
 

Ιατρική 

Μιχάλης Δούμας 
Παθολόγος 

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ 



Dr House 



Gray’s Anatomy 



Ιατρική ή … 

   “The Road Not Taken” by Robert Frost 



Ιατρική 

• 6 χρόνια 

• 2 χρόνια βασικές επιστήμες 

• 4 χρόνια κλινική ιατρική 

 

ΑΠΘ 

• Η μεγαλύτερη σχολή ΑΠΘ 

• Η μεγαλύτερη Ιατρική στην Ελλάδα 



You never achieve success 

unless  

you like what you are doing. 

 

Dale Carnegie 



Προϋποθέσεις επιτυχίας 

• Ικανότητες  - Ταλέντο 

• Έμπνευση – Όραμα 

• Υπερπήδηση εμποδίων 

• Επίμονη προσπάθεια 

• Τύχη – Συγκυρία 

• Ισορροπία επαγγελματικής – προσωπικής ζωής 







Success consists  

of going  

from failure to failure 

without loss of enthusiasm.  

 

Winston Churchill 
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Keep away from those who try to belittle  

your ambitions.  

Small people always do that,  

but the really great make you believe  

that you too can become great.  



"You see things and say,  
'Why?',  

 
but I dream things and say, 

'Why not?'"  
 
George Bernard Shaw  
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"Obstacles are those 

frightful things you see 

when you take your eyes 

off your goal." 

 

Henry Ford  
 



Προϋποθέσεις επιτυχίας 

• Ικανότητες  - Ταλέντο 

• Έμπνευση – Όραμα 

• Υπερπήδηση εμποδίων 

• Επίμονη προσπάθεια 

• Τύχη – Συγκυρία 

• Ισορροπία επαγγελματικής – προσωπικής ζωής 



"If I had to select one quality, one 

personal characteristic that I regard as 

being most highly correlated with 

success, whatever the field, I would pick 

the trait of persistence. Determination. 

The will to endure to the end, to get 

knocked down seventy times and get up 

off the floor saying.  

"Here comes number seventy-one!"  
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Chance  

favors only the 

prepared mind."  

 
Louis Pasteur  
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"He has achieved 

success who has 

worked well,  

laughed often, and 

loved much." 

 

Elbert Hubbard  
 



Επίλογος 

 

 



Ιατρική – Μετά το πτυχίο 

• Μεταπτυχιακές σπουδές: 24 προγράμματα 

• Διδακτορική διατριβή 

• Ειδικότητα 

• Εξειδίκευση 

 

• Παραμονή στην Ελλάδα 

• Brain drain 



Yes – We can 

Obama campaign - main slogan 

     Δούμας , ΑΠΘ 2020 



Twenty years from now you will be more 

disappointed by the things that you didn’t do 

than by the ones that you did do.  

Explore. Dream. Discover.  


