηα-ζπδεηήζεηο ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα (κηα θνξά ηελ εβδνκάδα). ηα καζήκαηα απηά κε βάζε ηελ
θαηάζηαζε ελόο αζζελνύο, ν θαζεγεηήο επεμεηείλεην επξέσο θαη βαζέσο σο πξνο ηε
δηάγλσζε, ηελ δηαθνξηθή δηάγλσζε θαη ηελ ζεξαπεία. Ο λένο ηαηξόο ή θαη ν
ηειεηόθνηηνο ηεο Ιαηξηθήο δερόηαλ ζσξεία εξεζηζκάησλ, ηα νπνία νδεγνύζαλ πξνο ηελ
θαηεύζπλζε ηεο νξζνινγηζηηθήο δηάγλσζεο ηεο αζζέλεηαο, ζύκθσλα κε ηα δηεζλώο
θξαηνύληα, ζε αληίζεζε πξνο ηελ πξνζθηιή ζηελ επνρή εθείλε δηάγλσζε δηα ηεο
θαινύκελεο ηαηξηθήο δηαίζζεζεο. β)ζε εξεπλεηηθέο θαηεπζύλζεηο ηηο νπνίεο έδηδε
αλέζεηε ζε λένπο ηαηξνύο, θαη ηελ εμέιημε παξαθνινπζνύζε απηνπξνζώπσο κε κεγάιε
θξνληίδα. Ο Κ. Γαξδίθαο δελ εδίδαζθε απιά ηελ ηαηξηθή επηζηήκε, αιιά επηπιένλ έδηλε
λόεκα ζ’ απηό πνπ ζα νλνκάδακε επηζηεκνληθό ήζνο θαη αιήζεηα.
Οη παιηνί καζεηέο ηνπ θαη ζεκεξηλνί θαζεγεηέο θαη ζεκαληηθνί επηζηήκνλεο
αλαγλσξίδνπλ ηελ ζπνπδαία επηξξνή ηνπ επάλσ ηνπο, επηξξνή επηζηεκνληθή θαη
αλζξώπηλε, θαη εθθξάδνπλ επγλσκνζύλε πξνο ην πξόζσπό ηνπ.

