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Συντονιστής Διευθυντής Ε.Σ.Υ. 
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» (2007-σήµερα)

Στο χειρουργείο του «Ω.Κ.Κ.» 
το 1997. Απέναντι από τον 
Κ. Τριανταφύλλου (αριστερά), 
ο ειδικευόµενος τη περίοδο εκείνη, 
Αθ. Αθανασίου που διαπρέπει 
σήµερα στο Ηνωµένο Βασίλειο

   Ο όρος «από µηχανής Θεός» προέρχεται από την αρχαία ελληνι-
κή δραµατική ποίηση, πιο συγκεκριµένα την τραγωδία και αφορά 
την παρέµβαση ενός θεϊκού στοιχείου στον κόσµο των θνητών, 
µια παρέµβαση που κατά συνθήκη συµβαίνει στην κορύφωση της 
δράσης και δίνει την πολυπόθητη λύση στο δίλληµα ή το αδιέξοδο 
που ταλανίζει τον πρωταγωνιστή. Μάλιστα, προς τέρψιν των 
θεατών, ο «από µηχανής Θεός» κατέβαινε στη σκηνή του θεάτρου 
µε τη βοήθεια µιας µηχανής, θέλοντας έτσι να υπερτονιστεί η 
σηµασία του στην ολοκλήρωση του δράµατος...
Στην ολοκλήρωση του «δράµατος» του Κωνσταντίνου Τριαντα-
φύλλου, η «θεϊκή» παρέµβαση εµφανίστηκε να δώσει λύση στο 
δίλληµα στην αρχή της «παράστασης»… Και αυτή δεν ήταν η µόνη 
διαφορά στο «έργο». Στην περίπτωσή του, ο «από µηχανής Θεός» 
δεν κλήθηκε σε «βοήθεια»- η συµµετοχή του θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί µάλλον τυχαία…

    Ήταν το 1975… «Είχα µόλις περάσει τις εξετάσεις του εξατάξιου 
τότε Γυµνασίου και ήµουνα επιλαχών στην Κτηνιατρική Σχολή Θεσ-
σαλονίκης. Ήταν όνειρό µου να γίνω γιατρός και επειδή πολλοί από 
τους συγγενείς των δικών µου έµεναν µόνιµα στην Αµερική, έχοντας 
εξαιρετικές πορείες µε βοήθησαν στην εγγραφή µου στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου της Μινεσότα. Οι γονείς µου βέβαια ήταν 
αρνητικοί, σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο. Πίστευαν ότι αν θα φύγω δεν 
θα γύριζα ποτέ. Επέµεναν, λοιπόν, και κάναµε ένα ταξίδι στη Θεσ-
σαλονίκη µε σκοπό να µε πείσουν να µείνω εκεί. Στο δρόµο, συνα-
ντηθήκαµε µε έναν Λαρισαίο οικογενειακό φίλο, τον Καρδιολόγο κ. 
Καρτζαφλέκη. Με την συζήτηση για τις σπουδές, στην Αµερική 
βλέποντας την άρνηση των δικών µου, λέει στον πατέρα µου: -Γιατί 
δεν τον στέλνεις στην Ιταλία, που είναι και κοντά; Η πρόταση αυτού 
του ανθρώπου δροµολόγησε την αλλαγή πορείας στη ζωή µου…». 

   Η τελευταία πράξη δεν έχει γραφτεί… Όµως ο Κ. Τριανταφύλλου 
γνωρίζει καλά πως το «τέλος» δεν χρειάζεται να εµπεριέχει κανε-
νός είδους «λύτρωση». Απλά, θα ικανοποιήσει τόσο τον ίδιο, όσο 
και τον «θεατή». «Άνθρωποι που έχουν εργαστεί στη ζωή τους, που 
έχουν πιστέψει και ακολουθήσει έναν δρόµο µε σταθερότητα και 
επιµονή, που έχουν γίνει µέλη οµάδας, αλλά στάθηκαν και σε ηγετι-
κές θέσεις, δεν φοβούνται το µέλλον. Είµαι υπέρµαχος των αλλαγών 
και των νέων δεδοµένων στην επιστήµη και προσπαθώ, όσο µπορώ, 
λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι διευθύνω µια κλινική δηµόσιου 
νοσοκοµείου, να υποστηρίζω την χρήση νέων τεχνολογιών, όπως τα 
robotics. Και ακριβώς επειδή έχω υπάρξει και µέλος οµάδας, υπο-
στηρίζω την συνεργασία Καρδιολόγων και Καρδιοχειρουργών, ως 
κοινές συνιστώσες ενός «βέλους», προς όφελος µιας «στοχευµένης» 
θεραπείας. Θέλω, φεύγοντας, να πω ότι έβαλα κι εγώ το λιθαράκι 
µου για να προχωρήσει η ειδικότητα στη χώρα µας, ένα βήµα πιο 
κάτω. Αυτή θα είναι η ανταµοιβή µου».
Μια ιδιαίτερα συνηθισµένη ιταλική θυµοσοφία –αγαπηµένη του Κ. 
Τριανταφύλλου- αναφέρει: «Volere è potere – Όπου υπάρχει θέ-
ληση, υπάρχει και ο τρόπος». Ο Κ. Τριανταφύλλου έχει την θέληση 
και ελπίζει να βρει τον τρόπο. Με ή χωρίς την βοήθεια ενός «από 
µηχανής Θεού»…   
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Τριανταφύλλου

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

   Το 1976, ο Κ. Τριανταφύλλου εγγράφεται στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου του Τορίνο, από όπου και αποφοιτά το 1982. 
Εκεί πια, η εξέλιξη του «έργου» δεν χρειάζεται «από µηχανής 
Θεούς». Είναι προαποφασισµένη… «Οφείλω να οµολογήσω πως 
για κάποιο διάστηµα σκεφτόµουνα να ακολουθήσω την Καρδιολο-
γία. Αλλά δεν µπορούσα να φανταστώ τον εαυτό µου να γράφει 
συνταγές και να δίνει φάρµακα. Έτσι, το 1983, έδωσα εξετάσεις και 
ξεκίνησα ειδικότητα στην Γενική Χειρουργική. Από τα 127 άτοµα, 
ήµουνα ανάµεσα στους τέσσερις που επέλεξε ο Καθηγητής Sergo 
Olivero να στελεχώσουν τα χειρουργεία του». Ταυτόχρονα, ο Κ. 
Τριανταφύλλου εργάζεται ως κρατικός ιατρός στο νοσοκοµείο του 
Pinerone, µια κωµόπολη 60.000 κατοίκων κοντά στο Τορίνο, ενώ 
ολοκληρώνει και το στρατιωτικό του στην Ελλάδα, κατόπιν ειδικής 
συµφωνίας µε το Ιταλικό Πανεπιστήµιο. Το 1987, αποκτά την 
ειδικότητα της Χειρουργικής µε βαθµό άριστα. Η προτροπή του 
Καθηγητή του να παραµείνει στην Ιταλία για την συνέχιση της 
ειδικότητας δεν τον δελεάζει… Η υπόσχεση της επιστροφής που 
δόθηκε πριν από χρόνια στην οικογένεια µοιάζει αδύνατο να 
καταπατηθεί. 

   Η Καρδιοχειρουργική Κλινική του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου 
Αθηνών θα αποτελέσει το νέο «σκηνικό» του «έργου»… «Ξεκίνησα 
το 1987, δίπλα στον Ε. Χλαπουτάκη, όπου και ολοκλήρωσα το 
1991. Την ίδια χρονιά που ολοκλήρωσα και την Διατριβή µου. 
Κάνοντας το αγροτικό µου, κατέλαβα µια θέση αρχικά στο Νοσοκο-
µείο Αφροδισίων Νοσηµάτων, αλλά κατόπιν αποσπάστηκα στη Β' 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του «Ιπποκρατείου», κοντά στον Α. Βοµ-
βογιάννη, όπου και παρέµεινα έως και το 1993». Η είσοδος του 
«Ωνασείου Κ.Κ.» µε πρωταγωνιστικό ρόλο στο ελληνικό Καρδιο-
χειρουργικό τοπίο εξασφαλίζει στον Κ. Τριανταφύλλου µια καινού-
ρια, πολλά υποσχόµενη εξέλιξη στην ολοκλήρωση του «δράµατος» 
… Το 1993, εντάσσεται στο δυναµικό του Ιδρύµατος, ως Επιµελη-
τής Β', της Γ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, που λειτουργεί υπό 
την διεύθυνση του Γ. Παλατιανού. «Ξεκινήσαµε µε τους Γ. Αστρά, 
Μ. Παναγιώτου και Σ. Πράπα και η δουλειά που γίνονταν ήταν 
υποδειγµατική».  Τον Δεκέµβριο του 2005, η εκλογή του Κ. 
Τριανταφύλλου στη θέση του Λέκτορα Καρδιοχειρουργικής στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης µοιάζει να δηµιουργεί 
ένα νέο αδιέξοδο στον «Πρωταγωνιστή». Όµως εκείνος, χωρίς 
δεύτερες σκέψεις, αρνείται. Τον Ιούνιο του 2007, η «κορύφωση» 
έρχεται µε την ανάληψη της θέσης του Διευθυντή της Α' Καρδιο-
χειρουργικής Κλινικής του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου Αθηνών. 
«Όταν ήρθα εδώ, δεν κρύβω πως απογοητεύτηκα. Ακόµη και ο 
χώρος ήταν τόσο κακός για να µπορέσει να υποστηρίξει µια 
Καρδιοχειρουργική Κλινική. Η υλικοτεχνική υποδοµή ελλιπής, σε 
αντίθεση µε την στελέχωση που κρίνονταν ικανοποιητική. Δώσαµε 
έναν τιτάνιο αγώνα για να ανακαινιστεί ο χώρος, να πάρουµε δυο 
χειρουργικές αίθουσες, µια από τις οποίες είναι έτοιµη να δεχτεί και 
υβριδικό χειρουργείο».

Ο Κ. Τριανταφύλλου (δεξιά) 
µε τους Ιακ. Παντελιάδη,

Σ. Πράπα και Γαβριήλ Καουτζάνη 
το 2004
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«Είχα την τύχη να ζήσω την εξέλιξη της ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής, δίπλα σε σπουδαίους 
επιστήµονες, που άλλαξαν το τοπίο, φέρνοντας 
την ειδικότητα στο προσκήνιο. Με στενοχωρεί που 
το κράτος δεν στηρίζει τις δηµόσιες κλινικές, όπου 
θα µπορούσαµε να παράγουµε σηµαντικό έργο.» 

   Η ελεγχόµενη φαντασία, έγραφε ο Τ. Λόµπσαν Ράµπα, αυτή που 
γνωρίζει να δηµιουργεί σκεπτοµορφές, είναι η ισχυρότερη δύναµη 
πάνω στη γη και νικά πάντα στη µάχη µε τη θέληση. Οτιδήποτε 
φανταζόµαστε αβίαστα πως µπορούµε να κάνουµε, µπορούµε 
όντως να το υλοποιήσουµε, ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολο ή 
και απίθανο µπορεί να µας λέει η λογική µας πως είναι… 
Αυτό που αβίαστα φαντάζεται πως µπορεί να κάνει ο Δηµήτριος 
Λυµπεριάδης, µικρό παιδί ακόµη, είναι να γίνει µια µέρα γιατρός… 
«Στην οικογένειά µου δεν υπήρχε «ιστορικό» γιατρών. Όµως εγώ, 
κατά ένα παράξενο λόγο, από µικρό παιδί, έλεγα πως µια µέρα θα 
γίνω γιατρός. Θεωρώ ότι γεννήθηκα γιατρός, αυτό ήθελα να κάνω 
στη ζωή µου. Οι παιδικοί µου φίλοι από τη Ν. Σµύρνη όπου µεγά-
λωσα, θυµούνται ακόµη µε πόση επιµονή και πάθος έλεγα τη λέξη 
«γιατρός». Η Ιατρική λοιπόν ήταν απόφαση ζωής. Το ίδιο και η 
Καρδιοχειρουργική…». 
Αυτό που αβίαστα φαντάζεται, όσο δύσκολο ή και απίθανο µπορεί 
να λένε οι άλλοι πως είναι, έρχεται η ώρα να το υλοποιήσει… 

   Το 1977, µόλις 17 χρονών, φεύγει για την Ρουµανία, όπου φοι-
τά στην Ιατρική Σχολή «Cluj Napoca». Με την ολοκλήρωση των 
σπουδών του, όλα µοιάζουν να έχουν πάρει το δρόµο τους… 
Ο Δ. Λυµπεριάδης ξεκινά την ειδίκευσή του στην Γενική Χειρουρ-
γική το 1987, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας, δίπλα στον 
Ν. Πουλαντζά, όπου και παραµένει έως το 1990, ενώ το 1992 
εντάσσεται στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου 
Αθηνών «Ιπποκράτειο» δίπλα στον Ε. Χλαπουτάκη, για να ολοκλη-
ρώσει την ειδίκευσή του στην Καρδιοχειρουργική το 1995. Με την 
ανάληψη τίτλου ειδικότητας συνεργάζεται µε τον Μιχάλη Κανταρ-
τζή στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», ενώ την διετία 1997-1998 
µετεκπαιδεύεται έµµισθος στο Νοσοκοµείο «Bad Oeynhausen» της 
Γερµανίας. «Έφυγα για τη Γερµανία µε µια βαλίτσα στο χέρι. Δεν 
ήξερα κανέναν και τίποτα. Ρώτησα και µου είπαν ότι το συγκεκριµέ-
νο είναι ένα σπουδαίο Καρδιοχειρουργικό κέντρο µε σηµαντικούς 
Καθηγητές. Και έτσι ήταν. Εγώ το αποκαλούσα η «Μέκκα της Καρ-
διοχειρουργικής». Πραγµατοποιούνταν εκεί περί τις 24 επεµβάσεις 
καρδιάς ηµερησίως και 150 µεταµοσχεύσεις καρδιάς ετησίως. 
Συνέλεξα µοναδικές χειρουργικές εµπειρίες εκείνο το διάστηµα, όσο 
δύσκολα, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν γνώριζα και την 
γερµανική γλώσσα…». Η επιστροφή του Δ. Λυµπεριάδη στην 
Ελλάδα σηµαίνει και την επιστροφή στην οµάδα του Μ. Κανταρτζή 
για ένα περίπου χρόνο, έως το 1999, όταν και αναλαµβάνει τη 
θέση του Επιµελητή Β' στη νεοσύστατη Καρδιοχειρουργική Κλινική 
του Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης. «Δούλεψα 
σκληρά για να στηθεί αυτή η κλινική, η οποία σήµερα έχει εξαιρετικά 
αποτελέσµατα. Όµως στη Θεσσαλονίκη ένιωθα «ξένος»… 
Μακριά από το σπίτι µου και την µεγάλη µου αγάπη που ήταν το 
«Ιπποκράτειο». Έτσι, όταν προκηρύχθηκε θέση υπέβαλα αµέσως τα 
χαρτιά µου…». Μετρηµένος και προσγειωµένος, έχοντας επιβεβαι-
ώσει πως η ελεγχόµενη φαντασία είναι όντως η ισχυρότερη 
δύναµη πάνω στη γη, ο Δ. Λυµπεριάδης οραµατίζεται ένα λαµπρό 
Καρδιοχειρουργικό µέλλον, βασισµένο σε συναδέλφους απόλυτα 
αφοσιωµένους… «Η Καρδιοχειρουργική απαιτεί δυο πράγµατα: καλό 
training και ασίγαστη διάθεση για προσφορά. Να είσαι δίπλα στον 
άρρωστο συνέχεια, χωρίς ωράριο, χωρίς ενδοιασµούς. Τότε µόνο 
µπορείς να ελπίζεις ότι θα πετύχεις…». Ίσως για ακόµη µια φορά, η 
φαντασία του να αποδειχθεί εξίσου δυνατή…        

«Η Καρδιοχειρουργική απαιτεί δυο πράγµατα: 
καλό training και ασίγαστη διάθεση για προσφορά. 
Να είσαι δίπλα στον άρρωστο συνέχεια, χωρίς 
ωράριο, χωρίς ενδοιασµούς. Τότε µόνο µπορείς 
να ελπίζεις ότι θα πετύχεις…»

Νικόλαος
Σφύρας
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Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο»

Δηµήτριος
Λυµπεριάδης

Επιµελητής Α΄Ε.Σ.Υ.,Νοσοκοµείο «Iπποκράτειο»

   Στην «Πλάτωνος Πολιτεία», ο φιλόσοφος ξεκαθαρίζει µε νόηµα: 
«Δε θα επιλέξει εσάς κάποιος δαίµονας, αλλά εσείς θα τον επιλέ-
ξετε… Η ευθύνη ανήκει σ' αυτόν που κάνει την επιλογή...». Στην 
περίπτωση του Νικόλαου Σφύρα, ο «δαίµονας» και ο ίδιος επέλε-
ξαν ο ένας τον άλλο. Όντας µέλος µιας οικογένειας που αποτελεί-
ται από δώδεκα ιατρούς, ο ιατρικός «δαίµονας» επιλέγεται από τον 
Ν. Σφύρα, χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλά µε πλήρη επίγνωση του 
µεγέθους της ευθύνης που φέρει αυτή η επιλογή. «Η εισαγωγή 
µου στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, το 1966, θεωρούνταν από όλη 
την οικογένεια δεδοµένη. Όπως δεδοµένη θεωρούνταν και η 
αποφοίτησή µου, ακριβώς στην εξαετία. Κατόπιν, ακολούθησε η 
στρατιωτική µου θητεία και το 1976, υπηρέτησα ως αγροτικός 
Ιατρός στο νοσοκοµείο του Βόλου». 

   Στη διάρκεια της φοίτησής του, γίνεται και η επιλογή ενός ακόµη 
«δαίµονα». Της Χειρουργικής. «Με είχε γοητεύσει πολύ νωρίς και 
ήµουνα αποφασισµένος να ακολουθήσω αυτή την ειδικότητα. Το 
1977, ξεκίνησα στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», δίπλα στον σπου-
δαίο δάσκαλο Ε. Παπαϊωάννου. Το 1980, εντάχθηκα στην κλινική 
της Θωρακοχειρουργικής, µε διευθυντή τον Α. Κονταξή, άλλη τερά-
στια µορφή της ελληνικής Χειρουργικής και κατόπιν στην κλινική του 
Γ. Τόλη, που λειτουργούσε υπό την διεύθυνση του Χ. Σταθάτου. 
Εκεί, αφοσιώθηκα πια στην Καρδιοχειρουργική». Ο Ν. Σφύρας πα-
ραµένει στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του νοσοκοµείου «Ευαγ-
γελισµός», ως εσωτερικός βοηθός της οµάδας του Άλκη Μιχάλη, 
ο οποίος έχει αναλάβει από το 1984 τα ηνία, έως και το 1985, µε 
την εφαρµογή του ΕΣΥ. «Εντάχθηκα τότε στην οµάδα του Γ. Τόλη, 
στο «Υγεία», ως βοηθός του, µαζί µε τον Γ. Αστρά. Ήταν δύσκολα 
χρόνια, αλλά ο Γ. Τόλης ήταν τροµερά εργατικός και πειθαρχηµένος 
και τα κατάφερε. Τα καταφέραµε. Και το 1990, επιχειρήσαµε και την 
πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς». 

   Η παραµονή του στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Υγεία» διαρκεί µια 
δεκαετία, καθώς το 1997, ο N. Σφύρας ξεκινά µε τον Κ. Αναγνω-
στόπουλο την δραστηριότητα του Καρδιοχειρουργικού Τµήµατος 
στο Θεραπευτήριο «Ευρωκλινική». «Ήταν µεγάλη εµπειρία τα χρό-
νια δίπλα στον Κ. Αναγνωστόπουλο. Σπουδαίο σχολείο. Όταν το 
1999, έγινε η προκήρυξη για τη θέση στο «Ιπποκράτειο», ήµουνα 
πια σίγουρος πως είχα συλλέξει τη γνώση και την εµπειρία για να 
προσφέρω στο δηµόσιο σύστηµα Υγείας».

   Το 1999, ο Ν. Σφύρας εντάσσεται ως Επιµελητής στην Α' Καρ-
διοχειρουργική Κλινική του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου Αθηνών, 
που λειτουργεί υπό την Διεύθυνση του Ε. Χλαπουτάκη. Σήµερα, ο 
ίδιος, ως Αναπληρωτής Διευθυντής, και ο «δαίµονάς» του είναι 
πια δυο καλοί φίλοι. «Έχω θυσιάσει πολλά πράγµατα κατά τη διάρ-
κεια αυτών των χρόνων, αλλά δεν µετανιώνω. Είχα την τύχη να ζή-
σω την εξέλιξη της ελληνικής Καρδιοχειρουργικής, δίπλα σε σπου-
δαίους επιστήµονες, που άλλαξαν το τοπίο, φέρνοντας την ειδικό-
τητα στο προσκήνιο. Με στενοχωρεί που το κράτος δεν στηρίζει τις 
δηµόσιες κλινικές, όπου θα µπορούσαµε να παράγουµε σηµαντικό 
έργο. Ελπίζω, µέχρι την αποχώρησή µου, η Κλινική µας που φέρει 
µια λαµπρή ιστορία, να µπορέσει να λάµψει και πάλι».        
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«Είχα την τύχη να ζήσω την εξέλιξη της ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής, δίπλα σε σπουδαίους 
επιστήµονες, που άλλαξαν το τοπίο, φέρνοντας 
την ειδικότητα στο προσκήνιο. Με στενοχωρεί που 
το κράτος δεν στηρίζει τις δηµόσιες κλινικές, όπου 
θα µπορούσαµε να παράγουµε σηµαντικό έργο.» 

   Η ελεγχόµενη φαντασία, έγραφε ο Τ. Λόµπσαν Ράµπα, αυτή που 
γνωρίζει να δηµιουργεί σκεπτοµορφές, είναι η ισχυρότερη δύναµη 
πάνω στη γη και νικά πάντα στη µάχη µε τη θέληση. Οτιδήποτε 
φανταζόµαστε αβίαστα πως µπορούµε να κάνουµε, µπορούµε 
όντως να το υλοποιήσουµε, ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολο ή 
και απίθανο µπορεί να µας λέει η λογική µας πως είναι… 
Αυτό που αβίαστα φαντάζεται πως µπορεί να κάνει ο Δηµήτριος 
Λυµπεριάδης, µικρό παιδί ακόµη, είναι να γίνει µια µέρα γιατρός… 
«Στην οικογένειά µου δεν υπήρχε «ιστορικό» γιατρών. Όµως εγώ, 
κατά ένα παράξενο λόγο, από µικρό παιδί, έλεγα πως µια µέρα θα 
γίνω γιατρός. Θεωρώ ότι γεννήθηκα γιατρός, αυτό ήθελα να κάνω 
στη ζωή µου. Οι παιδικοί µου φίλοι από τη Ν. Σµύρνη όπου µεγά-
λωσα, θυµούνται ακόµη µε πόση επιµονή και πάθος έλεγα τη λέξη 
«γιατρός». Η Ιατρική λοιπόν ήταν απόφαση ζωής. Το ίδιο και η 
Καρδιοχειρουργική…». 
Αυτό που αβίαστα φαντάζεται, όσο δύσκολο ή και απίθανο µπορεί 
να λένε οι άλλοι πως είναι, έρχεται η ώρα να το υλοποιήσει… 

   Το 1977, µόλις 17 χρονών, φεύγει για την Ρουµανία, όπου φοι-
τά στην Ιατρική Σχολή «Cluj Napoca». Με την ολοκλήρωση των 
σπουδών του, όλα µοιάζουν να έχουν πάρει το δρόµο τους… 
Ο Δ. Λυµπεριάδης ξεκινά την ειδίκευσή του στην Γενική Χειρουρ-
γική το 1987, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας, δίπλα στον 
Ν. Πουλαντζά, όπου και παραµένει έως το 1990, ενώ το 1992 
εντάσσεται στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου 
Αθηνών «Ιπποκράτειο» δίπλα στον Ε. Χλαπουτάκη, για να ολοκλη-
ρώσει την ειδίκευσή του στην Καρδιοχειρουργική το 1995. Με την 
ανάληψη τίτλου ειδικότητας συνεργάζεται µε τον Μιχάλη Κανταρ-
τζή στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», ενώ την διετία 1997-1998 
µετεκπαιδεύεται έµµισθος στο Νοσοκοµείο «Bad Oeynhausen» της 
Γερµανίας. «Έφυγα για τη Γερµανία µε µια βαλίτσα στο χέρι. Δεν 
ήξερα κανέναν και τίποτα. Ρώτησα και µου είπαν ότι το συγκεκριµέ-
νο είναι ένα σπουδαίο Καρδιοχειρουργικό κέντρο µε σηµαντικούς 
Καθηγητές. Και έτσι ήταν. Εγώ το αποκαλούσα η «Μέκκα της Καρ-
διοχειρουργικής». Πραγµατοποιούνταν εκεί περί τις 24 επεµβάσεις 
καρδιάς ηµερησίως και 150 µεταµοσχεύσεις καρδιάς ετησίως. 
Συνέλεξα µοναδικές χειρουργικές εµπειρίες εκείνο το διάστηµα, όσο 
δύσκολα, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν γνώριζα και την 
γερµανική γλώσσα…». Η επιστροφή του Δ. Λυµπεριάδη στην 
Ελλάδα σηµαίνει και την επιστροφή στην οµάδα του Μ. Κανταρτζή 
για ένα περίπου χρόνο, έως το 1999, όταν και αναλαµβάνει τη 
θέση του Επιµελητή Β' στη νεοσύστατη Καρδιοχειρουργική Κλινική 
του Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης. «Δούλεψα 
σκληρά για να στηθεί αυτή η κλινική, η οποία σήµερα έχει εξαιρετικά 
αποτελέσµατα. Όµως στη Θεσσαλονίκη ένιωθα «ξένος»… 
Μακριά από το σπίτι µου και την µεγάλη µου αγάπη που ήταν το 
«Ιπποκράτειο». Έτσι, όταν προκηρύχθηκε θέση υπέβαλα αµέσως τα 
χαρτιά µου…». Μετρηµένος και προσγειωµένος, έχοντας επιβεβαι-
ώσει πως η ελεγχόµενη φαντασία είναι όντως η ισχυρότερη 
δύναµη πάνω στη γη, ο Δ. Λυµπεριάδης οραµατίζεται ένα λαµπρό 
Καρδιοχειρουργικό µέλλον, βασισµένο σε συναδέλφους απόλυτα 
αφοσιωµένους… «Η Καρδιοχειρουργική απαιτεί δυο πράγµατα: καλό 
training και ασίγαστη διάθεση για προσφορά. Να είσαι δίπλα στον 
άρρωστο συνέχεια, χωρίς ωράριο, χωρίς ενδοιασµούς. Τότε µόνο 
µπορείς να ελπίζεις ότι θα πετύχεις…». Ίσως για ακόµη µια φορά, η 
φαντασία του να αποδειχθεί εξίσου δυνατή…        

«Η Καρδιοχειρουργική απαιτεί δυο πράγµατα: 
καλό training και ασίγαστη διάθεση για προσφορά. 
Να είσαι δίπλα στον άρρωστο συνέχεια, χωρίς 
ωράριο, χωρίς ενδοιασµούς. Τότε µόνο µπορείς 
να ελπίζεις ότι θα πετύχεις…»

Νικόλαος
Σφύρας
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   Στην «Πλάτωνος Πολιτεία», ο φιλόσοφος ξεκαθαρίζει µε νόηµα: 
«Δε θα επιλέξει εσάς κάποιος δαίµονας, αλλά εσείς θα τον επιλέ-
ξετε… Η ευθύνη ανήκει σ' αυτόν που κάνει την επιλογή...». Στην 
περίπτωση του Νικόλαου Σφύρα, ο «δαίµονας» και ο ίδιος επέλε-
ξαν ο ένας τον άλλο. Όντας µέλος µιας οικογένειας που αποτελεί-
ται από δώδεκα ιατρούς, ο ιατρικός «δαίµονας» επιλέγεται από τον 
Ν. Σφύρα, χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλά µε πλήρη επίγνωση του 
µεγέθους της ευθύνης που φέρει αυτή η επιλογή. «Η εισαγωγή 
µου στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, το 1966, θεωρούνταν από όλη 
την οικογένεια δεδοµένη. Όπως δεδοµένη θεωρούνταν και η 
αποφοίτησή µου, ακριβώς στην εξαετία. Κατόπιν, ακολούθησε η 
στρατιωτική µου θητεία και το 1976, υπηρέτησα ως αγροτικός 
Ιατρός στο νοσοκοµείο του Βόλου». 

   Στη διάρκεια της φοίτησής του, γίνεται και η επιλογή ενός ακόµη 
«δαίµονα». Της Χειρουργικής. «Με είχε γοητεύσει πολύ νωρίς και 
ήµουνα αποφασισµένος να ακολουθήσω αυτή την ειδικότητα. Το 
1977, ξεκίνησα στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», δίπλα στον σπου-
δαίο δάσκαλο Ε. Παπαϊωάννου. Το 1980, εντάχθηκα στην κλινική 
της Θωρακοχειρουργικής, µε διευθυντή τον Α. Κονταξή, άλλη τερά-
στια µορφή της ελληνικής Χειρουργικής και κατόπιν στην κλινική του 
Γ. Τόλη, που λειτουργούσε υπό την διεύθυνση του Χ. Σταθάτου. 
Εκεί, αφοσιώθηκα πια στην Καρδιοχειρουργική». Ο Ν. Σφύρας πα-
ραµένει στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του νοσοκοµείου «Ευαγ-
γελισµός», ως εσωτερικός βοηθός της οµάδας του Άλκη Μιχάλη, 
ο οποίος έχει αναλάβει από το 1984 τα ηνία, έως και το 1985, µε 
την εφαρµογή του ΕΣΥ. «Εντάχθηκα τότε στην οµάδα του Γ. Τόλη, 
στο «Υγεία», ως βοηθός του, µαζί µε τον Γ. Αστρά. Ήταν δύσκολα 
χρόνια, αλλά ο Γ. Τόλης ήταν τροµερά εργατικός και πειθαρχηµένος 
και τα κατάφερε. Τα καταφέραµε. Και το 1990, επιχειρήσαµε και την 
πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς». 

   Η παραµονή του στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Υγεία» διαρκεί µια 
δεκαετία, καθώς το 1997, ο N. Σφύρας ξεκινά µε τον Κ. Αναγνω-
στόπουλο την δραστηριότητα του Καρδιοχειρουργικού Τµήµατος 
στο Θεραπευτήριο «Ευρωκλινική». «Ήταν µεγάλη εµπειρία τα χρό-
νια δίπλα στον Κ. Αναγνωστόπουλο. Σπουδαίο σχολείο. Όταν το 
1999, έγινε η προκήρυξη για τη θέση στο «Ιπποκράτειο», ήµουνα 
πια σίγουρος πως είχα συλλέξει τη γνώση και την εµπειρία για να 
προσφέρω στο δηµόσιο σύστηµα Υγείας».

   Το 1999, ο Ν. Σφύρας εντάσσεται ως Επιµελητής στην Α' Καρ-
διοχειρουργική Κλινική του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου Αθηνών, 
που λειτουργεί υπό την Διεύθυνση του Ε. Χλαπουτάκη. Σήµερα, ο 
ίδιος, ως Αναπληρωτής Διευθυντής, και ο «δαίµονάς» του είναι 
πια δυο καλοί φίλοι. «Έχω θυσιάσει πολλά πράγµατα κατά τη διάρ-
κεια αυτών των χρόνων, αλλά δεν µετανιώνω. Είχα την τύχη να ζή-
σω την εξέλιξη της ελληνικής Καρδιοχειρουργικής, δίπλα σε σπου-
δαίους επιστήµονες, που άλλαξαν το τοπίο, φέρνοντας την ειδικό-
τητα στο προσκήνιο. Με στενοχωρεί που το κράτος δεν στηρίζει τις 
δηµόσιες κλινικές, όπου θα µπορούσαµε να παράγουµε σηµαντικό 
έργο. Ελπίζω, µέχρι την αποχώρησή µου, η Κλινική µας που φέρει 
µια λαµπρή ιστορία, να µπορέσει να λάµψει και πάλι».        

591

Lefkoma - Final.indd   603 13/7/2015   7:01:13 μμ



   «Δεν ανήκω στους γιατρούς µε ιατρικές «καταβολές»… Δεν 
προέρχοµαι από ιατρική οικογένεια… Για µένα, η Ιατρική 
αποτελούσε το επιστέγασµα ή την επιβεβαίωση ότι υπήρξα ένας 
άριστος µαθητής… Δεν θα ισχυριστώ πως είχα κάποιο ιδιαίτερο 
πόθο να γίνω γιατρός… Από την στιγµή, βέβαια, που απέκτησα το 
πτυχίο µου, η Ιατρική µε κατέκτησε και την κατέκτησα…»

   «Από πολύ νωρίς, επέδειξα σαφή προσανατολισµό προς τις 
χειρουργικές ειδικότητες… Αφού, λοιπόν, έκανα το πρώτο βήµα και 
αποφάσισα τη Χειρουργική, σκέφτηκα –Γιατί όχι κάτι ακόµη πιο 
δύσκολο;… Γιατί όχι, µια ειδικότητα µε υψηλές απαιτήσεις;… Έτσι 
προέκυψε η Καρδιοχειρουργική… Χωρίς την ύπαρξη κάποιου 
µέντορα ή άλλου παράγοντα προσανατολισµού…»

   «Ακολουθούσα πάντα την οδό των µείζονων αντιστάσεων… Για 
αυτό επέλεξα να υπηρετήσω στις Ειδικές Δυνάµεις… Γιατί αγαπάω 
την πατρίδα µου, µου αρέσει η πειθαρχία και απεχθάνοµαι τα 
µεσοβέζικα πράγµατα… Αν κάνεις κάτι, κάνε το καλά, κάνε το µέχρι 
το τέλος, όσο πιο δυνατά, όσο πιο καλά µπορείς… Με αυτό τον 
τρόπο ασκώ και την ειδικότητά µου… »

Βιογραφικό
Ιατρική Σχολή Αθήνας, 1986-1994
Στρατιωτική θητεία, Ειδικές Δυνάµεις, 1995-1996
Υπηρεσία Υπαίθρου, Νοµός Ευρυτανίας, 1996-1997
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο Αθηνών, 
1997-2000
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 
2000-2005
Διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2005
Επιµελητής Β', Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο Παίδων 
«Αγ. Σοφία», 2007-2010  
Επιµελητής Α', Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», 
Αθήνα, 2010-σήµερα…  

   «Η θέση µου στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» προέκυψε µετά από 
την παραίτησή µου από τη θέση του Επιµελητή στο Νοσοκοµείο 
Παίδων «Αγ. Σοφία»… Έβλεπα ότι το περιβάλλον ήταν ατελέσφορο 
και έπρεπε να πάρω µια απόφαση… Δεν υπήρχε χώρος εξέλιξης, 
δεν µπορούσα να συµβιβαστώ µε τη σκέψη ότι παίρνω ένα µισθό 
και τελείωσα εδώ… Όλοι µε αποκαλούσαν τρελό τότε, για την 
απόφασή µου να παραιτηθώ… Αλλά κανείς δεν µπόρεσε να µου 
αλλάξει γνώµη… Οφείλω, βέβαια, να τονίσω πως αν και ατυχής σε 
επίπεδο συνεργασίας, η εµπειρία που απέκτησα στο εν λόγω ίδρυµα 
ήταν εξαιρετικά σπουδαία… Η Παιδοκαρδιοχειρουργική παραµένει 
ακόµη και σήµερα ένας µεγάλος πόθος…»    

   «Στην Αγγλία, όπου βρέθηκα για µετεκπαίδευση στα Νοσοκοµεία 
«Teaching Hospital» στο Sheffield, «Alder Hay» στο Liverpool και 
«Royal Hospital» στο Sussex, έπαιρνα τριπλάσιο µισθό µε προοπτική 
µόνιµου συµβολαίου… Ωστόσο, επέλεξα να επιστρέψω… Χωρίς 
δεύτερη σκέψη…»

   «Από τη θέση του Επιµελητή Α' που κατέχω τώρα, προσπαθώ να  
δώσω στους ειδικευόµενους το καλύτερο δυνατό… Με τη βοήθεια 
του Διευθυντή της κλινικής µας, Κ. Τριανταφύλλου, και το σύστηµα 
που έχουµε σχεδιάσει, θεωρώ πως έχουµε καταστήσει το 
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» ως το καλύτερο ίδρυµα 
Καρδιοχειρουργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα… Με τη δική µου 
προτροπή, πραγµατοποιούνται καθηµερινά δυο χειρουργεία, στα 
οποία οι εκπαιδευόµενοι έχουν µείζονες χειρουργικούς χρόνους… 
Αυτός ο «ευνουχισµός» που υπήρχε από τους παλαιότερους προς τη 
δική µου γενιά, οφείλει να σταµατήσει… Τον εισέπραξα κι εγώ και 
τώρα φροντίζω να αλλάξω αυτή τη νοοτροπία…»

   «Ελεύθερος χρόνος υπάρχει µόνο στα χαρτιά… Το µυαλό δεν 
ησυχάζει ποτέ… Αν και άγαµος, γεµίζω το χρόνο µου συνεχώς… 
Για µένα, οι λέξεις «βαριέµαι» και «φοβάµαι» δεν υπάρχουν στο 
λεξιλόγιό µου… Δεν τις γνωρίζω…» 

Ο Βασίλειος Βογιατζόγλου σε ένα ευχάριστο στιγµιότυπο
µε όλα τα ιστορικά στελέχη του «Ιπποκρατείου» 

(Γ. Ανδριτσάκης, Ι. Παπαϊωάννου,
Ανδρ. Βοµβογιάννης και Εµ. Χλαπουτάκης)
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Βασίλειος 593Ηλίας
Κουερίνης
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«Είχα πάντα µια τρυφερή αγάπη για τον συνάνθρωπο. 
Αυτή µε οδήγησε στην Ιατρική…»

   

   Το 1966, τελειώνοντας το εξατάξιο Γυµνάσιο, ο B. Βογιατζό-
γλου εισάγεται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Ένα χρόνο αργότερα, 
ένας ιδιότυπος «σκοταδισµός» επιβάλλεται στη χώρα. «Αν και η 
Ιατρική Σχολή δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα από το γενικότερο κλίµα, 
αισθανόµουνα να πνίγοµαι. Τότε, ένιωθα ακόµη πιο έντονα την 
ανάγκη να αλλάξω τον κόσµο, να υπερασπιστώ το δίκαιο αν κάποιος 
προσπαθήσει να το καταπατήσει. Και αυτό έκανα. Βρέθηκα, λοιπόν, 
να τελειώνω το 1975, µε καθυστέρηση, λόγω της απόφασής µου να 
«φυτρώσω» κάπου που δεν έπρεπε…». 

   Σε αυτή την ανεξάρτητη δηµιουργική ικανότητα του ανθρώπου, 
όµως, να ξεπερνά τους κανόνες και να οραµατίζεται ένα 
διαφορετικό µέλλον, στηρίζεται η υπέρτατη αρχή της προόδου. 
Χωρίς στιγµή να µετανιώνει για τις αποφάσεις του και ας βλέπει το 
χρόνο να µετράει εναντίον του, το 1977, ο B. Βογιατζόγλου ξεκινά 
την ειδίκευσή του στη Γενική Χειρουργική στη Β' Προπαιδευτική 
Κλινική του Νοσοκοµείου «Λαϊκό», δίπλα στον Γ. Σκαλκέα. 
«Ο άνθρωπος αυτός υπήρξε για µένα όχι απλά µέντορας, αλλά 
εκείνος που αποκατέστησε στην ψυχή µου την έννοια του δικαίου. 
Τελειώνοντας την ειδικότητά µου, το 1979, µε βοήθησε να φύγω 
στην Αγγλία, στο University Hospital of Southampton, όπου δίπλα 
στον Καθηγητή Mac Millan, εκπαιδεύτηκα στην Θωρακο-Καρδιοχει-
ρουργική». 

   Η επιστροφή στην Ελλάδα και η αρχική συνεργασία µε το 
«Λαϊκό» Νοσοκοµείο για την δηµιουργία Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής δεν ευοδώνεται. Το 1983, ο B. Βογιατζόγλου λαµβάνει 
κατόπιν κρίσεως τη θέση του Επιµελητή Β' στην Καρδιοχειρουρ-
γική Κλινική του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου, δίπλα στον Γ. 
Ανδριτσάκη. Το ανήσυχο πνεύµα του δεν επαναπαύεται. Το 1989 
ταξιδεύει για το Maastricht, όπου εκπαιδεύεται σε νέες τεχνικές 
στην οµάδα του Καθηγητή Welness. 

   Με την επιστροφή του, ένα χρόνο αργότερα, µέχρι και σήµερα 
παραµένει «πιστός» στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο. «Θα ήθελα να 
είναι διαφορετικά τα πράγµατα στο δηµόσιο τοµέα Υγείας. Πρώτη 
φορά στη ζωή µου, δυστυχώς, νιώθω πως δεν µπορώ να κάνω κάτι 
για να αλλάξω την κατάσταση. Γι' αυτό και όταν η πίεση αυξάνεται, 
φεύγω για το κτήµα µου. Η γη είναι το καταφύγιό µου… Και τα 
παιδιά µου, η ισορροπία µου…».           

   Ο Ακαδηµαϊκός Γ. Κασιµάτης στο βιβλίο του «Μαθήµατα Κοινω-
νικού Δικαίου και Κοινωνικής Πολιτικής» επιχειρεί έναν ορισµό του 
Δικαίου: «Δίκαιον είναι σύνολον θεσµών που αναγνωρίζονται από 
την κοινωνικήν συνείδησιν ως απαραίτητοι, καθ΄ο δυνάµενοι να 
συνθέσουν τας αξιώσεις της ανθρωπίνης φύσεως, τα δόγµατα του 
πολιτισµού και τα συµφέροντα των ατόµων και των οµάδων προς 
άρσιν των αντιθέσεων της κοινωνικής ζωής...». Ο Βασίλειος 
Βογιατζόγλου υποστήριξε πολλές φορές στη ζωή του το δίκαιο 
που επέβαλλε η συνείδησή του, προστατεύοντας «δόγµατα» και 
«συµφέροντα» συνανθρώπων του, ακόµη και αν η απόφασή του 
αυτή ήταν αντίθετη µε την «κοινωνική ζωή» της εποχής. 
«Μεγάλωσα σε πολύ δύσκολα χρόνια. Ο πατέρας µου ήρθε στην 
Αθήνα από τον διωγµό της Σµύρνης και χρειάστηκε να προσπαθήσει 
πολύ για να σταθεί στα πόδια του. Είχα πάντα µια τρυφερή αγάπη 
για τον συνάνθρωπο. Αυτή µε οδήγησε στην Ιατρική…». 
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   «Δεν ανήκω στους γιατρούς µε ιατρικές «καταβολές»… Δεν 
προέρχοµαι από ιατρική οικογένεια… Για µένα, η Ιατρική 
αποτελούσε το επιστέγασµα ή την επιβεβαίωση ότι υπήρξα ένας 
άριστος µαθητής… Δεν θα ισχυριστώ πως είχα κάποιο ιδιαίτερο 
πόθο να γίνω γιατρός… Από την στιγµή, βέβαια, που απέκτησα το 
πτυχίο µου, η Ιατρική µε κατέκτησε και την κατέκτησα…»

   «Από πολύ νωρίς, επέδειξα σαφή προσανατολισµό προς τις 
χειρουργικές ειδικότητες… Αφού, λοιπόν, έκανα το πρώτο βήµα και 
αποφάσισα τη Χειρουργική, σκέφτηκα –Γιατί όχι κάτι ακόµη πιο 
δύσκολο;… Γιατί όχι, µια ειδικότητα µε υψηλές απαιτήσεις;… Έτσι 
προέκυψε η Καρδιοχειρουργική… Χωρίς την ύπαρξη κάποιου 
µέντορα ή άλλου παράγοντα προσανατολισµού…»

   «Ακολουθούσα πάντα την οδό των µείζονων αντιστάσεων… Για 
αυτό επέλεξα να υπηρετήσω στις Ειδικές Δυνάµεις… Γιατί αγαπάω 
την πατρίδα µου, µου αρέσει η πειθαρχία και απεχθάνοµαι τα 
µεσοβέζικα πράγµατα… Αν κάνεις κάτι, κάνε το καλά, κάνε το µέχρι 
το τέλος, όσο πιο δυνατά, όσο πιο καλά µπορείς… Με αυτό τον 
τρόπο ασκώ και την ειδικότητά µου… »

Βιογραφικό
Ιατρική Σχολή Αθήνας, 1986-1994
Στρατιωτική θητεία, Ειδικές Δυνάµεις, 1995-1996
Υπηρεσία Υπαίθρου, Νοµός Ευρυτανίας, 1996-1997
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο Αθηνών, 
1997-2000
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 
2000-2005
Διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2005
Επιµελητής Β', Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο Παίδων 
«Αγ. Σοφία», 2007-2010  
Επιµελητής Α', Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», 
Αθήνα, 2010-σήµερα…  

   «Η θέση µου στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» προέκυψε µετά από 
την παραίτησή µου από τη θέση του Επιµελητή στο Νοσοκοµείο 
Παίδων «Αγ. Σοφία»… Έβλεπα ότι το περιβάλλον ήταν ατελέσφορο 
και έπρεπε να πάρω µια απόφαση… Δεν υπήρχε χώρος εξέλιξης, 
δεν µπορούσα να συµβιβαστώ µε τη σκέψη ότι παίρνω ένα µισθό 
και τελείωσα εδώ… Όλοι µε αποκαλούσαν τρελό τότε, για την 
απόφασή µου να παραιτηθώ… Αλλά κανείς δεν µπόρεσε να µου 
αλλάξει γνώµη… Οφείλω, βέβαια, να τονίσω πως αν και ατυχής σε 
επίπεδο συνεργασίας, η εµπειρία που απέκτησα στο εν λόγω ίδρυµα 
ήταν εξαιρετικά σπουδαία… Η Παιδοκαρδιοχειρουργική παραµένει 
ακόµη και σήµερα ένας µεγάλος πόθος…»    

   «Στην Αγγλία, όπου βρέθηκα για µετεκπαίδευση στα Νοσοκοµεία 
«Teaching Hospital» στο Sheffield, «Alder Hay» στο Liverpool και 
«Royal Hospital» στο Sussex, έπαιρνα τριπλάσιο µισθό µε προοπτική 
µόνιµου συµβολαίου… Ωστόσο, επέλεξα να επιστρέψω… Χωρίς 
δεύτερη σκέψη…»

   «Από τη θέση του Επιµελητή Α' που κατέχω τώρα, προσπαθώ να  
δώσω στους ειδικευόµενους το καλύτερο δυνατό… Με τη βοήθεια 
του Διευθυντή της κλινικής µας, Κ. Τριανταφύλλου, και το σύστηµα 
που έχουµε σχεδιάσει, θεωρώ πως έχουµε καταστήσει το 
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» ως το καλύτερο ίδρυµα 
Καρδιοχειρουργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα… Με τη δική µου 
προτροπή, πραγµατοποιούνται καθηµερινά δυο χειρουργεία, στα 
οποία οι εκπαιδευόµενοι έχουν µείζονες χειρουργικούς χρόνους… 
Αυτός ο «ευνουχισµός» που υπήρχε από τους παλαιότερους προς τη 
δική µου γενιά, οφείλει να σταµατήσει… Τον εισέπραξα κι εγώ και 
τώρα φροντίζω να αλλάξω αυτή τη νοοτροπία…»

   «Ελεύθερος χρόνος υπάρχει µόνο στα χαρτιά… Το µυαλό δεν 
ησυχάζει ποτέ… Αν και άγαµος, γεµίζω το χρόνο µου συνεχώς… 
Για µένα, οι λέξεις «βαριέµαι» και «φοβάµαι» δεν υπάρχουν στο 
λεξιλόγιό µου… Δεν τις γνωρίζω…» 

Ο Βασίλειος Βογιατζόγλου σε ένα ευχάριστο στιγµιότυπο
µε όλα τα ιστορικά στελέχη του «Ιπποκρατείου» 

(Γ. Ανδριτσάκης, Ι. Παπαϊωάννου,
Ανδρ. Βοµβογιάννης και Εµ. Χλαπουτάκης)
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Βογιατζόγλου
Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο»

Βασίλειος 593Ηλίας
Κουερίνης

Επιµελητής Α΄Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Iπποκράτειο»

«Είχα πάντα µια τρυφερή αγάπη για τον συνάνθρωπο. 
Αυτή µε οδήγησε στην Ιατρική…»

   

   Το 1966, τελειώνοντας το εξατάξιο Γυµνάσιο, ο B. Βογιατζό-
γλου εισάγεται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Ένα χρόνο αργότερα, 
ένας ιδιότυπος «σκοταδισµός» επιβάλλεται στη χώρα. «Αν και η 
Ιατρική Σχολή δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα από το γενικότερο κλίµα, 
αισθανόµουνα να πνίγοµαι. Τότε, ένιωθα ακόµη πιο έντονα την 
ανάγκη να αλλάξω τον κόσµο, να υπερασπιστώ το δίκαιο αν κάποιος 
προσπαθήσει να το καταπατήσει. Και αυτό έκανα. Βρέθηκα, λοιπόν, 
να τελειώνω το 1975, µε καθυστέρηση, λόγω της απόφασής µου να 
«φυτρώσω» κάπου που δεν έπρεπε…». 

   Σε αυτή την ανεξάρτητη δηµιουργική ικανότητα του ανθρώπου, 
όµως, να ξεπερνά τους κανόνες και να οραµατίζεται ένα 
διαφορετικό µέλλον, στηρίζεται η υπέρτατη αρχή της προόδου. 
Χωρίς στιγµή να µετανιώνει για τις αποφάσεις του και ας βλέπει το 
χρόνο να µετράει εναντίον του, το 1977, ο B. Βογιατζόγλου ξεκινά 
την ειδίκευσή του στη Γενική Χειρουργική στη Β' Προπαιδευτική 
Κλινική του Νοσοκοµείου «Λαϊκό», δίπλα στον Γ. Σκαλκέα. 
«Ο άνθρωπος αυτός υπήρξε για µένα όχι απλά µέντορας, αλλά 
εκείνος που αποκατέστησε στην ψυχή µου την έννοια του δικαίου. 
Τελειώνοντας την ειδικότητά µου, το 1979, µε βοήθησε να φύγω 
στην Αγγλία, στο University Hospital of Southampton, όπου δίπλα 
στον Καθηγητή Mac Millan, εκπαιδεύτηκα στην Θωρακο-Καρδιοχει-
ρουργική». 

   Η επιστροφή στην Ελλάδα και η αρχική συνεργασία µε το 
«Λαϊκό» Νοσοκοµείο για την δηµιουργία Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής δεν ευοδώνεται. Το 1983, ο B. Βογιατζόγλου λαµβάνει 
κατόπιν κρίσεως τη θέση του Επιµελητή Β' στην Καρδιοχειρουρ-
γική Κλινική του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου, δίπλα στον Γ. 
Ανδριτσάκη. Το ανήσυχο πνεύµα του δεν επαναπαύεται. Το 1989 
ταξιδεύει για το Maastricht, όπου εκπαιδεύεται σε νέες τεχνικές 
στην οµάδα του Καθηγητή Welness. 

   Με την επιστροφή του, ένα χρόνο αργότερα, µέχρι και σήµερα 
παραµένει «πιστός» στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο. «Θα ήθελα να 
είναι διαφορετικά τα πράγµατα στο δηµόσιο τοµέα Υγείας. Πρώτη 
φορά στη ζωή µου, δυστυχώς, νιώθω πως δεν µπορώ να κάνω κάτι 
για να αλλάξω την κατάσταση. Γι' αυτό και όταν η πίεση αυξάνεται, 
φεύγω για το κτήµα µου. Η γη είναι το καταφύγιό µου… Και τα 
παιδιά µου, η ισορροπία µου…».           

   Ο Ακαδηµαϊκός Γ. Κασιµάτης στο βιβλίο του «Μαθήµατα Κοινω-
νικού Δικαίου και Κοινωνικής Πολιτικής» επιχειρεί έναν ορισµό του 
Δικαίου: «Δίκαιον είναι σύνολον θεσµών που αναγνωρίζονται από 
την κοινωνικήν συνείδησιν ως απαραίτητοι, καθ΄ο δυνάµενοι να 
συνθέσουν τας αξιώσεις της ανθρωπίνης φύσεως, τα δόγµατα του 
πολιτισµού και τα συµφέροντα των ατόµων και των οµάδων προς 
άρσιν των αντιθέσεων της κοινωνικής ζωής...». Ο Βασίλειος 
Βογιατζόγλου υποστήριξε πολλές φορές στη ζωή του το δίκαιο 
που επέβαλλε η συνείδησή του, προστατεύοντας «δόγµατα» και 
«συµφέροντα» συνανθρώπων του, ακόµη και αν η απόφασή του 
αυτή ήταν αντίθετη µε την «κοινωνική ζωή» της εποχής. 
«Μεγάλωσα σε πολύ δύσκολα χρόνια. Ο πατέρας µου ήρθε στην 
Αθήνα από τον διωγµό της Σµύρνης και χρειάστηκε να προσπαθήσει 
πολύ για να σταθεί στα πόδια του. Είχα πάντα µια τρυφερή αγάπη 
για τον συνάνθρωπο. Αυτή µε οδήγησε στην Ιατρική…». 
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2001-2013594
1985: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. 
To Noσοκοµείο «Ευαγγελισµός» στην σηµερινή εποχή 

Το Noσοκοµείο «Ευαγγελισµός» 
στην εποχή του Ε.Σ.Υ.

Γεώργιος Τόλης
Ιδρυτής της Κλινικής 

και Διευθυντής 
την περίοδο 1971-1984

Άλκης Μιχάλης
Διευθυντής της Κλινικής 

την περίοδο 1984-1985
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Το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός»

OΙ ΘΕΜΕΛΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΧ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ»

Η οµάδα του Πανεπιστηµίου 
“Loma-Lida”των Η.Π.Α. 
πραγµατοποίησε δύο 
επισκέψεις στον 
«Ευαγγελισµό», 
το 1968 και 1969. 
Aπό δεξιά 
προς αριστερά:
Α. Κονταξής, 
Π. Ζαφειρακόπουλος,
Χ. Σταθάτος, 
Wareham και Huge

Ο Γ. Τόλης, ιδρυτής και Δ/ντής της 
ΚΡΧ Κλινικής του «Ευαγγελισµού» 

την περίοδο προ του Ε.Σ.Υ.,
κατά την διάρκεια εγχείρησης.

Στιγµιότυπο του 1972

Γ. Τόλης Χρ. Σταθάτος

   Αλλαγές στη δοµή και το ανθρώπινο δυναµικό προκάλεσε η σύσταση του 
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, διαµορφώνοντας νέες συνθήκες και νέες 
ισορροπίες στην λειτουργία του Καρδιοχειρουργικού Τοµέα του Νοσοκοµείου 
«Ευαγγελισµός. Ως σηµαντικότερη εξέλιξη θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η 
δηµιουργία δυο Καρδιοχειρουργικών Κλινικών, ήτοι της Α' Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής, µε Διευθυντή τον Καθηγητή Φώτη Παναγόπουλο, ο οποίος 
µετακινήθηκε από το παράρτηµα της Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής 
του Νοσοκοµείου «Σωτηρία» υπό τον Καθηγητή Γρηγόριο Σκαλκέα, καθώς και 
της Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, µε Διευθυντή τον Χρήστο Λόλα, ο οποίος 
µετακινήθηκε από το Νοσοκοµείο «Αρεταίειο», όπου συνεργάζονταν µε την 
Πανεπιστηµιακή Κλινική του Καθηγητή Κωνσταντίνου Τούντα. Επιµελητής Α' 
ορίστηκε στην Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική ο Γεώργιος Τζίφας, µε Επιµελητές 
Β' τους Ευστράτιο Αποστολάκη και Αντώνιο Τσούκα, ενώ στη Β' σε θέση 
Επιµελητή Α' παρέµεινε ο Δηµήτριος Κάκαβος, µε Επιµελητές Β' τους 
Κωνσταντίνο Μπόλο και Χρήστο Χαρίτο. 

   Αλλαγές και εξελίξεις προέκυψαν εκ νέου το 1991, όταν ο Καθηγητής Φ. 
Παναγόπουλος αποχώρησε από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» για να βρεθεί 
και πάλι στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» της Θεσσαλονίκης, όπου και υπηρέτησε από 
το 1974 έως το 1981, υπό την καθοδήγηση και διεύθυνση του Καθηγητή 
Δηµήτριου Λαζαρίδη. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσµα ο Γ. Τζίφας να ασκεί 
καθήκοντα διευθυντή της κλινικής για ένα έτος, καθώς στη συνέχεια αποχώρησε 
και ο ίδιος για να εργαστεί στον ιδιωτικό τοµέα. Οι δυο κλινικές λειτούργησαν 
έκτοτε, δηλαδή από το 1992 και για πέντε συναπτά έτη, υπό την καθοδήγηση και 
διεύθυνση του Χ. Λόλα. Η Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική λειτούργησε και πάλι 
ανεξάρτητα από το 1996, όταν την διεύθυνσή της ανέλαβε ο Δ. Κάκαβος. Στην 
ίδια κλινική, θέση Επιµελητή Α' κατέλαβε ο Κ. Μπόλος, µετακινούµενος από τη 
Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, ενώ ως Επιµελητές Β' επιλέχθηκαν οι Α. Τσούκας 
και Παναγιώτης Δεδεηλίας. Τον Δ. Κάκαβο διαδέχτηκε, το 2004, ο Κ. Μπόλος, 
καθώς ο πρώτος συνταξιοδοτήθηκε. Στην Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, το 
1996, η µετακίνηση των Δ. Κάκαβου και Κ. Μπόλου, έφερε την αναβάθµιση του 
Χ. Χαρίτου σε Επιµελητή Α', ενώ τις θέσεις Επιµελητών Β' κατέλαβαν οι 
Μιχάλης Αργυρίου και Ιωάννης Κοκοτσάκης. Στη διαδικασία διαδοχής, ο 
Χρήστος Χαρίτος αναβαθµίστηκε σε Διευθυντή της εν λόγω κλινικής το 2004, 
µε την αποχώρηση του Χ. Λόλα. 

   Στις δυο Καρδιοχειρουργικές Κλινικές του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» 
εκπαιδεύτηκε µια σειρά Καρδιοχειρουργών, οι οποίοι κατά αλφαβητική σειρά 
ήταν: Δηµήτριος Αγγουράς, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ελένη Ανδρουτσοπούλου, συνεργάτης στο Νοσηλευτή-
ριο «Ιατρικό Αθηνών», Νικόλαος Αντωνόπουλος, Επιµελητής Β' της Καρδιο-
χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Ευστράτιος Αποστολά-
κης, Τακτικός Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Μιχάλης Αργυρίου, 
Διευθυντής της Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελι-
σµός», Γεώργιος Αστράς, Αναπληρωτής Διευθυντής της Γ' Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής στο «Ωνάσειο Κ.Κ.», Κωνσταντίνος Βουτετάκης, συνεργάτης του 
Νοσηλευτηρίου «Ευρωκλινική», Άρης Δαρούσης, Παναγιώτης Δεδεηλίας, 
Επιµελητής Α' της Α' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελι-
σµός», Θεόδωρος Ευστρατιάδης, συνεργάτης του Νοσηλευτηρίου «Υγεία», 
Χρήστος Ζώρας, συνεργάτης του Νοσηλευτηρίου «Ιασώ», Νικόλαος Θεάκος, 
Επικουρικός Επιµελητής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», Γεώργιος Καλα-
βρουζιώτης και Αντώνιος Καλικούρδης, Επιµελητές της Παιδοκαρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία», Στέφανος Καλκατζής, 
συνεργάτης του Νοσηλευτηρίου «Υγεία», Παναγιώτης Καλόγρης, Επιµελητής Α' 
στο «Ωνάσειο Κ.Κ.», Γεώργιος Καπρίνης, συνεργάτης του Νοσηλευτηρίου 
«Υγεία», Ευστράτιος Κωλέτσης, Λέκτορας της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής Πατρών, Γεώργιος Κοντογιάννης, συνεργάτης του Νοσηλευτη-
ρίου «Metropolitan», Κωνσταντίνος Κοντραφούρης, Επιµελητής στο «Ωνάσειο 
Κ.Κ.», Χριστόφορος Κωτούλας, συνεργάτης του Νοσηλευτηρίου «Ιασώ» και 
Επιµελητής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του 401 Στρατιωτικού Νοσοκο-
µείου, Γεώργιος Λαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, Κωνσταντίνος Μαρκάκης, συνεργάτης του Νοσηλευ-
τηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Βασίλειος Λεπενός, συνεργάτης του Νοση-
λευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού» Δηµήτριος Μικρούλης, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής του «Δηµοκρίτειου» Πανεπιστηµίου Θράκης, 
Πέτρος Μίχος, τέως συνεργάτης του Νοσηευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» 
και νυν Συντονιστής Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου «ΚΑΤ».

Θεσσαλονίκη 2012.
1) Μ. Αργυρίου
2) Δ. Αγγουράς
3) Π. Δεδεηλίας
4) Μ. Παναγιώτου,
τέως ειδικευόµενοι του 
«Ευαγγελισµού»,
µε συναδέλφους τους
στη διάρκεια του Πανελλήνιου
Συνεδρίου της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α.

Ο Δηµήτριος Κάκαβος,
Δ/ντής της Α΄ ΚΡΧ Κλινικής 
του «Ευαγγελισµού»
την περίοδο 1996-2004.
Στο στιγµιότυπο µε τον 
Καθ. Ιωάννη Νανά, 
συνεργάτη του «Ευαγγελισµού»
στο πρόγραµµα µεταµοσχεύσεων

O Γ. Τζίφας, διευθυντεύων 
της Α΄ΚΡΧ Κλινικής
του «Ευαγγελισµού» 

την περίοδο 1991-1992

1 2 3 4

Ο Χρ. Λόλας, Δ/ντης της Β΄ ΚΡΧ του Ε.Σ.Υ., 
σε στιγµιότυπο του 2007,

µε τους «7 σοφούς» της Καρδιοχειρουργικής

Ο Καθ. Φ. Παναγόπουλος, 
Δ/ντης της Α΄ ΚΡΧ του Ε.Σ.Υ., 

σε στιγµιότυπο του 2004

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
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2001-2013594
1985: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. 
To Noσοκοµείο «Ευαγγελισµός» στην σηµερινή εποχή 

Το Noσοκοµείο «Ευαγγελισµός» 
στην εποχή του Ε.Σ.Υ.

Γεώργιος Τόλης
Ιδρυτής της Κλινικής 

και Διευθυντής 
την περίοδο 1971-1984

Άλκης Μιχάλης
Διευθυντής της Κλινικής 

την περίοδο 1984-1985

595

Το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός»

OΙ ΘΕΜΕΛΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΧ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ»

Η οµάδα του Πανεπιστηµίου 
“Loma-Lida”των Η.Π.Α. 
πραγµατοποίησε δύο 
επισκέψεις στον 
«Ευαγγελισµό», 
το 1968 και 1969. 
Aπό δεξιά 
προς αριστερά:
Α. Κονταξής, 
Π. Ζαφειρακόπουλος,
Χ. Σταθάτος, 
Wareham και Huge

Ο Γ. Τόλης, ιδρυτής και Δ/ντής της 
ΚΡΧ Κλινικής του «Ευαγγελισµού» 

την περίοδο προ του Ε.Σ.Υ.,
κατά την διάρκεια εγχείρησης.

Στιγµιότυπο του 1972

Γ. Τόλης Χρ. Σταθάτος

   Αλλαγές στη δοµή και το ανθρώπινο δυναµικό προκάλεσε η σύσταση του 
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, διαµορφώνοντας νέες συνθήκες και νέες 
ισορροπίες στην λειτουργία του Καρδιοχειρουργικού Τοµέα του Νοσοκοµείου 
«Ευαγγελισµός. Ως σηµαντικότερη εξέλιξη θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η 
δηµιουργία δυο Καρδιοχειρουργικών Κλινικών, ήτοι της Α' Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής, µε Διευθυντή τον Καθηγητή Φώτη Παναγόπουλο, ο οποίος 
µετακινήθηκε από το παράρτηµα της Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής 
του Νοσοκοµείου «Σωτηρία» υπό τον Καθηγητή Γρηγόριο Σκαλκέα, καθώς και 
της Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, µε Διευθυντή τον Χρήστο Λόλα, ο οποίος 
µετακινήθηκε από το Νοσοκοµείο «Αρεταίειο», όπου συνεργάζονταν µε την 
Πανεπιστηµιακή Κλινική του Καθηγητή Κωνσταντίνου Τούντα. Επιµελητής Α' 
ορίστηκε στην Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική ο Γεώργιος Τζίφας, µε Επιµελητές 
Β' τους Ευστράτιο Αποστολάκη και Αντώνιο Τσούκα, ενώ στη Β' σε θέση 
Επιµελητή Α' παρέµεινε ο Δηµήτριος Κάκαβος, µε Επιµελητές Β' τους 
Κωνσταντίνο Μπόλο και Χρήστο Χαρίτο. 

   Αλλαγές και εξελίξεις προέκυψαν εκ νέου το 1991, όταν ο Καθηγητής Φ. 
Παναγόπουλος αποχώρησε από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» για να βρεθεί 
και πάλι στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» της Θεσσαλονίκης, όπου και υπηρέτησε από 
το 1974 έως το 1981, υπό την καθοδήγηση και διεύθυνση του Καθηγητή 
Δηµήτριου Λαζαρίδη. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσµα ο Γ. Τζίφας να ασκεί 
καθήκοντα διευθυντή της κλινικής για ένα έτος, καθώς στη συνέχεια αποχώρησε 
και ο ίδιος για να εργαστεί στον ιδιωτικό τοµέα. Οι δυο κλινικές λειτούργησαν 
έκτοτε, δηλαδή από το 1992 και για πέντε συναπτά έτη, υπό την καθοδήγηση και 
διεύθυνση του Χ. Λόλα. Η Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική λειτούργησε και πάλι 
ανεξάρτητα από το 1996, όταν την διεύθυνσή της ανέλαβε ο Δ. Κάκαβος. Στην 
ίδια κλινική, θέση Επιµελητή Α' κατέλαβε ο Κ. Μπόλος, µετακινούµενος από τη 
Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, ενώ ως Επιµελητές Β' επιλέχθηκαν οι Α. Τσούκας 
και Παναγιώτης Δεδεηλίας. Τον Δ. Κάκαβο διαδέχτηκε, το 2004, ο Κ. Μπόλος, 
καθώς ο πρώτος συνταξιοδοτήθηκε. Στην Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, το 
1996, η µετακίνηση των Δ. Κάκαβου και Κ. Μπόλου, έφερε την αναβάθµιση του 
Χ. Χαρίτου σε Επιµελητή Α', ενώ τις θέσεις Επιµελητών Β' κατέλαβαν οι 
Μιχάλης Αργυρίου και Ιωάννης Κοκοτσάκης. Στη διαδικασία διαδοχής, ο 
Χρήστος Χαρίτος αναβαθµίστηκε σε Διευθυντή της εν λόγω κλινικής το 2004, 
µε την αποχώρηση του Χ. Λόλα. 

   Στις δυο Καρδιοχειρουργικές Κλινικές του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» 
εκπαιδεύτηκε µια σειρά Καρδιοχειρουργών, οι οποίοι κατά αλφαβητική σειρά 
ήταν: Δηµήτριος Αγγουράς, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ελένη Ανδρουτσοπούλου, συνεργάτης στο Νοσηλευτή-
ριο «Ιατρικό Αθηνών», Νικόλαος Αντωνόπουλος, Επιµελητής Β' της Καρδιο-
χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Ευστράτιος Αποστολά-
κης, Τακτικός Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Μιχάλης Αργυρίου, 
Διευθυντής της Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελι-
σµός», Γεώργιος Αστράς, Αναπληρωτής Διευθυντής της Γ' Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής στο «Ωνάσειο Κ.Κ.», Κωνσταντίνος Βουτετάκης, συνεργάτης του 
Νοσηλευτηρίου «Ευρωκλινική», Άρης Δαρούσης, Παναγιώτης Δεδεηλίας, 
Επιµελητής Α' της Α' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελι-
σµός», Θεόδωρος Ευστρατιάδης, συνεργάτης του Νοσηλευτηρίου «Υγεία», 
Χρήστος Ζώρας, συνεργάτης του Νοσηλευτηρίου «Ιασώ», Νικόλαος Θεάκος, 
Επικουρικός Επιµελητής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», Γεώργιος Καλα-
βρουζιώτης και Αντώνιος Καλικούρδης, Επιµελητές της Παιδοκαρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία», Στέφανος Καλκατζής, 
συνεργάτης του Νοσηλευτηρίου «Υγεία», Παναγιώτης Καλόγρης, Επιµελητής Α' 
στο «Ωνάσειο Κ.Κ.», Γεώργιος Καπρίνης, συνεργάτης του Νοσηλευτηρίου 
«Υγεία», Ευστράτιος Κωλέτσης, Λέκτορας της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής Πατρών, Γεώργιος Κοντογιάννης, συνεργάτης του Νοσηλευτη-
ρίου «Metropolitan», Κωνσταντίνος Κοντραφούρης, Επιµελητής στο «Ωνάσειο 
Κ.Κ.», Χριστόφορος Κωτούλας, συνεργάτης του Νοσηλευτηρίου «Ιασώ» και 
Επιµελητής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του 401 Στρατιωτικού Νοσοκο-
µείου, Γεώργιος Λαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, Κωνσταντίνος Μαρκάκης, συνεργάτης του Νοσηλευ-
τηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Βασίλειος Λεπενός, συνεργάτης του Νοση-
λευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού» Δηµήτριος Μικρούλης, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής του «Δηµοκρίτειου» Πανεπιστηµίου Θράκης, 
Πέτρος Μίχος, τέως συνεργάτης του Νοσηευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» 
και νυν Συντονιστής Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου «ΚΑΤ».

Θεσσαλονίκη 2012.
1) Μ. Αργυρίου
2) Δ. Αγγουράς
3) Π. Δεδεηλίας
4) Μ. Παναγιώτου,
τέως ειδικευόµενοι του 
«Ευαγγελισµού»,
µε συναδέλφους τους
στη διάρκεια του Πανελλήνιου
Συνεδρίου της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α.

Ο Δηµήτριος Κάκαβος,
Δ/ντής της Α΄ ΚΡΧ Κλινικής 
του «Ευαγγελισµού»
την περίοδο 1996-2004.
Στο στιγµιότυπο µε τον 
Καθ. Ιωάννη Νανά, 
συνεργάτη του «Ευαγγελισµού»
στο πρόγραµµα µεταµοσχεύσεων

O Γ. Τζίφας, διευθυντεύων 
της Α΄ΚΡΧ Κλινικής
του «Ευαγγελισµού» 

την περίοδο 1991-1992

1 2 3 4

Ο Χρ. Λόλας, Δ/ντης της Β΄ ΚΡΧ του Ε.Σ.Υ., 
σε στιγµιότυπο του 2007,

µε τους «7 σοφούς» της Καρδιοχειρουργικής

Ο Καθ. Φ. Παναγόπουλος, 
Δ/ντης της Α΄ ΚΡΧ του Ε.Σ.Υ., 

σε στιγµιότυπο του 2004

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
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Κωνσταντίνος ΜπόλοςΔηµήτριος ΚάκαβοςΦώτης Παναγόπουλος
Διευθυντής Κλινικής Ε.Σ.Υ. 
την περίοδο 1985 - 1991

Οι Αντ. Τσούκας (1) και Παν. Δεδεηλίας (2) µε µέλη του νοσηλευτικού προσωπικού

1985: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. 

Διευθυντής Κλινικής Ε.Σ.Υ. 
την περίοδο 1996 - 2007

Συντονιστής - Διευθυντής Κλινικής Ε.Σ.Υ. 
την περίοδο 2004 - 2013

Χρήστος Χαρίτος
Συντονιστής - Διευθυντής Κλινικής Ε.Σ.Υ. 

την περίοδο 2007 - σήµερα

To Noσοκοµείο «Ευαγγελισµός» στην σηµερινή εποχή 

   Άρης Ντεβέγια και Αλέξανδρος Ντέµης, συνεργάτες του Νοσηλευτηρίου 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Κωνσταντίνος Παζιούρος, Επικουρικός Επιµελητής 
της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής των Ιωαννίνων, Βίκτωρας 
Παναγιωτακόπουλος, Επιµελητής Α' της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου», Ματθαίος Παναγιώτου, Διευθυντής Καρδιο-
χειρουργικής Κλινικής στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Εµµανουήλ 
Παπαδάκης, Επιµελητής στο «Ωνάσειο Κ.Κ.», Λεωνίδας Παπασταύρου, συνερ-
γάτης του Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Μάριος Πατρώνης, 
ιδιώτης στην Αγγλία, Δηµήτριος Πρωτόγερος, Επιµελητής Α' στην Καρδιοχει-
ρουργική Κλινική του Νοσηλευτηρίου «Ερρίκος Ντυνάν», Κωνσταντίνος Σπη-
λιωτόπουλος, Fellow στον Καναδά, Πέτρος Σφυράκης, Διευθυντής προγράµµα-
τος µεταµοσχεύσεων στο «Ωνάσειο Κ.Κ.», Νικόλαος Σφύρας, Διευθυντής Καρ-
διοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο», Παναγιώτης Σχορε-
τσιανίτης, Επικουρικός Επιµελητής στο Νοσοκοµείο «Σισµανόγλειο», Ιωάννης 
Τούµπουλης, Λέκτορας της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, Σωτήριος Τσαγκάρης, συνεργάτης του Νοσηλευτηρίου «Ευρωκλινική, 
Αντώνιος Τσούκας, Διευθυντής της Α' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσο-
κοµείου «Ευαγγελισµός», Βασίλειος Φίλιας, συνεργάτης του Νοσηλευτηρίου 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Στυλιανή Φραγκουδάκη, Επιµελήτρια Α' της Καρδιο-
χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Σωκράτης Φραγκούλης, 
Επιµελητής Α' στο «Ωνάσειο Κ.Κ.», Νικόλαος Χακίµ, συνεργάτης της Παιδοκαρ-
διοχειρουργικής Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Μητέρα», Χρήστος Χαρίτος, 
Συντονιστής Διευθυντής της Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«Ευαγγελισµός», Ιωάννης Χλωρογιάννης, Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής Νοσηλευτηρίου «Ευρωκλινικής» και Μάζεν Χούρι, Διευθυντής της Β' 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο «Ωνασείο Κ.Κ.». Πρόσφατα ολοκλήρωσαν την 
ειδικότητά τους στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» οι Κωσταντίνος Βάχλας, 
Αντώνιος Κεµπάπης, Αντιγόνη Κολιοπούλου, Ιωάννης Μαµιδάκης, Ιωάννης 
Νενεκίδης, Βασίλειος Πάτρης, Σταµατία Πισπιρίγκου, Δηµήτριος Τζερτζεµέλης, 
Μιχάλης Τσαµασούλης και Παντελής Τσιπάς. 

Χρήστος Λόλας
Διευθυντής Κλινικής Ε.Σ.Υ. 
την περίοδο 1985 - 2004

   Στο τέλος του 2012, η σύνθεση των δύο κλινικών, µετά τις αναβαθµίσεις των 
στελεχών, έχει ως ακολούθως: 
Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική 
Κωνσταντίνος Μπόλος, Συντονιστής-Διευθυντής, Αντώνης Τσούκας, Διευθυντής, 
Παναγιώτης Δεδεηλίας, Επιµελητής Α και Βίκτωρ Παναγιωτακόπουλος, 
Επιµελητής Α', σε απόσπαση. Ειδικευόµενοι είναι οι Ηλίας Ιακωβάκης, Θεόδωρος 
Μαυροζίδης, Χρήστος Ηλίας, Αντώνης Ρουσσάκης και Μαρία-Στυλιανή 
Κολοκοτρώνη.
Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική 
Χρήστος Χαρίτος, Συντονιστής-Διευθυντής, Μιχάλης Αργυρίου, Διευθυντής, 
Ιωάννης Κοκοτσάκης, Επιµελητής Α'. Ειδικευόµενοι είναι οι Σωτήριος 
Κατσαρίδης, Δηµήτριος Τασσόπουλος, Χάρης Γεωργίου και Κ. Σουλτάνης. 

   Αναισθησιολογικά οι δύο κλινικές καλύπτονται περιοδικά από τα στελέχη των 
Αναισθησιολογικών Κλινικών του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός». Τεχνικοί 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας είναι οι Ευστράτιος Αναγνώστου, Μαρία Τζήµα και 
Πολυξένη Χελιδώνη, οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες και των δύο κλινικών. 

Μάζεν Χούρι Πέτρος Σφυράκης

ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ 
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ιωάννης Χλωρογιάννης Ματθαίος Παναγιώτου

Γενεύη 2007.
Μ. Αργυρίου,

Σ. Πράπας,
Β. Κωτσής,

Μ. Παναγιώτου

Ο Ίων Μπελένης,
στο µέσον, 
Δ/ντής της ΘΡΧ Κλινικής,
µε τους
Σωτήρη Μωραϊτη,
Αντώνιο Λουτσίδη,
Παναγιώτη Δεδεηλία
και Δηµήτριο Μυλωνάκη

Διευθυντές δηµοσίων και ιδιωτικών οµάδων που ειδικεύθηκαν
στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» 

Στράτος Αποστολάκης Μιχάλης Αργυρίου Γιώργος ΛαζόπουλοςΧριστόφορος Κωτούλας

Βίκτωρας 
Παναγιωτακόπουλος
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Ιωάννης 
Κοκοτσάκης

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 1985 - 2011
(Από το αρχείο του Χ. Χαρίτου) Τεχνικοί Εξωσωµατικής

Επί του πιεστηρίου: 
Ο Κ. Μπόλος συνταξιοδοτήθηκε 
στο τέλος του 2013

Στράτος Αναγνώστου

Μαρία Τζήµα

Πολυξένη Χελιδώνη
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Διευθυντής Κλινικής Ε.Σ.Υ. 
την περίοδο 1985 - 1991
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ρουργική Κλινική του Νοσηλευτηρίου «Ερρίκος Ντυνάν», Κωνσταντίνος Σπη-
λιωτόπουλος, Fellow στον Καναδά, Πέτρος Σφυράκης, Διευθυντής προγράµµα-
τος µεταµοσχεύσεων στο «Ωνάσειο Κ.Κ.», Νικόλαος Σφύρας, Διευθυντής Καρ-
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Συντονιστής - Διευθυντής Ε.Σ.Υ., 
Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» (2004 - 2013)

598

   Σύµφωνα µε τον µύθο του σπηλαίου, που φέρεται να χρησιµο-
ποιούσε συχνά στις διδασκαλίες του ο Πλάτωνας, ο άνθρωπος 
γεννιέται σ' ένα σπήλαιο σκοτεινό, µέσα στο οποίο δύσκολα µπο-
ρεί να κινηθεί, πόσο µάλλον να καταφέρει να ελευθερωθεί. Το 
σκοτάδι του λυτρώνει µονάχα µια φωτιά που σιγοκαίει πίσω του, 
µα δεν µπορεί να τον βοηθήσει να δει καθαρά… Μπροστά του 
προβάλλονται µόνο σκιές… Του εαυτού του, των ανθρώπων γύρω 
του, των πραγµάτων και των εννοιών… Η σπηλιά δεν είναι άλλη 
από τη µοίρα… Από το πεπρωµένο που κανείς άνθρωπος θεωρεί-
ται πως δεν µπορεί να ξεφύγει… Ο εγκλεισµός σε αυτή δεν σηµαι-
νει παρά την ανθρώπινη υποταγή στο αναπόφευκτο, στην πεποί-
θηση ότι δεν µπορεί να ελευθερωθεί προς το φως… Όµως αυτό 
σύµφωνα µε τον Πλάτωνα είναι ψευδές. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη 
δυνατότητα να αποκαλύψει τη διαφορά ανάµεσα στην µοίρα και 
στην ευκαιρία, ανάµεσα στην αναγκαιότητα και την επιλογή… 

   Τη διαφορά ανάµεσα στην µοίρα και την ευκαιρία, ο Κ. Κωνστα-
ντίνος Μπόλος την αποκαλύπτει σε πολύ νεαρή ηλικία. Μαθητής 
του Δηµοτικού ακόµη, σ' ένα µονοθέσιο σχολείο των Γόνων Λάρι-
σας, βλέπει στο «σκοτάδι» της ανέχειας το «φώς» της δυνατότη-
τας… «Το γεγονός ότι όλα τα παιδιά του Δηµοτικού κάναµε µαζί 
µάθηµα, το είδα σαν µια τεράστια δυνατότητα να αποκτήσω γνώ-
σεις. Από την τετάρτη τάξη γνώριζα ολόκληρη την ιστορία της επα-
νάστασης. Όλα κι όλα, τριάντα παιδιά. Και ένας σπουδαίος δάσκα-
λος…». Στα χρόνια της εφηβείας, γύρω στο 1960, ο Κ. Μπόλος 
αποκαλύπτει τη δυνατότητα ανάµεσα στην αναγκαιότητα και την 
επιλογή… «Είχα αποφασίσει πολύ νωρίς ότι θα γίνω γιατρός. Ο 
πατέρας µου ήταν κτηνοτρόφος και τα καλοκαίρια µετακοµίζαµε µε 
την οικογένεια στα Γρεβενά, για τη βοσκή των ζώων. Εκεί έβλεπα 
στις γιορτές και τις εκδηλώσεις, το σεβασµό προς το πρόσωπο του 
γιατρού και τις τιµές που του απέδιδαν και γοητευόµουνα. Όταν, 
λοιπόν, ο πατέρας έσφαζε ζώα για να τα πουλήσει, τον 
παρακολουθούσα. Έπαιρνα το συκώτι τους, το στοµάχι, την καρδιά 
τους και τα µελετούσα. Αργότερα, αναζήτησα τα βιβλία του Α. Krohn 
και διάβαζα µε τις ώρες Ανατοµία…». 

Π. Δεδεηλίας, Κ. Μπόλος και Στρ. Αποστολάκης

«Σήµερα, ο ιδιωτικός τοµέας 
εµφανίζει υπερτροφία οµάδων, 
ενώ ο δηµόσιος τοµέας 
υποβαθµίζεται διαρκώς».

Κωνσταντίνος
Μπόλος

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

   Το 1966, τα «δεσµά» της «σκοτεινής σπηλιάς» έχουν σπάσει. 
Ο Κ. Μπόλος απολαµβάνει πια το φως της «ελευθερίας», ως πρω-
τοετής φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του «Αριστοτέλειου» Πανεπι-
στήµιου Θεσσαλονίκης. Εκεί η ζωή του αποδεικνύει πως µπορεί 
να είναι πολύ γενναιόδωρη µε τους ανθρώπους που προκαλούν τη 
µοίρα τους… «Κατά τη διάρκεια της φοίτησής µου στην Ιατρική, έτυ-
χε να γνωρίσω τον αείµνηστο Αθανάσιο Οικονοµόπουλο, ο οποίος 
ήταν Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής στο Κέντρο Νο-
σηµάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος, νυν Νοσοκοµείο «Γ. Παπανι-
κολάου». Ήταν το 1969, όταν για πρώτη φορά στη ζωή µου παρα-
κολούθησα επέµβαση ανοιχτής καρδιάς, µια αντικατάσταση βαλβί-
δας. Μεγάλη µορφή της ελληνικής Θωρακοχειρουργικής, ένας 
άνθρωπος σε µια εποχή που τέτοιες τεχνικές έµοιαζαν εξωπραγµα-
τικές, προχωρούσε σε αντικατάσταση τµήµατος του οισοφάγου µε 
παχύ έντερο. Σε εκείνον τον λαµπρό «τεχνίτη» της Χειρουργικής 
οφείλω την απόφασή µου να ασχοληθώ µε την Καρδιοχειρουργική…». 

   Λίγα χρόνια αργότερα, η ζωή γίνεται ακόµη πιο γενναιόδωρη 
µαζί του… Ολοκληρώνοντας την ειδίκευσή του στην Γενική Χει-
ρουργική δίπλα στον Α. Οικονοµόπουλο, εντάσσεται ως ειδικευό-
µενος Καρδιοχειρουργός σε µια από τις σπουδαιότερες κλινικές 
της εποχής. Στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου 
«Ευαγγελισµός», δίπλα στον Γεώργιο Τόλη. «Θεωρώ τον Γ. Τόλη, 
«γενάρχη» της ελληνικής Καρδιοχειρουργικής. Εκείνος οργάνωσε, 
συστηµατοποίησε την ειδικότητα στην χώρα, εκείνος, µε την σύµ-
πραξη του Α. Μιχάλη που µόλις είχε επιστρέψει από την Αµερική, 
πραγµατοποίησε τις πρώτες αορτοστεφανιαίες παρακάµψεις, αλλά-
ζοντας τα µέχρι τότε δεδοµένα που ήθελαν τους ασθενείς να οδεύ-
ουν στο εξωτερικό για αναζήτηση αντίστοιχης παρέµβασης…». 

   Το πεπρωµένο του έχει πια αντιµετωπιστεί. Ήδη από το 1985, 
αποτελεί µέλος της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«Ευαγγελισµός» η οποία λειτουργεί υπό την διεύθυνση του Χρή-
στου Λόλα, καθώς έχει ενταχθεί στο Ε.Σ.Υ.. Η υπέρβαση από το 
αναπόφευκτο στο δυνατό έχει επιτευχθεί. Λίγο πριν την τελική 
«δοκιµασία», ο Κ. Μπόλος αναζητά να εφοδιαστεί µε τα στοιχεία 
εκείνα που χρόνια τώρα οδηγούν την πορεία του προς το στόχο. 
Τη γνώση και την εµπειρία. «Έχοντας ήδη κατανοήσει πόσο δύσκο-
λη και πόσο απαιτητική είναι η ειδικότητα της Καρδιοχειρουργικής, 
αποφάσισα να φύγω για µετεκπαίδευση στο εξωτερικό, ώστε να 
µπορέσω να αποκτήσω περισσότερες γνώσεις και να εξοικειωθώ 
και µε αντικείµενα που δεν γνώριζα. Επέλεξα το Μεταµοσχευτικό 
Κέντρο Καρδιάς στο Παρίσι, εκεί που ο C. Cabrol πραγµατοποίησε 
την πρώτη επιτυχή µεταµόσχευση καρδιάς στην Ευρώπη. Θήτευσα 
για µια διετία στο πλευρό του σπουδαίου A. Carpentier, πρωτοπό-
ρου Χειρουργού, σε ένα νοσοκοµείο όπου πραγµατοποιούνταν περί 
τις 210 µεταµοσχεύσεις καρδιάς το χρόνο. Αποκόµισα πολλά από 
την παραµονή µου εκεί…». 

   Με την επιστροφή του από τη Γαλλία, το 1990, ο Κ. Μπόλος 
συµµετέχει στην πρώτη επιτυχή µεταµόσχευση καρδιάς που 
λαµβάνει χώρα στο νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» από τον Χ. Λόλα. 
«Καταφέραµε αυτό που έµοιαζε ακατόρθωτο. Προσφέραµε ελπίδα 
σε ανθρώπους που είχαν εγκαταλείψει την προσπάθεια, ζωντανέ-
ψαµε το όνειρο. Δυστυχώς, οι µεταµοσχεύσεις δεν προχώρησαν στο 
εν λόγω ίδρυµα, όπως πολύ εύλογα θα περίµενε κανείς. Υπήρξαν 
πολλά εµπόδια, πολλά συµφέροντα…».

   Κάθε αναζήτηση, υποστηρίζει ένας σύγχρονος φιλόσοφος, ξεκι-
νά µε την τύχη του πρωτάρη. Και τελειώνει µε µια δύσκολη «δοκι-
µασία». Αυτή του νικητή. Στην αναζήτηση της εξόδου από την 
«σπηλιά» του µύθου, ο Κ. Μπόλος στάθηκε αναµφισβήτητα τυχε-
ρός. Το 2004, καλείται πια να δώσει την τελική «δοκιµασία», ανα-
λαµβάνοντας τη θέση του Διευθυντή της Α' Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός». Της κλινικής στην 
οποία ανδρώθηκε και ωρίµασε ως άνθρωπος και ως επιστήµονας, 
της κλινικής στην οποία γεύτηκε κάποιες από τις σηµαντικότερες 
επιτυχίες της καριέρας ως µέλος ιστορικών οµάδων. Στην τελική 
«δοκιµασία», νιώθει πως θα µπορούσε να προσφέρει περισσότε-
ρα… «Ο «Ευαγγελισµός» πολεµήθηκε από την αρχή. Σχεδόν σαρά-
ντα ολόκληρα χρόνια τώρα και δεν κατάφεραν οι εκάστοτε διοική-
σεις να παρέχουν µια δεύτερη αίθουσα χειρουργείου στις οµάδες 
των κλινικών. Σήµερα, ο ιδιωτικός τοµέας εµφανίζει υπερτροφία 
οµάδων, ενώ ο δηµόσιος τοµέας υποβαθµίζεται διαρκώς. Κι όµως. 
Στα δηµόσια νοσοκοµεία γίνεται η εκπαίδευση των νέων Καρδιοχει-
ρουργών. Εδώ παράγεται έρευνα. Προσπαθώ όσο µπορώ να αλλά-
ξω την κρατούσα κατάσταση…». 

   Μόνο ένα πράγµα κάνει αδύνατη την πραγµατοποίηση ενός 
ονείρου: ο φόβος της αποτυχίας. Και ο Κ. Μπόλος δεν κρατά στην 
ψυχή του τέτοιο φόβο. Από τα λιβάδια της Λάρισας και τα φαράγ-
για Γρεβενών όπου µεγάλωσε έµαθε να επιµένει και να υποµένει, 
να αφιερώνεται και να αναγνωρίζει, να περιµένει και να ελπίζει. 
Με όποιο κόστος. «Κανένας δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπέ-
φερε όταν αποφάσισε να αναζητήσει και να κυνηγήσει τα όνειρά 
του. Χρειάζεται επιµονή, υποµονή και 
καρδιά. Όταν όµως έρθει η στιγµή που 
θα συναντηθείς µε το όνειρο, τότε είσαι 
πια ευτυχισµένος. Γιατί εκεί που είναι το 
όνειρο, εκεί η καρδιά χτυπά από 
ευτυχία…». 
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   Σύµφωνα µε τον µύθο του σπηλαίου, που φέρεται να χρησιµο-
ποιούσε συχνά στις διδασκαλίες του ο Πλάτωνας, ο άνθρωπος 
γεννιέται σ' ένα σπήλαιο σκοτεινό, µέσα στο οποίο δύσκολα µπο-
ρεί να κινηθεί, πόσο µάλλον να καταφέρει να ελευθερωθεί. Το 
σκοτάδι του λυτρώνει µονάχα µια φωτιά που σιγοκαίει πίσω του, 
µα δεν µπορεί να τον βοηθήσει να δει καθαρά… Μπροστά του 
προβάλλονται µόνο σκιές… Του εαυτού του, των ανθρώπων γύρω 
του, των πραγµάτων και των εννοιών… Η σπηλιά δεν είναι άλλη 
από τη µοίρα… Από το πεπρωµένο που κανείς άνθρωπος θεωρεί-
ται πως δεν µπορεί να ξεφύγει… Ο εγκλεισµός σε αυτή δεν σηµαι-
νει παρά την ανθρώπινη υποταγή στο αναπόφευκτο, στην πεποί-
θηση ότι δεν µπορεί να ελευθερωθεί προς το φως… Όµως αυτό 
σύµφωνα µε τον Πλάτωνα είναι ψευδές. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη 
δυνατότητα να αποκαλύψει τη διαφορά ανάµεσα στην µοίρα και 
στην ευκαιρία, ανάµεσα στην αναγκαιότητα και την επιλογή… 

   Τη διαφορά ανάµεσα στην µοίρα και την ευκαιρία, ο Κ. Κωνστα-
ντίνος Μπόλος την αποκαλύπτει σε πολύ νεαρή ηλικία. Μαθητής 
του Δηµοτικού ακόµη, σ' ένα µονοθέσιο σχολείο των Γόνων Λάρι-
σας, βλέπει στο «σκοτάδι» της ανέχειας το «φώς» της δυνατότη-
τας… «Το γεγονός ότι όλα τα παιδιά του Δηµοτικού κάναµε µαζί 
µάθηµα, το είδα σαν µια τεράστια δυνατότητα να αποκτήσω γνώ-
σεις. Από την τετάρτη τάξη γνώριζα ολόκληρη την ιστορία της επα-
νάστασης. Όλα κι όλα, τριάντα παιδιά. Και ένας σπουδαίος δάσκα-
λος…». Στα χρόνια της εφηβείας, γύρω στο 1960, ο Κ. Μπόλος 
αποκαλύπτει τη δυνατότητα ανάµεσα στην αναγκαιότητα και την 
επιλογή… «Είχα αποφασίσει πολύ νωρίς ότι θα γίνω γιατρός. Ο 
πατέρας µου ήταν κτηνοτρόφος και τα καλοκαίρια µετακοµίζαµε µε 
την οικογένεια στα Γρεβενά, για τη βοσκή των ζώων. Εκεί έβλεπα 
στις γιορτές και τις εκδηλώσεις, το σεβασµό προς το πρόσωπο του 
γιατρού και τις τιµές που του απέδιδαν και γοητευόµουνα. Όταν, 
λοιπόν, ο πατέρας έσφαζε ζώα για να τα πουλήσει, τον 
παρακολουθούσα. Έπαιρνα το συκώτι τους, το στοµάχι, την καρδιά 
τους και τα µελετούσα. Αργότερα, αναζήτησα τα βιβλία του Α. Krohn 
και διάβαζα µε τις ώρες Ανατοµία…». 

Π. Δεδεηλίας, Κ. Μπόλος και Στρ. Αποστολάκης

«Σήµερα, ο ιδιωτικός τοµέας 
εµφανίζει υπερτροφία οµάδων, 
ενώ ο δηµόσιος τοµέας 
υποβαθµίζεται διαρκώς».

Κωνσταντίνος
Μπόλος

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

   Το 1966, τα «δεσµά» της «σκοτεινής σπηλιάς» έχουν σπάσει. 
Ο Κ. Μπόλος απολαµβάνει πια το φως της «ελευθερίας», ως πρω-
τοετής φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του «Αριστοτέλειου» Πανεπι-
στήµιου Θεσσαλονίκης. Εκεί η ζωή του αποδεικνύει πως µπορεί 
να είναι πολύ γενναιόδωρη µε τους ανθρώπους που προκαλούν τη 
µοίρα τους… «Κατά τη διάρκεια της φοίτησής µου στην Ιατρική, έτυ-
χε να γνωρίσω τον αείµνηστο Αθανάσιο Οικονοµόπουλο, ο οποίος 
ήταν Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής στο Κέντρο Νο-
σηµάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος, νυν Νοσοκοµείο «Γ. Παπανι-
κολάου». Ήταν το 1969, όταν για πρώτη φορά στη ζωή µου παρα-
κολούθησα επέµβαση ανοιχτής καρδιάς, µια αντικατάσταση βαλβί-
δας. Μεγάλη µορφή της ελληνικής Θωρακοχειρουργικής, ένας 
άνθρωπος σε µια εποχή που τέτοιες τεχνικές έµοιαζαν εξωπραγµα-
τικές, προχωρούσε σε αντικατάσταση τµήµατος του οισοφάγου µε 
παχύ έντερο. Σε εκείνον τον λαµπρό «τεχνίτη» της Χειρουργικής 
οφείλω την απόφασή µου να ασχοληθώ µε την Καρδιοχειρουργική…». 

   Λίγα χρόνια αργότερα, η ζωή γίνεται ακόµη πιο γενναιόδωρη 
µαζί του… Ολοκληρώνοντας την ειδίκευσή του στην Γενική Χει-
ρουργική δίπλα στον Α. Οικονοµόπουλο, εντάσσεται ως ειδικευό-
µενος Καρδιοχειρουργός σε µια από τις σπουδαιότερες κλινικές 
της εποχής. Στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου 
«Ευαγγελισµός», δίπλα στον Γεώργιο Τόλη. «Θεωρώ τον Γ. Τόλη, 
«γενάρχη» της ελληνικής Καρδιοχειρουργικής. Εκείνος οργάνωσε, 
συστηµατοποίησε την ειδικότητα στην χώρα, εκείνος, µε την σύµ-
πραξη του Α. Μιχάλη που µόλις είχε επιστρέψει από την Αµερική, 
πραγµατοποίησε τις πρώτες αορτοστεφανιαίες παρακάµψεις, αλλά-
ζοντας τα µέχρι τότε δεδοµένα που ήθελαν τους ασθενείς να οδεύ-
ουν στο εξωτερικό για αναζήτηση αντίστοιχης παρέµβασης…». 

   Το πεπρωµένο του έχει πια αντιµετωπιστεί. Ήδη από το 1985, 
αποτελεί µέλος της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«Ευαγγελισµός» η οποία λειτουργεί υπό την διεύθυνση του Χρή-
στου Λόλα, καθώς έχει ενταχθεί στο Ε.Σ.Υ.. Η υπέρβαση από το 
αναπόφευκτο στο δυνατό έχει επιτευχθεί. Λίγο πριν την τελική 
«δοκιµασία», ο Κ. Μπόλος αναζητά να εφοδιαστεί µε τα στοιχεία 
εκείνα που χρόνια τώρα οδηγούν την πορεία του προς το στόχο. 
Τη γνώση και την εµπειρία. «Έχοντας ήδη κατανοήσει πόσο δύσκο-
λη και πόσο απαιτητική είναι η ειδικότητα της Καρδιοχειρουργικής, 
αποφάσισα να φύγω για µετεκπαίδευση στο εξωτερικό, ώστε να 
µπορέσω να αποκτήσω περισσότερες γνώσεις και να εξοικειωθώ 
και µε αντικείµενα που δεν γνώριζα. Επέλεξα το Μεταµοσχευτικό 
Κέντρο Καρδιάς στο Παρίσι, εκεί που ο C. Cabrol πραγµατοποίησε 
την πρώτη επιτυχή µεταµόσχευση καρδιάς στην Ευρώπη. Θήτευσα 
για µια διετία στο πλευρό του σπουδαίου A. Carpentier, πρωτοπό-
ρου Χειρουργού, σε ένα νοσοκοµείο όπου πραγµατοποιούνταν περί 
τις 210 µεταµοσχεύσεις καρδιάς το χρόνο. Αποκόµισα πολλά από 
την παραµονή µου εκεί…». 

   Με την επιστροφή του από τη Γαλλία, το 1990, ο Κ. Μπόλος 
συµµετέχει στην πρώτη επιτυχή µεταµόσχευση καρδιάς που 
λαµβάνει χώρα στο νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» από τον Χ. Λόλα. 
«Καταφέραµε αυτό που έµοιαζε ακατόρθωτο. Προσφέραµε ελπίδα 
σε ανθρώπους που είχαν εγκαταλείψει την προσπάθεια, ζωντανέ-
ψαµε το όνειρο. Δυστυχώς, οι µεταµοσχεύσεις δεν προχώρησαν στο 
εν λόγω ίδρυµα, όπως πολύ εύλογα θα περίµενε κανείς. Υπήρξαν 
πολλά εµπόδια, πολλά συµφέροντα…».

   Κάθε αναζήτηση, υποστηρίζει ένας σύγχρονος φιλόσοφος, ξεκι-
νά µε την τύχη του πρωτάρη. Και τελειώνει µε µια δύσκολη «δοκι-
µασία». Αυτή του νικητή. Στην αναζήτηση της εξόδου από την 
«σπηλιά» του µύθου, ο Κ. Μπόλος στάθηκε αναµφισβήτητα τυχε-
ρός. Το 2004, καλείται πια να δώσει την τελική «δοκιµασία», ανα-
λαµβάνοντας τη θέση του Διευθυντή της Α' Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός». Της κλινικής στην 
οποία ανδρώθηκε και ωρίµασε ως άνθρωπος και ως επιστήµονας, 
της κλινικής στην οποία γεύτηκε κάποιες από τις σηµαντικότερες 
επιτυχίες της καριέρας ως µέλος ιστορικών οµάδων. Στην τελική 
«δοκιµασία», νιώθει πως θα µπορούσε να προσφέρει περισσότε-
ρα… «Ο «Ευαγγελισµός» πολεµήθηκε από την αρχή. Σχεδόν σαρά-
ντα ολόκληρα χρόνια τώρα και δεν κατάφεραν οι εκάστοτε διοική-
σεις να παρέχουν µια δεύτερη αίθουσα χειρουργείου στις οµάδες 
των κλινικών. Σήµερα, ο ιδιωτικός τοµέας εµφανίζει υπερτροφία 
οµάδων, ενώ ο δηµόσιος τοµέας υποβαθµίζεται διαρκώς. Κι όµως. 
Στα δηµόσια νοσοκοµεία γίνεται η εκπαίδευση των νέων Καρδιοχει-
ρουργών. Εδώ παράγεται έρευνα. Προσπαθώ όσο µπορώ να αλλά-
ξω την κρατούσα κατάσταση…». 

   Μόνο ένα πράγµα κάνει αδύνατη την πραγµατοποίηση ενός 
ονείρου: ο φόβος της αποτυχίας. Και ο Κ. Μπόλος δεν κρατά στην 
ψυχή του τέτοιο φόβο. Από τα λιβάδια της Λάρισας και τα φαράγ-
για Γρεβενών όπου µεγάλωσε έµαθε να επιµένει και να υποµένει, 
να αφιερώνεται και να αναγνωρίζει, να περιµένει και να ελπίζει. 
Με όποιο κόστος. «Κανένας δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπέ-
φερε όταν αποφάσισε να αναζητήσει και να κυνηγήσει τα όνειρά 
του. Χρειάζεται επιµονή, υποµονή και 
καρδιά. Όταν όµως έρθει η στιγµή που 
θα συναντηθείς µε το όνειρο, τότε είσαι 
πια ευτυχισµένος. Γιατί εκεί που είναι το 
όνειρο, εκεί η καρδιά χτυπά από 
ευτυχία…». 
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600Αντώνιος 
Τσούκας

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός»

   Μια από τις θεµελιώδεις βουδιστικές διδασκαλίες, που εµφανί-
ζεται συχνά στα αρχαιότερα θρησκευτικά κείµενα, αναφέρεται στις 
«τέσσερις ευγενείς αλήθειες», τις αλήθειες που ορίζουν την ύπαρ-
ξή µας και µας παρέχουν την δυνατότητα να οδηγηθούµε στην 
«φώτιση». Υπό την ευρεία έννοια, αυτές οι τέσσερις αλήθειες σχε-
τίζονται µε τη φύση, την προέλευση και την ατραπό που οδηγεί 
στην απελευθέρωση από την οδύνη, την απελευθέρωση από τον 
πόνο που στοιχειώνει ενίοτε τη ζωή µας και της στερεί την χαρά 
της ηρεµίας και της πλήρωσης… 

«Λέω, ο Θεός είχε για µένα 
αυτά τα σχέδια και αυτά υποστηρίζω. 

Και πια είµαι ήρεµος…».        

   Αυτή η «αλήθεια» ευθύνεται για την εµπλοκή του Α. Τσούκα µε 
την Καρδιοχειρουργική… «Έχοντας αυτή την «εµµονή» µε την 
Ορθοπεδική, ξεκίνησα αµέσως µετά το πέρας των σπουδών µου 
ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, στο Νοσοκοµείο «Αρεταίειο». 
Διέκοψα, όµως, για να υπηρετήσω την στρατιωτική µου θητεία, όταν 
εντελώς µοιραία δέχτηκα απόσπαση στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., όπου και είχα 
την ευκαιρία να συνεχίσω την ειδίκευσή µου. Το διάστηµα 
εκείνο, ο Γεώργιος Σανούδος είχε ξεκινήσει Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα στο ίδρυµα και χρειάζονταν βοήθεια. Ρωτήθηκα αν 
θέλω να ενταχθώ στην κλινική του και το έκανα. Χωρίς να σκεφτώ 
ιδιαίτερα πολύ, αποδεχόµενος πως όλα συµβαίνουν για κάποιο 
λόγο, κατέληξα πως το µέλλον µου ανήκει στην Καρδιοχειρουργι-
κή…». Τα χρόνια που ακολουθούν βρίσκουν τον Α. Τσούκα στην 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», να 
ειδικεύεται στο πλευρό των κορυφαίων της εποχής: Α. Κονταξή, 
Φώτιου Παναγόπουλου και Χρήστου Λόλα. 
   
   «Υπάρχει το µονοπάτι έξω από τον πόνο»… Το µονοπάτι που 
υπόσχεται ηρεµία, πλήρωση και φώτιση… Τη φώτιση εκείνη που 
εξηγεί πως στην πορεία της ζωής ο πόνος που βιώθηκε είχε λόγο 
ύπαρξης, τη φώτιση που επιβεβαιώνει πως οι επιλογές που έγιναν 
ήταν ορθές, τη φώτιση που ευγνωµονεί για τα όσα κερδήθηκαν ή 
όχι στο δρόµο… «Έχω αφιερώσει τη ζωή µου σε αυτή την κλινική 
και δηλώνω πως δεν το µετάνιωσα. Καµιά φορά σκέφτοµαι πως 
έπρεπε να είχα φύγει για το εξωτερικό, ώστε να µετεκπαιδευτώ και 
να βελτιωθώ στην ειδικότητα. Δεν βρέθηκα έξω από την χώρα, 
παρά µόνο για κάποιες 3µηνες επισκέψεις σε Καρδιοχειρουργικά 
Κέντρα της Αγγλίας, όπου φρόντιζα να ενηµερωθώ για νέες τεχνι-
κές. Δεν κατάφερα, όµως, να φύγω για έξι µήνες, ένα χρόνο, ή 
παραπάνω, όπως έκαναν άλλοι συνάδελφοι. Πιστεύω πως η µετεκ-
παίδευση στο εξωτερικό δίνει στον Χειρουργό αυτοπεποίθηση, τον 
βοηθάει στην ψυχολογία του και αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Χωρίς 
να πιστεύω, βέβαια, ότι στην Ελλάδα η εκπαίδευση δεν είναι επαρ-
κής. Απλά, είναι θέµα ψυχολογίας. Δεν τα κατάφερα… Κάθε φορά 
που ετοιµαζόµουν να φύγω, κάτι συνέβαινε… Πότε οικογενειακό 
θέµα, πότε κοινωνικοί λόγοι… Τώρα πια έπαψα να το σκέφτοµαι... 
Έτσι λέω, ο Θεός είχε για µένα αυτά τα σχέδια και αυτά υποστη-
ρίζω. Και πια είµαι ήρεµος…».        

   Για να καταφέρει κανείς να κατακτήσει τις «τέσσερις ευγενείς 
αλήθειες», όπως αυτές εκφράστηκαν από τον Βούδα, απαιτείται, 
σύµφωνα µε τη διδασκαλία, ο «µαθητής» να κατέχει ορθή αντί-
ληψη, ορθή πρόθεση, ορθή συµπεριφορά και ορθή δράση, ορθή 
προσπάθεια και ορθούς πόρους ζωής, ορθή σκέψη και ορθή συ-
γκέντρωση. Να υποµείνει επίπονες εµπειρίες και οριακές καταστά-
σεις, να αποφύγει να αναλώσει τον εαυτό του σε ακραίες ή υλικές 
απολαύσεις, να στοχάζεται και να ευγνωµονεί για τα κεκτηµένα και 
τις «απώλειες». Ο Αντώνιος Τσούκας βρίσκεται αδιαµφισβήτητα 
στο σωστό «µονοπάτι»…   Ο Αντώνιος Τσούκας µε τον Παναγιώτη Δεδεηλία

   «…Πήχτωσε το βράδυ. Λιγόστεψε κι ο αχός απ' τα κυπαρίσσια. 
Ανάψανε οι λαµπάδες τ' ουρανού. Όλα ήταν γάλα. Γάλα, λουλάκι 
και σπίθες. Το ποτάµι µουρµούριζε µες στον ύπνο του κρυφά 
παραµιλητά. Το παιδί κείνο το βράδυ δεν κοιµήθηκε, ολόκληρο το 
βράδυ. Έγραφε το πιο πικρό, το πιο µεγάλο του παραµύθι. Την 
αυγή ξεκίνησε. Ήταν παρηγορηµένο. Είχε καταφέρει όλη τη νύχτα 
να µετρήσει τ' άστρα. Να τα µετρήσει όλα, σιγά-σιγά, ένα-ένα... 
Όλα. Και τα βρήκε σωστά…». 

«Η χρήση βλαστοκυττάρων υπόσχεται να λύσει προβλήµατα 
στην καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ οι νέες συσκευές καρδιακής 
υποστήριξης µπορούν να προσφέρουν λύση για µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών, θα είναι αλµατώδης. Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον…».

601Παναγιώτης
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Επιµελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός»

   «Υπάρχει πόνος»… Αυτή είναι η πρώτη «ευγενής αλήθεια»… 
Αλήθεια που ο Αντώνιος Τσούκας γνωρίζει στην τρυφερή ηλικία 
των 15 ετών… «Θα χαρακτήριζα τα παιδικά µου χρόνια ήρεµα και 
ευτυχισµένα. Γεννήθηκα και µεγάλωσα στο Ηράκλειο Αττικής, εκεί 
πήγα σχολείο, εκεί έκανα τους πρώτους φίλους. Ήταν ωραία χρόνια, 
αγνά… Δυστυχώς, το 1970 -ήµουνα µαθητής της τρίτης Γυµνασίου 
τότε-, ο πατέρας µου είχε ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό δυστύχηµα. 
Έπρεπε να µείνει καθηλωµένος σε κλινική για περίπου ένα χρόνο. 
Ήταν πραγµατικά µια πολύ οδυνηρή εµπειρία που στιγµάτισε τη ζωή 
µου…».  

   «Υπάρχει η αιτία, η πηγή του πόνου»… Έτσι ορίζεται η δεύτερη 
«ευγενής αλήθεια»… Η οδύνη που προκαλεί στην ψυχή του Α. 
Τσούκα το δυστύχηµα του πατέρα του, έχει ένα σκοπό... Να του 
δείξει τον δρόµο που πρέπει να ακολουθήσει στη ζωή του… Να 
τον κάνει να «δει» για πρώτη φορά ποιο θα είναι το µέλλον του… 
«Βλέποντας τον πατέρα µου καθηλωµένο, αποφάσισα πως θα αφιέ-
ρωνα τη ζωή µου στην Ιατρική και πιο συγκεκριµένα στην Ορθοπε-
δική. Έβαλα, λοιπόν, στόχο και ξεκίνησα το διάβασµα. Δεν δυσκο-
λεύτηκα και πολύ, οφείλω να πω. Πέρασα τις εξετάσεις και εισήχθη-
κα στην Ιατρική Σχολή Αθηνών µε πολύ καλή σειρά. Ολοκλήρωσα τις 
σπουδές µου σε έξι χρόνια ακριβώς, λαµβάνοντας υποτροφίες καθ' 
όλη τη διάρκεια των φοιτητικών µου σπουδών…».

   «Υπάρχει η παύση του πόνου»… Η τρίτη «ευγενής αλήθεια» ζητά 
από τον άνθρωπο να ενεργήσει στοχαστικά, να απαλλαγεί από 
σταθερές, παγιωµένες απόψεις και προκαταλήψεις, να επιδείξει 
ένα ειδικό είδος προθυµίας, έτσι ώστε να µελετήσει, να εξερευνή-
σει και να «διαβάσει» πίσω από το «φανερό»... 
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Τσούκας

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός»

   Μια από τις θεµελιώδεις βουδιστικές διδασκαλίες, που εµφανί-
ζεται συχνά στα αρχαιότερα θρησκευτικά κείµενα, αναφέρεται στις 
«τέσσερις ευγενείς αλήθειες», τις αλήθειες που ορίζουν την ύπαρ-
ξή µας και µας παρέχουν την δυνατότητα να οδηγηθούµε στην 
«φώτιση». Υπό την ευρεία έννοια, αυτές οι τέσσερις αλήθειες σχε-
τίζονται µε τη φύση, την προέλευση και την ατραπό που οδηγεί 
στην απελευθέρωση από την οδύνη, την απελευθέρωση από τον 
πόνο που στοιχειώνει ενίοτε τη ζωή µας και της στερεί την χαρά 
της ηρεµίας και της πλήρωσης… 

«Λέω, ο Θεός είχε για µένα 
αυτά τα σχέδια και αυτά υποστηρίζω. 

Και πια είµαι ήρεµος…».        

   Αυτή η «αλήθεια» ευθύνεται για την εµπλοκή του Α. Τσούκα µε 
την Καρδιοχειρουργική… «Έχοντας αυτή την «εµµονή» µε την 
Ορθοπεδική, ξεκίνησα αµέσως µετά το πέρας των σπουδών µου 
ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, στο Νοσοκοµείο «Αρεταίειο». 
Διέκοψα, όµως, για να υπηρετήσω την στρατιωτική µου θητεία, όταν 
εντελώς µοιραία δέχτηκα απόσπαση στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., όπου και είχα 
την ευκαιρία να συνεχίσω την ειδίκευσή µου. Το διάστηµα 
εκείνο, ο Γεώργιος Σανούδος είχε ξεκινήσει Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα στο ίδρυµα και χρειάζονταν βοήθεια. Ρωτήθηκα αν 
θέλω να ενταχθώ στην κλινική του και το έκανα. Χωρίς να σκεφτώ 
ιδιαίτερα πολύ, αποδεχόµενος πως όλα συµβαίνουν για κάποιο 
λόγο, κατέληξα πως το µέλλον µου ανήκει στην Καρδιοχειρουργι-
κή…». Τα χρόνια που ακολουθούν βρίσκουν τον Α. Τσούκα στην 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», να 
ειδικεύεται στο πλευρό των κορυφαίων της εποχής: Α. Κονταξή, 
Φώτιου Παναγόπουλου και Χρήστου Λόλα. 
   
   «Υπάρχει το µονοπάτι έξω από τον πόνο»… Το µονοπάτι που 
υπόσχεται ηρεµία, πλήρωση και φώτιση… Τη φώτιση εκείνη που 
εξηγεί πως στην πορεία της ζωής ο πόνος που βιώθηκε είχε λόγο 
ύπαρξης, τη φώτιση που επιβεβαιώνει πως οι επιλογές που έγιναν 
ήταν ορθές, τη φώτιση που ευγνωµονεί για τα όσα κερδήθηκαν ή 
όχι στο δρόµο… «Έχω αφιερώσει τη ζωή µου σε αυτή την κλινική 
και δηλώνω πως δεν το µετάνιωσα. Καµιά φορά σκέφτοµαι πως 
έπρεπε να είχα φύγει για το εξωτερικό, ώστε να µετεκπαιδευτώ και 
να βελτιωθώ στην ειδικότητα. Δεν βρέθηκα έξω από την χώρα, 
παρά µόνο για κάποιες 3µηνες επισκέψεις σε Καρδιοχειρουργικά 
Κέντρα της Αγγλίας, όπου φρόντιζα να ενηµερωθώ για νέες τεχνι-
κές. Δεν κατάφερα, όµως, να φύγω για έξι µήνες, ένα χρόνο, ή 
παραπάνω, όπως έκαναν άλλοι συνάδελφοι. Πιστεύω πως η µετεκ-
παίδευση στο εξωτερικό δίνει στον Χειρουργό αυτοπεποίθηση, τον 
βοηθάει στην ψυχολογία του και αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Χωρίς 
να πιστεύω, βέβαια, ότι στην Ελλάδα η εκπαίδευση δεν είναι επαρ-
κής. Απλά, είναι θέµα ψυχολογίας. Δεν τα κατάφερα… Κάθε φορά 
που ετοιµαζόµουν να φύγω, κάτι συνέβαινε… Πότε οικογενειακό 
θέµα, πότε κοινωνικοί λόγοι… Τώρα πια έπαψα να το σκέφτοµαι... 
Έτσι λέω, ο Θεός είχε για µένα αυτά τα σχέδια και αυτά υποστη-
ρίζω. Και πια είµαι ήρεµος…».        

   Για να καταφέρει κανείς να κατακτήσει τις «τέσσερις ευγενείς 
αλήθειες», όπως αυτές εκφράστηκαν από τον Βούδα, απαιτείται, 
σύµφωνα µε τη διδασκαλία, ο «µαθητής» να κατέχει ορθή αντί-
ληψη, ορθή πρόθεση, ορθή συµπεριφορά και ορθή δράση, ορθή 
προσπάθεια και ορθούς πόρους ζωής, ορθή σκέψη και ορθή συ-
γκέντρωση. Να υποµείνει επίπονες εµπειρίες και οριακές καταστά-
σεις, να αποφύγει να αναλώσει τον εαυτό του σε ακραίες ή υλικές 
απολαύσεις, να στοχάζεται και να ευγνωµονεί για τα κεκτηµένα και 
τις «απώλειες». Ο Αντώνιος Τσούκας βρίσκεται αδιαµφισβήτητα 
στο σωστό «µονοπάτι»…   Ο Αντώνιος Τσούκας µε τον Παναγιώτη Δεδεηλία

   «…Πήχτωσε το βράδυ. Λιγόστεψε κι ο αχός απ' τα κυπαρίσσια. 
Ανάψανε οι λαµπάδες τ' ουρανού. Όλα ήταν γάλα. Γάλα, λουλάκι 
και σπίθες. Το ποτάµι µουρµούριζε µες στον ύπνο του κρυφά 
παραµιλητά. Το παιδί κείνο το βράδυ δεν κοιµήθηκε, ολόκληρο το 
βράδυ. Έγραφε το πιο πικρό, το πιο µεγάλο του παραµύθι. Την 
αυγή ξεκίνησε. Ήταν παρηγορηµένο. Είχε καταφέρει όλη τη νύχτα 
να µετρήσει τ' άστρα. Να τα µετρήσει όλα, σιγά-σιγά, ένα-ένα... 
Όλα. Και τα βρήκε σωστά…». 

«Η χρήση βλαστοκυττάρων υπόσχεται να λύσει προβλήµατα 
στην καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ οι νέες συσκευές καρδιακής 
υποστήριξης µπορούν να προσφέρουν λύση για µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών, θα είναι αλµατώδης. Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον…».
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   «Υπάρχει πόνος»… Αυτή είναι η πρώτη «ευγενής αλήθεια»… 
Αλήθεια που ο Αντώνιος Τσούκας γνωρίζει στην τρυφερή ηλικία 
των 15 ετών… «Θα χαρακτήριζα τα παιδικά µου χρόνια ήρεµα και 
ευτυχισµένα. Γεννήθηκα και µεγάλωσα στο Ηράκλειο Αττικής, εκεί 
πήγα σχολείο, εκεί έκανα τους πρώτους φίλους. Ήταν ωραία χρόνια, 
αγνά… Δυστυχώς, το 1970 -ήµουνα µαθητής της τρίτης Γυµνασίου 
τότε-, ο πατέρας µου είχε ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό δυστύχηµα. 
Έπρεπε να µείνει καθηλωµένος σε κλινική για περίπου ένα χρόνο. 
Ήταν πραγµατικά µια πολύ οδυνηρή εµπειρία που στιγµάτισε τη ζωή 
µου…».  

   «Υπάρχει η αιτία, η πηγή του πόνου»… Έτσι ορίζεται η δεύτερη 
«ευγενής αλήθεια»… Η οδύνη που προκαλεί στην ψυχή του Α. 
Τσούκα το δυστύχηµα του πατέρα του, έχει ένα σκοπό... Να του 
δείξει τον δρόµο που πρέπει να ακολουθήσει στη ζωή του… Να 
τον κάνει να «δει» για πρώτη φορά ποιο θα είναι το µέλλον του… 
«Βλέποντας τον πατέρα µου καθηλωµένο, αποφάσισα πως θα αφιέ-
ρωνα τη ζωή µου στην Ιατρική και πιο συγκεκριµένα στην Ορθοπε-
δική. Έβαλα, λοιπόν, στόχο και ξεκίνησα το διάβασµα. Δεν δυσκο-
λεύτηκα και πολύ, οφείλω να πω. Πέρασα τις εξετάσεις και εισήχθη-
κα στην Ιατρική Σχολή Αθηνών µε πολύ καλή σειρά. Ολοκλήρωσα τις 
σπουδές µου σε έξι χρόνια ακριβώς, λαµβάνοντας υποτροφίες καθ' 
όλη τη διάρκεια των φοιτητικών µου σπουδών…».

   «Υπάρχει η παύση του πόνου»… Η τρίτη «ευγενής αλήθεια» ζητά 
από τον άνθρωπο να ενεργήσει στοχαστικά, να απαλλαγεί από 
σταθερές, παγιωµένες απόψεις και προκαταλήψεις, να επιδείξει 
ένα ειδικό είδος προθυµίας, έτσι ώστε να µελετήσει, να εξερευνή-
σει και να «διαβάσει» πίσω από το «φανερό»... 
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Επιµελητής Α' Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» (Απόσπαση από το Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης)

   Σαν άλλος ήρωας του Ιουλίου Βέρν, σαν άλλος Φιλέας Φογκ, 
ξεκινά την πορεία της ζωής του, ο Βίκτορας Παναγιωτακόπουλος. 
Χωρίς να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο «στοίχηµα» ή κάποια «ανταµοι-
βή» να τον περιµένει στο τέλος της διαδροµής. Άλλωστε, η από-
φαση δεν είναι δική του… «Γεννήθηκα το 1969 στο Μόντρεαλ του 
Καναδά και έκτοτε έζησα σε διάφορες χώρες µε την οικογένειά µου, 
η οποία µετακόµιζε για επαγγελµατικούς λόγους…». Τα σχολικά του 
χρόνια ζει στη Γερµανία, όπου µαθητεύει σε ελληνικά σχολεία. Η 
Ιατρική έρχεται ως έµπνευση µέσα από ένα σηµαντικό πρόσωπο… 
«Δεν είχα κάποιον γιατρό στην οικογένεια, ώστε να πω ότι λειτούρ-
γησε ως πρότυπο. Είχα όµως κάποια προβλήµατα µε την υγεία µου 
σαν παιδί και µε βοήθησε ένας γιατρός. Με επηρέασε αισθητά. Ήταν 
ευγενέστατος, καλός γιατρός και ζεστός άνθρωπος…». Η είσοδός 
του στην Ιατρική δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο ίδιος όµως τη µετα-
τρέπει στο πρώτο σηµαντικό στοίχηµα της ζωής του… 

   «Έκανα αιτήσεις σε πολλά ιδρύµατα της Γερµανίας, όπου το 
σύστηµα είναι διαφορετικό, καθώς δεν υπάρχουν εισαγωγικές 
εξετάσεις... Έγινα τελικά αποδεκτός στο Πανεπιστήµιο του Ausburg, 
αλλά ξαφνικά αποφάσισα ότι ήθελα στη ζωή µου µια «βάση»… Μια 
και µόνη πατρίδα…».  

   Το 1986 επιστρέφει στην Ελλάδα και εισάγεται στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου Πατρών. Ο άνεµος βέβαια δεν είναι 
ούριος… «Πέρασαν χρόνια µέχρι να συνειδητοποιήσω τι γίνεται. 
Ήταν δύσκολα χρόνια γιατί ήµουν µόνος εδώ, οι γονείς µου είχαν 
µείνει στο εξωτερικό…». Όταν το στοίχηµα κερδίζεται, όταν οι 
σπουδές ολοκληρώνονται, η ζωή του Β. Παναγιωτακόπουλου 
µοιάζει πιο εύκολη… Λίγο καιρό αργότερα ξεκινά την ειδίκευσή 
του στη Γενική Χειρουργική, στο Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας, 
ενώ ακολουθεί το Νοσοκοµείο «Σωτηρία», όπου παραµένει τη 
διετία 1998-2000. Η εµπλοκή του µε την Καρδιοχειρουργική 
γίνεται µέσα από αναπάντεχες δυσκολίες, που µοιάζει αδύναµος 
να αντιµετωπίσει… «Δεν θα έλεγα ότι ήταν εύκολες οι καταστάσεις 
που µε οδήγησαν στην Καρδιοχειρουργική. Ήθελα να παραµείνω στη 
Γενική Χειρουργική, αλλά οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν. Η Καρδιο-
χειρουργική βέβαια είναι δηµιουργική χειρουργική, όχι αφαιρετική. 
Διορθώνεις, δεν καταστρέφεις…». Η επιλογή του αυτή δεν θα τον 
απογοητεύσει… Λίγο καιρό αργότερα, βρίσκεται στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός» ως ειδικευόµενος στην κλινική του Χρήστου Λό-
λα… «Ήµουν πολύ τυχερός. Θήτευσα δίπλα σε σπουδαίους συναδέλ-
φους, τον Χρήστο Λόλα, τον «λόρδο» όπως συνηθίζω να τον απο-
καλώ, τον Χ. Χαρίτο, τον Μ. Αργυρίου. Το πνεύµα τους µε επηρέασε 
πολύ. Μου άνοιξαν τα µάτια, µου έδειξαν τον τρόπο να ασκείς σω-
στή Καρδιοχειρουργική…». Με τη λήψη της ειδικότητας το 2003, 
δυο ακόµη άνδρες σφυρηλατούν την χειρουργική υπόσταση του Β. 
Παναγιωτακόπουλου. Οι Κ. Αναγνωστόπουλος και Σ. Συµινελάκης, 
µε τους οποίους συνεργάζεται για ένα εξάµηνο περίπου στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων. 

   Ταυτόχρονα, για µικρά διαστήµατα, επισκέπτεται χώρες του 
εξωτερικού, από όπου αντλεί «χειρουργικό υλικό», το οποίο 
προσπαθεί να προσαρµόσει στην ελληνική πραγµατικότητα. 
Σε ένα από τα ταξίδια του γνωρίζει τον διάσηµο Αργεντινό 
Καρδιοχειρουργό Federico Benetti, ο οποίος τον γοητεύει… 
«Εντυπωσιάστηκα από την απλότητα που έβλεπε την Καρδιοχειρουρ-
γική, µέσα στην πολυπλοκότητα της. Τόσο η εµπλοκή του Dr Benetti 
όσο και του Σ. Πράπα µε τη χρήση βλαστοκυττάρων, οι οποίοι και 
έχουν συνεργαστεί απ' όσο µπορώ να γνωρίζω, έχουν ανοίξει έναν 
νέο ορίζοντα για µένα. Με ενδιαφέρει πολύ το θέµα, διαβάζω και 
προσπαθώ να βρω τρόπους εφαρµογής…». Κάθε νέα εµπειρία και 
γνώση, κάθε όραµα και προοπτική περιµένουν από τον Β. Πανα-
γιωτακόπουλο να βρουν πεδίο εφαρµογής στην καθηµερινή άσκη-
ση της Καρδιοχειρουργικής, όπερ και συµβαίνει το 2004, όταν 
καταλαµβάνει θέση Επιµελητή Β' στην Καρδιοχειρουργική Κλινική 
του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης. Θέση στην 
οποία θα παραµείνει έως το 2005, όταν και αποσπάται στην Β' 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου Αθηνών «Ευαγγελι-
σµός», όπου και βρίσκεται σήµερα. Νέος ακόµη και µε αστείρευτη 
επιθυµία για πρόοδο ελπίζει και «ποντάρει» σε ένα ακόµη «στοίχη-
µα»… «Η ελληνική Καρδιοχειρουργική βρίσκεται σε διαδικασία ανα-
διοργάνωσης Πρέπει να αλλάξουν µερικά πράγµατα -οι συνθήκες µε 
τις οποίες δουλεύουµε, οι σχέσεις µας µε τις άλλες ειδικότητες, το 
σύστηµα εκπαίδευσης και άλλα πολλά. Πρέπει να δοθούν ευκαιρίες 
στα νέα παιδιά για να µπορέσουµε να υπάρξουµε ως δυνατοί αντα-
γωνιστές στο µέλλον…».  

Βικτωρ
Παναγιωτακόπουλος

   Εκείνος, όµως, διεκδικεί τις «λαµπάδες» ενός συγκεκριµένου 
«ουρανού»… Μετά από δυο χρόνια εκπαίδευσης στην Αγγλία, ο Π. 
Δεδεηλίας επιστρέφει στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός». Αυτή τη 
φορά ως ειδικευόµενος στην Καρδιοχειρουργική Κλινική, τη διεύ-
θυνση της οποίας έχει ο Χρήστος Λόλας. «Είχα την τύχη και την 
τιµή να συνεργαστώ και να υπηρετήσω έναν σπουδαίο Καρδιοχει-
ρουργό. Και φυσικά, εκείνο το διάστηµα είχα την τύχη να γνωρίσω 
και τον άνθρωπο που κάποτε θαύµασα στην τηλεόραση... 
Τον άνθρωπο που µε «έκανε» Καρδιοχειρουργό... Τον C. Barnard, ο 
οποίος επισκέφτηκε την κλινική, όταν ο Χ. Λόλας πραγµατοποίησε 
την πρώτη επιτυχή µεταµόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα…».

   Έκτοτε και µέχρι σήµερα, ο Π. Δεδεηλίας συνεχίζει να «µετρά» 
και να «τα βρίσκει σωστά»… Με ένα µικρό διάλλειµα ενός έτους 
για µετεκπαίδευση στην Αγγλία το 1996 και τρία χρόνια συνεργα-
σίας µε την οµάδα του Δ. Νίκα στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Ιατρι-
κό Κέντρο Αθηνών», συνεχίζει να γράφει το «µεγάλο του παραµύ-
θι» στην Καρδιοχειρουργική στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός». 
«Οι Έλληνες συνάδελφοι έχουν τις καλύτερες των προοπτικών, 
καθώς πια τα κέντρα ειδικότητας προσφέρουν άριστη κατάρτιση, 
τόσο σε θεωρητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Και η επιστήµη έχει 
εξίσου λαµπρό µέλλον. Η χρήση βλαστοκυττάρων υπόσχεται να λύ-
σει προβλήµατα στην καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ οι νέες συσκευές 
καρδιακής υποστήριξης µπορούν να προσφέρουν λύση για µεγαλύ-
τερο χρονικό διάστηµα. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών, θα είναι αλµατώδης. Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον…». 
Με έντονο το αίσθηµα της συναδελφικότητας, µε επίκεντρο την 
προαγωγή της επιστήµης χωρίς κανένα προσωπικό όφελος και 
µε µοναδική έννοια την προσφορά θεραπείας στον πάσχοντα, ο 
Παναγιώτης Δεδεηλίας κοιτάζει την ανθρωπότητα µε «ξέσκεπο 
µάτι», γι' αυτό κι εκείνη τον αγαπά. Ελπίζει µε την ίδια παιδικότητα 
του Μέλιου, διεκδικεί µε το ίδιο πάθος του Μέλιου, προσδοκά µε 
την ίδια αγάπη όπως και τότε που ονειρεύονταν σαν τον Μέλιο 
κάτω από τον έναστρο ουρανό της Μάνδρας…

602 603

   Κάτω από τον έναστρο ουρανό της Μάνδρας Αττικής, εκεί που 
ο καθηµερινός αγώνας για επιβίωση έχει το χρώµα της ελπίδας, 
ένα νεαρό αγόρι, ο Παναγιώτης Δεδεηλίας, σαν το Μέλιο του Μ. 
Λουντέµη µετράει τ' άστρα όπως µετράει τα όνειρά του, µε αγω-
νία, προσδοκίες και αγάπη για τη ζωή. «Όσο θυµάµαι τον εαυτό 
µου, αυτό που έλεγα ήταν πως θέλω να γίνω γιατρός. Η πρώτη έµ-
πνευση ήρθε από έναν Παιδίατρο της περιοχής, που είχε αφιερωθεί 
στη θεραπεία των παιδιών της Μάνδρας και της Ελευσίνας, σε µια 
δύσκολη περίοδο, που δεν υπήρχαν πολλοί γιατροί στην περιοχή. Η 
δεύτερη από τον διάσηµο C. Barnard. Τον είχα δει στην τηλεόραση 
ενός γείτονα –οκτώ χρονών ήµουν τότε- να µιλάει για την πρώτη 
µεταµόσχευση καρδιάς. Την ίδια στιγµή αποφάσισα να γίνω Καρδιο-
χειρουργός. Την απόφασή µου αυτή την ανακοίνωνα ακόµη και στις 
εκθέσεις του Δηµοτικού…».

   Τ' άστρα φωτίζουν αυτή την απόφαση. Το 1979, ο Π. Δεδεηλίας 
εισάγεται στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης. «Ήταν χρόνια ανέµελα 
και ξένοιαστα, παρά το πολύ διάβασµα, χρόνια που χαρακτηρίζονταν 
από έντονους φοιτητικούς αγώνες. Με πιο σηµαντικό αγώνα, αυτό 
της κατάκτησης της ιατρικής γνώσης…». Το 1987, µετά και την 
ολοκλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, ο Π. Δεδεη-
λίας αναζητά έναν νέο… «έναστρο ουρανό». Ξεκινά την ειδίκευσή 
του στη Γενική Χειρουργική στην αντίστοιχη κλινική του Νοσοκο-
µείου «Ευαγγελισµός», δίπλα στον Διευθυντή Π. Γιαννόπουλο. Μια 
αυγή, τρία χρόνια αργότερα, «παρηγορηµένος» και έτοιµος, αρχίζει 
να γράφει το δικό του «παραµύθι» στην Καρδιοχειρουργική… 
«Ο Χειρουργός Ε. Χατζηγιαννάκης στον «Ευαγγελισµό» δραστηριο-
ποιούνταν στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων. Εκείνος καθοδήγησε 
την συνέχιση της εκπαίδευσης µου στην Αγγλία, όπου αρχικά βρέ-
θηκα για λίγο δίπλα στον Sir M. Yacoub. Αργότερα, υπήρξα µαθητής 
του R. J. Donnely, που θεωρούνταν µεγάλος Ευρωπαίος πρωτοπό-
ρος Καρδιοχειρουργός, του W. Weir, του B. Fabri, στην Καρδιοχει-
ρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου του Liverpool…».

Ιωάννινα, 2010

Με την οικογένειά του

Στο Ιράν

Με τον Κ. Πλέστη 
στο Συνέδριο WSCTS, Κως, 2008
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Επιµελητής Α' Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» (Απόσπαση από το Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης)

   Σαν άλλος ήρωας του Ιουλίου Βέρν, σαν άλλος Φιλέας Φογκ, 
ξεκινά την πορεία της ζωής του, ο Βίκτορας Παναγιωτακόπουλος. 
Χωρίς να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο «στοίχηµα» ή κάποια «ανταµοι-
βή» να τον περιµένει στο τέλος της διαδροµής. Άλλωστε, η από-
φαση δεν είναι δική του… «Γεννήθηκα το 1969 στο Μόντρεαλ του 
Καναδά και έκτοτε έζησα σε διάφορες χώρες µε την οικογένειά µου, 
η οποία µετακόµιζε για επαγγελµατικούς λόγους…». Τα σχολικά του 
χρόνια ζει στη Γερµανία, όπου µαθητεύει σε ελληνικά σχολεία. Η 
Ιατρική έρχεται ως έµπνευση µέσα από ένα σηµαντικό πρόσωπο… 
«Δεν είχα κάποιον γιατρό στην οικογένεια, ώστε να πω ότι λειτούρ-
γησε ως πρότυπο. Είχα όµως κάποια προβλήµατα µε την υγεία µου 
σαν παιδί και µε βοήθησε ένας γιατρός. Με επηρέασε αισθητά. Ήταν 
ευγενέστατος, καλός γιατρός και ζεστός άνθρωπος…». Η είσοδός 
του στην Ιατρική δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο ίδιος όµως τη µετα-
τρέπει στο πρώτο σηµαντικό στοίχηµα της ζωής του… 

   «Έκανα αιτήσεις σε πολλά ιδρύµατα της Γερµανίας, όπου το 
σύστηµα είναι διαφορετικό, καθώς δεν υπάρχουν εισαγωγικές 
εξετάσεις... Έγινα τελικά αποδεκτός στο Πανεπιστήµιο του Ausburg, 
αλλά ξαφνικά αποφάσισα ότι ήθελα στη ζωή µου µια «βάση»… Μια 
και µόνη πατρίδα…».  

   Το 1986 επιστρέφει στην Ελλάδα και εισάγεται στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου Πατρών. Ο άνεµος βέβαια δεν είναι 
ούριος… «Πέρασαν χρόνια µέχρι να συνειδητοποιήσω τι γίνεται. 
Ήταν δύσκολα χρόνια γιατί ήµουν µόνος εδώ, οι γονείς µου είχαν 
µείνει στο εξωτερικό…». Όταν το στοίχηµα κερδίζεται, όταν οι 
σπουδές ολοκληρώνονται, η ζωή του Β. Παναγιωτακόπουλου 
µοιάζει πιο εύκολη… Λίγο καιρό αργότερα ξεκινά την ειδίκευσή 
του στη Γενική Χειρουργική, στο Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας, 
ενώ ακολουθεί το Νοσοκοµείο «Σωτηρία», όπου παραµένει τη 
διετία 1998-2000. Η εµπλοκή του µε την Καρδιοχειρουργική 
γίνεται µέσα από αναπάντεχες δυσκολίες, που µοιάζει αδύναµος 
να αντιµετωπίσει… «Δεν θα έλεγα ότι ήταν εύκολες οι καταστάσεις 
που µε οδήγησαν στην Καρδιοχειρουργική. Ήθελα να παραµείνω στη 
Γενική Χειρουργική, αλλά οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν. Η Καρδιο-
χειρουργική βέβαια είναι δηµιουργική χειρουργική, όχι αφαιρετική. 
Διορθώνεις, δεν καταστρέφεις…». Η επιλογή του αυτή δεν θα τον 
απογοητεύσει… Λίγο καιρό αργότερα, βρίσκεται στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός» ως ειδικευόµενος στην κλινική του Χρήστου Λό-
λα… «Ήµουν πολύ τυχερός. Θήτευσα δίπλα σε σπουδαίους συναδέλ-
φους, τον Χρήστο Λόλα, τον «λόρδο» όπως συνηθίζω να τον απο-
καλώ, τον Χ. Χαρίτο, τον Μ. Αργυρίου. Το πνεύµα τους µε επηρέασε 
πολύ. Μου άνοιξαν τα µάτια, µου έδειξαν τον τρόπο να ασκείς σω-
στή Καρδιοχειρουργική…». Με τη λήψη της ειδικότητας το 2003, 
δυο ακόµη άνδρες σφυρηλατούν την χειρουργική υπόσταση του Β. 
Παναγιωτακόπουλου. Οι Κ. Αναγνωστόπουλος και Σ. Συµινελάκης, 
µε τους οποίους συνεργάζεται για ένα εξάµηνο περίπου στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων. 

   Ταυτόχρονα, για µικρά διαστήµατα, επισκέπτεται χώρες του 
εξωτερικού, από όπου αντλεί «χειρουργικό υλικό», το οποίο 
προσπαθεί να προσαρµόσει στην ελληνική πραγµατικότητα. 
Σε ένα από τα ταξίδια του γνωρίζει τον διάσηµο Αργεντινό 
Καρδιοχειρουργό Federico Benetti, ο οποίος τον γοητεύει… 
«Εντυπωσιάστηκα από την απλότητα που έβλεπε την Καρδιοχειρουρ-
γική, µέσα στην πολυπλοκότητα της. Τόσο η εµπλοκή του Dr Benetti 
όσο και του Σ. Πράπα µε τη χρήση βλαστοκυττάρων, οι οποίοι και 
έχουν συνεργαστεί απ' όσο µπορώ να γνωρίζω, έχουν ανοίξει έναν 
νέο ορίζοντα για µένα. Με ενδιαφέρει πολύ το θέµα, διαβάζω και 
προσπαθώ να βρω τρόπους εφαρµογής…». Κάθε νέα εµπειρία και 
γνώση, κάθε όραµα και προοπτική περιµένουν από τον Β. Πανα-
γιωτακόπουλο να βρουν πεδίο εφαρµογής στην καθηµερινή άσκη-
ση της Καρδιοχειρουργικής, όπερ και συµβαίνει το 2004, όταν 
καταλαµβάνει θέση Επιµελητή Β' στην Καρδιοχειρουργική Κλινική 
του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης. Θέση στην 
οποία θα παραµείνει έως το 2005, όταν και αποσπάται στην Β' 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου Αθηνών «Ευαγγελι-
σµός», όπου και βρίσκεται σήµερα. Νέος ακόµη και µε αστείρευτη 
επιθυµία για πρόοδο ελπίζει και «ποντάρει» σε ένα ακόµη «στοίχη-
µα»… «Η ελληνική Καρδιοχειρουργική βρίσκεται σε διαδικασία ανα-
διοργάνωσης Πρέπει να αλλάξουν µερικά πράγµατα -οι συνθήκες µε 
τις οποίες δουλεύουµε, οι σχέσεις µας µε τις άλλες ειδικότητες, το 
σύστηµα εκπαίδευσης και άλλα πολλά. Πρέπει να δοθούν ευκαιρίες 
στα νέα παιδιά για να µπορέσουµε να υπάρξουµε ως δυνατοί αντα-
γωνιστές στο µέλλον…».  

Βικτωρ
Παναγιωτακόπουλος

   Εκείνος, όµως, διεκδικεί τις «λαµπάδες» ενός συγκεκριµένου 
«ουρανού»… Μετά από δυο χρόνια εκπαίδευσης στην Αγγλία, ο Π. 
Δεδεηλίας επιστρέφει στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός». Αυτή τη 
φορά ως ειδικευόµενος στην Καρδιοχειρουργική Κλινική, τη διεύ-
θυνση της οποίας έχει ο Χρήστος Λόλας. «Είχα την τύχη και την 
τιµή να συνεργαστώ και να υπηρετήσω έναν σπουδαίο Καρδιοχει-
ρουργό. Και φυσικά, εκείνο το διάστηµα είχα την τύχη να γνωρίσω 
και τον άνθρωπο που κάποτε θαύµασα στην τηλεόραση... 
Τον άνθρωπο που µε «έκανε» Καρδιοχειρουργό... Τον C. Barnard, ο 
οποίος επισκέφτηκε την κλινική, όταν ο Χ. Λόλας πραγµατοποίησε 
την πρώτη επιτυχή µεταµόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα…».

   Έκτοτε και µέχρι σήµερα, ο Π. Δεδεηλίας συνεχίζει να «µετρά» 
και να «τα βρίσκει σωστά»… Με ένα µικρό διάλλειµα ενός έτους 
για µετεκπαίδευση στην Αγγλία το 1996 και τρία χρόνια συνεργα-
σίας µε την οµάδα του Δ. Νίκα στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Ιατρι-
κό Κέντρο Αθηνών», συνεχίζει να γράφει το «µεγάλο του παραµύ-
θι» στην Καρδιοχειρουργική στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός». 
«Οι Έλληνες συνάδελφοι έχουν τις καλύτερες των προοπτικών, 
καθώς πια τα κέντρα ειδικότητας προσφέρουν άριστη κατάρτιση, 
τόσο σε θεωρητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Και η επιστήµη έχει 
εξίσου λαµπρό µέλλον. Η χρήση βλαστοκυττάρων υπόσχεται να λύ-
σει προβλήµατα στην καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ οι νέες συσκευές 
καρδιακής υποστήριξης µπορούν να προσφέρουν λύση για µεγαλύ-
τερο χρονικό διάστηµα. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών, θα είναι αλµατώδης. Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον…». 
Με έντονο το αίσθηµα της συναδελφικότητας, µε επίκεντρο την 
προαγωγή της επιστήµης χωρίς κανένα προσωπικό όφελος και 
µε µοναδική έννοια την προσφορά θεραπείας στον πάσχοντα, ο 
Παναγιώτης Δεδεηλίας κοιτάζει την ανθρωπότητα µε «ξέσκεπο 
µάτι», γι' αυτό κι εκείνη τον αγαπά. Ελπίζει µε την ίδια παιδικότητα 
του Μέλιου, διεκδικεί µε το ίδιο πάθος του Μέλιου, προσδοκά µε 
την ίδια αγάπη όπως και τότε που ονειρεύονταν σαν τον Μέλιο 
κάτω από τον έναστρο ουρανό της Μάνδρας…
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   Κάτω από τον έναστρο ουρανό της Μάνδρας Αττικής, εκεί που 
ο καθηµερινός αγώνας για επιβίωση έχει το χρώµα της ελπίδας, 
ένα νεαρό αγόρι, ο Παναγιώτης Δεδεηλίας, σαν το Μέλιο του Μ. 
Λουντέµη µετράει τ' άστρα όπως µετράει τα όνειρά του, µε αγω-
νία, προσδοκίες και αγάπη για τη ζωή. «Όσο θυµάµαι τον εαυτό 
µου, αυτό που έλεγα ήταν πως θέλω να γίνω γιατρός. Η πρώτη έµ-
πνευση ήρθε από έναν Παιδίατρο της περιοχής, που είχε αφιερωθεί 
στη θεραπεία των παιδιών της Μάνδρας και της Ελευσίνας, σε µια 
δύσκολη περίοδο, που δεν υπήρχαν πολλοί γιατροί στην περιοχή. Η 
δεύτερη από τον διάσηµο C. Barnard. Τον είχα δει στην τηλεόραση 
ενός γείτονα –οκτώ χρονών ήµουν τότε- να µιλάει για την πρώτη 
µεταµόσχευση καρδιάς. Την ίδια στιγµή αποφάσισα να γίνω Καρδιο-
χειρουργός. Την απόφασή µου αυτή την ανακοίνωνα ακόµη και στις 
εκθέσεις του Δηµοτικού…».

   Τ' άστρα φωτίζουν αυτή την απόφαση. Το 1979, ο Π. Δεδεηλίας 
εισάγεται στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης. «Ήταν χρόνια ανέµελα 
και ξένοιαστα, παρά το πολύ διάβασµα, χρόνια που χαρακτηρίζονταν 
από έντονους φοιτητικούς αγώνες. Με πιο σηµαντικό αγώνα, αυτό 
της κατάκτησης της ιατρικής γνώσης…». Το 1987, µετά και την 
ολοκλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, ο Π. Δεδεη-
λίας αναζητά έναν νέο… «έναστρο ουρανό». Ξεκινά την ειδίκευσή 
του στη Γενική Χειρουργική στην αντίστοιχη κλινική του Νοσοκο-
µείου «Ευαγγελισµός», δίπλα στον Διευθυντή Π. Γιαννόπουλο. Μια 
αυγή, τρία χρόνια αργότερα, «παρηγορηµένος» και έτοιµος, αρχίζει 
να γράφει το δικό του «παραµύθι» στην Καρδιοχειρουργική… 
«Ο Χειρουργός Ε. Χατζηγιαννάκης στον «Ευαγγελισµό» δραστηριο-
ποιούνταν στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων. Εκείνος καθοδήγησε 
την συνέχιση της εκπαίδευσης µου στην Αγγλία, όπου αρχικά βρέ-
θηκα για λίγο δίπλα στον Sir M. Yacoub. Αργότερα, υπήρξα µαθητής 
του R. J. Donnely, που θεωρούνταν µεγάλος Ευρωπαίος πρωτοπό-
ρος Καρδιοχειρουργός, του W. Weir, του B. Fabri, στην Καρδιοχει-
ρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου του Liverpool…».

Ιωάννινα, 2010

Με την οικογένειά του

Στο Ιράν

Με τον Κ. Πλέστη 
στο Συνέδριο WSCTS, Κως, 2008
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   Σπάνια συµβαίνει ένας άνθρωπος, έγραφε σ' ένα γράµµα του 
προς την Lisa Heise ο ποιητής Ράινερ Ρίλκε, να κατανοήσει βαθύ-
τερα και σοβαρότερα τον εαυτό του σε µια περίοδο της ζωής του 
που είναι γεµάτη χαρά και εκπλήρωση. Σε τέτοιες στιγµές, οι 
περισσότεροι άνθρωποι απορρίπτουν τα εξαγόµενα της προηγού-
µενης δύσκολης περιόδου ως βαρύθυµες πλάνες, ρίχνονται στην 
εκτυφλωτική λάµψη της ευτυχίας, όπου ξεχνούν και απαρνούνται 
το περίγραµµα της εσωτερικής τους πραγµατικότητας. Οι δυσκο-
λίες, συνεχίζει,αν τις υποφέρουµε σωστά, µας υποδεικνύουν το 
ειδικό βάρος της ζωής και µας διδάσκουν το µέτρο των δυνάµεών 
µας. Δυνάµεις στις οποίες µπορούµε από 'κει και πέρα να υπολο-
γίζουµε και στις στιγµές της ευτυχίας και της ευδαιµονίας...

   Τα πρώτα χρόνια στη ζωή του Χρήστου Χαρίτου, οι δύσκολες 
περίοδοι ήταν πολλές. Η λάµψη της ευτυχίας δεν έφτανε µέχρι 
εκείνον ώστε ενδεχοµένως να καταφέρει να τον «τυφλώσει».  
Η εσωτερική του πραγµατικότητα δεν κινδύνεψε από πιθανή 
αλλοίωση του περιγράµµατός της… «Γεννήθηκα το 1955 στη Χίο 
και εκεί έζησα τα παιδικά και εφηβικά µου χρόνια. Δύσκολα χρόνια… 
Ο πατέρας, ναυτικός, έλειπε συνέχεια. Η µητέρα είχε επωµιστεί όλα 
τα «βάρη» της οικογένειας. Είχα ένα σοβαρό ατύχηµα µικρός, το 
οποίο µε έφερε σε επαφή για πρώτη φορά µε το νοσοκοµείο, τους 
γιατρούς, την Ιατρική… Αυτό το ατύχηµα ήταν η αιτία να επιλέξω 
από πολύ νωρίς το µελλοντικό µου επάγγελµα. Για να περάσω, 
βέβαια, στην Ιατρική δεν στάθηκε επίσης εύκολη υπόθεση. Εκείνα 
τα χρόνια στη Χίο δεν είχαµε τη δυνατότητα να δίνουµε εξετάσεις 
για την είσοδό µας στο Πανεπιστήµιο και έπρεπε να κατεβαίνουµε 
στην Αθήνα. Μεγάλη ταλαιπωρία…». 

Χρήστος
Χαρίτος

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 
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Συντονιστής - Διευθυντής Ε.Σ.Υ., 
Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» (2007-σήµερα)
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   Η είσοδός του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
το 1973, δεν τον κάνει να απορρίψει τα εξαγόµενα της προηγού-
µενης δύσκολης περιόδου. Οι δυσκολίες, παρούσες πάντα, σαν 
προσωπικό στοίχηµα για να µπορέσει να µάθει από νωρίς το 
ειδικό βάρος της ζωής, αλλά και να διδαχθεί το µέτρο των 
δυνάµεών του… «Τα φοιτητικά χρόνια ήταν επίσης πολύ δύσκολα. 
Με τα γεγονότα της Κύπρου και την επιστράτευση, το νησί µας 
µετατράπηκε σε ένα απέραντο στρατόπεδο επί µεγάλο διάστηµα. 
Παντού ναρκοπέδια, παντού ενέδρες, παντού στρατιώτες… 
Επιστρέφαµε από την Αθήνα στη Χίο και δεν µπορούσαµε να 
αναγνωρίσουµε το σπίτι µας τη νύχτα, γιατί υπήρχε υποχρεωτική 
συσκότιση. Τελειώναµε µε τις παρακολουθήσεις και τις εξετάσεις 
και επιστρέφαµε στο νησί για να συµπαρασταθούµε στους δικούς 
µας. Οι περίοδοι «αναπαύσεως», όπως συνηθίζουµε να τις 
αποκαλούµε, από τα µαθήµατα, ήταν για εµάς περίοδοι δοκιµασίας. 
Και αυτό κράτησε µέχρι και που τελείωσα το Πανεπιστήµιο…».   

   Το 1979, η αποφοίτησή του τον γεµίζει αυτή τη φορά χαρά και 
ευτυχία. Έχοντας µάθει να υποφέρει τις δυσκολίες σωστά, έχοντας 
κατανοήσει βαθύτερα και σοβαρότερα τον εαυτό του, συνεχίζει 
προσανατολισµένος και µετριοπαθής να κυνηγά την πραγµάτωση 
των όσων ονειρεύτηκε… «Το 1980 ξεκίνησα να υπηρετώ την στρα-
τιωτική µου θητεία. Είχα την τύχη να αποσπαστώ τότε στην Καρδιο-
χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., όπου ο  Γεώργιος 
Σανούδος έκανε µια πραγµατικά αξιοπρεπή προσπάθεια για τα δε-
δοµένα της εποχής. Αυτή µου η διετής απόσπαση, καθώς και η 
εµπειρία που είχα αποκοµίσει ως φοιτητής συµµετέχοντας στο Πει-
ραµατικό Εργαστήριο του Νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα» σε ερευνητι-
κά πρωτόκολλα που αφορούσαν στην καρδιά, έφεραν και την από-
φασή µου να επιλέξω ως ειδικότητα την Καρδιοχειρουργική. 
Άλλωστε, αν µε ρωτήσετε, από παιδί Χειρουργός ήθελα να γίνω. 
Χωρίς δεύτερη επιλογή…». Τα επόµενα τρία χρόνια, ο X. Χαρίτος 
βρίσκεται ως ειδικευόµενος Γενικός Χειρουργός στην αντίστοιχη 
κλινική του Νοσοκοµείου «Μεταξά» στον Πειραιά, δίπλα στον 
Χειρουργό Β. Γεωργούλη. Το 1985, εντάσσεται στην Καρδιοχει-
ρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» που λειτουργεί 
υπό την διεύθυνση του Χρήστου Λόλα, για να ολοκληρώσει την 
ειδίκευσή του, όπερ και συµβαίνει το 1990, την ίδια χρονιά που 
καταλαµβάνει, κατόπιν προκήρυξης, θέση Επιµελητή Β΄στην Β' 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του ιδρύµατος. Την χρονιά που η 
λάµψη της ευτυχίας σχεδόν τον προκαλεί… 

   Να σηκώνεσαι χαρούµενος την µέρα που είναι να δουλέψεις, 
έγραφε ο Ρίλκε. Κι αν πάλι δεν µπορείς, τι σε εµποδίζει; Σου 
φράσσει κάποια δυσκολία το δρόµο; Γιατί σε πειράζει το δύσκολο; 
Επειδή µπορεί να σε σκοτώσει. Άρα είναι φοβερό και πανίσχυρο. 
Τότε µονάχα γνωρίζεις γι' αυτό. Και τι ξέρεις για το εύκολο; 
Τίποτε. Το εύκολο δεν το θυµόµαστε καθόλου. Άρα, ακόµη και αν 
σου επιτρεπόταν να επιλέξεις, δεν θα έπρεπε ουσιαστικά να δια-
λέξεις το δύσκολο; Δεν νιώθεις πόσο συγγενές σου είναι;… 
Το «εύκολο» δεν το θυµάται ο X. Χαρίτος. Την «συγγένειά» του, 
όµως, µε το «δύσκολο» δεν τον αφήνει η ζωή να την ξεχάσει 
ποτέ… «Μια στιγµή, µια και µοναδική στιγµή, σκέφτηκα να τα παρα-
τήσω… Ήταν µια νεαρή κοπέλα, δεν ήταν παραπάνω από 25 χρο-
νών, η οποία µόλις είχε γεννήσει και εµφάνισε οξύ διαχωρισµό της 
αορτής. Ήµουν µαζί της κατά τη διάρκεια της διακοµιδής και προ-
σπαθούσα να τοποθετήσω καθετήρες, ώστε να εισαχθεί εσπευσµέ-
να στο χειρουργείο. –Θα σε πονέσω λίγο, της είπα, αλλά πρέπει, για 
να µπορέσεις να χειρουργηθείς και να γίνεις καλά. –Μην στενοχω-
ριέστε γιατρέ, µου απάντησε. Αυτός θα είναι ο τελευταίος µου 
πόνος. Ήξερε ότι δεν θα βγει από το χειρουργείο. Το διαισθάνθηκε. 
Και δεν βγήκε… Αυτή την κοπέλα δεν θα την ξεχάσω ποτέ…».

   Η ίδια η ζωή είναι το «δύσκολο»… Αλλά, αυτό που η ζωή του 
δίδαξε από µικρό παιδί περιλαµβάνεται σε µια και µόνη πρόταση: 
Καθήκον είναι να αγαπάς το δύσκολο. Να είσαι εκεί, όταν αυτό σε 
χρειάζεται… «Δουλεύω από την αρχή της καριέρας µου σε ένα 
δηµόσιο νοσοκοµείο. Δεν έφυγα στο εξωτερικό παρά µόνο για ένα 
εξάµηνο, όπου βρέθηκα στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Utah 
των Η.Π.Α., µε εκπαιδευτική άδεια. Δεν σκέφτηκα ποτέ πως η εκπαί-
δευσή µου θα ήταν καλύτερη κάπου εκτός Ελλάδος. Πίστευα και 
πιστεύω στην ελληνική Καρδιοχειρουργική. Αυτό, όµως, που µπορώ 
να διαβεβαιώσω τον οιοδήποτε είναι πως η καθηµερινότητα είναι 
πολύ δύσκολη στα δηµόσια νοσοκοµεία. Υπάρχουν πράγµατα που 
στο νοσοκοµείο µας δεν έχουν αλλάξει για δεκαετίες. Παλεύεις να 
τα αλλάξεις, αλλά δεν βλέπεις βούληση και προθυµία από κανέναν 
αρµόδιο που θα µπορούσε να βοηθήσει στην πολυπόθητη αλλαγή. 
Το µόνο που καταφέραµε είναι να βελτιώσουµε την κατάσταση στην 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου από πέντε πρωτόγονα κρεβά-
τια, έχουµε πια οκτώ, πλήρως εξοπλισµένα. Εµείς κάνουµε, έστω και 
µε αυτές τις συνθήκες το καθήκον µας. Κάποιοι άλλοι γιατί δεν το 
κάνουν;…».

   Η σοφία της ζωής συνίσταται για κάποιους στην αναµονή. Και ο 
Χρ. Χαρίτος είχε µάθει να περιµένει. Με τη σωστή διάθεση, µε 
διαύγεια και καθαρότητα. Χωρίς ποτέ το περίγραµµα της εσωτερι-
κής του πραγµατικότητας να ξεστρατίσει. Αν αναµένει επιβράβευ-
ση; Μα, η επιβράβευσή του συνίσταται στο ότι εκείνος έµαθε καλά 
να αντέχει στα δύσκολα… Και να περιµένει, χωρίς κίνδυνο να 
«τυφλωθεί», τις στιγµές της ευτυχίας και της ευδαιµονίας...
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και εκεί έζησα τα παιδικά και εφηβικά µου χρόνια. Δύσκολα χρόνια… 
Ο πατέρας, ναυτικός, έλειπε συνέχεια. Η µητέρα είχε επωµιστεί όλα 
τα «βάρη» της οικογένειας. Είχα ένα σοβαρό ατύχηµα µικρός, το 
οποίο µε έφερε σε επαφή για πρώτη φορά µε το νοσοκοµείο, τους 
γιατρούς, την Ιατρική… Αυτό το ατύχηµα ήταν η αιτία να επιλέξω 
από πολύ νωρίς το µελλοντικό µου επάγγελµα. Για να περάσω, 
βέβαια, στην Ιατρική δεν στάθηκε επίσης εύκολη υπόθεση. Εκείνα 
τα χρόνια στη Χίο δεν είχαµε τη δυνατότητα να δίνουµε εξετάσεις 
για την είσοδό µας στο Πανεπιστήµιο και έπρεπε να κατεβαίνουµε 
στην Αθήνα. Μεγάλη ταλαιπωρία…». 

Χρήστος
Χαρίτος

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 
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   Η είσοδός του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
το 1973, δεν τον κάνει να απορρίψει τα εξαγόµενα της προηγού-
µενης δύσκολης περιόδου. Οι δυσκολίες, παρούσες πάντα, σαν 
προσωπικό στοίχηµα για να µπορέσει να µάθει από νωρίς το 
ειδικό βάρος της ζωής, αλλά και να διδαχθεί το µέτρο των 
δυνάµεών του… «Τα φοιτητικά χρόνια ήταν επίσης πολύ δύσκολα. 
Με τα γεγονότα της Κύπρου και την επιστράτευση, το νησί µας 
µετατράπηκε σε ένα απέραντο στρατόπεδο επί µεγάλο διάστηµα. 
Παντού ναρκοπέδια, παντού ενέδρες, παντού στρατιώτες… 
Επιστρέφαµε από την Αθήνα στη Χίο και δεν µπορούσαµε να 
αναγνωρίσουµε το σπίτι µας τη νύχτα, γιατί υπήρχε υποχρεωτική 
συσκότιση. Τελειώναµε µε τις παρακολουθήσεις και τις εξετάσεις 
και επιστρέφαµε στο νησί για να συµπαρασταθούµε στους δικούς 
µας. Οι περίοδοι «αναπαύσεως», όπως συνηθίζουµε να τις 
αποκαλούµε, από τα µαθήµατα, ήταν για εµάς περίοδοι δοκιµασίας. 
Και αυτό κράτησε µέχρι και που τελείωσα το Πανεπιστήµιο…».   

   Το 1979, η αποφοίτησή του τον γεµίζει αυτή τη φορά χαρά και 
ευτυχία. Έχοντας µάθει να υποφέρει τις δυσκολίες σωστά, έχοντας 
κατανοήσει βαθύτερα και σοβαρότερα τον εαυτό του, συνεχίζει 
προσανατολισµένος και µετριοπαθής να κυνηγά την πραγµάτωση 
των όσων ονειρεύτηκε… «Το 1980 ξεκίνησα να υπηρετώ την στρα-
τιωτική µου θητεία. Είχα την τύχη να αποσπαστώ τότε στην Καρδιο-
χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., όπου ο  Γεώργιος 
Σανούδος έκανε µια πραγµατικά αξιοπρεπή προσπάθεια για τα δε-
δοµένα της εποχής. Αυτή µου η διετής απόσπαση, καθώς και η 
εµπειρία που είχα αποκοµίσει ως φοιτητής συµµετέχοντας στο Πει-
ραµατικό Εργαστήριο του Νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα» σε ερευνητι-
κά πρωτόκολλα που αφορούσαν στην καρδιά, έφεραν και την από-
φασή µου να επιλέξω ως ειδικότητα την Καρδιοχειρουργική. 
Άλλωστε, αν µε ρωτήσετε, από παιδί Χειρουργός ήθελα να γίνω. 
Χωρίς δεύτερη επιλογή…». Τα επόµενα τρία χρόνια, ο X. Χαρίτος 
βρίσκεται ως ειδικευόµενος Γενικός Χειρουργός στην αντίστοιχη 
κλινική του Νοσοκοµείου «Μεταξά» στον Πειραιά, δίπλα στον 
Χειρουργό Β. Γεωργούλη. Το 1985, εντάσσεται στην Καρδιοχει-
ρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» που λειτουργεί 
υπό την διεύθυνση του Χρήστου Λόλα, για να ολοκληρώσει την 
ειδίκευσή του, όπερ και συµβαίνει το 1990, την ίδια χρονιά που 
καταλαµβάνει, κατόπιν προκήρυξης, θέση Επιµελητή Β΄στην Β' 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του ιδρύµατος. Την χρονιά που η 
λάµψη της ευτυχίας σχεδόν τον προκαλεί… 

   Να σηκώνεσαι χαρούµενος την µέρα που είναι να δουλέψεις, 
έγραφε ο Ρίλκε. Κι αν πάλι δεν µπορείς, τι σε εµποδίζει; Σου 
φράσσει κάποια δυσκολία το δρόµο; Γιατί σε πειράζει το δύσκολο; 
Επειδή µπορεί να σε σκοτώσει. Άρα είναι φοβερό και πανίσχυρο. 
Τότε µονάχα γνωρίζεις γι' αυτό. Και τι ξέρεις για το εύκολο; 
Τίποτε. Το εύκολο δεν το θυµόµαστε καθόλου. Άρα, ακόµη και αν 
σου επιτρεπόταν να επιλέξεις, δεν θα έπρεπε ουσιαστικά να δια-
λέξεις το δύσκολο; Δεν νιώθεις πόσο συγγενές σου είναι;… 
Το «εύκολο» δεν το θυµάται ο X. Χαρίτος. Την «συγγένειά» του, 
όµως, µε το «δύσκολο» δεν τον αφήνει η ζωή να την ξεχάσει 
ποτέ… «Μια στιγµή, µια και µοναδική στιγµή, σκέφτηκα να τα παρα-
τήσω… Ήταν µια νεαρή κοπέλα, δεν ήταν παραπάνω από 25 χρο-
νών, η οποία µόλις είχε γεννήσει και εµφάνισε οξύ διαχωρισµό της 
αορτής. Ήµουν µαζί της κατά τη διάρκεια της διακοµιδής και προ-
σπαθούσα να τοποθετήσω καθετήρες, ώστε να εισαχθεί εσπευσµέ-
να στο χειρουργείο. –Θα σε πονέσω λίγο, της είπα, αλλά πρέπει, για 
να µπορέσεις να χειρουργηθείς και να γίνεις καλά. –Μην στενοχω-
ριέστε γιατρέ, µου απάντησε. Αυτός θα είναι ο τελευταίος µου 
πόνος. Ήξερε ότι δεν θα βγει από το χειρουργείο. Το διαισθάνθηκε. 
Και δεν βγήκε… Αυτή την κοπέλα δεν θα την ξεχάσω ποτέ…».

   Η ίδια η ζωή είναι το «δύσκολο»… Αλλά, αυτό που η ζωή του 
δίδαξε από µικρό παιδί περιλαµβάνεται σε µια και µόνη πρόταση: 
Καθήκον είναι να αγαπάς το δύσκολο. Να είσαι εκεί, όταν αυτό σε 
χρειάζεται… «Δουλεύω από την αρχή της καριέρας µου σε ένα 
δηµόσιο νοσοκοµείο. Δεν έφυγα στο εξωτερικό παρά µόνο για ένα 
εξάµηνο, όπου βρέθηκα στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Utah 
των Η.Π.Α., µε εκπαιδευτική άδεια. Δεν σκέφτηκα ποτέ πως η εκπαί-
δευσή µου θα ήταν καλύτερη κάπου εκτός Ελλάδος. Πίστευα και 
πιστεύω στην ελληνική Καρδιοχειρουργική. Αυτό, όµως, που µπορώ 
να διαβεβαιώσω τον οιοδήποτε είναι πως η καθηµερινότητα είναι 
πολύ δύσκολη στα δηµόσια νοσοκοµεία. Υπάρχουν πράγµατα που 
στο νοσοκοµείο µας δεν έχουν αλλάξει για δεκαετίες. Παλεύεις να 
τα αλλάξεις, αλλά δεν βλέπεις βούληση και προθυµία από κανέναν 
αρµόδιο που θα µπορούσε να βοηθήσει στην πολυπόθητη αλλαγή. 
Το µόνο που καταφέραµε είναι να βελτιώσουµε την κατάσταση στην 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου από πέντε πρωτόγονα κρεβά-
τια, έχουµε πια οκτώ, πλήρως εξοπλισµένα. Εµείς κάνουµε, έστω και 
µε αυτές τις συνθήκες το καθήκον µας. Κάποιοι άλλοι γιατί δεν το 
κάνουν;…».

   Η σοφία της ζωής συνίσταται για κάποιους στην αναµονή. Και ο 
Χρ. Χαρίτος είχε µάθει να περιµένει. Με τη σωστή διάθεση, µε 
διαύγεια και καθαρότητα. Χωρίς ποτέ το περίγραµµα της εσωτερι-
κής του πραγµατικότητας να ξεστρατίσει. Αν αναµένει επιβράβευ-
ση; Μα, η επιβράβευσή του συνίσταται στο ότι εκείνος έµαθε καλά 
να αντέχει στα δύσκολα… Και να περιµένει, χωρίς κίνδυνο να 
«τυφλωθεί», τις στιγµές της ευτυχίας και της ευδαιµονίας...
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Μιχάλης 
Αργυρίου

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός»

   Η αγγλική λέξη «rock» µεταφράζεται στα ελληνικά ως «λικνίζω», 
ως «ταλαντεύω». Για κάποιους το άκουσµά της φέρνει στο µυαλό 
«λικνίσµατα» που προκαλούν ρυθµικοί ήχοι που συνοδεύονται από 
εµπνευσµένη στιχουργική, «ταλαντώσεις» που προκαλούν εικόνες 
που αναδύονται σαν φάσµα από τα βάθη της βραχυπρόθεσµης ή 
µη µνήµης. Για κάποιους άλλους, το άκουσµά της σηµαίνει πολλά 
περισσότερα. Σηµαίνει επανάσταση, όχι µαχόµενος ακολουθώντας 
τις κινήσεις κάποιου άλλου αλλά χαράζοντας ο ίδιος την πορεία 
στην προσωπική «λεωφόρο», σηµαίνει ελευθερία και πέρασµα από 
την κοινοτυπία στην ευρηµατικότητα, σηµαίνει διάθεση να αναγεν-
νηθείς από τις στάχτες σου και να επιµένεις να φλερτάρεις µε τη 
ζωή, χωρίς να εξαρτάσαι. Έχοντας προσδοκίες από τον εαυτό σου 
και µόνο… 

«Αυτό  που  ξέρω  είναι  πως  αυτό  που  κάνω  µου  αρέσει.  Χωρίς  «πρέπει»…».

Ο Μιχάλης Αργυρίου
στο 1ο Συνέδριο
της ΕΑΒ, 2004

   Με την ίδια επαναστατική διάθεση, χαράζοντας ο ίδιος την προ-
σωπική του «λεωφόρο», µε το ίδιο ελεύθερο πνεύµα και την ίδια 
ροκ προσωπικότητα µε εκείνη που είχε ως παιδί, συνεχίζει να 
«φλερτάρει» µε την Καρδιοχειρουργική, χωρίς να εξαρτάται. Από 
τη θέση πια του Διευθυντή Ε.Σ.Υ. και πάντα έχοντας προσδοκίες 
από τον εαυτό του και µόνο… «Η Καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα 
βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιµο σηµείο. Υπάρχουν πολλοί καλοί 
Καρδιοχειρουργοί και γίνεται εξίσου καλή δουλειά σε όλα τα κέντρα, 
όπως γίνεται και στο εξωτερικό. Υπάρχει, όµως, υπερπληθώρα 
Καρδιοχειρουργών και δυστυχώς υπερκατανάλωση παροχής 
υπηρεσιών, η οποία είναι καθοδηγούµενη… Δεν ξέρω ειλικρινά πως 
µπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήµατα…». Όταν ρωτάται τι 
«πρέπει» να γίνει για να αλλάξει η κατάσταση, ο ίδιος έχει την 
σοφία να µην δίνει απάντηση. Όταν ρωτάται για το αν µετάνιωσε 
που βρίσκεται σε αυτή τη θέση και αν «έπρεπε» να είχε επιλέξει 
κάτι άλλο στη ζωή του, ο ίδιος απαντά αποστοµωτικά. «Πιθανώς, 
να τα άλλαζα όλα αν άρχιζα από την αρχή. Από την άλλη, µου αρέσει 
αυτό που επέλεξα. Έχει άµεσα αποτελέσµατα. Δεν ξέρω αν κάποια 
άλλη δουλειά ή κάποια άλλη ειδικότητα θα µου χάριζε αυτή την 
αποτελεσµατικότητα. Με ενοχλούν άλλωστε τα µακροχρόνια πλάνα… 
Πάντα µε ενοχλούσαν... Οπότε, πιθανόν να επέλεγα πάλι το ίδιο… 
Αυτό που ξέρω είναι πως αυτό που κάνω µου αρέσει. Χωρίς 
«πρέπει»…». Τα «πρέπει», έγραφε ο Μ. Καραγάτσης µέσω του 
ήρωά του Γιούγκερµαν, είναι ο πιο άδειος λόγος µέσα στην 
απέραντη κενολογία της ανθρώπινης γλώσσας. Ευτυχώς, ο  
Μιχάλης Αργυρίου επιµένει να «συνθέτει» τη ροκ «µελωδία» της 
ζωής του και να την «τραγουδάει»…

Με τον 
Στρατή Παττακό,

tης οµάδας του οποίου 
απετέλεσε µέλος, 

για µικρό διάστηµα
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   «Αν είχαµε δύο ζωές, θα ζούσαµε την πρώτη µας ζωή σαν 
πρόβα, σαν δοκιµή, για να µάθουµε να ζήσουµε όπως θα θέλαµε 
τη δεύτερη… Δυστυχώς, στο «θέατρο» της ζωής, αυτό δεν είναι 
δυνατό… Αυτό το «θέατρο» µπορούµε να το παίξουµε µόνο µια 
φορά, χωρίς πρόβα, χωρίς δοκιµή. Γι' αυτό, πρέπει να το παίξουµε 
όσο γίνεται καλύτερα... Εµείς γράφουµε το σενάριο που µας αξίζει. 
Εµείς φτιάχνουµε τα σκηνικά που µας αρέσουν. Εµείς επιλέγουµε 
τους ηθοποιούς. Εµείς είµαστε οι πρωταγωνιστές και ταυτόχρονα 
οι θεατές. Στο τέλος εµείς θα το απολαύσουµε. Εµείς θα το 
χειροκροτήσουµε ή δε θα το χειροκροτήσουµε…»… 

  Αν αυτή η σκέψη του συγγραφέα Δ. Μπουραντά είναι αληθινή, 
τότε οι επιλογές µας είναι το «θέατρο» της ζωής µας... Αν αυτή η 
σκέψη είναι σωστή, τότε το «σενάριο» που επιλέγει να «γράψει» ο 
«συγγραφέας» Ιωάννης Κοκοτσάκης, µικρό παιδί ακόµη, αποδει-
κνύει πως το «θέατρο» της ζωής του ξεκινά µε τις καλύτερες των 
προϋποθέσεων… 

Ιωάννης 
Κοκοτσάκης

Επιµελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός»

   Ασυµβίβαστος µα και ταυτόχρονα ροµαντικός, τολµηρός µα και 
ταυτόχρονα πιστός σε αξιακούς κώδικες, ευθύς µα και ταυτόχρονα 
πολυδιάστατος. Μια ροκ προσωπικότητα που εκλαµβάνει τη ζωή 
ως αιτία και όχι ως αποτέλεσµα. Γεννιέται το 1960 στην Αθήνα, 
µεγαλώνει ως παιδί στις αλάνες της Δράµας, ανδρώνεται ως έφη-
βος στα σοκάκια της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι σαν τα «άλλα» παι-
διά, δεν έχει απάντηση στην ερώτηση «τι θα γίνεις, σαν µεγαλώ-
σεις;», αποκρυπτογραφεί τη στιγµή και ενσταλάζεται µέσα της για 
να της αντιπαρατεθεί ύστερα. «Δεν ήξερα τι θέλω να κάνω µεγα-
λώνοντας. Τι επάγγελµα να ακολουθήσω. Κάτι έπρεπε να σπουδά-
σω, βέβαια, αλλά δεν είχα «οίστρο», όπως θυµάµαι άλλους της ηλι-
κίας µου. Δεν µου κινούσε κάτι το ενδιαφέρον…». Στην τελευταία 
τάξη του σχολείου, παίρνει την απόφαση. Για κάποιο λόγο, αυτή η 
ροκ προσωπικότητα, η προσωπικότητα του Μιχάλη Αργυρίου συν-
δέεται ξαφνικά µε την Ιατρική. Το 1978, κατόπιν δικής του πρω-
τοβουλίας, εγγράφεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Βουκουρεστίου στη Ρουµανία. Ολοκληρώνει τον κύκλο σπουδών 
του στην εξαετία και επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου το 1985 
υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία ως Οπλίτης Ιατρός στο ΚΙΧΝΕ 
της Αλεξανδρούπολης, υπό τον Χειρουργό Π. Παναγιωτακόπουλο, 
ο οποίος γοητεύει την ασυµβίβαστη προσωπικότητά του, 
εµπνέοντας τον να ασχοληθεί µε την Χειρουργική. Το 1987, δυο 
χρόνια αργότερα, εντάσσεται ως ειδικευόµενος Χειρουργός στην 
Χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», στην 
οµάδα του Π. Γιαννόπουλου. 
   
   Το ίδιο «ασυµβίβαστα» και «επαναστατικά» εµπλέκεται και µε 
την Καρδιοχειρουργική… Χωρίς προφανή λόγο, χωρίς απάντηση 
στην ερώτηση «γιατί Καρδιοχειρουργός;»… Αρχικά, ξεκινά την ει-
δίκευσή του στην Θωρακοχειρουργική Κλινική του Ν. Έξαρχου στο 
Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» και µετέπειτα στην Καρδιοχειρουργι-
κή Κλινική του Χρήστου Λόλα στο ίδιο ίδρυµα. Η πνευµατική του 
επάρκεια, όµως, δεν του επιτρέπει µετριότητες. Ειδικευµένος πια 
Καρδιοχειρουργός, αποφασίζει να µεταβεί στην Γαλλία, για µετεκ-
παίδευση. «Η µετεκπαίδευσή µου αφορούσε στην Παιδοκαρδιοχει-
ρουργική. Έµεινα στο Νοσοκοµείο «Marie Lannelonge» του 
Παρισίου… για περίπου ένα χρόνο, κοντά στον Καθηγητή Jean Yves 
Neveux ... Μου άρεσε η Παιδοκαρδιοχειρουργική…». Η επιστροφή 
του σηµαίνει και την έναρξη της συνεργασίας του µε την οµάδα 
του Στρατή Παττακού στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Υγεία», όπου 
και παραµένει για ένα χρόνο. Το 1995 καταλαµβάνει τη θέση του 
Επιµελητή Β' στο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο «Αγ. Σοφία», υπό τον 
Μιχάλη Μπονώρη. Στοχευµένος και διορατικός, αναγνωρίζοντας 
τις δυσκολίες στο εν λόγω τµήµα παραιτείται ένα χρόνο αργότερα 
και επιστρέφει στην οµάδα του Χ. Λόλα αποδεχόµενος θέση 
Επιµελητή Β' στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου 
«Ευαγγελισµός». 
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Μιχάλης 
Αργυρίου

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός»

   Η αγγλική λέξη «rock» µεταφράζεται στα ελληνικά ως «λικνίζω», 
ως «ταλαντεύω». Για κάποιους το άκουσµά της φέρνει στο µυαλό 
«λικνίσµατα» που προκαλούν ρυθµικοί ήχοι που συνοδεύονται από 
εµπνευσµένη στιχουργική, «ταλαντώσεις» που προκαλούν εικόνες 
που αναδύονται σαν φάσµα από τα βάθη της βραχυπρόθεσµης ή 
µη µνήµης. Για κάποιους άλλους, το άκουσµά της σηµαίνει πολλά 
περισσότερα. Σηµαίνει επανάσταση, όχι µαχόµενος ακολουθώντας 
τις κινήσεις κάποιου άλλου αλλά χαράζοντας ο ίδιος την πορεία 
στην προσωπική «λεωφόρο», σηµαίνει ελευθερία και πέρασµα από 
την κοινοτυπία στην ευρηµατικότητα, σηµαίνει διάθεση να αναγεν-
νηθείς από τις στάχτες σου και να επιµένεις να φλερτάρεις µε τη 
ζωή, χωρίς να εξαρτάσαι. Έχοντας προσδοκίες από τον εαυτό σου 
και µόνο… 

«Αυτό  που  ξέρω  είναι  πως  αυτό  που  κάνω  µου  αρέσει.  Χωρίς  «πρέπει»…».

Ο Μιχάλης Αργυρίου
στο 1ο Συνέδριο
της ΕΑΒ, 2004

   Με την ίδια επαναστατική διάθεση, χαράζοντας ο ίδιος την προ-
σωπική του «λεωφόρο», µε το ίδιο ελεύθερο πνεύµα και την ίδια 
ροκ προσωπικότητα µε εκείνη που είχε ως παιδί, συνεχίζει να 
«φλερτάρει» µε την Καρδιοχειρουργική, χωρίς να εξαρτάται. Από 
τη θέση πια του Διευθυντή Ε.Σ.Υ. και πάντα έχοντας προσδοκίες 
από τον εαυτό του και µόνο… «Η Καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα 
βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιµο σηµείο. Υπάρχουν πολλοί καλοί 
Καρδιοχειρουργοί και γίνεται εξίσου καλή δουλειά σε όλα τα κέντρα, 
όπως γίνεται και στο εξωτερικό. Υπάρχει, όµως, υπερπληθώρα 
Καρδιοχειρουργών και δυστυχώς υπερκατανάλωση παροχής 
υπηρεσιών, η οποία είναι καθοδηγούµενη… Δεν ξέρω ειλικρινά πως 
µπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήµατα…». Όταν ρωτάται τι 
«πρέπει» να γίνει για να αλλάξει η κατάσταση, ο ίδιος έχει την 
σοφία να µην δίνει απάντηση. Όταν ρωτάται για το αν µετάνιωσε 
που βρίσκεται σε αυτή τη θέση και αν «έπρεπε» να είχε επιλέξει 
κάτι άλλο στη ζωή του, ο ίδιος απαντά αποστοµωτικά. «Πιθανώς, 
να τα άλλαζα όλα αν άρχιζα από την αρχή. Από την άλλη, µου αρέσει 
αυτό που επέλεξα. Έχει άµεσα αποτελέσµατα. Δεν ξέρω αν κάποια 
άλλη δουλειά ή κάποια άλλη ειδικότητα θα µου χάριζε αυτή την 
αποτελεσµατικότητα. Με ενοχλούν άλλωστε τα µακροχρόνια πλάνα… 
Πάντα µε ενοχλούσαν... Οπότε, πιθανόν να επέλεγα πάλι το ίδιο… 
Αυτό που ξέρω είναι πως αυτό που κάνω µου αρέσει. Χωρίς 
«πρέπει»…». Τα «πρέπει», έγραφε ο Μ. Καραγάτσης µέσω του 
ήρωά του Γιούγκερµαν, είναι ο πιο άδειος λόγος µέσα στην 
απέραντη κενολογία της ανθρώπινης γλώσσας. Ευτυχώς, ο  
Μιχάλης Αργυρίου επιµένει να «συνθέτει» τη ροκ «µελωδία» της 
ζωής του και να την «τραγουδάει»…

Με τον 
Στρατή Παττακό,

tης οµάδας του οποίου 
απετέλεσε µέλος, 

για µικρό διάστηµα
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   «Αν είχαµε δύο ζωές, θα ζούσαµε την πρώτη µας ζωή σαν 
πρόβα, σαν δοκιµή, για να µάθουµε να ζήσουµε όπως θα θέλαµε 
τη δεύτερη… Δυστυχώς, στο «θέατρο» της ζωής, αυτό δεν είναι 
δυνατό… Αυτό το «θέατρο» µπορούµε να το παίξουµε µόνο µια 
φορά, χωρίς πρόβα, χωρίς δοκιµή. Γι' αυτό, πρέπει να το παίξουµε 
όσο γίνεται καλύτερα... Εµείς γράφουµε το σενάριο που µας αξίζει. 
Εµείς φτιάχνουµε τα σκηνικά που µας αρέσουν. Εµείς επιλέγουµε 
τους ηθοποιούς. Εµείς είµαστε οι πρωταγωνιστές και ταυτόχρονα 
οι θεατές. Στο τέλος εµείς θα το απολαύσουµε. Εµείς θα το 
χειροκροτήσουµε ή δε θα το χειροκροτήσουµε…»… 

  Αν αυτή η σκέψη του συγγραφέα Δ. Μπουραντά είναι αληθινή, 
τότε οι επιλογές µας είναι το «θέατρο» της ζωής µας... Αν αυτή η 
σκέψη είναι σωστή, τότε το «σενάριο» που επιλέγει να «γράψει» ο 
«συγγραφέας» Ιωάννης Κοκοτσάκης, µικρό παιδί ακόµη, αποδει-
κνύει πως το «θέατρο» της ζωής του ξεκινά µε τις καλύτερες των 
προϋποθέσεων… 

Ιωάννης 
Κοκοτσάκης

Επιµελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός»

   Ασυµβίβαστος µα και ταυτόχρονα ροµαντικός, τολµηρός µα και 
ταυτόχρονα πιστός σε αξιακούς κώδικες, ευθύς µα και ταυτόχρονα 
πολυδιάστατος. Μια ροκ προσωπικότητα που εκλαµβάνει τη ζωή 
ως αιτία και όχι ως αποτέλεσµα. Γεννιέται το 1960 στην Αθήνα, 
µεγαλώνει ως παιδί στις αλάνες της Δράµας, ανδρώνεται ως έφη-
βος στα σοκάκια της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι σαν τα «άλλα» παι-
διά, δεν έχει απάντηση στην ερώτηση «τι θα γίνεις, σαν µεγαλώ-
σεις;», αποκρυπτογραφεί τη στιγµή και ενσταλάζεται µέσα της για 
να της αντιπαρατεθεί ύστερα. «Δεν ήξερα τι θέλω να κάνω µεγα-
λώνοντας. Τι επάγγελµα να ακολουθήσω. Κάτι έπρεπε να σπουδά-
σω, βέβαια, αλλά δεν είχα «οίστρο», όπως θυµάµαι άλλους της ηλι-
κίας µου. Δεν µου κινούσε κάτι το ενδιαφέρον…». Στην τελευταία 
τάξη του σχολείου, παίρνει την απόφαση. Για κάποιο λόγο, αυτή η 
ροκ προσωπικότητα, η προσωπικότητα του Μιχάλη Αργυρίου συν-
δέεται ξαφνικά µε την Ιατρική. Το 1978, κατόπιν δικής του πρω-
τοβουλίας, εγγράφεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Βουκουρεστίου στη Ρουµανία. Ολοκληρώνει τον κύκλο σπουδών 
του στην εξαετία και επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου το 1985 
υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία ως Οπλίτης Ιατρός στο ΚΙΧΝΕ 
της Αλεξανδρούπολης, υπό τον Χειρουργό Π. Παναγιωτακόπουλο, 
ο οποίος γοητεύει την ασυµβίβαστη προσωπικότητά του, 
εµπνέοντας τον να ασχοληθεί µε την Χειρουργική. Το 1987, δυο 
χρόνια αργότερα, εντάσσεται ως ειδικευόµενος Χειρουργός στην 
Χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», στην 
οµάδα του Π. Γιαννόπουλου. 
   
   Το ίδιο «ασυµβίβαστα» και «επαναστατικά» εµπλέκεται και µε 
την Καρδιοχειρουργική… Χωρίς προφανή λόγο, χωρίς απάντηση 
στην ερώτηση «γιατί Καρδιοχειρουργός;»… Αρχικά, ξεκινά την ει-
δίκευσή του στην Θωρακοχειρουργική Κλινική του Ν. Έξαρχου στο 
Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» και µετέπειτα στην Καρδιοχειρουργι-
κή Κλινική του Χρήστου Λόλα στο ίδιο ίδρυµα. Η πνευµατική του 
επάρκεια, όµως, δεν του επιτρέπει µετριότητες. Ειδικευµένος πια 
Καρδιοχειρουργός, αποφασίζει να µεταβεί στην Γαλλία, για µετεκ-
παίδευση. «Η µετεκπαίδευσή µου αφορούσε στην Παιδοκαρδιοχει-
ρουργική. Έµεινα στο Νοσοκοµείο «Marie Lannelonge» του 
Παρισίου… για περίπου ένα χρόνο, κοντά στον Καθηγητή Jean Yves 
Neveux ... Μου άρεσε η Παιδοκαρδιοχειρουργική…». Η επιστροφή 
του σηµαίνει και την έναρξη της συνεργασίας του µε την οµάδα 
του Στρατή Παττακού στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Υγεία», όπου 
και παραµένει για ένα χρόνο. Το 1995 καταλαµβάνει τη θέση του 
Επιµελητή Β' στο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο «Αγ. Σοφία», υπό τον 
Μιχάλη Μπονώρη. Στοχευµένος και διορατικός, αναγνωρίζοντας 
τις δυσκολίες στο εν λόγω τµήµα παραιτείται ένα χρόνο αργότερα 
και επιστρέφει στην οµάδα του Χ. Λόλα αποδεχόµενος θέση 
Επιµελητή Β' στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου 
«Ευαγγελισµός». 
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ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

2001-2012Έβδοµη Περίοδος, της «..........» 2001-2012

Ίων Τέως Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Θωρακοχειρουργική Κλινική 
Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» (2000-2012)

Μπελλένης
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   Η επιστροφή του στην Ελλάδα, το 1997, γίνεται γιατί ένας άλλος 
«πρωταγωνιστής» του «θεάτρου» της ζωής του, ένας άνθρωπος 
που ο Ι. Κοκοτσάκης έδωσε ως «συγγραφέας» κύριο ρόλο, επιµέ-
νει… «Ήθελα να µείνω στην Αµερική. Υπήρχαν βέβαια δυσκολίες, 
αλλά αυτές µε γοήτευαν. Εκείνη την εποχή, άρχισε να εξελίσσεται η 
σύγχρονη Καρδιοχειρουργική µε αλµατώδη πρόοδο. Η σύζυγός µου, 
όµως, επέµενε να γυρίσουµε στην Ελλάδα. Αναισθησιολόγος εκείνη, 
θεωρούσε πως θα ζούσαµε µια ήρεµη ζωή εδώ… Δεν µετανιώνω 
γι' αυτή την απόφαση…». Η επάνοδος στην πατρίδα συνδέεται µε 
την έναρξη της συνεργασίας του µε το Ιδιωτικό Θεραπευτήριο 
«Υγεία», στο οποίο ο Ι. Κοκοτσάκης παραµένει για µια διετία, συν-
εργαζόµενος µε τον Δ. Μπουλαφέντη, ο οποίος αποφασίζει επίσης 
να επιστρέψει.  

   Το 1999 πια, η «τρίτη πράξη» και η σηµαντικότερη του «θεά-
τρου» της ζωής του Ι. Κοκοτσάκη ξεκινά… Το «σκηνικό» έχει την 
µορφή του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός»… Εκείνος αναλαµβάνει 
το «ρόλο» του Επιµελητή στην Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική… 
«Στον «Ευαγγελισµό» ωρίµασα ως Χειρουργός και ως προσωπικό-
τητα. Αν και δεν είναι εύκολη η καθηµερινότητα σε ένα δηµόσιο 
νοσοκοµείο, δεν µετανιώνω για την απόφασή µου να δουλέψω εδώ. 
Προσπαθούµε όλοι σε ανάλογες θέσεις για το καλύτερο. Και πραγ-
µατικά χαίροµαι που η ελληνική Καρδιοχειρουργική έχει πια θεαµα-
τικά αποτελέσµατα, εφάµιλλα µε όλες τις «ανεπτυγµένες» χώρες του 
κόσµου…». 

   «Αν είχαµε δυο ζωές, θα ζούσαµε την πρώτη µας ζωή σαν πρό-
βα, σαν δοκιµή, για να µάθουµε πως θα ζούσαµε την δεύτερη… 
Δυστυχώς, στο «θέατρο» της ζωής µας µπορούµε να παίξουµε 
µόνο µια φορά, χωρίς πρόβα, χωρίς δοκιµή…». Ο «πρωταγωνι-
στής» Ι. Κοκοτσάκης συνέγραψε ένα «σενάριο», µοίρασε «ρόλους», 
δηµιούργησε τα «σκηνικά», επέλεξε τους «συµπρωταγωνιστές». 
Δεν χρειάζεται δεύτερη ζωή για να ζήσει. Απολαµβάνει αυτή και το 
χειροκρότηµα της επιτυχίας…     

«Φοιτούσα σε ιδιωτικό σχολείο 
και γενικά θεωρούµουν καλός 
µαθητής. Ήµουν στην πέµπτη 
Δηµοτικού, θυµάµαι, το 1969, 
όταν ο παππούς έφερε στο 
σπίτι µας στο Παγκράτι µια 
τηλεόραση, ως δώρο για τις 
επιδόσεις µου. Κάθε απόγευµα, 
αφού τελείωνα τα µαθήµατά 
µου, παρακολουθούσα µια 
αµερικανική τηλεοπτική σειρά 
µε τίτλο «Ben Casey», όπου ο 
πρωταγωνιστής υποδυόταν 
έναν Νευροχειρουργό που 
έδινε καθηµερινές µάχες για 
τους ασθενείς του. Ζούσα µαζί 
του το θαύµα… Η Ιατρική έγινε 
για µένα στόχος ζωής...». 

   Το 1976 αρχίζουν να στήνονται τα «σκηνικά» της «πρώτης πρά-
ξης»… Ο «πρωταγωνιστής» φορά το απαραίτητο «κοστούµι». Τη 
λευκή ποδιά του πρωτοετή φοιτητή της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστηµίου Αθηνών. Στα χρόνια που ακολουθούν, το «σενάριο» 
συνεχίζει να γράφεται δηµιουργικά… «Στα τελευταία φοιτητικά χρό-
νια, διάφοροι χειρουργοί µε τους οποίους ερχόµασταν σε επαφή, 
µου εµφύσησαν την ιδέα να φύγω για ειδικότητα στην Αµερική. 
Έβλεπα τις προοπτικές και ενθουσιαζόµουν. Θυµόµουν την σειρά 
που έβλεπα µικρός και ήξερα πως µπορούσα να ζήσω κι εγώ σαν 
τον πρωταγωνιστή. Την πρώτη φορά που έδωσα εξετάσεις, το 
1983, δεν ήµουν προετοιµασµένος και δεν τα κατάφερα. Ήταν, βέ-
βαια, µια ευκαιρία να τακτοποιήσω τις στρατιωτικές µου υποχρεώ-
σεις, καθώς και το αγροτικό…». 

   Το 1991, τα «σκηνικά» στήνονται εκ νέου, για να υποστηρίξουν 
την «δεύτερη πράξη»… Ο Ι. Κοκοτσάκης, έχοντας ολοκληρώσει 
πλήρη ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής στο «Λαϊκό» Νοσοκοµείο 
δίπλα στον Καθηγητή Π. Μπάλα, βρίσκεται στο Huston των Η.Π.Α.. 
«Αρχικά και για ένα χρόνο βρέθηκα στο «MD Anderson», το µεγαλύ-
τερο αντικαρκινικό νοσοκοµείο του κόσµου, ως ειδικευόµενος στην 
Χειρουργική Ογκολογία, διότι δεν µπορούσα να βρω θέση. Αργότε-
ρα, βρήκα θέση στο «Texas Heart Institute», όπου και πραγµατοποί-
ησα την πλήρη εκπαίδευσή µου στην Καρδιοχειρουργική…». Τρία 
χρόνια αργότερα, ένας σπουδαίος «πρωταγωνιστής» εµφανίζεται 
σε ρόλο «guest star» στο «θέατρο» της ζωής του Ι. Κοκοτσάκη. 
Πρόκειται για τον Δηµήτρη Μπουλαφέντη… «Έµεινα µαζί του για 
10 περίπου µήνες. Συνέλεξα δίπλα του µοναδικές εµπειρίες. Ο Δ. 
Μπουλαφέντης ήταν µια µεγάλη µορφή της παγκόσµιας Καρδιοχει-
ρουργικής…». 

Ο Ι. Κοκοτσάκης µε τη σύζυγό του, 
Αναισθησιολόγο Ιατρό

   Ο Ίων Μπελλένης γεννήθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου και αποφοίτησε από την Αµπέτειο 
Σχολή της πόλης του το 1963. Την ίδια χρονιά εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1969. Τον Σεπτέµβριο του 1970 µετέβη 
στο «Rush Green Hospital» στο Romford της Αγγλίας, όπου αρχικά εργάστηκε ως 
εσωτερικός βοηθός στην Γενική Χειρουργική για ένα εξάµηνο και στη συνέχεια στη Γενική 
Παθολογία και Λοιµώδη Νοσήµατα για ίσο χρονικό διάστηµα. Τον Μάρτιο του 1971, στο 
ίδιο ίδρυµα, ξεκίνησε την ετήσια σε διάρκεια ειδίκευσή του στην Γενική Χειρουργική και 
στην Αγγειοχειρουργική. Αµέσως µετά ακολουθεί η ειδίκευσή του στη Χειρουργική 
Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων, στο «Harefield Hospital» του Middlesex, δίπλα στον 
Καθηγητή Μ. Yacoub. Παραµένοντας στο «Harefield Hospital», ασχολήθηκε για ένα εξάµηνο 
µε περιστατικά Γενικής Xειρουργικής και Aγγειοχειρουργικής. Από τον Μάρτιο του 1974 
εργάστηκε ως Επιµελητής Γενικής Χειρουργικής στο «Mount Vernon Hospital» του 
Middlesex για δύο µήνες και στη συνέχεια επέστρεψε στο Romford  για να εργαστεί ως 
Επιµελητής στη Θωρακο-Αγγειο-Χειρουργική, στο «Oldchurch Hospital», για δυόµισι 
χρόνια.  

�����Το Νοέµβριο του 1976, απέκτησε την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος αλλά και τον τίτλο 
του Διδάκτορος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Επέστρεψε στην Ελλάδα και στο νησί της Χίου, 
όπου εργάστηκε ως Επιµελητής στο «Σκυλίτσειο Γενικό Νοσοκοµείο», για ένα χρόνο. Το 
1977 απέκτησε τον τίτλο ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής, ενώ στις αρχές του 1978 
µετέβη στην Αθήνα και στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», όπου, για περίπου δύο χρόνια 
κατέλαβε θέση Επιµελητή Γενικής Χειρουργικής. Στη συνέχεια, εκπαιδεύτηκε στο πλευρό 
των Χ. Σταθάτου, Α. Κονταξή και Γ. Τόλη στη Θωρακο-αγγειο-καρδιοχειρουργική. Με την 
απόκτηση του τίτλου ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και αγγείων, εργάστηκε 
στην κλινική του Α. Κονταξή ως Επιµελητής Α' για τρία χρόνια. Από το 1986 και για τα 
επόµενα δώδεκα χρόνια εργάστηκε στο πλευρό του Ν. Έξαρχου. Το 1992 κατέλαβε θέση 
του άµισθου συµβούλου Θωρακοχειρουργικής στο «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο» του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, θέση που διατηρεί µέχρι σήµερα. Το 1998 ανέλαβε τη θέση του 
Αναπληρωτή Διευθυντή στη Χειρουργική Κλινική του «Ευαγγελισµού» και ένα χρόνο 
αργότερα τη θέση του Διευθυντή, που διατήρησε µέχρι το 2012. 

����Από το 1999 έως το 2001 διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων, καταλαµβάνοντας την θέση του 
Προέδρου τη διετία 2001-2003. Το 2001 και για ένα έτος, εξελέγη Αντιπρόεδρος του 
ESTS (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Χειρουργικής Θώρακος) και Πρόεδρος τη διετία 2002-2003. 
Είναι µέλος πολλών επιστηµονικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στη διάρκεια 
της καριέρας του εκπαίδευσε σειρά Χειρουργών Θώρακος που σταδιοδροµούν στις µέρες 
µας στον Ελλαδικό χώρο. Ιπποκράτειος Άλτις, Κως 2008
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   Η επιστροφή του στην Ελλάδα, το 1997, γίνεται γιατί ένας άλλος 
«πρωταγωνιστής» του «θεάτρου» της ζωής του, ένας άνθρωπος 
που ο Ι. Κοκοτσάκης έδωσε ως «συγγραφέας» κύριο ρόλο, επιµέ-
νει… «Ήθελα να µείνω στην Αµερική. Υπήρχαν βέβαια δυσκολίες, 
αλλά αυτές µε γοήτευαν. Εκείνη την εποχή, άρχισε να εξελίσσεται η 
σύγχρονη Καρδιοχειρουργική µε αλµατώδη πρόοδο. Η σύζυγός µου, 
όµως, επέµενε να γυρίσουµε στην Ελλάδα. Αναισθησιολόγος εκείνη, 
θεωρούσε πως θα ζούσαµε µια ήρεµη ζωή εδώ… Δεν µετανιώνω 
γι' αυτή την απόφαση…». Η επάνοδος στην πατρίδα συνδέεται µε 
την έναρξη της συνεργασίας του µε το Ιδιωτικό Θεραπευτήριο 
«Υγεία», στο οποίο ο Ι. Κοκοτσάκης παραµένει για µια διετία, συν-
εργαζόµενος µε τον Δ. Μπουλαφέντη, ο οποίος αποφασίζει επίσης 
να επιστρέψει.  

   Το 1999 πια, η «τρίτη πράξη» και η σηµαντικότερη του «θεά-
τρου» της ζωής του Ι. Κοκοτσάκη ξεκινά… Το «σκηνικό» έχει την 
µορφή του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός»… Εκείνος αναλαµβάνει 
το «ρόλο» του Επιµελητή στην Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική… 
«Στον «Ευαγγελισµό» ωρίµασα ως Χειρουργός και ως προσωπικό-
τητα. Αν και δεν είναι εύκολη η καθηµερινότητα σε ένα δηµόσιο 
νοσοκοµείο, δεν µετανιώνω για την απόφασή µου να δουλέψω εδώ. 
Προσπαθούµε όλοι σε ανάλογες θέσεις για το καλύτερο. Και πραγ-
µατικά χαίροµαι που η ελληνική Καρδιοχειρουργική έχει πια θεαµα-
τικά αποτελέσµατα, εφάµιλλα µε όλες τις «ανεπτυγµένες» χώρες του 
κόσµου…». 

   «Αν είχαµε δυο ζωές, θα ζούσαµε την πρώτη µας ζωή σαν πρό-
βα, σαν δοκιµή, για να µάθουµε πως θα ζούσαµε την δεύτερη… 
Δυστυχώς, στο «θέατρο» της ζωής µας µπορούµε να παίξουµε 
µόνο µια φορά, χωρίς πρόβα, χωρίς δοκιµή…». Ο «πρωταγωνι-
στής» Ι. Κοκοτσάκης συνέγραψε ένα «σενάριο», µοίρασε «ρόλους», 
δηµιούργησε τα «σκηνικά», επέλεξε τους «συµπρωταγωνιστές». 
Δεν χρειάζεται δεύτερη ζωή για να ζήσει. Απολαµβάνει αυτή και το 
χειροκρότηµα της επιτυχίας…     

«Φοιτούσα σε ιδιωτικό σχολείο 
και γενικά θεωρούµουν καλός 
µαθητής. Ήµουν στην πέµπτη 
Δηµοτικού, θυµάµαι, το 1969, 
όταν ο παππούς έφερε στο 
σπίτι µας στο Παγκράτι µια 
τηλεόραση, ως δώρο για τις 
επιδόσεις µου. Κάθε απόγευµα, 
αφού τελείωνα τα µαθήµατά 
µου, παρακολουθούσα µια 
αµερικανική τηλεοπτική σειρά 
µε τίτλο «Ben Casey», όπου ο 
πρωταγωνιστής υποδυόταν 
έναν Νευροχειρουργό που 
έδινε καθηµερινές µάχες για 
τους ασθενείς του. Ζούσα µαζί 
του το θαύµα… Η Ιατρική έγινε 
για µένα στόχος ζωής...». 

   Το 1976 αρχίζουν να στήνονται τα «σκηνικά» της «πρώτης πρά-
ξης»… Ο «πρωταγωνιστής» φορά το απαραίτητο «κοστούµι». Τη 
λευκή ποδιά του πρωτοετή φοιτητή της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστηµίου Αθηνών. Στα χρόνια που ακολουθούν, το «σενάριο» 
συνεχίζει να γράφεται δηµιουργικά… «Στα τελευταία φοιτητικά χρό-
νια, διάφοροι χειρουργοί µε τους οποίους ερχόµασταν σε επαφή, 
µου εµφύσησαν την ιδέα να φύγω για ειδικότητα στην Αµερική. 
Έβλεπα τις προοπτικές και ενθουσιαζόµουν. Θυµόµουν την σειρά 
που έβλεπα µικρός και ήξερα πως µπορούσα να ζήσω κι εγώ σαν 
τον πρωταγωνιστή. Την πρώτη φορά που έδωσα εξετάσεις, το 
1983, δεν ήµουν προετοιµασµένος και δεν τα κατάφερα. Ήταν, βέ-
βαια, µια ευκαιρία να τακτοποιήσω τις στρατιωτικές µου υποχρεώ-
σεις, καθώς και το αγροτικό…». 

   Το 1991, τα «σκηνικά» στήνονται εκ νέου, για να υποστηρίξουν 
την «δεύτερη πράξη»… Ο Ι. Κοκοτσάκης, έχοντας ολοκληρώσει 
πλήρη ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής στο «Λαϊκό» Νοσοκοµείο 
δίπλα στον Καθηγητή Π. Μπάλα, βρίσκεται στο Huston των Η.Π.Α.. 
«Αρχικά και για ένα χρόνο βρέθηκα στο «MD Anderson», το µεγαλύ-
τερο αντικαρκινικό νοσοκοµείο του κόσµου, ως ειδικευόµενος στην 
Χειρουργική Ογκολογία, διότι δεν µπορούσα να βρω θέση. Αργότε-
ρα, βρήκα θέση στο «Texas Heart Institute», όπου και πραγµατοποί-
ησα την πλήρη εκπαίδευσή µου στην Καρδιοχειρουργική…». Τρία 
χρόνια αργότερα, ένας σπουδαίος «πρωταγωνιστής» εµφανίζεται 
σε ρόλο «guest star» στο «θέατρο» της ζωής του Ι. Κοκοτσάκη. 
Πρόκειται για τον Δηµήτρη Μπουλαφέντη… «Έµεινα µαζί του για 
10 περίπου µήνες. Συνέλεξα δίπλα του µοναδικές εµπειρίες. Ο Δ. 
Μπουλαφέντης ήταν µια µεγάλη µορφή της παγκόσµιας Καρδιοχει-
ρουργικής…». 

Ο Ι. Κοκοτσάκης µε τη σύζυγό του, 
Αναισθησιολόγο Ιατρό

   Ο Ίων Μπελλένης γεννήθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου και αποφοίτησε από την Αµπέτειο 
Σχολή της πόλης του το 1963. Την ίδια χρονιά εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1969. Τον Σεπτέµβριο του 1970 µετέβη 
στο «Rush Green Hospital» στο Romford της Αγγλίας, όπου αρχικά εργάστηκε ως 
εσωτερικός βοηθός στην Γενική Χειρουργική για ένα εξάµηνο και στη συνέχεια στη Γενική 
Παθολογία και Λοιµώδη Νοσήµατα για ίσο χρονικό διάστηµα. Τον Μάρτιο του 1971, στο 
ίδιο ίδρυµα, ξεκίνησε την ετήσια σε διάρκεια ειδίκευσή του στην Γενική Χειρουργική και 
στην Αγγειοχειρουργική. Αµέσως µετά ακολουθεί η ειδίκευσή του στη Χειρουργική 
Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων, στο «Harefield Hospital» του Middlesex, δίπλα στον 
Καθηγητή Μ. Yacoub. Παραµένοντας στο «Harefield Hospital», ασχολήθηκε για ένα εξάµηνο 
µε περιστατικά Γενικής Xειρουργικής και Aγγειοχειρουργικής. Από τον Μάρτιο του 1974 
εργάστηκε ως Επιµελητής Γενικής Χειρουργικής στο «Mount Vernon Hospital» του 
Middlesex για δύο µήνες και στη συνέχεια επέστρεψε στο Romford  για να εργαστεί ως 
Επιµελητής στη Θωρακο-Αγγειο-Χειρουργική, στο «Oldchurch Hospital», για δυόµισι 
χρόνια.  

�����Το Νοέµβριο του 1976, απέκτησε την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος αλλά και τον τίτλο 
του Διδάκτορος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Επέστρεψε στην Ελλάδα και στο νησί της Χίου, 
όπου εργάστηκε ως Επιµελητής στο «Σκυλίτσειο Γενικό Νοσοκοµείο», για ένα χρόνο. Το 
1977 απέκτησε τον τίτλο ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής, ενώ στις αρχές του 1978 
µετέβη στην Αθήνα και στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», όπου, για περίπου δύο χρόνια 
κατέλαβε θέση Επιµελητή Γενικής Χειρουργικής. Στη συνέχεια, εκπαιδεύτηκε στο πλευρό 
των Χ. Σταθάτου, Α. Κονταξή και Γ. Τόλη στη Θωρακο-αγγειο-καρδιοχειρουργική. Με την 
απόκτηση του τίτλου ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και αγγείων, εργάστηκε 
στην κλινική του Α. Κονταξή ως Επιµελητής Α' για τρία χρόνια. Από το 1986 και για τα 
επόµενα δώδεκα χρόνια εργάστηκε στο πλευρό του Ν. Έξαρχου. Το 1992 κατέλαβε θέση 
του άµισθου συµβούλου Θωρακοχειρουργικής στο «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο» του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, θέση που διατηρεί µέχρι σήµερα. Το 1998 ανέλαβε τη θέση του 
Αναπληρωτή Διευθυντή στη Χειρουργική Κλινική του «Ευαγγελισµού» και ένα χρόνο 
αργότερα τη θέση του Διευθυντή, που διατήρησε µέχρι το 2012. 

����Από το 1999 έως το 2001 διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων, καταλαµβάνοντας την θέση του 
Προέδρου τη διετία 2001-2003. Το 2001 και για ένα έτος, εξελέγη Αντιπρόεδρος του 
ESTS (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Χειρουργικής Θώρακος) και Πρόεδρος τη διετία 2002-2003. 
Είναι µέλος πολλών επιστηµονικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στη διάρκεια 
της καριέρας του εκπαίδευσε σειρά Χειρουργών Θώρακος που σταδιοδροµούν στις µέρες 
µας στον Ελλαδικό χώρο. Ιπποκράτειος Άλτις, Κως 2008
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   Γεννήθηκε στην Αθήνα το Δεκέµβριο του 1964. Αποφοίτησε 
από τη Γερµανική Σχολή Αθηνών και στη συνέχεια φοίτησε στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εξειδικεύθηκε στη 
Γενική Χειρουγική στο Π.Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά υπό τον 
Καθ. Γ. Ανδρουλάκη το χρονικό διάστηµα 1991-1994 και στη 
Χειρουργική Θώρακος-Καρδίας στο Π.Γ.Ν.Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙ-
ΣΜΟΣ» µε διευθυντές τον Δρ. Ν. Εξαρχο και Δρ. Χρ. Λόλα το 
χρονικό διάστηµα 1995-1999. Ελαβε τον τίτλο της ειδικότητας 
της Χειρουργικής Θώρακος το Μάιο του 1999. Εξειδικεύθηκε σε 
κέντρα του εξωτερικού, όπως το Νοσοκοµείο Grosshansdorf, 
Zentrum fuer Pneumonologie und Thoraxchirurgie µε Δ/ντή τον 
Dr. med. D. Branscheid, στο Αµβούργο Γερµανίας (1998), στη 
Χειρουργική Θώρακος,  στην Κλινική Χειρουργικής Θώρακος 
Νοσοκοµείου “Hotel Dieu” του Πανεπιστηµίου του Μόντρεαλ του 
Καναδά µε Δ/ντή τον  Καθ. Α. Duranceau στη Χειρουργική του 
Οισοφάγου (1999) και στην Πανεπιστηµιακή Κλινική Χειρουργικής 
Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων της Medizinische Hochschule του 
Αννόβερου µε Δ/ντή τον  Καθ. Α. Haverich στη Χειρουργική της 
Αορτής και των Μεταµοσχεύσεων Πνευµόνων (1999-2000). 

Καλλιόπη 
Αθανασιάδη

Επιµελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Χειρουργός Θώρακος, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός»
Ζήσης

Portfolio 
Νοσοκοµείου
«Ευαγγελισµός»

Κείµενο: Κ. Αθανασιάδη

Κείµενο: Χ. Ζήσης

   Γεννήθηκε στο Βόλο το 1967. Φοίτησε στην Ιατρική Αθηνών 
(1985-91). Μετά την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου (Ελάτη 
Τρικάλων) και τη στρατιωτική του θητεία (1993-1994) 
ειδικεύθηκε στη Χειρουργική Θώρακος (1994-2002). 

   Εργάστηκε στον ιδιωτικό τοµέα (Ιατρικό Αθηνών) και 
µετεκπαιδεύτηκε σε Παρίσι και Μασσαλία, όπου κατείχε έµµισθη 
θέση Επιµελητού µεταµοσχεύσεων. Επιµελητής στο Νοσοκοµείο 
Ευαγγελισµός από το 2003, όπου εξακολουθεί να εργάζεται. 
Διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών (2005) µε 
θωρακοχειρουργικό αντικείµενο διατριβής (επιθηλιακοί όγκοι 
θύµου αδένα). Κάτοχος του Ευρωπαϊκού Διπλώµατος 
Θωρακοχειρουργικής κατόπιν επιτυχών εξετάσεων (2006). 

   Στην παρούσα φάση οι διεθνείς δηµοσιεύσεις του υπερβαίνουν 
τις 50, οι ετεροαναφορές τις 160 και οι θωρακοχειρουργικές 
επεµβάσεις µέσης και µεγάλης βαρύτητας που εκτελεί  κατ'έτος 
είναι περισσότερες από 150. Δασκάλους του στη χειρουργική 
θώρακος (εγχειρητικής, ανθρωπιάς, ήθους, επιστηµοσύνης) από 
διαφορετική σκοπιά τον καθένα θεωρεί τους Τζαµπραήλ 
Νταχάµπρε, Ίωνα Μπελλένη και Θ. Δόσιο. 

Χαράλαµπος
Επιµελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Χειρουργός Θώρακος, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός»

   Μετά την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου στο Κέντρο 
Υγείας Κρανιδίου και στο Θωρακοχειρουργικό Τµήµα του 
Π.Γ.Ν.Νίκαιας-Πειραιά, το 2002 γίνεται Επιµελήτρια Β' ΕΣΥ στο 
Π.Γ.Ν.Νοσηµάτων Θώρακος «ΣΩΤΗΡΙΑ». Το 2004 µετά από 
πρόσκληση του Καθ. A. Haverich µεταβαίνει στην Πανεπιστηµιακή 
Κλινική Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων της 
Medizinische Hochschule του Αννόβερου για να οργανώσει το 
Θωρακοχειρουργικό Τµήµα, του οποίου παραµένει υπεύθυνη 
µέχρι το 2007, όπου και τελείωνει τη διατριβή επί υφηγεσία µε 
τίτλο: «Διαστερνική, Διαπερικαρδιακή Σύγκλειση Βρογχοπλευρικού 
Συριγγίου µετά από Πνευµονεκτοµή». Το 2007 διορίζεται 
επιµελήτρια Α' ΕΣΥ στο  Π.Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά και το 2009 στο 
Π.Γ.Ν.Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». Το 2013 γίνεται υπεύθυνη 
του Θωρακοχειρουργικού Τµήµατος µέχρι τη συνένωση αυτού µε 
τα Καρδιοχειρουργικά Τµήµατα το 2014. 

   Συµµετοχή στο Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών 
Θώρακος-Καρδίας-Αγγείων το 1998-2000 ως µέλος και το 
2012-2014 ως αντιπρόεδρος. Διετέλεσε επίσης υπεύθυνη της 
Θωρακοχειρουργικής Οµάδας στην Ελληνική Πνευµονολογική 
Εταιρεία, αλλά και Πρόεδρος Δεοντολογίας της Ελληνικής 
Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος – Καρδίας-Αγγείων. Ενεργή 
συµµετοχή σε ευρωπαϊκές Εταιρείες ως Regent της Ελλάδας 
(1999-2003) και µέλος του Δ.Σ. (2001-2007) στην European 
Society of Thoracic Surgeons, µέλος της Thoracic Committee της 
European Association of Cardiothoracic Surgery (2000-2003 και 
2008-2011). 

   Συνιδρυτής του Ευρωπαϊκού Σχολείου (EACTS Academy) το 
2000, συντονιστής του Θωρακοχειρουγικού Course (2000-2009) 
και Δ/ντής του µέχρι σήµερα. Εξετάστρια στις Ευρωπαϊκές 
εξετάσεις. Διοργανώτρια ελληνικών και ευρωπαϊκών συνεδρίων 
καθώς και του πρώτου οργανωµένου workshop Θωρακοσκοπικής 
Χειρουργικής στην Ελλάδα υπό την αιγίδα της EACTS Academy. 
Έχει πάνω από 300 εργασίες και 100 Διαλέξεις σε ελληνικά και 
διεθνή συνέδρια, συµµετοχή στη συγγραφή άνω των 20 
ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων και 90 Δηµοσιεύσεις. Είναι 
Reviewer σε 8 ξενόγλωσσα ιατρικά περιοδικά, αλλά και µέλος του 
Editorial Board 3 ξενόγλωσσων περιοδικών. Είναι µέλος 
διάφορων επιστηµονικών οµάδων, όπως τα «EACTS THYMIC 
GROUP», «EACTS PLEURAL DISEASES», «ΕSTS STRUCTURE OF 
THORACIC SURGERY GROUP» και «EACTS CHEST WALL 
GROUP».  Ιδρυτικό µέλος της «Ιατρικής Παρέµβασης» και µέλος 
πολλών χειρουργικών εταιρειών ελληνικών και διεθνών. Μιλάει 7 
ξένες γλώσσες. 
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Χειρουργική Θώρακος,  στην Κλινική Χειρουργικής Θώρακος 
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Αθανασιάδη
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«Ευαγγελισµός»
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Χαράλαµπος
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διάφορων επιστηµονικών οµάδων, όπως τα «EACTS THYMIC 
GROUP», «EACTS PLEURAL DISEASES», «ΕSTS STRUCTURE OF 
THORACIC SURGERY GROUP» και «EACTS CHEST WALL 
GROUP».  Ιδρυτικό µέλος της «Ιατρικής Παρέµβασης» και µέλος 
πολλών χειρουργικών εταιρειών ελληνικών και διεθνών. Μιλάει 7 
ξένες γλώσσες. 

Lefkoma - Final.indd   623 13/7/2015   7:01:22 μμ



2001-2013ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

612
1985: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. 
To Noσοκοµείο «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» στην σηµερινή εποχή 
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Το Νοσοκοµείο «NIMITΣ»
    Αν και η σύσταση του Ε.Σ.Υ. θεωρείται –όπως έχει επανειληµµένως τονιστεί- 
µια από τις µεγαλύτερες τοµές που πραγµατοποιήθηκαν ποτέ στον χώρο της 
Υγείας, οι αποφάσεις που αφορούσαν στην Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα 
των νοσοκοµείων της χώρας αποδείχθηκαν, µερικές φορές, ατυχείς. Μια τέτοια 
απόφαση, η οποία στην πορεία βέβαια αναιρέθηκε, σχετίζονταν µε την παύση 
λειτουργίας της Χειρουργικής Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων του 
Νοσοκοµείου «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.», καθώς ο Διευθυντής της εν λόγω κλινικής, 
Γεώργιος Σανούδος, επιλέχθηκε να διευθύνει την Καρδιοχειρουργική Κλινική 
του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο». Η απόφαση επανέναρξης λειτουργίας της έλαβε 
χώρα µόλις λίγους µήνες αργότερα, κατόπιν απόφασης του τότε υπουργού 
Υγείας, Γεώργιου Γεννηµατά, ο οποίος ζήτησε από τον Γ. Σανούδο να επιστρέψει 
στο Νοσοκοµείο «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.». Στις 12 Φεβρουαρίου 1986, η Χειρουργική Κλινική 
Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων επαναδραστηριοποιήθηκε, ενώ στο τέλος της 
ίδιας χρονιάς, συστήθηκε η αντίστοιχη κλινική του Ε.Σ.Υ., την οποία στελέχωσαν 
οι Γ. Σανούδος ως Διευθυντής, Νικόλαος Τσαγανός ως Επιµελητής Α', 
Αθανάσιος Κότσαλος ως Επιµελητής Β' και ως συνεργάτης ο Στρατιωτικός 
Χειρουργός Παναγιώτης Δροσινόπουλος από το 1987, καθώς και ο Γεώργιος 
Μόσχος, Αναισθησιολόγος. Παράλληλα, συστάθηκαν θέσεις ειδικευοµένων, στις 
οποίες υπηρέτησαν και έλαβαν ειδικότητα, κατά σειρά οι Λούης Λουκά, 
Νικόλαος Μιχαλόπουλος, Νικόλαος Καληµέρης, Κωνσταντίνος Σιταράς, 
Βασίλειος Κόλλιας, Δηµήτριος Υφαντόπουλος, Νικόλαος Χαρούλης και
Γεώργιος Καντιδάκης. 

   Στα χρόνια που ακολούθησαν, η κίνηση της κλινικής άγγιξε το µέγιστο των 
δυνατοτήτων της, µη µπορώντας σε κάποιες περιπτώσεις να ανταποκριθεί στην 
προσέλευση ασθενών. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να επιτευχτεί 
επέκταση των χώρων λειτουργίας της, δυστυχώς αυτή δεν κατέστη δυνατή. 
Το 2001, µάλιστα, η ταυτόχρονη παύση διορισµών νέων ειδικευοµένων, η 
αποχώρηση του Π. Δροσινόπουλου, καθώς και τριβές που έκαναν την εµφάνισή 
τους στους κόλπους της, οδήγησαν την κλινική σε µαρασµό, µε αποτέλεσµα το 
Δ.Σ. του νοσοκοµείου να αποφασίσει την αναστολή λειτουργίας των εργασιών 
της. Έκτοτε, έως το 2005, η κλινική λειτούργησε υποτυπωδώς, ενώ µε την 
συνταξιοδότηση των Γ. Σανούδου και Ν. Τσαγανού επήλθε και η οριστική 
διάλυσή της. Ο Α. Κοτσαλάς παραµένει στο Νοσοκοµείο «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» έως 
σήµερα, διατηρώντας σε λειτουργία το Εξωτερικό Ιατρείο Αγγειοχειρουργικών 
περιστατικών. 

Από δηµοσίευµα 
της περιόδου

Γ. Σανούδος. Ένας διακεκριµένος επιστήµονας
µε καταγωγή από την Σαντορίνη

Απονοµή τιµητικού παπύρου 
από τον Σ. Πράπα (2011)

Ο χαιρετισµός του Προέδρου
της  Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α., 
Γιώργου Σανούδου,
προς τους συνέδρους 
του πρώτου
Πανελλήνιου Συνεδρίου

Ξεκάθαρες απόψεις
του Γ. Σανούδου
για τη λειτουργία

του «Ω.Κ.Κ.».
Από δηµοσίευµα 

του 1993
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σήµερα, διατηρώντας σε λειτουργία το Εξωτερικό Ιατρείο Αγγειοχειρουργικών 
περιστατικών. 

Από δηµοσίευµα 
της περιόδου

Γ. Σανούδος. Ένας διακεκριµένος επιστήµονας
µε καταγωγή από την Σαντορίνη

Απονοµή τιµητικού παπύρου 
από τον Σ. Πράπα (2011)

Ο χαιρετισµός του Προέδρου
της  Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α., 
Γιώργου Σανούδου,
προς τους συνέδρους 
του πρώτου
Πανελλήνιου Συνεδρίου

Ξεκάθαρες απόψεις
του Γ. Σανούδου
για τη λειτουργία

του «Ω.Κ.Κ.».
Από δηµοσίευµα 

του 1993
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και Διευθυντής την περίοδο 1985 - 1997

615

Το Νοσοκοµείο «Γεώργιος Παπανικολάου»

Οι κατά καιρούς προϊστάµενες της ΜΕΘ 
µε τον Διευθυντή του Νοσοκοµείου Ε. Κόλλια

   Τη δηµιουργία δυο Καρδιοχειρουργικών Κλινικών στο Γενικό Νοσοκο-
µείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» είχε ως αποτέλεσµα η εφαρµογή 
του νόµου περί Ε.Σ.Υ., το 1985. Διευθυντικές θέσεις στις εν λόγω κλινι-
κές, ανέλαβαν κατόπιν κρίσεων, οι αείµνηστοι Παναγιώτης Σπύρου και 
Αθανάσιος Οικονοµόπουλος, θέσεις Επιµελητών Α' οι Σ. Παπασταύ-
ρου, Γ. Χατζηκώστας, Δ. Γρηγοριάδης και Επιµελητών Β' οι Β. Χαλβα-
τζούλης, Σ. Θεοδωρόπουλος, ο οποίος αποχώρησε µετά από µια τριετία, 
Γ. Κωστόπουλος, Π. Σιόµπολας, Δ. Φιλίππου. Οι παλαιοί συνεργάτες 
Εµ. Διαρµισάκης, Γ. Μίσιας και Χρ. Αντωνίου συνέχισαν µε το παλιό 
καθεστώς, ενώ κατέλαβαν θέσεις Επιµελητών Β΄ το 1989. Το κέντρο 
διέθετε τέσσερις χειρουργικές αίθουσες, ενώ ο αριθµός των χειρουργικών 
επεµβάσεων που πραγµατοποιούνταν θεωρούνταν πρωτόγνωρος για την 
εποχή, ξεπερνώντας τις 600 καρδιοχειρουργικές και 400 αγγείων και 
θώρακος, ετησίως. Έως το τέλος της δεκαετίας του '80, στην κλινική 
εντάχθηκε, για ένα σύντοµο διάστηµα, και ο Χ. Παπακωνσταντίνου ως 
Διευθυντής του Ε.Σ.Υ. καθώς επίσης και ο Ι. Φεσατίδης ως Επιµελητής 
Α΄, το 1987. Ο τελευταίος µάλιστα διαδραµάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην οργάνωση και εκτέλεση του προγράµµατος µεταµοσχεύσεων που 
ανέπτυξε η κλινική, µετά από εκπαίδευση µελών της οµάδας στο Μεταµο-
σχευτικό Κέντρο του «Papworth Hospital», στο Cambridge της Αγγλίας. 
Η πολύτιµη εµπειρία που αποκτήθηκε, αξιοποιήθηκε δεόντως, µε αποτέλε-
σµα την διενέργεια, το 1992, της πρώτης µεταµόσχευσης καρδιάς σε 
Νοσοκοµείο εκτός Αθήνας, από τον Π. Σπύρου και την οµάδα του και 
λίγους µήνες αργότερα, της πρώτης µεταµόσχευσης πνευµόνων στην 
Ελλάδα. Το 1994, η ίδια οµάδα κατέκτησε δυο ακόµη σηµαντικότατες 
πρωτιές, καθώς πραγµατοποίησε την πρώτη πανελληνίως ταυτόχρονη 
µεταµόσχευση καρδιάς και πνευµόνων, ενώ προχώρησε στην πρώτη 
εµφύτευση συσκευής µηχανικής υποστήριξης της καρδιάς. Είχαν προηγη-
θεί, ένα χρόνο πριν και κατόπιν δεκαετών προσπαθειών, τα εγκαίνια του 
πρότυπου Πειραµατικού Εργαστηρίου Καρδιοχειρουργικής, που αποτελού-
σε προσωπικό όραµα του Π. Σπύρου, το οποίο λειτούργησε σε παράπλευ-
ρο χώρο του νοσοκοµείου. 

Ο Π. Σπύρου µε συνεργάτες του (1990)

Ο Σ. Φεσατίδης (1) και ο Χρ. Παπακωνσταντίνου (2)
απετέλεσαν διευθυντικά στελέχη της κλινικής. Ο πρώτος

για µία 7ετία και ο δεύτερος για λίγους µήνες

1 2

Οι νοσηλεύτριες της ΜΕΘ 
σε εορταστική εκδήλωση

Επίσκεψη 
του C. Barnard 

στο 
«Γ. Παπανικολάου»

Προτοµή του
Γ. Παπανικολάου

Ιωάννης Φεσατίδης
Διευθυντής Κλινικής Ε.Σ.Υ. 
την περίοδο 1997 - 2004

    Το 1997, ο Π. Σπύρου κατέλαβε θέση Τακτικού Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής 
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ωστόσο παρέµεινε ως άµισθος συνεργάτης της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου» για µια διετία. 
Ο Ι. Φεσατίδης τον διαδέχθηκε αναλαµβάνοντας διευθυντική θέση το 1997, 
στην οποία και παρέµεινε έως το 2003, όταν πια αποχώρησε για να δραστηριο-
ποιηθεί στον ιδιωτικό τοµέα. Η κλινική, µε νέα σύνθεση, συνέχισε να αποτελεί 
κέντρο αναφοράς στην Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα της Βόρειας Ελλάδας, 
ενώ παράλληλα καταξιώθηκε ως κορυφαίο Μεταµοσχευτικό Κέντρο, πραγµατο-
ποιώντας συνολικά 32 µεταµοσχεύσεις καρδιάς, έντεκα πνευµόνων και τέσσερις 
καρδιάς και πνευµόνων ταυτόχρονα. Στο ίδιο διάστηµα βέβαια, η κλινική απο-
γυµνώθηκε προοδευτικά από τα παλιά της στελέχη, καθώς αποχώρησαν για 
διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Ο Γ. Χατζηκώστας ανέλαβε τη διεύθυνση της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης, 
ενώ οι Β. Χαλβατζούλης, Σ. Παπασταύρου, Ε. Διαρµισάκης και Χ. Αντωνίου 
δραστηριοποιήθηκαν στον ιδιωτικό τοµέα. Παράλληλα, υπήρξε µια µόνο ένταξη, 
αυτή του Αθανάσιου Οικονοµίδη ως Επιµελητή Α'. Με την αποχώρηση και του 
Ι. Φεσατίδη, η κλινική λειτούργησε, για µια τριετία περίπου, υποτυπωδώς. 

   Η ανάληψη της διεύθυνσης της κλινικής από τον Καθηγητή Γεώργιο Δρόσο, 
το 2006, σηµατοδότησε την απαρχή µιας νέας εποχής για την Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου», σε µια προσπάθεια ανα-
βίωσης της παλαιάς της αίγλης. Με την εµπειρία και τον ακαδηµαϊκό προσανα-
τολισµό του ιδίου, αποκαταστάθηκε σε σηµαντικό βαθµό. Η κλινική δεν παρέχει 
βέβαια υπηρεσίες Μεταµοσχευτικού Κέντρου, καλύπτει όµως όλο το φάσµα της 
σύγχρονης Καρδιοχειρουργικής, καθώς και περιστατικά Θωρακοχειρουργικής. 
Στο διάστηµα αυτό και µέχρι σήµερα, υπήρξαν προσλήψεις νέων συνεργατών, 
στελεχών της σηµερινής κλινικής, υπήρξε η συνταξιοδότηση του Γ. Κωστόπου-
λου, η απώλεια του αείµνηστου Π. Σόµπολα και τέλος, η αποχώρηση του 
Γ. Μίσια για το «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης τη 2006 και η επάνοδός του το 2012. 

Οι πρώτοι συνεργάτες του Π. Σπύρου το 1983

Κ. Ράµµος Εµ. Διαρµισάκης Γ. Μίσσιας Χρ. Αντωνίου

Στ. ΘεοδωρόπουλοςΒ. Χαλβατζούλης και Γ. Χατζηκώστας Γ. Κωστόπουλος Πασχ. Σόµπολας Δ. Φιλίππου 

Οι πρώτοι ειδικευόµενοι της κλινικής

Γ. Μουτσόπουλος,
Δ/ντής του νοσοκοµείου
την περίοδο 1986-1990

Βιογραφική έκδοση
του δηµοσιογράφου
Θανάση Νικολαϊδη

αφιερωµένη 
στον Π. Σπύρου

Οι Επιµελητές της Κλινικής κατά την έναρξη του Ε.Σ.Υ.

Στ. Παπασταύρου

Σ. Ολαλέρε, Β. Διδίλης, Α. ΧέβαςΣ. Πράπας
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Οι κατά καιρούς προϊστάµενες της ΜΕΘ 
µε τον Διευθυντή του Νοσοκοµείου Ε. Κόλλια

   Τη δηµιουργία δυο Καρδιοχειρουργικών Κλινικών στο Γενικό Νοσοκο-
µείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» είχε ως αποτέλεσµα η εφαρµογή 
του νόµου περί Ε.Σ.Υ., το 1985. Διευθυντικές θέσεις στις εν λόγω κλινι-
κές, ανέλαβαν κατόπιν κρίσεων, οι αείµνηστοι Παναγιώτης Σπύρου και 
Αθανάσιος Οικονοµόπουλος, θέσεις Επιµελητών Α' οι Σ. Παπασταύ-
ρου, Γ. Χατζηκώστας, Δ. Γρηγοριάδης και Επιµελητών Β' οι Β. Χαλβα-
τζούλης, Σ. Θεοδωρόπουλος, ο οποίος αποχώρησε µετά από µια τριετία, 
Γ. Κωστόπουλος, Π. Σιόµπολας, Δ. Φιλίππου. Οι παλαιοί συνεργάτες 
Εµ. Διαρµισάκης, Γ. Μίσιας και Χρ. Αντωνίου συνέχισαν µε το παλιό 
καθεστώς, ενώ κατέλαβαν θέσεις Επιµελητών Β΄ το 1989. Το κέντρο 
διέθετε τέσσερις χειρουργικές αίθουσες, ενώ ο αριθµός των χειρουργικών 
επεµβάσεων που πραγµατοποιούνταν θεωρούνταν πρωτόγνωρος για την 
εποχή, ξεπερνώντας τις 600 καρδιοχειρουργικές και 400 αγγείων και 
θώρακος, ετησίως. Έως το τέλος της δεκαετίας του '80, στην κλινική 
εντάχθηκε, για ένα σύντοµο διάστηµα, και ο Χ. Παπακωνσταντίνου ως 
Διευθυντής του Ε.Σ.Υ. καθώς επίσης και ο Ι. Φεσατίδης ως Επιµελητής 
Α΄, το 1987. Ο τελευταίος µάλιστα διαδραµάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην οργάνωση και εκτέλεση του προγράµµατος µεταµοσχεύσεων που 
ανέπτυξε η κλινική, µετά από εκπαίδευση µελών της οµάδας στο Μεταµο-
σχευτικό Κέντρο του «Papworth Hospital», στο Cambridge της Αγγλίας. 
Η πολύτιµη εµπειρία που αποκτήθηκε, αξιοποιήθηκε δεόντως, µε αποτέλε-
σµα την διενέργεια, το 1992, της πρώτης µεταµόσχευσης καρδιάς σε 
Νοσοκοµείο εκτός Αθήνας, από τον Π. Σπύρου και την οµάδα του και 
λίγους µήνες αργότερα, της πρώτης µεταµόσχευσης πνευµόνων στην 
Ελλάδα. Το 1994, η ίδια οµάδα κατέκτησε δυο ακόµη σηµαντικότατες 
πρωτιές, καθώς πραγµατοποίησε την πρώτη πανελληνίως ταυτόχρονη 
µεταµόσχευση καρδιάς και πνευµόνων, ενώ προχώρησε στην πρώτη 
εµφύτευση συσκευής µηχανικής υποστήριξης της καρδιάς. Είχαν προηγη-
θεί, ένα χρόνο πριν και κατόπιν δεκαετών προσπαθειών, τα εγκαίνια του 
πρότυπου Πειραµατικού Εργαστηρίου Καρδιοχειρουργικής, που αποτελού-
σε προσωπικό όραµα του Π. Σπύρου, το οποίο λειτούργησε σε παράπλευ-
ρο χώρο του νοσοκοµείου. 

Ο Π. Σπύρου µε συνεργάτες του (1990)

Ο Σ. Φεσατίδης (1) και ο Χρ. Παπακωνσταντίνου (2)
απετέλεσαν διευθυντικά στελέχη της κλινικής. Ο πρώτος

για µία 7ετία και ο δεύτερος για λίγους µήνες

1 2

Οι νοσηλεύτριες της ΜΕΘ 
σε εορταστική εκδήλωση

Επίσκεψη 
του C. Barnard 

στο 
«Γ. Παπανικολάου»

Προτοµή του
Γ. Παπανικολάου

Ιωάννης Φεσατίδης
Διευθυντής Κλινικής Ε.Σ.Υ. 
την περίοδο 1997 - 2004

    Το 1997, ο Π. Σπύρου κατέλαβε θέση Τακτικού Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής 
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ωστόσο παρέµεινε ως άµισθος συνεργάτης της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου» για µια διετία. 
Ο Ι. Φεσατίδης τον διαδέχθηκε αναλαµβάνοντας διευθυντική θέση το 1997, 
στην οποία και παρέµεινε έως το 2003, όταν πια αποχώρησε για να δραστηριο-
ποιηθεί στον ιδιωτικό τοµέα. Η κλινική, µε νέα σύνθεση, συνέχισε να αποτελεί 
κέντρο αναφοράς στην Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα της Βόρειας Ελλάδας, 
ενώ παράλληλα καταξιώθηκε ως κορυφαίο Μεταµοσχευτικό Κέντρο, πραγµατο-
ποιώντας συνολικά 32 µεταµοσχεύσεις καρδιάς, έντεκα πνευµόνων και τέσσερις 
καρδιάς και πνευµόνων ταυτόχρονα. Στο ίδιο διάστηµα βέβαια, η κλινική απο-
γυµνώθηκε προοδευτικά από τα παλιά της στελέχη, καθώς αποχώρησαν για 
διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Ο Γ. Χατζηκώστας ανέλαβε τη διεύθυνση της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης, 
ενώ οι Β. Χαλβατζούλης, Σ. Παπασταύρου, Ε. Διαρµισάκης και Χ. Αντωνίου 
δραστηριοποιήθηκαν στον ιδιωτικό τοµέα. Παράλληλα, υπήρξε µια µόνο ένταξη, 
αυτή του Αθανάσιου Οικονοµίδη ως Επιµελητή Α'. Με την αποχώρηση και του 
Ι. Φεσατίδη, η κλινική λειτούργησε, για µια τριετία περίπου, υποτυπωδώς. 

   Η ανάληψη της διεύθυνσης της κλινικής από τον Καθηγητή Γεώργιο Δρόσο, 
το 2006, σηµατοδότησε την απαρχή µιας νέας εποχής για την Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου», σε µια προσπάθεια ανα-
βίωσης της παλαιάς της αίγλης. Με την εµπειρία και τον ακαδηµαϊκό προσανα-
τολισµό του ιδίου, αποκαταστάθηκε σε σηµαντικό βαθµό. Η κλινική δεν παρέχει 
βέβαια υπηρεσίες Μεταµοσχευτικού Κέντρου, καλύπτει όµως όλο το φάσµα της 
σύγχρονης Καρδιοχειρουργικής, καθώς και περιστατικά Θωρακοχειρουργικής. 
Στο διάστηµα αυτό και µέχρι σήµερα, υπήρξαν προσλήψεις νέων συνεργατών, 
στελεχών της σηµερινής κλινικής, υπήρξε η συνταξιοδότηση του Γ. Κωστόπου-
λου, η απώλεια του αείµνηστου Π. Σόµπολα και τέλος, η αποχώρηση του 
Γ. Μίσια για το «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης τη 2006 και η επάνοδός του το 2012. 

Οι πρώτοι συνεργάτες του Π. Σπύρου το 1983

Κ. Ράµµος Εµ. Διαρµισάκης Γ. Μίσσιας Χρ. Αντωνίου

Στ. ΘεοδωρόπουλοςΒ. Χαλβατζούλης και Γ. Χατζηκώστας Γ. Κωστόπουλος Πασχ. Σόµπολας Δ. Φιλίππου 

Οι πρώτοι ειδικευόµενοι της κλινικής

Γ. Μουτσόπουλος,
Δ/ντής του νοσοκοµείου
την περίοδο 1986-1990

Βιογραφική έκδοση
του δηµοσιογράφου
Θανάση Νικολαϊδη

αφιερωµένη 
στον Π. Σπύρου

Οι Επιµελητές της Κλινικής κατά την έναρξη του Ε.Σ.Υ.

Στ. Παπασταύρου

Σ. Ολαλέρε, Β. Διδίλης, Α. ΧέβαςΣ. Πράπας
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1985: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. 

Γεώργιος Δρόσος
Διευθυντής Κλινικής Ε.Σ.Υ. 

την περίοδο 2006 έως σήµερα

  Σε επίπεδο Καρδιοαναισθησιολογίας, η κλινική υποστηρίχθηκε κατά καιρούς 
από τους Αναισθησιλόγους, Ελένη Γεροθανάση, Δώρα Αστέρη, Ιωάννα Τσα-
γκαροπούλου και τους Γιώργο Γεωργιάδη, Σωτήρη Παππά, Νίκο Δεµίρη, 
Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Αντώνιο Ψαράκη, Αναστάσιο Μούστο, Γεώργιο 
Σαρηγιάννη και Νικόλαο Κωνσταντινίδη. Το Τµήµα Εξωσωµατικής 
Κυκλοφορίας ίδρυσε και οργάνωσε η Αµερικανίδα Τεχνικός Diana Helfrich, η 
οποία εκπαίδευσε νεότερους συναδέλφους της, που µετέπειτα συνεργάστηκαν 
τόσο µε την κλινική όσο και µε έτερες ιδιωτικές οµάδες, όπως η Νάνσυ 
Τσοπανοπούλου και η Πετρούλα Δρένου. 
   
    Η σηµερινή σύνθεση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«Γ. Παπανικολάου» διαµορφώνεται ως εξής: Γεώργιος Δρόσος, Συντονιστής-
Διευθυντής, Γεώργιος Μίσιας, Διευθυντής, Θεόδωρος Καραϊσκος, Επιµελητής 
Α', Αθανάσιος Μαδέσης, Επιµελητής Α', Αντώνιος Μπαντούρ, Επιµελητής Β' 
και Αθανασία Βλάχου, Επιµελήτρια Β. Ο Επιµελητής Α' της κλινικής Βίκτωρ 
Παναγιωτακόπουλος είναι αποσπασµένος στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός». 
Ειδικευόµενοι της κλινικής την περίοδο έκδοσης του λευκώµατος είναι οι 
Κωνσταντίνος Διπλάρης, Νικόλαος Μιχαήλ και Κωνσταντίνος Αντωνίου. 
 
   Αναισθησιολόγοι του τµήµατος είναι οι Δώρα Αστέρη, Κωνσταντίνος 
Παπαδόπουλος, Γεώργιος Σαρηγιάννης, Ειρήνη Ασουχίδου και Δηµήτριος 
Μπλιάµπλιας. Την κλινική υποστηρίζουν οι Τεχνικοί εξωσωµατικής κυκλοφορίας 
Βάσω Καλαϊτζή, Θανάσης Μάλαµας και Ελένη Χατζηκωστένογλου.  

Διευθυντές δηµοσίων και και ιδιωτικών οµάδων που ειδικεύθηκαν
στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» 

Σ. Πράπας Αθ. Χέβας Δ. Φιλίππου

Σ. Ολαλέρε Β. Αποστολίδης Β. Βύζας

Θ. Ξενικάκης Γ. Τσώνης Β. Διδίλης

   Η Καρδιοχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου», 
καθ' όλη την περίοδο λειτουργίας της, αποτέλεσε εκτός των προαναφερόµενων 
και κέντρο ειδίκευσης µιας µεγάλης σειράς Καρδιοχειρουργών, όπως οι Σωτή-
ριος Πράπας, νυν Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Νοσηλευτηρίου 
«Ερρίκος Ντυνάν», Αθανάσιος Χέβας, νυν Διευθυντής Ε.Σ.Υ. στην Καρδιοχει-
ρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας, Βασίλειος Διδί-
λης, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής στο «Δηµοκρίτειο» Πανεπι-
στήµιο Θράκης, Ολαλέρε Σόλα, συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Άγιος Λουκάς» 
Θεσσαλονίκης, Βασίλειος Αποστολίδης, συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Κεντρική 
Κλινική» Αθηνών, Βασίλειος Βύζας,συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Γενική Κλινι-
κή» Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Ευσταθίου, συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Γενική 
Κλινική» Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Σταµατιάδης, Γεώργιος Τσώνης, Κωνστα-
ντίνος Αντωνίου, Μενέλαος Βλαχβέης, Βασίλειος Λιούρας, Νικόλαος Μπαρ-
µπετάκης , Νικόλαος Μιχαήλ, Θεοχάρης Ξενικάκης, Ιδιωτικό Θεραπευτήριο 
Ηρακλείου, Βασίλειος Οικονοµόπουλος, «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης, 
Δηµήτριος Παλιούρας, Παύλος Παπουλίδης, Γεώργιος Σκουµής, συνεργάτης 
Νοσηλευτηρίου «Γενική Κλινική» Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Τσόρµπας, Σωτή-
ριος Τσοµκόπουλος, Αστέριος Χνάρης, Ελευθέριος Χαλβατζούλης, συνερ-
γάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο» Θεσσαλονίκης, καθώς και 
οι κυρίες Γεωργία Καλαφάτη, Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου Λάρισας, Ελένη Λιάπη, Αικατερίνη Βησούλη, συνεργάτης Νοση-
λευτηρίου «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης. Τέλος ο αείµνηστος Αζµί Αζοτζεϊλάτ, 
επί ετών συνεργάτης του Καθ. Ι. Χάσουλα. Πρόσφατα την ειδικότητά τους ολο-
κλήρωσαν οι Ηλίας Κάρφης, Όλγα Ανανιάδου και Χαρίλαος Κουτσογιαννίδης. 

Η σηµερινή οµάδα του «Γ. Παπανικολάου»

Ελένη 
Παπαβασιλείου - Γεροθανάση

Διευθύντρια Αναισθησιολογικού 
την περίοδο 1985 - 2007

Αθανάσιος 
Οικονοµόπουλος

Διευθυντής ΘΡΧ Κλινικής Ε.Σ.Υ. 
την περίοδο 1985 - 1990

Οι νοσηλεύτριες χειρουργείου

Οι τεχνικοί 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας

µε το ζεύγος Σπύρου

Ν. Δεµίρης Κ. Παπαδόπουλος
Ιω. Τσαγκαροπούλου, 

Δώρα Αστέρη

Γ. Γεωργιάδης Αναστ. Μούστος

Η Καρδιολογική Κλινική υπό τον Στέφανο Ρούσση

Με την ολοκλήρωση του 2012, αρχής γενοµένης από το 2006, 
έτος διορισµού του Γ. Δρόσου, έχουν πραγµατοποιηθεί 4.809 επεµβάσεις.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2299 Καρδιοχειρουργικές
1584 Θωρακοχειρουργικές
615 Αγγειοχειρουργικές

Το 2012, η παρατηρηθείσα θνητότητα σε 423 επεµβάσεις καρδιάς ήταν 
3,3% (προβλεπόµενη 7,5%), σε 229 επεµβάσεις θώρακος 0,9% και για τις 
92 λοιπές ήταν 4,4%.

Σωτ. Παππάς

Η Αναισθησιολογική οµάδα

2001-2013ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

To Noσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» στην σηµερινή εποχή 

Μενέλαος Βλάχβεης,
Βουλευτής Σερρών.
Τέως ειδικευόµενος

στο «Γ. Παπανικολάου»

Ο αείµνηστος
Ασµί Αλοτζεϊλάτ
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2001-2013Έβδοµη Περίοδος, της «απογείωσης» 2001-2013

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 
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«… Ας µπορούσα να περάσω όλο το ταξίδι τούτο αµίλητος… Μια 
κούρα πυθαγόρεια. Να καθαρίσω απ' όλα τα λόγια που άκουσα και 
είπα, ν' αφήσω τη σιωπή ν' απλωθεί δροσάτη, καταπράσινη, σαν 
περικοκλάδα στα σωθικά µου… Μα οι άνθρωποι είναι κοπάδι, δεν 
σε αφήνουν. Ζητούν να πιαστούν ο ένας από τον άλλον, ν' ακου-
µπήσουν σαν τα πρόβατα λαιµό µε λαιµό. Φοβούνται τη σιωπή… 
Η φλυαρία µονάχα µπορεί να στερεώσει την καρδιά τους…». 

«Αµίλητος» έχει αποφασίσει να περάσει το «ταξίδι» του στην Ελληνι-
κή Καρδιοχειρουργική ο Γεώργιος Δρόσος… Είναι για εκείνον µια 
κούρα πυθαγόρεια, όπως τη χαρακτήρισε ο Ν. Καζαντζάκης… 
Προτιµά την «καθαρότητα» από τα λόγια που άκουσε και είπε όλα 
αυτά τα χρόνια, έχει «στερεώσει τη δική του καρδιά» µε την σιωπή, 
όχι την φλυαρία... Γι' αυτό και για την ζωή του, ο ίδιος δεν µοιράζε-
ται λόγια… «Η ζωή µου και οι επιλογές µου αποτελούν προσωπικό 
µου θέµα… Θα παρακαλούσα να σεβαστείτε το γεγονός ότι δεν 
θέλω να µιλήσω γι' αυτή…». 

   Η «φλυαρία» των ανθρώπων δεν µπορεί να σιγήσει… Μπορεί 
όµως να γίνει σεβαστή η «σιωπή» όσων την επιλέγουν… Η αναφο-
ρά στη ζωή του Γ. Δρόσου θα γίνει επιγραµµατικά… Γεννιέται το 
1956 στην Καβάλα, όπου και ολοκληρώνει την πρωτοβάθµια 
εκπαίδευσή του. Εισάγεται στην Ιατρική Σχολή του «Αριστοτελεί-
ου» Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το 1974 και αφού υπηρετεί την 
στρατιωτική του θητεία, το 1987 εντάσσεται στην Καρδιοχειρουρ-
γική Κλινική του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης, όπου 
και ειδικεύεται έως και το 1991. Για την επόµενη διετία µετεκπαι-
δεύεται στο Καρδιοχειρουργικό Τµήµα του Νοσοκοµείου «John 
Radcliffe» της Οξφόρδης, δίπλα στον Dr Stephen Westaby, επι-
δεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αντιµετώπιση της καρδια-
κής ανεπάρκειας, αλλά και στις συσκευές µηχανικής υποστήριξης 
της καρδιάς. 

   Η επιστροφή του, το 1995, θα σηµάνει και την ένταξή του στη 
θέση του Επιµελητή Α' στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ», θέση στην οποία παραµένει για µια διετία, 
καθώς η έναρξη λειτουργίας Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας 
στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων βρίσκει τον Γ. Δρόσο, 
το 1998, µε θέση Επίκουρου Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής. 
Το 2005, µε την αποχώρηση του Καθηγητή Κ. Αναγνωστόπουλου, 
ο Γεώργιος Δρόσος αναλαµβάνει τη Διεύθυνση της Καρδιοχει-
ρουργικής Κλινικής, ενώ ταυτόχρονα αναβαθµίζεται σε Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή. Ένα χρόνο αργότερα δηλώνει την παραίτησή του 
και αναλαµβάνει την Διεύθυνση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου», στην οποία παραµένει µέχρι 
και σήµερα… 

   Η τέχνη του να µιλάς όµορφα, προϋποθέτει γνώση της σιωπής… 
Γνωρίζοντας καλά τη δύναµη της σιωπής, ο Γ. Δρόσος, όταν πρό-
κειται να µιλήσει και να καταθέσει την άποψή του για τα όσα δια-
δραµατίζονται στην σύγχρονη Ελληνική Καρδιοχειρουργική πραγ-
µατικότητα αποδεικνύει πόσο καλός «τεχνίτης» του λόγου είναι… 
«Το πρώτο και βασικό πρόβληµα της σύγχρονης Καρδιοχειρουρ-
γικής είναι ότι δεν υπάρχει καµία αξιολόγηση σχετικά µε το ποιος 
πρέπει να γίνει Καρδιοχειρουργός και ποιος όχι. Τις δεκαετίες του 
'70 και του '80 και ως ένα σηµείο και τη δεκαετία του '90, Καρδιο-
χειρουργοί γίνονταν εκείνοι που υπήρξαν άριστοι φοιτητές. Είχαν 
Διδακτορικά, είχαν εργασίες, ήταν πολύ καλοί γιατροί… Η Καρδιο-
χειρουργική είναι µια ειδικότητα υψηλών απαιτήσεων, τόσο κλινι-
κών και εργαστηριακών, όσο και ψυχικής και σωµατικής αντοχής… 
Δυστυχώς, στις µέρες µας, ενώ υπάρχει πληθώρα Καρδιοχειρουρ-
γών, η ποιότητα των περισσοτέρων από αυτούς, ως ένα σηµείο, δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτής της δουλειάς… Δεν µπορείς 
να είσαι Καρδιοχειρουργός χωρίς Διδακτορικά και να νοµίζεις ότι 
µόνο θα χειρουργείς. Δε γίνεται… Πρέπει να είσαι πολύ καλός 
φοιτητής, να ξέρεις πολύ καλή Ανατοµία, πού καλή Φυσιολογία, 
πρέπει να είσαι από την αρχή καλός… Δεν µπορείς να γίνεις καλός 
στην πορεία… Η Καρδιοχειρουργική είναι µια ειδικότητα που απαιτεί 
σοβαρή θεωρητική και πρακτική γνώση, µετεκπαιδεύσεις και 
άλλα…». 

Με τους δασκάλους του Χρ. Παπακωνσταντίνου (δεξιά) και Γ. Μπουγιούκα (αριστερά)

«Η Καρδιοχειρουργική είναι µια ειδικότητα 
που απαιτεί σοβαρή θεωρητική 

και πρακτική γνώση, 
µετεκπαιδεύσεις και άλλα…». 

Συντονιστής - Διευθυντής Ε.Σ.Υ., 
Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» 
(2006-σήµερα)

Γεώργιος
Δρόσος

   Η πολυετής εµπειρία του σε κλινικές, τόσο Πανεπιστηµιακές όσο 
και του Ε.Σ.Υ., καθώς και η µετεκπαιδευτική του δραστηριότητα 
στο εξωτερικό, καθιστά τη γνώµη του ιδιαίτερα σηµαντική αναφο-
ρικά µε τις ελλείψεις του συστήµατος, τις ευθύνες που οδήγησαν 
στην κρατούσα κατάσταση, στο µέλλον της Καρδιοχειρουργικής… 
«Η πολιτεία δεν είναι σε θέση να θέσει κανόνες που θα έχουν σχέση 
µε την άσκηση της συγκεκριµένης ειδικότητας. Αυτή τη στιγµή, 
υπάρχουν στην Ελλάδα πέντε διαφορετικά είδη Καρδιοχειρουργών... 
Αυτοί του Ε.Σ.Υ., οι Πανεπιστηµιακοί, αυτοί του «Ωνασείου Κ. Κ.», οι 
Στρατιωτικοί και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες… Η ειδικότητα είναι 
µια, ένα το αποτέλεσµα, ένα το «προϊόν» και αυτή την στιγµή γίνεται 
κάτω από διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες. Πέντε διαφορετικές 
συνθήκες εργασίας, πέντε διαφορετικές κατευθύνσεις εργασίας σε 
µια χώρα των µόλις δέκα εκατοµµυρίων ανθρώπων… Αυτό δεν 
συµβαίνει πουθενά στον κόσµο, µόνο εδώ… Γι' αυτό και επιµένω 
στο ότι κάθε νέος Καρδιοχειρουργός πρέπει να βγαίνει στο εξωτε-
ρικό. Οι συνθήκες εκεί είναι άλλες, τα συστήµατα και η νοοτροπία 
καλύτερη, η καθηµερινή και µόνο συµπεριφορά, σε διαµορφώνει… 
Όσον αφορά στο µέλλον της Καρδιοχειρουργικής, οι κοινωνικές 
ανάγκες είναι εκείνες που καθορίζουν τη δυναµική της… Αυτά που 
κάναµε το 1990 κάνουµε και το 2011, έχουν βελτιωθεί όµως επι-
µέρους λεπτοµέρειες, οι οποίες έχουν δώσει πολύ καλύτερα αποτε-
λέσµατα. Δεν έχει γίνει κάτι επαναστατικό, όπως αυτό που έγινε στη 
δεκαετία του '60 µε την εξωσωµατική κυκλοφορία και το ByPass. 
Αυτό που υπάρχει και θα υπάρξει είναι βελτίωση των τεχνικών, της 
γνώσης και της πρακτικής…». 

   Άρτια επιστηµονικά καταρτισµένος, µε Καρδιοχειρουργική γνώση 
που κερδίζει τον σεβασµό των ειδικευόµενων και των συνεργα-
τών του ώστε να τον αποκαλούν «σπουδαίο δάσκαλο» και έναν 
χαρακτήρα τόσο συγκροτηµένο που δεν αφήνει περιθώρια για 
αµφισβητήσεις ή άστοχες θεωρήσεις, ο Γεώργιος Δρόσος αποτε-
λεί µια από τις πλέον σηµαίνουσες προσωπικότητες της σύγχρονης 
Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής… Και αυτό σίγουρα δεν το λέει ο 
ίδιος… Ευτυχώς που η «φλυαρία» στεριώνει την καρδιά πολλών 
ανθρώπων… 
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«… Ας µπορούσα να περάσω όλο το ταξίδι τούτο αµίλητος… Μια 
κούρα πυθαγόρεια. Να καθαρίσω απ' όλα τα λόγια που άκουσα και 
είπα, ν' αφήσω τη σιωπή ν' απλωθεί δροσάτη, καταπράσινη, σαν 
περικοκλάδα στα σωθικά µου… Μα οι άνθρωποι είναι κοπάδι, δεν 
σε αφήνουν. Ζητούν να πιαστούν ο ένας από τον άλλον, ν' ακου-
µπήσουν σαν τα πρόβατα λαιµό µε λαιµό. Φοβούνται τη σιωπή… 
Η φλυαρία µονάχα µπορεί να στερεώσει την καρδιά τους…». 

«Αµίλητος» έχει αποφασίσει να περάσει το «ταξίδι» του στην Ελληνι-
κή Καρδιοχειρουργική ο Γεώργιος Δρόσος… Είναι για εκείνον µια 
κούρα πυθαγόρεια, όπως τη χαρακτήρισε ο Ν. Καζαντζάκης… 
Προτιµά την «καθαρότητα» από τα λόγια που άκουσε και είπε όλα 
αυτά τα χρόνια, έχει «στερεώσει τη δική του καρδιά» µε την σιωπή, 
όχι την φλυαρία... Γι' αυτό και για την ζωή του, ο ίδιος δεν µοιράζε-
ται λόγια… «Η ζωή µου και οι επιλογές µου αποτελούν προσωπικό 
µου θέµα… Θα παρακαλούσα να σεβαστείτε το γεγονός ότι δεν 
θέλω να µιλήσω γι' αυτή…». 

   Η «φλυαρία» των ανθρώπων δεν µπορεί να σιγήσει… Μπορεί 
όµως να γίνει σεβαστή η «σιωπή» όσων την επιλέγουν… Η αναφο-
ρά στη ζωή του Γ. Δρόσου θα γίνει επιγραµµατικά… Γεννιέται το 
1956 στην Καβάλα, όπου και ολοκληρώνει την πρωτοβάθµια 
εκπαίδευσή του. Εισάγεται στην Ιατρική Σχολή του «Αριστοτελεί-
ου» Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το 1974 και αφού υπηρετεί την 
στρατιωτική του θητεία, το 1987 εντάσσεται στην Καρδιοχειρουρ-
γική Κλινική του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης, όπου 
και ειδικεύεται έως και το 1991. Για την επόµενη διετία µετεκπαι-
δεύεται στο Καρδιοχειρουργικό Τµήµα του Νοσοκοµείου «John 
Radcliffe» της Οξφόρδης, δίπλα στον Dr Stephen Westaby, επι-
δεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αντιµετώπιση της καρδια-
κής ανεπάρκειας, αλλά και στις συσκευές µηχανικής υποστήριξης 
της καρδιάς. 

   Η επιστροφή του, το 1995, θα σηµάνει και την ένταξή του στη 
θέση του Επιµελητή Α' στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ», θέση στην οποία παραµένει για µια διετία, 
καθώς η έναρξη λειτουργίας Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας 
στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων βρίσκει τον Γ. Δρόσο, 
το 1998, µε θέση Επίκουρου Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής. 
Το 2005, µε την αποχώρηση του Καθηγητή Κ. Αναγνωστόπουλου, 
ο Γεώργιος Δρόσος αναλαµβάνει τη Διεύθυνση της Καρδιοχει-
ρουργικής Κλινικής, ενώ ταυτόχρονα αναβαθµίζεται σε Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή. Ένα χρόνο αργότερα δηλώνει την παραίτησή του 
και αναλαµβάνει την Διεύθυνση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου», στην οποία παραµένει µέχρι 
και σήµερα… 

   Η τέχνη του να µιλάς όµορφα, προϋποθέτει γνώση της σιωπής… 
Γνωρίζοντας καλά τη δύναµη της σιωπής, ο Γ. Δρόσος, όταν πρό-
κειται να µιλήσει και να καταθέσει την άποψή του για τα όσα δια-
δραµατίζονται στην σύγχρονη Ελληνική Καρδιοχειρουργική πραγ-
µατικότητα αποδεικνύει πόσο καλός «τεχνίτης» του λόγου είναι… 
«Το πρώτο και βασικό πρόβληµα της σύγχρονης Καρδιοχειρουρ-
γικής είναι ότι δεν υπάρχει καµία αξιολόγηση σχετικά µε το ποιος 
πρέπει να γίνει Καρδιοχειρουργός και ποιος όχι. Τις δεκαετίες του 
'70 και του '80 και ως ένα σηµείο και τη δεκαετία του '90, Καρδιο-
χειρουργοί γίνονταν εκείνοι που υπήρξαν άριστοι φοιτητές. Είχαν 
Διδακτορικά, είχαν εργασίες, ήταν πολύ καλοί γιατροί… Η Καρδιο-
χειρουργική είναι µια ειδικότητα υψηλών απαιτήσεων, τόσο κλινι-
κών και εργαστηριακών, όσο και ψυχικής και σωµατικής αντοχής… 
Δυστυχώς, στις µέρες µας, ενώ υπάρχει πληθώρα Καρδιοχειρουρ-
γών, η ποιότητα των περισσοτέρων από αυτούς, ως ένα σηµείο, δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτής της δουλειάς… Δεν µπορείς 
να είσαι Καρδιοχειρουργός χωρίς Διδακτορικά και να νοµίζεις ότι 
µόνο θα χειρουργείς. Δε γίνεται… Πρέπει να είσαι πολύ καλός 
φοιτητής, να ξέρεις πολύ καλή Ανατοµία, πού καλή Φυσιολογία, 
πρέπει να είσαι από την αρχή καλός… Δεν µπορείς να γίνεις καλός 
στην πορεία… Η Καρδιοχειρουργική είναι µια ειδικότητα που απαιτεί 
σοβαρή θεωρητική και πρακτική γνώση, µετεκπαιδεύσεις και 
άλλα…». 

Με τους δασκάλους του Χρ. Παπακωνσταντίνου (δεξιά) και Γ. Μπουγιούκα (αριστερά)

«Η Καρδιοχειρουργική είναι µια ειδικότητα 
που απαιτεί σοβαρή θεωρητική 

και πρακτική γνώση, 
µετεκπαιδεύσεις και άλλα…». 

Συντονιστής - Διευθυντής Ε.Σ.Υ., 
Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» 
(2006-σήµερα)

Γεώργιος
Δρόσος

   Η πολυετής εµπειρία του σε κλινικές, τόσο Πανεπιστηµιακές όσο 
και του Ε.Σ.Υ., καθώς και η µετεκπαιδευτική του δραστηριότητα 
στο εξωτερικό, καθιστά τη γνώµη του ιδιαίτερα σηµαντική αναφο-
ρικά µε τις ελλείψεις του συστήµατος, τις ευθύνες που οδήγησαν 
στην κρατούσα κατάσταση, στο µέλλον της Καρδιοχειρουργικής… 
«Η πολιτεία δεν είναι σε θέση να θέσει κανόνες που θα έχουν σχέση 
µε την άσκηση της συγκεκριµένης ειδικότητας. Αυτή τη στιγµή, 
υπάρχουν στην Ελλάδα πέντε διαφορετικά είδη Καρδιοχειρουργών... 
Αυτοί του Ε.Σ.Υ., οι Πανεπιστηµιακοί, αυτοί του «Ωνασείου Κ. Κ.», οι 
Στρατιωτικοί και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες… Η ειδικότητα είναι 
µια, ένα το αποτέλεσµα, ένα το «προϊόν» και αυτή την στιγµή γίνεται 
κάτω από διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες. Πέντε διαφορετικές 
συνθήκες εργασίας, πέντε διαφορετικές κατευθύνσεις εργασίας σε 
µια χώρα των µόλις δέκα εκατοµµυρίων ανθρώπων… Αυτό δεν 
συµβαίνει πουθενά στον κόσµο, µόνο εδώ… Γι' αυτό και επιµένω 
στο ότι κάθε νέος Καρδιοχειρουργός πρέπει να βγαίνει στο εξωτε-
ρικό. Οι συνθήκες εκεί είναι άλλες, τα συστήµατα και η νοοτροπία 
καλύτερη, η καθηµερινή και µόνο συµπεριφορά, σε διαµορφώνει… 
Όσον αφορά στο µέλλον της Καρδιοχειρουργικής, οι κοινωνικές 
ανάγκες είναι εκείνες που καθορίζουν τη δυναµική της… Αυτά που 
κάναµε το 1990 κάνουµε και το 2011, έχουν βελτιωθεί όµως επι-
µέρους λεπτοµέρειες, οι οποίες έχουν δώσει πολύ καλύτερα αποτε-
λέσµατα. Δεν έχει γίνει κάτι επαναστατικό, όπως αυτό που έγινε στη 
δεκαετία του '60 µε την εξωσωµατική κυκλοφορία και το ByPass. 
Αυτό που υπάρχει και θα υπάρξει είναι βελτίωση των τεχνικών, της 
γνώσης και της πρακτικής…». 

   Άρτια επιστηµονικά καταρτισµένος, µε Καρδιοχειρουργική γνώση 
που κερδίζει τον σεβασµό των ειδικευόµενων και των συνεργα-
τών του ώστε να τον αποκαλούν «σπουδαίο δάσκαλο» και έναν 
χαρακτήρα τόσο συγκροτηµένο που δεν αφήνει περιθώρια για 
αµφισβητήσεις ή άστοχες θεωρήσεις, ο Γεώργιος Δρόσος αποτε-
λεί µια από τις πλέον σηµαίνουσες προσωπικότητες της σύγχρονης 
Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής… Και αυτό σίγουρα δεν το λέει ο 
ίδιος… Ευτυχώς που η «φλυαρία» στεριώνει την καρδιά πολλών 
ανθρώπων… 
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Γεώργιος
Μίσιας
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Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Nοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου»

   Μια ανάρρωση, υποστήριζε ένας σπουδαίος Γερµανός στοχα-
στής, ακόµη και αν είναι µακρά και αργή, ακόµα και αν είναι απο-
τέλεσµα µιας ασθένειας που ταλαιπώρησε το σώµα και την ψυχή, 
εγκαινιάζει πολλούς νέους και απροσδόκητους δεσµούς ανάµεσα 
σ' εµάς και την ύπαρξη. Έτσι, παρά τα όσα συνεπάγεται, µπορεί 
εντούτοις να γίνει ένα απολαυστικό και γόνιµο κοµµάτι της ζωής… 
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργεί η ανάρρωση και στην περί-
πτωση του Γεώργιου Μίσσια… Αν και η ασθένεια ταλαιπωρεί 
σώµα και ψυχή, ταυτόχρονα εγκαινιάζει έναν απροσδόκητο δεσµό 
ανάµεσα στον ίδιο και στην ύπαρξή του… Έναν δεσµό που µέλλει 
να τον οδηγήσει σε ένα νέο µονοπάτι ζωής… 

Στιγµιότυπο από τα χειρουργεία του «Γ. Παπανικολάου».
Από αριστερά, Γ. Μίσσιας, Χρ. Αντωνίου, Κ. Παπαδόπουλος 

και Εµ. Διαρµισάκης

Ο Γ. Μίσιας έδωσε τη συνεύντευξη ως µέλος
της οµάδας του «ΑΧΕΠΑ». 

Το 2012 επανήλθε στο «Γ. Παπανικολάου»

Π. Σπύρου, 
Γ. Μίσιας, 
Β. Χαλβατζούλης,
(2012)

Αθ. Χέβας, Ι. Φεσατίδης, Σ. Πράπας

Δ. Φιλίππου, Π. Αζαριάδης, 
Σ. Πράπας, Γ. Μίσιας (2009)

Σόλα Ολαλέρε,
Σωτ. Πράπας,
Βασ. Διδίλης

Σ. Πράπας 
και Β. Διδίλης

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - PORTFOLIO

Ι. Φεσατίδης, 
Χρ. Αντωνίου, 
Δ. Αστέρη

   «Από µικρός, θυµάµαι τον εαυτό µου, να λέω πως µεγαλώνοντας 
θα γίνω Μηχανολόγος. Την τελευταία χρονιά του Λυκείου, λίγο πριν 
τις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήµιο, αρρώστησα από 
δισκοπάθεια και καθηλώθηκα στο κρεβάτι για αρκετούς µήνες… 
Επειδή ο χρόνος για να προετοιµαστώ για τις εξετάσεις στο Πολυ-
τεχνείο δεν ήταν αρκετός, ένας φίλος του πατέρα µου, ο οποίος µε 
επισκέπτονταν συχνά, µου έβαλε την ιδέα… -Γιατί δεν δίνεις για 
Ιατρική, που τα µαθήµατα εισαγωγής είναι λιγότερα;, µου είπε. 
Τελικά, βρέθηκα να ακολουθώ την παραίνεσή του και τα 
κατάφερα…».  

   Το 1969, ο Γ. Μίσιας εισάγεται στην Ιατρική Σχολή του «Αριστο-
τελείου» Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, από την οποία αποφοιτά 
σε έξι χρόνια. Ακολουθούν η στρατιωτική του θητεία, το αγροτικό 
που τον φέρνει στην Πύλο και το δίληµµα… Η λήψη ειδικότητας… 
«Είχα πάντα το δίλληµα να γίνω Παθολόγος ή Χειρουργός. Έκανα τα 
χαρτιά µου σ' ένα νοσοκοµείο για Παθολογία, είχα υποβάλλει όµως 
επίσης αίτηση και για Χειρουργική. Έγινα δεκτός στο Πανεπιστηµια-
κό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» για Χειρουργική. Βρέθηκα στη Χει-
ρουργική καθαρά από σύµπτωση δηλαδή…». Το 1983, ο Γ. Μίσιας 
είναι πια ένας ειδικευµένος Γενικός Χειρουργός… Για έναν χρόνο 
περίπου όµως παραµένει ένας άνεργος ειδικευµένος Γενικός Χει-
ρουργός… «Έκανα εφηµερίες σε διάφορες κλινικές του ιδιωτικού 
τοµέα για να µπορώ να βγάζω τα προς το ζην… Ήταν δύσκολος 
εκείνος ο χρόνος… Στην διαδικασία αναζήτησης κάποιας µόνιµης 
θέσης, απευθύνθηκα και σε νοσοκοµεία της Γερµανίας, όπου τελικά 
βρήκα µια θέση. Θέση στην οποία δεν πρόλαβα να παρουσιαστώ 
ποτέ…». 

   Λίγο πριν την αναχώρησή του για την Γερµανία, ο Γ. Μίσιας ενη-
µερώνεται για τον διορισµό του στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολά-
ου» της Θεσσαλονίκης… Η θέση αφορά την ειδικότητα της Πλα-
στικής Χειρουργικής και τον ενθουσιάζει… «Αυτό ήθελα να κάνω. 
Μου άρεσε πολύ. Όµως, για να καταφέρω να διοριστώ στο εν λόγω 
νοσοκοµείο είχε µεσολαβήσει ο Παναγιώτης Σπύρου, ο οποίος 
διατηρούσε µια στενή φιλία µε τον πατέρα µου. Βρέθηκα, λοιπόν, 
στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Π. Σπύρου, από φιλότιµο 
περισσότερο για όσα είχε κάνει για µένα, όχι από κάποια άλλη 
ενόρµηση… Με εκτιµούσε πολύ ο Π. Σπύρου. Πιστεύω πως εκείνος 
ήταν ο καλύτερος Καρδιοχειρουργός που πέρασε ποτέ από την 
Ελλάδα…».   

   Η σχέση µε το Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» και την Καρδιο-
χειρουργική, µια σχέση που ξεκίνησε ως πανάκεια στην ανεργία 
του Γ. Μίσια, µετατρέπεται σε σχέση ζωής… Μένει εκεί 22 ολό-
κληρα χρόνια… «Ήταν πολλά χρόνια… Στο τέλος αγανάκτησα… 
Έζησα την άνοδο και την πτώση, τις σπουδαίες στιγµές µε τον Π. 
Σπύρου και αργότερα την πλήρη απαξίωση της κλινικής από το 
κράτος… Είχαν αποχωρήσει όλοι οι παλιοί συνεργάτες και ήµουν 
µόνος, οπότε αποφάσισα να αναζητήσω καλύτερη τύχη… Μάλιστα, 
όταν έφυγα, είχε σταµατήσει η Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα 
εκεί για κάποιο διάστηµα…». Το 2004 ο Γ. Μίσιας εντάσσεται στην 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 
«ΑΧΕΠΑ», όπου και παραµένει µέχρι και σήµερα σε θέση Αναπλη-
ρωτή Διευθυντή του Ε.Σ.Υ.. 

   Αυτή η ανάρρωση της νιότης φαντάζει πια θολή στο µυαλό του 
Γ. Μίσια… Το ίδιο θολή µε την ασθένεια που την προκάλεσε… 
Έχουν περάσει χρόνια, οι δεσµοί που εγκαινιάστηκαν τότε έκαναν 
τον κύκλο τους και αποµυθοποιήθηκαν… Αν και το κοµµάτι της 
ζωής του υπήρξε κυρίως γόνιµο και απολαυστικό, η απογοήτευση 
που βιώνεται στο σήµερα, δηµιουργεί αναιρετικές σκέψεις… 
«Η κατάσταση στην Ελλάδα µόνο δραµατική µπορεί να χαρακτηρι-
στεί, ενώ όσοι νέοι Καρδιοχειρουργοί αναζητούν στο εξωτερικό µια 
καλύτερη ειδίκευση επιστρέφουν το ίδιο ανίδεοι µε το όταν έφυγαν. 
Απλώς φέρνουν ένα -πολλές φορές πλαστό– χαρτί, χωρίς ουσιαστι-
κές γνώσεις. Σαν παλιός Καρδιοχειρουργός, µπορώ να διακρίνω 
ποιος ξέρει Καρδιοχειρουργική και ποιος όχι. Αλλά και σε παγκόσµιο 
επίπεδο, κατά τη γνώµη µου, τα πράγµατα δεν πάνε καλά. Η Καρ-
διοχειρουργική είναι µια ακριβή ειδικότητα… Απαιτεί κονδύλια για 
έρευνα, πράγµα που δεν συµβαίνει… Όποια έρευνα γίνεται χρηµα-
τοδοτείται από εταιρείες µε σκοπό το κέρδος των εταιρειών 
βεβαίως και όχι για το γενικό καλό… Απογοήτευση… Αυτό νιώθω… 
Αν γύριζα το χρόνο πίσω, µάλλον θα γινόµουν Πλαστικός Χειρουρ-
γός…».
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Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Nοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου»

   Μια ανάρρωση, υποστήριζε ένας σπουδαίος Γερµανός στοχα-
στής, ακόµη και αν είναι µακρά και αργή, ακόµα και αν είναι απο-
τέλεσµα µιας ασθένειας που ταλαιπώρησε το σώµα και την ψυχή, 
εγκαινιάζει πολλούς νέους και απροσδόκητους δεσµούς ανάµεσα 
σ' εµάς και την ύπαρξη. Έτσι, παρά τα όσα συνεπάγεται, µπορεί 
εντούτοις να γίνει ένα απολαυστικό και γόνιµο κοµµάτι της ζωής… 
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργεί η ανάρρωση και στην περί-
πτωση του Γεώργιου Μίσσια… Αν και η ασθένεια ταλαιπωρεί 
σώµα και ψυχή, ταυτόχρονα εγκαινιάζει έναν απροσδόκητο δεσµό 
ανάµεσα στον ίδιο και στην ύπαρξή του… Έναν δεσµό που µέλλει 
να τον οδηγήσει σε ένα νέο µονοπάτι ζωής… 

Στιγµιότυπο από τα χειρουργεία του «Γ. Παπανικολάου».
Από αριστερά, Γ. Μίσσιας, Χρ. Αντωνίου, Κ. Παπαδόπουλος 

και Εµ. Διαρµισάκης

Ο Γ. Μίσιας έδωσε τη συνεύντευξη ως µέλος
της οµάδας του «ΑΧΕΠΑ». 

Το 2012 επανήλθε στο «Γ. Παπανικολάου»

Π. Σπύρου, 
Γ. Μίσιας, 
Β. Χαλβατζούλης,
(2012)

Αθ. Χέβας, Ι. Φεσατίδης, Σ. Πράπας

Δ. Φιλίππου, Π. Αζαριάδης, 
Σ. Πράπας, Γ. Μίσιας (2009)

Σόλα Ολαλέρε,
Σωτ. Πράπας,
Βασ. Διδίλης

Σ. Πράπας 
και Β. Διδίλης

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - PORTFOLIO

Ι. Φεσατίδης, 
Χρ. Αντωνίου, 
Δ. Αστέρη

   «Από µικρός, θυµάµαι τον εαυτό µου, να λέω πως µεγαλώνοντας 
θα γίνω Μηχανολόγος. Την τελευταία χρονιά του Λυκείου, λίγο πριν 
τις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήµιο, αρρώστησα από 
δισκοπάθεια και καθηλώθηκα στο κρεβάτι για αρκετούς µήνες… 
Επειδή ο χρόνος για να προετοιµαστώ για τις εξετάσεις στο Πολυ-
τεχνείο δεν ήταν αρκετός, ένας φίλος του πατέρα µου, ο οποίος µε 
επισκέπτονταν συχνά, µου έβαλε την ιδέα… -Γιατί δεν δίνεις για 
Ιατρική, που τα µαθήµατα εισαγωγής είναι λιγότερα;, µου είπε. 
Τελικά, βρέθηκα να ακολουθώ την παραίνεσή του και τα 
κατάφερα…».  

   Το 1969, ο Γ. Μίσιας εισάγεται στην Ιατρική Σχολή του «Αριστο-
τελείου» Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, από την οποία αποφοιτά 
σε έξι χρόνια. Ακολουθούν η στρατιωτική του θητεία, το αγροτικό 
που τον φέρνει στην Πύλο και το δίληµµα… Η λήψη ειδικότητας… 
«Είχα πάντα το δίλληµα να γίνω Παθολόγος ή Χειρουργός. Έκανα τα 
χαρτιά µου σ' ένα νοσοκοµείο για Παθολογία, είχα υποβάλλει όµως 
επίσης αίτηση και για Χειρουργική. Έγινα δεκτός στο Πανεπιστηµια-
κό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» για Χειρουργική. Βρέθηκα στη Χει-
ρουργική καθαρά από σύµπτωση δηλαδή…». Το 1983, ο Γ. Μίσιας 
είναι πια ένας ειδικευµένος Γενικός Χειρουργός… Για έναν χρόνο 
περίπου όµως παραµένει ένας άνεργος ειδικευµένος Γενικός Χει-
ρουργός… «Έκανα εφηµερίες σε διάφορες κλινικές του ιδιωτικού 
τοµέα για να µπορώ να βγάζω τα προς το ζην… Ήταν δύσκολος 
εκείνος ο χρόνος… Στην διαδικασία αναζήτησης κάποιας µόνιµης 
θέσης, απευθύνθηκα και σε νοσοκοµεία της Γερµανίας, όπου τελικά 
βρήκα µια θέση. Θέση στην οποία δεν πρόλαβα να παρουσιαστώ 
ποτέ…». 

   Λίγο πριν την αναχώρησή του για την Γερµανία, ο Γ. Μίσιας ενη-
µερώνεται για τον διορισµό του στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολά-
ου» της Θεσσαλονίκης… Η θέση αφορά την ειδικότητα της Πλα-
στικής Χειρουργικής και τον ενθουσιάζει… «Αυτό ήθελα να κάνω. 
Μου άρεσε πολύ. Όµως, για να καταφέρω να διοριστώ στο εν λόγω 
νοσοκοµείο είχε µεσολαβήσει ο Παναγιώτης Σπύρου, ο οποίος 
διατηρούσε µια στενή φιλία µε τον πατέρα µου. Βρέθηκα, λοιπόν, 
στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Π. Σπύρου, από φιλότιµο 
περισσότερο για όσα είχε κάνει για µένα, όχι από κάποια άλλη 
ενόρµηση… Με εκτιµούσε πολύ ο Π. Σπύρου. Πιστεύω πως εκείνος 
ήταν ο καλύτερος Καρδιοχειρουργός που πέρασε ποτέ από την 
Ελλάδα…».   

   Η σχέση µε το Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» και την Καρδιο-
χειρουργική, µια σχέση που ξεκίνησε ως πανάκεια στην ανεργία 
του Γ. Μίσια, µετατρέπεται σε σχέση ζωής… Μένει εκεί 22 ολό-
κληρα χρόνια… «Ήταν πολλά χρόνια… Στο τέλος αγανάκτησα… 
Έζησα την άνοδο και την πτώση, τις σπουδαίες στιγµές µε τον Π. 
Σπύρου και αργότερα την πλήρη απαξίωση της κλινικής από το 
κράτος… Είχαν αποχωρήσει όλοι οι παλιοί συνεργάτες και ήµουν 
µόνος, οπότε αποφάσισα να αναζητήσω καλύτερη τύχη… Μάλιστα, 
όταν έφυγα, είχε σταµατήσει η Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα 
εκεί για κάποιο διάστηµα…». Το 2004 ο Γ. Μίσιας εντάσσεται στην 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 
«ΑΧΕΠΑ», όπου και παραµένει µέχρι και σήµερα σε θέση Αναπλη-
ρωτή Διευθυντή του Ε.Σ.Υ.. 

   Αυτή η ανάρρωση της νιότης φαντάζει πια θολή στο µυαλό του 
Γ. Μίσια… Το ίδιο θολή µε την ασθένεια που την προκάλεσε… 
Έχουν περάσει χρόνια, οι δεσµοί που εγκαινιάστηκαν τότε έκαναν 
τον κύκλο τους και αποµυθοποιήθηκαν… Αν και το κοµµάτι της 
ζωής του υπήρξε κυρίως γόνιµο και απολαυστικό, η απογοήτευση 
που βιώνεται στο σήµερα, δηµιουργεί αναιρετικές σκέψεις… 
«Η κατάσταση στην Ελλάδα µόνο δραµατική µπορεί να χαρακτηρι-
στεί, ενώ όσοι νέοι Καρδιοχειρουργοί αναζητούν στο εξωτερικό µια 
καλύτερη ειδίκευση επιστρέφουν το ίδιο ανίδεοι µε το όταν έφυγαν. 
Απλώς φέρνουν ένα -πολλές φορές πλαστό– χαρτί, χωρίς ουσιαστι-
κές γνώσεις. Σαν παλιός Καρδιοχειρουργός, µπορώ να διακρίνω 
ποιος ξέρει Καρδιοχειρουργική και ποιος όχι. Αλλά και σε παγκόσµιο 
επίπεδο, κατά τη γνώµη µου, τα πράγµατα δεν πάνε καλά. Η Καρ-
διοχειρουργική είναι µια ακριβή ειδικότητα… Απαιτεί κονδύλια για 
έρευνα, πράγµα που δεν συµβαίνει… Όποια έρευνα γίνεται χρηµα-
τοδοτείται από εταιρείες µε σκοπό το κέρδος των εταιρειών 
βεβαίως και όχι για το γενικό καλό… Απογοήτευση… Αυτό νιώθω… 
Αν γύριζα το χρόνο πίσω, µάλλον θα γινόµουν Πλαστικός Χειρουρ-
γός…».
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Βιογραφικό

   «Όταν ήµουν ακόµη πολύ µικρός, σκεφτόµουν πιο πρακτικά και 
δήλωνα πως θέλω να γίνω στρατιωτικός… Μόνιµη δουλειά και 
ασφάλεια, έλεγα στον εαυτό µου… Μέχρι που κάποια στιγµή, κατά 
τη διάρκεια της φοίτησής µου στο Λύκειο, έπεσε στα χέρια µου ένα 
βιβλίο Φυσιολογίας… Η γραφή του, επιστηµονική και κατανοητή, µε 
εντυπωσίασε… Από εκείνη τη στιγµή, άρχισα να σκέφτοµαι την 
Ιατρική…»

   «Η απόφασή µου να παω στη Βουλγαρία για να σπουδάσω Ιατρική 
–από την στιγµή που δεν κατάφερα να εισαχθώ αµέσως στην 
Ελλάδα-, αντικατοπτρίζει το πάθος που είχα να προχωρήσω στην 
επιστήµη αυτή… Αν και θα έλεγα πως στο πρώτο έτος ήµουν 
παραπάνω ξέγνοιαστος από όσο θα έπρεπε για έναν πρωτοετή 
φοιτητή της Ιατρικής και µάλιστα στο εξωτερικό, από το δεύτερο 
έτος και έπειτα αφιερώθηκα πλήρως στις σπουδές µου…» 
 
   «Πέρασα τις εξετάσεις του «ΔΙΚΑΤΣΑ» σχεδόν αµέσως και µάλιστα 
µε βαθµό 8… Ήταν για µένα µια νίκη, η οποία µου έδωσε ώθηση και 
αυτοπεποίθηση… Μπορεί να σπούδασα στο εξωτερικό, αλλά αυτό 
δεν σήµαινε ότι δεν άξιζα να δουλέψω στην Ελλάδα ως γιατρός… 
Αγωνίστηκα, διάβασα και αυτή ήταν η πιστοποίηση των κόπων 
µου… Ένιωθα αντάξιος µε τους συναδέλφους που τελείωσαν εδώ…»

Τόπος γέννησης, Αθήνα, Φεβρουάριος 1968
Ιατρική Σχολή Σόφιας, Βουλγαρία, 1986 - 1992, αναγνώριση πτυχίου ΔΙΚΑΤΣΑ, 1992
Θητεία Αγροτικού Ιατρού, Μακρυχώρι Καρδίτσας και Γ.Ν. Καρδίτσας, 1993
Στρατιωτική θητεία, Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, 1994 - 1996
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο ΚΑΤ, Αθήνα, 1996 - 1998
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Σωτηρία», Αθήνα, 1998 - 2000
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», 2000 - 2002
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. Birmingham και Οξφόρδης, 2002 - 2003
Επιµελητής Α', Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσ. «Γ. Παπανικολάου», 2003 - σήµερα  

Βιογραφικό

   «Γεννήθηκα στο Βέλγιο, όπου εργάζονταν οι γονείς µου… Δεν 
ξέρω τι εξέλιξη θα είχε η ζωή µου, αν παραµέναµε στο εξωτερικό… 
Επιστρέψαµε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, όταν ήµουν έξι ετών… 
Οι δικοί µου ήθελαν να φοιτήσω σε ελληνικό σχολείο… Έτσι κι 
έγινε…Τελειώνοντας το εξατάξιο Γυµνάσιο, πέρασα στο ΤΕΙ 
Μηχανολόγων Μηχανικών…»

   «Υπήρχε µια έφεση στις πρακτικές επιστήµες εκείνη την εποχή… 
Έµεινα στο ΤΕΙ µόλις ενάµιση χρόνο… Ήξερα πως δεν µου ταίριαζε 
αυτό που πήγαινα να κάνω… Έφυγα για τη Ρώµη, χωρίς δεύτερη 
σκέψη… Γράφτηκα στην Ιατρική Σχολή, γιατί τελικά η Ιατρική ήταν 
αυτό που ήθελα για τη ζωή µου…» 
 
   «Πίστευα ανέκαθεν στα «χέρια» µου… Είµαι καλύτερος εκεί, παρά 
στα λόγια… Μπήκα στην Ιατρική για να γίνω Χειρουργός… 
Οποιαδήποτε Παθολογική ειδικότητα δεν θα µου πήγαινε… Μερικές 
φορές, η ίαση είναι και θέµα προσέγγισης του ασθενούς…»

Ιατρική Σχολή Ρώµης, Ιταλία, 1983-1989
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοσοκοµείο Κιλκίς
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Γ. Παπανικολάου», 
Θεσσαλονίκη, 2002 - 2006
Επιµελητής Β', Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσ. «Γ. Παπανικολάου», 
Θεσσαλονίκη, µε εξέλιξη σε Επιµελητή Α΄, 2009 - σήµερα
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Καραϊσκος

Επιµελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου»

Αθανάσιος
Μαδέσης

Επιµελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου»

   «Γυρίζοντας στην Ελλάδα, γνώριζα ήδη πως θα ακολουθούσα 
Χειρουργική ειδικότητα… Μου άρεσε και η Καρδιολογία, βέβαια… 
Η καρδιά ως ανθρώπινο όργανο είναι πραγµατικά ένα θαύµα της 
φύσης… Άλλωστε, ανέκαθεν υπήρξα άνθρωπος που αρέσκονταν στο 
να φτιάχνει κάτι µε τα χέρια του… Η επαφή µου µε τη Χειρουργική 
ξεκίνησε αµέσως µετά την αναγνώριση του πτυχίου µου… Πήγαινα 
καθηµερινά, άµισθος, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο για να 
αρχίσω να ράβω ράµµατα… Να συνηθίσουν τα χέρια µου…»    

   «Υπήρξα τυχερός διότι τόσο ως Αγροτικός Ιατρός, όσο και ως 
στρατευόµενος, αξιοποίησα το χρόνο µου, ως ειδικευόµενος στη 
Γενική Χειρουργική… Επιστρέφοντας στην Αθήνα, στο «ΚΑΤ», ήµουν 
πια έτοιµος να σταθώ σε ένα πολυάσχολο νοσοκοµείο µε βαριά 
περιστατικά… Είχα Διευθυντή τον Λεωνίδα Παπασταµατίου, έναν 
εξαιρετικό γιατρό και άνθρωπο… Το ίδιο σπουδαίοι υπήρξαν και οι 
Διευθυντές µου µετέπειτα, ο Αχιλλέας Λούλιας στο Νοσοκοµείο 
«Σωτηρία», όπου ειδικεύτητα στη Θωρακοχειορυργική και ο 
Γεώργιος Παλατιανός στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», στην 
κλινική του οποίου ειδικεύτητα στην Καρδιοχειρουργική…»

   «Έχοντας συµµετάσχει σε διαγωνισµό του «Ωνασείου Ιδρύµατος», 
κέρδισα υποτροφία για την Αγγλία… Πρίν ακόµη εγκριθεί, έφυγα για 
το Birmingham, αντικαθιστώντας κάποιο συνάδελφο… Μετά ακο-
λούθησε η Οξφόρδη, όπου έµεινα για έξι µήνες… Αν δεν υπήρχαν 
σοβαρές πιθανότητες να αναλάβω θέση στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπα-
νικολάου», ίσως να µην επέστρεφα… Θα προτιµούσα, βέβαια, να 
έχω µια θέση στην Αθήνα, καθώς οι γονείς µου ζουν εκεί… 
Λαµβάνοντας υπόψη την ανασφάλεια του ιδιωτικού τοµέα, νιώθω 
ευτυχής για τη θέση που κατέχω… Κάθε χρόνο, φροντίζω να φεύγω 
στο εξωτερικό µε εκπαιδευτική άδεια, για να ενηµερώνοµαι για νέες 
τεχνικές… Έχω βρεθεί στο Houston, στο Essence, στην Κοπεγχάγη, 
στη Γαλλία…Η ελληνική Καρδιοχειρουργική βρίσκεται σε πολύ καλό 
επίπεδο σήµερα… Βέβαια, διάφορα γεγονότα, κατά καιρούς, 
αµαυρώνουν την θέση της… Πρέπει εµείς οι ίδιοι να γίνουµε 
καλύτεροι άνθρωποι… Να µην βλέπουµε τον ασθενή ως αντικείµενο 
δοσοληψίας… Αν σταµατήσει αυτό, θα είναι µια ανακούφιση… Και 
µια ελπίδα για ένα καλύτερο µέλλον…»

   «Η καρδιά µε συναρπάζει… Με συνεπήρε η µελέτη της από τα 
φοιτητικά ακόµη χρόνια, αλλά συνεχίζει να συµβαίνει το ίδιο ακόµη 
και σήµερα… Είναι ζωτικό όργανο… Το παραµικρό λάθος είναι 
καταλυτικό… Με αυτή την προοπτική ξεκίνησα Καρδιοχειρουργική… 
Να έρχοµαι αντιµέτωπος µε την πρόκληση που δηµιουργεί στον 
γιατρό µια καρδιακή νόσος… Έκανα αυτό που ήταν πάντα όνειρό 
µου… Να χρησιµοποιώ τα χέρια µου για καλό σκοπό…»    

   «Σκέφτοµαι ακόµη πόσο τυχερός ήµουν που βρέθηκα στην 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου», 
δίπλα στον Παναγιώτη Σπύρου… Είχα τόση επιµονή να ενταχθώ 
εκεί, που ακόµη δεν θυµάµαι πόσες αιτήσεις έκανα… Άξιζε κάθε 
λεπτό της αναµονής… Ήταν για µένα ευλογία…»

   «Η ελληνική Καρδιοχειρουργική ανταγωνίζεται πια επάξια τις 
«προηγµένες» χώρες… Άλλωστε, οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν 
βγει στο εξωτερικό, έχουν µετεκπαιδευτεί σε ειδικά αντικείµενα… 
Το ίδιο έκανα κι εγώ… Για µια τριετία, από το 2006 έως το 2009, 
επισκέφτηκα κέντρα στην Ιταλία, στο Βέλγιο και τη Γαλλία, όπου 
µετεκπαιδεύτηκα στη Χειρουργική ανιούσης αορτής… Φυσικά και 
στο εξωτερικό υπάρχει καλύτερη οργάνωση… Αλλά είµαι πεπεισµέ-
νος πως υπάρχουν πολλοί ικανοί συνάδελφοι στην Ελλάδα…»

   «Αυτό που µε εξοργίζει είναι πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει 
έλεγχος… Όποιος θέλει ειδικεύεται στην Καρδιοχειρουργική και µετά 
από κάποια χρόνια αποκτά δυνατότητα να χειρουργεί και ο ίδιος… 
Είναι ικανός άραγε; Αυτό δεν το ψάχνει κανείς… Δυστυχώς, θα 
έπρεπε η πολιτεία να είναι πιο συνετή σχετικά µε τον έλεγχο που 
ασκεί… Ειδικά σε µια τόσο ευαίσθητη ειδικότητα όπως η 
Καρδιοχειρουργική…» 

   «Σε παγκόσµιο επίπεδο, η εξέλιξη της ειδικότητάς µας είναι πια 
αργή… Έχουν ήδη υπάρξει σηµαντικότατες πρωτοποριακές µέθοδοι, 
γεγονός που καθιστά δύσκολη την έµπνευση νέων τεχνικών… Ο 
τοµέας που περιµένω τις επόµενες εξελίξεις είναι στην 
αντιµετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας µε µηχανικές συσκευές… 
Εκεί, αν είµαστε τυχεροί, µπορεί να δούµε και θαύµατα…» 
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Βιογραφικό

   «Όταν ήµουν ακόµη πολύ µικρός, σκεφτόµουν πιο πρακτικά και 
δήλωνα πως θέλω να γίνω στρατιωτικός… Μόνιµη δουλειά και 
ασφάλεια, έλεγα στον εαυτό µου… Μέχρι που κάποια στιγµή, κατά 
τη διάρκεια της φοίτησής µου στο Λύκειο, έπεσε στα χέρια µου ένα 
βιβλίο Φυσιολογίας… Η γραφή του, επιστηµονική και κατανοητή, µε 
εντυπωσίασε… Από εκείνη τη στιγµή, άρχισα να σκέφτοµαι την 
Ιατρική…»

   «Η απόφασή µου να παω στη Βουλγαρία για να σπουδάσω Ιατρική 
–από την στιγµή που δεν κατάφερα να εισαχθώ αµέσως στην 
Ελλάδα-, αντικατοπτρίζει το πάθος που είχα να προχωρήσω στην 
επιστήµη αυτή… Αν και θα έλεγα πως στο πρώτο έτος ήµουν 
παραπάνω ξέγνοιαστος από όσο θα έπρεπε για έναν πρωτοετή 
φοιτητή της Ιατρικής και µάλιστα στο εξωτερικό, από το δεύτερο 
έτος και έπειτα αφιερώθηκα πλήρως στις σπουδές µου…» 
 
   «Πέρασα τις εξετάσεις του «ΔΙΚΑΤΣΑ» σχεδόν αµέσως και µάλιστα 
µε βαθµό 8… Ήταν για µένα µια νίκη, η οποία µου έδωσε ώθηση και 
αυτοπεποίθηση… Μπορεί να σπούδασα στο εξωτερικό, αλλά αυτό 
δεν σήµαινε ότι δεν άξιζα να δουλέψω στην Ελλάδα ως γιατρός… 
Αγωνίστηκα, διάβασα και αυτή ήταν η πιστοποίηση των κόπων 
µου… Ένιωθα αντάξιος µε τους συναδέλφους που τελείωσαν εδώ…»

Τόπος γέννησης, Αθήνα, Φεβρουάριος 1968
Ιατρική Σχολή Σόφιας, Βουλγαρία, 1986 - 1992, αναγνώριση πτυχίου ΔΙΚΑΤΣΑ, 1992
Θητεία Αγροτικού Ιατρού, Μακρυχώρι Καρδίτσας και Γ.Ν. Καρδίτσας, 1993
Στρατιωτική θητεία, Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, 1994 - 1996
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο ΚΑΤ, Αθήνα, 1996 - 1998
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Σωτηρία», Αθήνα, 1998 - 2000
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», 2000 - 2002
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. Birmingham και Οξφόρδης, 2002 - 2003
Επιµελητής Α', Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσ. «Γ. Παπανικολάου», 2003 - σήµερα  

Βιογραφικό

   «Γεννήθηκα στο Βέλγιο, όπου εργάζονταν οι γονείς µου… Δεν 
ξέρω τι εξέλιξη θα είχε η ζωή µου, αν παραµέναµε στο εξωτερικό… 
Επιστρέψαµε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, όταν ήµουν έξι ετών… 
Οι δικοί µου ήθελαν να φοιτήσω σε ελληνικό σχολείο… Έτσι κι 
έγινε…Τελειώνοντας το εξατάξιο Γυµνάσιο, πέρασα στο ΤΕΙ 
Μηχανολόγων Μηχανικών…»

   «Υπήρχε µια έφεση στις πρακτικές επιστήµες εκείνη την εποχή… 
Έµεινα στο ΤΕΙ µόλις ενάµιση χρόνο… Ήξερα πως δεν µου ταίριαζε 
αυτό που πήγαινα να κάνω… Έφυγα για τη Ρώµη, χωρίς δεύτερη 
σκέψη… Γράφτηκα στην Ιατρική Σχολή, γιατί τελικά η Ιατρική ήταν 
αυτό που ήθελα για τη ζωή µου…» 
 
   «Πίστευα ανέκαθεν στα «χέρια» µου… Είµαι καλύτερος εκεί, παρά 
στα λόγια… Μπήκα στην Ιατρική για να γίνω Χειρουργός… 
Οποιαδήποτε Παθολογική ειδικότητα δεν θα µου πήγαινε… Μερικές 
φορές, η ίαση είναι και θέµα προσέγγισης του ασθενούς…»

Ιατρική Σχολή Ρώµης, Ιταλία, 1983-1989
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοσοκοµείο Κιλκίς
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Γ. Παπανικολάου», 
Θεσσαλονίκη, 2002 - 2006
Επιµελητής Β', Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσ. «Γ. Παπανικολάου», 
Θεσσαλονίκη, µε εξέλιξη σε Επιµελητή Α΄, 2009 - σήµερα

622 Θεόδωρος 
Καραϊσκος

Επιµελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου»

Αθανάσιος
Μαδέσης

Επιµελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου»

   «Γυρίζοντας στην Ελλάδα, γνώριζα ήδη πως θα ακολουθούσα 
Χειρουργική ειδικότητα… Μου άρεσε και η Καρδιολογία, βέβαια… 
Η καρδιά ως ανθρώπινο όργανο είναι πραγµατικά ένα θαύµα της 
φύσης… Άλλωστε, ανέκαθεν υπήρξα άνθρωπος που αρέσκονταν στο 
να φτιάχνει κάτι µε τα χέρια του… Η επαφή µου µε τη Χειρουργική 
ξεκίνησε αµέσως µετά την αναγνώριση του πτυχίου µου… Πήγαινα 
καθηµερινά, άµισθος, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο για να 
αρχίσω να ράβω ράµµατα… Να συνηθίσουν τα χέρια µου…»    

   «Υπήρξα τυχερός διότι τόσο ως Αγροτικός Ιατρός, όσο και ως 
στρατευόµενος, αξιοποίησα το χρόνο µου, ως ειδικευόµενος στη 
Γενική Χειρουργική… Επιστρέφοντας στην Αθήνα, στο «ΚΑΤ», ήµουν 
πια έτοιµος να σταθώ σε ένα πολυάσχολο νοσοκοµείο µε βαριά 
περιστατικά… Είχα Διευθυντή τον Λεωνίδα Παπασταµατίου, έναν 
εξαιρετικό γιατρό και άνθρωπο… Το ίδιο σπουδαίοι υπήρξαν και οι 
Διευθυντές µου µετέπειτα, ο Αχιλλέας Λούλιας στο Νοσοκοµείο 
«Σωτηρία», όπου ειδικεύτητα στη Θωρακοχειορυργική και ο 
Γεώργιος Παλατιανός στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», στην 
κλινική του οποίου ειδικεύτητα στην Καρδιοχειρουργική…»

   «Έχοντας συµµετάσχει σε διαγωνισµό του «Ωνασείου Ιδρύµατος», 
κέρδισα υποτροφία για την Αγγλία… Πρίν ακόµη εγκριθεί, έφυγα για 
το Birmingham, αντικαθιστώντας κάποιο συνάδελφο… Μετά ακο-
λούθησε η Οξφόρδη, όπου έµεινα για έξι µήνες… Αν δεν υπήρχαν 
σοβαρές πιθανότητες να αναλάβω θέση στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπα-
νικολάου», ίσως να µην επέστρεφα… Θα προτιµούσα, βέβαια, να 
έχω µια θέση στην Αθήνα, καθώς οι γονείς µου ζουν εκεί… 
Λαµβάνοντας υπόψη την ανασφάλεια του ιδιωτικού τοµέα, νιώθω 
ευτυχής για τη θέση που κατέχω… Κάθε χρόνο, φροντίζω να φεύγω 
στο εξωτερικό µε εκπαιδευτική άδεια, για να ενηµερώνοµαι για νέες 
τεχνικές… Έχω βρεθεί στο Houston, στο Essence, στην Κοπεγχάγη, 
στη Γαλλία…Η ελληνική Καρδιοχειρουργική βρίσκεται σε πολύ καλό 
επίπεδο σήµερα… Βέβαια, διάφορα γεγονότα, κατά καιρούς, 
αµαυρώνουν την θέση της… Πρέπει εµείς οι ίδιοι να γίνουµε 
καλύτεροι άνθρωποι… Να µην βλέπουµε τον ασθενή ως αντικείµενο 
δοσοληψίας… Αν σταµατήσει αυτό, θα είναι µια ανακούφιση… Και 
µια ελπίδα για ένα καλύτερο µέλλον…»

   «Η καρδιά µε συναρπάζει… Με συνεπήρε η µελέτη της από τα 
φοιτητικά ακόµη χρόνια, αλλά συνεχίζει να συµβαίνει το ίδιο ακόµη 
και σήµερα… Είναι ζωτικό όργανο… Το παραµικρό λάθος είναι 
καταλυτικό… Με αυτή την προοπτική ξεκίνησα Καρδιοχειρουργική… 
Να έρχοµαι αντιµέτωπος µε την πρόκληση που δηµιουργεί στον 
γιατρό µια καρδιακή νόσος… Έκανα αυτό που ήταν πάντα όνειρό 
µου… Να χρησιµοποιώ τα χέρια µου για καλό σκοπό…»    

   «Σκέφτοµαι ακόµη πόσο τυχερός ήµουν που βρέθηκα στην 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου», 
δίπλα στον Παναγιώτη Σπύρου… Είχα τόση επιµονή να ενταχθώ 
εκεί, που ακόµη δεν θυµάµαι πόσες αιτήσεις έκανα… Άξιζε κάθε 
λεπτό της αναµονής… Ήταν για µένα ευλογία…»

   «Η ελληνική Καρδιοχειρουργική ανταγωνίζεται πια επάξια τις 
«προηγµένες» χώρες… Άλλωστε, οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν 
βγει στο εξωτερικό, έχουν µετεκπαιδευτεί σε ειδικά αντικείµενα… 
Το ίδιο έκανα κι εγώ… Για µια τριετία, από το 2006 έως το 2009, 
επισκέφτηκα κέντρα στην Ιταλία, στο Βέλγιο και τη Γαλλία, όπου 
µετεκπαιδεύτηκα στη Χειρουργική ανιούσης αορτής… Φυσικά και 
στο εξωτερικό υπάρχει καλύτερη οργάνωση… Αλλά είµαι πεπεισµέ-
νος πως υπάρχουν πολλοί ικανοί συνάδελφοι στην Ελλάδα…»

   «Αυτό που µε εξοργίζει είναι πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει 
έλεγχος… Όποιος θέλει ειδικεύεται στην Καρδιοχειρουργική και µετά 
από κάποια χρόνια αποκτά δυνατότητα να χειρουργεί και ο ίδιος… 
Είναι ικανός άραγε; Αυτό δεν το ψάχνει κανείς… Δυστυχώς, θα 
έπρεπε η πολιτεία να είναι πιο συνετή σχετικά µε τον έλεγχο που 
ασκεί… Ειδικά σε µια τόσο ευαίσθητη ειδικότητα όπως η 
Καρδιοχειρουργική…» 

   «Σε παγκόσµιο επίπεδο, η εξέλιξη της ειδικότητάς µας είναι πια 
αργή… Έχουν ήδη υπάρξει σηµαντικότατες πρωτοποριακές µέθοδοι, 
γεγονός που καθιστά δύσκολη την έµπνευση νέων τεχνικών… Ο 
τοµέας που περιµένω τις επόµενες εξελίξεις είναι στην 
αντιµετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας µε µηχανικές συσκευές… 
Εκεί, αν είµαστε τυχεροί, µπορεί να δούµε και θαύµατα…» 
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624 625Αθανασία
Βλάχου

Επιµελήτρια Β΄ Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου»

Βιογραφικό

Αντώνιος
Μπαντούρ

Επιµελητής Β΄ Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου»

Βιογραφικό

   «Εγγράφηκα αρχικά σε ένα κολλέγιο της Αγγλίας, όπου παρέµεινα 
για ένα χρόνο… Όµως, το οικονοµικό βάρος ήταν δυσβάσταχτο για 
τους γονείς µου… Έτσι, αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω, στο 
Πανεπιστήµιο της Βηθλέεµ… Έµεινα εκεί µόλις τρεις µήνες, αφού 
κατάφερα να πάρω υποτροφία και να έρθω στην Ελλάδα… Μετά 
από ένα χρόνο εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, εντάχθηκα στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης…» 

Τόπος γέννησης, Ιεροσόλυµα, 1962
Ιατρική Σχολή, Ιδιωτικό Κολέγιο, Αγγλία, 1979 - 1980
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1981 - 1990
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 
Θεσσαλονίκη, 1996 - 1999
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 
2000 - 2004
Επικουρικός, Καρδιοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
Λάρισας, Λάρισα, 2008 - 2010 
Επιµελητής Β', Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», 
Θεσσαλονίκη, 2010 - σήµερα

   «Τελείωσα την ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική και αµέσως 
σχεδόν ξεκίνησα στην ειδίκευσή µου στην Καρδιοχειρουργική… 
Η Καρδιοχειρουργική Κλινική ήταν ιστορική και ένιωθα πολύ 
τυχερός που βρισκόµουν εκεί, δίπλα σε σπουδαίους δασκάλους, 
όπως ο Καθηγητής Παναγιώτης Σπανός, ο Καθηγητής Χρήστος 
Παπακωνσταντίνου, ο Μιχάλης Τούµπουρας, και άλλοι… Μαζί τους 
έµαθα να αγαπώ την ειδικότητα, να νοιάζοµαι για τον ασθενή, να 
στοχεύω για το καλύτερο δυνατό…»

   «Από το 2005, όταν κι έλαβα τίτλο ειδίκευσης, και µέχρι το 2008, 
βγήκα να δουλέψω στον ιδιωτικό τοµέα… Φυσικά και είχα ανάγκη 
επιβίωσης, αλλά ήθελα επίσης να δοκιµαστώ… Το 2008 πια, 
κατέλαβα επικουρική θέση στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας, όπου και παρέµεινα για 
δυο χρόνια… Ήθελα να επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη… Και το 
κατάφερα… Έκτοτε, παραµένω στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» 
και είµαι απόλυτα ικανοποιηµένος…»    

   «Δεν θα έλεγα πως είµαι αισιόδοξος για την πορεία της Ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής… Ο ανταγωνισµός πια έχει ξεφύγει από τα όρια 
του θεµιτού… Είναι αθέµιτος και επικίνδυνος… Παράλληλα, η 
οικονοµική κρίση επηρέασε και τον ιδιωτικό τοµέα, µε αποτέλεσµα η 
κατάσταση να επιδεινωθεί, ενώ τα δηµόσια νοσοκοµεία δεν έχουν 
τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόµενες 
απαιτήσεις… Δεν ξέρω ειλικρινά πως µπορεί να αναστραφεί το 
κλίµα…»

   «Είµαι απαισιόδοξος και για το µέλλον της Ιατρικής εν γένει… 
Κάποτε, στα χρόνια µου, η Ιατρική ήταν λειτούργηµα… Τώρα είναι 
απόλυτα συνυφασµένη µε το χρήµα και το κέρδος… Από την άλλη, η 
παγκόσµια κρίση επιβάλλει περικοπές… Το χειρότερο όλων, είναι 
πως οι µεγαλύτερες περικοπές γίνονται σε επίπεδο έρευνας… Και 
ως γνωστό, χωρίς έρευνα, το µέλλον της επιστήµης ανακόπτεται… 
Απρόβλεπτες οι εξελίξεις… Ουδείς γνωρίζει τι θα µας φέρει το 
µέλλον…»

 «Γεννήθηκα και µεγάλωσα σε ένα µικρό χωριό των Γρεβενών… Τον 
Ταξιάρχη… Ολοκληρώνοντας το Δηµοτικό, µετακόµισα σε ένα 
διπλανό χωριό, την Κιβωτό, για να µπορέσω να παρακολουθήσω τις 
τάξεις του Γυµνασίου… Για το Λύκειο, βέβαια, ήµουν αναγκασµένη 
να πηγαίνω στα Γρεβενά, καθώς δεν υπήρχε άλλη επιλογή…»

«Αρχικά, ήθελα να γίνω Φιλόλογος… Φτάνοντας στο Λύκειο, όµως, 
άλλαξα γνώµη… Σπουδαίο ρόλο σε αυτή την αλλαγή πορείας είχαν 
οι καθηγητές µου, οι οποίοι επέµεναν ότι δεν είχα να κερδίσω 
τίποτα από τη Φιλολογία… Την ίδια περίοδο, παρουσιάστηκαν και 
κάποια προβλήµατα υγείας στην οικογένεια… Ένιωσα ότι αν 
γινόµουν γιατρός, θα µπορούσα να βοηθήσω…» 
 
«Τα τρία πρώτα χρόνια των σπουδών µου, παρακολουθούσα 
µαθήµατα στο «Α.Π.Θ.», αφού το «Δηµοκρίτειο» Πανεπιστήµιο 
Θράκης δεν ήταν ακόµη έτοιµο να φιλοξενήσει φοιτητές… Στο 
τέταρτο έτος πια, ξεκινήσαµε στην Αλεξανδρούπολη… Δύσκολη η 
προσαρµογή… Ήµασταν µάλιστα αναγκασµένοι να κάνουµε 
µαθήµατα σε λυόµενα, ενώ για το κλινικό έργο επισκεπτόµασταν το 
Γενικό Νοσοκοµείο της πόλης… Πέραν των κακών συνθηκών όµως, 
η εκπαίδευσή µας ήταν άρτια…»

Ιατρική Σχολή «Δηµοκρίτειο» Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 1985 - 1991
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», 
Θεσσαλονίκη, 1993 - 1996
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 
1999 - 2004
Επιµελητής Β', Γενικό Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2006 - σήµερα

Το Πανεπιστήµιο της Βηθλεέµ, στην Ιατρική Σχολή του οποίου  
σπούδασε ο Α. Μπαντούρ

Τα Ιεροσόλυµα, τόπος γέννησης του Αντώνη Μπαντούρ

   «Γεννήθηκα σε έναν τόπο ιερό… Και συνάµα τραγικό… Οι πρώτες 
προσλαµβάνουσες της ζωής µου περιέχουν τις ίδιες ποσότητες 
ανεµελιάς και αγωνίας… Ίσως η απόφασή µου να γίνω γιατρός να 
πηγάζει από εκεί… Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ… Ήθελα πάντως να 
κάνω κάτι, ώστε να είµαι σε θέση να βοηθώ τους συνανθρώπους 
µου… Το να έχεις τη δυνατότητα να σώζεις ζωές είναι
συναρπαστικό… Αυτή την συναρπαστικότητα, αποζητούσα κι εγώ…»

   «Ήµουν ανέκαθεν περισσότερο πρακτική, παρά θεωρητική… Από 
το δεύτερο κιόλας έτος της Ιατρικής, ήξερα ότι θα ακολουθούσα την 
Καρδιοχειρουργική… Παρόλο που όλοι σχεδόν προσπαθούσαν να µε 
αποτρέψουν, επισηµαίνοντας πως πρόκειται για ανδροκρατούµενη 
ειδικότητα, εγώ πήρα απόφαση να προχωρήσω… Μέχρι τελευταία 
στιγµή όλοι µου έλεγαν –που θα πας; τι θα κάνεις;… Δεν κατάφεραν 
να µου αλλάξουν γνώµη…»    

   «Τα δυο χρόνια της αναµονής για θέση ειδίκευσης στην Καρδιο-
χειρουργική, συνεργάστηκα µε τον Εµµανουήλ Διαρµισάκη… Ήταν 
για εµένα µεγάλο σχολείο… Αργότερα, για ένα ακόµη χρόνο, 
εργάστηκα ως εφηµερεύουσα γιατρός στο Νοσηλευτήριο «Κυανούς 
Σταυρός» της Θεσσαλονίκης… Έπρεπε να προσφέρω στην 
οικογένειά µου…»

   «Η θέση ειδίκευσης στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» ήταν για µένα θείο 
δώρο… Ήµουν δίπλα σε σπουδαίους ανθρώπους µε µεγάλη πείρα, 
όπως οι Καθηγητές Παναγιώτης Σπανός και Χρήστος 
Παπακωνσταντίνου, ο Μιχάλης Τούµπουρας, ο αείµνηστος Κυριάκος 
Ράµµος… Τελειώνοντας την ειδικότητα, είχε προκηρυχτεί θέση 
Επιµελητή Β' στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» και κατέθεσα τα 
χαρτιά µου… Επέλεξα να µην κάνω καµία άλλη κίνηση και να 
περιµένω… Τελικά, στάθηκα τυχερή… Αποσπάστηκα βέβαια στο 
Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», καθώς εκείνη την περίοδο η 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου» 
υπολειτουργούσε…»
 
   «Η Καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα έχει πλέον κορεστεί… Οι 
θέσεις στο δηµόσιο τοµέα είναι ελάχιστες, ενώ και στον ιδιωτικό τα 
πράγµατα δεν είναι καλύτερα… Δεν ξέρω που θα απορροφηθούν οι 
νέοι συνάδελφοι… Όσο για µένα… Δυστυχώς στην χώρα µας, ούσα 
γυναίκα σε τέτοια ειδικότητα, οφείλω να προσπαθώ δις –να µην 
πως τρις- από έναν άνδρα για να αποδείξω ότι αξίζω… Και αυτό 
δεν αφορά µόνο τους ασθενείς και την εµπιστοσύνη τους… Αφορά 
και στους ίδιους τους συναδέλφους… Αν τα έχω καταφέρει; Δεν 
ξέρω… Το µέλλον θα δείξει…»
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624 625Αθανασία
Βλάχου

Επιµελήτρια Β΄ Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου»

Βιογραφικό

Αντώνιος
Μπαντούρ

Επιµελητής Β΄ Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου»

Βιογραφικό

   «Εγγράφηκα αρχικά σε ένα κολλέγιο της Αγγλίας, όπου παρέµεινα 
για ένα χρόνο… Όµως, το οικονοµικό βάρος ήταν δυσβάσταχτο για 
τους γονείς µου… Έτσι, αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω, στο 
Πανεπιστήµιο της Βηθλέεµ… Έµεινα εκεί µόλις τρεις µήνες, αφού 
κατάφερα να πάρω υποτροφία και να έρθω στην Ελλάδα… Μετά 
από ένα χρόνο εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, εντάχθηκα στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης…» 

Τόπος γέννησης, Ιεροσόλυµα, 1962
Ιατρική Σχολή, Ιδιωτικό Κολέγιο, Αγγλία, 1979 - 1980
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1981 - 1990
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 
Θεσσαλονίκη, 1996 - 1999
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 
2000 - 2004
Επικουρικός, Καρδιοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
Λάρισας, Λάρισα, 2008 - 2010 
Επιµελητής Β', Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», 
Θεσσαλονίκη, 2010 - σήµερα

   «Τελείωσα την ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική και αµέσως 
σχεδόν ξεκίνησα στην ειδίκευσή µου στην Καρδιοχειρουργική… 
Η Καρδιοχειρουργική Κλινική ήταν ιστορική και ένιωθα πολύ 
τυχερός που βρισκόµουν εκεί, δίπλα σε σπουδαίους δασκάλους, 
όπως ο Καθηγητής Παναγιώτης Σπανός, ο Καθηγητής Χρήστος 
Παπακωνσταντίνου, ο Μιχάλης Τούµπουρας, και άλλοι… Μαζί τους 
έµαθα να αγαπώ την ειδικότητα, να νοιάζοµαι για τον ασθενή, να 
στοχεύω για το καλύτερο δυνατό…»

   «Από το 2005, όταν κι έλαβα τίτλο ειδίκευσης, και µέχρι το 2008, 
βγήκα να δουλέψω στον ιδιωτικό τοµέα… Φυσικά και είχα ανάγκη 
επιβίωσης, αλλά ήθελα επίσης να δοκιµαστώ… Το 2008 πια, 
κατέλαβα επικουρική θέση στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας, όπου και παρέµεινα για 
δυο χρόνια… Ήθελα να επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη… Και το 
κατάφερα… Έκτοτε, παραµένω στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» 
και είµαι απόλυτα ικανοποιηµένος…»    

   «Δεν θα έλεγα πως είµαι αισιόδοξος για την πορεία της Ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής… Ο ανταγωνισµός πια έχει ξεφύγει από τα όρια 
του θεµιτού… Είναι αθέµιτος και επικίνδυνος… Παράλληλα, η 
οικονοµική κρίση επηρέασε και τον ιδιωτικό τοµέα, µε αποτέλεσµα η 
κατάσταση να επιδεινωθεί, ενώ τα δηµόσια νοσοκοµεία δεν έχουν 
τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόµενες 
απαιτήσεις… Δεν ξέρω ειλικρινά πως µπορεί να αναστραφεί το 
κλίµα…»

   «Είµαι απαισιόδοξος και για το µέλλον της Ιατρικής εν γένει… 
Κάποτε, στα χρόνια µου, η Ιατρική ήταν λειτούργηµα… Τώρα είναι 
απόλυτα συνυφασµένη µε το χρήµα και το κέρδος… Από την άλλη, η 
παγκόσµια κρίση επιβάλλει περικοπές… Το χειρότερο όλων, είναι 
πως οι µεγαλύτερες περικοπές γίνονται σε επίπεδο έρευνας… Και 
ως γνωστό, χωρίς έρευνα, το µέλλον της επιστήµης ανακόπτεται… 
Απρόβλεπτες οι εξελίξεις… Ουδείς γνωρίζει τι θα µας φέρει το 
µέλλον…»

 «Γεννήθηκα και µεγάλωσα σε ένα µικρό χωριό των Γρεβενών… Τον 
Ταξιάρχη… Ολοκληρώνοντας το Δηµοτικό, µετακόµισα σε ένα 
διπλανό χωριό, την Κιβωτό, για να µπορέσω να παρακολουθήσω τις 
τάξεις του Γυµνασίου… Για το Λύκειο, βέβαια, ήµουν αναγκασµένη 
να πηγαίνω στα Γρεβενά, καθώς δεν υπήρχε άλλη επιλογή…»

«Αρχικά, ήθελα να γίνω Φιλόλογος… Φτάνοντας στο Λύκειο, όµως, 
άλλαξα γνώµη… Σπουδαίο ρόλο σε αυτή την αλλαγή πορείας είχαν 
οι καθηγητές µου, οι οποίοι επέµεναν ότι δεν είχα να κερδίσω 
τίποτα από τη Φιλολογία… Την ίδια περίοδο, παρουσιάστηκαν και 
κάποια προβλήµατα υγείας στην οικογένεια… Ένιωσα ότι αν 
γινόµουν γιατρός, θα µπορούσα να βοηθήσω…» 
 
«Τα τρία πρώτα χρόνια των σπουδών µου, παρακολουθούσα 
µαθήµατα στο «Α.Π.Θ.», αφού το «Δηµοκρίτειο» Πανεπιστήµιο 
Θράκης δεν ήταν ακόµη έτοιµο να φιλοξενήσει φοιτητές… Στο 
τέταρτο έτος πια, ξεκινήσαµε στην Αλεξανδρούπολη… Δύσκολη η 
προσαρµογή… Ήµασταν µάλιστα αναγκασµένοι να κάνουµε 
µαθήµατα σε λυόµενα, ενώ για το κλινικό έργο επισκεπτόµασταν το 
Γενικό Νοσοκοµείο της πόλης… Πέραν των κακών συνθηκών όµως, 
η εκπαίδευσή µας ήταν άρτια…»

Ιατρική Σχολή «Δηµοκρίτειο» Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 1985 - 1991
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», 
Θεσσαλονίκη, 1993 - 1996
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 
1999 - 2004
Επιµελητής Β', Γενικό Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2006 - σήµερα

Το Πανεπιστήµιο της Βηθλεέµ, στην Ιατρική Σχολή του οποίου  
σπούδασε ο Α. Μπαντούρ

Τα Ιεροσόλυµα, τόπος γέννησης του Αντώνη Μπαντούρ

   «Γεννήθηκα σε έναν τόπο ιερό… Και συνάµα τραγικό… Οι πρώτες 
προσλαµβάνουσες της ζωής µου περιέχουν τις ίδιες ποσότητες 
ανεµελιάς και αγωνίας… Ίσως η απόφασή µου να γίνω γιατρός να 
πηγάζει από εκεί… Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ… Ήθελα πάντως να 
κάνω κάτι, ώστε να είµαι σε θέση να βοηθώ τους συνανθρώπους 
µου… Το να έχεις τη δυνατότητα να σώζεις ζωές είναι
συναρπαστικό… Αυτή την συναρπαστικότητα, αποζητούσα κι εγώ…»

   «Ήµουν ανέκαθεν περισσότερο πρακτική, παρά θεωρητική… Από 
το δεύτερο κιόλας έτος της Ιατρικής, ήξερα ότι θα ακολουθούσα την 
Καρδιοχειρουργική… Παρόλο που όλοι σχεδόν προσπαθούσαν να µε 
αποτρέψουν, επισηµαίνοντας πως πρόκειται για ανδροκρατούµενη 
ειδικότητα, εγώ πήρα απόφαση να προχωρήσω… Μέχρι τελευταία 
στιγµή όλοι µου έλεγαν –που θα πας; τι θα κάνεις;… Δεν κατάφεραν 
να µου αλλάξουν γνώµη…»    

   «Τα δυο χρόνια της αναµονής για θέση ειδίκευσης στην Καρδιο-
χειρουργική, συνεργάστηκα µε τον Εµµανουήλ Διαρµισάκη… Ήταν 
για εµένα µεγάλο σχολείο… Αργότερα, για ένα ακόµη χρόνο, 
εργάστηκα ως εφηµερεύουσα γιατρός στο Νοσηλευτήριο «Κυανούς 
Σταυρός» της Θεσσαλονίκης… Έπρεπε να προσφέρω στην 
οικογένειά µου…»

   «Η θέση ειδίκευσης στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» ήταν για µένα θείο 
δώρο… Ήµουν δίπλα σε σπουδαίους ανθρώπους µε µεγάλη πείρα, 
όπως οι Καθηγητές Παναγιώτης Σπανός και Χρήστος 
Παπακωνσταντίνου, ο Μιχάλης Τούµπουρας, ο αείµνηστος Κυριάκος 
Ράµµος… Τελειώνοντας την ειδικότητα, είχε προκηρυχτεί θέση 
Επιµελητή Β' στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» και κατέθεσα τα 
χαρτιά µου… Επέλεξα να µην κάνω καµία άλλη κίνηση και να 
περιµένω… Τελικά, στάθηκα τυχερή… Αποσπάστηκα βέβαια στο 
Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», καθώς εκείνη την περίοδο η 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου» 
υπολειτουργούσε…»
 
   «Η Καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα έχει πλέον κορεστεί… Οι 
θέσεις στο δηµόσιο τοµέα είναι ελάχιστες, ενώ και στον ιδιωτικό τα 
πράγµατα δεν είναι καλύτερα… Δεν ξέρω που θα απορροφηθούν οι 
νέοι συνάδελφοι… Όσο για µένα… Δυστυχώς στην χώρα µας, ούσα 
γυναίκα σε τέτοια ειδικότητα, οφείλω να προσπαθώ δις –να µην 
πως τρις- από έναν άνδρα για να αποδείξω ότι αξίζω… Και αυτό 
δεν αφορά µόνο τους ασθενείς και την εµπιστοσύνη τους… Αφορά 
και στους ίδιους τους συναδέλφους… Αν τα έχω καταφέρει; Δεν 
ξέρω… Το µέλλον θα δείξει…»

Lefkoma - Final.indd   637 13/7/2015   7:01:33 μμ



2001-2013ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

626 627
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To Noσοκοµείο Παίδων Αθηνών «Αγία Σοφία»

Το Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών
«Αγία Σοφία» στην εποχή του Ε.Σ.Υ.

Το Νοσοκοµείο «Αγία Σοφία» στις αρχές του 20ου αιώνα

Ιωάννης Στήνιος
Ιδρυτής της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής 

και Διευθυντής την περίοδο 1985-2003

   Αθήνα, 1896. Στη φτωχή Ελλάδα, ο ενθουσιασµός για την ανάληψη των Ολυ-
µπιακών Αγώνων είχε φτάσει στα όρια του εθνικού παραληρήµατος. Ακόµη και ο 
τελευταίος Έλληνας πολίτης εργάζονταν πυρετωδώς για την επιτυχία της διοργά-
νωσης, που θεωρούνταν εθνική υπόθεση. Η καρδιά της πρωτεύουσας και της 
χώρας ολόκληρης χτυπούσε στους πρόποδες του Λόφου Αρδηττού, όπου ένα 
αρχαίο στάδιο ξαναχτίζονταν σχεδόν εξαρχής –λίγο αργότερα, το στάδιο αυτό θα 
µετατρέπονταν σε κεντρική σκηνή, εκεί που θα εκτυλίσσονταν οι κορυφαίες 
στιγµές της αναβίωσης του ολυµπιακού ιδεώδους… 

   Την ίδια περίοδο, µερικά χιλιόµετρα µακριά από το Καλλιµάρµαρο στάδιο, ο 
δηµιουργικός οίστρος έβρισκε διαφορετικό πεδίο έκφρασης. Εκεί, κάπου στα 
βορειοανατολικά της περιοχής των Αµπελοκήπων, στο Γουδή, θεµελιώνονταν το 
πρώτο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο της χώρας. Επρόκειτο για το Νοσοκοµείο 
Παίδων «Η Αγία Σοφία»… 

 
   Χρειάστηκε σχεδόν µια πενταετία, ώστε το πετρόχτιστο κτίριο να µεταµορφω-
θεί σε ένα σύγχρονο για την εποχή νοσηλευτικό ίδρυµα. Από το 1901 έως και 
το 1930, αποτέλεσε σηµείο αναφοράς στην αντιµετώπιση παιδιατρικών νοσηµά-
των, όταν πια ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποφασίζοντας την επέκταση του σχεδίου 
της πόλης, ενέταξε στην ίδια περιοχή πανεπιστηµιακές εγκαταστάσεις, γήπεδα 
και άλσος. Έκτοτε και µέχρι σήµερα, το Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», το 
µεγαλύτερο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο της Ελλάδας και ένα από τα µεγαλύτερα της 
Ευρώπης, δεν έπαψε να υπηρετεί την αρχική ιδέα δηµιουργίας του. Με δυναµι-
κότητα 750 κλινών νοσηλείας, 110 κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ή Μο-
νάδας Αυξηµένης Φροντίδας Παίδων ή Νεογνών, διαθέτει Τµήµατα Παθολογικού 
και Χειρουργικού Τοµέα, καθώς και λίαν εξειδικευµένα τµήµατα, όπως Mονάδα 
Mεταµόσχευσης Mυελού των Oστών, Mονάδα Nευροµυικών Παθήσεων, τµήµατα 
Ογκολογίας, Παιδοκαρδιολογικό µε Αιµοδυναµικό Εργαστήριο και τέλος, Παιδο-
καρδιοχειρουργικά Τµήµατα. Στο νοσοκοµείο λειτουργεί επίσης η Α' Πανεπιστη-
µιακή Παιδιατρική κλινική, το «Χωρέµειο» Ερευνητικό Εργαστήριο, το Εργαστήριο 
Ιατρικής Γενετικής και η Παιδοψυχιατρική Κλινική, που επίσης ανήκουν στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

Η περιοχή 
του Γουδίου

(άνω αριστερά), 
όπου χτίστηκε 

το Νοσοκοµείο 
Παίδων

«Αγία Σοφία»,
σε στιγµιότυπο 

του προπερασµένου 
αιώνα 

   Εµπνευστής και ιδρυτής του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου του Νοσοκο-
µείου «Η Αγία Σοφία», του πρώτου στην Ελλάδα και µοναδικού στα πλαίσια του 
Ε.Σ.Υ., υπήρξε ο Ιωάννης Στήνιος. Τον Ιανουάριο του 1986, κατόπιν παραίνεσης 
του τότε υπουργού Υγείας Γεώργιου Γεννηµατά, ο Ι. Στήνιος οργάνωσε το τµήµα 
και την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, µε βάση την εµπειρία που απέκτησε από 
τη θητεία του στο Νοσοκοµείο «Royal Children’s Hospital» του Liverpool της Μ. 
Βρετανίας. Από τις προκηρυχθείσες θέσεις ιατρικού προσωπικού, καλύφθηκε 
µόνο µια, εκείνη του Επιµελητή Α', την οποία κατέλαβε ο Χρήστος Παφίτης, 
συνεργάτης του Χρήστου Λόλα στο Νοσοκοµείο «Αρεταίειο». Παράλληλα, οργα-
νώθηκε Παιδοκαρδιολογική Κλινική, που συµπεριελάµβανε και την λειτουργία 
Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου, από τον Βασίλειο Θανόπουλο και τους συνεργάτες 
του. Διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τµήµατος ανέλαβε η Ασπασία Γαβιωτά-
κη, µε εκπαίδευση στην Αµερική και Τεχνικός Εξωσωµατικής Κυκλοφορίας η 
Χρυσάνθη Μπεζεβέγκη, η οποία αποσπάστηκε από το Νοσοκοµείο «Σωτηρία». Η 
εν λόγω οµάδα, αποτελούµενη από ένα δίδυµο αφιερωµένων Καρδιοχειρουρ-
γών και υποστηριζόµενη από τους προαναφερόµενους συνεργάτες και νοση-
λευτικό προσωπικό που εκπαιδεύτηκε επί µήνες από τους Ι. Στήνιο και Χ. Παφί-
τη, κάλυψε όλο το φάσµα των συγγενών καρδιοπαθειών σε ηλικίες, που κυµαί-
νονταν από πρόωρα νεογνά µε βάρος σώµατος κάτω του 1kg, έως και παιδιά 
ηλικίας 14 ετών. Ταυτόχρονα, κάλυπτε και τις απαιτούµενες Παιδοθωρακοχει-
ρουργικές επεµβάσεις, αγγίζοντας στο σύνολο της δραστηριότητας τις 150 έως 
200 εγχειρήσεις καρδιάς και θώρακος, ανά έτος. Η αφοσίωση και η αυταπάρνη-
ση όλου του προσωπικού ήταν παροιµιώδης, ενώ σύµφωνα µε προσωπικές 
µαρτυρίες, δεν ήταν λίγες οι φορές που ο ίδιος ο Διευθυντής του τµήµατος 
κάλυπτε µε ολονύκτια παρουσία του τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θερα-
πείας. Να σηµειωθεί ακόµη ότι στο Νοσοκοµείο Παίδων εφαρµόστηκε για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα η τηλεϊατρική µέσω του δικτύου του Ο.Τ.Ε. για την ζωντανή 
µετάδοση εγχειρητικής πράξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συγκεκριµένη 
πρωτοβουλία προέκυψε µέσω της στενής φιλίας και συνεργασίας του Ι. Στήνιου 
και του Διευθυντή του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τµήµατος του «Children's 
Hospital» του Πανεπιστηµίου του Σικάγου, του Κ. Μαυρουδή, συνεργασία που 
επεκτείνονταν ευρύτερα µεταξύ των δύο αδελφοποιηµένων κλινικών. 
Παράλληλα, επιστηµονικές συνεργασίες του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τµήµατος 
υπό τον Ι. Στήνιο και του Παιδοκαρδιολογικού υπό τον Β. Θανόπουλο, προέκυ-
ψαν και µε τα αντίστοιχα τµήµατα του «Royal Brompton Hospital» του Λονδίνου 
µετά από έγκριση των διοικητικών συµβουλίων των δύο νοσοκοµείων.  

Σωτήρης Πράπας, Πρόδροµος Αζαριάδης και Αντώνης Κουρτέσης,
στελέχη της ΚΡΧ Κλινικής κατά περιόδους.

Στο στιγµιότυπο µε τον Γεώργιο Σταυρίδη (2004)

Χρήστος Παφίτης, Αντώνης Κουρτέσης, Ιωάννης Στήνιος.
Διευθυντές της ΚΡΧ Κλινικής κατά περιόδους

«Ελληνικό Πρόγραµµα Καρδιάς»

Συγκροτήθηκε το 1996
από τους Ιωάννη Στήνιο
και Κώστα Μαυρουδή,

υπό την ευγενική υποστήριξη
της Φιλόπτωχης Αµερικάνικης

Χριστιανικής Εταιρείας
“Philoptohos Society”

και προέβλεπε την επιστηµονική
συνεργασία του Νοσοκοµείου

Παίδων «Αγία Σοφία»
και του “Children’s Memorial Hospital”

του Chicago
για την αντιµετώπιση ελληνόπουλων

µε εξαιρετικά πολύπλοκες
συγγενείς καρδιοπάθειες

Ρεπορτάζ του
1988

σεχτικό µε την
προσφορά

της ΚΡΧ Κλινικής
του «Αγία Σοφία»

Δηµοσίευµα εποχής
που αποτυπώνει
την λειτουργία
της ΚΡΧ Κλινικής,
υπό τον Ι. Στήνιο,
στο πνεύµα της
δωρεάν παροχής 
υπηρεσιών υγείας
στα πλαίσια 
του Ε.Σ.Υ.
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Ιωάννης Στήνιος
Ιδρυτής της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής 

και Διευθυντής την περίοδο 1985-2003

   Αθήνα, 1896. Στη φτωχή Ελλάδα, ο ενθουσιασµός για την ανάληψη των Ολυ-
µπιακών Αγώνων είχε φτάσει στα όρια του εθνικού παραληρήµατος. Ακόµη και ο 
τελευταίος Έλληνας πολίτης εργάζονταν πυρετωδώς για την επιτυχία της διοργά-
νωσης, που θεωρούνταν εθνική υπόθεση. Η καρδιά της πρωτεύουσας και της 
χώρας ολόκληρης χτυπούσε στους πρόποδες του Λόφου Αρδηττού, όπου ένα 
αρχαίο στάδιο ξαναχτίζονταν σχεδόν εξαρχής –λίγο αργότερα, το στάδιο αυτό θα 
µετατρέπονταν σε κεντρική σκηνή, εκεί που θα εκτυλίσσονταν οι κορυφαίες 
στιγµές της αναβίωσης του ολυµπιακού ιδεώδους… 

   Την ίδια περίοδο, µερικά χιλιόµετρα µακριά από το Καλλιµάρµαρο στάδιο, ο 
δηµιουργικός οίστρος έβρισκε διαφορετικό πεδίο έκφρασης. Εκεί, κάπου στα 
βορειοανατολικά της περιοχής των Αµπελοκήπων, στο Γουδή, θεµελιώνονταν το 
πρώτο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο της χώρας. Επρόκειτο για το Νοσοκοµείο 
Παίδων «Η Αγία Σοφία»… 

 
   Χρειάστηκε σχεδόν µια πενταετία, ώστε το πετρόχτιστο κτίριο να µεταµορφω-
θεί σε ένα σύγχρονο για την εποχή νοσηλευτικό ίδρυµα. Από το 1901 έως και 
το 1930, αποτέλεσε σηµείο αναφοράς στην αντιµετώπιση παιδιατρικών νοσηµά-
των, όταν πια ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποφασίζοντας την επέκταση του σχεδίου 
της πόλης, ενέταξε στην ίδια περιοχή πανεπιστηµιακές εγκαταστάσεις, γήπεδα 
και άλσος. Έκτοτε και µέχρι σήµερα, το Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», το 
µεγαλύτερο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο της Ελλάδας και ένα από τα µεγαλύτερα της 
Ευρώπης, δεν έπαψε να υπηρετεί την αρχική ιδέα δηµιουργίας του. Με δυναµι-
κότητα 750 κλινών νοσηλείας, 110 κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ή Μο-
νάδας Αυξηµένης Φροντίδας Παίδων ή Νεογνών, διαθέτει Τµήµατα Παθολογικού 
και Χειρουργικού Τοµέα, καθώς και λίαν εξειδικευµένα τµήµατα, όπως Mονάδα 
Mεταµόσχευσης Mυελού των Oστών, Mονάδα Nευροµυικών Παθήσεων, τµήµατα 
Ογκολογίας, Παιδοκαρδιολογικό µε Αιµοδυναµικό Εργαστήριο και τέλος, Παιδο-
καρδιοχειρουργικά Τµήµατα. Στο νοσοκοµείο λειτουργεί επίσης η Α' Πανεπιστη-
µιακή Παιδιατρική κλινική, το «Χωρέµειο» Ερευνητικό Εργαστήριο, το Εργαστήριο 
Ιατρικής Γενετικής και η Παιδοψυχιατρική Κλινική, που επίσης ανήκουν στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών.  
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   Εµπνευστής και ιδρυτής του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου του Νοσοκο-
µείου «Η Αγία Σοφία», του πρώτου στην Ελλάδα και µοναδικού στα πλαίσια του 
Ε.Σ.Υ., υπήρξε ο Ιωάννης Στήνιος. Τον Ιανουάριο του 1986, κατόπιν παραίνεσης 
του τότε υπουργού Υγείας Γεώργιου Γεννηµατά, ο Ι. Στήνιος οργάνωσε το τµήµα 
και την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, µε βάση την εµπειρία που απέκτησε από 
τη θητεία του στο Νοσοκοµείο «Royal Children’s Hospital» του Liverpool της Μ. 
Βρετανίας. Από τις προκηρυχθείσες θέσεις ιατρικού προσωπικού, καλύφθηκε 
µόνο µια, εκείνη του Επιµελητή Α', την οποία κατέλαβε ο Χρήστος Παφίτης, 
συνεργάτης του Χρήστου Λόλα στο Νοσοκοµείο «Αρεταίειο». Παράλληλα, οργα-
νώθηκε Παιδοκαρδιολογική Κλινική, που συµπεριελάµβανε και την λειτουργία 
Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου, από τον Βασίλειο Θανόπουλο και τους συνεργάτες 
του. Διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τµήµατος ανέλαβε η Ασπασία Γαβιωτά-
κη, µε εκπαίδευση στην Αµερική και Τεχνικός Εξωσωµατικής Κυκλοφορίας η 
Χρυσάνθη Μπεζεβέγκη, η οποία αποσπάστηκε από το Νοσοκοµείο «Σωτηρία». Η 
εν λόγω οµάδα, αποτελούµενη από ένα δίδυµο αφιερωµένων Καρδιοχειρουρ-
γών και υποστηριζόµενη από τους προαναφερόµενους συνεργάτες και νοση-
λευτικό προσωπικό που εκπαιδεύτηκε επί µήνες από τους Ι. Στήνιο και Χ. Παφί-
τη, κάλυψε όλο το φάσµα των συγγενών καρδιοπαθειών σε ηλικίες, που κυµαί-
νονταν από πρόωρα νεογνά µε βάρος σώµατος κάτω του 1kg, έως και παιδιά 
ηλικίας 14 ετών. Ταυτόχρονα, κάλυπτε και τις απαιτούµενες Παιδοθωρακοχει-
ρουργικές επεµβάσεις, αγγίζοντας στο σύνολο της δραστηριότητας τις 150 έως 
200 εγχειρήσεις καρδιάς και θώρακος, ανά έτος. Η αφοσίωση και η αυταπάρνη-
ση όλου του προσωπικού ήταν παροιµιώδης, ενώ σύµφωνα µε προσωπικές 
µαρτυρίες, δεν ήταν λίγες οι φορές που ο ίδιος ο Διευθυντής του τµήµατος 
κάλυπτε µε ολονύκτια παρουσία του τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θερα-
πείας. Να σηµειωθεί ακόµη ότι στο Νοσοκοµείο Παίδων εφαρµόστηκε για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα η τηλεϊατρική µέσω του δικτύου του Ο.Τ.Ε. για την ζωντανή 
µετάδοση εγχειρητικής πράξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συγκεκριµένη 
πρωτοβουλία προέκυψε µέσω της στενής φιλίας και συνεργασίας του Ι. Στήνιου 
και του Διευθυντή του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τµήµατος του «Children's 
Hospital» του Πανεπιστηµίου του Σικάγου, του Κ. Μαυρουδή, συνεργασία που 
επεκτείνονταν ευρύτερα µεταξύ των δύο αδελφοποιηµένων κλινικών. 
Παράλληλα, επιστηµονικές συνεργασίες του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τµήµατος 
υπό τον Ι. Στήνιο και του Παιδοκαρδιολογικού υπό τον Β. Θανόπουλο, προέκυ-
ψαν και µε τα αντίστοιχα τµήµατα του «Royal Brompton Hospital» του Λονδίνου 
µετά από έγκριση των διοικητικών συµβουλίων των δύο νοσοκοµείων.  

Σωτήρης Πράπας, Πρόδροµος Αζαριάδης και Αντώνης Κουρτέσης,
στελέχη της ΚΡΧ Κλινικής κατά περιόδους.

Στο στιγµιότυπο µε τον Γεώργιο Σταυρίδη (2004)

Χρήστος Παφίτης, Αντώνης Κουρτέσης, Ιωάννης Στήνιος.
Διευθυντές της ΚΡΧ Κλινικής κατά περιόδους

«Ελληνικό Πρόγραµµα Καρδιάς»

Συγκροτήθηκε το 1996
από τους Ιωάννη Στήνιο
και Κώστα Μαυρουδή,

υπό την ευγενική υποστήριξη
της Φιλόπτωχης Αµερικάνικης

Χριστιανικής Εταιρείας
“Philoptohos Society”

και προέβλεπε την επιστηµονική
συνεργασία του Νοσοκοµείου

Παίδων «Αγία Σοφία»
και του “Children’s Memorial Hospital”

του Chicago
για την αντιµετώπιση ελληνόπουλων

µε εξαιρετικά πολύπλοκες
συγγενείς καρδιοπάθειες

Ρεπορτάζ του
1988

σεχτικό µε την
προσφορά

της ΚΡΧ Κλινικής
του «Αγία Σοφία»

Δηµοσίευµα εποχής
που αποτυπώνει
την λειτουργία
της ΚΡΧ Κλινικής,
υπό τον Ι. Στήνιο,
στο πνεύµα της
δωρεάν παροχής 
υπηρεσιών υγείας
στα πλαίσια 
του Ε.Σ.Υ.
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Χρήστος ΠαφίτηςΜιχάλης Μπονώρης
Διευθυντής Β΄ ΠΚΡΧ

την περίοδο 1991-1997

Αντώνιος ΚουρτέσηςΠρόδροµος Αζαριάδης

   Το 1990, µετά την απόφαση του Υπουργού Υγείας Γ. Σούρλα για δηµιουργία 
δεύτερης Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής, προκηρύχθηκαν µια θέση Διευθυ-
ντή, µια θέση Επιµελητή Α' και δύο θέσεις Επιµελητών Β'. Την Διευθυντική θέση 
κατέλαβε ο Μιχάλης Μπονώρης, ενώ από τις λοιπές καλύφθηκε µόνο µια, εκείνη 
του Επιµελητή Β' από τον Σωτήριο Πράπα, που την περίοδο εκείνη έκανε τη 
µετεκπαίδευσή του στο Νοσοκοµείο «Royal Brompton» του Λονδίνου. Η αποδο-
χή του αιτήµατός του τελευταίου για επιπλέον εξάµηνη παραµονή στο προανα-
φερόµενο νοσοκοµείο µε εκπαιδευτική άδεια, οδήγησε σε µια σχετική καθυστέ-
ρηση της έναρξης του προγράµµατος της κλινικής, γεγονός που πραγµατοποιή-
θηκε τον Μάιο του 1991. Στο διάστηµα που προηγήθηκε, ο Μ. Μπονώρης πραγ-
µατοποίησε µικρό αριθµό χειρουργείων, µε συνεργάτες ειδικευόµενους Ιατρούς 
του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο». Βέβαια, και στη συνέχεια, η παραγωγικότητα 
του Β' Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τµήµατος ήταν µικρή, καθόσον η χειρουργική 
αίθουσα ήταν διαθέσιµη µόλις µια ηµέρα την εβδοµάδα. Τον Αύγουστο του 
1993, η αποχώρηση του Σ. Πράπα για το «Ωνάσειο Κ.Κ.» και η µετατροπή της 
σύµβασης του Μ. Μπονώρη σε µερικής απασχόλησης, οδήγησε σε σχεδόν πλήρη 
υπολειτουργία της κλινικής έως και το 1995, όταν µε τον διορισµό νέων Επιµε-
λητών Β', των Μιχάλη Αργυρίου και Σταύρου Συµινελάκη, δηµιουργήθηκαν οι 
προϋποθέσεις για την εύρυθµη λειτουργία της. Δυστυχώς, και αυτή η προσπά-
θεια δεν ευόδωσε, καθώς ο Μ. Αργυρίου αποχώρησε ένα χρόνο αργότερα για το 
Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», ενώ Σ. Συµινελάκης το 1998, για το Πανεπιστηµια-
κό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων. 

   Γεγονός είναι ότι, η αδυναµία κάλυψης των προκηρυσσόµενων θέσεων δεν 
ήταν ο µοναδικός λόγος που η Β' Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκο-
µείου «Η Αγία Σοφία» δεν κατάφερε να αποδώσει τα προσδοκώµενα. Η συνύ-
παρξη των δύο κλινικών στον ίδιο χώρο δεν απέφερε την αναµενόµενη ευγενή 
άµιλλα, µε αποτέλεσµα, εκ των υστέρων, να αποδειχθεί πως η απόφαση του Γ. 
Σούρλα για δηµιουργία δεύτερης κλινικής, ήταν ατυχής. Η οριστική ένταξη του 
Μ. Μπονώρη στον ιδιωτικό τοµέα και η αποχώρησή του το 1997, σήµανε και 
την συνένωση των δυο τµηµάτων σε ένα, υπό τον Ι. Στήνιο. Επιµελητές Α' την 
περίοδο αυτή, υπήρξαν ο Χ. Παφίτης και ο Γεώργιος Κοσµόπουλος, ο οποίος 
διορίστηκε περί τα µέσα της 10ετίας του 1990 και παρέµεινε στον χώρο για µια 
περίπου 5ετία, ενώ Επιµελητές Β' οι Αντώνιος Κουρτέσης, που διορίστηκε το 
1997 και ο Γεώργιος Καλαβρουζιώτης, από το τέλος του 1999. Ένα χρόνο 
αργότερα, ο Χ. Παφίτης αναχώρησε για ετήσια εκπαίδευση στο Νοσοκοµείο 
«Royal Brompton» του Λονδίνου. 

   Η επόµενη προσπάθεια επανασύστασης της Β' Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλι-
νικής έλαβε χώρα το 2001, µε τον Πρόδροµο Αζαριάδη να αναλαµβάνει την 
Διεύθυνση της, µετακινούµενος από το «Ωνάσειο Κ. Κ.». Μαζί του συνεργάστηκε, 
κατά προτροπή της Διοίκησης του Νοσοκοµείου, ως Επιµελητής Α' ο Χ. Παφίτης, 
ο οποίος επιστρέφοντας από το Λονδίνο διέκοψε την πολύχρονη συνεργασία του 
µε τον Ι. Στήνιο, καθώς και ο Α. Κουρτέσης, που σύντοµα προήχθη σε Επιµελητή 
Α'. Επίσης, ο Επιµελητής Β' Γ. Καλαβρουζιώτης, µετακινήθηκε κατ' επιθυµία του 
Διευθυντού της Α' Κλινικής Ι. Στήνιου στη Β' Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική. 
Υποβοηθητικό ρόλο προς τον Ι. Στήνιο κατά την περίοδο 2001-2003 ανέλαβε ο 
Αντώνης Καλλικούρδης, ειδικευόµενος τότε στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», 
κατόπιν προτροπής του Διευθυντή του Χ. Λόλα. Το 2003, η πολύχρονη και 
αδιαµφισβήτητα πολύτιµη παρουσία του Ι. Στήνιου στο Νοσοκοµείο Παίδων «Η 
Αγία Σοφία», ολοκληρώθηκε µε την αποχώρησή του λόγω συνταξιοδότησης. Οι 
δυο κλινικές οδηγήθηκαν εκ νέου σε κοινή λειτουργία υπό τον Π. Αζαριάδη, µε 
Επιµελητές Α' τους Χ. Παφίτη και Α. Κουρτέση και τον Γ. Καλαβρουζιώτη σε θέση 
Επιµελητή Β'. Ο. Γ. Κοσµόπουλος είχε στο µεταξύ αποχωρήσει. 

Το Νοσοκοµείο
στην σηµερινή του
µορφή

Διευθυντής Β΄ ΠΚΡΧ
την περίοδο 2001-2007

Διευθυντής Α΄ ΠΚΡΧ
την περίοδο 2007 - 2008 την περίοδο 2009 - σήµερα

Διευθυντής Β΄ ΠΚΡΧ

Ο Γεώργιος Καλαβρουζιώτης, 
Διευθυντεύων της Α΄ ΠΚΡΧ
στο διάστηµα 2008-2010, 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
στη Σίσσυ Θεοδωροπούλου

Ο Ιωάννης Στήνιος
µε το νοσηλευτικό 
προσωπικό της ΜΕΘ

Χαρούµενο στιγµιότυπο
από εορταστική εκδήλωση
των νοσηλευτών της ΜΕΘ
του Νοσοκοµείου Παίδων 
«Αγία Σοφία»

Σταύρος Συµινελάκης και Σωτήριος ΠράπαςΜιχάλης ΑργυρίουΜιχάλης Μπονώρης

Ο Διευθυντής και τα κατά περιόδους µέλη
της Β΄ ΠΚΡΧ του «Αγία Σοφία»

Χρυσάνθη 
Μπεζεβέγκη.
Τεχνικός εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας 
και επί σειρά ετών 
Πρόεδρος του 
Σωµατείου Ελλήνων 
Εξωσωµατιστών

2001-2013ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

1986: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. 
To Noσοκοµείο Παίδων Αθηνών «Αγία Σοφία»

Επί του πιεστηρίου:
Η ΠΚΡΧ του «Αγία Σοφία»

επαναλειτουργησε 
στο τέλος του 2013

Η. Κουερίνης

Ν. Αντωνόπουλος

   Η επάνοδος του Π. Αζαριάδη στο «Ωνάσειο Κ. Κ.», το 2007, για την ανάληψη 
της Διεύθυνσης της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής, µετά την αποχώρηση 
του Γεώργιου Σαρρή, προκάλεσε την επανασύσταση των δύο τµηµάτων. Ο Χρ. 
Παφίτης κατέλαβε θέση Διευθυντή της Α' Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής 
µε συνεργάτη του τον Επιµελητή Β', Γ. Καλαβρουζιώτη, ενώ ο Α. Κουρτέσης, 
Διευθυντεύων της Β' Κλινικής, µε συνεργάτη τον Επιµελητή Β΄ Ηλία Κουερίνη 
που απεχώρησε το 2010. Τον αντικατέστησε ο επικ. Επιµελητής Νικόλαος 
Αντωνόπουλος, που επίσης απεχώρησε ένα χρόνο αργότερα. Το 2008  ο Χρ. 
Παφίτης συνταξιοδοτήθηκε, µε αποτέλεσµα Διευθυντεύων της Α' Κλινικής να 
οριστεί ο Γ. Καλαβρουζιώτης, ο οποίος στο µεταξύ είχε αναβαθµιστεί σε 
Επιµελητή Α', υποβοηθούµενος από τον επικουρικό Επιµελητή Κωνσταντίνο 
Ρεβελιώτη. Παράλληλα, ο Α. Κουρτέσης κατέλαβε Διευθυντική θέση στην Β' 
Κλινική, στην οποία εντάχθηκε ο Α. Καλικούρδης, ως Επιµελητής Α'. 
Να σηµειωθεί ότι µέλος της οµάδας του Χρ. Παφίτη διετέλεσε από το 2008 και 
για ένα έτος ο Επιµελητής Β΄ Μάριος Τάνος που στη συνέχεια µετακινήθηκε
στο Νοσοκοµείο Λευκωσίας.

   Στα τέλη του 2011, οι Παιδοκαρδιοχειρουργικές Κλινικές του Νοσοκοµείου 
Παίδων «Η Αγία Σοφία» βρέθηκαν στο επίκεντρο της δηµοσιότητας, αναδεικνύ-
οντας προβλήµατα και συµπεριφορές που για χρόνια υπέβοσκαν. Κατόπιν προ-
σωπικής απόφασης του Υπουργού Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδου, η λειτουργία έκα-
στων των κλινικών διεκόπη επ' αόριστον, µε αµφίβολη στον ορίζοντα κάποια 
ένδειξη επαναλειτουργίας τους. 

   Πέραν των προαναφερόµενων Καρδιοχειρουργών, παρουσίες στο Νοσοκοµείο 
Παίδων «Αγία Σοφία» είχαν οι Στράτος Αποστολάκης, για 6 µήνες το 1994, 
Απόστολος Τσολάκης, Βασίλειος Βασιλειάδης και Γεώργιος Σταυρόπουλος, ως 
ειδικευόµενοι στο τέλος της δεκαετίας του '80. Κατά τα έτη λειτουργίας των δυο 
Παιδοκαρδιοχειρουργικών Κλινικών του Νοσοκοµείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», 
σηµαντική ήταν η υποστήριξη που προσέφεραν µε την συνεργασία τους οι 
Αναισθησιολόγοι Α. Γαβιωτάκη, Διευθύντρια της αντίστοιχης κλινικής, Ε. 
Λατούφη, Ι. Καδάς, Δ. Ζαχαρόπουλος, Σ. Γεωργίου, Α. Θεοδωρίδης, Ε. Δραγόγια, 
Π. Σταυροπούλου, Ε. Μανώλη, Σ. Κακλής και Μαρία Χριστοδούλου. Τεχνικοί 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας, πέραν της Χρ. Μπεζεβέγκη, ήταν οι Ηλίας Λάζαρος 
και Κώστας Μιτλαρίδης. Προϊστάµενες στην Μ.Ε.Θ και νοσηλεύτριες διετέλεσαν 
οι Χρ. Τσώλη, Ιω. Βουτουφιανάκη, Ε. Αποστολοπούλου, Αν. Πάζιου, Αλ. Φλώρου 
και πολλές άλλες. Τέλος, υψηλού επιπέδου και πέραν των 
συµβατικών υποχρεώσεων ήταν και η παρουσία του λοιπού 
νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. 

Γεώργιος Καλαβρουζιώτης (δεξιά),
Αντώνης Καλικούρδης (αριστερά)
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Χρήστος ΠαφίτηςΜιχάλης Μπονώρης
Διευθυντής Β΄ ΠΚΡΧ

την περίοδο 1991-1997

Αντώνιος ΚουρτέσηςΠρόδροµος Αζαριάδης

   Το 1990, µετά την απόφαση του Υπουργού Υγείας Γ. Σούρλα για δηµιουργία 
δεύτερης Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής, προκηρύχθηκαν µια θέση Διευθυ-
ντή, µια θέση Επιµελητή Α' και δύο θέσεις Επιµελητών Β'. Την Διευθυντική θέση 
κατέλαβε ο Μιχάλης Μπονώρης, ενώ από τις λοιπές καλύφθηκε µόνο µια, εκείνη 
του Επιµελητή Β' από τον Σωτήριο Πράπα, που την περίοδο εκείνη έκανε τη 
µετεκπαίδευσή του στο Νοσοκοµείο «Royal Brompton» του Λονδίνου. Η αποδο-
χή του αιτήµατός του τελευταίου για επιπλέον εξάµηνη παραµονή στο προανα-
φερόµενο νοσοκοµείο µε εκπαιδευτική άδεια, οδήγησε σε µια σχετική καθυστέ-
ρηση της έναρξης του προγράµµατος της κλινικής, γεγονός που πραγµατοποιή-
θηκε τον Μάιο του 1991. Στο διάστηµα που προηγήθηκε, ο Μ. Μπονώρης πραγ-
µατοποίησε µικρό αριθµό χειρουργείων, µε συνεργάτες ειδικευόµενους Ιατρούς 
του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο». Βέβαια, και στη συνέχεια, η παραγωγικότητα 
του Β' Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τµήµατος ήταν µικρή, καθόσον η χειρουργική 
αίθουσα ήταν διαθέσιµη µόλις µια ηµέρα την εβδοµάδα. Τον Αύγουστο του 
1993, η αποχώρηση του Σ. Πράπα για το «Ωνάσειο Κ.Κ.» και η µετατροπή της 
σύµβασης του Μ. Μπονώρη σε µερικής απασχόλησης, οδήγησε σε σχεδόν πλήρη 
υπολειτουργία της κλινικής έως και το 1995, όταν µε τον διορισµό νέων Επιµε-
λητών Β', των Μιχάλη Αργυρίου και Σταύρου Συµινελάκη, δηµιουργήθηκαν οι 
προϋποθέσεις για την εύρυθµη λειτουργία της. Δυστυχώς, και αυτή η προσπά-
θεια δεν ευόδωσε, καθώς ο Μ. Αργυρίου αποχώρησε ένα χρόνο αργότερα για το 
Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», ενώ Σ. Συµινελάκης το 1998, για το Πανεπιστηµια-
κό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων. 

   Γεγονός είναι ότι, η αδυναµία κάλυψης των προκηρυσσόµενων θέσεων δεν 
ήταν ο µοναδικός λόγος που η Β' Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκο-
µείου «Η Αγία Σοφία» δεν κατάφερε να αποδώσει τα προσδοκώµενα. Η συνύ-
παρξη των δύο κλινικών στον ίδιο χώρο δεν απέφερε την αναµενόµενη ευγενή 
άµιλλα, µε αποτέλεσµα, εκ των υστέρων, να αποδειχθεί πως η απόφαση του Γ. 
Σούρλα για δηµιουργία δεύτερης κλινικής, ήταν ατυχής. Η οριστική ένταξη του 
Μ. Μπονώρη στον ιδιωτικό τοµέα και η αποχώρησή του το 1997, σήµανε και 
την συνένωση των δυο τµηµάτων σε ένα, υπό τον Ι. Στήνιο. Επιµελητές Α' την 
περίοδο αυτή, υπήρξαν ο Χ. Παφίτης και ο Γεώργιος Κοσµόπουλος, ο οποίος 
διορίστηκε περί τα µέσα της 10ετίας του 1990 και παρέµεινε στον χώρο για µια 
περίπου 5ετία, ενώ Επιµελητές Β' οι Αντώνιος Κουρτέσης, που διορίστηκε το 
1997 και ο Γεώργιος Καλαβρουζιώτης, από το τέλος του 1999. Ένα χρόνο 
αργότερα, ο Χ. Παφίτης αναχώρησε για ετήσια εκπαίδευση στο Νοσοκοµείο 
«Royal Brompton» του Λονδίνου. 

   Η επόµενη προσπάθεια επανασύστασης της Β' Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλι-
νικής έλαβε χώρα το 2001, µε τον Πρόδροµο Αζαριάδη να αναλαµβάνει την 
Διεύθυνση της, µετακινούµενος από το «Ωνάσειο Κ. Κ.». Μαζί του συνεργάστηκε, 
κατά προτροπή της Διοίκησης του Νοσοκοµείου, ως Επιµελητής Α' ο Χ. Παφίτης, 
ο οποίος επιστρέφοντας από το Λονδίνο διέκοψε την πολύχρονη συνεργασία του 
µε τον Ι. Στήνιο, καθώς και ο Α. Κουρτέσης, που σύντοµα προήχθη σε Επιµελητή 
Α'. Επίσης, ο Επιµελητής Β' Γ. Καλαβρουζιώτης, µετακινήθηκε κατ' επιθυµία του 
Διευθυντού της Α' Κλινικής Ι. Στήνιου στη Β' Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική. 
Υποβοηθητικό ρόλο προς τον Ι. Στήνιο κατά την περίοδο 2001-2003 ανέλαβε ο 
Αντώνης Καλλικούρδης, ειδικευόµενος τότε στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», 
κατόπιν προτροπής του Διευθυντή του Χ. Λόλα. Το 2003, η πολύχρονη και 
αδιαµφισβήτητα πολύτιµη παρουσία του Ι. Στήνιου στο Νοσοκοµείο Παίδων «Η 
Αγία Σοφία», ολοκληρώθηκε µε την αποχώρησή του λόγω συνταξιοδότησης. Οι 
δυο κλινικές οδηγήθηκαν εκ νέου σε κοινή λειτουργία υπό τον Π. Αζαριάδη, µε 
Επιµελητές Α' τους Χ. Παφίτη και Α. Κουρτέση και τον Γ. Καλαβρουζιώτη σε θέση 
Επιµελητή Β'. Ο. Γ. Κοσµόπουλος είχε στο µεταξύ αποχωρήσει. 

Το Νοσοκοµείο
στην σηµερινή του
µορφή

Διευθυντής Β΄ ΠΚΡΧ
την περίοδο 2001-2007

Διευθυντής Α΄ ΠΚΡΧ
την περίοδο 2007 - 2008 την περίοδο 2009 - σήµερα

Διευθυντής Β΄ ΠΚΡΧ

Ο Γεώργιος Καλαβρουζιώτης, 
Διευθυντεύων της Α΄ ΠΚΡΧ
στο διάστηµα 2008-2010, 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
στη Σίσσυ Θεοδωροπούλου

Ο Ιωάννης Στήνιος
µε το νοσηλευτικό 
προσωπικό της ΜΕΘ

Χαρούµενο στιγµιότυπο
από εορταστική εκδήλωση
των νοσηλευτών της ΜΕΘ
του Νοσοκοµείου Παίδων 
«Αγία Σοφία»

Σταύρος Συµινελάκης και Σωτήριος ΠράπαςΜιχάλης ΑργυρίουΜιχάλης Μπονώρης

Ο Διευθυντής και τα κατά περιόδους µέλη
της Β΄ ΠΚΡΧ του «Αγία Σοφία»

Χρυσάνθη 
Μπεζεβέγκη.
Τεχνικός εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας 
και επί σειρά ετών 
Πρόεδρος του 
Σωµατείου Ελλήνων 
Εξωσωµατιστών

2001-2013ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

1986: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. 
To Noσοκοµείο Παίδων Αθηνών «Αγία Σοφία»

Επί του πιεστηρίου:
Η ΠΚΡΧ του «Αγία Σοφία»

επαναλειτουργησε 
στο τέλος του 2013

Η. Κουερίνης

Ν. Αντωνόπουλος

   Η επάνοδος του Π. Αζαριάδη στο «Ωνάσειο Κ. Κ.», το 2007, για την ανάληψη 
της Διεύθυνσης της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής, µετά την αποχώρηση 
του Γεώργιου Σαρρή, προκάλεσε την επανασύσταση των δύο τµηµάτων. Ο Χρ. 
Παφίτης κατέλαβε θέση Διευθυντή της Α' Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής 
µε συνεργάτη του τον Επιµελητή Β', Γ. Καλαβρουζιώτη, ενώ ο Α. Κουρτέσης, 
Διευθυντεύων της Β' Κλινικής, µε συνεργάτη τον Επιµελητή Β΄ Ηλία Κουερίνη 
που απεχώρησε το 2010. Τον αντικατέστησε ο επικ. Επιµελητής Νικόλαος 
Αντωνόπουλος, που επίσης απεχώρησε ένα χρόνο αργότερα. Το 2008  ο Χρ. 
Παφίτης συνταξιοδοτήθηκε, µε αποτέλεσµα Διευθυντεύων της Α' Κλινικής να 
οριστεί ο Γ. Καλαβρουζιώτης, ο οποίος στο µεταξύ είχε αναβαθµιστεί σε 
Επιµελητή Α', υποβοηθούµενος από τον επικουρικό Επιµελητή Κωνσταντίνο 
Ρεβελιώτη. Παράλληλα, ο Α. Κουρτέσης κατέλαβε Διευθυντική θέση στην Β' 
Κλινική, στην οποία εντάχθηκε ο Α. Καλικούρδης, ως Επιµελητής Α'. 
Να σηµειωθεί ότι µέλος της οµάδας του Χρ. Παφίτη διετέλεσε από το 2008 και 
για ένα έτος ο Επιµελητής Β΄ Μάριος Τάνος που στη συνέχεια µετακινήθηκε
στο Νοσοκοµείο Λευκωσίας.

   Στα τέλη του 2011, οι Παιδοκαρδιοχειρουργικές Κλινικές του Νοσοκοµείου 
Παίδων «Η Αγία Σοφία» βρέθηκαν στο επίκεντρο της δηµοσιότητας, αναδεικνύ-
οντας προβλήµατα και συµπεριφορές που για χρόνια υπέβοσκαν. Κατόπιν προ-
σωπικής απόφασης του Υπουργού Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδου, η λειτουργία έκα-
στων των κλινικών διεκόπη επ' αόριστον, µε αµφίβολη στον ορίζοντα κάποια 
ένδειξη επαναλειτουργίας τους. 

   Πέραν των προαναφερόµενων Καρδιοχειρουργών, παρουσίες στο Νοσοκοµείο 
Παίδων «Αγία Σοφία» είχαν οι Στράτος Αποστολάκης, για 6 µήνες το 1994, 
Απόστολος Τσολάκης, Βασίλειος Βασιλειάδης και Γεώργιος Σταυρόπουλος, ως 
ειδικευόµενοι στο τέλος της δεκαετίας του '80. Κατά τα έτη λειτουργίας των δυο 
Παιδοκαρδιοχειρουργικών Κλινικών του Νοσοκοµείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», 
σηµαντική ήταν η υποστήριξη που προσέφεραν µε την συνεργασία τους οι 
Αναισθησιολόγοι Α. Γαβιωτάκη, Διευθύντρια της αντίστοιχης κλινικής, Ε. 
Λατούφη, Ι. Καδάς, Δ. Ζαχαρόπουλος, Σ. Γεωργίου, Α. Θεοδωρίδης, Ε. Δραγόγια, 
Π. Σταυροπούλου, Ε. Μανώλη, Σ. Κακλής και Μαρία Χριστοδούλου. Τεχνικοί 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας, πέραν της Χρ. Μπεζεβέγκη, ήταν οι Ηλίας Λάζαρος 
και Κώστας Μιτλαρίδης. Προϊστάµενες στην Μ.Ε.Θ και νοσηλεύτριες διετέλεσαν 
οι Χρ. Τσώλη, Ιω. Βουτουφιανάκη, Ε. Αποστολοπούλου, Αν. Πάζιου, Αλ. Φλώρου 
και πολλές άλλες. Τέλος, υψηλού επιπέδου και πέραν των 
συµβατικών υποχρεώσεων ήταν και η παρουσία του λοιπού 
νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. 

Γεώργιος Καλαβρουζιώτης (δεξιά),
Αντώνης Καλικούρδης (αριστερά)
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Ο Αντ. Κουρτέσης µε τους 
Χρ. Παπακωνσταντίνου 

και Ιω. ΣτήνιοΚείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

«… Χρειάζονται πολλά, τον κόσµο για ν' αλλάξεις: Οργή κι επιµονή. 
Γνώση κι αγανάχτηση. Γρήγορη απόφαση, στόχαση βαθιά. Ψυχρή 
υποµονή, κι ατέλειωτη καρτερία. Κατανόηση της λεπτοµέρειας και 
κατανόηση του συνόλου. Μονάχα η πραγµατικότητα µπορεί να µας 
µάθει πώς την πραγµατικότητα ν' αλλάξουµε…». 

   Πολύ πριν αναγνωρίσει την ποιητική «Απόφαση» του Μπέρτολτ 
Μπρεχτ, ο Αντώνιος Κουρτέσης γνωρίζει την αλήθεια της… Η ζωή 
φροντίζει γι' αυτό… «Γεννήθηκα το 1959, στον Πειραιά, από µια 
οικογένεια µεσαίας προς χαµηλής τάξης… Ήθελα να γίνω γιατρός 
από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου… Δεν τολµούσα βέβαια να 
αναφέρω κάτι στους γονείς µου, γιατί εκείνη την εποχή, τέτοιου 
είδους σπουδές, σήµαιναν κόστος... Τα Πανεπιστήµια δεν κάλυπταν 
ούτε τα βιβλία, υπήρχαν µεγάλα έξοδα µετακίνησης, εξοπλισµού, 
οργάνων που ήταν απαραίτητα για τα εργαστήρια… Όσο κι αν όλα 
αυτά ακούγονται δεδοµένα στις µέρες µας, τότε δεν ήταν…». 

   Ψυχρή υποµονή κι ατέλειωτη καρτερία… Με αυτά τα εφόδια 
προχωρά και µε µια πεποίθηση… Πως αυτός που αγωνίζεται µπο-
ρεί να χάσει… Όµως αυτός που δεν αγωνίζεται έχει ήδη χάσει… 
Ο Α. Κουρτέσης είναι αγωνιστής… «Είχα καταφέρει να πείσω τους 
δικούς µου για την είσοδό µου στην Ιατρική… Θα έδινα εξετάσεις 
στην Στρατιωτική Ιατρική τους είχα πει, για να ελαχιστοποιήσω τα 
έξοδα… Και είχαν δεχτεί… Λίγο πριν τις εξετάσεις, ο πατέρας µου 
παθαίνει έµφραγµα, γεγονός που µειώνει σηµαντικά την όποια οικο-
νοµική δυνατότητα προϋπάρχει… Παρόλα αυτά, προχώρησα στην 
απόφαση µου, αναγνωρίζοντας ότι ο δρόµος θα είναι δύσκολος…». 
Ο δρόµος αποδεικνύεται πιο δύσκολος από όσο νοµίζει ο ίδιος… 
Ενώ περνά ως πέµπτος επιλαχών στην Στρατιωτική Ιατρική Σχολή, 
δεν γίνεται αποδεκτός, για «πολιτικούς λόγους»… «Τότε δεν ήθελα 
να το πιστέψω… Και ο πατέρας µου δεν µου είπε τίποτα… Μου το 
επιβεβαίωσε πολλά χρόνια αργότερα…».  

   Οργή κι επιµονή… Γνώση κι αγανάχτηση… Τα συστατικά της αλ-
λαγής… Αρχικά διστάζει… Μα ο δισταγµός είναι µέρος της ζωής, 
αρκεί αµέσως µετά να συνεχίσεις παρακάτω… Και ο Α. Κουρτέσης 
συνεχίζει… Δίνει εξετάσεις και εισάγεται στην Σχολή Δηµόσιας 
Διοίκησης των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, από την οποία αποφοιτά πρώτος… Η 
πρωτιά αυτή του δίνει την δυνατότητα να εγγραφεί το 1979 στην 
Ιατρική Σχολή Αθηνών… «Κατά τη διάρκεια των σπουδών µου, έκα-
να διάφορες δουλειές για να τα βγάλω πέρα… Από ιδιαίτερα µαθή-
µατα σε µαθητές του Γυµνασίου, ωροµίσθιος στο τµήµα Δηµόσιας 
Υγείας στο Αιγάλεω, αλλά επίσης, δούλευα και σε ταβέρνες, σε 
οικοδοµές... Έκανα διάφορες δουλειές του «ποδαριού», που µου 
εξασφάλιζαν τα προς το ζην… Δεν άφησα τίποτα στην τύχη… Άλλω-
στε από τα πρώτα φοιτητικά χρόνια, γνώρισα και την σύζυγο του, µε 
την οποία παντρευτήκαµε σχεδόν αµέσως… Έπρεπε να στηρίξω 
εκείνη, όπως εκείνη µε στήριξε σε κάθε µου βήµα… Τα καταφέραµε 
µια χαρά, δε χρειάστηκε να χτυπήσουµε την πόρτα κανενός…». 

   Τον Ιούνιο του 1985 και χωρίς να χάσει ούτε µια µέρα, αποφοι-
τά… Την επόµενη κιόλας στιγµή και για µια διετία βρίσκεται στην 
Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας, όπου 
πραγµατοποιεί την στρατιωτική του θητεία, ενώ το 1989 εντάσσε-
ται στην αντίστοιχη κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Πειραιά 
«Τζάνειο», δίπλα στους Κ. Κυριακού και Α. Ρήγα. Με την ολοκλή-
ρωση της ειδίκευσής του στην Γενική Χειρουργική, το 1991, έρχε-
ται και η απόφαση… 
   
   Γρήγορη απόφαση, µα από στόχαση βαθιά… «Ακολούθησα την 
Χειρουργική, θεωρώντας ότι είναι εκείνη που επιλύει οριστικά ή στο 
µέτρο του δυνατού, τα προβλήµατα, που οι άλλες «συντηρητικές» 
ειδικότητες δεν µπορούν… Με την ίδια λογική επέλεξα και την Καρ-
διοχειρουργική… Η καρδιά είναι το κέντρο του σώµατός µας… Η 
κεντρική παράµετρος της ζωής, από την αποτελεσµατική λειτουργία 
της οποίας, εξαρτώνται όλα τα όργανα…». Ψυχρή υποµονή κι ατέ-
λειωτη καρτερία, επιστρατεύονται και πάλι… Η θέση που βρίσκει 
στην Θωρακοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Μεταξά» θα 
µπορούσε να λύσει κάποια από τα προβλήµατα της καθηµερινής 
επιβίωσης, όµως εκείνος δεν συµβιβάζεται… Προτιµάει τον 
δύσκολο δρόµο, τον δρόµο της αναµονής για την ειδικότητα της 
Καρδιοχειρουργικής… Από το 1989 και για τα επόµενα δυο χρόνια 
εργάζεται στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 
σαν εσωτερικός βοηθός Χειρουργός… «Δούλευα σαν «σκλάβος»… 
Απίστευτα ωράρια…». Το 1991 διορίζεται πια ως ειδικευόµενος 
στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο»… 
«Πέρασα δύσκολα µέχρι να φτάσω εκεί, αλλά άξιζε τον κόπο… Το 
να βρεθεί κανείς και να διδαχθεί από τεράστια «αναστήµατα», όπως 
αυτά του Ε. Χλαπουτάκη, του Ι. Παπαϊωάννου και του αείµνηστου Α. 
Βοµβογιάννη άξιζε κάθε δευτερόλεπτο αναµονής…». 

   Το 1995, ο Α. Κουρτέσης είναι πια ειδικευµένος Καρδιοχει-
ρουργός… Για περισσότερο από ένα χρόνο ακόµη και κατόπιν 
παραίνεσης του Ε. Χλαπουτάκη, παραµένει στο Νοσοκοµείο 
«Ιπποκράτειο», εκτελώντας εκεί το Αγροτικό του, καθώς η κλινική 
έχει έλλειψη από Επιµελητές… Όταν ο κύκλος αυτός κλείνει, 
οδεύει προς το Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Υγεία», όπου για ένα 
τρίµηνο συνεργάζεται στην οµάδα του Δ. Μπουλαφέντη… 
Τον Μάρτιο του 1997, αποδέχεται πια τον διορισµό του ως 
Επιµελητής Β' στην Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου Παίδων «Αγ. Σοφία», όπου ασχολείται πια µε την 
Καρδιοχειρουργική παίδων… 

   Κατανόηση της λεπτοµέρειας και κατανόηση του συνόλου… 
Είναι η ώρα µιας νέας αλλαγής… «Η Παιδοκαρδιοχειρουργική δεν 
έχει ποτέ τραβήξει το ενδιαφέρον µου στο παρελθόν… Η ανάληψη 
της σχετικής θέσης ήρθε ως αποτέλεσµα δύο παραγόντων… Πρώ-
τον, της διαφοροποίησής µου από τα όσα συνέβαιναν και συµβαί-
νουν στο χώρο της Καρδιοχειρουργικής ενηλίκων… Τα πάσης φύσε-
ως «αλισβερίσια»… Δεύτερον, το ιδιαίτερο δέσιµο που απέκτησα 
στην διάρκεια των χρόνων µε τα παιδιά, µέσα από την σχέση µε τις 
κόρες µου…». Το 2002, µε την υποστήριξη του Νοσοκοµείου «Αγ. 
Σοφία», ο Α. Κουρτέσης µετεκπαιδεύεται για έναν χρόνο στο Νο-
σοκοµείο «Royal Brompton» του Λονδίνου, δίπλα στον Παιδοκαρ-
διοχειρουργό Dr Daryl Shore… Η επιστροφή του σηµαίνει και την 
αναβάθµισή του σε Επιµελητή Α', ενώ από το 2008 κατέχει πια τη 
θέση του Συντονιστή Διευθυντή του Παιδοκαρδιοχειρουγρικού 
Τµήµατος…    

   Χρειάζονται πολλά, τον κόσµο για ν' αλλάξεις… Επιµονή, γνώση, 
αγανάχτηση, στόχαση και καρτερία… Μα πάνω απ' όλα απόφαση… 
Διότι ναι, µονάχα η πραγµατικότητα µπορεί να µας µάθει πώς την 
πραγµατικότητα ν' αλλάξουµε… «Δεν είµαι καλός στις Δηµόσιες 
Σχέσεις, υποστηρίζω τις απόψεις µου µέχρι τέλους… Δε µ' αρέσει να 
συµβιβάζοµαι… Σε κάτι που πιστεύω, το παλεύω µέχρι τέλους... 
Θέλω να έχω ξεκάθαρες σχέσεις µε τους συναδέλφους, προσπαθώ 
να µιλάω µια γλώσσα… Υπηρετώ µε πολύ συνέπεια το σύστηµα 
αξιών µου.. Άλλωστε, το πιο σηµαντικό, από όλα όσα κάνει κανείς 
στη ζωή του, δεν είναι άλλο από αυτό που µένει στα παιδιά του… 
Αυτή είναι η παρακαταθήκη 
µου… Τίποτα άλλο δε µετρά…».
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Διευθυντής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής 
Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία»
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Ο Αντ. Κουρτέσης µε τους 
Χρ. Παπακωνσταντίνου 

και Ιω. ΣτήνιοΚείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

«… Χρειάζονται πολλά, τον κόσµο για ν' αλλάξεις: Οργή κι επιµονή. 
Γνώση κι αγανάχτηση. Γρήγορη απόφαση, στόχαση βαθιά. Ψυχρή 
υποµονή, κι ατέλειωτη καρτερία. Κατανόηση της λεπτοµέρειας και 
κατανόηση του συνόλου. Μονάχα η πραγµατικότητα µπορεί να µας 
µάθει πώς την πραγµατικότητα ν' αλλάξουµε…». 

   Πολύ πριν αναγνωρίσει την ποιητική «Απόφαση» του Μπέρτολτ 
Μπρεχτ, ο Αντώνιος Κουρτέσης γνωρίζει την αλήθεια της… Η ζωή 
φροντίζει γι' αυτό… «Γεννήθηκα το 1959, στον Πειραιά, από µια 
οικογένεια µεσαίας προς χαµηλής τάξης… Ήθελα να γίνω γιατρός 
από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου… Δεν τολµούσα βέβαια να 
αναφέρω κάτι στους γονείς µου, γιατί εκείνη την εποχή, τέτοιου 
είδους σπουδές, σήµαιναν κόστος... Τα Πανεπιστήµια δεν κάλυπταν 
ούτε τα βιβλία, υπήρχαν µεγάλα έξοδα µετακίνησης, εξοπλισµού, 
οργάνων που ήταν απαραίτητα για τα εργαστήρια… Όσο κι αν όλα 
αυτά ακούγονται δεδοµένα στις µέρες µας, τότε δεν ήταν…». 

   Ψυχρή υποµονή κι ατέλειωτη καρτερία… Με αυτά τα εφόδια 
προχωρά και µε µια πεποίθηση… Πως αυτός που αγωνίζεται µπο-
ρεί να χάσει… Όµως αυτός που δεν αγωνίζεται έχει ήδη χάσει… 
Ο Α. Κουρτέσης είναι αγωνιστής… «Είχα καταφέρει να πείσω τους 
δικούς µου για την είσοδό µου στην Ιατρική… Θα έδινα εξετάσεις 
στην Στρατιωτική Ιατρική τους είχα πει, για να ελαχιστοποιήσω τα 
έξοδα… Και είχαν δεχτεί… Λίγο πριν τις εξετάσεις, ο πατέρας µου 
παθαίνει έµφραγµα, γεγονός που µειώνει σηµαντικά την όποια οικο-
νοµική δυνατότητα προϋπάρχει… Παρόλα αυτά, προχώρησα στην 
απόφαση µου, αναγνωρίζοντας ότι ο δρόµος θα είναι δύσκολος…». 
Ο δρόµος αποδεικνύεται πιο δύσκολος από όσο νοµίζει ο ίδιος… 
Ενώ περνά ως πέµπτος επιλαχών στην Στρατιωτική Ιατρική Σχολή, 
δεν γίνεται αποδεκτός, για «πολιτικούς λόγους»… «Τότε δεν ήθελα 
να το πιστέψω… Και ο πατέρας µου δεν µου είπε τίποτα… Μου το 
επιβεβαίωσε πολλά χρόνια αργότερα…».  

   Οργή κι επιµονή… Γνώση κι αγανάχτηση… Τα συστατικά της αλ-
λαγής… Αρχικά διστάζει… Μα ο δισταγµός είναι µέρος της ζωής, 
αρκεί αµέσως µετά να συνεχίσεις παρακάτω… Και ο Α. Κουρτέσης 
συνεχίζει… Δίνει εξετάσεις και εισάγεται στην Σχολή Δηµόσιας 
Διοίκησης των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, από την οποία αποφοιτά πρώτος… Η 
πρωτιά αυτή του δίνει την δυνατότητα να εγγραφεί το 1979 στην 
Ιατρική Σχολή Αθηνών… «Κατά τη διάρκεια των σπουδών µου, έκα-
να διάφορες δουλειές για να τα βγάλω πέρα… Από ιδιαίτερα µαθή-
µατα σε µαθητές του Γυµνασίου, ωροµίσθιος στο τµήµα Δηµόσιας 
Υγείας στο Αιγάλεω, αλλά επίσης, δούλευα και σε ταβέρνες, σε 
οικοδοµές... Έκανα διάφορες δουλειές του «ποδαριού», που µου 
εξασφάλιζαν τα προς το ζην… Δεν άφησα τίποτα στην τύχη… Άλλω-
στε από τα πρώτα φοιτητικά χρόνια, γνώρισα και την σύζυγο του, µε 
την οποία παντρευτήκαµε σχεδόν αµέσως… Έπρεπε να στηρίξω 
εκείνη, όπως εκείνη µε στήριξε σε κάθε µου βήµα… Τα καταφέραµε 
µια χαρά, δε χρειάστηκε να χτυπήσουµε την πόρτα κανενός…». 

   Τον Ιούνιο του 1985 και χωρίς να χάσει ούτε µια µέρα, αποφοι-
τά… Την επόµενη κιόλας στιγµή και για µια διετία βρίσκεται στην 
Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας, όπου 
πραγµατοποιεί την στρατιωτική του θητεία, ενώ το 1989 εντάσσε-
ται στην αντίστοιχη κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Πειραιά 
«Τζάνειο», δίπλα στους Κ. Κυριακού και Α. Ρήγα. Με την ολοκλή-
ρωση της ειδίκευσής του στην Γενική Χειρουργική, το 1991, έρχε-
ται και η απόφαση… 
   
   Γρήγορη απόφαση, µα από στόχαση βαθιά… «Ακολούθησα την 
Χειρουργική, θεωρώντας ότι είναι εκείνη που επιλύει οριστικά ή στο 
µέτρο του δυνατού, τα προβλήµατα, που οι άλλες «συντηρητικές» 
ειδικότητες δεν µπορούν… Με την ίδια λογική επέλεξα και την Καρ-
διοχειρουργική… Η καρδιά είναι το κέντρο του σώµατός µας… Η 
κεντρική παράµετρος της ζωής, από την αποτελεσµατική λειτουργία 
της οποίας, εξαρτώνται όλα τα όργανα…». Ψυχρή υποµονή κι ατέ-
λειωτη καρτερία, επιστρατεύονται και πάλι… Η θέση που βρίσκει 
στην Θωρακοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Μεταξά» θα 
µπορούσε να λύσει κάποια από τα προβλήµατα της καθηµερινής 
επιβίωσης, όµως εκείνος δεν συµβιβάζεται… Προτιµάει τον 
δύσκολο δρόµο, τον δρόµο της αναµονής για την ειδικότητα της 
Καρδιοχειρουργικής… Από το 1989 και για τα επόµενα δυο χρόνια 
εργάζεται στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 
σαν εσωτερικός βοηθός Χειρουργός… «Δούλευα σαν «σκλάβος»… 
Απίστευτα ωράρια…». Το 1991 διορίζεται πια ως ειδικευόµενος 
στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο»… 
«Πέρασα δύσκολα µέχρι να φτάσω εκεί, αλλά άξιζε τον κόπο… Το 
να βρεθεί κανείς και να διδαχθεί από τεράστια «αναστήµατα», όπως 
αυτά του Ε. Χλαπουτάκη, του Ι. Παπαϊωάννου και του αείµνηστου Α. 
Βοµβογιάννη άξιζε κάθε δευτερόλεπτο αναµονής…». 

   Το 1995, ο Α. Κουρτέσης είναι πια ειδικευµένος Καρδιοχει-
ρουργός… Για περισσότερο από ένα χρόνο ακόµη και κατόπιν 
παραίνεσης του Ε. Χλαπουτάκη, παραµένει στο Νοσοκοµείο 
«Ιπποκράτειο», εκτελώντας εκεί το Αγροτικό του, καθώς η κλινική 
έχει έλλειψη από Επιµελητές… Όταν ο κύκλος αυτός κλείνει, 
οδεύει προς το Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Υγεία», όπου για ένα 
τρίµηνο συνεργάζεται στην οµάδα του Δ. Μπουλαφέντη… 
Τον Μάρτιο του 1997, αποδέχεται πια τον διορισµό του ως 
Επιµελητής Β' στην Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου Παίδων «Αγ. Σοφία», όπου ασχολείται πια µε την 
Καρδιοχειρουργική παίδων… 

   Κατανόηση της λεπτοµέρειας και κατανόηση του συνόλου… 
Είναι η ώρα µιας νέας αλλαγής… «Η Παιδοκαρδιοχειρουργική δεν 
έχει ποτέ τραβήξει το ενδιαφέρον µου στο παρελθόν… Η ανάληψη 
της σχετικής θέσης ήρθε ως αποτέλεσµα δύο παραγόντων… Πρώ-
τον, της διαφοροποίησής µου από τα όσα συνέβαιναν και συµβαί-
νουν στο χώρο της Καρδιοχειρουργικής ενηλίκων… Τα πάσης φύσε-
ως «αλισβερίσια»… Δεύτερον, το ιδιαίτερο δέσιµο που απέκτησα 
στην διάρκεια των χρόνων µε τα παιδιά, µέσα από την σχέση µε τις 
κόρες µου…». Το 2002, µε την υποστήριξη του Νοσοκοµείου «Αγ. 
Σοφία», ο Α. Κουρτέσης µετεκπαιδεύεται για έναν χρόνο στο Νο-
σοκοµείο «Royal Brompton» του Λονδίνου, δίπλα στον Παιδοκαρ-
διοχειρουργό Dr Daryl Shore… Η επιστροφή του σηµαίνει και την 
αναβάθµισή του σε Επιµελητή Α', ενώ από το 2008 κατέχει πια τη 
θέση του Συντονιστή Διευθυντή του Παιδοκαρδιοχειρουγρικού 
Τµήµατος…    

   Χρειάζονται πολλά, τον κόσµο για ν' αλλάξεις… Επιµονή, γνώση, 
αγανάχτηση, στόχαση και καρτερία… Μα πάνω απ' όλα απόφαση… 
Διότι ναι, µονάχα η πραγµατικότητα µπορεί να µας µάθει πώς την 
πραγµατικότητα ν' αλλάξουµε… «Δεν είµαι καλός στις Δηµόσιες 
Σχέσεις, υποστηρίζω τις απόψεις µου µέχρι τέλους… Δε µ' αρέσει να 
συµβιβάζοµαι… Σε κάτι που πιστεύω, το παλεύω µέχρι τέλους... 
Θέλω να έχω ξεκάθαρες σχέσεις µε τους συναδέλφους, προσπαθώ 
να µιλάω µια γλώσσα… Υπηρετώ µε πολύ συνέπεια το σύστηµα 
αξιών µου.. Άλλωστε, το πιο σηµαντικό, από όλα όσα κάνει κανείς 
στη ζωή του, δεν είναι άλλο από αυτό που µένει στα παιδιά του… 
Αυτή είναι η παρακαταθήκη 
µου… Τίποτα άλλο δε µετρά…».
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632 Γεώργιος
Καλαβρουζιώτης

Επιµελητής Α΄ Παιδοκαρδιοχειρουργικής
Κλινικής, Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Αντώνιος
Καλικούρδης
Επιµελητής Α΄ Παιδοκαρδιοχειρουργικής
Κλινικής, Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Τόπος γέννησης, Κέρκυρα, 1964
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, 1981 - 1987
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «ΚΑΤ», Αθήνα, 1987 – 1991  
Στρατιωτική θητεία, Λήµνος, 1991 – 1992
Υπηρεσία Υπαίθρου, Αστυπάλαια, 1992 - 1993
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Ευαγγελισµός», 1994 - 1997
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Βερολίνο, Γερµανία, 1998 
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, Αθήνα, 1999 
Επιµελητής Α', Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα, 1999 – σήµερα
Μετεκπαίδευση στην Παιδοκαρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Alder Hay 
Children's Hospital», Λίβερπουλ, Αγγλία, 2003 - 2004

Βιογραφικό

Βιογραφικό

   «Επιστρέφοντας το 2008, στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών» και όντας σε αναζήτηση Παιδοκαρδιοχειρουργικών 
περιστατικών, χειρουργούσα ενήλικες… Δεν ήταν όµως αυτό που 
ήθελα να κάνω… Αναχώρησα για τη Βόννη, στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο «Saint Agustin», που συνεργάζονταν µε το ίδρυµα στην 
Ελλάδα… Επέστρεψα ένα χρόνο αργότερα, για να αναλάβω πια θέση 
Διευθυντή…» 

   «Η Παιδοκαρδιοχειρουργική έχει κόστος… Ένα κόστος που ενίοτε 
είναι δύσκολο να αντιµετωπιστεί από ένα ιδιωτικό ίδρυµα… 
Υπήρξαν στιγµές που έθετα σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών 
για να µειώσω τα έξοδα… Δεν µπορούσα να συνεχίσω έτσι… Η θέση 
του Επιµελητή Α' στο Νοσοκοµείο «Παιδων» ήταν λύτρωση…» 

   «Αν η Γενική Χειρουργική είναι η ανάβαση στον Όλυµπο για έναν 
ορειβάτη, η Καρδιοχειρουργική είναι ανάβαση στο Έβερεστ… Η 
Παιδοκαρδιοχειρουργική είναι κάτι άλλο… Είναι ταξίδι στη Σελήνη…» 
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Ιατρική Σχολή Πατρών, 1985-1991
Υπηρεσία Υπαίθρου, Νοµός Ηλείας, 1991-1992
Στρατιωτική θητεία, Έφεδρος Ανθυπολοχαγός, 1992-1994
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», 
Αθήνα, 1994-1997
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», 
Αθήνα, 1997-1999 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», 
Αθήνα, 1999-2001
Θητεία στα Νοσοκοµεία “Royal Brompton” του Λονδίνου, 
Παιδιατρικό Νοσοκοµείο του Liverpool, Νοσοκοµεία Γλασκώβης 
και Εδιµβούργου, 2004-2007
Διευθυντής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής, Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 2008
Επιµελητής Α', Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο 
Παίδων «Αγ. Σοφία», 2009-σήµερα

   «Γεννήθηκα στην Κέρκυρα, αλλά πέρασα τα παιδικά µου χρόνια 
στο Αγρίνιο, όπου και ολοκλήρωσα την Πρωτοβάθµια εκπαίδευσή 
µου… Μαθητής του Δηµοτικού ήµουν ακόµη, όταν δήλωσα στους 
–έκπληκτους- γονείς µου ότι θα γινόµουν Γιατρός, καθώς στην 
οικογένεια δεν υπήρχε κάποιος συγγενής που θα µπορούσε να 
λειτουργήσει ως πρότυπο… Για την απόφαση αυτή, βέβαια, είχε 
προηγηθεί µια συζήτηση που είχα µε κάποιο µεγαλύτερό µου, ο 
οποίος µε επηρέασε χωρίς καν ο ίδιος να το γνωρίζει… Έπαιζε τότε, 
επίσης, στην τηλεόραση ένα σήριαλ µε πρωταγωνιστές Γιατρούς σε 
ένα Γενικό Νοσοκοµείο, οπότε δεν χρειαζόµουν κάτι άλλο… Άρχισα 
να ονειρεύοµαι τον εαυτό µου ως Γιατρό…» 

   «Εισήχθη στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας, ενόσω ήµουν ακόµη 17 
ετών… Από τον πρώτο κιόλας χρόνο ως φοιτητής, έδειξα µια σαφή 
προτίµηση για τη Χειρουργική, πιστεύοντας ότι τα χέρια µου ήταν 
ικανά για κάτι τέτοιο… Λίγο πριν το δεύτερο έτος, ένας καλός φίλος 
χάθηκε σε αυτοκινητιστικό ατύχηµα, γεγονός που µε συγκλόνισε και 
παράλληλα ενίσχυσε αυτή την προτίµηση… Άρχισα να σκέφτοµαι. 
τότε, σοβαρά τη Νευροχειρουργική… Η Καρδιοχειρουργική 
προέκυψε τελείως συµπωµατικά… Ενώ ξεκίνησα στο Νοσοκοµείο 
«ΚΑΤ» την ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, ώστε να µπορώ να 
παρακολουθώ και Νευροχειρουργικά περιστατικά –πήγαινα µάλιστα 
παράλληλα και στο Νοσηλευτήριο «Υγεία» για να βλέπω 
χειρουργεία-, τοποθετήθηκα στη Θωρακοχειρουργική Κλινική… 
Χωρίς και ο ίδιος να καταλάβω το γιατί, η Χειρουργική του θώρακα 
και της καρδιάς µε συνεπήρε…»

   «Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας και της Υπηρε-
σίας Υπαίθρου –όπου βρέθηκα στην Αστυπάλαια-, και εν αναµονή 
µιας θέσης ειδίκευσης στην Καρδιοχειρουργική, έδωσα εξετάσεις 
για να φύγω στη Νότια Αφρική… Την περίοδο εκείνη, όµως, ξέσπα-
σαν ξαφνικά βίαιες εξεγέρσεις, µε αποτέλεσµα την κατάρρευση του 
καθεστώτος και όλων των συστηµάτων κρατικής λειτουργίας… Έτσι, 
το 1994, βρέθηκα στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», δίπλα στους Ν. 
Έξαρχο, Ίω. Μπελένη, Χρ. Λόλα και Δ. Κάκαβο… Σπουδαία εµπειρία, 
σπουδαία εκπαίδευση, σπουδαίοι δάσκαλοι… Θεωρώ πως εκείνοι 
µε ενέπνευσαν, ώστε να αποζητήσω περαιτέρω µετεκπαίδευση στο 
εξωτερικό…Μετέβηκα στο Βερολίνο για κάποιους µήνες εξειδίκευ-
σης και µε την επιστροφή µου, άρχισα να εργάζοµαι στον ιδιωτικό 
τοµέα, ως συνεργάτης του Καθ. Παναγιώτη Ασηµακόπουλου… Σε 
λιγότερο από ένα χρόνο, διορίστηκα στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία 
Σοφία», σε θέση Επιµελητή Β', όπου και παραµένω µέχρι σήµερα, 
έχοντας εξελιχθεί σε Επιµελητή Α'… Η τοποθέτησή µου αυτή 
αποτέλεσε αφορµή ώστε να µετεκπαιδευτώ αργότερα στον τοµέα 
των Συγγενών Καρδιοπαθειών, στο Νοσοκοµείο «Alder Hay 
Children's Hospital» του Λίβερπουλ για ενάµιση περίπου χρόνο…» 

   «Η Παιδοκαρδιοχειρουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα είναι, ως 
γνωστόν, περιορισµένη –µόλις ένα στα εκατό παιδιά που γεννιέται, 
έχει µια ανατοµική ανωµαλία… Θεωρώ πως η ύπαρξη τριών 
Παιδοκαρδιοχειρουργικών Κλινικών είναι υπεραρκετή για την 
κάλυψη των πληθυσµιακών αναγκών της χώρας –οι ασθενείς έχουν 
το δικαίωµα να επιλέξουν ανάµεσα στον ιδιωτικό και δηµόσιο 
τοµέα… Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους και δη από 
την Πολιτεία, είναι πως η Παιδοκαρδιοχειρουργική, σε αντίθεση µε 
την Καρδιοχειρουργική ενηλίκων, κοστίζει αρκετά, γι' αυτό και η 
άσκησή της θα ήταν σωστό και πρέπον να λαµβάνει χώρα κυρίως 
στο δηµόσιο τοµέα… Το επιστηµονικό υπόβαθρο των Ελλήνων 
Παιδοκαρδιοχειρουργών του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία» 
είναι υψηλότατο… Αυτό που δηµιουργεί πρόβληµα στην 
καθηµερινότητά µας είναι η έλλειψη ουσιαστικής υποστήριξης από 
το κράτος…»

   «Αν άλλαζα κάτι από την πορεία µου µέχρι τώρα, αυτό θα ήταν η 
ειδίκευσή µου… Τότε που θέλησα να φύγω για τη Νότια Αφρική δεν 
κατέστη δυνατό… Μετανιώνω που δεν διερεύνησα άλλα ενδεχό-
µενα… Θα είχα αποκτήσει άλλες βάσεις και το σηµαντικότερο, άλλη 
νοοτροπία… Ο γέγονε, γέγονε… Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω… Αυτό 
που δεν σταµατά ποτέ είναι η προσπάθεια… Προσπάθεια για το 
καλό των ασθενών και της προσωπικής µου εξέλιξης…» 

   «Ξεκίνησα την πορεία µου µε τη σκέψη ότι, η Ιατρική είναι 
λειτούργηµα… Είναι η επιστήµη που συνδέεται άµεσα µε τον 
άνθρωπο… Με την αφιλοκερδή προσφορά… Υπήρξα αριστούχος 
µαθητής και η Ιατρική έγινε για µένα στόχος ζωής από τα πρώτα 
µαθησιακά µου χρόνια…»

   «Ήµουν τυχερός, καθώς λόγω ελλείψεων στο νεοσύστατο, τότε, 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών, βρέθηκα στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός», για την ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική… 
Είχα την χαρά να γνωρίσω τον χαρισµατικό Ε. Χατζηγιαννάκη, 
Διευθυντή της Μονάδας Μεταµοσχεύσεων Οργάνων, αλλά και να 
βρεθώ στην πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς που πραγµατοποίησε ο 
Χ. Λόλας… Οι δυο αυτοί άνθρωποι καθόρισαν την µετέπειτα πορεία 
µου… Ο πρώτος µάλιστα µε προόριζε να εκπαιδευτώ στην Αµερική, 
στο Pittsburg, στις µεταµοσχεύσεις ήπατος…» 
�
   «Η διαφορά ανάµεσα σε ένα Παθολόγο κι ένα Χειρουργό είναι ότι 
ο δεύτερος βλέπει… Έχει το πρόβληµα µπροστά του, αντιµετωπίζει 
την πάθηση πρωτογενώς και η λύση που καλείται να δώσει 
συνδέεται και µε την άµεση ίαση… Στις χειρουργικές ειδικότητες, ο 
βαθµός δυσκολίας είναι µεγαλύτερος… Το ίδιο µεγάλος, όµως, είναι 
και ο βαθµός προσφοράς…»

   «Σε µία περίοδο «λειψανδρίας» της κλινικής του Νοσοκοµείου 
Παίδων «Αγία Σοφία»,το 1998, ο Χ. Λόλας µε προέτρεψε να 
µετακινηθώ εκεί, ώστε να βοηθήσω τον Ι. Στήνιο… Για περίπου 
ενάµισι χρόνο, συµµετείχα σε εκατό περίπου επεµβάσεις παιδιών, 
εκτός των χειρουργείων στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός»… Κάπως 
έτσι, η Παιδοκαρδιοχειρουργική µε κέρδισε για πάντα…»    

   «Με τη λήψη του τίτλου ειδικότητας, ο Ι. Στήνιος µου πρότεινε να 
συνεργαστούµε, οργανώνοντας την Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική 
του Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»… Θέλησα να 
ενισχύσω την εκπαίδευσή µου, γι' αυτό έφυγα στην Αγγλία… 
Εργάστηκα στο Νοσοκοµεία «Royal Brompton» στο Λονδίνο, στο 
Παιδιατρικό Νοσοκοµείο του Liverpool και αργότερα στη Σκωτία, 
Εδιµβούργο και Γλασκόβη, όπου για µια διετία επιδόθηκα στη 
χειρουργική ενηλίκων και παίδων…»

   «Γύρισα στην Ελλάδα, απορρίπτοντας θέση που µου προτάθηκε 
στη Σκωτία… Η οικογένειά µου δεν ήθελε να παραµείνει εκεί… 
Η σύζυγός µου στήριξε την απόφασή µου να εκπαιδευτώ στο 
εξωτερικό για ένα διάστηµα, αλλά δεν µπορούσα να της επιβάλλω 
να εγκαταλείψει κάθε δικό της όνειρο για µένα… Ναι, µπορεί η 
Ιατρική να είναι πρώτη προτεραιότητα… Αλλά τελικά, η οικογένεια 
είναι το σηµαντικότερο στη ζωή µας…»
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632 Γεώργιος
Καλαβρουζιώτης

Επιµελητής Α΄ Παιδοκαρδιοχειρουργικής
Κλινικής, Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Αντώνιος
Καλικούρδης
Επιµελητής Α΄ Παιδοκαρδιοχειρουργικής
Κλινικής, Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Τόπος γέννησης, Κέρκυρα, 1964
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, 1981 - 1987
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «ΚΑΤ», Αθήνα, 1987 – 1991  
Στρατιωτική θητεία, Λήµνος, 1991 – 1992
Υπηρεσία Υπαίθρου, Αστυπάλαια, 1992 - 1993
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Ευαγγελισµός», 1994 - 1997
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Βερολίνο, Γερµανία, 1998 
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, Αθήνα, 1999 
Επιµελητής Α', Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα, 1999 – σήµερα
Μετεκπαίδευση στην Παιδοκαρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Alder Hay 
Children's Hospital», Λίβερπουλ, Αγγλία, 2003 - 2004

Βιογραφικό

Βιογραφικό

   «Επιστρέφοντας το 2008, στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών» και όντας σε αναζήτηση Παιδοκαρδιοχειρουργικών 
περιστατικών, χειρουργούσα ενήλικες… Δεν ήταν όµως αυτό που 
ήθελα να κάνω… Αναχώρησα για τη Βόννη, στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο «Saint Agustin», που συνεργάζονταν µε το ίδρυµα στην 
Ελλάδα… Επέστρεψα ένα χρόνο αργότερα, για να αναλάβω πια θέση 
Διευθυντή…» 

   «Η Παιδοκαρδιοχειρουργική έχει κόστος… Ένα κόστος που ενίοτε 
είναι δύσκολο να αντιµετωπιστεί από ένα ιδιωτικό ίδρυµα… 
Υπήρξαν στιγµές που έθετα σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών 
για να µειώσω τα έξοδα… Δεν µπορούσα να συνεχίσω έτσι… Η θέση 
του Επιµελητή Α' στο Νοσοκοµείο «Παιδων» ήταν λύτρωση…» 

   «Αν η Γενική Χειρουργική είναι η ανάβαση στον Όλυµπο για έναν 
ορειβάτη, η Καρδιοχειρουργική είναι ανάβαση στο Έβερεστ… Η 
Παιδοκαρδιοχειρουργική είναι κάτι άλλο… Είναι ταξίδι στη Σελήνη…» 
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Ιατρική Σχολή Πατρών, 1985-1991
Υπηρεσία Υπαίθρου, Νοµός Ηλείας, 1991-1992
Στρατιωτική θητεία, Έφεδρος Ανθυπολοχαγός, 1992-1994
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», 
Αθήνα, 1994-1997
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», 
Αθήνα, 1997-1999 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», 
Αθήνα, 1999-2001
Θητεία στα Νοσοκοµεία “Royal Brompton” του Λονδίνου, 
Παιδιατρικό Νοσοκοµείο του Liverpool, Νοσοκοµεία Γλασκώβης 
και Εδιµβούργου, 2004-2007
Διευθυντής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής, Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 2008
Επιµελητής Α', Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο 
Παίδων «Αγ. Σοφία», 2009-σήµερα

   «Γεννήθηκα στην Κέρκυρα, αλλά πέρασα τα παιδικά µου χρόνια 
στο Αγρίνιο, όπου και ολοκλήρωσα την Πρωτοβάθµια εκπαίδευσή 
µου… Μαθητής του Δηµοτικού ήµουν ακόµη, όταν δήλωσα στους 
–έκπληκτους- γονείς µου ότι θα γινόµουν Γιατρός, καθώς στην 
οικογένεια δεν υπήρχε κάποιος συγγενής που θα µπορούσε να 
λειτουργήσει ως πρότυπο… Για την απόφαση αυτή, βέβαια, είχε 
προηγηθεί µια συζήτηση που είχα µε κάποιο µεγαλύτερό µου, ο 
οποίος µε επηρέασε χωρίς καν ο ίδιος να το γνωρίζει… Έπαιζε τότε, 
επίσης, στην τηλεόραση ένα σήριαλ µε πρωταγωνιστές Γιατρούς σε 
ένα Γενικό Νοσοκοµείο, οπότε δεν χρειαζόµουν κάτι άλλο… Άρχισα 
να ονειρεύοµαι τον εαυτό µου ως Γιατρό…» 

   «Εισήχθη στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας, ενόσω ήµουν ακόµη 17 
ετών… Από τον πρώτο κιόλας χρόνο ως φοιτητής, έδειξα µια σαφή 
προτίµηση για τη Χειρουργική, πιστεύοντας ότι τα χέρια µου ήταν 
ικανά για κάτι τέτοιο… Λίγο πριν το δεύτερο έτος, ένας καλός φίλος 
χάθηκε σε αυτοκινητιστικό ατύχηµα, γεγονός που µε συγκλόνισε και 
παράλληλα ενίσχυσε αυτή την προτίµηση… Άρχισα να σκέφτοµαι. 
τότε, σοβαρά τη Νευροχειρουργική… Η Καρδιοχειρουργική 
προέκυψε τελείως συµπωµατικά… Ενώ ξεκίνησα στο Νοσοκοµείο 
«ΚΑΤ» την ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, ώστε να µπορώ να 
παρακολουθώ και Νευροχειρουργικά περιστατικά –πήγαινα µάλιστα 
παράλληλα και στο Νοσηλευτήριο «Υγεία» για να βλέπω 
χειρουργεία-, τοποθετήθηκα στη Θωρακοχειρουργική Κλινική… 
Χωρίς και ο ίδιος να καταλάβω το γιατί, η Χειρουργική του θώρακα 
και της καρδιάς µε συνεπήρε…»

   «Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας και της Υπηρε-
σίας Υπαίθρου –όπου βρέθηκα στην Αστυπάλαια-, και εν αναµονή 
µιας θέσης ειδίκευσης στην Καρδιοχειρουργική, έδωσα εξετάσεις 
για να φύγω στη Νότια Αφρική… Την περίοδο εκείνη, όµως, ξέσπα-
σαν ξαφνικά βίαιες εξεγέρσεις, µε αποτέλεσµα την κατάρρευση του 
καθεστώτος και όλων των συστηµάτων κρατικής λειτουργίας… Έτσι, 
το 1994, βρέθηκα στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», δίπλα στους Ν. 
Έξαρχο, Ίω. Μπελένη, Χρ. Λόλα και Δ. Κάκαβο… Σπουδαία εµπειρία, 
σπουδαία εκπαίδευση, σπουδαίοι δάσκαλοι… Θεωρώ πως εκείνοι 
µε ενέπνευσαν, ώστε να αποζητήσω περαιτέρω µετεκπαίδευση στο 
εξωτερικό…Μετέβηκα στο Βερολίνο για κάποιους µήνες εξειδίκευ-
σης και µε την επιστροφή µου, άρχισα να εργάζοµαι στον ιδιωτικό 
τοµέα, ως συνεργάτης του Καθ. Παναγιώτη Ασηµακόπουλου… Σε 
λιγότερο από ένα χρόνο, διορίστηκα στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία 
Σοφία», σε θέση Επιµελητή Β', όπου και παραµένω µέχρι σήµερα, 
έχοντας εξελιχθεί σε Επιµελητή Α'… Η τοποθέτησή µου αυτή 
αποτέλεσε αφορµή ώστε να µετεκπαιδευτώ αργότερα στον τοµέα 
των Συγγενών Καρδιοπαθειών, στο Νοσοκοµείο «Alder Hay 
Children's Hospital» του Λίβερπουλ για ενάµιση περίπου χρόνο…» 

   «Η Παιδοκαρδιοχειρουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα είναι, ως 
γνωστόν, περιορισµένη –µόλις ένα στα εκατό παιδιά που γεννιέται, 
έχει µια ανατοµική ανωµαλία… Θεωρώ πως η ύπαρξη τριών 
Παιδοκαρδιοχειρουργικών Κλινικών είναι υπεραρκετή για την 
κάλυψη των πληθυσµιακών αναγκών της χώρας –οι ασθενείς έχουν 
το δικαίωµα να επιλέξουν ανάµεσα στον ιδιωτικό και δηµόσιο 
τοµέα… Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους και δη από 
την Πολιτεία, είναι πως η Παιδοκαρδιοχειρουργική, σε αντίθεση µε 
την Καρδιοχειρουργική ενηλίκων, κοστίζει αρκετά, γι' αυτό και η 
άσκησή της θα ήταν σωστό και πρέπον να λαµβάνει χώρα κυρίως 
στο δηµόσιο τοµέα… Το επιστηµονικό υπόβαθρο των Ελλήνων 
Παιδοκαρδιοχειρουργών του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία» 
είναι υψηλότατο… Αυτό που δηµιουργεί πρόβληµα στην 
καθηµερινότητά µας είναι η έλλειψη ουσιαστικής υποστήριξης από 
το κράτος…»

   «Αν άλλαζα κάτι από την πορεία µου µέχρι τώρα, αυτό θα ήταν η 
ειδίκευσή µου… Τότε που θέλησα να φύγω για τη Νότια Αφρική δεν 
κατέστη δυνατό… Μετανιώνω που δεν διερεύνησα άλλα ενδεχό-
µενα… Θα είχα αποκτήσει άλλες βάσεις και το σηµαντικότερο, άλλη 
νοοτροπία… Ο γέγονε, γέγονε… Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω… Αυτό 
που δεν σταµατά ποτέ είναι η προσπάθεια… Προσπάθεια για το 
καλό των ασθενών και της προσωπικής µου εξέλιξης…» 

   «Ξεκίνησα την πορεία µου µε τη σκέψη ότι, η Ιατρική είναι 
λειτούργηµα… Είναι η επιστήµη που συνδέεται άµεσα µε τον 
άνθρωπο… Με την αφιλοκερδή προσφορά… Υπήρξα αριστούχος 
µαθητής και η Ιατρική έγινε για µένα στόχος ζωής από τα πρώτα 
µαθησιακά µου χρόνια…»

   «Ήµουν τυχερός, καθώς λόγω ελλείψεων στο νεοσύστατο, τότε, 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών, βρέθηκα στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός», για την ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική… 
Είχα την χαρά να γνωρίσω τον χαρισµατικό Ε. Χατζηγιαννάκη, 
Διευθυντή της Μονάδας Μεταµοσχεύσεων Οργάνων, αλλά και να 
βρεθώ στην πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς που πραγµατοποίησε ο 
Χ. Λόλας… Οι δυο αυτοί άνθρωποι καθόρισαν την µετέπειτα πορεία 
µου… Ο πρώτος µάλιστα µε προόριζε να εκπαιδευτώ στην Αµερική, 
στο Pittsburg, στις µεταµοσχεύσεις ήπατος…» 
�
   «Η διαφορά ανάµεσα σε ένα Παθολόγο κι ένα Χειρουργό είναι ότι 
ο δεύτερος βλέπει… Έχει το πρόβληµα µπροστά του, αντιµετωπίζει 
την πάθηση πρωτογενώς και η λύση που καλείται να δώσει 
συνδέεται και µε την άµεση ίαση… Στις χειρουργικές ειδικότητες, ο 
βαθµός δυσκολίας είναι µεγαλύτερος… Το ίδιο µεγάλος, όµως, είναι 
και ο βαθµός προσφοράς…»

   «Σε µία περίοδο «λειψανδρίας» της κλινικής του Νοσοκοµείου 
Παίδων «Αγία Σοφία»,το 1998, ο Χ. Λόλας µε προέτρεψε να 
µετακινηθώ εκεί, ώστε να βοηθήσω τον Ι. Στήνιο… Για περίπου 
ενάµισι χρόνο, συµµετείχα σε εκατό περίπου επεµβάσεις παιδιών, 
εκτός των χειρουργείων στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός»… Κάπως 
έτσι, η Παιδοκαρδιοχειρουργική µε κέρδισε για πάντα…»    

   «Με τη λήψη του τίτλου ειδικότητας, ο Ι. Στήνιος µου πρότεινε να 
συνεργαστούµε, οργανώνοντας την Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική 
του Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»… Θέλησα να 
ενισχύσω την εκπαίδευσή µου, γι' αυτό έφυγα στην Αγγλία… 
Εργάστηκα στο Νοσοκοµεία «Royal Brompton» στο Λονδίνο, στο 
Παιδιατρικό Νοσοκοµείο του Liverpool και αργότερα στη Σκωτία, 
Εδιµβούργο και Γλασκόβη, όπου για µια διετία επιδόθηκα στη 
χειρουργική ενηλίκων και παίδων…»

   «Γύρισα στην Ελλάδα, απορρίπτοντας θέση που µου προτάθηκε 
στη Σκωτία… Η οικογένειά µου δεν ήθελε να παραµείνει εκεί… 
Η σύζυγός µου στήριξε την απόφασή µου να εκπαιδευτώ στο 
εξωτερικό για ένα διάστηµα, αλλά δεν µπορούσα να της επιβάλλω 
να εγκαταλείψει κάθε δικό της όνειρο για µένα… Ναι, µπορεί η 
Ιατρική να είναι πρώτη προτεραιότητα… Αλλά τελικά, η οικογένεια 
είναι το σηµαντικότερο στη ζωή µας…»
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Διαγνωστικό & Θεραπευτικό 
Κέντρο Αθηνών «Υγεία» 

   Στην Ελλάδα της δικτατορίας των συνταγµαταρχών, µιας χώρας που βυθίζο-
νταν στον «σκοταδισµό» της απολυταρχίας, µια οµάδα νέων γιατρών επιχειρούσε 
ένα «φωτεινό» βήµα που έµελλε να σηµατοδοτήσει ένα ακόµη «φωτεινότερο» 
µέλλον στον υγειονοµικό χάρτη της χώρας. Ήταν το 1970, όταν ιδρύθηκε το 
Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών «Υγεία, για να εξελιχθεί µε το 
πέρασµα των χρόνων, σε ένα από τα µεγαλύτερα ιδιωτικά νοσηλευτήρια της 
Ελλάδας. Η διορατικότητα και η υψηλή στόχευση των ιδρυτών του υπέγραψαν 
σηµαντικές πρωτοπορίες στην παροχή υπηρεσιών υγείας, µε σηµαντικότερη, 
ίσως, την ίδρυση της πρώτης ιδιωτικής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στην Ελλά-
δα, η οποία και λειτούργησε υπό την διεύθυνση του Γεώργιου Τόλη.  

   Σταθµός στην έναρξη λειτουργίας της εν λόγω κλινικής, υπήρξε αδιαµφισβή-
τητα η αποχώρηση του Γ. Τόλη από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», η οποία 
συνέπεσε µε την εφαρµογή του Νόµου περί Ε.Σ.Υ.. Η απόφασή του να δραστη-
ριοποιηθεί στον ιδιωτικό τοµέα, προκάλεσε µια σειρά επαφών του µε τους 
ιθύνοντες των νοσηλευτηρίων της πρωτεύουσας, στα πλαίσια διερεύνησης µιας 
τέτοιας πιθανότητας. Στις αρχές του 1985, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσηλευ-
τηρίου «Υγεία», Ευάγγελος Μπελώνιας σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο του Επι-
στηµονικού Συµβουλίου Γεώργιο Αβλάµη και τον Γενικό Διευθυντή Θέµη Χαρα-
µή, αποφάσισαν να αναθέσουν στον Καρδιοχειρουργό Γεώργιο Τόλη την οργά-
νωση της Καρδιοχειρουργική Κλινικής του ιδρύµατος. Λίγους µήνες αργότερα, 
συγκεκριµένα στις 16 Μαίου 1985, η πρώτη εγχείρηση καρδιάς που λάµβανε 
χώρα σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο και αφορούσε έναν 18χρονο ασθενή µε 
µεσοκολπική επικοινωνία, ήταν γεγονός. Συνεργάτες του Γ. Τόλη, σε αυτή την 
πρώτη περίοδο, υπήρξαν µέλη της οµάδας του επί ηµερών Νοσοκοµείου 
«Ευαγγελισµός», ήτοι οι Καρδιοχειρουργοί Γιώργος Αστράς και Νικόλαος Σφύ-
ρας, η Αναισθησιολόγος Αλίκη Πούλιου και ο Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφο-
ρίας Θανάσης Σακοράφας. Οι τρεις πρώτοι εντάχθηκαν, από τις αρχές του 
1986, στο µόνιµο δυναµικό του Νοσηλευτηρίου «Υγεία», ενώ τη θέση του Α. 
Σακοράφα κατέλαβε η Joyce Kritikos-Fischeti από το New Jersey, η οποία το 
1987 εκπαίδευσε και την Pauline Scindilia, Βρετανίδα νοσηλεύτρια που 
εργάζονταν στη Μ.Ε.Θ. του ιδρύµατος.

   Τον Νοέµβριο του 1985, και µετά από παρότρυνση του Γ. Τόλη, εντάχθηκε 
στο δυναµικό του «Υγεία» και ο Γεώργιος Ανδριτσάκης, δηµιουργώντας µια 
δεύτερη οµάδα, που στα πρώτα τουλάχιστον χρόνια υποστηρίχθηκε από τους 
συνεργάτες του πρώτου. Αναισθησιολόγος της οµάδας του Γ. Ανδριτσάκη ήταν η 
Μαρία Αποστολίδη, ενώ Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας η Μαριάννα 
Κασαπλή. Η δραστηριότητα των δυο οµάδων άγγιζε, στην περίοδο 1985 ως 
1991, όταν πια και υπογράφηκε η σύµβαση των Ασφαλιστικών Οργανισµών µε 
τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τις 200 ως 260 επεµβάσεις καρδιάς σε ετήσια βάση. 
Ο άκρως εντυπωσιακός αυτός αριθµός αναδεικνύει την εµπιστοσύνη των ασθε-
νών στα πρόσωπα των Γ. Τόλη και Γ. Ανδριτσάκη, ακόµη και κάτω από την πίεση 
δύσκολων συνθηκών, καθώς οι ασθενείς στερούνταν ασφαλιστικής κάλυψης 
στον ιδιωτικό τοµέα. 

   Το τέλος της δεκαετίας του 1980, σηµατοδοτήθηκε από µεγάλες αλλαγές 
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Νοσηλευτηρίου «Υγεία». Τον Ιούνιο του 1990, 
το ίδρυµα εξαγοράστηκε από τον επιχειρηµατία Κωνσταντίνο Αρβανίτη, ο οποίος 
όρισε τον Βασίλη Αγγελόπουλο Πρόεδρο του Δ.Σ., ενώ τον Μάρτιο του 1991, 
ο πρώην Διευθυντής Θέµης Χαραµής δήλωσε την παραίτησή του, για να αντικα-
τασταθεί από τον Κωνσταντίνο Κιτσώνα. Αντικαταστάσεις υπήρξαν και σε επίπε-
δο ιατρικού δυναµικού, καθώς τη θέση της Αναισθησιολόγου Α. Πούλιου κατέ-
λαβε ο Γεώργιος Γεωργίου. Ως σηµαντικότερο όµως γεγονός της περιόδου, 
δεν θα µπορούσε παρά να αναδειχθεί η διενέργεια της πρώτης µεταµόσχευσης 
καρδιάς στην Ελλάδα, η οποία πραγµατοποιήθηκε από τον Γ. Τόλη, την 3η 
Απριλίου 1990, για να ακολουθήσει µια σειρά άλλων µεταµοσχεύσεων, 
αγγίζοντας στο τέλος του 1992, τις εννέα συνολικά.

   Η καθοριστική για την Ελληνική Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα στον ιδιωτι-
κό τοµέα, απόφαση καθιέρωσης του «Καρδιοχειρουργικού πακέτου νοσηλείας», 
στις αρχές της δεκαετίας του 1990, επέφερε ως αναµένονταν ραγδαίες εξελίξεις 
στο χώρο και κατά συνέπεια και στο Νοσηλευτήριο «Υγεία». Τον Ιανουάριο του 
1991, συµβόλαιο συνεργασίας µε το ίδρυµα υπέγραψε και ο Γεώργιος Μάκος, ο 
οποίος και παρέµεινε για µια τριετία περίπου, µε ενδιάµεση, 18µηνη, παρουσία 
στο Νοσηλευτήριο «Απολλώνειο», πριν αποχωρήσει στη συνέχεια για το Νοση-
λευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών». Το σηµαντικότερο βέβαια γεγονός, ήταν η 
ένταξη, αρχικά, του Στρατή Παττακού, στην οµάδα του Γ. Ανδριτσάκη και µετέ-
πειτα του Ιάκωβου Παντελιάδη, συνεργατών που στη πορεία µετεξελίχθηκαν σε 
Διευθυντές των Καρδιοχειρουργικών Κλινικών. Πιο συγκεκριµένα, ο Στρατής 
Παττακός ανέλαβε διευθυντική θέση τον Ιανουάριο του 1992, όταν ανεξαρτη-
τοποιήθηκε από τον Γ. Ανδριτσάκη δηµιουργώντας µια τρίτη χειρουργική οµάδα, 
ενώ ο Ιάκωβος Παντελιάδης το 2000, όταν αντικατέστησε τον αποχωρήσαντα 
Γ. Ανδριτσάκη. Σύντοµες παρουσίες στην ίδια περίοδο είχαν στο Νοσηλευτήριο 
«Υγεία» και άλλοι Καρδιοχειρουργοί, όπως ο Γεώργιος  Οικονοµόπουλος, από το 
τέλος του 1992 ως το φθινόπωρο του 1993 όταν αποχώρησε για το «Ωνάσειο 
Κ.Κ.», καθώς και οι Μιχάλης Μπονώρης και Μιχάλης Δασκαλάκης, καταγράφο-
ντας µικρό αριθµό περιστατικών. 

Γεώργιος Τόλης
Ιδρυτής του Καρδιοχειρουργικού 

Κέντρου του «Υγεία»
Τοµεάρχης Καρδιοχειρουργικού Κέντρου

την περίοδο 1985 - 1995

Γεώργιος Ανδριτσάκης
Διευθυντής της Α΄ ΚΡΧ Κλινικής

την περίοδο 1986 - 2000

Το συγκρότηµα κτιρίων «ΥΓΕΙΑ ΠΟΛΙΣ»

1970  Ιδρύεται το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. µε την επωνυµία «Διαγνωστικόν και Νοσηλευτικόν 
Κέντρον «ΑΣΤΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ» Α.Ε.» από µια οµάδα ελλήνων Ιατρών, µε 
επικεφαλής τον  Ν. Χρηστέα.

1971-1973  Δυο διαδοχικές τροποποιήσεις της επωνυµίας της Εταιρείας 
διαµόρφωσαν τη σηµερινή της, σε «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ 
ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΥΓΕΙΑ Α.Ε.».  Η Εταιρεία ανεγείρει κτιριακό συγκρότηµα στο 
Δήµο Αµαρουσίου όπου και ξεκινάει να παρέχει υψηλού επιπέδου ιατρικές 
υπηρεσίες.

1975  Χορηγείται στο ΥΓΕΙΑ άδεια λειτουργίας Γενικής Κλινικής, δυναµικότητας 
311 κλινών.

2002 Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. εισάγει τις µετοχές του στην Κύρια Αγορά του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Το Μάιο, προχωρά στη σύναψη µιας ιδιαιτέρως 
σηµαντικής συµφωνίας διασύνδεσης µε το διεθνώς αναγνωρισµένο Harvard 
Medical International. Τον Ιούνιο, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 60% του 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ALAN MEDICAL Α.Ε. 

2003  Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. εξαγοράζει και το υπόλοιπο 40% της εταιρείας ALAN 
MEDICAL Α.Ε. 

2006  Η MARFIN CAPITAL S.A εξαγοράζει το 49% του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και καθίσταται 
ο κύριος µέτοχος. Τον Οκτώβριο, η  επέκταση του ΥΓΕΙΑ στην Αλβανία αποτελεί 
την πρώτη ιδιωτική επένδυση στο χώρο της Υγείας συνολικού κόστους 30 
εκατοµµυρίων ευρώ. 

2007  Στις 11 Απριλίου, τα Διοικητικά Συµβούλια του ΥΓΕΙΑ και του ΜΗΤΕΡΑ 
αποφάσισαν τη συνένωση των δυνάµεών τους µε στόχο τη συγκρότηση του 
ισχυρότερου ιδιωτικού Οµίλου Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, του ΟΜΙΛΟΥ 
ΥΓΕΙΑ.  

2008  Ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ προχωρά στην εξαγορά των ιδιωτικών Νοσοκοµείων στην 
Κύπρο: «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στην Πάφο και «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» στη Λεµεσσό καθώς και 
στην εξαγορά του 50% του µετοχικού κεφαλαίου του Οµίλου Νοσοκοµείων 
SAFAK της  Τουρκίας. Προχωρά στην ίδρυση της εταιρίας «STEM HEALTH 
UNIREA S.A.» στη Ρουµανία ενώ ταυτόχρονα ανακοινώνεται η δηµιουργία 
Παιδοκαρδιοχειρουργικής και Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής στο ΜΗΤΕΡΑ.  

2010  Το ΥΓΕΙΑ είναι το µοναδικό νοσοκοµείο στην Ελλάδα το οποίο µετά από 
εντατική προετοιµασία δύο ετών διαπιστεύτηκε κατά JCI (Joint Commission 
International), την κορυφαία διαπίστευση στον κόσµο µε την οποία έχουν 
διαπιστευτεί µόνον 90 νοσοκοµεία στην Ευρώπη και 250 παγκοσµίως. 
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Νοσοκοµείου στην Αλβανία (Hygeia Hospital 
Tirana)  και την 1η Ιουλίου, ξεκίνησε η λειτουργία του.

2012  Εγκαινιάστηκε η πρώτη στην Ελλάδα, Υβριδική Χειρουργική αίθουσα 
τελευταίας γενιάς.  

2013  ΥΓΕΙΑ: - Στους 10 κορυφαίους εργοδότες της Ευρώπης. 

Σταθµοί

Ο Γεώργιος Τόλης
σε εκδήλωση στην
Παλαιά Βουλή το 2012.
Διακρίνονται επίσης οι
Δ. Κόκκινος και 
Γ. Σανούδος

1985: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ 

Αναφορές στην πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς 
στην Ελλάδα, καθώς και στις επόµενες 8 µεταµοσχεύσεις που διενεργήθηκαν
από τον Γ. Τόλη και την οµάδα του στο «Υγεία»
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Κέντρο Αθηνών «Υγεία» 
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Ελλάδας. Η διορατικότητα και η υψηλή στόχευση των ιδρυτών του υπέγραψαν 
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τητα η αποχώρηση του Γ. Τόλη από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», η οποία 
συνέπεσε µε την εφαρµογή του Νόµου περί Ε.Σ.Υ.. Η απόφασή του να δραστη-
ριοποιηθεί στον ιδιωτικό τοµέα, προκάλεσε µια σειρά επαφών του µε τους 
ιθύνοντες των νοσηλευτηρίων της πρωτεύουσας, στα πλαίσια διερεύνησης µιας 
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1987 εκπαίδευσε και την Pauline Scindilia, Βρετανίδα νοσηλεύτρια που 
εργάζονταν στη Μ.Ε.Θ. του ιδρύµατος.

   Τον Νοέµβριο του 1985, και µετά από παρότρυνση του Γ. Τόλη, εντάχθηκε 
στο δυναµικό του «Υγεία» και ο Γεώργιος Ανδριτσάκης, δηµιουργώντας µια 
δεύτερη οµάδα, που στα πρώτα τουλάχιστον χρόνια υποστηρίχθηκε από τους 
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Μαρία Αποστολίδη, ενώ Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας η Μαριάννα 
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   Το τέλος της δεκαετίας του 1980, σηµατοδοτήθηκε από µεγάλες αλλαγές 
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δο ιατρικού δυναµικού, καθώς τη θέση της Αναισθησιολόγου Α. Πούλιου κατέ-
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καρδιάς στην Ελλάδα, η οποία πραγµατοποιήθηκε από τον Γ. Τόλη, την 3η 
Απριλίου 1990, για να ακολουθήσει µια σειρά άλλων µεταµοσχεύσεων, 
αγγίζοντας στο τέλος του 1992, τις εννέα συνολικά.

   Η καθοριστική για την Ελληνική Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα στον ιδιωτι-
κό τοµέα, απόφαση καθιέρωσης του «Καρδιοχειρουργικού πακέτου νοσηλείας», 
στις αρχές της δεκαετίας του 1990, επέφερε ως αναµένονταν ραγδαίες εξελίξεις 
στο χώρο και κατά συνέπεια και στο Νοσηλευτήριο «Υγεία». Τον Ιανουάριο του 
1991, συµβόλαιο συνεργασίας µε το ίδρυµα υπέγραψε και ο Γεώργιος Μάκος, ο 
οποίος και παρέµεινε για µια τριετία περίπου, µε ενδιάµεση, 18µηνη, παρουσία 
στο Νοσηλευτήριο «Απολλώνειο», πριν αποχωρήσει στη συνέχεια για το Νοση-
λευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών». Το σηµαντικότερο βέβαια γεγονός, ήταν η 
ένταξη, αρχικά, του Στρατή Παττακού, στην οµάδα του Γ. Ανδριτσάκη και µετέ-
πειτα του Ιάκωβου Παντελιάδη, συνεργατών που στη πορεία µετεξελίχθηκαν σε 
Διευθυντές των Καρδιοχειρουργικών Κλινικών. Πιο συγκεκριµένα, ο Στρατής 
Παττακός ανέλαβε διευθυντική θέση τον Ιανουάριο του 1992, όταν ανεξαρτη-
τοποιήθηκε από τον Γ. Ανδριτσάκη δηµιουργώντας µια τρίτη χειρουργική οµάδα, 
ενώ ο Ιάκωβος Παντελιάδης το 2000, όταν αντικατέστησε τον αποχωρήσαντα 
Γ. Ανδριτσάκη. Σύντοµες παρουσίες στην ίδια περίοδο είχαν στο Νοσηλευτήριο 
«Υγεία» και άλλοι Καρδιοχειρουργοί, όπως ο Γεώργιος  Οικονοµόπουλος, από το 
τέλος του 1992 ως το φθινόπωρο του 1993 όταν αποχώρησε για το «Ωνάσειο 
Κ.Κ.», καθώς και οι Μιχάλης Μπονώρης και Μιχάλης Δασκαλάκης, καταγράφο-
ντας µικρό αριθµό περιστατικών. 

Γεώργιος Τόλης
Ιδρυτής του Καρδιοχειρουργικού 

Κέντρου του «Υγεία»
Τοµεάρχης Καρδιοχειρουργικού Κέντρου

την περίοδο 1985 - 1995

Γεώργιος Ανδριτσάκης
Διευθυντής της Α΄ ΚΡΧ Κλινικής

την περίοδο 1986 - 2000

Το συγκρότηµα κτιρίων «ΥΓΕΙΑ ΠΟΛΙΣ»

1970  Ιδρύεται το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. µε την επωνυµία «Διαγνωστικόν και Νοσηλευτικόν 
Κέντρον «ΑΣΤΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ» Α.Ε.» από µια οµάδα ελλήνων Ιατρών, µε 
επικεφαλής τον  Ν. Χρηστέα.

1971-1973  Δυο διαδοχικές τροποποιήσεις της επωνυµίας της Εταιρείας 
διαµόρφωσαν τη σηµερινή της, σε «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ 
ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΥΓΕΙΑ Α.Ε.».  Η Εταιρεία ανεγείρει κτιριακό συγκρότηµα στο 
Δήµο Αµαρουσίου όπου και ξεκινάει να παρέχει υψηλού επιπέδου ιατρικές 
υπηρεσίες.

1975  Χορηγείται στο ΥΓΕΙΑ άδεια λειτουργίας Γενικής Κλινικής, δυναµικότητας 
311 κλινών.

2002 Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. εισάγει τις µετοχές του στην Κύρια Αγορά του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Το Μάιο, προχωρά στη σύναψη µιας ιδιαιτέρως 
σηµαντικής συµφωνίας διασύνδεσης µε το διεθνώς αναγνωρισµένο Harvard 
Medical International. Τον Ιούνιο, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 60% του 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ALAN MEDICAL Α.Ε. 

2003  Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. εξαγοράζει και το υπόλοιπο 40% της εταιρείας ALAN 
MEDICAL Α.Ε. 

2006  Η MARFIN CAPITAL S.A εξαγοράζει το 49% του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και καθίσταται 
ο κύριος µέτοχος. Τον Οκτώβριο, η  επέκταση του ΥΓΕΙΑ στην Αλβανία αποτελεί 
την πρώτη ιδιωτική επένδυση στο χώρο της Υγείας συνολικού κόστους 30 
εκατοµµυρίων ευρώ. 

2007  Στις 11 Απριλίου, τα Διοικητικά Συµβούλια του ΥΓΕΙΑ και του ΜΗΤΕΡΑ 
αποφάσισαν τη συνένωση των δυνάµεών τους µε στόχο τη συγκρότηση του 
ισχυρότερου ιδιωτικού Οµίλου Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, του ΟΜΙΛΟΥ 
ΥΓΕΙΑ.  

2008  Ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ προχωρά στην εξαγορά των ιδιωτικών Νοσοκοµείων στην 
Κύπρο: «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στην Πάφο και «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» στη Λεµεσσό καθώς και 
στην εξαγορά του 50% του µετοχικού κεφαλαίου του Οµίλου Νοσοκοµείων 
SAFAK της  Τουρκίας. Προχωρά στην ίδρυση της εταιρίας «STEM HEALTH 
UNIREA S.A.» στη Ρουµανία ενώ ταυτόχρονα ανακοινώνεται η δηµιουργία 
Παιδοκαρδιοχειρουργικής και Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής στο ΜΗΤΕΡΑ.  

2010  Το ΥΓΕΙΑ είναι το µοναδικό νοσοκοµείο στην Ελλάδα το οποίο µετά από 
εντατική προετοιµασία δύο ετών διαπιστεύτηκε κατά JCI (Joint Commission 
International), την κορυφαία διαπίστευση στον κόσµο µε την οποία έχουν 
διαπιστευτεί µόνον 90 νοσοκοµεία στην Ευρώπη και 250 παγκοσµίως. 
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Νοσοκοµείου στην Αλβανία (Hygeia Hospital 
Tirana)  και την 1η Ιουλίου, ξεκίνησε η λειτουργία του.

2012  Εγκαινιάστηκε η πρώτη στην Ελλάδα, Υβριδική Χειρουργική αίθουσα 
τελευταίας γενιάς.  

2013  ΥΓΕΙΑ: - Στους 10 κορυφαίους εργοδότες της Ευρώπης. 

Σταθµοί

Ο Γεώργιος Τόλης
σε εκδήλωση στην
Παλαιά Βουλή το 2012.
Διακρίνονται επίσης οι
Δ. Κόκκινος και 
Γ. Σανούδος

1985: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ 

Αναφορές στην πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς 
στην Ελλάδα, καθώς και στις επόµενες 8 µεταµοσχεύσεις που διενεργήθηκαν
από τον Γ. Τόλη και την οµάδα του στο «Υγεία»
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       Η επιτυχής και ιστορική συνεργασία του Γ. Τόλη µε το ίδρυµα διακόπηκε 
βίαια και µε τον χειρότερο τρόπο, στις 2 Ιουνίου 1995, όταν ο πρώτος αποχώ-
ρησε από το δυναµικό του Νοσηλευτηρίου «Υγεία», λόγω οικονοµικών διαφορών 
µε την διοίκηση. Στην προσπάθεια αναπλήρωσης του κενού που δηµιουργήθηκε 
από την αποχώρηση του «θεµελιωτή» της πρώτης ιδιωτικής Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής, το Δ.Σ. του ιδρύµατος υπέγραψε συµβόλαια συνεργασίας µε δυο 
σηµαντικούς Καρδιοχειρουργούς. Πρωτίστως µε τον Δηµήτρη Μπουλαφέντη, 
ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ελλάδα µετά από πολυετή επιτυχή καριέρα στην 
Αµερική και δευτερευόντως µε τον Δηµήτριο Νίκα, ο οποίος παρέµεινε στο 
ίδρυµα έως το Μάρτιο του 1997, πριν αποχωρήσει για το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό 
Κέντρο Αθηνών». Σε ό,τι αφορά τον αριθµό των εγχειρήσεων στο διάστηµα που 
ακολούθησε την καθιέρωση του «Καρδιοχειρουργικού πακέτου», αρχικά υπερδι-
πλασιάστηκε και στη συνέχεια, χάριν της µεγάλης δραστηριότητας της οµάδας 
του Σ. Παττακού, αλλά και εκείνης του Δ. Νίκα, υπερέβαινε τις 1.200 ετησίως. 
Την ίδια περίοδο, µε το Νοσηλευτήριο «Υγεία» συνεργάστηκαν επίσης οι Ανδρέας 
Αγάθος, από το 1996 έως το 1998 και ο Δηµήτρης Κλειτσάκης για περίπου έξι 
µήνες το 1996. 

   Η απόκτηση της πλειοψηφίας των µετοχών του Νοσηλευτηρίου «Υγεία» από 
τον όµιλο MARFIN, µε την εξαγορά τους από την οικογένεια Αρβανίτη, το 2006, 
σήµανε και την ένταξη του ιδρύµατος σε µια νέα εποχή. Ο επικεφαλής του 
οµίλου, Ανδρέας Βγενόπουλος, έχοντας προφανώς ως στόχο την επέκταση των 
δραστηριοτήτων του νοσηλευτηρίου, προχώρησε σε µια σειρά επενδυτικών 
κινήσεων που άλλαξαν τα δεδοµένα στον ιδιωτικό τοµέα παροχής υπηρεσιών 
υγείας. Τα Νοσηλευτήρια «Μητέρα»  και «Λητώ» εξαγοράστηκαν και συνενώθη-
καν µε το «Υγεία», ενώ εγκαινιάστηκε και το πρώτο ιδιωτικό Νοσηλευτήριο 
«Υγεία» στην Αλβανία. Στο «Μητέρα», δηµιουργήθηκε το 2007 Παιδοκαρδιοχει-
ρουργική και Παιδοκαρδιολογική Κλινική, µε επικεφαλής τον Γεώργιο Σαρρή, 
προερχόµενο από το «Ωνάσειο Κ.Κ», ο οποίος κατά την παρουσία του διενήργη-
σε επεµβάσεις όλου του φάσµατος της Καρδιοχειρουργικής παίδων. Στο ίδιο 
διάστηµα, στο Νοσηλευτήριο «Υγεία» δραστηριοποιούνταν τρεις χειρουργικές 
οµάδες, των Στρατή Παττακού, Ιάκωβου Παντελιάδη και Δηµήτριου Μπουλαφέ-
ντη. Η πρώτη εξ' αυτών, του Στρατή Παττακού, διακινούσε τον µεγαλύτερο όγκο 
των περιστατικών, ενώ ταυτόχρονα µετακαλούσε σηµαντικούς Καρδιοχειρουρ-
γούς από το εξωτερικό για την έναρξη πρωτοποριακών εγχειρήσεων και στην 
Ελλάδα, όπως της εγχείρησης «Batista», εγχειρήσεις σε πάλλουσα καρδιά, 
πλαστική µιτροειδούς, ανευρυσµάτων του τόξου και Ροµποτικής Καρδιοχειρουρ-
γικής. Η οµάδα του Ιάκωβου Παντελιάδη έγινε γνωστή για την πρωτοπορία της 
στην «Last Οperation» και την εµπειρία της στις βαλβιδοπάθειες, ενώ τέλος η 
οµάδα του Δηµητρίου Μπουλαφέντη για τις επιδόσεις του χαρισµατικού αυτού 
Καρδιοχειρουργού σε περιστατικά υψηλής δυσκολίας –αν και η «καθυστερηµένη» 
ένταξη του τελευταίου στην ελληνική Καρδιοχειρουργική πραγµατικότητα, αλλά 
και η φιλοσοφία ζωής του, του στερούσαν τον µεγάλο αριθµό περιστατικών που 
αντιµετώπιζε στην Αµερική. 

Εµµανουήλ Χλαπουτάκης Χρήστος ΛόλαςΔηµήτριος ΜπουλαφέντηςΓεώργιος Μάκος
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός

επικεφαλής οµάδας 
την περίοδο 1991 - 1993

Δηµήτριος Νίκας

   Πολλοί ήταν οι Καρδιοχειρουργοί, οι οποίοι µε την αποχώρησή τους από διευ-
θυντικές θέσεις που κατείχαν σε δηµόσια νοσοκοµεία, αποφάσισαν να ενταχθούν 
στο δυναµικό του Νοσηλευτηρίου «Υγεία», ως συνεργάτες. Για παράδειγµα, ο 
Εµµανουήλ Χλαπουτάκης συνεργάστηκε µε το ίδρυµα για µια τετραετία, από το 
2003 ως το 2007, υποστηριζόµενος από την οµάδα του Ι. Παντελιάδη, καθώς 
και ο Χρήστος Λόλας, από το 2006 έως σήµερα, ως ανεξάρτητος συνεργάτης. 
Τέλος, από το 2007, συµβόλαιο συνεργασίας µε το ίδρυµα υπέγραψε και ο Άρης 
Πάνου, προερχόµενος από την Γενεύη, ο οποίος σήµερα φέρει και το βάρος του 
προγράµµατος Ροµποτικής Καρδιοχειρουργικής. Να σηµειωθεί ότι, η έναρξη της 
Ροµποτικής Καρδιοχειρουργικής στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε στο Νοσηλευ-
τήριο «Υγεία» το 2008, µε την µετάκληση του Αυστριακού Jοhanes Bonatti, ο 
οποίος σε συνεργασία µε την οµάδα του Σ. Παττακού -η οποία είχε και την 
πρωτοβουλία- διενήργησε ροµποτικά µια µονή στεφανιαία παράκαµψη, την 
πρώτη στην Ελλάδα. Επίσης ότι η έναρξη του προγράµµατος “TAVI” και 
“M;itraclip”, ξεκίνησε το 2010 από τον Καρδιολόγο Κ. Σπαργιά και την οµάδα
του Στρ. Παττακού.

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός
επικεφαλής οµάδας 

την περίοδο 1995 - 1997

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός
επικεφαλής οµάδας 

την περίοδο 1996 - 2009

Στρατής Παττακός (πάνω - αριστερά), 
Ιάκωβος Παντελιάδης (κάτω αριστερά) 
και Δηµήτριος Μπουλαφέντης (κάτω δεξιά),
καθόρισαν τις εξελίξεις στο «Υγεία» 
για δύο δεκαετίες

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός
επικεφαλής οµάδας 

την περίοδο 2004 - 2005

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός
επικεφαλής οµάδας 

την περίοδο 2004 - σήµερα

Το Νοσοκοµείο «Υγεία» των Τιρράνων
Το πρώτο υβριδικό χειρουργείο στην Ελλάδα, 

στο Νοσοκοµείο «Υγεία» Αθηνών

Χάρης Πασκαλής.
Διευθυντής ΜΕΘ

Pauline Scindilla, 
πολύπειρη τεχνικός 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας 
του «Υγεία»

Στιγµιότυπο
από τον προθάλαµο
των χειρουργείων
του «Υγεία»

2001-2013Το Θεραπευτήριο «Υγεία»
1985: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
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       Η επιτυχής και ιστορική συνεργασία του Γ. Τόλη µε το ίδρυµα διακόπηκε 
βίαια και µε τον χειρότερο τρόπο, στις 2 Ιουνίου 1995, όταν ο πρώτος αποχώ-
ρησε από το δυναµικό του Νοσηλευτηρίου «Υγεία», λόγω οικονοµικών διαφορών 
µε την διοίκηση. Στην προσπάθεια αναπλήρωσης του κενού που δηµιουργήθηκε 
από την αποχώρηση του «θεµελιωτή» της πρώτης ιδιωτικής Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής, το Δ.Σ. του ιδρύµατος υπέγραψε συµβόλαια συνεργασίας µε δυο 
σηµαντικούς Καρδιοχειρουργούς. Πρωτίστως µε τον Δηµήτρη Μπουλαφέντη, 
ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ελλάδα µετά από πολυετή επιτυχή καριέρα στην 
Αµερική και δευτερευόντως µε τον Δηµήτριο Νίκα, ο οποίος παρέµεινε στο 
ίδρυµα έως το Μάρτιο του 1997, πριν αποχωρήσει για το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό 
Κέντρο Αθηνών». Σε ό,τι αφορά τον αριθµό των εγχειρήσεων στο διάστηµα που 
ακολούθησε την καθιέρωση του «Καρδιοχειρουργικού πακέτου», αρχικά υπερδι-
πλασιάστηκε και στη συνέχεια, χάριν της µεγάλης δραστηριότητας της οµάδας 
του Σ. Παττακού, αλλά και εκείνης του Δ. Νίκα, υπερέβαινε τις 1.200 ετησίως. 
Την ίδια περίοδο, µε το Νοσηλευτήριο «Υγεία» συνεργάστηκαν επίσης οι Ανδρέας 
Αγάθος, από το 1996 έως το 1998 και ο Δηµήτρης Κλειτσάκης για περίπου έξι 
µήνες το 1996. 

   Η απόκτηση της πλειοψηφίας των µετοχών του Νοσηλευτηρίου «Υγεία» από 
τον όµιλο MARFIN, µε την εξαγορά τους από την οικογένεια Αρβανίτη, το 2006, 
σήµανε και την ένταξη του ιδρύµατος σε µια νέα εποχή. Ο επικεφαλής του 
οµίλου, Ανδρέας Βγενόπουλος, έχοντας προφανώς ως στόχο την επέκταση των 
δραστηριοτήτων του νοσηλευτηρίου, προχώρησε σε µια σειρά επενδυτικών 
κινήσεων που άλλαξαν τα δεδοµένα στον ιδιωτικό τοµέα παροχής υπηρεσιών 
υγείας. Τα Νοσηλευτήρια «Μητέρα»  και «Λητώ» εξαγοράστηκαν και συνενώθη-
καν µε το «Υγεία», ενώ εγκαινιάστηκε και το πρώτο ιδιωτικό Νοσηλευτήριο 
«Υγεία» στην Αλβανία. Στο «Μητέρα», δηµιουργήθηκε το 2007 Παιδοκαρδιοχει-
ρουργική και Παιδοκαρδιολογική Κλινική, µε επικεφαλής τον Γεώργιο Σαρρή, 
προερχόµενο από το «Ωνάσειο Κ.Κ», ο οποίος κατά την παρουσία του διενήργη-
σε επεµβάσεις όλου του φάσµατος της Καρδιοχειρουργικής παίδων. Στο ίδιο 
διάστηµα, στο Νοσηλευτήριο «Υγεία» δραστηριοποιούνταν τρεις χειρουργικές 
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Το πρώτο υβριδικό χειρουργείο στην Ελλάδα, 

στο Νοσοκοµείο «Υγεία» Αθηνών

Χάρης Πασκαλής.
Διευθυντής ΜΕΘ

Pauline Scindilla, 
πολύπειρη τεχνικός 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας 
του «Υγεία»

Στιγµιότυπο
από τον προθάλαµο
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    Κλείνοντας, ειδική µνεία οφείλεται στους Καρδιοχειρουργούς, οι οποίοι 
θήτευσαν κατά περιόδους στο Νοσηλευτήριο «Υγεία» και δεν 
συµπεριλαµβάνονται στους προαναφερόµενους ή δεν στελεχώνουν τις 
σηµερινές δραστηριοποιούµενες οµάδες. Επρόκειτο για τους αείµνηστους Άρη 
Δαρούση και Δηµήτρη Μπάστα, συνεργάτες του Γ. Ανδριτσάκη, τους Χάρη 
Τζωρτζάκη και Γιάννη Λιναρδάκη, µέλη της ίδιας οµάδας, καθώς και του 
Γιώργου Σταυρόπουλου , ο οποίος συνεργάστηκε µε τους Γ. Τόλη, αρχικά, και Δ. 
Νίκα στη συνέχεια. Σε συνέχεια, στους συνεργάτες του Σ. Παττακού, όπως τον 
Μιχάλη Αργυρίου, Βασίλη Κωτσή, Βασίλη Αποστολίδη, καθώς επίσης και τον 
συνεργάτη του Δ. Μπουλαφέντη,  Γιάννη Κοκοτσάκη. Aναισθησιολόγοι που 
υποστήριξαν τη δραστηριότητα όλων των οµάδων του ιδρύµατος, εκτός των 
προαναφερθέντων, ήταν οι Μαρία Κολοτούρου, Παναγιώτης Σιδεράκης, Σπύρος 
Καλακώνας, Ηλίας Μπόγρης, Αιµιλία Νικολάου, Μπλάντ Σύλβιο και Λευτέρης 
Χουλιάρας. Τεχνικοί εξωσωµατικής κυκλοφορίας που συνεργάστηκαν µε τις 
οµάδες του νοσηλευτηρίου ήταν, όπως προαναφέρθηκε, ο Θανάσης Σακοράφας, 
για λίγους µήνες στην έναρξη των δραστηριοτήτων από τον Γ. Τόλη, η Joyce – 
Kritikos Fischeti, που ακολούθησε τον Δ. Νίκα το 1997 στο Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», η Pauline Σκινδίλια , η Φανή Κοντοπούλου, ο 
Κυριάκος Αναγνώστου και ο Βασίλης Σκιαδάς, οι οποίοι συνεχίζουν ως και 
σήµερα.

    Η σύνθεση των τριών Καρδιοχειρουργικών Κλινικών του Νοσηλευτηρίου 
«Υγεία», στo τέλος του 2012, έχει ως ακολούθως: 
Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική 
Διευθυντής: Ιάκωβος Παντελιάδης 
Επιµελητές: Θεόδωρος Ευστρατιάδης, Αχιλλέας Τσιτσιπάς, Κυριάκος Μπέλλος
και Δηµήτριος Αυγερινός
Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική
Διευθυντής: Στρατής Παττακός
Επιµελητές: Απόστολος Τσολάκης, Νίκος Μπουµπούλης, Γιώργος Καπρίνης, 
Στέφανος Καλκατζής, Σπύρος Σκαρδούτσος, Σπύρος Τουντόπουλος. 
Γ' Καρδιοχειρουργική Κλινική
Διευθυντής: Άρης Πάνου 
Επιµελητής: Φώτιος Μήλας

Ιάκωβος ΠαντελιάδηςΣτρατής Παττακός
Διευθυντής Β΄ ΚΡΧ Κλινικής 

την περίοδο 1992 έως σήµερα
Διευθυντής Α΄ ΚΡΧ Κλινικής

την περίοδο 2000 έως σήµερα

Αριστοτέλης Πάνος
Διευθυντής Γ΄ ΚΡΧ Κλινικής 

την περίοδο 2007 έως σήµερα

Ο Ιάκωβος Παντελιάδης και η οµάδα του σε στιγµιότυπο του 2012

Ο Ιάκωβος Παντελιάδης, καθιέρωσε, πρώτος στην Ελλάδα,
την τεχνική “LAST OPERATION”, του δασκάλου του Antonio Calafiore,

το 1997 στο «Υγεία»

Ο Άρης Πάνου καθιέρωσε, 
πρώτος στην Ελλάδα,

την συστηµατική χρήση 
της ροµποτικής 

και θωρακοσκοπικής 
χειρουργικής

στο Νοσοκοµείο «Υγεία» 
από το2008 και µετέπειτα

Ο Στρατής Παττακός και συνεργάτες του, σε στιγµιότυπο του 2011

Ο Στρατής Παττακός µε τους 
Αναπληρωτές Διευθυντές της κλινικής του,

Απόστολο Τσολάκη (αριστερά) 
και Νικόλαο Μπουµπούλη (δεξιά)

Ο Στρατής Παττακός, κορυφαίος συνεργάτης
του «Υγεία» επί σειρά ετών.

Αποτελεί τον ιδιώτη Καρδιοχειρουργό
µε τις περισσότερες επεµβάσεις στο ενεργητικό του

Ο Στρατής Παττακός 
µε τους συνεργάτες του

στο χειρουργείο του «Υγεία»
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Ιάκωβος 

Παντελιάδης

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

2001-2013Έβδοµη Περίοδος, της «απογείωσης» 2001-2013

Διευθυντής Α΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου «Υγεία»

Ο Ιάκωβος Παντελιάδης 
στο 1ο συνέδριο της ΕΑΒ

το 2004

   Ο Τσι Τσαγκ, µαθητής του Κοµφούκιου, ζήτησε κάποτε από το 
δάσκαλό του να του προσδιορίσει την έννοια της τέλειας ανθρω-
πιάς. Ο Κοµφούκιος απάντησε: «Όποιος µπορεί να πραγµατώνει 
οπουδήποτε τις Πέντε Αρετές, είναι τέλειος άνθρωπος». Ο µαθη-
τής παρακάλεσε να τις ακούσει. Και ο δάσκαλος απάντησε: 
«Σεβασµός, γενναιοδωρία, ειλικρίνεια, εξυπνάδα, ευσπλαχνία. 
Σεβαστικός; Δεν ταπεινώνεσαι. Γενναιόδωρος; Κερδίζεις το πλή-
θος. Ειλικρινής; Σ' εµπιστεύονται οι άνθρωποι. Έξυπνος; Επιτυγ-
χάνεις πολλά. Ευσπλαχνικός; Αρκεί αυτό για να 'χεις στην υπηρε-
σία σου άλλους». Στον συχνά αµείλικτο κόσµο της Ιατρικής καθη-
µερινότητας, τέτοιου τύπου διδασκαλίες, θα µπορούσαν να χαρα-
κτηριστούν από ακραίες έως και ροµαντικές. Μέχρι την στιγµή που 
άνθρωποι σαν τον Ιάκωβο Παντελιάδη αποδεικνύουν πως στην 
Ιατρική υπάρχει χώρος και για τα δυο –και για ακρότητες και για 
ροµαντισµούς. «Δεν ονειρεύτηκα ποτέ να γίνω γιατρός. Αυτό που 
ήξερα να κάνω καλά και αυτό που µου άρεσε να κάνω ήταν να 
σχεδιάζω. Αρχιτέκτονας ήθελα να γίνω. Μετά ήρθε µια σοβαρή 
ασθένεια της µητέρας µου και µε έκανε να αναθεωρήσω. Είχα και 
αρκετούς φίλους που είχαν εισαχθεί τότε στην Ιατρική και µου µετέ-
φεραν ένα κλίµα ενθουσιασµού, οπότε άλλαξα κατεύθυνση».

   Ο «έρωτας» του Ι. Παντελιάδη µε την Ιατρική ξεκινά σε µια χώρα 
όπου έχουν γραφτεί οι πιο ροµαντικές ιστορίες αγάπης. Ενδεχοµέ-
νως, γι' αυτό και δεν µπορεί παρά να είναι µοναδικός και να δια-
τηρείται εδώ και 37 χρόνια άφθαρτος. «Το 1973, όταν και τελεί-
ωσα το σχολείο, έφυγα για σπουδές στην Ιταλία. Δεν ξέρω αν η 
απόφασή µου να γίνω γιατρός ήταν η σωστή. Ξέρω µε βεβαιότητα 
ότι και αυτό που κάνω σήµερα, είναι, κατά µια έννοια, τέχνη. Δεν θα 
µπορούσα να γίνω ποτέ Ψυχίατρος ή Γεροντολόγος για παράδειγµα, 
ειδικότητα που έβρισκα άκρως ενδιαφέρουσα. Η λεπτότητα και οι 
χειρισµοί που απαιτεί η Χειρουργική και ειδικότερα η Καρδιοχει-
ρουργική, αναγάγουν τις ειδικότητες αυτές σε υψηλή τέχνη. Δεν 
µπορούσα, λοιπόν, να κάνω κάτι άλλο στη ζωή µου».  

Η οικογένεια του Ιάκωβου Παντελιάδη µε τα ζεύγη Πράπα και ΤζαναβάραΚείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

641

Για εµένα, η οργάνωση και το δέσιµο της οµάδας συνιστούν
καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας. Η Καρδιοχειρουργική απαιτεί 
συλλογική δουλειά, καθώς δεν φτάνει µόνο το έργο του χειρουρ-
γού. Ο ασθενής έχει ανάγκη συνεχούς υποστήριξης και µετά 
την επέµβαση και εµείς οφείλουµε να του παρέχουµε προστασία 
από κάθε άποψη».
   
   Σήµερα, καθισµένος στο γραφείο του, έχει την εικόνα ενός αν-
θρώπου γεµάτου, χωρίς απωθηµένα. Μιλά για το µέλλον της 
Καρδιοχειρουργικής, όπως ένας πατέρας συµβουλεύει το γιο του 
για τις επιλογές του. «Όταν ανακαλυφθεί το χάπι για τη στεφανιαία 
νόσο, θα είµαι ο πρώτος που θα το πάρω. Αλλά αυτό θα χρειαστεί 
καιρό. Μέχρι τότε, για ένα µέλλον πιο αποτελεσµατικό, προς όφελος 
των ασθενών, θα πρέπει να υπάρξει µια συνεργασία και άλλων ειδι-
κοτήτων µε τους Καρδιοχειρουργούς. Και κυρίως των καρδιολόγων. 
Ταυτόχρονα, η Ροµποτική Χειρουργική, τα υβριδικά χειρουργεία και 
οι minimal invasive µέθοδοι θα δώσουν νέες λύσεις και θα ελαχι-
στοποιήσουν τους κινδύνους που υφίστανται µε τις παρούσες τεχνι-
κές. Όλα και όλοι πάντως, θα πρέπει να έχουν ένα κοινό στόχο: 
τον ασθενή». Σεβαστικός, γενναιόδωρος, ειλικρινής, έξυπνος και 
ευσπλαχνικός, ο Ι. Παντελιάδης έχει καταφέρει να πετύχει τόσα 
όσα να αισθάνεται «ήρεµος µε την συνείδησή του και την προ-
σφορά του». Άλλωστε, όπως έλεγε και ο δάσκαλος του Τσι Τσαγκ, 
«Ο σοφός δεν πικραίνεται όταν οι άνθρωποι δεν τον γνωρίζουν. 
Πικραίνεται όταν αυτός δεν γνωρίζει τους ανθρώπους». 

   Το 1981, έχοντας ολοκληρώσει πια τις σπουδές µε δασκάλους 
τους Girardi, Isom και Rusch, καθώς και τη διατριβή του και 
έχοντας λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στην Ιταλία, καλείται 
να πάρει µια σηµαντική απόφαση. Θα µείνει εκεί… ή θα γυρίσει 
στην Ελλάδα; Ο σεβασµός θα δώσει την απάντηση στο δίλληµα. 
«Γύρισα για τους γονείς µου. Δεν µπορούσαν να δεχτούν ότι θα 
έµενα στο εξωτερικό, µε ήθελαν κοντά τους. Δεν µπορούσα και δεν 
ήθελα να πράξω αλλιώς». 

   Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων και το 
γάµο του, ο Ι. Παντελιάδης ξεκινά την ειδίκευσή του στη Γενική 

οΧειρουργική, στο 1  Θεραπευτήριο ΙΚΑ στα Μελίσσια και κατόπιν 
εντάσσεται στην οµάδα του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου, για την 
ειδίκευσή του στην Χειρουργική Θώρακος και Καρδιάς, δίπλα στο 
πλευρό του Ε. Χλαπουτάκη. Η λήψη της ειδικότητας θα φέρει και 
την αναζήτηση εργασίας. «Την εποχή εκείνη έτυχε να µην υπάρχει 
καµία προκήρυξη για θέση. Αναζήτησα, λοιπόν, εργασία στον Ιδιω-
τικό τοµέα, στο «Ιατρικό», στην οµάδα του Α. Μιχάλη».
Ο Α. Μιχάλης θα στηρίξει τον Ι. Παντελιάδη σε κάθε προσπάθειά 
του να εµβαθύνει στην Καρδιοχειρουργική. «Δεν είχα την οικονο-
µική δυνατότητα να κάνω µετεκπαίδευση στο εξωτερικό, γιατί είχα 
ήδη οικογένεια. Ο Α. Μιχάλης, για να µου προσφέρει αυτή τη δυνα-
τότητα, µε έβαζε και έκανα υπερωρίες, τις οποίες πληρωνόµουνα 
αδρά, ώστε να µπορώ να ανταπεξέρχοµαι οικονοµικά. Δεν µπορώ 
ποτέ να ξεχάσω την βοήθειά του».
   
   Αλλά δεν είναι µόνο ο A. Μιχάλης που στηρίζει το πάθος του I. 
Παντελιάδη για γνώση. «Μετά το «Ιατρικό», ξεκίνησα την συνεργα-
σία µου µε το «Υγεία», στην οµάδα του Γ. Ανδριτσάκη. Ήµασταν µαζί 
µε τον Σ. Παττακό τότε. Ο Γ. Ανδριτσάκης µε στήριξε και µε βοήθη-
σε να συνεχίσω τη µετεκπαίδευση µου στο εξωτερικό. Για µένα ο Γ. 
Ανδριτσάκης αποτέλεσε σφραγίδα στην καριέρα µου. Ήταν ένας 
χαρισµατικός χειρουργός και είναι ένας χαρισµατικός άνθρωπος. 
Αισθανόµουν ότι είχα πέσει στα «καλύτερα χέρια του κόσµου», έκα-
να τα πάντα µαζί του και όταν έγινα πλέον συνεργάτης και έφερνα 
τα δικά µου περιστατικά, στάθηκε πάντα δίπλα µου. Όταν πλέον 
«απογαλακτίστηκα» και έγινα αυτόνοµος χειρουργός, αισθανόµουν 
ασφάλεια γιατί είχα γνώσεις και εµπειρίες».

   Η αφοσίωση, οι γνώσεις και οι εµπειρίες που απέκτησε, οδηγούν 
τον Ι. Παντελιάδη στην ανάληψη της θέσης της Α' Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής του «Υγεία», το 2000. «Με κάλεσαν και µου ζήτησαν 
να συνεχίσω το έργο του Γ. Ανδριτσάκη, αναλαµβάνοντας τη θέση 
του, µετά την αποχώρησή του. Η πρόταση συζητήθηκε τόσο από το 
Επιστηµονικό Συµβούλιο του Θεραπευτηρίου όσο και από την Επι-
στηµονική Ένωση και αποφασίστηκε πως θα ήµουν άξιος να αναλά-
βω καθήκοντα διευθυντή. Όλα αυτά τα χρόνια που κατέχω αυτή τη 
θέση, υπάρχει µια σταθερή οµάδα δίπλα µου, που αποτελείται από 
τους  Ευστρατιάδη και Τσιτσιπά, άµεσοι συνεργάτες, αλλά και τον  
Μπόγρη, τον Αναισθησιολόγο µας. 
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Ιάκωβος 

Παντελιάδης

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

2001-2013Έβδοµη Περίοδος, της «απογείωσης» 2001-2013

Διευθυντής Α΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου «Υγεία»

Ο Ιάκωβος Παντελιάδης 
στο 1ο συνέδριο της ΕΑΒ

το 2004

   Ο Τσι Τσαγκ, µαθητής του Κοµφούκιου, ζήτησε κάποτε από το 
δάσκαλό του να του προσδιορίσει την έννοια της τέλειας ανθρω-
πιάς. Ο Κοµφούκιος απάντησε: «Όποιος µπορεί να πραγµατώνει 
οπουδήποτε τις Πέντε Αρετές, είναι τέλειος άνθρωπος». Ο µαθη-
τής παρακάλεσε να τις ακούσει. Και ο δάσκαλος απάντησε: 
«Σεβασµός, γενναιοδωρία, ειλικρίνεια, εξυπνάδα, ευσπλαχνία. 
Σεβαστικός; Δεν ταπεινώνεσαι. Γενναιόδωρος; Κερδίζεις το πλή-
θος. Ειλικρινής; Σ' εµπιστεύονται οι άνθρωποι. Έξυπνος; Επιτυγ-
χάνεις πολλά. Ευσπλαχνικός; Αρκεί αυτό για να 'χεις στην υπηρε-
σία σου άλλους». Στον συχνά αµείλικτο κόσµο της Ιατρικής καθη-
µερινότητας, τέτοιου τύπου διδασκαλίες, θα µπορούσαν να χαρα-
κτηριστούν από ακραίες έως και ροµαντικές. Μέχρι την στιγµή που 
άνθρωποι σαν τον Ιάκωβο Παντελιάδη αποδεικνύουν πως στην 
Ιατρική υπάρχει χώρος και για τα δυο –και για ακρότητες και για 
ροµαντισµούς. «Δεν ονειρεύτηκα ποτέ να γίνω γιατρός. Αυτό που 
ήξερα να κάνω καλά και αυτό που µου άρεσε να κάνω ήταν να 
σχεδιάζω. Αρχιτέκτονας ήθελα να γίνω. Μετά ήρθε µια σοβαρή 
ασθένεια της µητέρας µου και µε έκανε να αναθεωρήσω. Είχα και 
αρκετούς φίλους που είχαν εισαχθεί τότε στην Ιατρική και µου µετέ-
φεραν ένα κλίµα ενθουσιασµού, οπότε άλλαξα κατεύθυνση».

   Ο «έρωτας» του Ι. Παντελιάδη µε την Ιατρική ξεκινά σε µια χώρα 
όπου έχουν γραφτεί οι πιο ροµαντικές ιστορίες αγάπης. Ενδεχοµέ-
νως, γι' αυτό και δεν µπορεί παρά να είναι µοναδικός και να δια-
τηρείται εδώ και 37 χρόνια άφθαρτος. «Το 1973, όταν και τελεί-
ωσα το σχολείο, έφυγα για σπουδές στην Ιταλία. Δεν ξέρω αν η 
απόφασή µου να γίνω γιατρός ήταν η σωστή. Ξέρω µε βεβαιότητα 
ότι και αυτό που κάνω σήµερα, είναι, κατά µια έννοια, τέχνη. Δεν θα 
µπορούσα να γίνω ποτέ Ψυχίατρος ή Γεροντολόγος για παράδειγµα, 
ειδικότητα που έβρισκα άκρως ενδιαφέρουσα. Η λεπτότητα και οι 
χειρισµοί που απαιτεί η Χειρουργική και ειδικότερα η Καρδιοχει-
ρουργική, αναγάγουν τις ειδικότητες αυτές σε υψηλή τέχνη. Δεν 
µπορούσα, λοιπόν, να κάνω κάτι άλλο στη ζωή µου».  
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Για εµένα, η οργάνωση και το δέσιµο της οµάδας συνιστούν
καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας. Η Καρδιοχειρουργική απαιτεί 
συλλογική δουλειά, καθώς δεν φτάνει µόνο το έργο του χειρουρ-
γού. Ο ασθενής έχει ανάγκη συνεχούς υποστήριξης και µετά 
την επέµβαση και εµείς οφείλουµε να του παρέχουµε προστασία 
από κάθε άποψη».
   
   Σήµερα, καθισµένος στο γραφείο του, έχει την εικόνα ενός αν-
θρώπου γεµάτου, χωρίς απωθηµένα. Μιλά για το µέλλον της 
Καρδιοχειρουργικής, όπως ένας πατέρας συµβουλεύει το γιο του 
για τις επιλογές του. «Όταν ανακαλυφθεί το χάπι για τη στεφανιαία 
νόσο, θα είµαι ο πρώτος που θα το πάρω. Αλλά αυτό θα χρειαστεί 
καιρό. Μέχρι τότε, για ένα µέλλον πιο αποτελεσµατικό, προς όφελος 
των ασθενών, θα πρέπει να υπάρξει µια συνεργασία και άλλων ειδι-
κοτήτων µε τους Καρδιοχειρουργούς. Και κυρίως των καρδιολόγων. 
Ταυτόχρονα, η Ροµποτική Χειρουργική, τα υβριδικά χειρουργεία και 
οι minimal invasive µέθοδοι θα δώσουν νέες λύσεις και θα ελαχι-
στοποιήσουν τους κινδύνους που υφίστανται µε τις παρούσες τεχνι-
κές. Όλα και όλοι πάντως, θα πρέπει να έχουν ένα κοινό στόχο: 
τον ασθενή». Σεβαστικός, γενναιόδωρος, ειλικρινής, έξυπνος και 
ευσπλαχνικός, ο Ι. Παντελιάδης έχει καταφέρει να πετύχει τόσα 
όσα να αισθάνεται «ήρεµος µε την συνείδησή του και την προ-
σφορά του». Άλλωστε, όπως έλεγε και ο δάσκαλος του Τσι Τσαγκ, 
«Ο σοφός δεν πικραίνεται όταν οι άνθρωποι δεν τον γνωρίζουν. 
Πικραίνεται όταν αυτός δεν γνωρίζει τους ανθρώπους». 

   Το 1981, έχοντας ολοκληρώσει πια τις σπουδές µε δασκάλους 
τους Girardi, Isom και Rusch, καθώς και τη διατριβή του και 
έχοντας λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στην Ιταλία, καλείται 
να πάρει µια σηµαντική απόφαση. Θα µείνει εκεί… ή θα γυρίσει 
στην Ελλάδα; Ο σεβασµός θα δώσει την απάντηση στο δίλληµα. 
«Γύρισα για τους γονείς µου. Δεν µπορούσαν να δεχτούν ότι θα 
έµενα στο εξωτερικό, µε ήθελαν κοντά τους. Δεν µπορούσα και δεν 
ήθελα να πράξω αλλιώς». 

   Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων και το 
γάµο του, ο Ι. Παντελιάδης ξεκινά την ειδίκευσή του στη Γενική 

οΧειρουργική, στο 1  Θεραπευτήριο ΙΚΑ στα Μελίσσια και κατόπιν 
εντάσσεται στην οµάδα του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου, για την 
ειδίκευσή του στην Χειρουργική Θώρακος και Καρδιάς, δίπλα στο 
πλευρό του Ε. Χλαπουτάκη. Η λήψη της ειδικότητας θα φέρει και 
την αναζήτηση εργασίας. «Την εποχή εκείνη έτυχε να µην υπάρχει 
καµία προκήρυξη για θέση. Αναζήτησα, λοιπόν, εργασία στον Ιδιω-
τικό τοµέα, στο «Ιατρικό», στην οµάδα του Α. Μιχάλη».
Ο Α. Μιχάλης θα στηρίξει τον Ι. Παντελιάδη σε κάθε προσπάθειά 
του να εµβαθύνει στην Καρδιοχειρουργική. «Δεν είχα την οικονο-
µική δυνατότητα να κάνω µετεκπαίδευση στο εξωτερικό, γιατί είχα 
ήδη οικογένεια. Ο Α. Μιχάλης, για να µου προσφέρει αυτή τη δυνα-
τότητα, µε έβαζε και έκανα υπερωρίες, τις οποίες πληρωνόµουνα 
αδρά, ώστε να µπορώ να ανταπεξέρχοµαι οικονοµικά. Δεν µπορώ 
ποτέ να ξεχάσω την βοήθειά του».
   
   Αλλά δεν είναι µόνο ο A. Μιχάλης που στηρίζει το πάθος του I. 
Παντελιάδη για γνώση. «Μετά το «Ιατρικό», ξεκίνησα την συνεργα-
σία µου µε το «Υγεία», στην οµάδα του Γ. Ανδριτσάκη. Ήµασταν µαζί 
µε τον Σ. Παττακό τότε. Ο Γ. Ανδριτσάκης µε στήριξε και µε βοήθη-
σε να συνεχίσω τη µετεκπαίδευση µου στο εξωτερικό. Για µένα ο Γ. 
Ανδριτσάκης αποτέλεσε σφραγίδα στην καριέρα µου. Ήταν ένας 
χαρισµατικός χειρουργός και είναι ένας χαρισµατικός άνθρωπος. 
Αισθανόµουν ότι είχα πέσει στα «καλύτερα χέρια του κόσµου», έκα-
να τα πάντα µαζί του και όταν έγινα πλέον συνεργάτης και έφερνα 
τα δικά µου περιστατικά, στάθηκε πάντα δίπλα µου. Όταν πλέον 
«απογαλακτίστηκα» και έγινα αυτόνοµος χειρουργός, αισθανόµουν 
ασφάλεια γιατί είχα γνώσεις και εµπειρίες».

   Η αφοσίωση, οι γνώσεις και οι εµπειρίες που απέκτησε, οδηγούν 
τον Ι. Παντελιάδη στην ανάληψη της θέσης της Α' Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής του «Υγεία», το 2000. «Με κάλεσαν και µου ζήτησαν 
να συνεχίσω το έργο του Γ. Ανδριτσάκη, αναλαµβάνοντας τη θέση 
του, µετά την αποχώρησή του. Η πρόταση συζητήθηκε τόσο από το 
Επιστηµονικό Συµβούλιο του Θεραπευτηρίου όσο και από την Επι-
στηµονική Ένωση και αποφασίστηκε πως θα ήµουν άξιος να αναλά-
βω καθήκοντα διευθυντή. Όλα αυτά τα χρόνια που κατέχω αυτή τη 
θέση, υπάρχει µια σταθερή οµάδα δίπλα µου, που αποτελείται από 
τους  Ευστρατιάδη και Τσιτσιπά, άµεσοι συνεργάτες, αλλά και τον  
Μπόγρη, τον Αναισθησιολόγο µας. 
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Επιµελητής Α΄ της Α΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Νοσηλευτήριο «Υγεία»

Βιογραφικό

Δηµήτριος 
Αυγερινός
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Δηµήτριος
Αυγερινός

Κυριάκος
Μπέλλος

Κυριάκος
Μπέλλος

   «Το όνειρό µου ήταν να γίνω Χηµικός ή Μηχανικός… Από παιδί, 
θυµάµαι να το δηλώνω… Φτάνοντας στην τετάρτη Γυµνασίου, 
κλήθηκα να αποφασίσω τελικά, αν θα ακολουθούσα θετική ή 
θεωρητική κατεύθυνση… Επέλεξα την θετική κατεύθυνση, έχοντας 
βέβαια πλήρη συνείδηση του ότι στην Ιατρική Σχολή εισάγονταν 
κυρίως οι αριστούχοι µαθητές… Τελικά, δεν τα κατάφερα… Έφυγα 
αµέσως µετά την αποφοίτησή µου για την Ιταλία… Έµεινα ένα χρόνο 
στην Περούτζια για να µάθω τη γλώσσα και εγγράφηκα στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου της Γένοβα…»

   «Τόσο έντονη ήταν η νοσταλγία για την Ελλάδα και τόσες οι 
δυσκολίες για έναν Έλληνα φοιτητή στο εξωτερικό, που είχα 
υποσχεθεί στον εαυτό µου ότι µε τη λήψη του πτυχίου θα 
επέστρεφα πίσω… Την κράτησα αυτή την υπόσχεση, παρά το 
γεγονός ότι µου είχε προταθεί να παραµείνω για την ειδίκευσή µου 
στην Ιταλία…» 
 
   «Στα πρώτα χρόνια των σπουδών µου, σκεφτόµουν ως µελλοντική 
ειδικότητα την Ενδοκρινολογία ή την Ψυχιατρική… Στην πορεία, 
απογοητεύτηκα από τους Καθηγητές που µας δίδασκαν τα εν λόγω 
µαθήµατα… Δεν µε απογοήτευσαν ως άνθρωποι, όχι… Απλά µε 
ενόχλησε η νοοτροπία τους, ο τρόπος που αντιµετώπιζαν τους 
ασθενείς… Από την άλλη, οι Καθηγητές Χειρουργικής έκαναν τα 
πάντα για να ανοίξουν τους ορίζοντές µας, µας βοµβάρδιζαν µε 
γνώσεις και προκλήσεις… Πρακτικοί, ολιγόλογοι, πράττανε δε 
λέγανε… Αυτό µε γοήτευσε…»

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 1960
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Γένοβα, Γένοβα, Ιταλία, 
1979 - 1985
Στρατιωτική θητεία, 1986 - 1988
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο 
«Ερυθρός Σταυρός», 1989 - 1993
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο»,
1994 - 1997
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Υγεία», 
1997 - σήµερα

   «Αναµένοντας για να ξεκινήσω τη στρατιωτική µου θητεία, 
επισκεπτόµουν επί ένα τρίµηνο, τη Χειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός»… Όταν πια ολοκλήρωσα τις 
υποχρεώσεις µου, ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στο Νοσοκοµείο 
«Ερυθρός Σταυρός»… Διέκρινα όµως ένα κορεσµό στην ειδικότητα, 
την στιγµή που η Καρδιοχειρουργική κέρδιζε έδαφος διαρκώς… Κι 
έτσι απλά, την επέλεξα… Η Καρδιοχειρουργική ενέχει για τον 
χειρουργό µεγάλες προκλήσεις… Σήµερα, δεν ξέρω αν θα έπαιρνα 
την ίδια απόφαση… Όχι ότι έχω παράπονο µε την ειδικότητα... Είναι 
αυτή η εξάρτηση µε άλλες ειδικότητες, όπως η Καρδιολογία, που σε 
ωθεί σε καταστάσεις που δεν συνάδουν µε την Ιατρική 
δεοντολογία…» 

   «Στα χρόνια της ειδίκευσης στην Καρδιοχειρουργική, βρέθηκα στο 
πλευρό των Εµµανουήλ Χλαπουτάκη και Ιωάννη Παπαϊωάννου… 
Σπουδαίοι άνθρωποι και Χειρουργοί… Με ήθος και πάθος για τη 
δουλειά τους… Εκεί γνώρισα τον Γεώργιο Ανδριτσάκη, επίσης 
εξαιρετικό άνθρωπο και δεινό χειρουργό, µε τον οποίο 
συνεργάστηκα µετά τη λήψη τίτλου ειδικότητας, στο Νοσηλευτήριο 
«Υγεία»… Έκτοτε, παραµένω στην ίδια κλινική, υπό τη Διεύθυνση 
του Ιάκωβου Παντελιάδη, µε κάποια µικρά διαλλείµατα 
µετεκπαίδευσης στο εξωτερικό, όπως δίπλα στους Michael Teodori 
και Antonio Calafiore…»
 
   «Οι χειρουργοί είναι ρεαλιστές… Τους το επιβάλλει η ίδια η 
ειδικότητα, που είναι ρεαλιστική και πραγµατιστική… Προσωπικά, 
πιστεύω στον άνθρωπο και στις δυνατότητές του… Δε χρειάζεται 
ούτε τους Θεούς, ούτε τις θρησκείες και τους κανόνες τους… Η 
τιµιότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη είναι αξίες που πρέπει να 
υπάρχουν µέσα µας, χωρίς κανείς να µας τις υπαγορεύσει… Αν 
κάνεις το καλό, γιατί έτσι προτρέπει κάποια θρησκεία, έχεις χάσει τη 
µισή πράξη… Κάνεις το καλό, γιατί αυτό νιώθεις… Οι γιατροί πρέπει 
να είναι παράλληλα και φιλόσοφοι… Έρχονται τόσο συχνά σε επαφή 
µε το θάνατο, που χωρίς σφαιρικές γνώσεις, χωρίς µια πιο ευρεία 
προσέγγιση στο θαύµα της ζωής, δεν θα είχαν καµία ισορροπία… 
Εγώ προσπαθώ κάθε στιγµή της ηµέρας, για να διατηρήσω τις 
ισορροπίες µου ως άνθρωπος…» 

 «Επειδή ανήκω στη νεότερη γενιά των Καρδιοχειρουργών, θα πίστευε 
κανείς πως η ιστορία µου δεν µοιάζει µε των υπολοίπων… Όµως, δεν 
διαφέρει καθόλου… Διάβαζα κι εγώ για τον Christian Barnard και την 
πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς, για άλλους σπουδαίους Καρδιοχειρουργούς 
και τα επιτεύγµατά τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό… Έγινα 
Καρδιοχειρουργός γιατί αυτό ήθελα να κάνω… Ήθελα να γίνω 
Καρδιοχειρουργός, όχι απλά γιατρός… Αν δεν τα κατάφερνα, θα τελείωνα 
τη Νοµική Σχολή, ακολουθώντας τα βήµατα του πατέρα µου...»

 «Δεν θα έλεγα πως οι γονείς µου αγκάλιασαν αυτή µου την απόφαση… 
Επέµεναν πως θα ταλαιπωρηθώ, πως θα έπρεπε να αφιερωθώ και να 
δεσµευτώ εφ' όρου ζωής, χωρίς ελεύθερο χρόνο για να απολαύσω την ίδια 
τη ζωή… Δεν κατάφεραν ούτε ένα λεπτό να µε µεταπείσουν ή να µε κάνουν 
να αµφιβάλλω… Όταν πια το κατανόησαν, στάθηκαν δίπλα µου αρωγοί…» 
 
 «Έφυγα από την Ελλάδα, δέκα ηµέρες αφού έλαβα πτυχίο Ιατρικής… 
Ξεκίνησα ως ερευνητής της Γενικής Χειρουργικής στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο «Tufts Medical Center»… Μου προτάθηκε να κάνω ένα master 
σχετικά µε τους ροµποτικούς εξοµοιωτές στα χειρουργεία, το οποίο 
συνδύασα µε ένα master στη Μηχανολογία… Μετά από δυόµιση χρόνια 
αιτήσεων επί αιτήσεων, έγινα αποδεκτός στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
«Cornell» της Νέας Υόρκης, ως ειδικευόµενος στη Γενική Χειρουργική, όπου 
και παρέµεινα για µια πενταετία… Κατόπιν, ακολουθώντας την ίδια 
διαδικασία πάντα, ειδικεύτηκα στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική στα 
Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία «Cornell» και «Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center»… Δεν χρειάζεται να αναφέρω περί εξουθενωτικών 
ωραρίων, εφηµεριών χωρίς τέλος και λοιπά… Σηµασία για µένα είχε ότι 
εκπαιδευόµουν σε αυτό που ήθελα να κάνω και µάλιστα από κάποιους 
σπουδαίους δασκάλους…»

 «Ήταν καλοκαίρι του 2012, όταν µίλησα τηλεφωνικά µε τον Ιάκωβο 
Παντελιάδη, από το Νοσηλευτήριο «Υγεία»… Εξέφρασε την επιθυµία του να 
συνεργαστούµε, µε σκοπό να εντάξουµε στην κλινική του νέες τεχνικές… 
Δέχτηκα χωρίς δεύτερη σκέψη… Μέχρι στιγµής, δεν έχω µετανιώσει… Δεν 
µπορώ να γνωρίζω βέβαια τι θα φέρει το µέλλον…»    

 «Στην Αµερική έµαθα πως Καρδιοχειρουργική σηµαίνει πειθαρχία και 
οργάνωση… Η ζωή του ασθενούς διακυβεύεται ανά πάσα στιγµή και δεν 
υπάρχουν περιθώρια για λανθασµένες κινήσεις… Έµαθα επίσης πως η 
Καρδιοχειρουργική είναι οµαδικό «παιχνίδι»… Μια καλή συνεργασία 
ανάµεσα στη χειρουργική οµάδα, τους Καρδιολόγους και τους 
Εντατικολόγους δύναται να εξασφαλίσει το άριστο δυνατό αποτέλεσµα για 
τον ασθενή… Ανταγωνισµοί και µνησικακίες δεν χωρούν στην 
Καρδιοχειρουργική…» 

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 4-4-1978
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, Αθήνα, 1996 - 2002
Ερευνητής στη Γενική Χειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «Tufts Medical Center», 
Βοστώνη, ΗΠΑ, 2002 - 2004
Master Degree, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «Tufts Medical Center», Βοστώνη, ΗΠΑ, 
2002 - 2004
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «Cornell», Νέα Υόρκη, 
ΗΠΑ, 2004 - 2008
Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία «Cornell» 
και «Memorial Sloan-Kettering Cancer Center», Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 2008 - 2012
Επιµελητής Β', A' Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσηλευτήριο «Υγεία», Αθήνα, 
2013 - σήµερα 

Βιογραφικό

Επιµελητής Β' της A' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, 
Νοσηλευτήριο «Υγεία» 

   «Οι επιρροές που είχα από την οικογένειά µου για να ακολουθήσω 
σταδιοδροµία ως γιατρός υπήρξαν αδιαµφισβήτητες… Στον οικογενειακό 
κύκλο, βέβαια, υπερίσχυε η Γυναικολογική ειδικότητα, την οποία δεν 
σκέφτηκα ποτέ, δεν κατάφερε να µε κερδίσει ποτέ… Με ενθουσίαζε η 
καρδιά, οι παθήσεις της, η χειρουργική ακρίβεια που απαιτεί η αντιµετώπι-
σή τους… Είχα ανέκαθεν τη Χειρουργική στο µυαλό µου… Ωριµάζοντας ως 
φοιτητής, η Καρδιοχειρουργική είχε εµποτιστεί πια στην ψυχή µου…»

   «Έφυγα για σπουδές στο εξωτερικό, αµέσως µετά την αποφοίτησή µου… 
Η αδερφή µου σπούδαζε, επίσης, στη Ρώµη και ήταν για µένα εύκολη 
απόφαση να την ακολουθήσω εκεί… Έλαβα πτυχίο από το Πανεπιστήµιο της 
Ρώµης, το 2004, έλαβα την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στην Ιταλία και 
στην Ελλάδα και αφού ολοκλήρωσα τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις, 
επέστρεψα στη Ρώµη για την ειδίκευσή µου… Από το 2006 έως το 2010, 
βρισκόµουν στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «Policlinico Tor Vergata», από 
το οποίο έλαβα και τίτλο ειδικότητας µε βαθµό άριστα…» 
 
   «Εργάστηκα στη Ρώµη για δυο περίπου χρόνια, ως Καρδιοχειρουργός πια, 
ολοκληρώνοντας παράλληλα και τη Διδακτορική Διατριβή, στην πειραµατική 
Φυσιοπαθολογία του καρδιαγγειακού συστήµατος… Αυτό που µε ενθουσιά-
ζει στην Ιταλία, είναι το γεγονός πως δίνει τη δυνατότητα σε νέους γιατρούς 
να διευρύνουν τους ορίζοντές τους… Για παράδειγµα, εγώ ασχολήθηκα 
ενεργά µε τη διάγνωση και θεραπεία του συνδρόµου«Marfan»… Μάλιστα, η 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Policlinico Tor Vergata», στο 
οποίο και εργαζόµουν, έχει αναγνωριστεί ως εποπτεύουσα αρχή αναφορικά 
µε τη διάγνωση και θεραπεία του εν λόγω συνδρόµου… Η έννοια της 
προσφοράς και της αναγνώρισης βιώνονται στο έπακρο…»

   «Στην Ελλάδα γύρισα γιατί πίστεψα πως µπορώ να συνεργαστώ σωστά µε 
τον Ιάκωβο Παντελιάδη και την οµάδα του… Η πρόταση ήρθε από τον ίδιο 
και οφείλω να οµολογήσω πως µε εντυπωσίασε η προσέγγισή του… Δεν 
συναντά κανείς συχνά Καρδιοχειρουργούς πρόθυµους να δουλέψουν µε 
νέους ανθρώπους και να ενστερνιστούν νέες τεχνικές… Είµαι απόλυτα 
ικανοποιηµένος από τις συνθήκες εργασίας στο Νοσηλευτήριο «Υγεία», 
αλλά πρωτίστως από την συνεργασία µου µαζί του… Μέσα στα πλαίσια της 
συµφωνίας µου, µετακινούµαι στη Ρώµη, τρεις φορές το µήνα και 
χειρουργώ εκεί…»    

   «Το σηµαντικότερο προσόν ενός Καρδιοχειρουργού θα πρέπει να είναι η 
τιµιότητα… Φυσικά, η εκπαίδευση και το πνεύµα συνεργασίας είναι 
σηµαντικά… Αλλά, αν δεν είναι έντιµος, δεν θα καταφέρει να σταθεί 
αλώβητος… Προσπαθώ διαρκώς να είµαι σωστός απέναντι στους ασθενείς 
µου… Αποτελεί για µένα θέµα µείζονος σηµασίας, γιατί µόνο τότε είµαι 
σωστός και απέναντι στον εαυτό µου…» 

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 9-6-1974
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Ρώµης «Universita degli studi di Roma Tor Vergata», 
Ρώµη Ιταλία,  1996 - 2004
Στρατιωτική θητεία στην Αεροπορία, 2004 - 2005
Έµµισθος Ιατρός, Καρδιοχειρουργική Μονάδα, Νοσοκοµείο «Casa di cura Quisissana», 
Ρώµη, Ιταλία, 2006
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «Policlinico Tor Vergata», 
Ρώµη, Ιταλία, 2006 - 2010
Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήµιο Ρώµης «Universita degli studi di Roma Tor Vergata», 
Ρώµη Ιταλία,  2011
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ρώµης «Universita degli studi di Roma Tor Vergata», 
Ρώµη Ιταλία,  2010 - σήµερα
Επιµελητής Β', A' Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσηλευτήριο «Υγεία», Αθήνα, 
2011 - σήµερα 

Επιµελητής Β' της A' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, 
Νοσηλευτήριο «Υγεία» 

Βιογραφικό

Επί του πιεστηρίου:
Ο. Δ. Αυγερινός έγινε 
Δ/ντής Χειρουργικής
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Κυριάκος
Μπέλλος

   «Το όνειρό µου ήταν να γίνω Χηµικός ή Μηχανικός… Από παιδί, 
θυµάµαι να το δηλώνω… Φτάνοντας στην τετάρτη Γυµνασίου, 
κλήθηκα να αποφασίσω τελικά, αν θα ακολουθούσα θετική ή 
θεωρητική κατεύθυνση… Επέλεξα την θετική κατεύθυνση, έχοντας 
βέβαια πλήρη συνείδηση του ότι στην Ιατρική Σχολή εισάγονταν 
κυρίως οι αριστούχοι µαθητές… Τελικά, δεν τα κατάφερα… Έφυγα 
αµέσως µετά την αποφοίτησή µου για την Ιταλία… Έµεινα ένα χρόνο 
στην Περούτζια για να µάθω τη γλώσσα και εγγράφηκα στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου της Γένοβα…»

   «Τόσο έντονη ήταν η νοσταλγία για την Ελλάδα και τόσες οι 
δυσκολίες για έναν Έλληνα φοιτητή στο εξωτερικό, που είχα 
υποσχεθεί στον εαυτό µου ότι µε τη λήψη του πτυχίου θα 
επέστρεφα πίσω… Την κράτησα αυτή την υπόσχεση, παρά το 
γεγονός ότι µου είχε προταθεί να παραµείνω για την ειδίκευσή µου 
στην Ιταλία…» 
 
   «Στα πρώτα χρόνια των σπουδών µου, σκεφτόµουν ως µελλοντική 
ειδικότητα την Ενδοκρινολογία ή την Ψυχιατρική… Στην πορεία, 
απογοητεύτηκα από τους Καθηγητές που µας δίδασκαν τα εν λόγω 
µαθήµατα… Δεν µε απογοήτευσαν ως άνθρωποι, όχι… Απλά µε 
ενόχλησε η νοοτροπία τους, ο τρόπος που αντιµετώπιζαν τους 
ασθενείς… Από την άλλη, οι Καθηγητές Χειρουργικής έκαναν τα 
πάντα για να ανοίξουν τους ορίζοντές µας, µας βοµβάρδιζαν µε 
γνώσεις και προκλήσεις… Πρακτικοί, ολιγόλογοι, πράττανε δε 
λέγανε… Αυτό µε γοήτευσε…»

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 1960
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Γένοβα, Γένοβα, Ιταλία, 
1979 - 1985
Στρατιωτική θητεία, 1986 - 1988
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο 
«Ερυθρός Σταυρός», 1989 - 1993
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο»,
1994 - 1997
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Υγεία», 
1997 - σήµερα

   «Αναµένοντας για να ξεκινήσω τη στρατιωτική µου θητεία, 
επισκεπτόµουν επί ένα τρίµηνο, τη Χειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός»… Όταν πια ολοκλήρωσα τις 
υποχρεώσεις µου, ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στο Νοσοκοµείο 
«Ερυθρός Σταυρός»… Διέκρινα όµως ένα κορεσµό στην ειδικότητα, 
την στιγµή που η Καρδιοχειρουργική κέρδιζε έδαφος διαρκώς… Κι 
έτσι απλά, την επέλεξα… Η Καρδιοχειρουργική ενέχει για τον 
χειρουργό µεγάλες προκλήσεις… Σήµερα, δεν ξέρω αν θα έπαιρνα 
την ίδια απόφαση… Όχι ότι έχω παράπονο µε την ειδικότητα... Είναι 
αυτή η εξάρτηση µε άλλες ειδικότητες, όπως η Καρδιολογία, που σε 
ωθεί σε καταστάσεις που δεν συνάδουν µε την Ιατρική 
δεοντολογία…» 

   «Στα χρόνια της ειδίκευσης στην Καρδιοχειρουργική, βρέθηκα στο 
πλευρό των Εµµανουήλ Χλαπουτάκη και Ιωάννη Παπαϊωάννου… 
Σπουδαίοι άνθρωποι και Χειρουργοί… Με ήθος και πάθος για τη 
δουλειά τους… Εκεί γνώρισα τον Γεώργιο Ανδριτσάκη, επίσης 
εξαιρετικό άνθρωπο και δεινό χειρουργό, µε τον οποίο 
συνεργάστηκα µετά τη λήψη τίτλου ειδικότητας, στο Νοσηλευτήριο 
«Υγεία»… Έκτοτε, παραµένω στην ίδια κλινική, υπό τη Διεύθυνση 
του Ιάκωβου Παντελιάδη, µε κάποια µικρά διαλλείµατα 
µετεκπαίδευσης στο εξωτερικό, όπως δίπλα στους Michael Teodori 
και Antonio Calafiore…»
 
   «Οι χειρουργοί είναι ρεαλιστές… Τους το επιβάλλει η ίδια η 
ειδικότητα, που είναι ρεαλιστική και πραγµατιστική… Προσωπικά, 
πιστεύω στον άνθρωπο και στις δυνατότητές του… Δε χρειάζεται 
ούτε τους Θεούς, ούτε τις θρησκείες και τους κανόνες τους… Η 
τιµιότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη είναι αξίες που πρέπει να 
υπάρχουν µέσα µας, χωρίς κανείς να µας τις υπαγορεύσει… Αν 
κάνεις το καλό, γιατί έτσι προτρέπει κάποια θρησκεία, έχεις χάσει τη 
µισή πράξη… Κάνεις το καλό, γιατί αυτό νιώθεις… Οι γιατροί πρέπει 
να είναι παράλληλα και φιλόσοφοι… Έρχονται τόσο συχνά σε επαφή 
µε το θάνατο, που χωρίς σφαιρικές γνώσεις, χωρίς µια πιο ευρεία 
προσέγγιση στο θαύµα της ζωής, δεν θα είχαν καµία ισορροπία… 
Εγώ προσπαθώ κάθε στιγµή της ηµέρας, για να διατηρήσω τις 
ισορροπίες µου ως άνθρωπος…» 

 «Επειδή ανήκω στη νεότερη γενιά των Καρδιοχειρουργών, θα πίστευε 
κανείς πως η ιστορία µου δεν µοιάζει µε των υπολοίπων… Όµως, δεν 
διαφέρει καθόλου… Διάβαζα κι εγώ για τον Christian Barnard και την 
πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς, για άλλους σπουδαίους Καρδιοχειρουργούς 
και τα επιτεύγµατά τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό… Έγινα 
Καρδιοχειρουργός γιατί αυτό ήθελα να κάνω… Ήθελα να γίνω 
Καρδιοχειρουργός, όχι απλά γιατρός… Αν δεν τα κατάφερνα, θα τελείωνα 
τη Νοµική Σχολή, ακολουθώντας τα βήµατα του πατέρα µου...»

 «Δεν θα έλεγα πως οι γονείς µου αγκάλιασαν αυτή µου την απόφαση… 
Επέµεναν πως θα ταλαιπωρηθώ, πως θα έπρεπε να αφιερωθώ και να 
δεσµευτώ εφ' όρου ζωής, χωρίς ελεύθερο χρόνο για να απολαύσω την ίδια 
τη ζωή… Δεν κατάφεραν ούτε ένα λεπτό να µε µεταπείσουν ή να µε κάνουν 
να αµφιβάλλω… Όταν πια το κατανόησαν, στάθηκαν δίπλα µου αρωγοί…» 
 
 «Έφυγα από την Ελλάδα, δέκα ηµέρες αφού έλαβα πτυχίο Ιατρικής… 
Ξεκίνησα ως ερευνητής της Γενικής Χειρουργικής στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο «Tufts Medical Center»… Μου προτάθηκε να κάνω ένα master 
σχετικά µε τους ροµποτικούς εξοµοιωτές στα χειρουργεία, το οποίο 
συνδύασα µε ένα master στη Μηχανολογία… Μετά από δυόµιση χρόνια 
αιτήσεων επί αιτήσεων, έγινα αποδεκτός στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
«Cornell» της Νέας Υόρκης, ως ειδικευόµενος στη Γενική Χειρουργική, όπου 
και παρέµεινα για µια πενταετία… Κατόπιν, ακολουθώντας την ίδια 
διαδικασία πάντα, ειδικεύτηκα στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική στα 
Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία «Cornell» και «Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center»… Δεν χρειάζεται να αναφέρω περί εξουθενωτικών 
ωραρίων, εφηµεριών χωρίς τέλος και λοιπά… Σηµασία για µένα είχε ότι 
εκπαιδευόµουν σε αυτό που ήθελα να κάνω και µάλιστα από κάποιους 
σπουδαίους δασκάλους…»

 «Ήταν καλοκαίρι του 2012, όταν µίλησα τηλεφωνικά µε τον Ιάκωβο 
Παντελιάδη, από το Νοσηλευτήριο «Υγεία»… Εξέφρασε την επιθυµία του να 
συνεργαστούµε, µε σκοπό να εντάξουµε στην κλινική του νέες τεχνικές… 
Δέχτηκα χωρίς δεύτερη σκέψη… Μέχρι στιγµής, δεν έχω µετανιώσει… Δεν 
µπορώ να γνωρίζω βέβαια τι θα φέρει το µέλλον…»    

 «Στην Αµερική έµαθα πως Καρδιοχειρουργική σηµαίνει πειθαρχία και 
οργάνωση… Η ζωή του ασθενούς διακυβεύεται ανά πάσα στιγµή και δεν 
υπάρχουν περιθώρια για λανθασµένες κινήσεις… Έµαθα επίσης πως η 
Καρδιοχειρουργική είναι οµαδικό «παιχνίδι»… Μια καλή συνεργασία 
ανάµεσα στη χειρουργική οµάδα, τους Καρδιολόγους και τους 
Εντατικολόγους δύναται να εξασφαλίσει το άριστο δυνατό αποτέλεσµα για 
τον ασθενή… Ανταγωνισµοί και µνησικακίες δεν χωρούν στην 
Καρδιοχειρουργική…» 

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 4-4-1978
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, Αθήνα, 1996 - 2002
Ερευνητής στη Γενική Χειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «Tufts Medical Center», 
Βοστώνη, ΗΠΑ, 2002 - 2004
Master Degree, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «Tufts Medical Center», Βοστώνη, ΗΠΑ, 
2002 - 2004
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «Cornell», Νέα Υόρκη, 
ΗΠΑ, 2004 - 2008
Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία «Cornell» 
και «Memorial Sloan-Kettering Cancer Center», Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 2008 - 2012
Επιµελητής Β', A' Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσηλευτήριο «Υγεία», Αθήνα, 
2013 - σήµερα 

Βιογραφικό

Επιµελητής Β' της A' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, 
Νοσηλευτήριο «Υγεία» 

   «Οι επιρροές που είχα από την οικογένειά µου για να ακολουθήσω 
σταδιοδροµία ως γιατρός υπήρξαν αδιαµφισβήτητες… Στον οικογενειακό 
κύκλο, βέβαια, υπερίσχυε η Γυναικολογική ειδικότητα, την οποία δεν 
σκέφτηκα ποτέ, δεν κατάφερε να µε κερδίσει ποτέ… Με ενθουσίαζε η 
καρδιά, οι παθήσεις της, η χειρουργική ακρίβεια που απαιτεί η αντιµετώπι-
σή τους… Είχα ανέκαθεν τη Χειρουργική στο µυαλό µου… Ωριµάζοντας ως 
φοιτητής, η Καρδιοχειρουργική είχε εµποτιστεί πια στην ψυχή µου…»

   «Έφυγα για σπουδές στο εξωτερικό, αµέσως µετά την αποφοίτησή µου… 
Η αδερφή µου σπούδαζε, επίσης, στη Ρώµη και ήταν για µένα εύκολη 
απόφαση να την ακολουθήσω εκεί… Έλαβα πτυχίο από το Πανεπιστήµιο της 
Ρώµης, το 2004, έλαβα την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στην Ιταλία και 
στην Ελλάδα και αφού ολοκλήρωσα τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις, 
επέστρεψα στη Ρώµη για την ειδίκευσή µου… Από το 2006 έως το 2010, 
βρισκόµουν στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «Policlinico Tor Vergata», από 
το οποίο έλαβα και τίτλο ειδικότητας µε βαθµό άριστα…» 
 
   «Εργάστηκα στη Ρώµη για δυο περίπου χρόνια, ως Καρδιοχειρουργός πια, 
ολοκληρώνοντας παράλληλα και τη Διδακτορική Διατριβή, στην πειραµατική 
Φυσιοπαθολογία του καρδιαγγειακού συστήµατος… Αυτό που µε ενθουσιά-
ζει στην Ιταλία, είναι το γεγονός πως δίνει τη δυνατότητα σε νέους γιατρούς 
να διευρύνουν τους ορίζοντές τους… Για παράδειγµα, εγώ ασχολήθηκα 
ενεργά µε τη διάγνωση και θεραπεία του συνδρόµου«Marfan»… Μάλιστα, η 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Policlinico Tor Vergata», στο 
οποίο και εργαζόµουν, έχει αναγνωριστεί ως εποπτεύουσα αρχή αναφορικά 
µε τη διάγνωση και θεραπεία του εν λόγω συνδρόµου… Η έννοια της 
προσφοράς και της αναγνώρισης βιώνονται στο έπακρο…»

   «Στην Ελλάδα γύρισα γιατί πίστεψα πως µπορώ να συνεργαστώ σωστά µε 
τον Ιάκωβο Παντελιάδη και την οµάδα του… Η πρόταση ήρθε από τον ίδιο 
και οφείλω να οµολογήσω πως µε εντυπωσίασε η προσέγγισή του… Δεν 
συναντά κανείς συχνά Καρδιοχειρουργούς πρόθυµους να δουλέψουν µε 
νέους ανθρώπους και να ενστερνιστούν νέες τεχνικές… Είµαι απόλυτα 
ικανοποιηµένος από τις συνθήκες εργασίας στο Νοσηλευτήριο «Υγεία», 
αλλά πρωτίστως από την συνεργασία µου µαζί του… Μέσα στα πλαίσια της 
συµφωνίας µου, µετακινούµαι στη Ρώµη, τρεις φορές το µήνα και 
χειρουργώ εκεί…»    

   «Το σηµαντικότερο προσόν ενός Καρδιοχειρουργού θα πρέπει να είναι η 
τιµιότητα… Φυσικά, η εκπαίδευση και το πνεύµα συνεργασίας είναι 
σηµαντικά… Αλλά, αν δεν είναι έντιµος, δεν θα καταφέρει να σταθεί 
αλώβητος… Προσπαθώ διαρκώς να είµαι σωστός απέναντι στους ασθενείς 
µου… Αποτελεί για µένα θέµα µείζονος σηµασίας, γιατί µόνο τότε είµαι 
σωστός και απέναντι στον εαυτό µου…» 

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 9-6-1974
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Ρώµης «Universita degli studi di Roma Tor Vergata», 
Ρώµη Ιταλία,  1996 - 2004
Στρατιωτική θητεία στην Αεροπορία, 2004 - 2005
Έµµισθος Ιατρός, Καρδιοχειρουργική Μονάδα, Νοσοκοµείο «Casa di cura Quisissana», 
Ρώµη, Ιταλία, 2006
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «Policlinico Tor Vergata», 
Ρώµη, Ιταλία, 2006 - 2010
Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήµιο Ρώµης «Universita degli studi di Roma Tor Vergata», 
Ρώµη Ιταλία,  2011
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ρώµης «Universita degli studi di Roma Tor Vergata», 
Ρώµη Ιταλία,  2010 - σήµερα
Επιµελητής Β', A' Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσηλευτήριο «Υγεία», Αθήνα, 
2011 - σήµερα 

Επιµελητής Β' της A' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, 
Νοσηλευτήριο «Υγεία» 

Βιογραφικό

Επί του πιεστηρίου:
Ο. Δ. Αυγερινός έγινε 
Δ/ντής Χειρουργικής

ανιούσης αορτής 
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Με τον δάσκαλό του Robert Wallace,
στην Washington Mε τον Denton Cooley
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Ευστράτιος

Παττακός

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

2001-2013Έβδοµη Περίοδος, της «.απογείωσης» 2001-2013

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

Διευθυντής Β΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου «Υγεία»

   Ένας από τους µεγαλύτερους φιλοσόφους της παγκόσµιας ιστο-
ρίας, ο Νίκολας Σαµφόρ, υποστήριζε πως η πολύ µεγάλη ποιότητα 
των αρετών κάνει τον άνθρωπο ακατάλληλο για την κοινωνία. 
Κι όµως. Ακόµη και σήµερα, που τα σηµάδια της κοινωνικής 
παρακµής είναι εντονότερα από ποτέ, υπάρχουν άνθρωποι µε 
αρκετή ποιότητα αρετών, ώστε να καταφέρνουν να αντιστέκονται 
στον ευτελισµό των ιδανικών, των οραµάτων και της αξιοπρέπειας. 
Άνθρωποι που ακόµη αρνούνται να ξεχάσουν τα εφηβικά τους 
όνειρα και τις παιδικές τους ευαισθησίες, που θυµούνται, σέβονται, 
αναγνωρίζουν και ξέρουν να τιµούν, χωρίς να κρύβονται πίσω από 
δόγµατα ή µέσα στο πλήθος. Άνθρωποι όχι απλά ακατάλληλοι για 
την κοινωνία, αλλά άνθρωποι που αναγνωρίζονται για τις αρετές 
τους αυτές ως επιτυχηµένοι και δηµοφιλείς. Λαµπρό παράδειγµα ο 
Ευστράτιος Παττακός. 

   Μετρώντας σχεδόν 34 χρόνια επιτυχούς προσφοράς στην ιατρική 
επιστήµη, έχει το σθένος να δίνει µια άλλη διάσταση στην έννοια 
της κοινωνικής προσφοράς. «Το 1975, λαµβάνοντας το πτυχίο της 
Ιατρικής, παντρεύτηκα την Βιβή Γεωργαντίδου, κόρη ενός ιστορικού 
αγροτικού γιατρού της περιοχής. Και λέω ιστορικού, γιατί η ιστορία 
δεν γράφεται πάντα µε επιτεύγµατα, αλλά µε κοινωνική προσφορά. 
Επί 40 ολόκληρα χρόνια εκείνος και άλλα 40 χρόνια πιο πριν ο πατέ-
ρας του, άφησαν µια ιστορία την οποία τιµώ πάντα πιο πολύ από την 
δική µου καριέρα». 

Ο Στ. Παττακός,
σε ώρα δράσης
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   Η δική του καριέρα ξεκινά στο «Βοστάνειο» Γενικό Νοσοκοµείο 
Μυτιλήνης, στον τόπο που τον ανέθρεψε και τον φιλοξένησε στα 
µαθητικά χρόνια, στα χρόνια της θητείας του στο στρατό και στη 
θέση του αγροτικού ιατρού. Λίγους µήνες αργότερα, µετατίθεται 
στο «Λαϊκό» Νοσοκοµείο Αθηνών, όπου το 1982 ολοκληρώνει 
την ειδικότητά του στη Γενική Χειρουργική στο πλευρό του 
«ξεχωριστού Καθηγητή Γρηγόρη Σκαλκέα». Ο νεαρός Στρατής, 
συνειδητοποιηµένος και φιλόδοξος, γνωρίζει από πολύ νωρίς τα 
επόµενα βήµατά του. «Το σηµαντικό σε µένα ήταν ότι πάντα ήθελα 
να φύγω στη Αµερική. Έτσι, το 1983 ξεκίνησα για το µεγάλο αυτό 
ταξίδι. Ήταν 1η Ιουλίου του 1983 όταν εντάχθηκα ως ειδικευόµενος 
Καρδιοχειρουργός στο «Veterans Hospital» της Washington». 
Και τότε άρχισε το «τοπίο» να ξεκαθαρίζει… «Δεν µε πήρε πολύ 
χρόνο για να ανακαλύψω ότι οι ξένοι κάνουν στην Αµερική 
Καρδιοχειρουργική Β' ή Γ' κατηγορίας. Στην ερώτηση µου, µάλιστα, 
γιατί οι αλλοδαποί κάνουν ειδικότητα Β' κατηγορίας, η απάντηση 
που πήρα ήταν ότι, Α' κατηγορίας Καρδιοχειρουργική γίνεται από 
τους Αµερικανούς, τους Καναδούς και τους Πορτορικάνους. Όλοι οι 
άλλοι για να κάνουν Α' κατηγορίας Καρδιοχειρουργική πρέπει να 
τελειώσουν Γενική Χειρουργική στην Αµερική». 

   Η απάντηση που παίρνει ο Σ. Παττακός χτυπά κατευθείαν στη 
«βάση» της προσωπικότητάς του: την εµµονή του µε την τελειότη-
τα. Παραβλέποντας το γεγονός ότι είναι επιβαρυµένος µε την 
ανατροφή δυο µικρών παιδιών, της κόρης του που είναι µόλις 
6 ετών και του γιού του, 2 ετών, ξεκινά και πάλι από την αρχή: 
από το δεύτερο έτος ειδικότητας στη Γενική Χειρουργική. 
«Για τα επόµενα 4 χρόνια, έκανα από την αρχή τη Γενική 
Χειρουργική, για να πάρω τα Boards – τα οποία και εν τέλει πήρα. 
Μάλιστα, όταν κατέθεσα τα χαρτιά µου, βάζοντας ως προϋπηρεσία 
τα χρόνια ειδικότητας στην Ελλάδα, δεν µου αναγνωρίστηκαν, ούτε 
αναγνωρίστηκε και ο ένας χρόνος Καρδιοχειρουργικής που έκανα 
στην Αµερική. Έπρεπε να κάνω συµπληρωµατικά χαρτιά για να µου 
δοθεί τελικά η χάρη να µην παρακολουθήσω και πάλι το πρώτο 
έτος Γενικής Χειρουργικής. Κάπως έτσι λοιπόν έχει η ιστορία. 
Έκανα από την αρχή τη Γενική Χειρουργική, την οποία στην Αµερική 
ξεκινούν οι 16 και τελειώνουν µόνο 4. Κάθε χρόνο, ήµουνα ο 
πρώτος επιλαχών. Όλοι έλεγαν πως θα φύγω εγώ. Αλλά έµεινα. 
Ολοκλήρωσα και έγινα Chief Resident. Και όλα αυτά τα ζούσα, 
έχοντας παράλληλα το «βάρος» της συντήρησης µιας οικογένειας, 
µε µόνα έσοδα τα 1.200 δολάρια του µισθού µου. Και δεύτερο 
«βάρος» την αµφισβήτηση του πατέρα µου, ο οποίος µη µπορώντας 
να κατανοήσει το γεγονός ότι ο γιός του έκανε τόσα χρόνια 
ειδικότητας στη Γενική Χειρουργική µου έλεγε: -Παιδί µου, αν 
συµβαίνει κάτι στην Αµερική και δεν θέλεις να το πεις σε άλλους, 
πες το σε µένα. Κι εστιατόριο να έχεις ανοίξει στο πατέρα σου 
πρέπει να το πεις.. Δεν µπορούσα να τον πείσω ότι 38 χρονών 
έκανα ακόµα ειδικότητα».  

   Από το 1988 έως και το 1991, ο Σ. Παττακός ειδικεύεται πια 
στην Καρδιοχειρουργική, στο «Washington Hospital Centre». «Το 
νοσοκοµείο αυτό χαρακτηρίζονταν από τους γνώστες ως το «the 
busiest place on earth». Κάναµε 12 εγχειρήσεις την ηµέρα. Μια 
ηµέρα, θυµάµαι χαρακτηριστικά, πραγµατοποιήσαµε 10 εγχειρήσεις 
καρδιάς και 2 µεταµοσχεύσεις. Εκεί δούλευα από το πρωί έως το 
βράδυ. Όλη την ηµέρα στο χειρουργείο. Εκεί, βέβαια, είχα την ευκαι-
ρία να γνωρίσω και πολλές προσωπικότητες της Αµερικής. Γνώρισα 
όλη τη Washington, σηµαντικούς πολιτικούς, όπως για παράδειγµα 
τον George Bush –τον πατέρα-, διότι χειρουργήσαµε τον γιο του. 
Από την Αµερική δεν πήρα µόνο λαµπρή χειρουργική εµπειρία, αλλά 
και κοινωνική. Και γι' αυτό θα είµαι πάντα ευγνώµων». Το γεγονός 
ότι ο δρόµος µόνο εύκολος δεν ήταν για εκείνον, επιβεβαιώνεται 
από πολλά γεγονότα. Το ένα τρίτο της ειδίκευσής του στην Καρδιο-
χειρουργική, ο Σ. Παττακός το αφιέρωσε στις µεταµοσχεύσεις 
καρδιάς. «Ήµουν Fellow Cardiac Transplantation. Κανείς άλλος δεν 
έχει αυτήν την πιστοποίηση στην Ελλάδα». Στην Ελλάδα, την εποχή 
εκείνη, οι µεταµοσχεύσεις υπήρχαν µόνο ως «ιδέα». «Έκανα το 
λάθος, ένα χρόνο πριν γυρίσω στην Ελλάδα, να έρθω εδώ και να 
δώσω µια οµιλία στο «Υγεία» µε θέµα τις µεταµοσχεύσεις. Το 
αποκαλώ λάθος, γιατί έδωσε ένα trigger στους συναδέλφους ότι 
πρέπει να ασχοληθούν και µε αυτόν τον τοµέα. Λυπάµαι που δεν 
έκανα εγώ την πρώτη µεταµόσχευση στν Ελλάδα, γιατί θα µπορούσε 
να µε είχε κάνει τότε ευρέως γνωστό στον κόσµο. Το έχασα αυτό το 
τρένο. Μετά από τόσα χρόνια, λέω απλά πως δεν πειράζει. Όταν 
ήρθα πια πίσω, είχα κάνει προσωπικά 5 µεταµοσχεύσεις καρδιάς και 
είχα συµµετάσχει γύρω στις 20. Το team µας, στο «Washington 
Hospital Centre» είχε πραγµατοποιήσει την πρώτη ταυτόγχρονη 
µεταµόσχευση καρδιάς και παγκρέατος στον κόσµο. Γυρίζοντας εδώ, 
λοιπόν, βρήκα τον Γ. Τόλη να κάνει µεταµοσχεύσεις καρδιάς, του 
είπα να γίνουµε οµάδα, αλλά αρνήθηκε την πρόταση. Έπειτα, 
πάρθηκε η απόφαση, οι µεταµοσχεύσεις να πραγµατοποιούνται από 
τα δηµόσια νοσοκοµεία. Έτσι η εµπειρία µου στις µεταµοσχεύσεις 
καρδιάς πήγε στον κάλαθο των αχρήστων. Λυπάµαι αλλά δεν είναι το 
τέλος της ζωής. Τις κάνανε άλλοι το ίδιο επιτυχώς. Χαλάλι τους».  
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Με τον δάσκαλό του Robert Wallace,
στην Washington Mε τον Denton Cooley
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Ευστράτιος

Παττακός

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

2001-2013Έβδοµη Περίοδος, της «.απογείωσης» 2001-2013

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

Διευθυντής Β΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου «Υγεία»

   Ένας από τους µεγαλύτερους φιλοσόφους της παγκόσµιας ιστο-
ρίας, ο Νίκολας Σαµφόρ, υποστήριζε πως η πολύ µεγάλη ποιότητα 
των αρετών κάνει τον άνθρωπο ακατάλληλο για την κοινωνία. 
Κι όµως. Ακόµη και σήµερα, που τα σηµάδια της κοινωνικής 
παρακµής είναι εντονότερα από ποτέ, υπάρχουν άνθρωποι µε 
αρκετή ποιότητα αρετών, ώστε να καταφέρνουν να αντιστέκονται 
στον ευτελισµό των ιδανικών, των οραµάτων και της αξιοπρέπειας. 
Άνθρωποι που ακόµη αρνούνται να ξεχάσουν τα εφηβικά τους 
όνειρα και τις παιδικές τους ευαισθησίες, που θυµούνται, σέβονται, 
αναγνωρίζουν και ξέρουν να τιµούν, χωρίς να κρύβονται πίσω από 
δόγµατα ή µέσα στο πλήθος. Άνθρωποι όχι απλά ακατάλληλοι για 
την κοινωνία, αλλά άνθρωποι που αναγνωρίζονται για τις αρετές 
τους αυτές ως επιτυχηµένοι και δηµοφιλείς. Λαµπρό παράδειγµα ο 
Ευστράτιος Παττακός. 

   Μετρώντας σχεδόν 34 χρόνια επιτυχούς προσφοράς στην ιατρική 
επιστήµη, έχει το σθένος να δίνει µια άλλη διάσταση στην έννοια 
της κοινωνικής προσφοράς. «Το 1975, λαµβάνοντας το πτυχίο της 
Ιατρικής, παντρεύτηκα την Βιβή Γεωργαντίδου, κόρη ενός ιστορικού 
αγροτικού γιατρού της περιοχής. Και λέω ιστορικού, γιατί η ιστορία 
δεν γράφεται πάντα µε επιτεύγµατα, αλλά µε κοινωνική προσφορά. 
Επί 40 ολόκληρα χρόνια εκείνος και άλλα 40 χρόνια πιο πριν ο πατέ-
ρας του, άφησαν µια ιστορία την οποία τιµώ πάντα πιο πολύ από την 
δική µου καριέρα». 

Ο Στ. Παττακός,
σε ώρα δράσης
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   Η δική του καριέρα ξεκινά στο «Βοστάνειο» Γενικό Νοσοκοµείο 
Μυτιλήνης, στον τόπο που τον ανέθρεψε και τον φιλοξένησε στα 
µαθητικά χρόνια, στα χρόνια της θητείας του στο στρατό και στη 
θέση του αγροτικού ιατρού. Λίγους µήνες αργότερα, µετατίθεται 
στο «Λαϊκό» Νοσοκοµείο Αθηνών, όπου το 1982 ολοκληρώνει 
την ειδικότητά του στη Γενική Χειρουργική στο πλευρό του 
«ξεχωριστού Καθηγητή Γρηγόρη Σκαλκέα». Ο νεαρός Στρατής, 
συνειδητοποιηµένος και φιλόδοξος, γνωρίζει από πολύ νωρίς τα 
επόµενα βήµατά του. «Το σηµαντικό σε µένα ήταν ότι πάντα ήθελα 
να φύγω στη Αµερική. Έτσι, το 1983 ξεκίνησα για το µεγάλο αυτό 
ταξίδι. Ήταν 1η Ιουλίου του 1983 όταν εντάχθηκα ως ειδικευόµενος 
Καρδιοχειρουργός στο «Veterans Hospital» της Washington». 
Και τότε άρχισε το «τοπίο» να ξεκαθαρίζει… «Δεν µε πήρε πολύ 
χρόνο για να ανακαλύψω ότι οι ξένοι κάνουν στην Αµερική 
Καρδιοχειρουργική Β' ή Γ' κατηγορίας. Στην ερώτηση µου, µάλιστα, 
γιατί οι αλλοδαποί κάνουν ειδικότητα Β' κατηγορίας, η απάντηση 
που πήρα ήταν ότι, Α' κατηγορίας Καρδιοχειρουργική γίνεται από 
τους Αµερικανούς, τους Καναδούς και τους Πορτορικάνους. Όλοι οι 
άλλοι για να κάνουν Α' κατηγορίας Καρδιοχειρουργική πρέπει να 
τελειώσουν Γενική Χειρουργική στην Αµερική». 

   Η απάντηση που παίρνει ο Σ. Παττακός χτυπά κατευθείαν στη 
«βάση» της προσωπικότητάς του: την εµµονή του µε την τελειότη-
τα. Παραβλέποντας το γεγονός ότι είναι επιβαρυµένος µε την 
ανατροφή δυο µικρών παιδιών, της κόρης του που είναι µόλις 
6 ετών και του γιού του, 2 ετών, ξεκινά και πάλι από την αρχή: 
από το δεύτερο έτος ειδικότητας στη Γενική Χειρουργική. 
«Για τα επόµενα 4 χρόνια, έκανα από την αρχή τη Γενική 
Χειρουργική, για να πάρω τα Boards – τα οποία και εν τέλει πήρα. 
Μάλιστα, όταν κατέθεσα τα χαρτιά µου, βάζοντας ως προϋπηρεσία 
τα χρόνια ειδικότητας στην Ελλάδα, δεν µου αναγνωρίστηκαν, ούτε 
αναγνωρίστηκε και ο ένας χρόνος Καρδιοχειρουργικής που έκανα 
στην Αµερική. Έπρεπε να κάνω συµπληρωµατικά χαρτιά για να µου 
δοθεί τελικά η χάρη να µην παρακολουθήσω και πάλι το πρώτο 
έτος Γενικής Χειρουργικής. Κάπως έτσι λοιπόν έχει η ιστορία. 
Έκανα από την αρχή τη Γενική Χειρουργική, την οποία στην Αµερική 
ξεκινούν οι 16 και τελειώνουν µόνο 4. Κάθε χρόνο, ήµουνα ο 
πρώτος επιλαχών. Όλοι έλεγαν πως θα φύγω εγώ. Αλλά έµεινα. 
Ολοκλήρωσα και έγινα Chief Resident. Και όλα αυτά τα ζούσα, 
έχοντας παράλληλα το «βάρος» της συντήρησης µιας οικογένειας, 
µε µόνα έσοδα τα 1.200 δολάρια του µισθού µου. Και δεύτερο 
«βάρος» την αµφισβήτηση του πατέρα µου, ο οποίος µη µπορώντας 
να κατανοήσει το γεγονός ότι ο γιός του έκανε τόσα χρόνια 
ειδικότητας στη Γενική Χειρουργική µου έλεγε: -Παιδί µου, αν 
συµβαίνει κάτι στην Αµερική και δεν θέλεις να το πεις σε άλλους, 
πες το σε µένα. Κι εστιατόριο να έχεις ανοίξει στο πατέρα σου 
πρέπει να το πεις.. Δεν µπορούσα να τον πείσω ότι 38 χρονών 
έκανα ακόµα ειδικότητα».  

   Από το 1988 έως και το 1991, ο Σ. Παττακός ειδικεύεται πια 
στην Καρδιοχειρουργική, στο «Washington Hospital Centre». «Το 
νοσοκοµείο αυτό χαρακτηρίζονταν από τους γνώστες ως το «the 
busiest place on earth». Κάναµε 12 εγχειρήσεις την ηµέρα. Μια 
ηµέρα, θυµάµαι χαρακτηριστικά, πραγµατοποιήσαµε 10 εγχειρήσεις 
καρδιάς και 2 µεταµοσχεύσεις. Εκεί δούλευα από το πρωί έως το 
βράδυ. Όλη την ηµέρα στο χειρουργείο. Εκεί, βέβαια, είχα την ευκαι-
ρία να γνωρίσω και πολλές προσωπικότητες της Αµερικής. Γνώρισα 
όλη τη Washington, σηµαντικούς πολιτικούς, όπως για παράδειγµα 
τον George Bush –τον πατέρα-, διότι χειρουργήσαµε τον γιο του. 
Από την Αµερική δεν πήρα µόνο λαµπρή χειρουργική εµπειρία, αλλά 
και κοινωνική. Και γι' αυτό θα είµαι πάντα ευγνώµων». Το γεγονός 
ότι ο δρόµος µόνο εύκολος δεν ήταν για εκείνον, επιβεβαιώνεται 
από πολλά γεγονότα. Το ένα τρίτο της ειδίκευσής του στην Καρδιο-
χειρουργική, ο Σ. Παττακός το αφιέρωσε στις µεταµοσχεύσεις 
καρδιάς. «Ήµουν Fellow Cardiac Transplantation. Κανείς άλλος δεν 
έχει αυτήν την πιστοποίηση στην Ελλάδα». Στην Ελλάδα, την εποχή 
εκείνη, οι µεταµοσχεύσεις υπήρχαν µόνο ως «ιδέα». «Έκανα το 
λάθος, ένα χρόνο πριν γυρίσω στην Ελλάδα, να έρθω εδώ και να 
δώσω µια οµιλία στο «Υγεία» µε θέµα τις µεταµοσχεύσεις. Το 
αποκαλώ λάθος, γιατί έδωσε ένα trigger στους συναδέλφους ότι 
πρέπει να ασχοληθούν και µε αυτόν τον τοµέα. Λυπάµαι που δεν 
έκανα εγώ την πρώτη µεταµόσχευση στν Ελλάδα, γιατί θα µπορούσε 
να µε είχε κάνει τότε ευρέως γνωστό στον κόσµο. Το έχασα αυτό το 
τρένο. Μετά από τόσα χρόνια, λέω απλά πως δεν πειράζει. Όταν 
ήρθα πια πίσω, είχα κάνει προσωπικά 5 µεταµοσχεύσεις καρδιάς και 
είχα συµµετάσχει γύρω στις 20. Το team µας, στο «Washington 
Hospital Centre» είχε πραγµατοποιήσει την πρώτη ταυτόγχρονη 
µεταµόσχευση καρδιάς και παγκρέατος στον κόσµο. Γυρίζοντας εδώ, 
λοιπόν, βρήκα τον Γ. Τόλη να κάνει µεταµοσχεύσεις καρδιάς, του 
είπα να γίνουµε οµάδα, αλλά αρνήθηκε την πρόταση. Έπειτα, 
πάρθηκε η απόφαση, οι µεταµοσχεύσεις να πραγµατοποιούνται από 
τα δηµόσια νοσοκοµεία. Έτσι η εµπειρία µου στις µεταµοσχεύσεις 
καρδιάς πήγε στον κάλαθο των αχρήστων. Λυπάµαι αλλά δεν είναι το 
τέλος της ζωής. Τις κάνανε άλλοι το ίδιο επιτυχώς. Χαλάλι τους».  
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   Το 1991, µε την επιστροφή του στην Ελλάδα, ξεκινά και η 
συνεργασία του µε το Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Υγεία», αρχικά και 
για κάποιο µικρό διάστηµα στην οµάδα του Γεώργιου Ανδριτσάκη. 
Αυτόνοµα ο Σ. Παττακός χειρουργεί µόνο κάθε Σάββατο απόγευ-
µα. «Το «Υγεία» ήταν τόσο busy που µου παραχώρησε να χειρουρ-
γώ κάθε Σάββατο απόγευµα. Όλη η εβδοµάδα ήταν του Γ. Τόλη, 
Παρασκευές και Σάββατα του Γ. Ανδριτσάκη και τα απογεύµατα 
του Σαββάτου εγώ. Τότε είχε κυκλοφορήσει µάλιστα η φήµη πως 
ένας διάσηµος Καρδιοχειρουργός εξ Αµερικής ονόµατι Παττακός 
είναι τόσο πολυάσχολος που χειρουργεί µέχρι και το Σάββατο το 
βράδυ. Στην πραγµατικότητα, εγώ είχα µόνο ένα χειρουργείο την 
εβδοµάδα». Η «πραγµατικότητα» αυτή βέβαια δεν κράτησε για 
πολύ. «Την πρώτη χρονιά έκανα 56 χειρουργεία, τη δεύτερη 256, 
την τρίτη 450, την πέµπτη 700, ενώ το 1998 έφτασα να έχω κάνει 
880 χειρουργεία. Υπήρχε µια γεωµετρική αύξηση». Σήµερα, ο Σ. 
Παττακός χειρουργεί όπως ο ίδιος αναφέρει περί τα 800 περιστα-
τικά ετησίως, αριθµός που ανταγωνίζεται ή και ξεπενά ακόµη και 

σπουδαία Καρδιοχειρουργικά Κέντρα της 
Ευρώπης. Τίποτα όµως δεν αφέθηκε στην 
τύχη. «Δηµιούργησα µια οµάδα ανθρώπων 
που δουλεύουµε συστηµατικά, η οποία 
αποτελείται από έξι Καρδιολόγους, µόνιµα 
στον όροφο, έξι Καρδιοχειρουργούς και έξι 
Αναισθησιολόγους. Μαζί πραγµατοποιήσαµε 
όλες αυτές τις πρωτιές που έχουν δει το φως 
της δηµοσιότητας κατά καιρούς. 
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Με τον Norman Shumway
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Έκανα την πρώτη εγχείρηση Batista στην Ελλάδα, την πρώτη 
εγχείρηση απινιδωτή, πλαστικές µιτροειδούς, τις πρώτες εγχειρήσεις 
σε πάλλουσα καρδιά το 1998, τεχνική που δεν µε κέρδισε και δεν µε 
ενδιέφερε να συνεχίσω. Σήµερα, το ενδιαφέρον της οµάδας επικε-
ντρώνεται στα στεφανιαία, στις πλαστικές µιτροειδούς, στα ανευρύ-
σµατα τόξου, στη ροµποτική Καρδιοχειρουργική, που πιστεύω πως θα 
εξελιχθεί ραγδαία την επόµενη δεκαετία, και τις εγχειρήσεις TAVI». 

   Αν και εντυπωσιακές, οι πρωτιές δεν φαίνεται να κερδίζουν έδα-
φος στην προσωπικότητά του. «Δεν έχει σηµασία αν έκανες «το 
πρώτο στην Ελλάδα» αλλά τι κάνεις ουσιαστικά. Η δική µας «ουσία» 
έγκειται στο ότι µας αγάπησαν και αγαπήσαµε τον κόσµο, τους Καρ-
διολόγους και τους φίλους µας. Μπορεί να µην έχω την τύχη και την 
τιµή να είµαι στον «Ευαγγελισµό» για να µπορώ να εκπαιδεύω νέους 
συναδέλφους, αλλά έχω την τύχη να έχω δηµιουργήσει ένα team 
50ρηδων που χειρουργεί µε άριστα αποτελέσµατα, µε 99% επιτυχία. 
Δεν είµαι καλύτερος από κάποιον άλλο, αλλά έχω δίπλα µου µια 
εξαιρετική οµάδα. Και αυτό µε κάνει να νιώθω υπεροχή». Η παλιά 
φήµη περί πολυάσχολου διάσηµου Καρδιοχειρουργού εξ Αµερικής 

οονόµατι Παττακού, δεν είναι πια απλά φήµη. Στον 5  όροφο του 
Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου «Υγεία», στο γραφείο του  Στρατή 
Παττακού, η επιτυχία δεν φέρει µόνο το δικό του όνοµα. «Ό,τι είµαι 
σήµερα, το χρωστάω σε πολλούς ανθρώπους. Το οφείλω στο Robert 
Wallace του Νοσοκοµείου Georgetown που δίπλα του έκανα Γενική 
Χειρουργική και Καρδιοχειρουργική. Το οφείλω στον Jorge Garcia, ο 
οποίος µε ανέδειξε ως Καρδιοχειρουργό στο «Washington Hospital 
Centre». Το οφείλω στον Καθηγητή Γρ. Σκαλκέα που µε έµαθε Γενική 
Χειρουργική στο «Λαϊκό». Το οφείλω στους γονείς µου που στήριξαν 
όλες τις αποφάσεις µου. Και βέβαια στην οικογένεια µου, που µου 
χάρισε ισορροπία». 

   Το µέλλον της Καρδιοχειρουργικής δεν φαίνεται να τον απασχολεί 
ιδιαίτερα. Αφήνει στις νέες γενιές να γράψουν τα καινούρια λαµπρά 
της κεφάλαια. «Μπορεί ο καθένας από εµάς να θεωρεί ότι είναι κάτι 
το σπουδαίο, αλλά πολλά χρόνια αργότερα θα φανεί τι κάναµε και τι 
δεν κάναµε. Είµαστε όλοι γιατροί ίσοι µεταξύ µας –δεν υπερέχουµε 
των άλλων ειδικοτήτων. Πρωτοπορία είναι να µπορείς, όταν φύγεις 
πια από τούτη τη ζωή, να πεις ότι τουλάχιστον στάθηκα δίπλα στον 
άνθρωπο που πονούσε και στην κόρη του που έκλαιγε». 

Δηµοσίευση από την περίοδο της ειδίκευσής του
στην Γενική Χειρουργική, στο τµήµα του Καθ. Γρηγόρη Σκαλκέα

Απόστολος 
Τσολάκης 

   «Γεννήθηκα και µεγάλωσα στη Λάρισα… Αργότερα, µετακοµίσαµε 
µε τους γονείς µου στο Ίλιον, στην Αθήνα, όπου και ολοκλήρωσα, 
τις Γυµνασιακές µου σπουδές… Υπήρξα αριστούχος µαθητής και η 
επιλογή της Ιατρικής ήταν απόλυτα συνυφασµένη µε αυτό το γεγο-
νός… Εισάχθηκα σε δυο σχολές, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-
µίου Πατρών και τη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης… 
Επέλεξα την πρώτη…»

   «Η πρώτη επαφή µου µε την Καρδιοχειρουργική έγινε κατά τη 
διάρκεια της στρατιωτικής µου θητείας, στο 401 Στρατιωτικό 
Νοσοκοµείο Αθηνών, όταν και βρέθηκα στη Θωρακοχειρουργική 
Κλινική, κάνοντας ταυτόχρονα την ειδίκευσή µου στη Γενική 
Χειρουργική… Γοητεύτηκα από τη δυναµική και τις δυνατότητες 
της… Κατόπιν, ολοκλήρωσα την ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική 
στο Νοσοκοµείο «Μεταξά» υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή 
Βασίλειου Γεωργούλη, όπου και παρέµεινα για την ειδίκευση στη 
Θωρακοχειρουργική στην κλινική του Δρ. Γεώργιου Αντύπα…» 

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Λάρισα, 13 Φεβρουαρίου 1960
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών, Ρίο, 1977 - 1983
Στρατιωτική θητεία, 401 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών και ειδίκευση στη 
Γενική Χειρουργική, 1983 - 1984
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Μεταξά», Πειραιάς, 1984 - 1985
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Μεταξά», 1985 - 1988
Ειδίκευση στην Παιδοκαρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο Παίδων 
«Αγία Σοφία», 1988 - 1989
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», 1989 – 1991
Διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου «Καποδιστριακό» Αθηνών, 1990
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Υγεία», 1991 – 1997
Αναπληρωτής Διευθυντής, Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσηλευτήριο 
«Υγεία», 1997 – σήµερα

   «Τον Ιανουάριο του 1989, ξεκίνησα πια την εκπαίδευσή µου στην 
Παιδοκαρδιοχειρουργική στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία», µε 
Διευθυντή τον Ιωάννη Στήνιο για να ολοκληρώσω στο Νοσοκοµείο 
«Ιπποκράτειο» στην Καρδιοχειρουργική Κλινική που τελούσε υπό τη 
Διεύθυνση του Εµµανουήλ Χλαπουτάκη…» 
 
   «Το Δεκέµβριο του 1990, ολοκλήρωσα τη Διδακτορική Διατριβή 
µου και ανακηρύχθηκα Διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ 
ένα χρόνο αργότερα, απέκτησα και τον τίτλο ειδίκευσης του Καρδιο-
Θωρακοχειρουργού… Έκτοτε και µέχρι σήµερα, συνεργάζοµαι µε το 
Νοσηλευτήριο «Υγεία», αρχικά ως βοηθός του Γεώργιου Ανδριτσά-
κη έως και τον Ιούλιο του 1992 και στη συνέχεια, µε τον Στρατή 
Παττακό, στην κλινική του οποίου ανέλαβα θέση Αναπληρωτή 
Διευθυντή, το 1997…»

   «Από το 1994 έως και σήµερα, έχω πραγµατοποιήσει περί τις 
400 επεµβάσεις «ανοιχτής» καρδιάς, ως ανεξάρτητος Καρδιοχει-
ρουργός, ενώ έχω συµµετάσχει σε περισσότερες από 10.000 
επεµβάσεις… Προσπάθησα και προσπαθώ πάντα να παραµένω 
ενηµερωµένος αναφορικά µε τις εξελίξεις στην ειδικότητά µας και 
για το σκοπό αυτό µετεκπαιδεύοµαι συχνά στο εξωτερικό… Από το 
1996 έως και το 2010, έχω επισκεφτεί διάφορα κέντρα της 
Αµερικής και της Ευρώπης…»    

   «Αισθάνοµαι τυχερός γιατί είχα την ευκαιρία, στη διάρκεια της 
καριέρας µου, να συνεργαστώ µε Καρδιοχειρουργούς που 
αποτελούν Ιστορία της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής, όπως οι 
Γεώργιος Ανδριτσάκης, Γεώργιος Τόλης, Δηµήτριος Μπουλαφέντης, 
αλλά και άλλους νεότερους όπως οι Γεώργιος Οικονοµόπουλος, 
Γεώργιος Μάκος και άλλοι… Από τον κάθε έναν, έµαθα κι ένα 
σπουδαίο µάθηµα, κράτησα µια σπουδαία συµβουλή που τόσο 
χρήσιµη αποδεικνύεται στην καθηµερινή µου πρακτική…»    

Αναπληρωτής Διευθυντής, Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσηλευτήριο «Υγεία» 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
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   Το 1991, µε την επιστροφή του στην Ελλάδα, ξεκινά και η 
συνεργασία του µε το Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Υγεία», αρχικά και 
για κάποιο µικρό διάστηµα στην οµάδα του Γεώργιου Ανδριτσάκη. 
Αυτόνοµα ο Σ. Παττακός χειρουργεί µόνο κάθε Σάββατο απόγευ-
µα. «Το «Υγεία» ήταν τόσο busy που µου παραχώρησε να χειρουρ-
γώ κάθε Σάββατο απόγευµα. Όλη η εβδοµάδα ήταν του Γ. Τόλη, 
Παρασκευές και Σάββατα του Γ. Ανδριτσάκη και τα απογεύµατα 
του Σαββάτου εγώ. Τότε είχε κυκλοφορήσει µάλιστα η φήµη πως 
ένας διάσηµος Καρδιοχειρουργός εξ Αµερικής ονόµατι Παττακός 
είναι τόσο πολυάσχολος που χειρουργεί µέχρι και το Σάββατο το 
βράδυ. Στην πραγµατικότητα, εγώ είχα µόνο ένα χειρουργείο την 
εβδοµάδα». Η «πραγµατικότητα» αυτή βέβαια δεν κράτησε για 
πολύ. «Την πρώτη χρονιά έκανα 56 χειρουργεία, τη δεύτερη 256, 
την τρίτη 450, την πέµπτη 700, ενώ το 1998 έφτασα να έχω κάνει 
880 χειρουργεία. Υπήρχε µια γεωµετρική αύξηση». Σήµερα, ο Σ. 
Παττακός χειρουργεί όπως ο ίδιος αναφέρει περί τα 800 περιστα-
τικά ετησίως, αριθµός που ανταγωνίζεται ή και ξεπενά ακόµη και 

σπουδαία Καρδιοχειρουργικά Κέντρα της 
Ευρώπης. Τίποτα όµως δεν αφέθηκε στην 
τύχη. «Δηµιούργησα µια οµάδα ανθρώπων 
που δουλεύουµε συστηµατικά, η οποία 
αποτελείται από έξι Καρδιολόγους, µόνιµα 
στον όροφο, έξι Καρδιοχειρουργούς και έξι 
Αναισθησιολόγους. Μαζί πραγµατοποιήσαµε 
όλες αυτές τις πρωτιές που έχουν δει το φως 
της δηµοσιότητας κατά καιρούς. 
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Με τον Norman Shumway

647

Έκανα την πρώτη εγχείρηση Batista στην Ελλάδα, την πρώτη 
εγχείρηση απινιδωτή, πλαστικές µιτροειδούς, τις πρώτες εγχειρήσεις 
σε πάλλουσα καρδιά το 1998, τεχνική που δεν µε κέρδισε και δεν µε 
ενδιέφερε να συνεχίσω. Σήµερα, το ενδιαφέρον της οµάδας επικε-
ντρώνεται στα στεφανιαία, στις πλαστικές µιτροειδούς, στα ανευρύ-
σµατα τόξου, στη ροµποτική Καρδιοχειρουργική, που πιστεύω πως θα 
εξελιχθεί ραγδαία την επόµενη δεκαετία, και τις εγχειρήσεις TAVI». 

   Αν και εντυπωσιακές, οι πρωτιές δεν φαίνεται να κερδίζουν έδα-
φος στην προσωπικότητά του. «Δεν έχει σηµασία αν έκανες «το 
πρώτο στην Ελλάδα» αλλά τι κάνεις ουσιαστικά. Η δική µας «ουσία» 
έγκειται στο ότι µας αγάπησαν και αγαπήσαµε τον κόσµο, τους Καρ-
διολόγους και τους φίλους µας. Μπορεί να µην έχω την τύχη και την 
τιµή να είµαι στον «Ευαγγελισµό» για να µπορώ να εκπαιδεύω νέους 
συναδέλφους, αλλά έχω την τύχη να έχω δηµιουργήσει ένα team 
50ρηδων που χειρουργεί µε άριστα αποτελέσµατα, µε 99% επιτυχία. 
Δεν είµαι καλύτερος από κάποιον άλλο, αλλά έχω δίπλα µου µια 
εξαιρετική οµάδα. Και αυτό µε κάνει να νιώθω υπεροχή». Η παλιά 
φήµη περί πολυάσχολου διάσηµου Καρδιοχειρουργού εξ Αµερικής 

οονόµατι Παττακού, δεν είναι πια απλά φήµη. Στον 5  όροφο του 
Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου «Υγεία», στο γραφείο του  Στρατή 
Παττακού, η επιτυχία δεν φέρει µόνο το δικό του όνοµα. «Ό,τι είµαι 
σήµερα, το χρωστάω σε πολλούς ανθρώπους. Το οφείλω στο Robert 
Wallace του Νοσοκοµείου Georgetown που δίπλα του έκανα Γενική 
Χειρουργική και Καρδιοχειρουργική. Το οφείλω στον Jorge Garcia, ο 
οποίος µε ανέδειξε ως Καρδιοχειρουργό στο «Washington Hospital 
Centre». Το οφείλω στον Καθηγητή Γρ. Σκαλκέα που µε έµαθε Γενική 
Χειρουργική στο «Λαϊκό». Το οφείλω στους γονείς µου που στήριξαν 
όλες τις αποφάσεις µου. Και βέβαια στην οικογένεια µου, που µου 
χάρισε ισορροπία». 

   Το µέλλον της Καρδιοχειρουργικής δεν φαίνεται να τον απασχολεί 
ιδιαίτερα. Αφήνει στις νέες γενιές να γράψουν τα καινούρια λαµπρά 
της κεφάλαια. «Μπορεί ο καθένας από εµάς να θεωρεί ότι είναι κάτι 
το σπουδαίο, αλλά πολλά χρόνια αργότερα θα φανεί τι κάναµε και τι 
δεν κάναµε. Είµαστε όλοι γιατροί ίσοι µεταξύ µας –δεν υπερέχουµε 
των άλλων ειδικοτήτων. Πρωτοπορία είναι να µπορείς, όταν φύγεις 
πια από τούτη τη ζωή, να πεις ότι τουλάχιστον στάθηκα δίπλα στον 
άνθρωπο που πονούσε και στην κόρη του που έκλαιγε». 

Δηµοσίευση από την περίοδο της ειδίκευσής του
στην Γενική Χειρουργική, στο τµήµα του Καθ. Γρηγόρη Σκαλκέα

Απόστολος 
Τσολάκης 

   «Γεννήθηκα και µεγάλωσα στη Λάρισα… Αργότερα, µετακοµίσαµε 
µε τους γονείς µου στο Ίλιον, στην Αθήνα, όπου και ολοκλήρωσα, 
τις Γυµνασιακές µου σπουδές… Υπήρξα αριστούχος µαθητής και η 
επιλογή της Ιατρικής ήταν απόλυτα συνυφασµένη µε αυτό το γεγο-
νός… Εισάχθηκα σε δυο σχολές, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-
µίου Πατρών και τη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης… 
Επέλεξα την πρώτη…»

   «Η πρώτη επαφή µου µε την Καρδιοχειρουργική έγινε κατά τη 
διάρκεια της στρατιωτικής µου θητείας, στο 401 Στρατιωτικό 
Νοσοκοµείο Αθηνών, όταν και βρέθηκα στη Θωρακοχειρουργική 
Κλινική, κάνοντας ταυτόχρονα την ειδίκευσή µου στη Γενική 
Χειρουργική… Γοητεύτηκα από τη δυναµική και τις δυνατότητες 
της… Κατόπιν, ολοκλήρωσα την ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική 
στο Νοσοκοµείο «Μεταξά» υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή 
Βασίλειου Γεωργούλη, όπου και παρέµεινα για την ειδίκευση στη 
Θωρακοχειρουργική στην κλινική του Δρ. Γεώργιου Αντύπα…» 

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Λάρισα, 13 Φεβρουαρίου 1960
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών, Ρίο, 1977 - 1983
Στρατιωτική θητεία, 401 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών και ειδίκευση στη 
Γενική Χειρουργική, 1983 - 1984
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Μεταξά», Πειραιάς, 1984 - 1985
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Μεταξά», 1985 - 1988
Ειδίκευση στην Παιδοκαρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο Παίδων 
«Αγία Σοφία», 1988 - 1989
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», 1989 – 1991
Διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου «Καποδιστριακό» Αθηνών, 1990
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Υγεία», 1991 – 1997
Αναπληρωτής Διευθυντής, Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσηλευτήριο 
«Υγεία», 1997 – σήµερα

   «Τον Ιανουάριο του 1989, ξεκίνησα πια την εκπαίδευσή µου στην 
Παιδοκαρδιοχειρουργική στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία», µε 
Διευθυντή τον Ιωάννη Στήνιο για να ολοκληρώσω στο Νοσοκοµείο 
«Ιπποκράτειο» στην Καρδιοχειρουργική Κλινική που τελούσε υπό τη 
Διεύθυνση του Εµµανουήλ Χλαπουτάκη…» 
 
   «Το Δεκέµβριο του 1990, ολοκλήρωσα τη Διδακτορική Διατριβή 
µου και ανακηρύχθηκα Διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ 
ένα χρόνο αργότερα, απέκτησα και τον τίτλο ειδίκευσης του Καρδιο-
Θωρακοχειρουργού… Έκτοτε και µέχρι σήµερα, συνεργάζοµαι µε το 
Νοσηλευτήριο «Υγεία», αρχικά ως βοηθός του Γεώργιου Ανδριτσά-
κη έως και τον Ιούλιο του 1992 και στη συνέχεια, µε τον Στρατή 
Παττακό, στην κλινική του οποίου ανέλαβα θέση Αναπληρωτή 
Διευθυντή, το 1997…»

   «Από το 1994 έως και σήµερα, έχω πραγµατοποιήσει περί τις 
400 επεµβάσεις «ανοιχτής» καρδιάς, ως ανεξάρτητος Καρδιοχει-
ρουργός, ενώ έχω συµµετάσχει σε περισσότερες από 10.000 
επεµβάσεις… Προσπάθησα και προσπαθώ πάντα να παραµένω 
ενηµερωµένος αναφορικά µε τις εξελίξεις στην ειδικότητά µας και 
για το σκοπό αυτό µετεκπαιδεύοµαι συχνά στο εξωτερικό… Από το 
1996 έως και το 2010, έχω επισκεφτεί διάφορα κέντρα της 
Αµερικής και της Ευρώπης…»    

   «Αισθάνοµαι τυχερός γιατί είχα την ευκαιρία, στη διάρκεια της 
καριέρας µου, να συνεργαστώ µε Καρδιοχειρουργούς που 
αποτελούν Ιστορία της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής, όπως οι 
Γεώργιος Ανδριτσάκης, Γεώργιος Τόλης, Δηµήτριος Μπουλαφέντης, 
αλλά και άλλους νεότερους όπως οι Γεώργιος Οικονοµόπουλος, 
Γεώργιος Μάκος και άλλοι… Από τον κάθε έναν, έµαθα κι ένα 
σπουδαίο µάθηµα, κράτησα µια σπουδαία συµβουλή που τόσο 
χρήσιµη αποδεικνύεται στην καθηµερινή µου πρακτική…»    

Αναπληρωτής Διευθυντής, Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσηλευτήριο «Υγεία» 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

2001-2013Έβδοµη Περίοδος, της «απογείωσης» 2001 - 2013
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Μπουµπούλης 

Βιογραφικό

Αναπληρωτής Διευθυντής, Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσηλευτήριο «Υγεία» 

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, 
1978 - 1985
Στρατιωτική θητεία, 1985 - 1986
Υπηρεσία Υπαίθρου, 1986 - 1987
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, 404 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο, 
Λάρισα, 1987 - 1988
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
Πατρών, Ρίο, 1988 - 1990
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Freeman», 
Newcastle, Αγγλία, 1990 – 1994
Συνεργάτης Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών, Ρίο, 
1994 – 1995
Επιµελητής Α', Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσηλευτήριο 
«Υγεία», Αθήνα, 1996 – 1999
Αναπληρωτής Διευθυντής, Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, 
Νοσηλευτήριο «Υγεία», 1999 – σήµερα
Διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Πατρών, 2000

   «Αναχωρητής υπήρξα από τα πρώτα χρόνια της ζωής µου… Ο πατέρας 
µου δούλευε ως υπάλληλος στο σιδηροδροµικό δίκτυο και οι µετακινήσεις 
µας ήταν συχνές και άβολες… Γεννήθηκα στα Λεχαινά, έκανα την πρώτη 
τάξη του Λυκείου στην Κυπαρισσία, της δεύτερη στο Άργος και τελικά 
αποφοίτησα από το 14ο Λύκειο της Πλάκας, στην Αθήνα… Από µικρός 
έµαθα να προσαρµόζοµαι εύκολα, ό,τι κι αν οι συνθήκες επέβαλλαν… Η 
ικανότητα αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιµη στην πορεία της ζωής 
µου…» Κρατώ πάντα µια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά µου για τα Λεχαινά… 
Κι αυτό γιατί, ίσως, υποσυνείδητα, εκεί γεννήθηκε η απόφασή µου να γίνω 
γιατρός… Ήµουν µαθητής του Δηµοτικού ακόµη, όταν ένας γείτονας 
ξεγεννούσε µια αγελάδα του… Έτρεξα να τον βοηθήσω, χωρίς να ξέρω καν 
τον τρόπο… Είχα ήδη γοητευθεί από το θαύµα της ζωής…» 
 
   «Η αποτυχία µου να εισαχθώ σε κάποια από τις Ιατρικές Σχολές στην 
Ελλάδα, δεν µε πτόησε… Άλλωστε, είχα µάθει στις µετακινήσεις… Έφυγα, 
λοιπόν, για την Ιταλία… Τα πρώτα χρόνια ήταν σαφώς δύσκολα, λόγω της 
γλώσσας, καθώς οι εξετάσεις εκεί δεν ήταν γραπτές, αλλά προφορικές… 
Παράλληλα, η κατάσταση της χώρας ήταν ρευστή, αφού είχε προηγηθεί ο 
Γαλλικός Μάης, που επηρέασε ιδιαίτερα την Ιταλία… Παρά τις όποιες 
δυσκολίες, βέβαια, οι ανταµοιβές δεν έλειπαν… Φοιτητής στο πέµπτο έτος 
ήµουν, όταν κλήθηκα να κάνω πρακτική στην Κλινική Χειρουργικής Καρδιάς, 
Θώρακα και Αγγείων… Την πρώτη κιόλας ηµέρα δήλωσα πως θα γινόµουν 
Καρδιοχειρουργός…»

   «Ξεκίνησα ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, όντας στην Ιταλία, µε την 
πεποίθηση ότι η αναγνώριση του τίτλου ειδικότητας θα ήταν εύκολη 
υπόθεση στην Ελλάδα… Μετά από τρία χρόνια, συνειδητοποίησα πως κάτι 
τέτοιο δεν ίσχυε και επέστρεψα στην Ελλάδα, όπου βρέθηκα και πάλι στο 
µηδέν... Εν τέλει, ειδικεύτηκα στη Γενική Χειρουργική στο Γενικό 
Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Αθηνών, ενώ µετέπειτα µετακινήθηκα στο 
Νοσοκοµείο «Σωτηρία», για την Θωρακοχειρουργική, στην κλινική του 
Ιωάννη Ζορµπά...Δεν ξέρω αν είναι τύχη ή συγκυρία που βρέθηκα στο 
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» για τα χρόνια ειδίκευσης στην 
Καρδιοχειρουργική, δίπλα στον Εµµανουήλ Χλαπουτάκη… Άλλωστε, η 
θητεία µου στο εν λόγω ίδρυµα, καθόρισε και το µέλλον µου ως 
Καρδιοχειρουργού… Εκεί, γνώρισα το Νικόλαο Σφύρα, ο οποίος µε σύστησε 
στον Γεώργιο Ανδριτσάκη, µε τον οποίο χειρουργούσε -ως βοηθός του- 
στο Νοσηλευτήριο «Υγεία»… Κάπως έτσι, πολύ απλά, βρέθηκα το 2000 να 
συνεργάζοµαι κι εγώ µαζί του… Με την αποχώρησή του, η συνεργασία µου 
συνεχίστηκε και συνεχίζεται έως και σήµερα… Είναι ευλογία που µπόρεσα 
στη ζωή µου να συνεργαστώ µε τον Γ. Ανδριτσάκη… Είναι, αδιαµφισβήτητα, 
ένας από τους κορυφαίους δασκάλους Έλληνες Καρδιοχειρουργούς…»

   «Στη δική µου ζωή, δεν θα άλλαζα ούτε µια µέρα… Ούτε µια απόφαση… 
Ωστόσο, δεν θα ήµουν ικανοποιηµένος, αν τα παιδιά µου επέλεγαν να 
ασχοληθούν µε την Ιατρική… Εδώ και χρόνια, φεύγω από το σπίτι ενώ 
εκείνα κοιµούνται, κι όταν επιστρέφω έχουν ήδη αποκοιµηθεί… Δεν µου 
αρέσει να δραµατοποιώ τα πράγµατα… Όταν αποφασίζεις να γίνεις γιατρός, 
γνωρίζεις εκ προοιµίου τις συνέπειες αυτής της απόφασης… Το γεγονός, 
όµως, ότι δεν µπορώ να είµαι δίπλα τους, όταν µε χρειάζονται, µε 
πικραίνει… Αν δεν υπήρχαν και οι στιγµές επιτυχίας στο χειρουργείο, οι 
ισορροπίες θα ήταν εύθραυστες… Οι ασθενείς λειτουργούν καταλυτικά στη 
ζωή ενός Καρδιοχειρουργού…» 

Επιµελητής, Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, 
Νοσηλευτήριο «Υγεία» 

Σπ. Τουντόπουλος - Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Λεχαινά Ηλείας, 14-8- 1951
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Μπολόνια, Ιταλία, 1979- 1986
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Αθηνών, 
Αθήνα, 1991 - 1993
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Σωτηρία», Αθήνα, 1994 - 1996
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 1996 – 1999
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Υγεία», Αθήνα, 2000 – 2004
Επιµελητής Α', Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσηλευτήριο «Υγεία», 
Αθήνα, 2004 - σήµερα 

Σπύρος 
Τουντόπουλος 

Στέφανος
Καλκατζής

   «Εισήχθηκα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου «Καποδιστριακό» 
Αθηνών, το 1978… Η Ιατρική ήταν η µοναδική επιλογή µου, καθώς 
επρόκειτο για µια απόφαση που έλαβα σε νεαρή ηλικία… Εξίσου ισχυρή 
ήταν και η απόφασή µου για την Χειρουργική ειδικότητα…Με την 
ολοκλήρωση των σπουδών µου, υπηρέτησα τη στρατιωτική µου θητεία και 
ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική, στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός»… Παρέµεινα εκεί και για την ειδίκευση στην 
Καρδιοχειρουργική, εβρισκόµενος στην κλινική του Καθηγητή Νικόλαου 
Έξαρχου, ενός εκ των πρωτοπόρων Ελλήνων Χειρουργών που 
πραγµατοποίησαν τις πρώτες «κλειστές» επεµβάσεις καρδιάς, ανοίγοντας το 
δρόµο για το µέλλον της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής…» 
 
   «Από το 1994, έτος που έλαβα τίτλο ειδικότητας, ξεκίνησα την 
επαγγελµατική µου σταδιοδροµία, στον ιδιωτικό τοµέα… Αρχικά και για ένα 
έτος, εργάστηκα στο Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική» στην Αθήνα, βρέθηκα 
για άλλο ένα χρόνο στο Νοσηλευτήριο «Απολλώνειο» στο Ψυχικό, ενώ από 
το 1996 και µέχρι σήµερα βρίσκοµαι στο Νοσηλευτήριο «Υγεία», ως 
συνεργάτης της οµάδας του Στρατή Παττακού, αλλά και ως ανεξάρτητος 
Καρδιοχειρουργός…Ο ελεύθερος µου χρόνος µοιράζεται ανάµεσα στην 
οικογένεια και τη λογοτεχνία, η οποία µετά την Καρδιοχειρουργική είναι η 
µεγάλη αδυναµία της ζωής µου… Μάλιστα, είµαι µέλος της Εταιρείας 
Ελλήνων Λογοτεχνών, θέση ιδιαίτερα τιµητική για εµένα…»

Επιµελητής, Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, 
Νοσηλευτήριο «Υγεία» 

Τόπος γέννησης, Αθήνα, Αύγουστος 1960
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, Αθήνα, 1978 - 1984
Στρατιωτική θητεία, 1984 - 1986
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 1986 - 1990 
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 1990 - 1993
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική», 
Αθήνα, 1994 - 1995
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Απολλώνειο», Αθήνα, 1995 – 1996 
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Υγεία», Αθήνα, 1996 - σήµερα

Στ. Καλκατζής - Βιογραφικό

Στέφανος
Καλκατζής

   «Όσο θυµάµαι τον εαυτό µου, ήθελα να εµπλακώ µε την Ιατρική 
επιστήµη… Γι' αυτό και η εισαγωγή µου στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου της Αθήνας αποτέλεσε για εµένα το επιστέγασµα 
µιας επίπονης προσπάθειας, στην οποία αφιερώθηκα εξ ολοκλήρου 
κατά τη διάρκεια των µαθητικών µου χρόνων…»

   «Η ίδια αίσθηση, απόλυτης αφοσίωσης, µε οδήγησε και στην 
Καρδιοχειρουργική… Ειδικεύτηκα στη Γενική Χειρουργική, αρχικά 
στο 404 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο για ένα έτος και µετέπειτα στη 
Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Πατρών για 
τα επόµενα δυο έτη… Το επόµενό µου βήµα ήταν να φύγω για 
µετεκπαίδευση στο εξωτερικό… Από το 1990 και για µια τετραετία, 
βρέθηκα στο Νοσοκοµείο «Freeman», στο Newcastle του Ηνωµένου 
Βασιλείου, από όπου κι έλαβα τίτλο ειδίκευσης στην 
Καρδιοχειρουργική…» 

   «Με την επιστροφή µου στην Ελλάδα, συνεργάστηκα µε την 
Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου Πατρών, στο Ρίο, για ένα έτος… Εκεί αργότερα, το 
2000, ολοκλήρωσα και τη Διδακτορική Διατριβή µου…»

   «Από το 1995, συνεργάζοµαι µε τη Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική 
του Νοσηλευτηρίου «Υγεία», ως µέλος της οµάδας του Στρατή 
Παττακού… Από το 1999, µάλιστα κατέχω θέση Αναπληρωτή 
Διευθυντή… Βέβαια, η συνεργασία µου µε το ίδρυµα περιλαµβάνει 
και τη διενέργεια χειρουργείων από πλευράς µου, ως ανεξάρτητος 
Καρδιοχειρουργός…»    

   «Στην προσπάθειά µου να µετεκπαιδευτώ σε νεότερες τεχνικές, µε 
οδήγησε σε επισκέψεις σε διάφορα κέντρα του εξωτερικού… 
Εκπαιδεύτηκα στην τεχνική της πάλλουσας καρδιάς στη Νέα Υόρκη 
το 1998, στην τεχνική της επιδιόρθωσης µιτροειδούς βαλβίδας στο 
Παρίσι το 2002, στο LV Reshaping στο Μιλάνο το 2003, στη 
Ροµποτική Χειρουργική στο Στρασβούργο το 2007, στην κατάλυση 
της AF ablation στη Λουµπλιάνα το 2009, στην επιδιόρθωση της 
µιτροειδούς βαλβίδας στο Βέλγιο το 2010 και στην τεχνική TAVI στη 
Λειψία το 2010, τεχνική στην οποία εµπλέκοµαι έκτοτε ενεργά…»    
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Μπουµπούλης 

Βιογραφικό

Αναπληρωτής Διευθυντής, Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσηλευτήριο «Υγεία» 

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, 
1978 - 1985
Στρατιωτική θητεία, 1985 - 1986
Υπηρεσία Υπαίθρου, 1986 - 1987
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, 404 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο, 
Λάρισα, 1987 - 1988
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
Πατρών, Ρίο, 1988 - 1990
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Freeman», 
Newcastle, Αγγλία, 1990 – 1994
Συνεργάτης Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών, Ρίο, 
1994 – 1995
Επιµελητής Α', Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσηλευτήριο 
«Υγεία», Αθήνα, 1996 – 1999
Αναπληρωτής Διευθυντής, Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, 
Νοσηλευτήριο «Υγεία», 1999 – σήµερα
Διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Πατρών, 2000

   «Αναχωρητής υπήρξα από τα πρώτα χρόνια της ζωής µου… Ο πατέρας 
µου δούλευε ως υπάλληλος στο σιδηροδροµικό δίκτυο και οι µετακινήσεις 
µας ήταν συχνές και άβολες… Γεννήθηκα στα Λεχαινά, έκανα την πρώτη 
τάξη του Λυκείου στην Κυπαρισσία, της δεύτερη στο Άργος και τελικά 
αποφοίτησα από το 14ο Λύκειο της Πλάκας, στην Αθήνα… Από µικρός 
έµαθα να προσαρµόζοµαι εύκολα, ό,τι κι αν οι συνθήκες επέβαλλαν… Η 
ικανότητα αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιµη στην πορεία της ζωής 
µου…» Κρατώ πάντα µια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά µου για τα Λεχαινά… 
Κι αυτό γιατί, ίσως, υποσυνείδητα, εκεί γεννήθηκε η απόφασή µου να γίνω 
γιατρός… Ήµουν µαθητής του Δηµοτικού ακόµη, όταν ένας γείτονας 
ξεγεννούσε µια αγελάδα του… Έτρεξα να τον βοηθήσω, χωρίς να ξέρω καν 
τον τρόπο… Είχα ήδη γοητευθεί από το θαύµα της ζωής…» 
 
   «Η αποτυχία µου να εισαχθώ σε κάποια από τις Ιατρικές Σχολές στην 
Ελλάδα, δεν µε πτόησε… Άλλωστε, είχα µάθει στις µετακινήσεις… Έφυγα, 
λοιπόν, για την Ιταλία… Τα πρώτα χρόνια ήταν σαφώς δύσκολα, λόγω της 
γλώσσας, καθώς οι εξετάσεις εκεί δεν ήταν γραπτές, αλλά προφορικές… 
Παράλληλα, η κατάσταση της χώρας ήταν ρευστή, αφού είχε προηγηθεί ο 
Γαλλικός Μάης, που επηρέασε ιδιαίτερα την Ιταλία… Παρά τις όποιες 
δυσκολίες, βέβαια, οι ανταµοιβές δεν έλειπαν… Φοιτητής στο πέµπτο έτος 
ήµουν, όταν κλήθηκα να κάνω πρακτική στην Κλινική Χειρουργικής Καρδιάς, 
Θώρακα και Αγγείων… Την πρώτη κιόλας ηµέρα δήλωσα πως θα γινόµουν 
Καρδιοχειρουργός…»

   «Ξεκίνησα ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, όντας στην Ιταλία, µε την 
πεποίθηση ότι η αναγνώριση του τίτλου ειδικότητας θα ήταν εύκολη 
υπόθεση στην Ελλάδα… Μετά από τρία χρόνια, συνειδητοποίησα πως κάτι 
τέτοιο δεν ίσχυε και επέστρεψα στην Ελλάδα, όπου βρέθηκα και πάλι στο 
µηδέν... Εν τέλει, ειδικεύτηκα στη Γενική Χειρουργική στο Γενικό 
Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Αθηνών, ενώ µετέπειτα µετακινήθηκα στο 
Νοσοκοµείο «Σωτηρία», για την Θωρακοχειρουργική, στην κλινική του 
Ιωάννη Ζορµπά...Δεν ξέρω αν είναι τύχη ή συγκυρία που βρέθηκα στο 
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» για τα χρόνια ειδίκευσης στην 
Καρδιοχειρουργική, δίπλα στον Εµµανουήλ Χλαπουτάκη… Άλλωστε, η 
θητεία µου στο εν λόγω ίδρυµα, καθόρισε και το µέλλον µου ως 
Καρδιοχειρουργού… Εκεί, γνώρισα το Νικόλαο Σφύρα, ο οποίος µε σύστησε 
στον Γεώργιο Ανδριτσάκη, µε τον οποίο χειρουργούσε -ως βοηθός του- 
στο Νοσηλευτήριο «Υγεία»… Κάπως έτσι, πολύ απλά, βρέθηκα το 2000 να 
συνεργάζοµαι κι εγώ µαζί του… Με την αποχώρησή του, η συνεργασία µου 
συνεχίστηκε και συνεχίζεται έως και σήµερα… Είναι ευλογία που µπόρεσα 
στη ζωή µου να συνεργαστώ µε τον Γ. Ανδριτσάκη… Είναι, αδιαµφισβήτητα, 
ένας από τους κορυφαίους δασκάλους Έλληνες Καρδιοχειρουργούς…»

   «Στη δική µου ζωή, δεν θα άλλαζα ούτε µια µέρα… Ούτε µια απόφαση… 
Ωστόσο, δεν θα ήµουν ικανοποιηµένος, αν τα παιδιά µου επέλεγαν να 
ασχοληθούν µε την Ιατρική… Εδώ και χρόνια, φεύγω από το σπίτι ενώ 
εκείνα κοιµούνται, κι όταν επιστρέφω έχουν ήδη αποκοιµηθεί… Δεν µου 
αρέσει να δραµατοποιώ τα πράγµατα… Όταν αποφασίζεις να γίνεις γιατρός, 
γνωρίζεις εκ προοιµίου τις συνέπειες αυτής της απόφασης… Το γεγονός, 
όµως, ότι δεν µπορώ να είµαι δίπλα τους, όταν µε χρειάζονται, µε 
πικραίνει… Αν δεν υπήρχαν και οι στιγµές επιτυχίας στο χειρουργείο, οι 
ισορροπίες θα ήταν εύθραυστες… Οι ασθενείς λειτουργούν καταλυτικά στη 
ζωή ενός Καρδιοχειρουργού…» 

Επιµελητής, Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, 
Νοσηλευτήριο «Υγεία» 

Σπ. Τουντόπουλος - Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Λεχαινά Ηλείας, 14-8- 1951
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Μπολόνια, Ιταλία, 1979- 1986
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Αθηνών, 
Αθήνα, 1991 - 1993
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Σωτηρία», Αθήνα, 1994 - 1996
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 1996 – 1999
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Υγεία», Αθήνα, 2000 – 2004
Επιµελητής Α', Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσηλευτήριο «Υγεία», 
Αθήνα, 2004 - σήµερα 

Σπύρος 
Τουντόπουλος 

Στέφανος
Καλκατζής

   «Εισήχθηκα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου «Καποδιστριακό» 
Αθηνών, το 1978… Η Ιατρική ήταν η µοναδική επιλογή µου, καθώς 
επρόκειτο για µια απόφαση που έλαβα σε νεαρή ηλικία… Εξίσου ισχυρή 
ήταν και η απόφασή µου για την Χειρουργική ειδικότητα…Με την 
ολοκλήρωση των σπουδών µου, υπηρέτησα τη στρατιωτική µου θητεία και 
ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική, στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός»… Παρέµεινα εκεί και για την ειδίκευση στην 
Καρδιοχειρουργική, εβρισκόµενος στην κλινική του Καθηγητή Νικόλαου 
Έξαρχου, ενός εκ των πρωτοπόρων Ελλήνων Χειρουργών που 
πραγµατοποίησαν τις πρώτες «κλειστές» επεµβάσεις καρδιάς, ανοίγοντας το 
δρόµο για το µέλλον της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής…» 
 
   «Από το 1994, έτος που έλαβα τίτλο ειδικότητας, ξεκίνησα την 
επαγγελµατική µου σταδιοδροµία, στον ιδιωτικό τοµέα… Αρχικά και για ένα 
έτος, εργάστηκα στο Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική» στην Αθήνα, βρέθηκα 
για άλλο ένα χρόνο στο Νοσηλευτήριο «Απολλώνειο» στο Ψυχικό, ενώ από 
το 1996 και µέχρι σήµερα βρίσκοµαι στο Νοσηλευτήριο «Υγεία», ως 
συνεργάτης της οµάδας του Στρατή Παττακού, αλλά και ως ανεξάρτητος 
Καρδιοχειρουργός…Ο ελεύθερος µου χρόνος µοιράζεται ανάµεσα στην 
οικογένεια και τη λογοτεχνία, η οποία µετά την Καρδιοχειρουργική είναι η 
µεγάλη αδυναµία της ζωής µου… Μάλιστα, είµαι µέλος της Εταιρείας 
Ελλήνων Λογοτεχνών, θέση ιδιαίτερα τιµητική για εµένα…»

Επιµελητής, Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, 
Νοσηλευτήριο «Υγεία» 

Τόπος γέννησης, Αθήνα, Αύγουστος 1960
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, Αθήνα, 1978 - 1984
Στρατιωτική θητεία, 1984 - 1986
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 1986 - 1990 
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 1990 - 1993
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική», 
Αθήνα, 1994 - 1995
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Απολλώνειο», Αθήνα, 1995 – 1996 
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Υγεία», Αθήνα, 1996 - σήµερα

Στ. Καλκατζής - Βιογραφικό

Στέφανος
Καλκατζής

   «Όσο θυµάµαι τον εαυτό µου, ήθελα να εµπλακώ µε την Ιατρική 
επιστήµη… Γι' αυτό και η εισαγωγή µου στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου της Αθήνας αποτέλεσε για εµένα το επιστέγασµα 
µιας επίπονης προσπάθειας, στην οποία αφιερώθηκα εξ ολοκλήρου 
κατά τη διάρκεια των µαθητικών µου χρόνων…»

   «Η ίδια αίσθηση, απόλυτης αφοσίωσης, µε οδήγησε και στην 
Καρδιοχειρουργική… Ειδικεύτηκα στη Γενική Χειρουργική, αρχικά 
στο 404 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο για ένα έτος και µετέπειτα στη 
Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Πατρών για 
τα επόµενα δυο έτη… Το επόµενό µου βήµα ήταν να φύγω για 
µετεκπαίδευση στο εξωτερικό… Από το 1990 και για µια τετραετία, 
βρέθηκα στο Νοσοκοµείο «Freeman», στο Newcastle του Ηνωµένου 
Βασιλείου, από όπου κι έλαβα τίτλο ειδίκευσης στην 
Καρδιοχειρουργική…» 

   «Με την επιστροφή µου στην Ελλάδα, συνεργάστηκα µε την 
Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου Πατρών, στο Ρίο, για ένα έτος… Εκεί αργότερα, το 
2000, ολοκλήρωσα και τη Διδακτορική Διατριβή µου…»

   «Από το 1995, συνεργάζοµαι µε τη Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική 
του Νοσηλευτηρίου «Υγεία», ως µέλος της οµάδας του Στρατή 
Παττακού… Από το 1999, µάλιστα κατέχω θέση Αναπληρωτή 
Διευθυντή… Βέβαια, η συνεργασία µου µε το ίδρυµα περιλαµβάνει 
και τη διενέργεια χειρουργείων από πλευράς µου, ως ανεξάρτητος 
Καρδιοχειρουργός…»    

   «Στην προσπάθειά µου να µετεκπαιδευτώ σε νεότερες τεχνικές, µε 
οδήγησε σε επισκέψεις σε διάφορα κέντρα του εξωτερικού… 
Εκπαιδεύτηκα στην τεχνική της πάλλουσας καρδιάς στη Νέα Υόρκη 
το 1998, στην τεχνική της επιδιόρθωσης µιτροειδούς βαλβίδας στο 
Παρίσι το 2002, στο LV Reshaping στο Μιλάνο το 2003, στη 
Ροµποτική Χειρουργική στο Στρασβούργο το 2007, στην κατάλυση 
της AF ablation στη Λουµπλιάνα το 2009, στην επιδιόρθωση της 
µιτροειδούς βαλβίδας στο Βέλγιο το 2010 και στην τεχνική TAVI στη 
Λειψία το 2010, τεχνική στην οποία εµπλέκοµαι έκτοτε ενεργά…»    
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   «Νεότητα σηµαίνει θεότητα… Μια νεότητα µισοάγρια, που 
πρέπει να ασκηθεί, να δαµασθεί… Με µια αρετή θεµελιωµένη 
πάνω στην ευλογία του «µη», καµωµένη από αντίσταση… 
Κονταριοχτυπιούνται µέσα σας το καλό και το κακό… Πρέπει κάθε 
µέρα να ξεφεύγετε από την αετοφωλιά της φαντασίας σας, να 
ζυγιάζετε τα φτερά σας και να κατεβαίνετε στην πραγµατικότητα, 
που την ευλογεί ο ήλιος… Έρχεται µια µέρα, όπου η µεγαλειότητά 
σας, ο εαυτός σας, είναι ανάγκη να περάσει στην αίθουσα του 
θρόνου µε τους αυλικούς του, το νου και την καρδιά, για ν' 
αποφασίσει πάνω στον καταστατικό χάρτη της ζωής του, δηλαδή 
να ασχοληθεί µε το µέλλον του…». 

   Νεότητα σηµαίνει θεότητα… Μια νεότητα µισοάγρια, που πρέπει 
να ασκηθεί, να δαµασθεί… Σαν εκείνους τους νέους του Τάσου 
Αθανασιάδη, που µε φόντο τον εκτυφλωτικό ήλιο του Αιγαίου 
προσπαθούσαν να δαµάσουν τα πάθη τους και να αναδηµιουργή-
σουν τη ζωή µέσα τους… Σαν τον ήρωα Λουκά Δελόγγη, τον 
γοητευτικό νέο, µε την σπάνια ευφυία, την αυτοπεποίηθηση στις 
αξίες του, την πνευµατική συγκρότηση, συνοχή και πειθαρχία… 
Σαν τον Αριστοτέλη Πάνο, τον εξίσου γοητευτικό, ευφυή, 
γαλουχηµένο µε σπάνιες αξίες, πειθαρχία και µια εσωτερική 
πνευµατικότητα, που στην ψυχρή ατµόσφαιρα της Γενεύης, 
προετοιµάζει εαυτόν για την µεγάλη του «επιστροφή» στη ζωή… 

   Στο ρόλο του µυητή στα άγνωστα της ζωής, σαν άλλος Περ 
Γκρεγκουάρ, ο πατέρας, Ιωάννης Πάνος… «Ο πατέρας µου δεν 
υπήρξε για µένα απλά πρότυπο. Υπήρξε µέντορας. Από εκείνον 
έµαθα να αγαπώ την Ιατρική, να την αντιµετωπίζω, όπως ο ίδιος, 
ως «τέχνη». Με µια σπάνια, για την εποχή, ιατρική και γενική παι-
δεία, δεν µε πίεσε ποτέ στην επιλογή µου. Αυτό έγινε ασυνείδητα. 
Μεγάλωσα βέβαια δίπλα του, δίπλα σε ένα σπουδαίο Καρδιολόγο, 
µε σπουδές επίσης σε Ελβετία και Γαλλία. Όσο θυµάµαι τον εαυτό 
µου, από το Νηπιαγωγείο ήδη, ήθελα να γίνω γιατρός. Οι παιδικές 
µου ζωγραφιές ήταν καρδιογραφήµατα, ακτινογραφίες, η καρδιά µε 
µπλέ και κόκκινο χρώµα…». Και κάπως έτσι, τα φτερά της νεανικής 
του φαντασίας αρχίζουν την αέναη κίνηση τους… Μέχρι που η ίδια 
η πραγµατικότητα, τον προκαλεί να κατέβει… Στην ευλογηµένη 
από τον ήλιο πραγµατικότητα… «Θα µπορούσα να χαρακτηρίσω τον 
εαυτό µου τυχερό. Γεννήθηκα και µεγάλωσα στη Γενεύη, κατά συνέ-
πεια για µένα αποτελούσε φυσική συνέχεια το να ολοκληρώσω εκεί 
την εκπαίδευση και µετεκπαίδευσή µου. Οι συνθήκες στο Πανεπι-
στήµιο της Γενεύης, όπου φοίτησα, ήταν ιδανικές. Τα εργαστήρια, 
όπου ο κάθε φοιτητής είχε τη θέση του και του αντιστοιχούσε ένα 
πείραµα, οι Καθηγητές µε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στην 
Ευρώπη, το ίδιο το επίπεδο εκπαίδευσης. Οι Καθηγητές, βέβαια, δεν 
αστειεύονταν. Αν κανείς αποτύγχανε να περάσει έστω και ένα µάθη-
µα της εξεταστικής, ήταν αναγκασµένος να τα ξαναδώσει όλα. Και 
αυτό µόνο για δύο φορές. Αν συνέβαινε και τρίτη φορά, τότε απο-
κλείονταν από όλες τις Ιατρικές Σχολές της χώρας…».

   Πάθος… «Λίγοι συντηρούν µαέστρο µέσα τους για να εξαρµονί-
ζει τη φωνή τους», έλεγε ο Περ Γκρεγκουάρ… Το πάθος για το 
νεαρό Α. Πάνο είναι κινητήριος δύναµη… Πως θα µπορούσε να 
προχωρήσει χωρίς αυτό; Μα ο «µαέστρος» της ψυχής του, 
φροντίζει η «µελωδία» να έχει ένα 
συγκεκριµένο σκοπό… «Παρέµενα πάντα 
προσγειωµένος στο έδαφος. Παρά τις 
όποιες επιτυχίες µου. Η ειδίκευσή µου στην 
Καρδιοχειρουργική και µετέπειτα στην 
Αγγειοχειρουργική, που ήρθαν τόσο 
αβίαστα. Τα χρόνια που ως ειδικευόµενος 
στη Γαλλία, όπου και πραγµατοποίησα το 
µεγαλύτερο µέρος της ειδίκευσής µου µε 
υποτροφία από το γαλλικό κράτος, είχα 
θέση Chef de Clinique. Δεν αντιµετώπισα 
καµία επιτυχία µε αλλαζονεία. Δούλευα 
σκληρά, πολύ σκληρά. Είχα βέβαια και 
σπουδαίους δασκάλους. Ανθρώπους 
πρόθυµους να διδάξουν την «τέχνη» της 
Καρδιοχειρουργικής, να αναθέσουν 
αρµοδιότητες, να αναδείξουν τόσο το 
ταλέντο, όσο και την εργατικότητα…».

   Εµπόδια… Όλα τα εµπόδια µπορούν να γίνουν µέσα για το σκοπό 
σου, έλεγε ο Ι. Πάνου… Ο Α. Πάνος τα έκανε µέσα… Όχι µόνο στο 
στόχο του για την επιτυχία… Αλλά στην διαµόρφωση της ίδιας της 
προσωπικότητάς του… «Δεν µπορώ να ισχυριστώ πως ήταν όλα 
ρόδινα. Ήταν δύσκολα. Υπήξαν πολλές δύσκολες στιγµές. Όµως, τα 
µαθήµατα που πήρα ήταν σπουδαία. Στην Ελβετία, έµαθα τι εστί 
τάξη, επιµέλεια, τι σηµαίνει να δέχεσαι τις αποφάσεις των ανωτέ-
ρων σου ή των αρχών, χωρίς να προσπαθείς να εφευρίσκεις τρό-
πους να τις παρακάµψεις, να χρησιµοποιήσεις τις δικές σου δυνά-
µεις για να αναρριχηθείς και όχι άλλα «µέσα». Έµαθα να είµαι υπεύ-
θυνος πολίτης, να σέβοµαι το κράτος, το οποίο στην Ελβετία σέβεται 
τον πολίτη, και να του έχω εµπιστοσύνη…». Και ο σκοπός αγγίζει 
τον Αριστοτέλη Πάνο στην «θεϊκή» του νεότητα… Σε ηλικία µόλις 
35 ετών, αναλαµβάνει θέση Υφηγητή Καρδιοχειρουργικής στην 
Ιατρική Σχολή της Γενεύης και λίγο αργότερα, την Διεύθυνση της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 
της Γενεύης.  

   Κάπως έτσι, µέσα από εµπόδια που γίνονται µέσα για τον σκοπό 
και πνευµατικές αναζητήσεις που αναζητούν την ολοκλήρωση, 
έρχεται για τον Α. Πάνο η µέρα, όπου η µεγαλειότητά του, ο εαυ-
τός του, περνά στην αίθουσα του θρόνου, για ν' αποφασίσει πάνω 
στον καταστατικό χάρτη της ζωής του, δηλαδή να ασχοληθεί µε το 
µέλλον του… «Είδα την επιστροφή µου στην Ελλάδα σαν µια νέα 
πρόκληση. Να µπορέσω να αναπτύξω Χειρουργική αιχµής, σε µια 
χώρα που ναι µεν ήταν η πατρίδα µου, παρέµενε δε ένας «άγνω-
στος» τόπος, καθώς οι µόνες επαφές που διατηρούσα ήταν µε τους 
γονείς µου, που στο µεταξύ είχαν µετακοµίσει στα Τρίκαλα Θεσσα-
λίας και µερικούς –λιγοστούς- φίλους. Το ήθελα, όµως. Αν και γνώ-
ριζα καλά τις δυσκολίες που είχα να αντιµετωπίσω, ήµουν έτοιµος 

να παλέψω. Ο πατέρας µου στάθηκε αρωγός και σε αυτή 
την απόφασή µου. Μάλιστα, εκείνος ήταν ο άνθρωπος 
που µε σύστησε στους πρώτους έξι ασθενείς που 
χειρούργησα στην Ελλάδα…». Η συνεργασία του µε 
το ιδιωτικό Νοσηλευτήριο «Υγεία» ξεκινά ως πολλά 
υποσχόµενη. Νέα εµπόδια, νέες προκλήσεις, νέες 
αναζητήσεις. Η πίστη του Α. Πάνου στο αδύνατο 
γίνεται η κινητήριος δύναµη, ώστε ο ίδιος να ισοπε-
δώσει το δρόµο που οδηγεί στην αµφιβολία… 
«Το µεγαλύτερο πρόβληµα που είχα να αντιµετωπίσω µε 
την επιστροφή µου, δεν ήταν άλλο από τις γνωστές 
«κλίκες» του χώρου µας, που προσπαθούν να εµποδί-
σουν καινοτόµες ιδέες και τεχνικές, αλλά εκείνους που 
τις κοµίζουν. Εγώ το αποκαλώ φθόνο της αριστείας. Δεν 
φοβήθηκα κανένα, όµως. Πίστεψα ότι µπορώ να τα 
καταφέρω και όντως έγινε. Με τη βοήθεια ορισµένων 
συναδέλφων που πίστεψαν κι εκείνοι σε µένα και στη 
δουλειά µου, κατάφερα να προχωρήσω…». 
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   «Νεότητα σηµαίνει θεότητα… Μια νεότητα µισοάγρια, που 
πρέπει να ασκηθεί, να δαµασθεί… Με µια αρετή θεµελιωµένη 
πάνω στην ευλογία του «µη», καµωµένη από αντίσταση… 
Κονταριοχτυπιούνται µέσα σας το καλό και το κακό… Πρέπει κάθε 
µέρα να ξεφεύγετε από την αετοφωλιά της φαντασίας σας, να 
ζυγιάζετε τα φτερά σας και να κατεβαίνετε στην πραγµατικότητα, 
που την ευλογεί ο ήλιος… Έρχεται µια µέρα, όπου η µεγαλειότητά 
σας, ο εαυτός σας, είναι ανάγκη να περάσει στην αίθουσα του 
θρόνου µε τους αυλικούς του, το νου και την καρδιά, για ν' 
αποφασίσει πάνω στον καταστατικό χάρτη της ζωής του, δηλαδή 
να ασχοληθεί µε το µέλλον του…». 

   Νεότητα σηµαίνει θεότητα… Μια νεότητα µισοάγρια, που πρέπει 
να ασκηθεί, να δαµασθεί… Σαν εκείνους τους νέους του Τάσου 
Αθανασιάδη, που µε φόντο τον εκτυφλωτικό ήλιο του Αιγαίου 
προσπαθούσαν να δαµάσουν τα πάθη τους και να αναδηµιουργή-
σουν τη ζωή µέσα τους… Σαν τον ήρωα Λουκά Δελόγγη, τον 
γοητευτικό νέο, µε την σπάνια ευφυία, την αυτοπεποίηθηση στις 
αξίες του, την πνευµατική συγκρότηση, συνοχή και πειθαρχία… 
Σαν τον Αριστοτέλη Πάνο, τον εξίσου γοητευτικό, ευφυή, 
γαλουχηµένο µε σπάνιες αξίες, πειθαρχία και µια εσωτερική 
πνευµατικότητα, που στην ψυχρή ατµόσφαιρα της Γενεύης, 
προετοιµάζει εαυτόν για την µεγάλη του «επιστροφή» στη ζωή… 

   Στο ρόλο του µυητή στα άγνωστα της ζωής, σαν άλλος Περ 
Γκρεγκουάρ, ο πατέρας, Ιωάννης Πάνος… «Ο πατέρας µου δεν 
υπήρξε για µένα απλά πρότυπο. Υπήρξε µέντορας. Από εκείνον 
έµαθα να αγαπώ την Ιατρική, να την αντιµετωπίζω, όπως ο ίδιος, 
ως «τέχνη». Με µια σπάνια, για την εποχή, ιατρική και γενική παι-
δεία, δεν µε πίεσε ποτέ στην επιλογή µου. Αυτό έγινε ασυνείδητα. 
Μεγάλωσα βέβαια δίπλα του, δίπλα σε ένα σπουδαίο Καρδιολόγο, 
µε σπουδές επίσης σε Ελβετία και Γαλλία. Όσο θυµάµαι τον εαυτό 
µου, από το Νηπιαγωγείο ήδη, ήθελα να γίνω γιατρός. Οι παιδικές 
µου ζωγραφιές ήταν καρδιογραφήµατα, ακτινογραφίες, η καρδιά µε 
µπλέ και κόκκινο χρώµα…». Και κάπως έτσι, τα φτερά της νεανικής 
του φαντασίας αρχίζουν την αέναη κίνηση τους… Μέχρι που η ίδια 
η πραγµατικότητα, τον προκαλεί να κατέβει… Στην ευλογηµένη 
από τον ήλιο πραγµατικότητα… «Θα µπορούσα να χαρακτηρίσω τον 
εαυτό µου τυχερό. Γεννήθηκα και µεγάλωσα στη Γενεύη, κατά συνέ-
πεια για µένα αποτελούσε φυσική συνέχεια το να ολοκληρώσω εκεί 
την εκπαίδευση και µετεκπαίδευσή µου. Οι συνθήκες στο Πανεπι-
στήµιο της Γενεύης, όπου φοίτησα, ήταν ιδανικές. Τα εργαστήρια, 
όπου ο κάθε φοιτητής είχε τη θέση του και του αντιστοιχούσε ένα 
πείραµα, οι Καθηγητές µε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στην 
Ευρώπη, το ίδιο το επίπεδο εκπαίδευσης. Οι Καθηγητές, βέβαια, δεν 
αστειεύονταν. Αν κανείς αποτύγχανε να περάσει έστω και ένα µάθη-
µα της εξεταστικής, ήταν αναγκασµένος να τα ξαναδώσει όλα. Και 
αυτό µόνο για δύο φορές. Αν συνέβαινε και τρίτη φορά, τότε απο-
κλείονταν από όλες τις Ιατρικές Σχολές της χώρας…».

   Πάθος… «Λίγοι συντηρούν µαέστρο µέσα τους για να εξαρµονί-
ζει τη φωνή τους», έλεγε ο Περ Γκρεγκουάρ… Το πάθος για το 
νεαρό Α. Πάνο είναι κινητήριος δύναµη… Πως θα µπορούσε να 
προχωρήσει χωρίς αυτό; Μα ο «µαέστρος» της ψυχής του, 
φροντίζει η «µελωδία» να έχει ένα 
συγκεκριµένο σκοπό… «Παρέµενα πάντα 
προσγειωµένος στο έδαφος. Παρά τις 
όποιες επιτυχίες µου. Η ειδίκευσή µου στην 
Καρδιοχειρουργική και µετέπειτα στην 
Αγγειοχειρουργική, που ήρθαν τόσο 
αβίαστα. Τα χρόνια που ως ειδικευόµενος 
στη Γαλλία, όπου και πραγµατοποίησα το 
µεγαλύτερο µέρος της ειδίκευσής µου µε 
υποτροφία από το γαλλικό κράτος, είχα 
θέση Chef de Clinique. Δεν αντιµετώπισα 
καµία επιτυχία µε αλλαζονεία. Δούλευα 
σκληρά, πολύ σκληρά. Είχα βέβαια και 
σπουδαίους δασκάλους. Ανθρώπους 
πρόθυµους να διδάξουν την «τέχνη» της 
Καρδιοχειρουργικής, να αναθέσουν 
αρµοδιότητες, να αναδείξουν τόσο το 
ταλέντο, όσο και την εργατικότητα…».

   Εµπόδια… Όλα τα εµπόδια µπορούν να γίνουν µέσα για το σκοπό 
σου, έλεγε ο Ι. Πάνου… Ο Α. Πάνος τα έκανε µέσα… Όχι µόνο στο 
στόχο του για την επιτυχία… Αλλά στην διαµόρφωση της ίδιας της 
προσωπικότητάς του… «Δεν µπορώ να ισχυριστώ πως ήταν όλα 
ρόδινα. Ήταν δύσκολα. Υπήξαν πολλές δύσκολες στιγµές. Όµως, τα 
µαθήµατα που πήρα ήταν σπουδαία. Στην Ελβετία, έµαθα τι εστί 
τάξη, επιµέλεια, τι σηµαίνει να δέχεσαι τις αποφάσεις των ανωτέ-
ρων σου ή των αρχών, χωρίς να προσπαθείς να εφευρίσκεις τρό-
πους να τις παρακάµψεις, να χρησιµοποιήσεις τις δικές σου δυνά-
µεις για να αναρριχηθείς και όχι άλλα «µέσα». Έµαθα να είµαι υπεύ-
θυνος πολίτης, να σέβοµαι το κράτος, το οποίο στην Ελβετία σέβεται 
τον πολίτη, και να του έχω εµπιστοσύνη…». Και ο σκοπός αγγίζει 
τον Αριστοτέλη Πάνο στην «θεϊκή» του νεότητα… Σε ηλικία µόλις 
35 ετών, αναλαµβάνει θέση Υφηγητή Καρδιοχειρουργικής στην 
Ιατρική Σχολή της Γενεύης και λίγο αργότερα, την Διεύθυνση της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 
της Γενεύης.  

   Κάπως έτσι, µέσα από εµπόδια που γίνονται µέσα για τον σκοπό 
και πνευµατικές αναζητήσεις που αναζητούν την ολοκλήρωση, 
έρχεται για τον Α. Πάνο η µέρα, όπου η µεγαλειότητά του, ο εαυ-
τός του, περνά στην αίθουσα του θρόνου, για ν' αποφασίσει πάνω 
στον καταστατικό χάρτη της ζωής του, δηλαδή να ασχοληθεί µε το 
µέλλον του… «Είδα την επιστροφή µου στην Ελλάδα σαν µια νέα 
πρόκληση. Να µπορέσω να αναπτύξω Χειρουργική αιχµής, σε µια 
χώρα που ναι µεν ήταν η πατρίδα µου, παρέµενε δε ένας «άγνω-
στος» τόπος, καθώς οι µόνες επαφές που διατηρούσα ήταν µε τους 
γονείς µου, που στο µεταξύ είχαν µετακοµίσει στα Τρίκαλα Θεσσα-
λίας και µερικούς –λιγοστούς- φίλους. Το ήθελα, όµως. Αν και γνώ-
ριζα καλά τις δυσκολίες που είχα να αντιµετωπίσω, ήµουν έτοιµος 

να παλέψω. Ο πατέρας µου στάθηκε αρωγός και σε αυτή 
την απόφασή µου. Μάλιστα, εκείνος ήταν ο άνθρωπος 
που µε σύστησε στους πρώτους έξι ασθενείς που 
χειρούργησα στην Ελλάδα…». Η συνεργασία του µε 
το ιδιωτικό Νοσηλευτήριο «Υγεία» ξεκινά ως πολλά 
υποσχόµενη. Νέα εµπόδια, νέες προκλήσεις, νέες 
αναζητήσεις. Η πίστη του Α. Πάνου στο αδύνατο 
γίνεται η κινητήριος δύναµη, ώστε ο ίδιος να ισοπε-
δώσει το δρόµο που οδηγεί στην αµφιβολία… 
«Το µεγαλύτερο πρόβληµα που είχα να αντιµετωπίσω µε 
την επιστροφή µου, δεν ήταν άλλο από τις γνωστές 
«κλίκες» του χώρου µας, που προσπαθούν να εµποδί-
σουν καινοτόµες ιδέες και τεχνικές, αλλά εκείνους που 
τις κοµίζουν. Εγώ το αποκαλώ φθόνο της αριστείας. Δεν 
φοβήθηκα κανένα, όµως. Πίστεψα ότι µπορώ να τα 
καταφέρω και όντως έγινε. Με τη βοήθεια ορισµένων 
συναδέλφων που πίστεψαν κι εκείνοι σε µένα και στη 
δουλειά µου, κατάφερα να προχωρήσω…». 
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   Από τη θέση του Διευθυντή της Γ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
του Νοσηλευτηρίου «Υγεία» και του Αναπληρωτή Καθηγητή Καρ-
διοχειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Γενεύ-
ης και έχοντας πραγµατοποιήσει την πρώτη στην Ελβετία ροµπο-
τική βαλβιδοπλαστική µιτροειδούς, την πρώτη ανάλογη επέµβαση 
στην Ελλάδα, την πρώτη ροµπτοτική επέµβαση ByPass στην Ελβ-
ετία, την πρώτη αυτοµεταµόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα, καθώς 
και µια σειρά θωρακοσκοπικών επεµβάσεων στην Ευρώπη, ο Α. 
Πάνος έχει καταφέρει να συναντήσει τον σπουδαίο του εαυτό, τον 
εαυτό εκείνον που θα τον συντροφεύει στον υπόλοιπο δρόµο… 
«Στην κλινική µας, προσφέρουµε Καρδιοχειρουργική αιχµής, βασι-
σµένη στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήµης, έχοντας ως φιλοσο-
φία την προσαρµογή των πιο εξελιγµένων τεχνικών στις ανάγκες 
του κάθε ασθενή ως ξεχωριστή οντότητα. Η οµάδα µου επιλέχθηκε 
µε βάση την επιστηµονική κατάρτιση, την ηθική, τον χαρακτήρα αλλά 
και την προσωπικότητα. Αποτελούµε ένα σύνολο. Δουλεύουµε όλοι 
µαζί για τον ίδιο σκοπό, µε τις ίδιες αρχές και κυρίως µε σεβασµό 
για τον ασθενή…».     

   Η ωριµότητά του, παρά τη νεότητα που ακόµη βιώνει, είναι 
αδιαµφισβήτητη… Η αρετή του, η θεµελιωµένη πάνω στην ευλογία 
του «µη», αναδεικνύεται πια σε όλο της το µεγαλείο… Το καλό και 
το κακό έχουν κονταροχτυπηθεί µέσα του… Το καλό έχει νικήσει… 
«Θα ήθελα να µπορούσα να αλλάξω κάποια πράγµατα στην ελληνική 
Καρδιοχειρουργική πραγµατικότητα. Όπως για παράδειγµα, την τα-
κτική ορισµένων συναδέλφων που επιλέγουν να µετακαλούν στην 
Ελλάδα ξένους Καρδιοχειρουργούς, µόνο και µόνο για να πραγµατο-
ποιήσουν µια συγκεκριµένη επέµβαση. Και αυτό να συµβαίνει χωρίς 
άδεια ή έγκριση από τις ελληνικές αρχές, χωρίς έλεγχο και ακόµη 
χειρότερα χωρίς ο ξένος συνάδελφος να έχει καµία επαφή µε τον 
ασθενή. Ακόµη και αν δεν µπορώ να αλλάξω αυτή την κρατούσα 
κατάσταση σήµερα, θα παλέψω όσο µπορώ για να αποφεύγονται 
τέτοια περιστατικά στο µέλλον. Αποτελούν προσβολή στην ελληνική 
Καρδιοχειρουργική…».  

   Η µέρα όπου η µεγαλειότητα του, ο εαυτός του, πέρασε στην 
αίθουσα του θρόνου µε τους αυλικούς του, το νου και την καρδιά, 
για ν' αποφασίσει πάνω στον καταστατικό χάρτη της ζωής του, 
δηλαδή να ασχοληθεί µε το µέλλον του, υπήρξε για τον Α. Πάνο 
µια λαµπρή ηµέρα… Η νεότητά του προσέδωσε στην ελληνική 
Καρδιοχειρουργική µια ποιότητα και µια αριστεία που εξέλειπε… 
Εκείνος παραµένει ταπεινός, υποκλινόµενος στη θεότητα που κρύ-
βει µέσα του… Την πνευµατική ζωή… Μια ζωή που κυοφορείται 
µέσα του, σαν µια φυσιολογική λειτουργία… Σαν αυτή που εκτελεί 
η ίδια η καρδιά…  

   «Μεγάλωσα µέσα σε γιατρούς, από γιατρούς, για να γίνω 
γιατρός… Όχι γιατί εκείνοι το ζήτησαν… Αν και το οικογενειακό µου 
περιβάλλον, είχε απόλυτη συνάφεια µε την επιστήµη, οφείλω να 
οµολογήσω πως κανείς δεν προσπάθησε να επηρεάσει την 
επαγγελµατική µου σταδιοδροµία… Ήθελαν να είµαι εγώ υπεύθυνος 
για τις αποφάσεις µου και, φυσικά, τις συνέπειές τους… Η απόφαση 
ήταν δική µου και προέκυψε στα πρώτα χρόνια του Γυµνασίου… »  

   «Η εισαγωγή µου στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, το 1974, 
ήταν αναµενόµενη, θα έλεγα… Όπως και η επιλογή της Χειρουργικής 
ειδικότητας… Ήταν γνωστό πως ανέκαθεν επιζητούσα µια πρακτική 
και αποτελεσµατική εργασία… Ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στο 
Στρατιωτικό Νοσοκοµείο για ένα χρόνο και µετέπειτα στο 
Νοσοκοµείο «Πολυκλινική Αθηνών»… Κατά τη διάρκεια των χρόνων 
ειδίκευσης, ανέπτυξα ενδιαφέρον για την Καρδιοχειρουργική…» 
 
   «Η αναµονή για µια θέση ειδίκευσης στην Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», ήταν τεράστια τότε… 
Αυτό µε οδήγησε στην απόφαση να φύγω στο εξωτερικό, στο 
Λονδίνο συγκεκριµένα, αρχικά στο Νοσοκοµείο «Hammersmith», 
δίπλα στον Καθηγητή K. M. Taylor και κατόπιν στο Νοσοκοµείο 
«Middlesex», υπό τον Καθηγητή M. F. Sturridge… Παράλληλα, έλαβα 
και την Διδακτορική µου διατριβή, από το Royal Postgraduate 
Medical School του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου…»

Θεόδωρος 
Ευστρατιάδης

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Αθήνα, 25-5-1956
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1974 - 1980
Στρατιωτική θητεία, 1981 - 1983
Υπηρεσία Υπαίθρου, 1983 - 1984
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Στρατιωτικό Νοσοκοµείο, Αθήνα, 1985 - 1986
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Πολυκλινική Αθηνών», 
Αθήνα, 1986 - 1989
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Hammersmith», 
Λονδίνο, 1990 - 1991
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Middlesex», Λονδίνο, 1992 - 1994
Διδακτορική Διατριβή, Royal Postgraduate Medical School, Πανεπιστήµιο του 
Λονδίνου 
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Υγεία», Αθήνα, 1994 – σήµερα
Επισκέπτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Υγεία», Τίρρανα, 2011 – 2012
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2001-2013Έβδοµη Περίοδος, της «απογείωσης» 2001 - 2013

Ανεξάρτητος Συνεργάτης - Καρδιοχειρουργός, Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο «Υγεία» 
   «Όταν βρέθηκα στο εξωτερικό, διαπίστωσα µετά λύπης, ότι το 
επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα ήταν εξαιρετικά χαµηλό… Ειδικά 
την εποχή εκείνη, αν κάποιος ήθελε να γίνει Καρδιοχειρουργός, 
όφειλε να µετεκπαιδευτεί στην αλλοδαπή… Διαφορετικά, θα 
µειονεκτούσε πάντα…» 

   «Με την επιστροφή µου στην Ελλάδα, το 1994, εντάχθηκα στην 
οµάδα του Γεώργιου Ανδριτσάκη, στο Νοσηλευτήριο «Υγεία»… 
Καταπληκτικός άνθρωπος και εξαιρετικός Χειρουργός… Με την 
αποχώρησή του, παρέµεινα ως άµεσος συνεργάτης του Ιάκωβου 
Παντελιάδη… Η πολύχρονη συνεργασία µας αποδεικνύει πόσο καλές 
ισορροπίες έχουµε και πόσο άριστα συνυπάρχουµε…»

   «Δεν θα άλλαζα κανένα από τα βήµατά µου στην µέχρι σήµερα 
πορεία µου… Κι αν τα παιδιά µου αποφάσιζαν πως θέλουν στη ζωή 
τους να ακολουθήσουν παρόµοια πορεία, να εµπλακούν δηλαδή µε 
την Ιατρική ή ακόµη και την Καρδιοχειρουργική, δεν θα τα 
απέτρεπα… Φροντίζω, βέβαια, να τους παρουσιάζω την 
πραγµατικότητα ως έχει και όχι ωραιοποιηµένη… Η 
Καρδιοχειρουργική είναι µια δύσκολη και απαιτητική ειδικότητα… 
Μακρόχρονη εκπαίδευση, πολύωρες επεµβάσεις, ευθύνη, άγχος… 
Τα λάθη δεν επιτρέπονται ,γιατί µπορούν να αποβούν µοιραία… 
Μόνο αποδεχόµενος αυτούς τους όρους που η ίδια θέτει, µπορεί 
κανείς να την εξασκήσει… Διαφορετικά, ας κάνει κάτι άλλο…»

   «Κανείς γιατρός δεν πρέπει να αποζητά την αναγνώριση… Αυτή 
είναι µια σταθερά της ζωής µου… Βέβαια, ενίοτε οι ασθενείς 
θεοποιούν το γιατρό… Κατά τη γνώµη µου, τέτοιες συµπεριφορές 
αποτελούν δείγµα µιας κοινωνίας που παραπαίει –για να µην πω, 
οπισθοδροµεί… Θέλω να πιστεύω πως η Ελληνική κοινωνία αλλάζει, 
οραµατίζεται και ενστερνίζεται µια διαφορετική προσέγγιση στην 
αλήθεια των πραγµάτων… Μια προσέγγιση που ενέχει την ουσία…»

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ «ΥΓΕΙΑ» - PORTFOLIO
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   Από τη θέση του Διευθυντή της Γ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
του Νοσηλευτηρίου «Υγεία» και του Αναπληρωτή Καθηγητή Καρ-
διοχειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Γενεύ-
ης και έχοντας πραγµατοποιήσει την πρώτη στην Ελβετία ροµπο-
τική βαλβιδοπλαστική µιτροειδούς, την πρώτη ανάλογη επέµβαση 
στην Ελλάδα, την πρώτη ροµπτοτική επέµβαση ByPass στην Ελβ-
ετία, την πρώτη αυτοµεταµόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα, καθώς 
και µια σειρά θωρακοσκοπικών επεµβάσεων στην Ευρώπη, ο Α. 
Πάνος έχει καταφέρει να συναντήσει τον σπουδαίο του εαυτό, τον 
εαυτό εκείνον που θα τον συντροφεύει στον υπόλοιπο δρόµο… 
«Στην κλινική µας, προσφέρουµε Καρδιοχειρουργική αιχµής, βασι-
σµένη στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήµης, έχοντας ως φιλοσο-
φία την προσαρµογή των πιο εξελιγµένων τεχνικών στις ανάγκες 
του κάθε ασθενή ως ξεχωριστή οντότητα. Η οµάδα µου επιλέχθηκε 
µε βάση την επιστηµονική κατάρτιση, την ηθική, τον χαρακτήρα αλλά 
και την προσωπικότητα. Αποτελούµε ένα σύνολο. Δουλεύουµε όλοι 
µαζί για τον ίδιο σκοπό, µε τις ίδιες αρχές και κυρίως µε σεβασµό 
για τον ασθενή…».     

   Η ωριµότητά του, παρά τη νεότητα που ακόµη βιώνει, είναι 
αδιαµφισβήτητη… Η αρετή του, η θεµελιωµένη πάνω στην ευλογία 
του «µη», αναδεικνύεται πια σε όλο της το µεγαλείο… Το καλό και 
το κακό έχουν κονταροχτυπηθεί µέσα του… Το καλό έχει νικήσει… 
«Θα ήθελα να µπορούσα να αλλάξω κάποια πράγµατα στην ελληνική 
Καρδιοχειρουργική πραγµατικότητα. Όπως για παράδειγµα, την τα-
κτική ορισµένων συναδέλφων που επιλέγουν να µετακαλούν στην 
Ελλάδα ξένους Καρδιοχειρουργούς, µόνο και µόνο για να πραγµατο-
ποιήσουν µια συγκεκριµένη επέµβαση. Και αυτό να συµβαίνει χωρίς 
άδεια ή έγκριση από τις ελληνικές αρχές, χωρίς έλεγχο και ακόµη 
χειρότερα χωρίς ο ξένος συνάδελφος να έχει καµία επαφή µε τον 
ασθενή. Ακόµη και αν δεν µπορώ να αλλάξω αυτή την κρατούσα 
κατάσταση σήµερα, θα παλέψω όσο µπορώ για να αποφεύγονται 
τέτοια περιστατικά στο µέλλον. Αποτελούν προσβολή στην ελληνική 
Καρδιοχειρουργική…».  

   Η µέρα όπου η µεγαλειότητα του, ο εαυτός του, πέρασε στην 
αίθουσα του θρόνου µε τους αυλικούς του, το νου και την καρδιά, 
για ν' αποφασίσει πάνω στον καταστατικό χάρτη της ζωής του, 
δηλαδή να ασχοληθεί µε το µέλλον του, υπήρξε για τον Α. Πάνο 
µια λαµπρή ηµέρα… Η νεότητά του προσέδωσε στην ελληνική 
Καρδιοχειρουργική µια ποιότητα και µια αριστεία που εξέλειπε… 
Εκείνος παραµένει ταπεινός, υποκλινόµενος στη θεότητα που κρύ-
βει µέσα του… Την πνευµατική ζωή… Μια ζωή που κυοφορείται 
µέσα του, σαν µια φυσιολογική λειτουργία… Σαν αυτή που εκτελεί 
η ίδια η καρδιά…  

   «Μεγάλωσα µέσα σε γιατρούς, από γιατρούς, για να γίνω 
γιατρός… Όχι γιατί εκείνοι το ζήτησαν… Αν και το οικογενειακό µου 
περιβάλλον, είχε απόλυτη συνάφεια µε την επιστήµη, οφείλω να 
οµολογήσω πως κανείς δεν προσπάθησε να επηρεάσει την 
επαγγελµατική µου σταδιοδροµία… Ήθελαν να είµαι εγώ υπεύθυνος 
για τις αποφάσεις µου και, φυσικά, τις συνέπειές τους… Η απόφαση 
ήταν δική µου και προέκυψε στα πρώτα χρόνια του Γυµνασίου… »  

   «Η εισαγωγή µου στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, το 1974, 
ήταν αναµενόµενη, θα έλεγα… Όπως και η επιλογή της Χειρουργικής 
ειδικότητας… Ήταν γνωστό πως ανέκαθεν επιζητούσα µια πρακτική 
και αποτελεσµατική εργασία… Ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στο 
Στρατιωτικό Νοσοκοµείο για ένα χρόνο και µετέπειτα στο 
Νοσοκοµείο «Πολυκλινική Αθηνών»… Κατά τη διάρκεια των χρόνων 
ειδίκευσης, ανέπτυξα ενδιαφέρον για την Καρδιοχειρουργική…» 
 
   «Η αναµονή για µια θέση ειδίκευσης στην Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», ήταν τεράστια τότε… 
Αυτό µε οδήγησε στην απόφαση να φύγω στο εξωτερικό, στο 
Λονδίνο συγκεκριµένα, αρχικά στο Νοσοκοµείο «Hammersmith», 
δίπλα στον Καθηγητή K. M. Taylor και κατόπιν στο Νοσοκοµείο 
«Middlesex», υπό τον Καθηγητή M. F. Sturridge… Παράλληλα, έλαβα 
και την Διδακτορική µου διατριβή, από το Royal Postgraduate 
Medical School του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου…»

Θεόδωρος 
Ευστρατιάδης

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Αθήνα, 25-5-1956
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1974 - 1980
Στρατιωτική θητεία, 1981 - 1983
Υπηρεσία Υπαίθρου, 1983 - 1984
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Στρατιωτικό Νοσοκοµείο, Αθήνα, 1985 - 1986
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Πολυκλινική Αθηνών», 
Αθήνα, 1986 - 1989
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Hammersmith», 
Λονδίνο, 1990 - 1991
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Middlesex», Λονδίνο, 1992 - 1994
Διδακτορική Διατριβή, Royal Postgraduate Medical School, Πανεπιστήµιο του 
Λονδίνου 
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Υγεία», Αθήνα, 1994 – σήµερα
Επισκέπτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Υγεία», Τίρρανα, 2011 – 2012
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Ανεξάρτητος Συνεργάτης - Καρδιοχειρουργός, Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο «Υγεία» 
   «Όταν βρέθηκα στο εξωτερικό, διαπίστωσα µετά λύπης, ότι το 
επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα ήταν εξαιρετικά χαµηλό… Ειδικά 
την εποχή εκείνη, αν κάποιος ήθελε να γίνει Καρδιοχειρουργός, 
όφειλε να µετεκπαιδευτεί στην αλλοδαπή… Διαφορετικά, θα 
µειονεκτούσε πάντα…» 

   «Με την επιστροφή µου στην Ελλάδα, το 1994, εντάχθηκα στην 
οµάδα του Γεώργιου Ανδριτσάκη, στο Νοσηλευτήριο «Υγεία»… 
Καταπληκτικός άνθρωπος και εξαιρετικός Χειρουργός… Με την 
αποχώρησή του, παρέµεινα ως άµεσος συνεργάτης του Ιάκωβου 
Παντελιάδη… Η πολύχρονη συνεργασία µας αποδεικνύει πόσο καλές 
ισορροπίες έχουµε και πόσο άριστα συνυπάρχουµε…»

   «Δεν θα άλλαζα κανένα από τα βήµατά µου στην µέχρι σήµερα 
πορεία µου… Κι αν τα παιδιά µου αποφάσιζαν πως θέλουν στη ζωή 
τους να ακολουθήσουν παρόµοια πορεία, να εµπλακούν δηλαδή µε 
την Ιατρική ή ακόµη και την Καρδιοχειρουργική, δεν θα τα 
απέτρεπα… Φροντίζω, βέβαια, να τους παρουσιάζω την 
πραγµατικότητα ως έχει και όχι ωραιοποιηµένη… Η 
Καρδιοχειρουργική είναι µια δύσκολη και απαιτητική ειδικότητα… 
Μακρόχρονη εκπαίδευση, πολύωρες επεµβάσεις, ευθύνη, άγχος… 
Τα λάθη δεν επιτρέπονται ,γιατί µπορούν να αποβούν µοιραία… 
Μόνο αποδεχόµενος αυτούς τους όρους που η ίδια θέτει, µπορεί 
κανείς να την εξασκήσει… Διαφορετικά, ας κάνει κάτι άλλο…»

   «Κανείς γιατρός δεν πρέπει να αποζητά την αναγνώριση… Αυτή 
είναι µια σταθερά της ζωής µου… Βέβαια, ενίοτε οι ασθενείς 
θεοποιούν το γιατρό… Κατά τη γνώµη µου, τέτοιες συµπεριφορές 
αποτελούν δείγµα µιας κοινωνίας που παραπαίει –για να µην πω, 
οπισθοδροµεί… Θέλω να πιστεύω πως η Ελληνική κοινωνία αλλάζει, 
οραµατίζεται και ενστερνίζεται µια διαφορετική προσέγγιση στην 
αλήθεια των πραγµάτων… Μια προσέγγιση που ενέχει την ουσία…»

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ «ΥΓΕΙΑ» - PORTFOLIO
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Άλκης Μιχάλης
Ιδρυτής ΚΡΧ Κλινικής 

 και Διευθυντής 
την περίοδο 1985 - 1993

Γεώργιος 
Αποστολόπουλος.
Ιδρυτής του Οµίλου

Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

   Η υλοποίηση κάθε σπουδαίου επιτεύγµατος προϋποθέτει µια ευρηµατική ιδέα 
και έναν σπουδαίο ηγέτη, ο οποίος «… σαν έτοιµος από καιρό, σαν θαρραλέος…» 
θα αδράξει την ευκαιρία, όταν εκείνη παρουσιαστεί, και θα µετουσιώσει την ιδέα 
σε έργο. Ο Γεώργιος Αποστολόπουλος είχε την στόφα του ηγέτη –είχε επίσης και 
µια ευφάνταστη ιδέα. Να δηµιουργήσει και να ηγηθεί ενός ιδιωτικού 
νοσηλευτηρίου υψηλών προδιαγραφών. Το 1984, βρέθηκε αντιµέτωπος µε µια 
ευκαιρία, την οποία και άδραξε. Στον Παράδεισο Αµαρουσίου, στη θέση που 
βρίσκεται σήµερα το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», ελάχιστοι 
θυµούνται ότι υπήρχε µια µικρή διώροφη Παιδιατρική Κλινική. Έχοντας 
επενδύσει ένα µεγάλο µέρος του κεφαλαίου του για την αγορά του κτιρίου, µε 
προκαταβολή µόλις 5 εκατοµµυρίων δραχµών, κατάφερε να πείσει την εταιρεία 
Siemens να τον προµηθεύσει µε µηχανολογικό εξοπλισµό αξίας 120 
εκατοµµυρίων δραχµών. Το ρίσκο ήταν τεράστιο, αφού τότε το όραµα του Ε.Σ.Υ. 
έµοιαζε να σκιάζει κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία... 

   Οι επιχειρηµατικές ικανότητες του Γ. Αποστόλοπουλου, ενός ανθρώπου που 
ξεκίνησε από την Κόρινθο, σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ, βιοπορίστηκε συντάσσοντας 
οικονοµικές µελέτες για επιχειρήσεις, προσελήφθη σε ηλικία 30 ετών ως 
υπεύθυνος προσωπικού στο νεοσύστατο τότε Θεραπευτήριο «Υγεία» και µέσα σε 
δύο χρόνια αναδείχθηκε σε Γενικός Διευθυντής του ιδρύµατος, δεν άφησαν 
περιθώρια αµφισβήτησης. Εν έτει 2011, ηγείται ενός Οµίλου µε οκτώ ιδιωτικές 
κλινικές στην Ελλάδα, δυναµικότητας 1.200 κλινών, τρία Διαγνωστικά Κέντρα 
στη Ρουµανία και µια ιδιωτική κλινική στη Μόσχα. Στον όµιλο, που ο κύκλος 
εργασιών του προσεγγίζει τα 300 εκατοµµύρια ευρώ, απασχολούνται 2.800 
άτοµα.

   Λίγο µετά την ίδρυση της Κλινικής «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» στο Μαρούσι, 
ιδρύθηκε η Κλινική «Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών» σε παρακείµενο χώρο, ενώ το 
1991, το «Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου», που συνέπεσε µε την εισαγωγή 
του «Ιατρικού Οµίλου Αθηνών» στο χρηµατιστήριο Αθηνών. Το 1997, χαρακτη-
ρίστηκε από την έναρξη λειτουργίας µιας ακόµη κλινικής, του «Ιατρικού Κέντρου 
Ψυχικού», µε την εξαγορά του πρώην «Απολλώνιου Θεραπευτηρίου», το οποίο 
ανήκε στην οικογένεια Παυλάκη. 

    Όλα αυτά τα χρόνια, η επιτυχία του Οµίλου βασίστηκε σε µια αρχή: διαρκής 
εξασφάλιση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και υποστήριξη 
πρωτοποριακών ιατρικών µεθόδων. Στα πλαίσια αυτά, αναµενόµενη ήταν και η 
έναρξη καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» που 
ξεκίνησε σχεδόν µε την έναρξη λειτουργίας του κέντρου και παράλληλα µε την 
δηµιουργία Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου υπό τον Περικλή Τσάκωνα. 

Ο Πρόεδρος του Οµίλου, στοχεύοντας στην παροχή υψηλών καρδιοχειρουργικών 
υπηρεσιών, θέλησε να εντάξει στο δυναµικό της κλινικής, -ίσως το καλύτερο 
«δίδυµο» της εποχής-, τους Γεώργιο Τόλη και Άλκη Μιχάλη, οι οποίοι διένυσαν 
µια επιτυχηµένη κοινή πορεία από το 1977 έως το 1984, στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός». Ωστόσο, ο Γ. Τόλης είχε πρόθεση συνεργασίας µε το Θεραπευ-
τήριο «Υγεία», ενώ, από την άλλη, ο Α. Μιχάλης διατηρούσε ακόµη θέση Διευθυ-
ντή στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός». Ο απο-
κλεισµός του από τις κρίσεις των Διευθυντών του Ε.Σ.Υ., επικύρωσε την συνερ-
γασία του µε τον Γ. Αποστολόπουλο και σηµατοδότησε την απαρχή µιας λαµπρής 
σταδιοδροµίας στον ιδιωτικό τοµέα. 

   Τον Δεκέµβριο του 1985, ο Άλκης Μιχάλης, ιδρυτής της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», και οι συνεργάτες του, 
εγκαινίαζαν την καρδιοχειρουργική δραστηριότητα του Οµίλου. Έκτοτε και για το 
διάστηµα της 8χρονης παρουσίας του στο εν λόγω ίδρυµα -από το 1986 έως το 
1993, ο Α. Μιχάλης επέτυχε να εδραιώσει µια χειρουργική µονάδα που παρήγα-
γε υψηλό ποιοτικό και ποσοτικό έργο, καθιερώνοντας τη χρήση των δύο µαστι-
κών αρτηριών στη χειρουργική της στεφανιαίας νόσου και πραγµατοποιώντας τις 
πρώτες εγχειρήσεις, στον ιδιωτικό τοµέα, σε νεογνά και βρέφη. Ο αριθµός των 
χειρουργείων ήταν σχεδόν εφάµιλλος του Θεραπευτηρίου «Υγεία», όπου δρα-
στηριοποιούνταν δύο οµάδες, έναντι µιας στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών». 
Συνεργάτες Καρδιοχειρουργοί του Α. Μιχάλη υπήρξαν οι Κωνσταντίνος Ίµβρος, 
Μάζεν Χούρι, Μάκης Αζαριάδης, Παναγιώτης Καλόγρης, Νίκος Μιχαλόπου-
λος και Στέργιος Δηµητρίου, συνεργάτες Αναισθησιολόγοι η Αλίκη Πούλιου 
στην αρχή και στη συνέχεια η Χριστίνα Άτζακα και ο Αθανάσιος Νικολαϊδης, 
ενώ συνεργάτης Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας, ο Θανάσης Σακοράφας. 
Στο διάστηµα αυτό στο «Ιατρικό Κέντρο ΑΘηνών» στο Μαρούσι, καταγράφονται 
επίσης τέσσερις εβδοµαδιαίες επισκέψεις του Δηµήτρη Μπουλαφέντη, από τον 
Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 1986, η παρουσία του Γεωργίου Μάκου 
από το 1987 έως το 1991, περισσότερο ως συνεργάτη του Α. Μιχάλη και ορι-
σµένες φορές για τη διενέργεια προσωπικών του περιστατικών, καθώς και η 
παρουσία του Ιάκωβου Παντελιάδη, την περίοδο 1990-1991, ως συνεργάτη 
του Α. Μιχάλη. 

   Ο Όµιλος «Ιατρικό Αθηνών» ισχυροποίησε περαιτέρω την παρουσία του στο 
χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας, µε την έναρξη επενδύσεων και στα 
Βαλκάνια, ιδρύοντας την «Med Sana», θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, στη 
Ρουµανία. Το 2000 επέκτεινε τις δραστηριότητές του και στη Θεσσαλονίκη µε 
την ίδρυση του «Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης», ενός 
υπερσύγχρονου κέντρου που στόχο είχε να γίνει το σηµείο αναφοράς σε επίπεδο 
νοσηλείας και ιατρικής εκπαίδευσης στα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη. Το 
2002, ο Όµιλος συµπεριέλαβε στους κόλπους του την κλινική «Ιατρικό Κέντρο 
Δάφνης», σύγχρονου εξοπλισµένου Νεφρολογικού Κέντρου, προχωρώντας 
παράλληλα σε επεκτάσεις µε τη δηµιουργία νέων κτιρίων στο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών» του Αµαρουσίου και στο «Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου», ενώ 
δηµιούργησε νέα Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στο «Παιδιατρικό Κέντρο 
Αθηνών» του Αµαρουσίου. 

   Η ένταξη στον Όµιλο µιας ακόµη κλινικής, το 2007, το «Ιατρικό Κέντρο Πε-
ριστερίου», αποτέλεσε προοίµιο µιας σπουδαίας επιχειρηµατικής κίνησης στην 
οποία προέβη ο Όµιλος, την αύξηση του µετοχικού του κεφαλαίου, µε τη συµµε-
τοχή του κορυφαίου οµίλου υγείας στην Ευρώπη «Asklipios Clinic GBH», που 
έλεγχε περί τα 100 νοσοκοµεία και περισσότερες από 20.000 νοσοκοµειακές 
κλίνες στην Ευρώπη. Το 2009, µετά από σύµπραξη του Οµίλου µε το κοινω-
φελές ίδρυµα «Ερρίκος Ντυνάν», ξεκίνησε στις κτιριακές υποδοµές του τελευ-
ταίου, η λειτουργία της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής «Γαία» που 
ωστόσο, το 2012, µετακινήθηκε στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» στο Μαρούσι, 
ενώ την ίδια χρονιά, ο Όµιλος ξεκίνησε και τη συνεργασία του µε το Πανεπιστη-
µιακό Νοσοκοµείο της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ «Massachusetts General 
Hospital». 

Τα Νοσοκοµεία του Οµίλου «Ιατρικό Αθηνών»

Βασίλης 
Αποστολόπουλος.
Νέος Πρόεδρος 
του Οµίλου

Η χρήση αµφότερων 
των µαστικών αρτηριών 

απετέλεσε µία πρωτοπορία
του Άλκη Μιχάλη 

από τα χρόνια του «Ιατρικού»

Το «Iατρικο Κέντρο Αθηνών»

Το «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»
1986: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Χριστίνα Άτζακα Αθανάσιος Νικολαϊδης Αθανάσιος Σακοράφας

Μάζεν Χούρι (δεξιά)
και Μάκης Αζαριάδης, 

οι δύο στενοί συνεργάτες 
του Α. Μιχάλη

Παναγιώτης Καλόγρης Στέργιος Δηµητρίου Νίκος Μιχαλόπουλος

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Lefkoma - Final.indd   666 13/7/2015   7:01:57 μμ



2001-2013654 655

Άλκης Μιχάλης
Ιδρυτής ΚΡΧ Κλινικής 

 και Διευθυντής 
την περίοδο 1985 - 1993

Γεώργιος 
Αποστολόπουλος.
Ιδρυτής του Οµίλου

Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

   Η υλοποίηση κάθε σπουδαίου επιτεύγµατος προϋποθέτει µια ευρηµατική ιδέα 
και έναν σπουδαίο ηγέτη, ο οποίος «… σαν έτοιµος από καιρό, σαν θαρραλέος…» 
θα αδράξει την ευκαιρία, όταν εκείνη παρουσιαστεί, και θα µετουσιώσει την ιδέα 
σε έργο. Ο Γεώργιος Αποστολόπουλος είχε την στόφα του ηγέτη –είχε επίσης και 
µια ευφάνταστη ιδέα. Να δηµιουργήσει και να ηγηθεί ενός ιδιωτικού 
νοσηλευτηρίου υψηλών προδιαγραφών. Το 1984, βρέθηκε αντιµέτωπος µε µια 
ευκαιρία, την οποία και άδραξε. Στον Παράδεισο Αµαρουσίου, στη θέση που 
βρίσκεται σήµερα το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», ελάχιστοι 
θυµούνται ότι υπήρχε µια µικρή διώροφη Παιδιατρική Κλινική. Έχοντας 
επενδύσει ένα µεγάλο µέρος του κεφαλαίου του για την αγορά του κτιρίου, µε 
προκαταβολή µόλις 5 εκατοµµυρίων δραχµών, κατάφερε να πείσει την εταιρεία 
Siemens να τον προµηθεύσει µε µηχανολογικό εξοπλισµό αξίας 120 
εκατοµµυρίων δραχµών. Το ρίσκο ήταν τεράστιο, αφού τότε το όραµα του Ε.Σ.Υ. 
έµοιαζε να σκιάζει κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία... 

   Οι επιχειρηµατικές ικανότητες του Γ. Αποστόλοπουλου, ενός ανθρώπου που 
ξεκίνησε από την Κόρινθο, σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ, βιοπορίστηκε συντάσσοντας 
οικονοµικές µελέτες για επιχειρήσεις, προσελήφθη σε ηλικία 30 ετών ως 
υπεύθυνος προσωπικού στο νεοσύστατο τότε Θεραπευτήριο «Υγεία» και µέσα σε 
δύο χρόνια αναδείχθηκε σε Γενικός Διευθυντής του ιδρύµατος, δεν άφησαν 
περιθώρια αµφισβήτησης. Εν έτει 2011, ηγείται ενός Οµίλου µε οκτώ ιδιωτικές 
κλινικές στην Ελλάδα, δυναµικότητας 1.200 κλινών, τρία Διαγνωστικά Κέντρα 
στη Ρουµανία και µια ιδιωτική κλινική στη Μόσχα. Στον όµιλο, που ο κύκλος 
εργασιών του προσεγγίζει τα 300 εκατοµµύρια ευρώ, απασχολούνται 2.800 
άτοµα.

   Λίγο µετά την ίδρυση της Κλινικής «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» στο Μαρούσι, 
ιδρύθηκε η Κλινική «Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών» σε παρακείµενο χώρο, ενώ το 
1991, το «Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου», που συνέπεσε µε την εισαγωγή 
του «Ιατρικού Οµίλου Αθηνών» στο χρηµατιστήριο Αθηνών. Το 1997, χαρακτη-
ρίστηκε από την έναρξη λειτουργίας µιας ακόµη κλινικής, του «Ιατρικού Κέντρου 
Ψυχικού», µε την εξαγορά του πρώην «Απολλώνιου Θεραπευτηρίου», το οποίο 
ανήκε στην οικογένεια Παυλάκη. 

    Όλα αυτά τα χρόνια, η επιτυχία του Οµίλου βασίστηκε σε µια αρχή: διαρκής 
εξασφάλιση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και υποστήριξη 
πρωτοποριακών ιατρικών µεθόδων. Στα πλαίσια αυτά, αναµενόµενη ήταν και η 
έναρξη καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» που 
ξεκίνησε σχεδόν µε την έναρξη λειτουργίας του κέντρου και παράλληλα µε την 
δηµιουργία Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου υπό τον Περικλή Τσάκωνα. 

Ο Πρόεδρος του Οµίλου, στοχεύοντας στην παροχή υψηλών καρδιοχειρουργικών 
υπηρεσιών, θέλησε να εντάξει στο δυναµικό της κλινικής, -ίσως το καλύτερο 
«δίδυµο» της εποχής-, τους Γεώργιο Τόλη και Άλκη Μιχάλη, οι οποίοι διένυσαν 
µια επιτυχηµένη κοινή πορεία από το 1977 έως το 1984, στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός». Ωστόσο, ο Γ. Τόλης είχε πρόθεση συνεργασίας µε το Θεραπευ-
τήριο «Υγεία», ενώ, από την άλλη, ο Α. Μιχάλης διατηρούσε ακόµη θέση Διευθυ-
ντή στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός». Ο απο-
κλεισµός του από τις κρίσεις των Διευθυντών του Ε.Σ.Υ., επικύρωσε την συνερ-
γασία του µε τον Γ. Αποστολόπουλο και σηµατοδότησε την απαρχή µιας λαµπρής 
σταδιοδροµίας στον ιδιωτικό τοµέα. 

   Τον Δεκέµβριο του 1985, ο Άλκης Μιχάλης, ιδρυτής της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», και οι συνεργάτες του, 
εγκαινίαζαν την καρδιοχειρουργική δραστηριότητα του Οµίλου. Έκτοτε και για το 
διάστηµα της 8χρονης παρουσίας του στο εν λόγω ίδρυµα -από το 1986 έως το 
1993, ο Α. Μιχάλης επέτυχε να εδραιώσει µια χειρουργική µονάδα που παρήγα-
γε υψηλό ποιοτικό και ποσοτικό έργο, καθιερώνοντας τη χρήση των δύο µαστι-
κών αρτηριών στη χειρουργική της στεφανιαίας νόσου και πραγµατοποιώντας τις 
πρώτες εγχειρήσεις, στον ιδιωτικό τοµέα, σε νεογνά και βρέφη. Ο αριθµός των 
χειρουργείων ήταν σχεδόν εφάµιλλος του Θεραπευτηρίου «Υγεία», όπου δρα-
στηριοποιούνταν δύο οµάδες, έναντι µιας στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών». 
Συνεργάτες Καρδιοχειρουργοί του Α. Μιχάλη υπήρξαν οι Κωνσταντίνος Ίµβρος, 
Μάζεν Χούρι, Μάκης Αζαριάδης, Παναγιώτης Καλόγρης, Νίκος Μιχαλόπου-
λος και Στέργιος Δηµητρίου, συνεργάτες Αναισθησιολόγοι η Αλίκη Πούλιου 
στην αρχή και στη συνέχεια η Χριστίνα Άτζακα και ο Αθανάσιος Νικολαϊδης, 
ενώ συνεργάτης Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας, ο Θανάσης Σακοράφας. 
Στο διάστηµα αυτό στο «Ιατρικό Κέντρο ΑΘηνών» στο Μαρούσι, καταγράφονται 
επίσης τέσσερις εβδοµαδιαίες επισκέψεις του Δηµήτρη Μπουλαφέντη, από τον 
Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 1986, η παρουσία του Γεωργίου Μάκου 
από το 1987 έως το 1991, περισσότερο ως συνεργάτη του Α. Μιχάλη και ορι-
σµένες φορές για τη διενέργεια προσωπικών του περιστατικών, καθώς και η 
παρουσία του Ιάκωβου Παντελιάδη, την περίοδο 1990-1991, ως συνεργάτη 
του Α. Μιχάλη. 

   Ο Όµιλος «Ιατρικό Αθηνών» ισχυροποίησε περαιτέρω την παρουσία του στο 
χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας, µε την έναρξη επενδύσεων και στα 
Βαλκάνια, ιδρύοντας την «Med Sana», θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, στη 
Ρουµανία. Το 2000 επέκτεινε τις δραστηριότητές του και στη Θεσσαλονίκη µε 
την ίδρυση του «Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης», ενός 
υπερσύγχρονου κέντρου που στόχο είχε να γίνει το σηµείο αναφοράς σε επίπεδο 
νοσηλείας και ιατρικής εκπαίδευσης στα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη. Το 
2002, ο Όµιλος συµπεριέλαβε στους κόλπους του την κλινική «Ιατρικό Κέντρο 
Δάφνης», σύγχρονου εξοπλισµένου Νεφρολογικού Κέντρου, προχωρώντας 
παράλληλα σε επεκτάσεις µε τη δηµιουργία νέων κτιρίων στο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών» του Αµαρουσίου και στο «Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου», ενώ 
δηµιούργησε νέα Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στο «Παιδιατρικό Κέντρο 
Αθηνών» του Αµαρουσίου. 

   Η ένταξη στον Όµιλο µιας ακόµη κλινικής, το 2007, το «Ιατρικό Κέντρο Πε-
ριστερίου», αποτέλεσε προοίµιο µιας σπουδαίας επιχειρηµατικής κίνησης στην 
οποία προέβη ο Όµιλος, την αύξηση του µετοχικού του κεφαλαίου, µε τη συµµε-
τοχή του κορυφαίου οµίλου υγείας στην Ευρώπη «Asklipios Clinic GBH», που 
έλεγχε περί τα 100 νοσοκοµεία και περισσότερες από 20.000 νοσοκοµειακές 
κλίνες στην Ευρώπη. Το 2009, µετά από σύµπραξη του Οµίλου µε το κοινω-
φελές ίδρυµα «Ερρίκος Ντυνάν», ξεκίνησε στις κτιριακές υποδοµές του τελευ-
ταίου, η λειτουργία της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής «Γαία» που 
ωστόσο, το 2012, µετακινήθηκε στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» στο Μαρούσι, 
ενώ την ίδια χρονιά, ο Όµιλος ξεκίνησε και τη συνεργασία του µε το Πανεπιστη-
µιακό Νοσοκοµείο της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ «Massachusetts General 
Hospital». 

Τα Νοσοκοµεία του Οµίλου «Ιατρικό Αθηνών»

Βασίλης 
Αποστολόπουλος.
Νέος Πρόεδρος 
του Οµίλου

Η χρήση αµφότερων 
των µαστικών αρτηριών 

απετέλεσε µία πρωτοπορία
του Άλκη Μιχάλη 

από τα χρόνια του «Ιατρικού»

Το «Iατρικο Κέντρο Αθηνών»

Το «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»
1986: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Χριστίνα Άτζακα Αθανάσιος Νικολαϊδης Αθανάσιος Σακοράφας

Μάζεν Χούρι (δεξιά)
και Μάκης Αζαριάδης, 

οι δύο στενοί συνεργάτες 
του Α. Μιχάλη

Παναγιώτης Καλόγρης Στέργιος Δηµητρίου Νίκος Μιχαλόπουλος
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Από επίσκεψη του Γ. Τόλη 
στο «Ιατρικό Κέντρο» χρόνια αργότερα.

Στο στιγµιότυπο µε την οµάδα 
του Μ. Παναγιώτου

Γεώργιος Μάκος
Διευθυντής της

Β΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
την περίοδο 1993 - 2002

Στέργιος Θεοδωρόπουλος
Διευθυντής της

Α΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
την περίοδο 1993 - 2002

   Η αποχώρηση της οµάδας του Α. Μιχάλη, τον Ιούλιο του 1993, µε προορισµό 
το «Ωνάσειο Κ. Κ.», σήµανε την παρουσία δυο νέων πρωταγωνιστών στο 
«Ιατρικό Κέντρο» Αµαρουσίου, του Στέργιου Θεοδωρόπουλου, ως Διευθυντή 
της Α' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής και του παλαιότερου συνεργάτη του Οµίλου, 
Γεωργίου Μάκου, ως Διευθυντή της Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. Στο πλευ-
ρό του Σ. Θεοδωρόπουλου, στο ξεκίνηµα της λειτουργίας της Α' Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής, το Νοέµβριο του 1993, ήταν οι Νίκος Γιαννόπουλος, Ανδρέας 
Χατζής και Σπύρος Μπαχαρακάκης, οι οποίοι αποχώρησαν την επόµενη χρονιά. 
Αναισθησιολογική κάλυψη παρείχαν οι Αντώνης Κυρίτσης και Θωµάς Δουρά-
κης, ενώ Τεχνικός εξωσωµατικής υπήρξε ο Βρετανός Jim Crocket, ο οποίος 
ακολούθησε τον Σ. Θεοδωρόπουλο στην Ελλάδα, µε την επιστροφή του από το 
Λονδίνο, ενώ παραέµεινε στο ίδρυµα έως το 2012. Συνεργάτες Καρδιοχειρουρ-
γοί υπήρξαν στη συνέχεια, οι Κωνσταντίνος Κοντραφούρης, νυν Ιατρός του 
«Ω.Κ.Κ.», ο Χρήστος Ζώρας, µετέπειτα συνεργάτης του Γ. Τζίφα, ο Νίκος 
Καληµέρης για 3 έτη, ο Βασίλης Φωτόπουλος για ένα έτος και ο Βασίλης 
Κόλλιας, που συνεργάδτηκε µαζί του από το 2000 έως το 2009. Ο Σ. Θεοδωρ-
όπουλος, µε τη φήµη που απέκτεισε λόγω της συµµετοχής του στο χειρουργείο 
του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και λόγω της στενής συνερ-
γασίας του µε τον Sir Magdi Yacoub, δηµιούργησε ένα µεγάλο ρεύµα ασθενών.
Οι προσπάθειές του να εµπλακεί στον τοµέα της µηχανικής υποστήριξης της 
καρδιάς απέβησαν άκαρπες στο εν λόγω κέντρο, όχι όµως και στο «ΙΑΣΩ 
General», στο οποίο ο Σ. Θεοδωρόπουλος µετακινήθηκε το 2003 και ξεκίνησε 
πρωτοποριακό πρόγραµµα, όπως θα περιγράψουµε στη συνέχεια. 

   Στη Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, συνεργάτες του Γ. Μάκου, στην έναρξη λει-
τουργίας της, αποτέλεσαν αρκετοί Καρδιοχειρουργοί, οι οποίοι σήµερα διατη-
ρούν Διευθυντικές θέσεις και δικές τους οµάδες, όπως οι Δηµήτριος Ηλιόπου-
λος, Ιωάννης Χλωρογιάννης, Παναγιώτης Μιχαήλ, καθώς και οι Κωνσταντί-
νος Κοντραφούρης, Άρης Ντεβέγια, Δηµήτρης Τσούπης και Παναγιώτης 
Μίχος, νυν Θωρακοχειρουργός. Αναισθησιολογική κάλυψη παρείχαν η Αλίκη 
Πούλιου και η Ρένα Μπατάλη, ενώ Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας η 
Joys Kritikos, που ακολούθησε τον Γ. Μάκο το 1993 στη µετακίνησή του από 
το Θεραπευτήριο «Υγεία» και παρέµεινε στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» µέχρι τη 
συνταξιοδότησή της το 2008, συνεργαζόµενη βέβαια, από το 2003, µε τον 
Δηµήτρη Νίκα. Τη θέση της κάλυψε στη συνέχεια ο Βασίλης Σατραζέµης. Ο 
Γεώργιος Μάκος, διαθέτοντας περισσή εµπειρία και άριστη εκπαίδευση, δηµι-
ούργησε µια κλινική µε υψηλή παραγωγικότητα, εµπλεκόµενος και στη χειρουρ-
γική πάλλουσας καρδιάς, καθώς και της χρήσης αρτηριακών µοσχευµάτων. Το 
2002, µετακινήθηκε στο νεοϊδρυθέν «Metropolitan Hospital», όπου συνεργά-
στηκε εκ νέου µε τον Γεώργιο Οικονοµόπουλο. 

   Η επιθυµία του Γ. Αποστολόπουλου να εντάξει στο δυναµικό του Οµίλου του 
τον Γεώργιο Τόλη, µπορεί να άργησε, αλλά τελικά επετεύχθη, το 1995, όταν ο 
τελευταίος αποχώρησε από το Θεραπευτήριο «Υγεία». Ωστόσο, η συνεργασία 
τους υπήρξε σύντοµη και έληξε µάλλον άδοξα, καθώς η απόφαση του Γεώργιου 
Τόλη να εγκαταλείψει την ενεργή καρδιοχειρουργική δράση ήταν αµετάκλητη. 
Η παραµονή του στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» διήρκησε περίπου δυο χρόνια, 
διάστηµα κατά το οποίο ο Γ. Τόλης πραγµατοποίησε ένα σχετικά µικρό–συγκριτι-
κά µε το παρελθόν του- αριθµό χειρουργείων. Τον Γ. Τόλη υποστήριξε σταθερά 
ο παλιός του συνεργάτης Νίκος Σφύρας και κατά περιόδους οι Γεώργιος Σταυ-
ρόπουλος, Σπύρος Σκαρδούτσος, Παναγιώτης Δεδεηλίας, Δηµήτρης Λυµπε-
ριάδης και Βασίλης Λόζος, ενώ Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας ήταν η 
Karen Shefferd, µετακινούµενη στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» από το «Απολλώ-
νειο Θεραπευτήριο». 

   Την ίδια ακριβώς περίοδο, λίγους µήνες µετά την ένταξη του Γ. Τόλη στον 
Όµιλο, ο Γ. Αποστολόπουλος, σε µια προσπάθεια να διευρύνει την καρδιοχει-
ρουργική δραστηριότητα του ιδρύµατος, προχώρησε στην υπογραφή συµβολαί-
ων εξωτερικής συνεργασίας µε Καρδιοχειρουργούς, στους οποίους έδινε την 
δυνατότητα πραγµατοποίησης επεµβάσεων χωρίς περαιτέρω δεσµεύσεις. Ένας 
εξ αυτών ήταν ο Μιχάλης Κανταρτζής, ο οποίος επιστρέφοντας από τη Γερµανία, 
φιλοδόξησε την καθιέρωση του προγράµµατος της T.M.R. Laser τεχνικής στεφα-
νιαίας επαναιµάτωσης, γεγονός που του προσέδωσε φήµη, µε συνεπακόλουθη 
αύξηση του αριθµού των ασθενών που τον εµπιστεύτηκαν. Ωστόσο, η τεχνική 
δεν επέφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και εγκαταλείφθηκε και από τον 
ίδιο. Με τον Μ. Κανταρτζή συνεργάστηκαν, κατά την αρχική περίοδο, οι Ηλίας 
Τάνος, Μπόρις Μιχάλεφ και Δηµήτριος Τσούπης. Συνεργάτης Αναισθησιολό-
γος υπήρξε η σύζυγος του Μαρία Κανταρτζή, ενώ Τεχνικός εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας ο Ralf Sporledder, Γερµανός, που ακολούθησε τον Μ. Κανταρτζή 
στην Ελλάδα. Αµφότεροι παραµένουν στο ίδρυµα µέχρι σήµερα, καθώς η οµάδα 
του Μ. Κανταρτζή είναι µια από τις τέσσερις που δραστηριοποιούνται ακόµη στο 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών».

   Ανάλογη συµφωνία συνεργασίας υπέγραψε και ο Παναγιώτης Ασηµακόπου-
λος, Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο οποίος στε-
ρούµενος της δυνατότητας δηµιουργίας Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής σε κάποιο δηµόσιο νοσοκοµείο, δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό 
χώρο, µε συνεργάτες τους Καρδιοχειρουργούς Νίκο Καληµέρη και Γιώργο 
Καλαβρουζιώτη και την Αναισθησιολόγο Ρένα Μπατάλη. Τρίτη παρόµοια 
συνεργασία ανέπτυξε και ο Γεώργιος Τζίφας, µετακινούµενος από το 
«Απολλώνειο Θεραπευτήριο» στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών». Αµφότεροι, Π. 
Ασηµακόπουλος και Γ. Τζίφας, στήριξαν µε τις οµάδες τους την προσπάθεια του 
Οµίλου να αξιοποιήσει την προϋπάρχουσα καρδιοχειρουργική υποδοµή του 
«Απολλωνείου Θεραπευτηρίου», µετά την εξαγορά του το 1997, µε αποτέλεσµα 
την µετέπειτα µετακίνησή τους, στα τέλη της δεκαετίας του '90, από το «Ιατρικό 
Κέντρο Αθηνών», στο «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού». 

Γεώργιος Τζίφας
Συνεργάτης - Διευθυντής 

την περίοδο 1995 - 1998
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του Γ. Τόλη και εν συνεχεία

του Δ. Νίκα

Jim Crocket.
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εξωσωµατικής
κυκλοφορίας

Ρένα Μπατάλη.
Αναισθησιολόγος

Δ. Μπουλαφέντης, Δ. Νίκας και Στ. Θεοδωρόπουλος, 
συνεργάτες κατά καιρούς του «Ιατρικού Κέντρου»,

στπ πρώτο συνέδριο της ΕΑΒ το 2004

Ο Μιχάλης Κανταρτζής,
εφάρµοσε πρώτος στην Ελλάδα

την τεχνική TMR Laser,
που στις µέρες µας

έχει µικρή εφαρµογή

Γ. Λαζόπουλος (πάνω),
Λ. Παπασταύρου (κάτω),

µέλη της οµάδας
του Μ. Κανταρτζή

Ο Στέργιος Θεοδωρόπουλος, δεξιά, µε τον µέντορά του Καθ. Μ. Yacoub

Το «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»
1986: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
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Από επίσκεψη του Γ. Τόλη 
στο «Ιατρικό Κέντρο» χρόνια αργότερα.

Στο στιγµιότυπο µε την οµάδα 
του Μ. Παναγιώτου

Γεώργιος Μάκος
Διευθυντής της

Β΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
την περίοδο 1993 - 2002

Στέργιος Θεοδωρόπουλος
Διευθυντής της

Α΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
την περίοδο 1993 - 2002

   Η αποχώρηση της οµάδας του Α. Μιχάλη, τον Ιούλιο του 1993, µε προορισµό 
το «Ωνάσειο Κ. Κ.», σήµανε την παρουσία δυο νέων πρωταγωνιστών στο 
«Ιατρικό Κέντρο» Αµαρουσίου, του Στέργιου Θεοδωρόπουλου, ως Διευθυντή 
της Α' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής και του παλαιότερου συνεργάτη του Οµίλου, 
Γεωργίου Μάκου, ως Διευθυντή της Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. Στο πλευ-
ρό του Σ. Θεοδωρόπουλου, στο ξεκίνηµα της λειτουργίας της Α' Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής, το Νοέµβριο του 1993, ήταν οι Νίκος Γιαννόπουλος, Ανδρέας 
Χατζής και Σπύρος Μπαχαρακάκης, οι οποίοι αποχώρησαν την επόµενη χρονιά. 
Αναισθησιολογική κάλυψη παρείχαν οι Αντώνης Κυρίτσης και Θωµάς Δουρά-
κης, ενώ Τεχνικός εξωσωµατικής υπήρξε ο Βρετανός Jim Crocket, ο οποίος 
ακολούθησε τον Σ. Θεοδωρόπουλο στην Ελλάδα, µε την επιστροφή του από το 
Λονδίνο, ενώ παραέµεινε στο ίδρυµα έως το 2012. Συνεργάτες Καρδιοχειρουρ-
γοί υπήρξαν στη συνέχεια, οι Κωνσταντίνος Κοντραφούρης, νυν Ιατρός του 
«Ω.Κ.Κ.», ο Χρήστος Ζώρας, µετέπειτα συνεργάτης του Γ. Τζίφα, ο Νίκος 
Καληµέρης για 3 έτη, ο Βασίλης Φωτόπουλος για ένα έτος και ο Βασίλης 
Κόλλιας, που συνεργάδτηκε µαζί του από το 2000 έως το 2009. Ο Σ. Θεοδωρ-
όπουλος, µε τη φήµη που απέκτεισε λόγω της συµµετοχής του στο χειρουργείο 
του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και λόγω της στενής συνερ-
γασίας του µε τον Sir Magdi Yacoub, δηµιούργησε ένα µεγάλο ρεύµα ασθενών.
Οι προσπάθειές του να εµπλακεί στον τοµέα της µηχανικής υποστήριξης της 
καρδιάς απέβησαν άκαρπες στο εν λόγω κέντρο, όχι όµως και στο «ΙΑΣΩ 
General», στο οποίο ο Σ. Θεοδωρόπουλος µετακινήθηκε το 2003 και ξεκίνησε 
πρωτοποριακό πρόγραµµα, όπως θα περιγράψουµε στη συνέχεια. 

   Στη Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική, συνεργάτες του Γ. Μάκου, στην έναρξη λει-
τουργίας της, αποτέλεσαν αρκετοί Καρδιοχειρουργοί, οι οποίοι σήµερα διατη-
ρούν Διευθυντικές θέσεις και δικές τους οµάδες, όπως οι Δηµήτριος Ηλιόπου-
λος, Ιωάννης Χλωρογιάννης, Παναγιώτης Μιχαήλ, καθώς και οι Κωνσταντί-
νος Κοντραφούρης, Άρης Ντεβέγια, Δηµήτρης Τσούπης και Παναγιώτης 
Μίχος, νυν Θωρακοχειρουργός. Αναισθησιολογική κάλυψη παρείχαν η Αλίκη 
Πούλιου και η Ρένα Μπατάλη, ενώ Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας η 
Joys Kritikos, που ακολούθησε τον Γ. Μάκο το 1993 στη µετακίνησή του από 
το Θεραπευτήριο «Υγεία» και παρέµεινε στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» µέχρι τη 
συνταξιοδότησή της το 2008, συνεργαζόµενη βέβαια, από το 2003, µε τον 
Δηµήτρη Νίκα. Τη θέση της κάλυψε στη συνέχεια ο Βασίλης Σατραζέµης. Ο 
Γεώργιος Μάκος, διαθέτοντας περισσή εµπειρία και άριστη εκπαίδευση, δηµι-
ούργησε µια κλινική µε υψηλή παραγωγικότητα, εµπλεκόµενος και στη χειρουρ-
γική πάλλουσας καρδιάς, καθώς και της χρήσης αρτηριακών µοσχευµάτων. Το 
2002, µετακινήθηκε στο νεοϊδρυθέν «Metropolitan Hospital», όπου συνεργά-
στηκε εκ νέου µε τον Γεώργιο Οικονοµόπουλο. 

   Η επιθυµία του Γ. Αποστολόπουλου να εντάξει στο δυναµικό του Οµίλου του 
τον Γεώργιο Τόλη, µπορεί να άργησε, αλλά τελικά επετεύχθη, το 1995, όταν ο 
τελευταίος αποχώρησε από το Θεραπευτήριο «Υγεία». Ωστόσο, η συνεργασία 
τους υπήρξε σύντοµη και έληξε µάλλον άδοξα, καθώς η απόφαση του Γεώργιου 
Τόλη να εγκαταλείψει την ενεργή καρδιοχειρουργική δράση ήταν αµετάκλητη. 
Η παραµονή του στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» διήρκησε περίπου δυο χρόνια, 
διάστηµα κατά το οποίο ο Γ. Τόλης πραγµατοποίησε ένα σχετικά µικρό–συγκριτι-
κά µε το παρελθόν του- αριθµό χειρουργείων. Τον Γ. Τόλη υποστήριξε σταθερά 
ο παλιός του συνεργάτης Νίκος Σφύρας και κατά περιόδους οι Γεώργιος Σταυ-
ρόπουλος, Σπύρος Σκαρδούτσος, Παναγιώτης Δεδεηλίας, Δηµήτρης Λυµπε-
ριάδης και Βασίλης Λόζος, ενώ Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας ήταν η 
Karen Shefferd, µετακινούµενη στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» από το «Απολλώ-
νειο Θεραπευτήριο». 

   Την ίδια ακριβώς περίοδο, λίγους µήνες µετά την ένταξη του Γ. Τόλη στον 
Όµιλο, ο Γ. Αποστολόπουλος, σε µια προσπάθεια να διευρύνει την καρδιοχει-
ρουργική δραστηριότητα του ιδρύµατος, προχώρησε στην υπογραφή συµβολαί-
ων εξωτερικής συνεργασίας µε Καρδιοχειρουργούς, στους οποίους έδινε την 
δυνατότητα πραγµατοποίησης επεµβάσεων χωρίς περαιτέρω δεσµεύσεις. Ένας 
εξ αυτών ήταν ο Μιχάλης Κανταρτζής, ο οποίος επιστρέφοντας από τη Γερµανία, 
φιλοδόξησε την καθιέρωση του προγράµµατος της T.M.R. Laser τεχνικής στεφα-
νιαίας επαναιµάτωσης, γεγονός που του προσέδωσε φήµη, µε συνεπακόλουθη 
αύξηση του αριθµού των ασθενών που τον εµπιστεύτηκαν. Ωστόσο, η τεχνική 
δεν επέφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και εγκαταλείφθηκε και από τον 
ίδιο. Με τον Μ. Κανταρτζή συνεργάστηκαν, κατά την αρχική περίοδο, οι Ηλίας 
Τάνος, Μπόρις Μιχάλεφ και Δηµήτριος Τσούπης. Συνεργάτης Αναισθησιολό-
γος υπήρξε η σύζυγος του Μαρία Κανταρτζή, ενώ Τεχνικός εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας ο Ralf Sporledder, Γερµανός, που ακολούθησε τον Μ. Κανταρτζή 
στην Ελλάδα. Αµφότεροι παραµένουν στο ίδρυµα µέχρι σήµερα, καθώς η οµάδα 
του Μ. Κανταρτζή είναι µια από τις τέσσερις που δραστηριοποιούνται ακόµη στο 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών».

   Ανάλογη συµφωνία συνεργασίας υπέγραψε και ο Παναγιώτης Ασηµακόπου-
λος, Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο οποίος στε-
ρούµενος της δυνατότητας δηµιουργίας Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής σε κάποιο δηµόσιο νοσοκοµείο, δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό 
χώρο, µε συνεργάτες τους Καρδιοχειρουργούς Νίκο Καληµέρη και Γιώργο 
Καλαβρουζιώτη και την Αναισθησιολόγο Ρένα Μπατάλη. Τρίτη παρόµοια 
συνεργασία ανέπτυξε και ο Γεώργιος Τζίφας, µετακινούµενος από το 
«Απολλώνειο Θεραπευτήριο» στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών». Αµφότεροι, Π. 
Ασηµακόπουλος και Γ. Τζίφας, στήριξαν µε τις οµάδες τους την προσπάθεια του 
Οµίλου να αξιοποιήσει την προϋπάρχουσα καρδιοχειρουργική υποδοµή του 
«Απολλωνείου Θεραπευτηρίου», µετά την εξαγορά του το 1997, µε αποτέλεσµα 
την µετέπειτα µετακίνησή τους, στα τέλη της δεκαετίας του '90, από το «Ιατρικό 
Κέντρο Αθηνών», στο «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού». 

Γεώργιος Τζίφας
Συνεργάτης - Διευθυντής 

την περίοδο 1995 - 1998

Γεώργιος Τόλης
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την περίοδο 1995 - 1997

Καθηγητής 
Παναγιώτης Ασηµακόπουλος
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Γ. Γεωργίου.
Αναισθησιολόγος της οµάδας
του Γ. Τόλη και εν συνεχεία

του Δ. Νίκα

Jim Crocket.
Τεχνικός

εξωσωµατικής
κυκλοφορίας

Ρένα Μπατάλη.
Αναισθησιολόγος

Δ. Μπουλαφέντης, Δ. Νίκας και Στ. Θεοδωρόπουλος, 
συνεργάτες κατά καιρούς του «Ιατρικού Κέντρου»,

στπ πρώτο συνέδριο της ΕΑΒ το 2004

Ο Μιχάλης Κανταρτζής,
εφάρµοσε πρώτος στην Ελλάδα

την τεχνική TMR Laser,
που στις µέρες µας

έχει µικρή εφαρµογή

Γ. Λαζόπουλος (πάνω),
Λ. Παπασταύρου (κάτω),

µέλη της οµάδας
του Μ. Κανταρτζή

Ο Στέργιος Θεοδωρόπουλος, δεξιά, µε τον µέντορά του Καθ. Μ. Yacoub

Το «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»
1986: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
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Δηµήτριος ΝίκαςΜιχάλης Κανταρτζής
Διευθυντής ΚΡΧ Κλινικής

την περίοδο 1995 - σήµερα
Διευθυντής ΚΡΧ Κλινικής

την περίοδο 1997 - σήµερα

   Λίγο πριν την αποχώρηση του Γ. Τόλη από τον Όµιλο, στο τέλος του 1997, οι 
δραστηριοποιούµενες οµάδες του «Ιατρικού Κέντρου Αθηνών» ήταν έξι, καθώς 
εκτός του ίδιου και των Σ. Θεοδωρόπουλου, Γ. Μάκου, Μ. Κανταρτζή, Π. Ασηµα-
κόπουλου και Γ. Τζήφα, τον Μάρτιο του 1997, δροµολογήθηκε και η µετακίνηση 
του Δηµήτρη Νίκα από το Θεραπευτήριο «Υγεία» στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών». 
Η συνεργασία του Δ. Νίκα απεδείχθη από τις πλέον µακροβιότερες, καθώς ο 
ίδιος και οι συνεργάτες του, αποτελούν µια εκ των τεσσάρων οµάδων που 
δραστηριοποιούνται σήµερα στο ίδρυµα. Συνεργάτες του, πέραν των σηµερινών, 
υπήρξαν οι Παναγιώτης Δεδεηλίας, Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος, Βασίλης 
Λόζος, Μπόρις Μιχάλεφ, Νίκος Καληµέρης και Σπύρος Σκαρδούτσος. 
Αναισθησιολόγος ο Γεώργιος Γεωργίου και Τεχνικοί εξωσωµατικής η Joys 
Kritikos, έως το 2008, και ο Γιάννης Βούλγαρης στη συνέχεια, ενώ για µικρό 
διάστηµα το 2000, η Αγγελική-Άννα Τσιορβά και η Zahida Majeed. Στο 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» βρέθηκε για περιορισµένο χρονικό διάστηµα και ο 
Ανδρέας Αγάθος, πραγµατοποιώντας µονοψήφιο αριθµό χειρουργείων στα τέλη 
της 10ετίας του ΄90 και ο Φώτης Μητρόπουλος για µια περίπου διετία, από το 
2005-07. Εκτός από τις οµάδες του Δηµητρίου Νίκα και Μιχάλη Κανταρτζή, στο 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», εν έτει 2012, νέες οµάδες –µετά την αποχώρηση των 
Σ. Θεοδωρόπουλου και Γ. Μάκου, το 2002- δηµιούργησαν ο Δηµήτριος Ηλιό-
πουλος, συνεργάτης επί σειρά ετών του Γ. Μάκου και ο Ιωακείµ Παναγιώτου, 
πρώην µέλος της Γ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του «Ωνασείου Κ. Κ.». 

   Αναλυτικότερα, η οµάδα του Μιχάλη Κανταρτζή συντίθεται από τους Γεώργιο 
Λαζόπουλο, Λεωνίδα Παπασταύρου, την Αναισθησιολόγο Μαρία Manns-
Κανταρτζή, και τον Ralf Sporledder, τεχνικό εξωσωµατικής κυκλοφορίας, 
οµάδα επιδιδόµενη µε επιτυχία, πέραν της κλασικής Καρδιοχειρουργικής, στις 
επανεγχειρήσεις καρδιάς. 

   Η οµάδα του Δηµήτριου Νίκα, αποφοίτου Καρδιοχειρουργικής Πανεπιστηµίου 
Yale University, Καθηγητού και πρώην Διευθυντού Καρδιοχειρουργικής Πανεπι-
στηµίου Αλαµπάµα, αποτελείται από τους Δηµήτριο Καραγιάννη, Νικόλαο 
Μπαϊκούση, Γεώργιο Γεωργίου, αναισθησιολόγο και τον Ιωάννη Βούλγαρη, 
τεχνικό εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια της 17 ετούς σταδιοδρο-
µίας - πορείας του στην Ελλάδα, συνεργάστηκε µε εξαιρετικούς καρδιοχειρουρ-
γούς οι οποίοι κατέχουν διευθυντικές θέσεις ή θέσεις επιµελητών σε νοσοκοµεία 
του ΕΣΥ ή Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία όπως Παναγιώτης Δεδεηλίας, Βασίλειος 
Λόζος, Σπυρίδων Σκαρδούτσος, Φώτιος Μητρόπουλος, Αλέξης Σιδηρόπουλος, 
Νικόλαος Καληµέρης, Ιωάννης Ράπτης, Παναγιώτης Χουντής και Νικόλαος Χαρο-
κόπος. Η οµάδα του Δ. Νίκα επιδίδεται σε όλο το φάσµα της καρδιοχειρουργικής 
των ενήλικων (στεφανιαία νόσος, βαλβιδοπάθειες, ανευρύσµατα, συγγενείς καρ-
διοπάθειες). 

   Ο Δηµήτριος Ηλιόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
τέθηκε αρχικά επικεφαλής των στελεχών που παρέµειναν της αποχώρησης του 
Γ. Μάκου, όπως του Άρη Ντεβέγια, που σήµερα αποτελεί το βασικότερο στέλε-
χος της οµάδας, και αργότερα νεότερων συνεργατών, όπως των Καρδιοχειρουρ-
γών Βίκυς Ανδρουτσοπούλου, Βασίλη Φίλια, Ιµπραήµ Μανά και Αλέξανδρου 
Ντέµη,  ο οποίος έφυγε για fellowship στον Καναδά τον Μάρτιο του 2013. 
Αναισθησιολόγοι της οµάδας είναι ο Αθανάσιος Νικολαϊδης, επί ετών συνεργά-
της του Α. Μιχάλη και Λευτέρης Καστελλάνος, ενώ Τεχνικός εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας ο Βασίλης Σατρατζέµης. Η οµάδα σηµειώνει ιδιαίτερες επιδόσεις 
στην τοποθέτηση αστήρικτων αορτικών βαλβίδων και αντιµετώπισης 
ανευρυσµάτων αορτής. 

     Τέλος, ο Ματθαίος Παναγιώτου, συνεργάζεται µε τα πρώην στελέχη του 
«Ω.Κ.Κ.» Νίκο Μούρτζη, Καρδιοχειρουργό και Στέλλα Οικονοµίδου, Αναισθη-
σιολόγο. Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας ήταν επί µια δεκαετία ο Jim 
Crockett, συνεργάτης του κέντρου επί µια εικοσαετία. Αποχωρώντας στο τέλος 
του 2012 έδωσε τη θέση του στον Ιωάννη Βούλγαρη. Μια σειρά νέων Καρδιο-
χειρουργών πλαισίωσε την οµάδα του Μ. Παναγιώτου στη διάρκεια της δεκα-
ετούς δραστηριοποίησης της, όπως οι Στράτος Κωλέτσης, Νεκτάριος Κογερά-
κης, Γρηγόρης Χρυσοστοµίδης, Βασίλης Φίλιας, Κωνσταντίνος Μαρκάκης, 
Κωνσταντίνος Βουτετάκης, Θεόδωρος Καραΐσκος, Νικόλαος Ζαρµπής, 
Δηµήτριος Πούσιος, Δηµήτριος Τζερτζεµέλης και Παναγιώτης Σχορετσιανί-
της. Σήµερα, πέραν του Ν. Μούρτζη, µε την οµάδα συνεργάζονται οι Χαράλα-
µπος Κυριαζής και Αθανάσιος Αντωνίου. Αιχµή του δόρατος για τον Μ. Πανα-
γιώτου και τους συνεργάτες του αποτελεί η αντιµετώπιση περιστατικών αποκα-
τάστασης της γεωµετρίας ανευρυσµατικής αριστερής κοιλίας. 

Ιωακείµ Παναγιώτου
Διευθυντής ΚΡΧΚλινικής

την περίοδο 2003 - σήµερα

Δηµήτριος Ηλιόπουλος
Διευθυντής ΚΡΧ Κλινικής

την περίοδο 2002 - σήµερα

Ο Δ. Νίκας µε τους συνεργάτες του, Ν. Μπαϊκούση και Δ. Καραγιάννη

Στέλλα 
Οικονοµίδου

Λευτέρης 
Καστελλάνος 
και 
Βασίλης 
Σατραζάµης

Ιωάννης Βούλγαρης

Η οµάδα του Δ. Ηλιόπουλου. 
Από δεξιά: A. Ντεβέγια, Β. Σατραζάµης,

Δ. Ηλιόπουλος, Ε. Καστελάνος, Β. Φίλιας, Β. Ανδρουτσοπούλου

Η οµάδα του Ι. Παναγιώτου.
Από δεξιά: Β. Ζώταλη, Χ. Κυριαζής,

Στ. Οικονοµίδου, Ν. Μούρτζης, Ι. Παναγιώτου,
Ι. Βούλγαρης, Μ. Αθανασοπούλου

Από αριστερά: 
J. Crocket, 

Στ. Οικονοµίδου, 
Θ. Νικολαϊδης

Η οµάδα του Δ. Νίκα στη διάρκεια χειρουργικής επέµβασης

Το «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»
1986: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Επί του πιεστηρίου:
Στο τέλος του 2013 από το «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» απεχώρησε η οµάδα 
του Δ. Ηλιόπουλου για το «Υγεία», του Μ. Παναγιώτου για το «Metropolitan».
Τον Ιούλιο του 2014, απεχώρησε η οµάδα του Δ. Νίκα για το «Ερρίκος Ντυνάν»,
ενώ προστέθηκε η οµάδα του Β. Κωτσή από το «Ιασώ - General»
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Δηµήτριος ΝίκαςΜιχάλης Κανταρτζής
Διευθυντής ΚΡΧ Κλινικής

την περίοδο 1995 - σήµερα
Διευθυντής ΚΡΧ Κλινικής

την περίοδο 1997 - σήµερα

   Λίγο πριν την αποχώρηση του Γ. Τόλη από τον Όµιλο, στο τέλος του 1997, οι 
δραστηριοποιούµενες οµάδες του «Ιατρικού Κέντρου Αθηνών» ήταν έξι, καθώς 
εκτός του ίδιου και των Σ. Θεοδωρόπουλου, Γ. Μάκου, Μ. Κανταρτζή, Π. Ασηµα-
κόπουλου και Γ. Τζήφα, τον Μάρτιο του 1997, δροµολογήθηκε και η µετακίνηση 
του Δηµήτρη Νίκα από το Θεραπευτήριο «Υγεία» στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών». 
Η συνεργασία του Δ. Νίκα απεδείχθη από τις πλέον µακροβιότερες, καθώς ο 
ίδιος και οι συνεργάτες του, αποτελούν µια εκ των τεσσάρων οµάδων που 
δραστηριοποιούνται σήµερα στο ίδρυµα. Συνεργάτες του, πέραν των σηµερινών, 
υπήρξαν οι Παναγιώτης Δεδεηλίας, Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος, Βασίλης 
Λόζος, Μπόρις Μιχάλεφ, Νίκος Καληµέρης και Σπύρος Σκαρδούτσος. 
Αναισθησιολόγος ο Γεώργιος Γεωργίου και Τεχνικοί εξωσωµατικής η Joys 
Kritikos, έως το 2008, και ο Γιάννης Βούλγαρης στη συνέχεια, ενώ για µικρό 
διάστηµα το 2000, η Αγγελική-Άννα Τσιορβά και η Zahida Majeed. Στο 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» βρέθηκε για περιορισµένο χρονικό διάστηµα και ο 
Ανδρέας Αγάθος, πραγµατοποιώντας µονοψήφιο αριθµό χειρουργείων στα τέλη 
της 10ετίας του ΄90 και ο Φώτης Μητρόπουλος για µια περίπου διετία, από το 
2005-07. Εκτός από τις οµάδες του Δηµητρίου Νίκα και Μιχάλη Κανταρτζή, στο 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», εν έτει 2012, νέες οµάδες –µετά την αποχώρηση των 
Σ. Θεοδωρόπουλου και Γ. Μάκου, το 2002- δηµιούργησαν ο Δηµήτριος Ηλιό-
πουλος, συνεργάτης επί σειρά ετών του Γ. Μάκου και ο Ιωακείµ Παναγιώτου, 
πρώην µέλος της Γ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του «Ωνασείου Κ. Κ.». 

   Αναλυτικότερα, η οµάδα του Μιχάλη Κανταρτζή συντίθεται από τους Γεώργιο 
Λαζόπουλο, Λεωνίδα Παπασταύρου, την Αναισθησιολόγο Μαρία Manns-
Κανταρτζή, και τον Ralf Sporledder, τεχνικό εξωσωµατικής κυκλοφορίας, 
οµάδα επιδιδόµενη µε επιτυχία, πέραν της κλασικής Καρδιοχειρουργικής, στις 
επανεγχειρήσεις καρδιάς. 

   Η οµάδα του Δηµήτριου Νίκα, αποφοίτου Καρδιοχειρουργικής Πανεπιστηµίου 
Yale University, Καθηγητού και πρώην Διευθυντού Καρδιοχειρουργικής Πανεπι-
στηµίου Αλαµπάµα, αποτελείται από τους Δηµήτριο Καραγιάννη, Νικόλαο 
Μπαϊκούση, Γεώργιο Γεωργίου, αναισθησιολόγο και τον Ιωάννη Βούλγαρη, 
τεχνικό εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια της 17 ετούς σταδιοδρο-
µίας - πορείας του στην Ελλάδα, συνεργάστηκε µε εξαιρετικούς καρδιοχειρουρ-
γούς οι οποίοι κατέχουν διευθυντικές θέσεις ή θέσεις επιµελητών σε νοσοκοµεία 
του ΕΣΥ ή Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία όπως Παναγιώτης Δεδεηλίας, Βασίλειος 
Λόζος, Σπυρίδων Σκαρδούτσος, Φώτιος Μητρόπουλος, Αλέξης Σιδηρόπουλος, 
Νικόλαος Καληµέρης, Ιωάννης Ράπτης, Παναγιώτης Χουντής και Νικόλαος Χαρο-
κόπος. Η οµάδα του Δ. Νίκα επιδίδεται σε όλο το φάσµα της καρδιοχειρουργικής 
των ενήλικων (στεφανιαία νόσος, βαλβιδοπάθειες, ανευρύσµατα, συγγενείς καρ-
διοπάθειες). 

   Ο Δηµήτριος Ηλιόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
τέθηκε αρχικά επικεφαλής των στελεχών που παρέµειναν της αποχώρησης του 
Γ. Μάκου, όπως του Άρη Ντεβέγια, που σήµερα αποτελεί το βασικότερο στέλε-
χος της οµάδας, και αργότερα νεότερων συνεργατών, όπως των Καρδιοχειρουρ-
γών Βίκυς Ανδρουτσοπούλου, Βασίλη Φίλια, Ιµπραήµ Μανά και Αλέξανδρου 
Ντέµη,  ο οποίος έφυγε για fellowship στον Καναδά τον Μάρτιο του 2013. 
Αναισθησιολόγοι της οµάδας είναι ο Αθανάσιος Νικολαϊδης, επί ετών συνεργά-
της του Α. Μιχάλη και Λευτέρης Καστελλάνος, ενώ Τεχνικός εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας ο Βασίλης Σατρατζέµης. Η οµάδα σηµειώνει ιδιαίτερες επιδόσεις 
στην τοποθέτηση αστήρικτων αορτικών βαλβίδων και αντιµετώπισης 
ανευρυσµάτων αορτής. 

     Τέλος, ο Ματθαίος Παναγιώτου, συνεργάζεται µε τα πρώην στελέχη του 
«Ω.Κ.Κ.» Νίκο Μούρτζη, Καρδιοχειρουργό και Στέλλα Οικονοµίδου, Αναισθη-
σιολόγο. Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας ήταν επί µια δεκαετία ο Jim 
Crockett, συνεργάτης του κέντρου επί µια εικοσαετία. Αποχωρώντας στο τέλος 
του 2012 έδωσε τη θέση του στον Ιωάννη Βούλγαρη. Μια σειρά νέων Καρδιο-
χειρουργών πλαισίωσε την οµάδα του Μ. Παναγιώτου στη διάρκεια της δεκα-
ετούς δραστηριοποίησης της, όπως οι Στράτος Κωλέτσης, Νεκτάριος Κογερά-
κης, Γρηγόρης Χρυσοστοµίδης, Βασίλης Φίλιας, Κωνσταντίνος Μαρκάκης, 
Κωνσταντίνος Βουτετάκης, Θεόδωρος Καραΐσκος, Νικόλαος Ζαρµπής, 
Δηµήτριος Πούσιος, Δηµήτριος Τζερτζεµέλης και Παναγιώτης Σχορετσιανί-
της. Σήµερα, πέραν του Ν. Μούρτζη, µε την οµάδα συνεργάζονται οι Χαράλα-
µπος Κυριαζής και Αθανάσιος Αντωνίου. Αιχµή του δόρατος για τον Μ. Πανα-
γιώτου και τους συνεργάτες του αποτελεί η αντιµετώπιση περιστατικών αποκα-
τάστασης της γεωµετρίας ανευρυσµατικής αριστερής κοιλίας. 

Ιωακείµ Παναγιώτου
Διευθυντής ΚΡΧΚλινικής

την περίοδο 2003 - σήµερα

Δηµήτριος Ηλιόπουλος
Διευθυντής ΚΡΧ Κλινικής

την περίοδο 2002 - σήµερα

Ο Δ. Νίκας µε τους συνεργάτες του, Ν. Μπαϊκούση και Δ. Καραγιάννη

Στέλλα 
Οικονοµίδου

Λευτέρης 
Καστελλάνος 
και 
Βασίλης 
Σατραζάµης

Ιωάννης Βούλγαρης

Η οµάδα του Δ. Ηλιόπουλου. 
Από δεξιά: A. Ντεβέγια, Β. Σατραζάµης,

Δ. Ηλιόπουλος, Ε. Καστελάνος, Β. Φίλιας, Β. Ανδρουτσοπούλου

Η οµάδα του Ι. Παναγιώτου.
Από δεξιά: Β. Ζώταλη, Χ. Κυριαζής,

Στ. Οικονοµίδου, Ν. Μούρτζης, Ι. Παναγιώτου,
Ι. Βούλγαρης, Μ. Αθανασοπούλου

Από αριστερά: 
J. Crocket, 

Στ. Οικονοµίδου, 
Θ. Νικολαϊδης

Η οµάδα του Δ. Νίκα στη διάρκεια χειρουργικής επέµβασης

Το «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»
1986: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Επί του πιεστηρίου:
Στο τέλος του 2013 από το «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» απεχώρησε η οµάδα 
του Δ. Ηλιόπουλου για το «Υγεία», του Μ. Παναγιώτου για το «Metropolitan».
Τον Ιούλιο του 2014, απεχώρησε η οµάδα του Δ. Νίκα για το «Ερρίκος Ντυνάν»,
ενώ προστέθηκε η οµάδα του Β. Κωτσή από το «Ιασώ - General»
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Μιχάλης
Κανταρτζής

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

2001-2013Έβδοµη Περίοδος, της «απογείωσης» 2001-2013

Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

   Το όνοµά του ήταν Άντριου Μάνσον. Ένας νέος είκοσι τεσσάρων 
χρόνων, µε έναν ιδεαλισµό αγνό και υπέροχο, που φώτιζε τη ζωή 
του µε µια λευκή κρυστάλλινη φλόγα. Φορώντας µπότες και οδη-
γώντας την παλιά µοτοσικλέτα του ατένιζε ένα δύσκολο µέλλον, 
πνιγµένο στην καρβουνόσκονη και στην οσµή του θανάτου, που 
δεν περίσσευε στη µουντή και άχαρη φύση των ανθρακωρυχείων 
της Νότιας Ουαλίας. Έλεγε πως η ζωή ήταν µια επίθεση στο 
άγνωστο, µια έφοδος προς τα πάνω… σαν να έπρεπε να κυριεύ-
σεις κάποιο κάστρο, που ήξερες ότι υπάρχει εκεί, στην κορυφή, µα 
δεν µπορούσες να το δεις… Εκείνος το έβλεπε. Το «κάστρο» δεν 
ήταν παρά η ανθρώπινη µισαλλοδοξία. Και ο Άντριου Μάνσον, 
ένας νέος είκοσι τεσσάρων χρόνων, ήταν έτοιµος να κινήσει µια 
αγαθή επανάσταση, µια επανάσταση που θα λειτουργούσε σαν µια 
κοινωνική και θεία δικαιοσύνη... 

   Το όνοµά του είναι Μιχάλης Κανταρτζής. Ένας νέος µόλις δεκα-
έξι χρονών, µε έναν ιδεαλισµό αγνό και υπέροχο. Η πρώτη του 
συνάντηση µε τον Άντριου Μάνσον γίνεται στο ιατρείο του παππού 
του. Στην Καρδίτσα. «Εκείνη την χρονιά, έπεσε στα χέρια µου το 
βιβλίο του Τζόζεφ Κρόνιν, «Το Κάστρο». Ο Άντριου Μάνσον, ο πρω-
ταγωνιστής του βιβλίου, έγινε το είδωλό µου. Όπως εκείνος, έγινε 
γιατρός και πήγε στα Πυρηναία για να παρέχει βοήθεια στους φτω-
χούς εργάτες, έτσι κι εγώ άρχισα να φαντάζοµαι τον εαυτό µου να 
περιπλανιέµαι στα χωριά των Αγράφων, παρέχοντας ιατρική βοή-
θεια». Φυσικά, η επιλογή της Ιατρικής για τον Μ. Κανταρτζή δεν 
είναι µόνο αποτέλεσµα της «γνωριµίας» του µε τον Α. Μάνσον… 
«Ο παππούς µου ήταν ο µοναδικός γιατρός στην Καρδίτσα. Αυστη-
ρός και απαιτητικός άνθρωπος. Είχε σπουδάσει Ιατρική στο Παρίσι 
και στην κλινική που διατηρούσε, η µητέρα µου βοηθούσε µε τις 
ναρκώσεις, ακόµη και όταν ήταν έγκυος σε εµένα ή τον αδερφό 
µου. Τα παιδικά µου χρόνια πέρασαν µέσα σε αυτό το µικρό χει-
ρουργείο του παππού. Μεγαλώνοντας, µας έδινε δέκα δραχµές για 
να τον βοηθάµε. Στα δεκατέσσερα µου, τον βοήθησα για πρώτη 
φορά σε µια χειρουργική πράξη. Επρόκειτο για ένα απόστηµα στο 
κεφάλι ενός δίµετρου άνδρα από τα Άγραφα. Κατάφερα, άνοιξα το 
απόστηµα, αλλά µετά λιποθύµησα…». Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 
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   Αποµακρυσµένος πια από τον κίνδυνο της ανθρώπινης µισαλλο-
δοξίας, Μιχάλης Κανταρτζής και Άντριου Μάνσον γίνονται ένα. 
Πρωταγωνιστής της δικής του ζωής, ο Μ. Κανταρτζής χαράζει µια 
έφοδο προς τα πάνω… Ο θάνατος του διευθυντή, η συνεργασία µε 
ένα άλλο νοσοκοµείο, η γνωριµία µε ένα Καθηγητή που µοιάζει να 
µην τρέφει ιδιαίτερη συµπάθεια για το ελληνικό στοιχείο αλλά ανα-
γνωρίζει την ικανότητα και την αξία, οι άπειρες χειρουργικές ώρες. 
Κάθε νέα εµπειρία τον φέρνει ένα βήµα πιο κοντά στην ουσία. 
Κάπου εκεί, κάνει την εµφάνισή της η Καρδιοχειρουργική. 
«Έχοντας την τύχη να γνωρίσω αυτούς τους δυο σπουδαίους –και 
τόσο διαφορετικούς- ανθρώπους στην πορεία µου, θα ήταν σχεδόν 
αδύνατο να µην οδηγηθώ στην Καρδιοχειρουργική. Εκείνοι µου την 
ενέπνευσαν. Δεν άργησα, λοιπόν, να βρεθώ στο Νοσοκοµείο του 
Dusseldorf, εκεί όπου είχε δηµιουργηθεί η πρώτη Καρδιοχειρουρ-
γική Κλινική της Ευρώπης, η οποία διέθετε πρωτοποριακό για την 
εποχή εξοπλισµό και όπου εφαρµόζονταν πρωτοποριακές τεχνικές». 
Η θέση του Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής δεν αργεί. Όµως, η θέση 
αυτή δεν αργεί να γίνει «κάστρο»… «Δεν µπήκα στην Ιατρική για να 
βγάλω χρήµατα. Ναι, µε γοήτευε η κοινωνική καταξίωση, αλλά εγώ 
ήθελα την κοινωνική προσφορά, ήθελα να δώσω. Η θέση του 
Καθηγητή ήταν αυτό που ονειρεύονται πολλοί συνάδελφοι. Εµένα 
δεν µε γέµιζε…».  

   Η απόσταση ανάµεσα σε εκείνον και στο όνειρο των Αγράφων 
δεν άργησε να µειωθεί. Το 1995, ο Μ. Κανταρτζής επιστρέφει µε 
την σύζυγό του στην Ελλάδα. Αγώνας και προσπάθεια και πάλι. Για 
µια θέση στον ελληνικό Καρδιοχειρουργικό «ήλιο». Άλλα και πάλι, 
τίποτα δεν είναι απλό. «Ο πρώτος χρόνος ήταν απελπιστικός. 
Ετοίµασα το προσωπικό µου Ιατρείο, στο οποίο δεν ήρθε ασθενής 
για οκτώ µήνες. Μέσω γνωριµιών του πατέρα µου, για άλλη µια 
φορά, ξεκίνησα την συνεργασία µου µε το «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών». 

   Φορώντας µπότες και κρατώντας µια µικροσποπική βαλίτσα, ο 
Μ. Κανταρτζής, λίγο πριν κλείσει τα δεκαοχτώ του χρόνια, αναχω-
ρεί για το Παρίσι. «Η µητέρα µου δεν ήθελε να φύγω. Ο πατέρας 
µου, όµως, έκανε τα πάντα. Πήγε ο ίδιος στο Παρίσι και χωρίς να 
γνωρίζει λέξη Γαλλικά κατάφερε µε ειδική απόφαση του πρύτανη να 
γίνω αποδεκτός στην Ιατρική Σχολή. Ήταν τα χρόνια της δικτατορίας 
και ο πρύτανης είχε ασχοληθεί βαθειά µε τον αντιδικτατορικό αγώ-
να. Κάποιες γνωριµίες που είχε αποδείχθηκαν πολύτιµες, µε αποτέ-
λεσµα να είµαι τελικά ο µοναδικός ξένος φοιτητής στη σχολή». 
Είκοσι πέντε χιλιάδες φοιτητές από ολόκληρη τη Γαλλία εισέρχο-
νται στο πρώτο έτος της Ιατρικής Σχολής. Μόλις 5.000 από 
αυτούς θα συνεχίσουν στο δεύτερο έτος. «Αυτό σήµαινε περί τις 
18 ώρες διάβασµα ηµερησίως. Σε µια σοφίτα, που όπως είχε 
προβλέψει η µητέρα µου, δεν είχε θέρµανση, ζεστό νερό, τουαλέτα. 
Είχα όµως ένα µοναδικό προνόµιο. Το παράθυρο της σοφίτας είχε 
θέα τον Πύργο του Άιφελ…». 

    Όσο υπέροχος και αν φαντάζει ο Πύργος αυτός στα µάτια του, 
για εκείνον µετατρέπεται σε ένα ιδιότυπο «κάστρο». Αν και είναι 
ένας από τους 5.000 φοιτητές που περνά στο δεύτερο έτος, απο-
φασίζει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μια νέα συνάντηση θα ορίσει 
µια νέα «επίθεση». «Με την επιστροφή, γράφτηκα στην Ιατρική 
Σχολή Θεσσαλονίκης. Εκεί, είχα τη χαρά να γνωρίσω τον Καθηγητή 
Δηµήτριο Λαζαρίδη, ένα σπουδαίο άνθρωπο και Καρδιοχειρουργό 
της εποχής. Το ενδιαφέρον µου για την Χειρουργική σε συνδυασµό 
µε την προσωπικότητα του Δ. Λαζαρίδη, µε οδήγησαν µε το τέλος 
των σπουδών για ειδίκευση στη Γερµανία». 

   Μπορεί τα χωριά των Αγράφων να απέχουν χιλιάδες χιλιόµετρα, 
µα ο Μ. Κανταρτζής είναι έτοιµος να κινήσει για την δική του αγα-
θή επανάσταση. Αυτή της απόκτησης γνώσης µε τελικό στόχο την 
προσφορά στον καθηµερινό άνθρωπο. «Πάντα στη ζωή υπάρχουν 
καθοριστικά σηµεία, τα οποία σε κάνουν να διαλέξεις, να επιβιώ-
σεις,να έχεις καινούρια ερεθίσµατα. Ήµουν τυχερός, γιατί ο πρώτος 
µου διευθυντής ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Αυστηρός και 
απαιτητικός. Σε έθιγε, σε µείωνε, αν έκανες λάθος ή απαντούσες 
χωρίς να γνωρίζεις. Μαζί του ή τα παρατούσες ή γινόσουν 
καλύτερος γιατρός. Εγώ επέλεξα να µείνω. Και ανταµείφθηκα. 
Κάποια στιγµή, µου είπε –Από σένα, γιέ µου, θα βγει ένας καλός 
Χειρουργός…». Σε εκείνη την κλινική, δίπλα σε εκείνον τον γιατρό-
άνθρωπο που τόσο πολύ θυµίζει τον παππού, ο Μ. Κανταρτζής 
µετουσιώνεται. «Είµαι σίγουρος ότι εκεί, τότε, έµαθα την κλινική 
Ιατρική, την ανθρώπινη Ιατρική. Έκανα κέντρο της επιστήµης µου 
τον άνθρωπο…».    
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Μιχάλης
Κανταρτζής

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

2001-2013Έβδοµη Περίοδος, της «απογείωσης» 2001-2013

Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

   Το όνοµά του ήταν Άντριου Μάνσον. Ένας νέος είκοσι τεσσάρων 
χρόνων, µε έναν ιδεαλισµό αγνό και υπέροχο, που φώτιζε τη ζωή 
του µε µια λευκή κρυστάλλινη φλόγα. Φορώντας µπότες και οδη-
γώντας την παλιά µοτοσικλέτα του ατένιζε ένα δύσκολο µέλλον, 
πνιγµένο στην καρβουνόσκονη και στην οσµή του θανάτου, που 
δεν περίσσευε στη µουντή και άχαρη φύση των ανθρακωρυχείων 
της Νότιας Ουαλίας. Έλεγε πως η ζωή ήταν µια επίθεση στο 
άγνωστο, µια έφοδος προς τα πάνω… σαν να έπρεπε να κυριεύ-
σεις κάποιο κάστρο, που ήξερες ότι υπάρχει εκεί, στην κορυφή, µα 
δεν µπορούσες να το δεις… Εκείνος το έβλεπε. Το «κάστρο» δεν 
ήταν παρά η ανθρώπινη µισαλλοδοξία. Και ο Άντριου Μάνσον, 
ένας νέος είκοσι τεσσάρων χρόνων, ήταν έτοιµος να κινήσει µια 
αγαθή επανάσταση, µια επανάσταση που θα λειτουργούσε σαν µια 
κοινωνική και θεία δικαιοσύνη... 

   Το όνοµά του είναι Μιχάλης Κανταρτζής. Ένας νέος µόλις δεκα-
έξι χρονών, µε έναν ιδεαλισµό αγνό και υπέροχο. Η πρώτη του 
συνάντηση µε τον Άντριου Μάνσον γίνεται στο ιατρείο του παππού 
του. Στην Καρδίτσα. «Εκείνη την χρονιά, έπεσε στα χέρια µου το 
βιβλίο του Τζόζεφ Κρόνιν, «Το Κάστρο». Ο Άντριου Μάνσον, ο πρω-
ταγωνιστής του βιβλίου, έγινε το είδωλό µου. Όπως εκείνος, έγινε 
γιατρός και πήγε στα Πυρηναία για να παρέχει βοήθεια στους φτω-
χούς εργάτες, έτσι κι εγώ άρχισα να φαντάζοµαι τον εαυτό µου να 
περιπλανιέµαι στα χωριά των Αγράφων, παρέχοντας ιατρική βοή-
θεια». Φυσικά, η επιλογή της Ιατρικής για τον Μ. Κανταρτζή δεν 
είναι µόνο αποτέλεσµα της «γνωριµίας» του µε τον Α. Μάνσον… 
«Ο παππούς µου ήταν ο µοναδικός γιατρός στην Καρδίτσα. Αυστη-
ρός και απαιτητικός άνθρωπος. Είχε σπουδάσει Ιατρική στο Παρίσι 
και στην κλινική που διατηρούσε, η µητέρα µου βοηθούσε µε τις 
ναρκώσεις, ακόµη και όταν ήταν έγκυος σε εµένα ή τον αδερφό 
µου. Τα παιδικά µου χρόνια πέρασαν µέσα σε αυτό το µικρό χει-
ρουργείο του παππού. Μεγαλώνοντας, µας έδινε δέκα δραχµές για 
να τον βοηθάµε. Στα δεκατέσσερα µου, τον βοήθησα για πρώτη 
φορά σε µια χειρουργική πράξη. Επρόκειτο για ένα απόστηµα στο 
κεφάλι ενός δίµετρου άνδρα από τα Άγραφα. Κατάφερα, άνοιξα το 
απόστηµα, αλλά µετά λιποθύµησα…». Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 
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   Αποµακρυσµένος πια από τον κίνδυνο της ανθρώπινης µισαλλο-
δοξίας, Μιχάλης Κανταρτζής και Άντριου Μάνσον γίνονται ένα. 
Πρωταγωνιστής της δικής του ζωής, ο Μ. Κανταρτζής χαράζει µια 
έφοδο προς τα πάνω… Ο θάνατος του διευθυντή, η συνεργασία µε 
ένα άλλο νοσοκοµείο, η γνωριµία µε ένα Καθηγητή που µοιάζει να 
µην τρέφει ιδιαίτερη συµπάθεια για το ελληνικό στοιχείο αλλά ανα-
γνωρίζει την ικανότητα και την αξία, οι άπειρες χειρουργικές ώρες. 
Κάθε νέα εµπειρία τον φέρνει ένα βήµα πιο κοντά στην ουσία. 
Κάπου εκεί, κάνει την εµφάνισή της η Καρδιοχειρουργική. 
«Έχοντας την τύχη να γνωρίσω αυτούς τους δυο σπουδαίους –και 
τόσο διαφορετικούς- ανθρώπους στην πορεία µου, θα ήταν σχεδόν 
αδύνατο να µην οδηγηθώ στην Καρδιοχειρουργική. Εκείνοι µου την 
ενέπνευσαν. Δεν άργησα, λοιπόν, να βρεθώ στο Νοσοκοµείο του 
Dusseldorf, εκεί όπου είχε δηµιουργηθεί η πρώτη Καρδιοχειρουρ-
γική Κλινική της Ευρώπης, η οποία διέθετε πρωτοποριακό για την 
εποχή εξοπλισµό και όπου εφαρµόζονταν πρωτοποριακές τεχνικές». 
Η θέση του Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής δεν αργεί. Όµως, η θέση 
αυτή δεν αργεί να γίνει «κάστρο»… «Δεν µπήκα στην Ιατρική για να 
βγάλω χρήµατα. Ναι, µε γοήτευε η κοινωνική καταξίωση, αλλά εγώ 
ήθελα την κοινωνική προσφορά, ήθελα να δώσω. Η θέση του 
Καθηγητή ήταν αυτό που ονειρεύονται πολλοί συνάδελφοι. Εµένα 
δεν µε γέµιζε…».  

   Η απόσταση ανάµεσα σε εκείνον και στο όνειρο των Αγράφων 
δεν άργησε να µειωθεί. Το 1995, ο Μ. Κανταρτζής επιστρέφει µε 
την σύζυγό του στην Ελλάδα. Αγώνας και προσπάθεια και πάλι. Για 
µια θέση στον ελληνικό Καρδιοχειρουργικό «ήλιο». Άλλα και πάλι, 
τίποτα δεν είναι απλό. «Ο πρώτος χρόνος ήταν απελπιστικός. 
Ετοίµασα το προσωπικό µου Ιατρείο, στο οποίο δεν ήρθε ασθενής 
για οκτώ µήνες. Μέσω γνωριµιών του πατέρα µου, για άλλη µια 
φορά, ξεκίνησα την συνεργασία µου µε το «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών». 

   Φορώντας µπότες και κρατώντας µια µικροσποπική βαλίτσα, ο 
Μ. Κανταρτζής, λίγο πριν κλείσει τα δεκαοχτώ του χρόνια, αναχω-
ρεί για το Παρίσι. «Η µητέρα µου δεν ήθελε να φύγω. Ο πατέρας 
µου, όµως, έκανε τα πάντα. Πήγε ο ίδιος στο Παρίσι και χωρίς να 
γνωρίζει λέξη Γαλλικά κατάφερε µε ειδική απόφαση του πρύτανη να 
γίνω αποδεκτός στην Ιατρική Σχολή. Ήταν τα χρόνια της δικτατορίας 
και ο πρύτανης είχε ασχοληθεί βαθειά µε τον αντιδικτατορικό αγώ-
να. Κάποιες γνωριµίες που είχε αποδείχθηκαν πολύτιµες, µε αποτέ-
λεσµα να είµαι τελικά ο µοναδικός ξένος φοιτητής στη σχολή». 
Είκοσι πέντε χιλιάδες φοιτητές από ολόκληρη τη Γαλλία εισέρχο-
νται στο πρώτο έτος της Ιατρικής Σχολής. Μόλις 5.000 από 
αυτούς θα συνεχίσουν στο δεύτερο έτος. «Αυτό σήµαινε περί τις 
18 ώρες διάβασµα ηµερησίως. Σε µια σοφίτα, που όπως είχε 
προβλέψει η µητέρα µου, δεν είχε θέρµανση, ζεστό νερό, τουαλέτα. 
Είχα όµως ένα µοναδικό προνόµιο. Το παράθυρο της σοφίτας είχε 
θέα τον Πύργο του Άιφελ…». 

    Όσο υπέροχος και αν φαντάζει ο Πύργος αυτός στα µάτια του, 
για εκείνον µετατρέπεται σε ένα ιδιότυπο «κάστρο». Αν και είναι 
ένας από τους 5.000 φοιτητές που περνά στο δεύτερο έτος, απο-
φασίζει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μια νέα συνάντηση θα ορίσει 
µια νέα «επίθεση». «Με την επιστροφή, γράφτηκα στην Ιατρική 
Σχολή Θεσσαλονίκης. Εκεί, είχα τη χαρά να γνωρίσω τον Καθηγητή 
Δηµήτριο Λαζαρίδη, ένα σπουδαίο άνθρωπο και Καρδιοχειρουργό 
της εποχής. Το ενδιαφέρον µου για την Χειρουργική σε συνδυασµό 
µε την προσωπικότητα του Δ. Λαζαρίδη, µε οδήγησαν µε το τέλος 
των σπουδών για ειδίκευση στη Γερµανία». 

   Μπορεί τα χωριά των Αγράφων να απέχουν χιλιάδες χιλιόµετρα, 
µα ο Μ. Κανταρτζής είναι έτοιµος να κινήσει για την δική του αγα-
θή επανάσταση. Αυτή της απόκτησης γνώσης µε τελικό στόχο την 
προσφορά στον καθηµερινό άνθρωπο. «Πάντα στη ζωή υπάρχουν 
καθοριστικά σηµεία, τα οποία σε κάνουν να διαλέξεις, να επιβιώ-
σεις,να έχεις καινούρια ερεθίσµατα. Ήµουν τυχερός, γιατί ο πρώτος 
µου διευθυντής ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Αυστηρός και 
απαιτητικός. Σε έθιγε, σε µείωνε, αν έκανες λάθος ή απαντούσες 
χωρίς να γνωρίζεις. Μαζί του ή τα παρατούσες ή γινόσουν 
καλύτερος γιατρός. Εγώ επέλεξα να µείνω. Και ανταµείφθηκα. 
Κάποια στιγµή, µου είπε –Από σένα, γιέ µου, θα βγει ένας καλός 
Χειρουργός…». Σε εκείνη την κλινική, δίπλα σε εκείνον τον γιατρό-
άνθρωπο που τόσο πολύ θυµίζει τον παππού, ο Μ. Κανταρτζής 
µετουσιώνεται. «Είµαι σίγουρος ότι εκεί, τότε, έµαθα την κλινική 
Ιατρική, την ανθρώπινη Ιατρική. Έκανα κέντρο της επιστήµης µου 
τον άνθρωπο…».    

Lefkoma - Final.indd   673 13/7/2015   7:02:10 μμ



662 663Λεωνίδας
Παπασταύρου

Βιογραφικό

«Αν και γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, έζησα τα πρώτα χρόνια της 
ζωής µου στην Αγγλία, όπου βρέθηκαν οι γονείς µου για 
επαγγελµατικούς λόγους… Επέστρεψα στην Αθήνα, σε ηλικία πέντε 
ετών… Ήµουν έφηβος, όταν για πρώτη φορά δήλωσα στους δικούς 
µου ότι ονειρευόµουν ένα επαγγελµατικό µέλλον ως Γιατρός… 
Θυµάµαι την έκπληξή τους, καθώς δεν υπήρχε κανείς στο 
οικογενειακό µας περιβάλλον που να µπορέσει να λειτουργήσει ως 
πρότυπο… Θεωρώ πως η ιδέα που υποκίνησε αυτή µου την 
επιθυµία, ήταν η έννοια της προσφοράς…»

«Φοίτησα στην Ιατρική Σχολή του αγγλόφωνου Πανεπιστηµίου της 
Βουδαπέστης, στην Ουγγαρία… Όντας στο τέταρτο έτος, άρχισα να 
στέλνω επιστολές στο Νοσοκοµείο «Texas Heart Institute», στο 
Houston των ΗΠΑ, µε σκοπό να συνεχίσω εκεί τις σπουδές µου… 
Είχα την τύχη να γνωρίσω τον Δηµήτριο Μπουλαφέντη, ο οποίος 
τότε βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του… Σε αυτό τον 
άνθρωπο, οφείλω το ότι σήµερα είµαι Καρδιοχειρουργός… Με 
ενέπνευσε, µου εµφύσησε το πάθος για αυτή την σπουδαία 
ειδικότητα… Και σε αυτό τον άνθρωπο, οφείλω το ότι κατάφερα να 
βρεθώ τελικά στο Houston για να πάρω πτυχίο Ιατρικής…» 
 

Τόπος γέννησης, Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 1972
Ιατρική Σχολή, αγγλόφωνο Πανεπιστήµιο Βουδαπέστης, Ουγγαρία, 1990 – 1994
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Houston, ΗΠΑ, 1994 – 1997
Στρατιωτική θητεία, 1997 – 1998
Υπηρεσία Υπαίθρου, 1998 - 1999
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 1999 - 2002
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 2002 - 2003
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 2003 - 2004
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήρια «Υγεία» και «ΙΑΣΩ General», 
Αθήνα, 1999 – 2004
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 
Αθήνα, 2004 - σήµερα

Συνεργάτης Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» 
Εκείνη την εποχή, στο ίδρυµα χειρουργούσαν οι Γ. Τόλης, Γ. Μάκος 
και Σ. Θεοδωρόπουλος. Αίθουσα για µένα δεν υπήρχε. Κάποια στιγ-
µή βρέθηκε ένας ασθενής, ο οποίος όπου και αν είχε απευθυνθεί, 
δεν τον αναλάµβανε κανείς. Το έκανα εγώ. Κι έτσι κύλησαν τα 
πράγµατα». Ο ένας ασθενής έγιναν είκοσι, τον πρώτο χρόνο, 
ογδόντα τον δεύτερο. Τον τρίτο χρόνο, ο Μ. Κανταρτζής βρίσκεται 
στο επίκεντρο της δηµοσιότητας, παρουσιάζοντας ένα ειδικό 
µηχάνηµα λέϊζερ που έδινε την ευκαιρία σε πολλά ανεγχείρητα 
περιστατικά να αντιµετωπιστούν µε καλή έκβαση. «Μέσα σε ένα 
µήνα, είδα 300 ασθενείς…».  

   Πόσοι όµως γιατροί µαθαίνουν κάτι πέρα από τα στοιχειώδη που 
αποκοµίζουν από την πρακτική;, αναρωτιόνταν συχνά ο Άντριου 
Μάνσον. Πόσοι γιατροί δεν πέφτουν θύµατα του ίδιου του συστή-
µατος; Για πόσους άραγε, η λευκή κρυστάλλινη φλόγα δεν γίνεται 
παρά θαµπό φως µιας λάµπας που έχει µουτζουρωθεί; «Κάθε φο-
ρά που ύψωσα τον τόνο της φωνής µου για να υπερηφανευθώ για 
κάτι, η ζωή φρόντιζε να µε χαστουκίζει. Όσο ήµουν στη Γερµανία, 
είχε έρθει µια Ελληνίδα, σχεδόν νεκρή, µετά από ατύχηµα µε µηχα-
νή. Είχε ολική ρήξη της τραχείας και της καρίνας. Τη χειρούργησα 
και επέζησε. Έρχονταν, θυµάµαι, οι δικοί της, αλλά και συνάδελφοι 
και µου έδιναν συγχαρητήρια. –Της έσωσες τη ζωή, µου έλεγαν. 
–Έκανα το αυτονόητο, απαντούσα…». Την ίδια απάντηση δίνει ο Μ. 
Κανταρτζής ακόµη και σήµερα, σε κάθε ασθενή που του εµπιστεύ-
εται τη ζωή του. Όχι από φόβο ενός ακόµη ηχηρού χαστουκιού. 
Από κατασταλαγµένη άποψη. Από εκείνες που µόνο η ζωή ξέρει 

να παράγει. «Θέλω να µε τιµούν γιατί είµαι 
καλός άνθρωπος και κάνω καλά τη δουλειά 
µου. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν µε ενδιαφέ-
ρει πόσους ασθενείς θα χειρουργήσω και το 
πόσα χρήµατα θα πάρω. Ο Χειρουργός 
πρέπει να είναι χαµηλών τόνων. Και µετά από 
χρόνια, όταν θα κάνει την «απογραφή» του, 
να του µείνουν οι αποτυχίες. Αυτό διδάχθηκα. 
Από τα χρόνια της Γερµανίας, µέχρι και σή-
µερα. Παραµένω πιστός στον παππού µου, 
στους τρεις διευθυντές που είχα εκεί… 
Παραµένω πιστός στην ανθρώπινη Ιατρική». 
Και όχι µόνο… Ο Μ. Κανταρτζής παραµένει 
πιστός σε αυτή την πρώτη γνωριµία των 
εφηβικών του χρόνων. Παραµένει πιστός 
φίλος του Άντριου Μάνσον και όσων εκείνος 
πρεσβεύει. Ενός ιδεαλισµού αγνού και 
υπέροχου, που φωτίζει τη ζωή του µε µια 
λευκή κρυστάλλινη φλόγα. Από εκείνες τις 
φλόγες που λάµπουν δυνατά ακόµη και στην 
πνιγµένη από «καρβουνόσκονη» Αθήνα... 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

2001-2013Έβδοµη Περίοδος, της «απογείωσης» 2001 - 2013

  «Η ολοκλήρωση των σπουδών µου συνέπεσε µε την απόφαση του 
Δ. Μπουλαφέντη να επιστρέψει στην Ελλάδα, έχοντας ήδη υπογρά-
ψει συµβόλαιο συνεργασίας µε το Νοσηλευτήριο «Υγεία»… Τον 
ακολούθησα πίσω χωρίς δεύτερη σκέψη… Η αλήθεια είναι πως έχω 
αναθεωρήσει πια… Ίσως, θα ήταν καλύτερα για µένα να παραµείνω 
στην Αµερική… Γύρισα µόνο γιατί εκείνος θέλησε να µε εντάξει στην 
οµάδα του… Τον θαύµαζα τόσο που δεν σκεφτόµουν τίποτα άλλο…»

  «Ειδικεύτητα στη Γενική Χειρουργική στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελι-
σµός και στο ίδιο ίδρυµα συνέχισα για τις ειδικεύσεις Θωρακοχει-
ρουργικής και Καρδιοχειρουργικής, στις κλινικές των Ίωνα Μπελένη 
και Χρήστου Χαρίτου, αντίστοιχα… Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια 
της ειδίκευσής µου, βοηθούσα τον Δ. Μπουλαφέντης στα χειρουρ-
γεία του, καθώς και τον Γεώργιο Τζίφα στο Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ 
General»… Με τη λήψη τίτλου ειδικότητας, άρχισα να συνεργάζοµαι 
µε τον Δηµήτριο Ηλιόπουλο, στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών», δίπλα στον οποίο παρέµεινα για περισσότερο από τρεισή-
µισι χρόνια… Θεωρώ πως οι συνεργασίες αυτές αποτέλεσαν σηµα-
ντικό σταθµό στην καριέρα µου, καθώς ο αριθµός των χειρουργείων 
στα οποία συµµετείχα λειτούργησε αδιαµφισβήτητα ως επιπρόσθετη 
εµπειρία…» 

  «Υπάρχουν στιγµές που ενώ είσαι απογοητευµένος και δεν βλέπεις 
ορίζοντα, παίρνεις µια απόφαση που αναδεικνύεται ως η καλύτερη 
κίνηση της ζωής σου… Το τέλος της συνεργασίας µου µε τον Δ. 
Ηλιόπουλο, µου έφερε µια νέα, µε τον Μιχάλη Κανταρτζή, για την 
οποία αισθάνοµαι τυχερός και απόλυτα ικανοποιηµένος...»
 
  «Είµαι από τους Γιατρούς που «κουβαλάνε» τον ασθενή µαζί τους 
παντού… Στο σπίτι, στις παρέες, στις διακοπές… Σκέφτοµαι αν 
έπραξα το σωστό, τι θα µπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά, πώς 
να είναι η καθηµερινότητά του… Αυτό, που ακόµη και µετά από τόσα 
χειρουργεία, δεν µπορώ να ξεπεράσω είναι η αποτυχία… Κι όµως 
από αυτή, διδασκόµαστε και γινόµαστε καλύτεροι Χειρουργοί…» 
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«Αν και γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, έζησα τα πρώτα χρόνια της 
ζωής µου στην Αγγλία, όπου βρέθηκαν οι γονείς µου για 
επαγγελµατικούς λόγους… Επέστρεψα στην Αθήνα, σε ηλικία πέντε 
ετών… Ήµουν έφηβος, όταν για πρώτη φορά δήλωσα στους δικούς 
µου ότι ονειρευόµουν ένα επαγγελµατικό µέλλον ως Γιατρός… 
Θυµάµαι την έκπληξή τους, καθώς δεν υπήρχε κανείς στο 
οικογενειακό µας περιβάλλον που να µπορέσει να λειτουργήσει ως 
πρότυπο… Θεωρώ πως η ιδέα που υποκίνησε αυτή µου την 
επιθυµία, ήταν η έννοια της προσφοράς…»

«Φοίτησα στην Ιατρική Σχολή του αγγλόφωνου Πανεπιστηµίου της 
Βουδαπέστης, στην Ουγγαρία… Όντας στο τέταρτο έτος, άρχισα να 
στέλνω επιστολές στο Νοσοκοµείο «Texas Heart Institute», στο 
Houston των ΗΠΑ, µε σκοπό να συνεχίσω εκεί τις σπουδές µου… 
Είχα την τύχη να γνωρίσω τον Δηµήτριο Μπουλαφέντη, ο οποίος 
τότε βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του… Σε αυτό τον 
άνθρωπο, οφείλω το ότι σήµερα είµαι Καρδιοχειρουργός… Με 
ενέπνευσε, µου εµφύσησε το πάθος για αυτή την σπουδαία 
ειδικότητα… Και σε αυτό τον άνθρωπο, οφείλω το ότι κατάφερα να 
βρεθώ τελικά στο Houston για να πάρω πτυχίο Ιατρικής…» 
 

Τόπος γέννησης, Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 1972
Ιατρική Σχολή, αγγλόφωνο Πανεπιστήµιο Βουδαπέστης, Ουγγαρία, 1990 – 1994
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Houston, ΗΠΑ, 1994 – 1997
Στρατιωτική θητεία, 1997 – 1998
Υπηρεσία Υπαίθρου, 1998 - 1999
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 1999 - 2002
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 2002 - 2003
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 2003 - 2004
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήρια «Υγεία» και «ΙΑΣΩ General», 
Αθήνα, 1999 – 2004
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 
Αθήνα, 2004 - σήµερα

Συνεργάτης Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» 
Εκείνη την εποχή, στο ίδρυµα χειρουργούσαν οι Γ. Τόλης, Γ. Μάκος 
και Σ. Θεοδωρόπουλος. Αίθουσα για µένα δεν υπήρχε. Κάποια στιγ-
µή βρέθηκε ένας ασθενής, ο οποίος όπου και αν είχε απευθυνθεί, 
δεν τον αναλάµβανε κανείς. Το έκανα εγώ. Κι έτσι κύλησαν τα 
πράγµατα». Ο ένας ασθενής έγιναν είκοσι, τον πρώτο χρόνο, 
ογδόντα τον δεύτερο. Τον τρίτο χρόνο, ο Μ. Κανταρτζής βρίσκεται 
στο επίκεντρο της δηµοσιότητας, παρουσιάζοντας ένα ειδικό 
µηχάνηµα λέϊζερ που έδινε την ευκαιρία σε πολλά ανεγχείρητα 
περιστατικά να αντιµετωπιστούν µε καλή έκβαση. «Μέσα σε ένα 
µήνα, είδα 300 ασθενείς…».  

   Πόσοι όµως γιατροί µαθαίνουν κάτι πέρα από τα στοιχειώδη που 
αποκοµίζουν από την πρακτική;, αναρωτιόνταν συχνά ο Άντριου 
Μάνσον. Πόσοι γιατροί δεν πέφτουν θύµατα του ίδιου του συστή-
µατος; Για πόσους άραγε, η λευκή κρυστάλλινη φλόγα δεν γίνεται 
παρά θαµπό φως µιας λάµπας που έχει µουτζουρωθεί; «Κάθε φο-
ρά που ύψωσα τον τόνο της φωνής µου για να υπερηφανευθώ για 
κάτι, η ζωή φρόντιζε να µε χαστουκίζει. Όσο ήµουν στη Γερµανία, 
είχε έρθει µια Ελληνίδα, σχεδόν νεκρή, µετά από ατύχηµα µε µηχα-
νή. Είχε ολική ρήξη της τραχείας και της καρίνας. Τη χειρούργησα 
και επέζησε. Έρχονταν, θυµάµαι, οι δικοί της, αλλά και συνάδελφοι 
και µου έδιναν συγχαρητήρια. –Της έσωσες τη ζωή, µου έλεγαν. 
–Έκανα το αυτονόητο, απαντούσα…». Την ίδια απάντηση δίνει ο Μ. 
Κανταρτζής ακόµη και σήµερα, σε κάθε ασθενή που του εµπιστεύ-
εται τη ζωή του. Όχι από φόβο ενός ακόµη ηχηρού χαστουκιού. 
Από κατασταλαγµένη άποψη. Από εκείνες που µόνο η ζωή ξέρει 

να παράγει. «Θέλω να µε τιµούν γιατί είµαι 
καλός άνθρωπος και κάνω καλά τη δουλειά 
µου. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν µε ενδιαφέ-
ρει πόσους ασθενείς θα χειρουργήσω και το 
πόσα χρήµατα θα πάρω. Ο Χειρουργός 
πρέπει να είναι χαµηλών τόνων. Και µετά από 
χρόνια, όταν θα κάνει την «απογραφή» του, 
να του µείνουν οι αποτυχίες. Αυτό διδάχθηκα. 
Από τα χρόνια της Γερµανίας, µέχρι και σή-
µερα. Παραµένω πιστός στον παππού µου, 
στους τρεις διευθυντές που είχα εκεί… 
Παραµένω πιστός στην ανθρώπινη Ιατρική». 
Και όχι µόνο… Ο Μ. Κανταρτζής παραµένει 
πιστός σε αυτή την πρώτη γνωριµία των 
εφηβικών του χρόνων. Παραµένει πιστός 
φίλος του Άντριου Μάνσον και όσων εκείνος 
πρεσβεύει. Ενός ιδεαλισµού αγνού και 
υπέροχου, που φωτίζει τη ζωή του µε µια 
λευκή κρυστάλλινη φλόγα. Από εκείνες τις 
φλόγες που λάµπουν δυνατά ακόµη και στην 
πνιγµένη από «καρβουνόσκονη» Αθήνα... 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

2001-2013Έβδοµη Περίοδος, της «απογείωσης» 2001 - 2013

  «Η ολοκλήρωση των σπουδών µου συνέπεσε µε την απόφαση του 
Δ. Μπουλαφέντη να επιστρέψει στην Ελλάδα, έχοντας ήδη υπογρά-
ψει συµβόλαιο συνεργασίας µε το Νοσηλευτήριο «Υγεία»… Τον 
ακολούθησα πίσω χωρίς δεύτερη σκέψη… Η αλήθεια είναι πως έχω 
αναθεωρήσει πια… Ίσως, θα ήταν καλύτερα για µένα να παραµείνω 
στην Αµερική… Γύρισα µόνο γιατί εκείνος θέλησε να µε εντάξει στην 
οµάδα του… Τον θαύµαζα τόσο που δεν σκεφτόµουν τίποτα άλλο…»

  «Ειδικεύτητα στη Γενική Χειρουργική στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελι-
σµός και στο ίδιο ίδρυµα συνέχισα για τις ειδικεύσεις Θωρακοχει-
ρουργικής και Καρδιοχειρουργικής, στις κλινικές των Ίωνα Μπελένη 
και Χρήστου Χαρίτου, αντίστοιχα… Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια 
της ειδίκευσής µου, βοηθούσα τον Δ. Μπουλαφέντης στα χειρουρ-
γεία του, καθώς και τον Γεώργιο Τζίφα στο Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ 
General»… Με τη λήψη τίτλου ειδικότητας, άρχισα να συνεργάζοµαι 
µε τον Δηµήτριο Ηλιόπουλο, στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών», δίπλα στον οποίο παρέµεινα για περισσότερο από τρεισή-
µισι χρόνια… Θεωρώ πως οι συνεργασίες αυτές αποτέλεσαν σηµα-
ντικό σταθµό στην καριέρα µου, καθώς ο αριθµός των χειρουργείων 
στα οποία συµµετείχα λειτούργησε αδιαµφισβήτητα ως επιπρόσθετη 
εµπειρία…» 

  «Υπάρχουν στιγµές που ενώ είσαι απογοητευµένος και δεν βλέπεις 
ορίζοντα, παίρνεις µια απόφαση που αναδεικνύεται ως η καλύτερη 
κίνηση της ζωής σου… Το τέλος της συνεργασίας µου µε τον Δ. 
Ηλιόπουλο, µου έφερε µια νέα, µε τον Μιχάλη Κανταρτζή, για την 
οποία αισθάνοµαι τυχερός και απόλυτα ικανοποιηµένος...»
 
  «Είµαι από τους Γιατρούς που «κουβαλάνε» τον ασθενή µαζί τους 
παντού… Στο σπίτι, στις παρέες, στις διακοπές… Σκέφτοµαι αν 
έπραξα το σωστό, τι θα µπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά, πώς 
να είναι η καθηµερινότητά του… Αυτό, που ακόµη και µετά από τόσα 
χειρουργεία, δεν µπορώ να ξεπεράσω είναι η αποτυχία… Κι όµως 
από αυτή, διδασκόµαστε και γινόµαστε καλύτεροι Χειρουργοί…» 
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Με τον 
W. Lillehei

   «Ουδείς µπορεί να σε πείσει να πάρεις τον ογκώδη τόµο που 
περιέχει µεγάλες αλήθειες του κόσµου και να στρωθείς να τον 
διαβάσεις… Αν ξέρεις τι σηµαίνει ελευθερία, απόλυτη ελευθερία 
και όχι σχετική ελευθερία, θα πρέπει να αναγνωρίσεις ότι αυτό 
είναι το πιο κρίσιµο σηµείο όπου θα φτάσεις ποτέ… Όλος µου ο 
σκοπός στη ζωή είναι να φτάσω κοντά στο Θεό, που σηµαίνει να 
φτάσω πιο κοντά στον εαυτό µου… Για τούτο και δεν έχει σηµασία 
ποιο δρόµο θα πάρω… Μερικοί παίρνουν το δρόµο το βραχύ, 
άλλοι το µακρύ… Κάθε φορά που φτάνεις στα όρια αυτό που 
απαιτείται από σένα, είναι να βρίσκεσαι αντιµέτωπος µε το ίδιο 
πρόβληµα –να είσαι ο ευατός σου… Η ζωή απλώνεται την κάθε 
στιγµή µες στη µεθυστική απεραντοσύνη…» 

   Ουδείς µπορεί να πείσει τον Δηµήτριο Νίκα να πάρει αυτόν τον 
ογκώδη τόµο που περιέχει τις αλήθειες της ζωής και να στρωθεί 
να τον διαβάσει… Όπως ο Χένρι Μίλερ, έτσι κι ο ίδιος, ξεκινά τα 
πρώτα του βήµατα, ακολουθώντας µια και µόνο διαδικασία… Αυτή 
της ανακάλυψης… «Από τα πρώτα παιδικά µου χρόνια στην Καλα-
µάτα, αλλά και µετέπειτα, όταν µε τους γονείς µου µετακοµίσαµε 
στην Αθήνα –σε ηλικία 9 ετών περίπου-, ήµουν ανήσυχο πνεύµα. 
Ο πατέρας µου, Αξιωµατικός Χωροφυλακής και η µητέρα µου 
Εκπαιδευτικός, διέκριναν από νωρίς τις ικανότητές µου. Μετά το 
Δηµοτικό, λοιπόν, παρακολούθησα το εξατάξιο Γυµνάσιο στην 
«Ευαγγελική Σχολή» της Ν. Σµύρνης. Υπήρξα ιδιαίτερα καλός 
µαθητής, πάντα µε αριστεία, µε αποτέλεσµα να εισαχθώ στην 
Ιατρική Σχολή Αθηνών, το 1970, µεταξύ των πρώτων…». Μπορεί 
ακόµη να µην κατανοεί πλήρως την έννοια της ελευθερίας, αλλά η 
δυνατότητα της επιλογής γίνεται για εκείνον η πρώτη µεγάλη 
αλήθεια της ζωής… Μια αλήθεια που –χωρίς να το γνωρίζει- θα 
τον ακολουθεί στο µέλλον… «Οι γονείς µου δεν µε πίεσαν ποτέ να 
αποφασίσω για το µέλλον µου. Ήταν όνειρό µου να γίνω γιατρός. 
Γι'αυτό το λόγο υπήρξα και αριστούχος φοιτητής. Κάθε χρόνο, για 
έξι χρόνια, έπαιρνα υποτροφία από το Ι.Κ.Υ.. Ήµουν απόλυτα 
δοσµένος και αφιερωµένος στην επιστήµη. Στο πρόσωπο ενός 
γιατρού, έβλεπα από παιδί την έννοια της προσφοράς στο συνάν-
θρωπο, στην κοινωνία. Ακόµη και σήµερα, αυτή η έννοια της 
προσφοράς µε «στοιχειώνει». Δεν υπάρχει καλύτερη αµοιβή για 
έναν γιατρό…». Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

Νίκας

Με τον D. Cooley 
και άλλους Έλληνες 
και Αµερικανούς 
συναδέλφους

Επί του πιεστηρίου:
Ο Δ. Νίκας µετακινήθηκε
τον Αύγουστο του 2014
στο «Ερρίκος Ντυνάν»

σε θέση Δ/ντή Β΄ ΚΡΧ Κλινικής

Προσωπική αφιέρωση 
του Καθηγητή

W. Glenn
στον Δ. Νίκα

   Δεν θα πρέπει κανείς να λέει ναι ή όχι, έγραφε ο Χ. Μίλερ, 
ακόµη και όταν είναι θρονιασµένος στην υψηλότερη κορφή… Θα 
πρέπει κανείς να παίζει µε το δικό του ρυθµό –µε κάθε τίµηµα… 
Ο Δ. Νίκας βρίσκεται σε µια από τις υψηλότερες κορυφές της 
καριέρας του… Όµως καλείται να απαντήσει µε ένα ναι ή όχι… 
«Δεν σκόπευα να γυρίσω στην Ελλάδα. Παντρεύτηκα Ελληνοαµερι-
κανίδα, τη Μαίρη Λαδά µε την οποία απέκτησα τρία παιδιά. Είχαµε 
φτιάξει µια όµορφη ζωή, εγώ έχτιζα µέρα µε τη µέρα µια λαµπρή 
καριέρα στην Αµερική. Το 1995, ο πατέρας µου διαγνώστηκε µε 
λευχαιµία… Ήµουν µοναχοπαίδι και όφειλα να του σταθώ. Άρχισα να 
ταξιδεύω στην Ελλάδα πολύ συχνά -οπωσδήποτε µια φορά το 
µήνα-, για να βρίσκοµαι κοντά του. Εκείνη την εποχή µου έγινε 
πρόταση από µια οµάδα εκλεκτών συναδέλφων να συνεργαστώ µαζί 
τους στο Νοσηλευτήριο «Υγεία». Μου άρεσε το περιβάλλον στο 
ίδρυµα, οι συνθήκες εργασίας, οπότε δέχτηκα. Και κάπως έτσι, 
µπήκε στο µυαλό µου η ιδέα της επιστροφής…». Ένα χρόνο αργό-
τερα, τον Ιούλιο του 1996 για την ακρίβεια, ο Δ. Νίκας αποφασίζει 
να παίξει σε άλλο ρυθµό… Εγκαθίσταται µε την οικογένειά του 
µόνιµα στην Ελλάδα… «Ήθελα τα παιδιά µου να µεγαλώσουν ως 
Έλληνες. Στην Αµερική αποξενώνεσαι, η γενιά χάνεται εντελώς… 
Ακόµη και αν σήµερα έχουν επιστρέψει εκεί, ο ελληνισµός υπάρχει 
µέσα τους δυνατά…». 

   Κάθε φορά που φτάνεις στα όρια αυτό που απαιτείται από σένα, 
είναι να βρίσκεσαι αντιµέτωπος µε το ίδιο πρόβληµα –να είσαι ο 
εαυτός σου… Η ζωή απλώνεται την κάθε στιγµή µες στη µεθυστική 
απεραντοσύνη… Ζεις από τους καρπούς της δράσης σου και η 
δράση σου είναι η σοδειά της σκέψης σου… Ο Δ. Νίκας µπορεί και 
είναι ο εαυτός του… Δρα και δράττει τους καρπούς της δράσης 
του… Η συνεργασία του µε το Νοσηλευτήριο «Υγεία» συνεχίζεται 
µέχρι το Μάρτιο του 1997, όταν ο ίδιος δέχεται µια δελεαστική 
πρόταση από τον Όµιλο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»… Να αναλάβει 
τη διεύθυνση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής… Και την αποδέ-
χεται… «Ήταν για µένα µια ακόµη πρόκληση. Όπως αποδείχθηκε, η 
απόφασή µου ήταν σωστή, καθώς η συνεργασία µας συνεχίζεται 

µέχρι σήµερα και θα την χαρακτήριζα άψογη. 
Πραγµατοποιούµε περί τις 300 επεµβάσεις ετησίως που 
καλύπτουν όλο το φάσµα της Καρδιοχειρουργικής 
δραστηριότητας…».   

   Με το πέρας των στρατιωτικών υποχρεώσεων, αναχωρεί για 
την Αµερική… Άλλωστε, η απόφαση έχει ήδη παρθεί από τον ίδιο 
πολύ πιο νωρίς… Οι εξετάσεις ολοκληρώνονται µε επιτυχία και 
ξεκινά η διαδικασία της ειδίκευσής του σε ένα από τα σπουδαιό-
τερα Πανεπιστηµιακά νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας… Στο 
«Saint Mary's Hospital» του Πανεπιστηµίου Yale… «Ξεκίνησα εκεί 
την ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική. Μάλιστα, βρέθηκα για 
ένα εξάµηνο περίπου στο φηµισµένο Νοσοκοµείο «Memorial Sloan-
Kettering» της Νέας Υόρκης, όπου παρακολούθησα Χειρουργική 
Ογκολογία…». Παράλληλα, το 1982, λαµβάνει κατόπιν ειδικών 
εξετάσεων το αµερικανικό Δίπλωµα Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλ-
µατος (F.L.E.X.) , ενώ µια χρονιά αργότερα παρουσιάζει την 
Διδακτορική του Διατριβή σε Επιτροπή του Πανεπιστηµίου Yale, 
από την οποία ανακηρύσσεται Διδάκτωρ… 

   Η πείρα που αποκτά δεν χρησιµοποιείται για προσωπικά του 
οφέλη, µόνο υπηρετεί τον σκοπό µε τον οποίο είναι συνδεδεµέ-
νος… Τίποτα δεν πάει χαµένο, όσο ασήµαντο κι αν είναι… Η Καρ-
διοχειρουργική ανάγεται σε τέχνη… Σε «πνευµατικό µικρόβιο»… 
«Την δεκαετία του '80, η Καρδιοχειρουργική φάνταζε στα µάτια 
κάθε γιατρού ως µαγική ειδικότητα. Ήµουν κι εγώ από αυτούς που 
µαγεύτηκαν. Για να φτάσεις δε από τη Γενική Χειρουργική στην 
Καρδιοχειρουργική στο Yale, έπρεπε να έχεις καταπληκτικές 
αποδόσεις. Κατάφερα, το 1986, να γίνω δεκτός ως ένας από τους 
καλύτερους… Ένιωθα τιµή και δέος…». Η εκπαίδευση σκληρή, µα 
εκείνος νιώθει ελεύθερος και συνδεδεµένος µε τον ιερό σκοπό... 
«Τα πράγµατα τότε στην Καρδιοχειρουργική εκπαίδευση ήταν πολύ 
διαφορετικά σε σχέση µε σήµερα. Πολύ σκληρά. Οι Αµερικανοί 
Καθηγητές τσέκαραν τους ειδικευόµενους σε όλα τα επίπεδα. 
Φυσική αντοχή, πνευµατική διαύγεια, φυσικά ιατρικές γνώσεις και 
χειρουργική τεχνική, ακόµη δεοντολογία και συµπεριφορά. Μέναµε 
άυπνοι αµέτρητα βράδια στο χειρουργείο και στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας, ενώ την επόµενη ηµέρα έπρεπε να είµαστε φρέσκοι, να 
απαντάµε σε ερωτήσεις που δεχόµασταν και µάλιστα εµπεριστατω-
µένα, δηλαδή να αναφέρουµε στατιστικές, 
βιβλιογραφία κλπ, χωρίς να εκφράζουµε 
δυσανασχέτηση ή κούραση…». Το 1989, ο Δ. 
Νίκας αποφοιτά από την Καρδιοχειρουργική 
του Πανεπιστηµίου Yale και ξεκινά να εργάζεται 
σε ένα από τα µεγαλύτερα ιδιωτικά practice 
Καρδιοχειρουργικής στο Dayton, ως συνεργά-
της του Sylver Weinberg, Προέδρου της 
Αµερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας... Μόλις 
δυο χρόνια αργότερα, σε ηλικία 39 ετών, 
αναλαµβάνει τη Διεύθυνση της Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου της Νότιας 
Αλαµπάµα, κατόπιν κρίσης µεταξύ άκρως 
ανταγωνιστικών υποψηφίων…
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Με τον 
W. Lillehei

   «Ουδείς µπορεί να σε πείσει να πάρεις τον ογκώδη τόµο που 
περιέχει µεγάλες αλήθειες του κόσµου και να στρωθείς να τον 
διαβάσεις… Αν ξέρεις τι σηµαίνει ελευθερία, απόλυτη ελευθερία 
και όχι σχετική ελευθερία, θα πρέπει να αναγνωρίσεις ότι αυτό 
είναι το πιο κρίσιµο σηµείο όπου θα φτάσεις ποτέ… Όλος µου ο 
σκοπός στη ζωή είναι να φτάσω κοντά στο Θεό, που σηµαίνει να 
φτάσω πιο κοντά στον εαυτό µου… Για τούτο και δεν έχει σηµασία 
ποιο δρόµο θα πάρω… Μερικοί παίρνουν το δρόµο το βραχύ, 
άλλοι το µακρύ… Κάθε φορά που φτάνεις στα όρια αυτό που 
απαιτείται από σένα, είναι να βρίσκεσαι αντιµέτωπος µε το ίδιο 
πρόβληµα –να είσαι ο ευατός σου… Η ζωή απλώνεται την κάθε 
στιγµή µες στη µεθυστική απεραντοσύνη…» 

   Ουδείς µπορεί να πείσει τον Δηµήτριο Νίκα να πάρει αυτόν τον 
ογκώδη τόµο που περιέχει τις αλήθειες της ζωής και να στρωθεί 
να τον διαβάσει… Όπως ο Χένρι Μίλερ, έτσι κι ο ίδιος, ξεκινά τα 
πρώτα του βήµατα, ακολουθώντας µια και µόνο διαδικασία… Αυτή 
της ανακάλυψης… «Από τα πρώτα παιδικά µου χρόνια στην Καλα-
µάτα, αλλά και µετέπειτα, όταν µε τους γονείς µου µετακοµίσαµε 
στην Αθήνα –σε ηλικία 9 ετών περίπου-, ήµουν ανήσυχο πνεύµα. 
Ο πατέρας µου, Αξιωµατικός Χωροφυλακής και η µητέρα µου 
Εκπαιδευτικός, διέκριναν από νωρίς τις ικανότητές µου. Μετά το 
Δηµοτικό, λοιπόν, παρακολούθησα το εξατάξιο Γυµνάσιο στην 
«Ευαγγελική Σχολή» της Ν. Σµύρνης. Υπήρξα ιδιαίτερα καλός 
µαθητής, πάντα µε αριστεία, µε αποτέλεσµα να εισαχθώ στην 
Ιατρική Σχολή Αθηνών, το 1970, µεταξύ των πρώτων…». Μπορεί 
ακόµη να µην κατανοεί πλήρως την έννοια της ελευθερίας, αλλά η 
δυνατότητα της επιλογής γίνεται για εκείνον η πρώτη µεγάλη 
αλήθεια της ζωής… Μια αλήθεια που –χωρίς να το γνωρίζει- θα 
τον ακολουθεί στο µέλλον… «Οι γονείς µου δεν µε πίεσαν ποτέ να 
αποφασίσω για το µέλλον µου. Ήταν όνειρό µου να γίνω γιατρός. 
Γι'αυτό το λόγο υπήρξα και αριστούχος φοιτητής. Κάθε χρόνο, για 
έξι χρόνια, έπαιρνα υποτροφία από το Ι.Κ.Υ.. Ήµουν απόλυτα 
δοσµένος και αφιερωµένος στην επιστήµη. Στο πρόσωπο ενός 
γιατρού, έβλεπα από παιδί την έννοια της προσφοράς στο συνάν-
θρωπο, στην κοινωνία. Ακόµη και σήµερα, αυτή η έννοια της 
προσφοράς µε «στοιχειώνει». Δεν υπάρχει καλύτερη αµοιβή για 
έναν γιατρό…». Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

Νίκας
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Επί του πιεστηρίου:
Ο Δ. Νίκας µετακινήθηκε
τον Αύγουστο του 2014
στο «Ερρίκος Ντυνάν»

σε θέση Δ/ντή Β΄ ΚΡΧ Κλινικής

Προσωπική αφιέρωση 
του Καθηγητή

W. Glenn
στον Δ. Νίκα

   Δεν θα πρέπει κανείς να λέει ναι ή όχι, έγραφε ο Χ. Μίλερ, 
ακόµη και όταν είναι θρονιασµένος στην υψηλότερη κορφή… Θα 
πρέπει κανείς να παίζει µε το δικό του ρυθµό –µε κάθε τίµηµα… 
Ο Δ. Νίκας βρίσκεται σε µια από τις υψηλότερες κορυφές της 
καριέρας του… Όµως καλείται να απαντήσει µε ένα ναι ή όχι… 
«Δεν σκόπευα να γυρίσω στην Ελλάδα. Παντρεύτηκα Ελληνοαµερι-
κανίδα, τη Μαίρη Λαδά µε την οποία απέκτησα τρία παιδιά. Είχαµε 
φτιάξει µια όµορφη ζωή, εγώ έχτιζα µέρα µε τη µέρα µια λαµπρή 
καριέρα στην Αµερική. Το 1995, ο πατέρας µου διαγνώστηκε µε 
λευχαιµία… Ήµουν µοναχοπαίδι και όφειλα να του σταθώ. Άρχισα να 
ταξιδεύω στην Ελλάδα πολύ συχνά -οπωσδήποτε µια φορά το 
µήνα-, για να βρίσκοµαι κοντά του. Εκείνη την εποχή µου έγινε 
πρόταση από µια οµάδα εκλεκτών συναδέλφων να συνεργαστώ µαζί 
τους στο Νοσηλευτήριο «Υγεία». Μου άρεσε το περιβάλλον στο 
ίδρυµα, οι συνθήκες εργασίας, οπότε δέχτηκα. Και κάπως έτσι, 
µπήκε στο µυαλό µου η ιδέα της επιστροφής…». Ένα χρόνο αργό-
τερα, τον Ιούλιο του 1996 για την ακρίβεια, ο Δ. Νίκας αποφασίζει 
να παίξει σε άλλο ρυθµό… Εγκαθίσταται µε την οικογένειά του 
µόνιµα στην Ελλάδα… «Ήθελα τα παιδιά µου να µεγαλώσουν ως 
Έλληνες. Στην Αµερική αποξενώνεσαι, η γενιά χάνεται εντελώς… 
Ακόµη και αν σήµερα έχουν επιστρέψει εκεί, ο ελληνισµός υπάρχει 
µέσα τους δυνατά…». 

   Κάθε φορά που φτάνεις στα όρια αυτό που απαιτείται από σένα, 
είναι να βρίσκεσαι αντιµέτωπος µε το ίδιο πρόβληµα –να είσαι ο 
εαυτός σου… Η ζωή απλώνεται την κάθε στιγµή µες στη µεθυστική 
απεραντοσύνη… Ζεις από τους καρπούς της δράσης σου και η 
δράση σου είναι η σοδειά της σκέψης σου… Ο Δ. Νίκας µπορεί και 
είναι ο εαυτός του… Δρα και δράττει τους καρπούς της δράσης 
του… Η συνεργασία του µε το Νοσηλευτήριο «Υγεία» συνεχίζεται 
µέχρι το Μάρτιο του 1997, όταν ο ίδιος δέχεται µια δελεαστική 
πρόταση από τον Όµιλο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»… Να αναλάβει 
τη διεύθυνση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής… Και την αποδέ-
χεται… «Ήταν για µένα µια ακόµη πρόκληση. Όπως αποδείχθηκε, η 
απόφασή µου ήταν σωστή, καθώς η συνεργασία µας συνεχίζεται 

µέχρι σήµερα και θα την χαρακτήριζα άψογη. 
Πραγµατοποιούµε περί τις 300 επεµβάσεις ετησίως που 
καλύπτουν όλο το φάσµα της Καρδιοχειρουργικής 
δραστηριότητας…».   

   Με το πέρας των στρατιωτικών υποχρεώσεων, αναχωρεί για 
την Αµερική… Άλλωστε, η απόφαση έχει ήδη παρθεί από τον ίδιο 
πολύ πιο νωρίς… Οι εξετάσεις ολοκληρώνονται µε επιτυχία και 
ξεκινά η διαδικασία της ειδίκευσής του σε ένα από τα σπουδαιό-
τερα Πανεπιστηµιακά νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας… Στο 
«Saint Mary's Hospital» του Πανεπιστηµίου Yale… «Ξεκίνησα εκεί 
την ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική. Μάλιστα, βρέθηκα για 
ένα εξάµηνο περίπου στο φηµισµένο Νοσοκοµείο «Memorial Sloan-
Kettering» της Νέας Υόρκης, όπου παρακολούθησα Χειρουργική 
Ογκολογία…». Παράλληλα, το 1982, λαµβάνει κατόπιν ειδικών 
εξετάσεων το αµερικανικό Δίπλωµα Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλ-
µατος (F.L.E.X.) , ενώ µια χρονιά αργότερα παρουσιάζει την 
Διδακτορική του Διατριβή σε Επιτροπή του Πανεπιστηµίου Yale, 
από την οποία ανακηρύσσεται Διδάκτωρ… 

   Η πείρα που αποκτά δεν χρησιµοποιείται για προσωπικά του 
οφέλη, µόνο υπηρετεί τον σκοπό µε τον οποίο είναι συνδεδεµέ-
νος… Τίποτα δεν πάει χαµένο, όσο ασήµαντο κι αν είναι… Η Καρ-
διοχειρουργική ανάγεται σε τέχνη… Σε «πνευµατικό µικρόβιο»… 
«Την δεκαετία του '80, η Καρδιοχειρουργική φάνταζε στα µάτια 
κάθε γιατρού ως µαγική ειδικότητα. Ήµουν κι εγώ από αυτούς που 
µαγεύτηκαν. Για να φτάσεις δε από τη Γενική Χειρουργική στην 
Καρδιοχειρουργική στο Yale, έπρεπε να έχεις καταπληκτικές 
αποδόσεις. Κατάφερα, το 1986, να γίνω δεκτός ως ένας από τους 
καλύτερους… Ένιωθα τιµή και δέος…». Η εκπαίδευση σκληρή, µα 
εκείνος νιώθει ελεύθερος και συνδεδεµένος µε τον ιερό σκοπό... 
«Τα πράγµατα τότε στην Καρδιοχειρουργική εκπαίδευση ήταν πολύ 
διαφορετικά σε σχέση µε σήµερα. Πολύ σκληρά. Οι Αµερικανοί 
Καθηγητές τσέκαραν τους ειδικευόµενους σε όλα τα επίπεδα. 
Φυσική αντοχή, πνευµατική διαύγεια, φυσικά ιατρικές γνώσεις και 
χειρουργική τεχνική, ακόµη δεοντολογία και συµπεριφορά. Μέναµε 
άυπνοι αµέτρητα βράδια στο χειρουργείο και στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας, ενώ την επόµενη ηµέρα έπρεπε να είµαστε φρέσκοι, να 
απαντάµε σε ερωτήσεις που δεχόµασταν και µάλιστα εµπεριστατω-
µένα, δηλαδή να αναφέρουµε στατιστικές, 
βιβλιογραφία κλπ, χωρίς να εκφράζουµε 
δυσανασχέτηση ή κούραση…». Το 1989, ο Δ. 
Νίκας αποφοιτά από την Καρδιοχειρουργική 
του Πανεπιστηµίου Yale και ξεκινά να εργάζεται 
σε ένα από τα µεγαλύτερα ιδιωτικά practice 
Καρδιοχειρουργικής στο Dayton, ως συνεργά-
της του Sylver Weinberg, Προέδρου της 
Αµερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας... Μόλις 
δυο χρόνια αργότερα, σε ηλικία 39 ετών, 
αναλαµβάνει τη Διεύθυνση της Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου της Νότιας 
Αλαµπάµα, κατόπιν κρίσης µεταξύ άκρως 
ανταγωνιστικών υποψηφίων…
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Συνεργάτης Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» 
   Αν ξέρεις τι σηµαίνει ελευθερία, απόλυτη ελευθερία και όχι 
σχετική ελευθερία, έγραφε ο Χ. Μίλερ, θα πρέπει να αναγνωρίσεις 
ότι αυτό είναι το πιο κρίσιµο σηµείο όπου θα φτάσεις ποτέ… Όλος 
µου ο σκοπός στη ζωή είναι να φτάσω κοντά στο Θεό, που 
σηµαίνει να φτάσω πιο κοντά στον εαυτό µου… Ο Δ. Νίκας 
γνώρισε στη ζωή του την απόλυτη ελευθερία –όχι τη σχετική… 
Όλος του ο σκοπός στη ζωή, το να φτάσει κοντά στον αληθινό 
εαυτό του, κρίνεται εκ του αποτελέσµατος επιτυχής… «Η φιλοσο-
φία µε την οποία γαλουχήθηκα στην Αµερική επέβαλλε έναν κανόνα: 
ο Καρδιοχειρουργός δεν ανήκει στον εαυτό του, δεν ανήκει σε 
κανένα. Ανήκει µόνο στην επιστήµη του. Η ισορροπία ενός Καρδιο-
χειρουργού έρχεται από το «πεδίο» της καθηµερινής «µάχης». Από 
το γεγονός ότι εκτελεί το καθήκον του απέναντι στον ασθενή και 
στην επιστήµη , από την ικανοποίηση ότι το όνειρό του να πετύχει 
την ίαση πραγµατοποιήθηκε. Αντιµετώπισα την Καρδιοχειρουργική, 
όχι ως ειδικότητα, αλλά ως φιλοσοφία ζωής. Μια φιλοσοφία που 
ορίζει τόσο την ύπαρξή σου µέσα στο χειρουργείο, το πώς θα 
χειρουργήσεις, πώς θα συµπεριφερθείς στους ανθρώπινους ιστούς, 
όπως και το πώς θα συµπεριφερθείς στην οµάδα σου, στον ασθενή, 
στους συγγενείς του, στη διοίκηση του ιδρύµατος που εργάζεσαι, 
στους συναδέλφους. Πρέπει η προσωπικότητα εντός και εκτός του 
χειρουργείου να υποτάσσεται σε έναν κανόνα: αυτόν που ορίζει η 
θέση του να είσαι Καρδιοχειρουργός… Νιώθω καλά µε τον εαυτό 
µου… Είµαι Καρδιοχειρουργός και έτσι επέλεξα να ζήσω…».

   Ο Δ. Νίκας, έχοντας συµπληρώσει περισσότερες από 7.000 
επεµβάσεις στα 22 χρόνια άσκησης της Καρδιοχειρουργικής 
ειδικότητας σε διεθνώς αναγνωρισµένα κέντρα της Αµερικής και 
της Ελλάδας, έχοντας µαθητεύσει ή συνεργαστεί µε κάποιες από 
τις σπουδαιότερες µορφές της παγκόσµιας Καρδιοχειρουργικής, 
αποδεικνύει σήµερα πως αντιµετώπισε τη ζωή του, όπως ο ήρωας 
του Χ. Μίλερ… Ως µια διαλεκτική ανάµεσα στον «ένδον σκάπτε και 
άδραξε τη µέρα»… Έζησε και ζει την κάθε στιγµή σαν να είναι 
µοναδική –και είναι άλλωστε… Έζησε και ζει κυριευµένος από µια 
ακόπιαστη λαχτάρα να δει, να αφουγκραστεί, να στοχαστεί… 
Περιφρονεί κάθε σύµβαση, αφήνεται στους ρυθµούς της 
χορογραφίας του πάθους, ανακαλύπτει εκ νέου την αλήθεια της 
ζωής… Τη δική του αλήθεια… 

Ιατρική Σχολή «Καποδιστριακό» Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1980 - 1986
Υπηρεσία Υπαίθρου, 1986 - 1987
Στρατιωτική θητεία, 1987 - 1989
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», Αθήνα, 
1989 - 1996
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Υγεία», Οµάδα Δηµητρίου Νίκα, 1996 - 1997
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Οµάδα Δηµητρίου Νίκα, 
1997 - σήµερα…

O Δ. Νίκας
µε την
οικογένειά του

«Αντιµετώπισα την 
καρδιοχειρουργική 
όχι σαν ειδικότητα, 
αλλά ως φιλοσοφία ζωής». 

Με τον J. Eleftheriades

Με τους 
συνεργάτες 
του

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

2001-2013Έβδοµη Περίοδος, της «απογείωσης» 2001 - 2013
Επί του πιεστηρίου:

Ο Δ. Καραγιάννης µετακινήθηκε
τον Αύγουστο του 2014
στο «Ερρίκος Ντυνάν»
σε θέση Επιµελητή της

 Β΄ ΚΡΧ Κλινικής

   «Θεωρώ πως η πειθαρχία είναι το πλέον σηµαντικό χάρισµα ενός 
καλού Καρδιοχειρουργού… Πέρα από την χειρουργική τεχνική, η 
ικανότητά του να παραµένει ψύχραιµος και να µην πανικοβάλλεται 
σε κατάσταση κρίσης, του δίνει το πλεονέκτηµα να παίρνει σωστές 
αποφάσεις προς όφελος του ασθενή του… Ο πανικός είναι κακός 
σύµβουλος… Παράλληλα, πρέπει να είναι καλός συνεργάτης… Η 
συνοχή της οµάδας είναι πολύ βασικό στοιχείο στην επιτυχή έκβαση 
ενός χειρουργείου… Μιλάω εκ πείρας, καθώς η συνεργασία µου µε 
τον Δηµήτρη Νίκα, µετά από τόσα χρόνια, αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγµα του πόσο σηµαντική είναι η οµαδικότητα στη δουλειά 
µας…» 
 
   «Η Καρδιοχειρουργική είναι απαιτητική… Απαιτεί χρόνο και 
αφοσίωση από το Χειρουργό, οφείλει να γίνεται η πρώτη του 
προτεραιότητα… Για µένα, το να χειρουργώ και να προσφέρω το 
καλύτερο δυνατό για την εξέλιξη της υγείας του ασθενή µου, είναι 
κάτι που γεµίζει την ψυχή µου µε ένα υπέροχο συναίσθηµα… Ένα 
συναίσθηµα πληρότητας και γαλήνης…»

   «Κανένα επίτευγµα δεν λαµβάνει χώρα, αν δεν υπάρχει 
ισορροπία… Μπορεί η Καρδιοχειρουργική να είναι το κέντρο της 
ζωής µου, αλλά αν δεν υπήρχε η οικογένεια, οι χειρουργικές 
επιτυχίες δεν θα είχαν για µένα το ίδιο νόηµα… Το να µπορείς να 
µοιράζεσαι τις νίκες και τις ήττες σου µε ανθρώπους που ξέρεις 
πως νοιάζονται και σε αγαπούν, είναι µεγάλη ευλογία… Βλέπω τα 
παιδιά µου σήµερα και τα καµαρώνω… Ο γιος µου σπουδάζει 
Γεωπόνος και η κόρη µου είναι στη Φιλοσοφική Σχολή… Τα παιδιά 
µου είναι το µεγαλύτερο επίτευγµα της ύπαρξής µου…» 

   «Λένε πως οι Χειρουργοί είναι καλλιτέχνες… Δηµιουργοί… 
Πιστεύω πως έχουν δίκιο… Στον ελεύθερο µου χρόνο, ζωγραφίζω… 
Πίνακες µε λάδι, γλυπτά µε φυσικά υλικά, όπως κοχύλια, ξύλα που 
συλλέγω από τη θάλασσα και άλλα… Απεχθάνοµαι την αδράνεια… 
Θέλω µονίµως να βρίσκοµαι σε δράση… Εντός και εκτός 
χειρουργείου…»

   «Μεγάλωσα σε µια ιατρική οικογένεια… Οι θείοι µου, γιατροί όλοι, 
µου ενέπνευσαν από νωρίς την αγάπη µου για την Ιατρική… Όσο 
θυµάµαι τον εαυτό µου, ήθελα να γίνω γιατρός… Αποκλειστικά και 
µόνο γιατρός… Τίποτε άλλο…»  

   «Δεν επέλεξα την Καρδιοχειρουργική τυχαία… Επηρεάστηκα πολύ 
από τους Καρδιοχειρουργούς που µεσουρανούσαν τη δεκαετία του 
'80 και '90… Γεώργιος Τόλης, Χρήστος Λόλας, Άλκης Μιχάλης… 
Είχα την διορατικότητα να διακρίνω πως επρόκειτο για µια 
ειδικότητα µε ραγδαία εξέλιξη… Νέες µέθοδοι, νέα ιατροτεχνολογία 
ήταν προ των πυλών, ανοίγοντας ορίζοντες στους Χειρουργούς… 
Άλλες ειδικότητες αντιµετώπιζαν πια επιστηµονικό «κορεσµό»… Η 
Καρδιοχειρουργική είχε ένα σπουδαίο µέλλον µπροστά της…» 

   «Φυσικά και δεν µετάνιωσα για αυτή µου την απόφαση… Αν είχα, 
απλά, την επιλογή να κάνω κάτι διαφορετικό, αυτό θα ήταν να φύγω 
για µετεκπαίδευση στο εξωτερικό… Εγώ, τελειώνοντας την 
ειδικότητά µου, ξεκίνησα να εργάζοµαι συστηµατικά, στην οµάδα 
του Δηµήτριου Νίκα… Εκείνος είχε µόλις επιστρέψει από την 
Αλαµπάµα µε απίστευτα διαπιστευτήρια… Σπουδές, εµπειρίες, νέες 
τεχνικές… Το θεώρησα µεγάλη τύχη και τιµή να συνεργαστώ µαζί 
του… Θα έλεγε κανείς, πως ενώ δεν κατάφερα να φύγω εγώ στο 
εξωτερικό, το εξωτερικό ήρθε σε εµένα…» 

Lefkoma - Final.indd   678 13/7/2015   7:02:11 μμ



666 667Δηµήτριος
Καραγιάννης

Βιογραφικό

Συνεργάτης Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» 
   Αν ξέρεις τι σηµαίνει ελευθερία, απόλυτη ελευθερία και όχι 
σχετική ελευθερία, έγραφε ο Χ. Μίλερ, θα πρέπει να αναγνωρίσεις 
ότι αυτό είναι το πιο κρίσιµο σηµείο όπου θα φτάσεις ποτέ… Όλος 
µου ο σκοπός στη ζωή είναι να φτάσω κοντά στο Θεό, που 
σηµαίνει να φτάσω πιο κοντά στον εαυτό µου… Ο Δ. Νίκας 
γνώρισε στη ζωή του την απόλυτη ελευθερία –όχι τη σχετική… 
Όλος του ο σκοπός στη ζωή, το να φτάσει κοντά στον αληθινό 
εαυτό του, κρίνεται εκ του αποτελέσµατος επιτυχής… «Η φιλοσο-
φία µε την οποία γαλουχήθηκα στην Αµερική επέβαλλε έναν κανόνα: 
ο Καρδιοχειρουργός δεν ανήκει στον εαυτό του, δεν ανήκει σε 
κανένα. Ανήκει µόνο στην επιστήµη του. Η ισορροπία ενός Καρδιο-
χειρουργού έρχεται από το «πεδίο» της καθηµερινής «µάχης». Από 
το γεγονός ότι εκτελεί το καθήκον του απέναντι στον ασθενή και 
στην επιστήµη , από την ικανοποίηση ότι το όνειρό του να πετύχει 
την ίαση πραγµατοποιήθηκε. Αντιµετώπισα την Καρδιοχειρουργική, 
όχι ως ειδικότητα, αλλά ως φιλοσοφία ζωής. Μια φιλοσοφία που 
ορίζει τόσο την ύπαρξή σου µέσα στο χειρουργείο, το πώς θα 
χειρουργήσεις, πώς θα συµπεριφερθείς στους ανθρώπινους ιστούς, 
όπως και το πώς θα συµπεριφερθείς στην οµάδα σου, στον ασθενή, 
στους συγγενείς του, στη διοίκηση του ιδρύµατος που εργάζεσαι, 
στους συναδέλφους. Πρέπει η προσωπικότητα εντός και εκτός του 
χειρουργείου να υποτάσσεται σε έναν κανόνα: αυτόν που ορίζει η 
θέση του να είσαι Καρδιοχειρουργός… Νιώθω καλά µε τον εαυτό 
µου… Είµαι Καρδιοχειρουργός και έτσι επέλεξα να ζήσω…».

   Ο Δ. Νίκας, έχοντας συµπληρώσει περισσότερες από 7.000 
επεµβάσεις στα 22 χρόνια άσκησης της Καρδιοχειρουργικής 
ειδικότητας σε διεθνώς αναγνωρισµένα κέντρα της Αµερικής και 
της Ελλάδας, έχοντας µαθητεύσει ή συνεργαστεί µε κάποιες από 
τις σπουδαιότερες µορφές της παγκόσµιας Καρδιοχειρουργικής, 
αποδεικνύει σήµερα πως αντιµετώπισε τη ζωή του, όπως ο ήρωας 
του Χ. Μίλερ… Ως µια διαλεκτική ανάµεσα στον «ένδον σκάπτε και 
άδραξε τη µέρα»… Έζησε και ζει την κάθε στιγµή σαν να είναι 
µοναδική –και είναι άλλωστε… Έζησε και ζει κυριευµένος από µια 
ακόπιαστη λαχτάρα να δει, να αφουγκραστεί, να στοχαστεί… 
Περιφρονεί κάθε σύµβαση, αφήνεται στους ρυθµούς της 
χορογραφίας του πάθους, ανακαλύπτει εκ νέου την αλήθεια της 
ζωής… Τη δική του αλήθεια… 

Ιατρική Σχολή «Καποδιστριακό» Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1980 - 1986
Υπηρεσία Υπαίθρου, 1986 - 1987
Στρατιωτική θητεία, 1987 - 1989
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», Αθήνα, 
1989 - 1996
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Υγεία», Οµάδα Δηµητρίου Νίκα, 1996 - 1997
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Οµάδα Δηµητρίου Νίκα, 
1997 - σήµερα…

O Δ. Νίκας
µε την
οικογένειά του

«Αντιµετώπισα την 
καρδιοχειρουργική 
όχι σαν ειδικότητα, 
αλλά ως φιλοσοφία ζωής». 

Με τον J. Eleftheriades

Με τους 
συνεργάτες 
του

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

2001-2013Έβδοµη Περίοδος, της «απογείωσης» 2001 - 2013
Επί του πιεστηρίου:

Ο Δ. Καραγιάννης µετακινήθηκε
τον Αύγουστο του 2014
στο «Ερρίκος Ντυνάν»
σε θέση Επιµελητή της

 Β΄ ΚΡΧ Κλινικής

   «Θεωρώ πως η πειθαρχία είναι το πλέον σηµαντικό χάρισµα ενός 
καλού Καρδιοχειρουργού… Πέρα από την χειρουργική τεχνική, η 
ικανότητά του να παραµένει ψύχραιµος και να µην πανικοβάλλεται 
σε κατάσταση κρίσης, του δίνει το πλεονέκτηµα να παίρνει σωστές 
αποφάσεις προς όφελος του ασθενή του… Ο πανικός είναι κακός 
σύµβουλος… Παράλληλα, πρέπει να είναι καλός συνεργάτης… Η 
συνοχή της οµάδας είναι πολύ βασικό στοιχείο στην επιτυχή έκβαση 
ενός χειρουργείου… Μιλάω εκ πείρας, καθώς η συνεργασία µου µε 
τον Δηµήτρη Νίκα, µετά από τόσα χρόνια, αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγµα του πόσο σηµαντική είναι η οµαδικότητα στη δουλειά 
µας…» 
 
   «Η Καρδιοχειρουργική είναι απαιτητική… Απαιτεί χρόνο και 
αφοσίωση από το Χειρουργό, οφείλει να γίνεται η πρώτη του 
προτεραιότητα… Για µένα, το να χειρουργώ και να προσφέρω το 
καλύτερο δυνατό για την εξέλιξη της υγείας του ασθενή µου, είναι 
κάτι που γεµίζει την ψυχή µου µε ένα υπέροχο συναίσθηµα… Ένα 
συναίσθηµα πληρότητας και γαλήνης…»

   «Κανένα επίτευγµα δεν λαµβάνει χώρα, αν δεν υπάρχει 
ισορροπία… Μπορεί η Καρδιοχειρουργική να είναι το κέντρο της 
ζωής µου, αλλά αν δεν υπήρχε η οικογένεια, οι χειρουργικές 
επιτυχίες δεν θα είχαν για µένα το ίδιο νόηµα… Το να µπορείς να 
µοιράζεσαι τις νίκες και τις ήττες σου µε ανθρώπους που ξέρεις 
πως νοιάζονται και σε αγαπούν, είναι µεγάλη ευλογία… Βλέπω τα 
παιδιά µου σήµερα και τα καµαρώνω… Ο γιος µου σπουδάζει 
Γεωπόνος και η κόρη µου είναι στη Φιλοσοφική Σχολή… Τα παιδιά 
µου είναι το µεγαλύτερο επίτευγµα της ύπαρξής µου…» 

   «Λένε πως οι Χειρουργοί είναι καλλιτέχνες… Δηµιουργοί… 
Πιστεύω πως έχουν δίκιο… Στον ελεύθερο µου χρόνο, ζωγραφίζω… 
Πίνακες µε λάδι, γλυπτά µε φυσικά υλικά, όπως κοχύλια, ξύλα που 
συλλέγω από τη θάλασσα και άλλα… Απεχθάνοµαι την αδράνεια… 
Θέλω µονίµως να βρίσκοµαι σε δράση… Εντός και εκτός 
χειρουργείου…»

   «Μεγάλωσα σε µια ιατρική οικογένεια… Οι θείοι µου, γιατροί όλοι, 
µου ενέπνευσαν από νωρίς την αγάπη µου για την Ιατρική… Όσο 
θυµάµαι τον εαυτό µου, ήθελα να γίνω γιατρός… Αποκλειστικά και 
µόνο γιατρός… Τίποτε άλλο…»  

   «Δεν επέλεξα την Καρδιοχειρουργική τυχαία… Επηρεάστηκα πολύ 
από τους Καρδιοχειρουργούς που µεσουρανούσαν τη δεκαετία του 
'80 και '90… Γεώργιος Τόλης, Χρήστος Λόλας, Άλκης Μιχάλης… 
Είχα την διορατικότητα να διακρίνω πως επρόκειτο για µια 
ειδικότητα µε ραγδαία εξέλιξη… Νέες µέθοδοι, νέα ιατροτεχνολογία 
ήταν προ των πυλών, ανοίγοντας ορίζοντες στους Χειρουργούς… 
Άλλες ειδικότητες αντιµετώπιζαν πια επιστηµονικό «κορεσµό»… Η 
Καρδιοχειρουργική είχε ένα σπουδαίο µέλλον µπροστά της…» 

   «Φυσικά και δεν µετάνιωσα για αυτή µου την απόφαση… Αν είχα, 
απλά, την επιλογή να κάνω κάτι διαφορετικό, αυτό θα ήταν να φύγω 
για µετεκπαίδευση στο εξωτερικό… Εγώ, τελειώνοντας την 
ειδικότητά µου, ξεκίνησα να εργάζοµαι συστηµατικά, στην οµάδα 
του Δηµήτριου Νίκα… Εκείνος είχε µόλις επιστρέψει από την 
Αλαµπάµα µε απίστευτα διαπιστευτήρια… Σπουδές, εµπειρίες, νέες 
τεχνικές… Το θεώρησα µεγάλη τύχη και τιµή να συνεργαστώ µαζί 
του… Θα έλεγε κανείς, πως ενώ δεν κατάφερα να φύγω εγώ στο 
εξωτερικό, το εξωτερικό ήρθε σε εµένα…» 
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   Η ισχυρή βούληση που αναπτύσσει αποκτά δική της δυναµική… 
Ο ίδιος, απλά την υπηρετεί… «Με το τέλος της στρατιωτικής µου 
θητείας, ξεκίνησα το Διδακτορικό µου, µε θέµα τις λεµφαδενικές 
µεταστάσεις, βασισµένο σε πειραµατικό πρωτόκολλο. Η βασική µου 
στόχευση ήταν τότε η Ογκολογία. Είχα επηρεαστεί πολύ από τον 
καρκίνο και ήθελα να συνεισφέρω κι εγώ στην αντιµετώπισή του…».
Σε αναµονή για µια θέση ειδικότητας στη Γενική Χειρουργική, στην 
Πανεπιστηµιακή Χειρουργική Κλινική του Γρηγόριου Σκαλκέα στο 
Νοσοκοµείο «Λαϊκό», το «απόλυτο όργανο» απαντά για ακόµη µια 
φορά στην ερώτηση «τι πρέπει να κάνω»… Σύντοµα, ο Δ. Ηλιόπου-
λος βρίσκεται στην Αµερική… «Πήγα σε ένα Ερευνητικό Κέντρο της 
Φιλαδέλφεια, το οποίο ήταν affiliated µε το Πανεπιστήµιο της 
Πενσυλβάνια. Εκεί ξεκίνησα µια πρωτοποριακή έρευνα πάνω στον 
καρκίνο. Στα δυόµιση χρόνια έρευνας που πραγµατοποίησα πάνω 
στα αντιγόνα, το εµβόλιο κατά του καρκίνου και τις µεταστάσεις, 
ανακοινώθηκαν περί τις 30 δηµοσιεύσεις βασισµένες σε αυτή. 
Ο διευθυντής µου και οι συνεργάτες ήθελαν να µείνω µαζί τους για 
να συνεχίσουµε τα πρωτόκολλα. Αλλά…». Όλα τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα που συνθέτουν την προσωπικότητά του –ταλέντα, 
χαρακτήρας, αυτοέλεγχος, τύχη- έχουν χρησιµοποιηθεί για καλούς 
σκοπούς… Όµως ο εκπαιδευµένος νους του κινείται χωρίς συναι-
σθηµατισµούς και εξιδανικεύσεις… «Το 1988 επέστρεψα στην 
Ελλάδα και ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική. 
Ο Γ. Σκαλκέας έγινε για µένα µέντορας, πνευµατικός µου καθοδηγη-
τής… Όχι απλά δάσκαλος… Είχα την τύχη να βρεθώ δίπλα και σε ένα 
ακόµη σπουδαίο άνθρωπο, τον Μιχάλη Σέχα, ο οποίος εκτίµησε ότι 
θα µπορούσα να αφιερωθώ στην Αγγειοχειρουργική. Εκείνος µε 
έστειλε στο Χιούστον…».

   Ο I. Kant έλεγε ότι, το «δεν µπορώ» δεν υφίσταται στην περί-
πτωση της καθαρής βούλησης, γιατί στο όνοµα της ελευθερίας 
της, έχουµε την δυνατότητα να προβούµε σε επιλογές που κρίνου-
µε ότι µπορούµε να φέρουµε εις πέρας… Εκεί, στο Χιούστον, 
ο Δ. Ηλιόπουλος, είναι έτοιµος να προβεί 
σε µια επιλογή που θα διαγράψει το 
µέλλον του… «Μπορεί να έφτασα στο 
Χιούστον µε σκοπό την Αγγειοχειρουργική, 
όµως η «συνάντησή» µου µε την 
Καρδιοχειρουργική ήταν µοιραία. Δεν 
έκανα δεύτερες σκέψεις… Ξεκίνησα 
αµέσως την ειδίκευσή µου, δίπλα στον 
Hazim Safi…». Τέσσερα χρόνια αργότερα, 
το 1995, εκλέγεται Λέκτορας Χειρουρ-
γικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ 
δυο χρόνια αργότερα, επιστρέφοντας 
στην Ελλάδα και λαµβάνοντας τίτλο 
ειδικότητας, ξεκινά για να συναντήσει το 
«καθήκον»… 
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Ο Δ. Ηλιόπουλος (αριστερά), οµιλητής στο συνέδριο της ΕΑΒ το 2004

   Στο έργο του «Κριτική του Πρακτικού Λόγου», ο φιλόσοφος I. 
Kant, επιχειρώντας να αναδείξει τις υποκειµενικές έννοιες που θα 
καθιστούσαν δυνατή την συγκρότηση µιας κοινωνίας αυτοσυνεί-
δητων όντων, δίνει στον ανθρώπινο νου νοµοθετική διάσταση, 
ορίζοντάς τον ως το απόλυτο «όργανο», ικανό να απαντήσει στο 
σύνθετο ερώτηµα «τι πρέπει να κάνω». Βασική προϋπόθεση για να 
επιτευχθεί αυτό, σύµφωνα µε τον ίδιο, είναι ο ανθρώπινος νους 
να καθοδηγεί τα κίνητρα των πράξεων µε βάση το καθήκον 
–χωρίς συναισθηµατισµούς και εξιδανικεύσεις-, επειδή αυτό 
επιβάλλει ο εαυτός του, η βούλησή του. Όλα τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα που συνθέτουν µια προσωπικότητα –ταλέντα, 
χαρακτήρας, αυτοέλεγχος, τύχη- µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
καλούς σκοπούς, εκτός από την βούληση. Μόνο όταν η βούληση 
δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό, µόνο όταν είναι ανιδιοτελής και µη 
εγωιστική, µόνο όταν ο άνθρωπος πράττει πάντοτε όπως οφείλει, 
µόνο τότε µπορεί να απολαµβάνει την αξιοπρέπεια και την 
αυτοεκτίµηση, την ελευθερία και αυτονοµία, την ευδαιµονία του.   

   Ο ανθρώπινος νους, αυτό το απόλυτο «όργανο», ικανό να απα-
ντήσει στο σύνθετο ερώτηµα «τι πρέπει να κάνω», διεγείρεται στα 
πρώτα χρόνια της ζωής του Δηµήτρη Ηλιόπουλου… Αποκτά αργά 
και σταθερά µια κυρίαρχη δύναµη, που καθοδηγεί τα κίνητρα των 
πράξεων του… «Μεγάλωσα σε ένα διώροφο σπίτι, όπου στον 
επάνω όροφο έµενε ένας Παθολόγος. Θυµάµαι που τον παρακολου-
θούσα κρυφά –έβλεπα φωτογραφίες, ξεφύλλιζα τα ιατρικά φυλλάδια 
και έντυπα που έφταναν µε το Ταχυδροµείο για εκείνον, παρατη-
ρούσα τους ασθενείς του που ενίοτε έρχονταν να τον επισκεφθούν… 
Από τότε ήξερα τι θα κάνω όταν µεγαλώσω. Ήθελα να γίνω γιατρός 
και µάλιστα Χειρουργός. Το είχα αποφασίσει…». Ο νους του µοιάζει 
να του έχει πια επιβληθεί… Η Ιατρική για εκείνον δεν είναι απλά 
µια επιλογή, αλλά µια απόφαση που του ορίζει η έννοια 
«καθήκον», ο ίδιος του ο εαυτός, η βούλησή του… Το 1976 
εισάγεται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών… Με ένα σκοπό… Τον πλέον 
ανιδιοτελή και µη εγωιστικό… Να γίνει Χειρουργός… Τον Ιούνιο 
του 1982, αποφοιτά έχοντας να παρουσιάσει µια εξαιρετικά καλή 
απόδοση… 

Δηµήτριος Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Κείµενο: Νάνσυ ΧρηστίδηΚείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη

Ηλιόπουλος
   Και το καθήκον, για τον Καντιανό άνθρωπο, από την στιγµή που 
θα αναγνωριστεί, ισχύει απόλυτα, ακόµη και στην περίπτωση που 
η εκτέλεσή του έχει ως φυσική συνέπεια την καταστροφή του 
κόσµου, υποστήριζε ο φιλόσοφος… Ο Δ. Ηλιόπουλος προχωρά 
στην εκτέλεσή του… Με την ένταξή του στο Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»… «Με την επιστροφή µου συνεργάστηκα 
µε τον Γεώργιο Μάκο, τον οποίο εκτιµώ πολύ. Με στήριξε, µε 
βοήθησε πολύ να ξεκινήσω την προσωπική µου δουλειά. Κάπως 
έτσι, σιγά-σιγά, άρχισα να αντιµετωπίζω προσωπικά περιστατικά και 
να χτίζω την καριέρα µου στην ελληνική πραγµατικότητα… Δίπλα 
µου στάθηκε και η Αλίκη Πούλιου, Αναισθησιολόγος, στην οποία 
οφείλω επίσης πολλά. Από το 1997 έως και σήµερα βρίσκεται στο 
πλευρό µου, µε αποχή µόλις δυο µηνών… ». Ο κόσµος δεν 
χρειάστηκε να καταστραφεί… Η εκτέλεση του καθήκοντος για τον 
ίδιο, παρά τα χρόνια που πέρασαν, συνεχίζεται αµείωτη… Η αξία 
άλλωστε του χαρακτήρα ενός ανθρώπου φαίνεται όταν η 
υπηρέτηση του καθήκοντος έρχεται σε αντίθεση ακόµη και µε την 
ίδια τη θέληση… Άλλωστε, αυτό που µας καθιστά ανθρώπους και 
µας διαφοροποιεί από τις µηχανές, σύµφωνα µε τον I. Kant, είναι 
το γεγονός ότι αναστοχαζόµαστε τις επιλογές µας… 

   «Θα έλεγα πως στάθηκα πολύ τυχερός στην Ελλάδα. Ακόµη κι έτσι 
όµως, έχω µετανιώσει πολλές φορές που επέστρεψα. Μου λείπουν 
πολλά. Δεν θεωρώ πως είµαι άνθρωπος που του «ταιριάζει» να 
δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τοµέα. Θα ήθελα να είµαι σε ένα 
Ακαδηµαϊκό Κέντρο, να εργάζοµαι πάνω σε ερευνητικά πρωτόκολλα 
και ας κρινόµουν κάθε µέρα. Πιστεύω ότι θα ήµουν καλύτερα στην 
Αµερική από επιστηµονικής άποψης και θα είχα µια καλύτερη ζωή. 
Θα βοηθούσα και τα παιδιά µου διαφορετικά. Ο ένας µου γιος 
βρίσκεται τώρα στην Αµερική για σπουδές, ενώ τα δυο µου παιδιά 
έµειναν στην Ελλάδα, αντιµετωπίζοντας πρόβληµα εύρεσης εργα-
σίας. Πιθανώς, αν έµενα στο εξωτερικό, τα πράγµατα να ήταν 
καλύτερα για εκείνα…».

Στο γραφείο του
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και σταθερά µια κυρίαρχη δύναµη, που καθοδηγεί τα κίνητρα των 
πράξεων του… «Μεγάλωσα σε ένα διώροφο σπίτι, όπου στον 
επάνω όροφο έµενε ένας Παθολόγος. Θυµάµαι που τον παρακολου-
θούσα κρυφά –έβλεπα φωτογραφίες, ξεφύλλιζα τα ιατρικά φυλλάδια 
και έντυπα που έφταναν µε το Ταχυδροµείο για εκείνον, παρατη-
ρούσα τους ασθενείς του που ενίοτε έρχονταν να τον επισκεφθούν… 
Από τότε ήξερα τι θα κάνω όταν µεγαλώσω. Ήθελα να γίνω γιατρός 
και µάλιστα Χειρουργός. Το είχα αποφασίσει…». Ο νους του µοιάζει 
να του έχει πια επιβληθεί… Η Ιατρική για εκείνον δεν είναι απλά 
µια επιλογή, αλλά µια απόφαση που του ορίζει η έννοια 
«καθήκον», ο ίδιος του ο εαυτός, η βούλησή του… Το 1976 
εισάγεται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών… Με ένα σκοπό… Τον πλέον 
ανιδιοτελή και µη εγωιστικό… Να γίνει Χειρουργός… Τον Ιούνιο 
του 1982, αποφοιτά έχοντας να παρουσιάσει µια εξαιρετικά καλή 
απόδοση… 

Δηµήτριος Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Κείµενο: Νάνσυ ΧρηστίδηΚείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη

Ηλιόπουλος
   Και το καθήκον, για τον Καντιανό άνθρωπο, από την στιγµή που 
θα αναγνωριστεί, ισχύει απόλυτα, ακόµη και στην περίπτωση που 
η εκτέλεσή του έχει ως φυσική συνέπεια την καταστροφή του 
κόσµου, υποστήριζε ο φιλόσοφος… Ο Δ. Ηλιόπουλος προχωρά 
στην εκτέλεσή του… Με την ένταξή του στο Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»… «Με την επιστροφή µου συνεργάστηκα 
µε τον Γεώργιο Μάκο, τον οποίο εκτιµώ πολύ. Με στήριξε, µε 
βοήθησε πολύ να ξεκινήσω την προσωπική µου δουλειά. Κάπως 
έτσι, σιγά-σιγά, άρχισα να αντιµετωπίζω προσωπικά περιστατικά και 
να χτίζω την καριέρα µου στην ελληνική πραγµατικότητα… Δίπλα 
µου στάθηκε και η Αλίκη Πούλιου, Αναισθησιολόγος, στην οποία 
οφείλω επίσης πολλά. Από το 1997 έως και σήµερα βρίσκεται στο 
πλευρό µου, µε αποχή µόλις δυο µηνών… ». Ο κόσµος δεν 
χρειάστηκε να καταστραφεί… Η εκτέλεση του καθήκοντος για τον 
ίδιο, παρά τα χρόνια που πέρασαν, συνεχίζεται αµείωτη… Η αξία 
άλλωστε του χαρακτήρα ενός ανθρώπου φαίνεται όταν η 
υπηρέτηση του καθήκοντος έρχεται σε αντίθεση ακόµη και µε την 
ίδια τη θέληση… Άλλωστε, αυτό που µας καθιστά ανθρώπους και 
µας διαφοροποιεί από τις µηχανές, σύµφωνα µε τον I. Kant, είναι 
το γεγονός ότι αναστοχαζόµαστε τις επιλογές µας… 

   «Θα έλεγα πως στάθηκα πολύ τυχερός στην Ελλάδα. Ακόµη κι έτσι 
όµως, έχω µετανιώσει πολλές φορές που επέστρεψα. Μου λείπουν 
πολλά. Δεν θεωρώ πως είµαι άνθρωπος που του «ταιριάζει» να 
δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τοµέα. Θα ήθελα να είµαι σε ένα 
Ακαδηµαϊκό Κέντρο, να εργάζοµαι πάνω σε ερευνητικά πρωτόκολλα 
και ας κρινόµουν κάθε µέρα. Πιστεύω ότι θα ήµουν καλύτερα στην 
Αµερική από επιστηµονικής άποψης και θα είχα µια καλύτερη ζωή. 
Θα βοηθούσα και τα παιδιά µου διαφορετικά. Ο ένας µου γιος 
βρίσκεται τώρα στην Αµερική για σπουδές, ενώ τα δυο µου παιδιά 
έµειναν στην Ελλάδα, αντιµετωπίζοντας πρόβληµα εύρεσης εργα-
σίας. Πιθανώς, αν έµενα στο εξωτερικό, τα πράγµατα να ήταν 
καλύτερα για εκείνα…».

Στο γραφείο του
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Βιογραφικό

   «Γεννήθηκα και µεγάλωσα στα Τίρανα, σε µια εποχή που η 
αλβανική κοινωνία βρίσκονταν σε µεγάλη κρίση, λόγω του 
καθεστώτος… Υπήρξα ανέκαθεν αριστούχος µαθητής και λίγο πριν 
την τελευταία χρονιά του Λυκείου, είχα εκδηλώσει πια την επιθυµία 
µου να εισαχθώ στην Ιατρική Σχολή, από τη στιγµή µάλιστα που η 
πολιτεία µου έδινε τη δυνατότητα να επιλέξω εγώ τη σχολή που 
ήθελα να φοιτήσω… Σπούδασα στο Πανεπιστήµιο των Τιράνων, 
τότε Πανεπιστήµιο «Enver Hoxha», από το 1978 έως και το 1984…»

   «Η Χειρουργική είχε κερδίσει το ενδιαφέρον µου, από τα πρώτα 
φοιτητικά µου χρόνια… Είχε σαφή αποτελέσµατα, απτά, ενώ ο 
γιατρός έχει ουσιαστική δράση ενάντια στην ασθένεια… Ο ασθενής 
από την άλλη, αντιλαµβάνεται άµεσα την ίαση… Όσο για την επιλογή 
της Θωρακοχειρουργικής, βασίζεται σε ένα τυχαίο γεγονός… Ήταν η 
µοναδική κενή θέση ειδίκευσης που θα µπορούσα να βρω εκείνη 
την περίοδο, χωρίς να χρειαστεί να αναµένω για αρκετό χρόνο… 
Ειδικεύτηκα στη Θωρακοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου των Τιράνων…» 
 
   «Παρέµεινα στη κλινική που ειδικεύτηκα για µια επιπλέον διετία, 
ως έµµισθος συνεργάτης… Έφυγα για να µετεκπαιδευτώ στο Παρίσι, 
γιατί το θεωρούσα απαραίτητο για την εµπέδωση της ειδικότητας… 
Επέστρεψα στην Αλβανία, στην ίδια κλινική, καταλαµβάνοντας θέση 
Υποδιευθυντή, ενώ παράλληλα εργαζόµουν ως ανεξάρτητος 
συνεργάτης στο Πανεπιστήµιο των Τιράνων…»

Τόπος γέννησης, Τίρανα, Αλβανία, 12 Μαΐου 1960
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Enver Hoxha», Τίρανα, Αλβανία, 1978 - 1984
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Τιράνων, 
Τίρανα, Αλβανία, 1986 - 1989
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
Τιράνων, Τίρανα, Αλβανία, 1989 - 1991
Έµµισθος συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Θωρακοχειρουργική Κλινική, 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Τιράνων, Τίρανα, Αλβανία, 1991 - 1993
Μετεκπαίδευση στη Θωρακοχειρουργική, Παρίσι, Γαλλία, 1994
Υποδιευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο Τιράνων, Τίρανα, Αλβανία, 1994 - 1995
Άµισθος συνεργάτης, Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο 
«Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 1996 - 1997 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 1997 – 1999
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 
1999 - σήµερα

Υποδιευθυντής, Συνεργάτης Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» 
   Έχοντας συµπληρώσει έναν εντυπωσιακό αριθµό επεµβάσεων 
µέχρι σήµερα, έχοντας κερδίσει την εµπιστοσύνη µιας µεγάλης 
µερίδας ασθενών, έχοντας εδραιώσει τη θέση του στο Νοσηλευ-
τήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», έχοντας δηµιουργήσει µια 
όµορφη οικογένεια, έχοντας ανακηρυχτεί σε Επίκουρο Καθηγητή 
Χειρουργικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, έχοντας καθοδηγήσει τα 
κίνητρα των πράξεων του µε βάση το καθήκον επειδή αυτό 
επέβαλλε η βούλησή του και έχοντας απαντήσει προ πολλού στο 
σύνθετο ερώτηµα «τι πρέπει να κάνω», ο Δ. Ηλιόπουλος µπορεί 
σήµερα να απολαµβάνει την αξιοπρέπεια και την αυτοεκτίµηση, 
την ελευθερία, αυτονοµία και την ευδαιµονία του… «Στη ζωή του 
ανθρώπου, ανεξάρτητα µε αυτό που αποκαλούµε µοίρα, «γραµµέ-
νο», πεπρωµένο, ευκαιρίες δίνονται σε όλους. Ορισµένοι τις εκµε-
ταλλεύονται σωστά και άλλοι τις αφήνουν να χαθούν στο δρόµο. 
Όραµα είχα, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι Καρδιοχειρουργοί. 
Όλοι οραµατιζόµαστε, όλοι προσπαθούµε. Αλλά δεν καταφέρνουµε 
όλοι το ίδιο. Εγώ ξεκίνησα σε αυτή τη ζωή µε πολύ άσχηµες 
προοπτικές. Οικονοµική ανέχεια, διάφορα άλλα θέµατα. Κατάφερα 
µε το χαρακτήρα µου να τα ξεπεράσω και να προχωρήσω. Η ζωή, 
άλλωστε, χωρίς δυσκολίες δεν θα ήταν όµορφη…».

   «Δυο πράγµατα γεµίζουν την ψυχή µου µε πάντοτε καινούριο και 
αυξανόµενο θαυµασµό και σεβασµό, όσο συχνότερα ασχολείται 
µαζί τους ο στοχασµός: ο έναστρος ουρανός πάνω µου και ο 
ηθικός νόµος µέσα µου», έγραφε ο I. Kant. Ο έναστρος ελληνικός 
ουρανός δεν αφήνει αδιάφορο τον Δ. Ηλιόπουλο… Άλλωστε, εκεί 
ψηλά, όσο και αν εκείνος δεν το πιστεύει, γράφτηκε το σενάριο 
µιας καριέρας επιτυχηµένης… Για τον ηθικό νόµο µέσα του, η 
ωριµότητα στο πέρασµα των χρόνων, δεν αφήνει περιθώρια για 
αµφισβητήσεις… «Η καταξίωση, στην Καρδιοχειρουργική, έρχεται µε 
απτά αποτελέσµατα, µετρήσιµα µεγέθη. Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν 
έχουµε µάθει να κινούµαστε σε διεθνή πρότυπα και αυτό µε πονάει. 
Κατανοώ πως είναι κουραστικό και χρειάζεται υποµονή, αλλά όλοι 
οι συνάδελφοι πρέπει να στραφούν εκεί, αν θέλουν να αναδειχθεί η 
ελληνική Καρδιοχειρουργική. Αυτή η αντι-επιστηµονική τάση 
ωραιοποίησης του έργου του καθενός από εµάς, είναι ενοχλητική. 
Εγώ προσωπικά, αφιερώνω χρόνο στην καταγραφή των περιστατι-
κών µου. Και νιώθω µια χαρά γι' αυτό. Κοιµάµαι ήσυχος τα βράδια 
γιατί κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Η Καρδιοχειρουργική είναι 
αγώνας µακρινών αποστάσεων. Είναι 99% δουλειά και 1% προσω-
πικότητα. Θεωρώ για τον εαυτό µου ότι, κατανόησα από νωρίς αυτή 
την «απαίτηση». Στα 53 µου χρόνια, νιώθω ένας ευτυχισµένος 
άνθρωπος. Ένας άνθρωπος γεµάτος επαγγελµατικά. Το µόνο µου 
καθήκον ήταν και παραµένει να είµαι σωστός απέναντι στους 
ασθενείς και στους συναδέλφους µου…». Αν µη τι άλλο, ο Δ. 
Ηλιόπουλος µπορεί να απολαµβάνει µια θέση στην Καντιανή 
κοινωνία των αυτοσυνείδητων ανθρώπων…   

Στιγµιότυπσ πρωταγωνιστών «Ιατρικού Αθηνών»

Ο Δ. Ηλιόπουλος µε τον Δ. Μικρούλη

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

2001-2013Έβδοµη Περίοδος, της «απογείωσης» 2001 - 2013
Επί του πιεστηρίου:

Ο Α. Ντεβέγια µετακινήθηκε
στις αρχές του 2014
στο «Υγεία Τιράνων»
σε θέση Δ/ντή της

ΚΡΧ Κλινικής

   «Οι λόγοι που µε έφεραν στην Ελλάδα, στα τέλη του 1995, ήταν 
οικογενειακοί… Η πεθερά µου ήταν Ελληνίδα και η σύζυγος µου είχε 
ελληνική υπηκοότητα… Ταυτόχρονα, οι συνθήκες εργασίας στην 
Αλβανία είχαν γίνει πολύ άσχηµες, οπότε οι συγκυρίες σχεδόν επέ-
βαλλαν τη µετακίνησή µου… Αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα, 
προκειµένου να βρω δουλειά... Δε γνώριζα πως λειτουργούσε το 
σύστηµα, δεν ήξερα καν αν θα µου άρεσε ο τρόπος ζωής… Ζήτησα 
άδεια ενός έτους, άνευ αποδοχών, και προσέγγισα τον Παναγιώτη 
Σπύρου, στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», ο οποίος µε δέχθηκε, 
ως άµισθο βοηθό, να παρακολουθώ τα χειρουργεία του... Δεν γνώ-
ριζα ούτε µια ελληνική λέξη τότε…» 

   «Στο τέλος του 1996, έλαβα την αναγνώριση πτυχίου από το 
ΔΙΚΑΤΣΑ, ενώ παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας µου αναγνώρισε τα 
πέντε χρόνια της ειδικότητας… Βρέθηκα, λοιπόν, στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός», υπό τη Διεύθυνση του Χρήστου Λόλα, ώστε να 
ολοκληρώσω την ειδίκευσή µου στην Καρδιοχειρουργική, πράγµα 
που έγινε το 1999, όταν κι έλαβα πια τίτλο ειδικότητας… Ξεκίνησα 
αµέσως τη συνεργασία µου µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών», αρχικά µε την οµάδα του Γεώργιου Μάκου και κατόπιν 
στην κλινική του Δηµήτριου Ηλιόπουλου, την οποία παραµένω ακό-
µη και σήµερα, σε θέση Υποδιευθυντή, ενώ ταυτόχρονα χειρουργώ 
ως ανεξάρτητος Καρδιοχειρουργός…»    

   «Ήταν για µένα δύσκολη απόφαση να εγκαταλείψω την Αλβανία, 
εκεί που είχα µια καλή θέση και να έρθω στην Ελλάδα, αρχίζοντας 
από το µηδέν… Δεν µετάνιωσα γι' αυτή µου την απόφαση… Η οικο-
γένειά µου έχει πάντα προτεραιότητα και αφού εκείνοι θέλησαν να 
βρίσκονται στον τόπο τους, έγινε αυτός ο τόπος και δικός µου… 
Στάθηκα βέβαια τυχερός στις συνεργασίες µου… Στο ίδρυµα που 
βρίσκοµαι, δουλεύουµε τόσα χρόνια µαζί που έχουµε πια γίνει 
φίλοι… Η οµαδικότητα είναι το άλφα και το ωµέγα στη δουλειά 
µας…»
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Τόπος γέννησης, Τίρανα, Αλβανία, 12 Μαΐου 1960
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Enver Hoxha», Τίρανα, Αλβανία, 1978 - 1984
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Τιράνων, 
Τίρανα, Αλβανία, 1986 - 1989
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
Τιράνων, Τίρανα, Αλβανία, 1989 - 1991
Έµµισθος συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Θωρακοχειρουργική Κλινική, 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Τιράνων, Τίρανα, Αλβανία, 1991 - 1993
Μετεκπαίδευση στη Θωρακοχειρουργική, Παρίσι, Γαλλία, 1994
Υποδιευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο Τιράνων, Τίρανα, Αλβανία, 1994 - 1995
Άµισθος συνεργάτης, Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο 
«Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 1996 - 1997 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 1997 – 1999
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 
1999 - σήµερα

Υποδιευθυντής, Συνεργάτης Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» 
   Έχοντας συµπληρώσει έναν εντυπωσιακό αριθµό επεµβάσεων 
µέχρι σήµερα, έχοντας κερδίσει την εµπιστοσύνη µιας µεγάλης 
µερίδας ασθενών, έχοντας εδραιώσει τη θέση του στο Νοσηλευ-
τήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», έχοντας δηµιουργήσει µια 
όµορφη οικογένεια, έχοντας ανακηρυχτεί σε Επίκουρο Καθηγητή 
Χειρουργικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, έχοντας καθοδηγήσει τα 
κίνητρα των πράξεων του µε βάση το καθήκον επειδή αυτό 
επέβαλλε η βούλησή του και έχοντας απαντήσει προ πολλού στο 
σύνθετο ερώτηµα «τι πρέπει να κάνω», ο Δ. Ηλιόπουλος µπορεί 
σήµερα να απολαµβάνει την αξιοπρέπεια και την αυτοεκτίµηση, 
την ελευθερία, αυτονοµία και την ευδαιµονία του… «Στη ζωή του 
ανθρώπου, ανεξάρτητα µε αυτό που αποκαλούµε µοίρα, «γραµµέ-
νο», πεπρωµένο, ευκαιρίες δίνονται σε όλους. Ορισµένοι τις εκµε-
ταλλεύονται σωστά και άλλοι τις αφήνουν να χαθούν στο δρόµο. 
Όραµα είχα, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι Καρδιοχειρουργοί. 
Όλοι οραµατιζόµαστε, όλοι προσπαθούµε. Αλλά δεν καταφέρνουµε 
όλοι το ίδιο. Εγώ ξεκίνησα σε αυτή τη ζωή µε πολύ άσχηµες 
προοπτικές. Οικονοµική ανέχεια, διάφορα άλλα θέµατα. Κατάφερα 
µε το χαρακτήρα µου να τα ξεπεράσω και να προχωρήσω. Η ζωή, 
άλλωστε, χωρίς δυσκολίες δεν θα ήταν όµορφη…».

   «Δυο πράγµατα γεµίζουν την ψυχή µου µε πάντοτε καινούριο και 
αυξανόµενο θαυµασµό και σεβασµό, όσο συχνότερα ασχολείται 
µαζί τους ο στοχασµός: ο έναστρος ουρανός πάνω µου και ο 
ηθικός νόµος µέσα µου», έγραφε ο I. Kant. Ο έναστρος ελληνικός 
ουρανός δεν αφήνει αδιάφορο τον Δ. Ηλιόπουλο… Άλλωστε, εκεί 
ψηλά, όσο και αν εκείνος δεν το πιστεύει, γράφτηκε το σενάριο 
µιας καριέρας επιτυχηµένης… Για τον ηθικό νόµο µέσα του, η 
ωριµότητα στο πέρασµα των χρόνων, δεν αφήνει περιθώρια για 
αµφισβητήσεις… «Η καταξίωση, στην Καρδιοχειρουργική, έρχεται µε 
απτά αποτελέσµατα, µετρήσιµα µεγέθη. Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν 
έχουµε µάθει να κινούµαστε σε διεθνή πρότυπα και αυτό µε πονάει. 
Κατανοώ πως είναι κουραστικό και χρειάζεται υποµονή, αλλά όλοι 
οι συνάδελφοι πρέπει να στραφούν εκεί, αν θέλουν να αναδειχθεί η 
ελληνική Καρδιοχειρουργική. Αυτή η αντι-επιστηµονική τάση 
ωραιοποίησης του έργου του καθενός από εµάς, είναι ενοχλητική. 
Εγώ προσωπικά, αφιερώνω χρόνο στην καταγραφή των περιστατι-
κών µου. Και νιώθω µια χαρά γι' αυτό. Κοιµάµαι ήσυχος τα βράδια 
γιατί κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Η Καρδιοχειρουργική είναι 
αγώνας µακρινών αποστάσεων. Είναι 99% δουλειά και 1% προσω-
πικότητα. Θεωρώ για τον εαυτό µου ότι, κατανόησα από νωρίς αυτή 
την «απαίτηση». Στα 53 µου χρόνια, νιώθω ένας ευτυχισµένος 
άνθρωπος. Ένας άνθρωπος γεµάτος επαγγελµατικά. Το µόνο µου 
καθήκον ήταν και παραµένει να είµαι σωστός απέναντι στους 
ασθενείς και στους συναδέλφους µου…». Αν µη τι άλλο, ο Δ. 
Ηλιόπουλος µπορεί να απολαµβάνει µια θέση στην Καντιανή 
κοινωνία των αυτοσυνείδητων ανθρώπων…   

Στιγµιότυπσ πρωταγωνιστών «Ιατρικού Αθηνών»

Ο Δ. Ηλιόπουλος µε τον Δ. Μικρούλη

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

2001-2013Έβδοµη Περίοδος, της «απογείωσης» 2001 - 2013
Επί του πιεστηρίου:

Ο Α. Ντεβέγια µετακινήθηκε
στις αρχές του 2014
στο «Υγεία Τιράνων»
σε θέση Δ/ντή της

ΚΡΧ Κλινικής

   «Οι λόγοι που µε έφεραν στην Ελλάδα, στα τέλη του 1995, ήταν 
οικογενειακοί… Η πεθερά µου ήταν Ελληνίδα και η σύζυγος µου είχε 
ελληνική υπηκοότητα… Ταυτόχρονα, οι συνθήκες εργασίας στην 
Αλβανία είχαν γίνει πολύ άσχηµες, οπότε οι συγκυρίες σχεδόν επέ-
βαλλαν τη µετακίνησή µου… Αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα, 
προκειµένου να βρω δουλειά... Δε γνώριζα πως λειτουργούσε το 
σύστηµα, δεν ήξερα καν αν θα µου άρεσε ο τρόπος ζωής… Ζήτησα 
άδεια ενός έτους, άνευ αποδοχών, και προσέγγισα τον Παναγιώτη 
Σπύρου, στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», ο οποίος µε δέχθηκε, 
ως άµισθο βοηθό, να παρακολουθώ τα χειρουργεία του... Δεν γνώ-
ριζα ούτε µια ελληνική λέξη τότε…» 

   «Στο τέλος του 1996, έλαβα την αναγνώριση πτυχίου από το 
ΔΙΚΑΤΣΑ, ενώ παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας µου αναγνώρισε τα 
πέντε χρόνια της ειδικότητας… Βρέθηκα, λοιπόν, στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός», υπό τη Διεύθυνση του Χρήστου Λόλα, ώστε να 
ολοκληρώσω την ειδίκευσή µου στην Καρδιοχειρουργική, πράγµα 
που έγινε το 1999, όταν κι έλαβα πια τίτλο ειδικότητας… Ξεκίνησα 
αµέσως τη συνεργασία µου µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών», αρχικά µε την οµάδα του Γεώργιου Μάκου και κατόπιν 
στην κλινική του Δηµήτριου Ηλιόπουλου, την οποία παραµένω ακό-
µη και σήµερα, σε θέση Υποδιευθυντή, ενώ ταυτόχρονα χειρουργώ 
ως ανεξάρτητος Καρδιοχειρουργός…»    

   «Ήταν για µένα δύσκολη απόφαση να εγκαταλείψω την Αλβανία, 
εκεί που είχα µια καλή θέση και να έρθω στην Ελλάδα, αρχίζοντας 
από το µηδέν… Δεν µετάνιωσα γι' αυτή µου την απόφαση… Η οικο-
γένειά µου έχει πάντα προτεραιότητα και αφού εκείνοι θέλησαν να 
βρίσκονται στον τόπο τους, έγινε αυτός ο τόπος και δικός µου… 
Στάθηκα βέβαια τυχερός στις συνεργασίες µου… Στο ίδρυµα που 
βρίσκοµαι, δουλεύουµε τόσα χρόνια µαζί που έχουµε πια γίνει 
φίλοι… Η οµαδικότητα είναι το άλφα και το ωµέγα στη δουλειά 
µας…»
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2001-2013Έβδοµη Περίοδος, της «απογείωσης» 2001-2013

Ματθαίος Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Παναγιώτου

673672

   «…Οι ναύτες είναι ακροβάτες… Μπορούνε ν' ανεβούνε στην 
κορφή του καταρτιού από ένα σκοινί, χωρίς ν' ακουµπάνε τα πόδια 
τους πουθενά… Μπορούν να κρατηθούν για µια στιγµή κρεµασµέ-
νοι απ' τα δόντια, να περπατήσουνε πάνω σ' έναν κάβο τεντωµένο 
κι από κάτω τους να κυλάει το ρέµα. Τα χέρια τους είναι γιοµάτα 
σηµάδια από χτυπήµατα, µαγκώµατα…». 

   Σαν «ναύτης» του Καββαδία προσπάθησε και ο Ματθαίος Πανα-
γιώτου να «ανέβει στην κορυφή του καταρτιού»… Χωρίς να ακου-
µπάει τα «πόδια του πουθενά»… «Δεν είχα καµία προσλαµβάνουσα 
εµπειρία από την οικογένεια, ώστε να οδηγηθώ στην Ιατρική. Ήταν 
για µένα «ακροβασία», όνειρο που έπρεπε να ακολουθήσω και να 
πραγµατώσω…». Σαν νέος του «Μαραµπού» που φλέγεται από 
«ναυτοσύνη», το 1978 ο Μ. Παναγιώτου εισάγεται στην Ιατρική 
Σχολή Αθηνών, από την οποία αποφοιτά το 1984. 

   Ένα «δεκάρι» στο µάθηµα της Χειρουργικής, τον φέρνει για 
πρώτη φορά σε επαφή µε την Καρδιοχειρουργική. «Ο Κ. Τούντας, 
Καθηγητής Χειρουργικής, µε κάλεσε, όσο ακόµη ήµουν φοιτητής να 
συµµετέχω στα χειρουργεία του, επειδή αρίστευσα στο µάθηµά του. 
Η κλινική του στο «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο ήταν τότε ίσως η πιο 
οργανωµένη Πανεπιστηµιακή Κλινική. Στρατιωτική οργάνωση και 
πειθαρχία. Η µεγάλη αυτή µορφή ενέπνευσε µέσα µου την αγάπη για 
την Χειρουργική και την Καρδιοχειρουργική…». 

   Ολοκληρώνοντας την στρατιωτική του θητεία, το 1986 ξεκινά 
για εκείνον η «περιπέτεια». Πρώτος σταθµός που οδηγεί στην 
«κορυφή του καταρτιού», το Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας, 
όπου ο Μ. Παναγιώτου ειδικεύεται στη Γενική Χειρουργική. «Ήταν 
από τα πιο δύσκολα, αλλά και πιο παραγωγικά χρόνια της ζωής µου. 
Ο αριθµός χειρουργικών περιστατικών που δέχονταν το εν λόγω 
νοσοκοµείο ήταν από τους µεγαλύτερους της χώρας. Εκείνη την 
εποχή, θυµάµαι, υπήρχε ένας φοβερός ενθουσιασµός, διότι ξεκινή-
σαµε τις πρώτες υποκλείδιες, τις πρώτες παρεντερικές διατροφές. 
Αισθανόµασταν σπουδαίοι ως ειδικευόµενοι που είχαµε την ευκαι-
ρία να ζούµε σηµαντικές αλλαγές στην Ιατρική…». Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη

Με την 
οικογένειά 

του

«Ήµουν ανέκαθεν οπαδός αυτού 
που λέµε συνεχιζόµενη εκπαίδευση 

στην Ιατρική» Ο Μ. Παναγιώτου µε την Π. Στρατήγη,
τον Σ. Πράπα και την Κ. Λέκκα, σε συνέδριο του 1994 στο Σικάγο

Επί του πιεστηρίου:
Ο Μ. Παναγιώτου µετακινήθηκε

στις αρχές του 2014
στο «Mediterraneo Hospital»

σε θέση Δ/ντή της
ΚΡΧ Κλινικής

   Ωστόσο για τον Μ. Παναγιώτου, που είναι «ιδανικός εραστής 
των µακρισµένων θαλασσών», τα ταξίδια για τη γνώση δεν σταµα-
τούν ποτέ. Φροντίζει, παρά το επιφορτισµένο µε πολλές αρµοδιό-
τητες πρόγραµµά του στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» να ταξιδεύει 
στο εξωτερικό. «Ήµουν ανέκαθεν οπαδός αυτού που λέµε συνεχι-
ζόµενη εκπαίδευση στην Ιατρική. Κι έτσι κινήθηκα. Επισκέφτηκα δυο 
φορές το «King 's College Hospital» του Λονδίνου για να «ζεστάνω» 
τη χρήση αρτηριακών µοσχευµάτων, έκανα ένα σύντοµο fellowship 
δίπλα στον A.M. Calafiore, υπάρχει µια συνεργασία µε το «Thoracic-
Cardiac Center de Monaco», µε τον Καθηγητή L. Menicanti και 
πολλούς άλλους σπουδαίους συναδέλφους από κέντρα του εξωτερι-
κού…». 

   Η «ακροβασία» του στην Καρδιοχειρουργική του έχει χαρίσει όχι 
ένα, µα πολλά «δυσεύρετα µικρά θαλασσινά κοχύλια». Σήµερα, ο 
Μ. Παναγιώτου, ως γνήσιος «ναύτης» ελπίζει σε νέες λαµπρές 
«πορείες στο χάρτη». Ακόµη και αν «καπετάνιος» του «πλοίου» δεν 
είναι ο ίδιος… Άλλωστε, η «κορυφή» του δικού του «καταρτιού» 
έχει πλέον κατακτηθεί. Χωρίς, µάλιστα, να «κερδηθεί στο ζάρι»… 
«Όλα αυτά τα χρόνια, είχα την τύχη να συνεργαστώ µε πολύ 
σηµαντικά ονόµατα της ελληνικής Καρδιοχειρουργικής. Άλλοτε ως 
βοηθός, άλλοτε ως επικεφαλής συνεργατών µου. Τώρα που 
«βλέπω» πολλές µεγάλες αλλαγές να γίνονται στην ειδικότητα, 
νέες τεχνολογίες που θα αλλάξουν το τοπίο, εύχοµαι να µπορούσα 
να ξαναρχίσω από την αρχή. Αλλά επειδή αυτό είναι αδύνατο, θα 
ήµουν ευτυχής αν κάποιο από τα τρία αγόρια µου γίνει Καρδιοχει-
ρουργός. Η καρδιά, βλέπετε, ασκεί µια τροµερή γοητεία, διότι µέσα 
της κρύβεται το µυστικό της ζωής. Εµείς που υπηρετούµε την 
Καρδιοχειρουργική, συµµετέχουµε κατά ένα βαθµό σε αυτό το 
µυστήριο. Αυτό το µυστήριο θα ήθελα να ανακαλύψουν και τα παιδιά 
µου. Κι εγώ να τα παρακολουθώ, συνταξιούχος πια, να ανεβαίνουν 
το «κατάρτι», σαλπάροντας µε το ιστιοπλοϊκό µου στην ανοιχτή 
θάλασσα…».          

   Το 1989, µετά από ένα εξάµηνο fellowship στο «King 's College 
Hospital» του Λονδίνου, ο Μ. Παναγιώτου επιστρέφει εσπευσµένα 
στην Ελλάδα, αφήνοντας µια θέση ειδίκευσης στην Θωρακο-Καρ-
διοχειρουργική. «Προβλήµατα υγείας του πατέρα µου µε «εξανά-
γκασαν» να γυρίσω πίσω. Είχα, βέβαια, στο µυαλό µου το ότι όταν 
όλα θα πήγαιναν καλά, θα επέστρεφα στην Αγγλία. Ξεκίνησα τότε 
ειδικότητα στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», στην περίφηµη κλινική 
του Χ. Λόλα, η οποία έκανε σπουδαία επιτεύγµατα την εποχή εκείνη. 
Ήµουνα εκεί στην πρώτη µεταµόσχευση, στιγµή που δεν θα ξεχάσω 
ποτέ…».       

   Λίγο πριν αναχωρήσει για την Γαλλία, µε σκοπό να ενταχθεί 
στην οµάδα του διάσηµου Dr A. Carpentier, κατόπιν παραίνεσης 
του Χ. Λόλα, το «Ωνάσειο Κ. Κ.» γίνεται η «στεριανή ζάλη» µέσα 
στην «καταχνιά ενός ακαθόριστου παρόντος». «Υπέβαλλα τα χαρτιά 
µου µε το άνοιγµα του ιδρύµατος και στάθηκα αναπάντεχα τυχερός, 
καθώς εντάχθηκα ως Επιµελητής στην κλινική του Γ. Παλατιανού, 
ενός αγαπητού φίλου και σηµαντικού συναδέλφου. Από τον Γ. Πα-
λατιανό διδάχθηκα και υιοθέτησα την πρακτικότητα, την οργάνωση. 
Δουλέψαµε πολύ εκείνα τα χρόνια. Σκληρή δουλειά, πολλά ξενύχτια. 
Συνηθίζω να λέω πως παραλάβαµε πολυκατοικία και το κάναµε 
νοσοκοµείο. Μαζί µε τον Γ. Αστρά και τους Σ. Πράπα, Κ. Τριαντα-
φύλλου και Εµ. Παπαδάκη, ξεκινήσαµε για πρώτη φορά τη χρήση 
των γαστροεπιπλοϊκών αρτηριών, τη χρήση κερκιδικών αρτηριών, 
ξεκινήσαµε χειρουργεία off pump…». 

   Στα χέρια του «ναύτη», η εµπειρία και η ωριµότητα αφήνουν 
ανεξίτηλα τα «σηµάδια» τους. «Έχοντας την υποστήριξη του Διευ-
θυντή και του ιδρύµατος, αποκτούσαµε εµπειρία. Ωριµάζαµε ως 
Χειρουργοί. Φρόντιζα τότε να διατηρώ επαφές µε κλινικές του εξω-
τερικού, τις οποίες επισκεπτόµουνα κατά διαστήµατα για να έρχοµαι 
σε επαφή µε νέες τεχνικές...». Στα τέλη του 2000, ο Μ. Παναγιώ-
του παίρνει την απόφαση να «περπατήσει πάνω σ' έναν κάβο 
τεντωµένο»… «Υπήρχε µια πρόταση τότε να ξεκινήσουµε την 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν». 
Αν και αρχικά δέχτηκα την πρόκληση, σε δεύτερη σκέψη 
όµως θεώρησα πως είναι ένα «επικίνδυνο» εγχείρηµα και 
επέστρεψα στο «Ωνάσειο», όπου και έµεινα για ένα χρόνο. 
Όταν ήρθε η πρόταση από το «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 
ήµουνα πια έτοιµος να τον περάσω αυτό τον «τεντωµένο 
κάβο»…».   
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   «…Οι ναύτες είναι ακροβάτες… Μπορούνε ν' ανεβούνε στην 
κορφή του καταρτιού από ένα σκοινί, χωρίς ν' ακουµπάνε τα πόδια 
τους πουθενά… Μπορούν να κρατηθούν για µια στιγµή κρεµασµέ-
νοι απ' τα δόντια, να περπατήσουνε πάνω σ' έναν κάβο τεντωµένο 
κι από κάτω τους να κυλάει το ρέµα. Τα χέρια τους είναι γιοµάτα 
σηµάδια από χτυπήµατα, µαγκώµατα…». 

   Σαν «ναύτης» του Καββαδία προσπάθησε και ο Ματθαίος Πανα-
γιώτου να «ανέβει στην κορυφή του καταρτιού»… Χωρίς να ακου-
µπάει τα «πόδια του πουθενά»… «Δεν είχα καµία προσλαµβάνουσα 
εµπειρία από την οικογένεια, ώστε να οδηγηθώ στην Ιατρική. Ήταν 
για µένα «ακροβασία», όνειρο που έπρεπε να ακολουθήσω και να 
πραγµατώσω…». Σαν νέος του «Μαραµπού» που φλέγεται από 
«ναυτοσύνη», το 1978 ο Μ. Παναγιώτου εισάγεται στην Ιατρική 
Σχολή Αθηνών, από την οποία αποφοιτά το 1984. 

   Ένα «δεκάρι» στο µάθηµα της Χειρουργικής, τον φέρνει για 
πρώτη φορά σε επαφή µε την Καρδιοχειρουργική. «Ο Κ. Τούντας, 
Καθηγητής Χειρουργικής, µε κάλεσε, όσο ακόµη ήµουν φοιτητής να 
συµµετέχω στα χειρουργεία του, επειδή αρίστευσα στο µάθηµά του. 
Η κλινική του στο «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο ήταν τότε ίσως η πιο 
οργανωµένη Πανεπιστηµιακή Κλινική. Στρατιωτική οργάνωση και 
πειθαρχία. Η µεγάλη αυτή µορφή ενέπνευσε µέσα µου την αγάπη για 
την Χειρουργική και την Καρδιοχειρουργική…». 

   Ολοκληρώνοντας την στρατιωτική του θητεία, το 1986 ξεκινά 
για εκείνον η «περιπέτεια». Πρώτος σταθµός που οδηγεί στην 
«κορυφή του καταρτιού», το Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας, 
όπου ο Μ. Παναγιώτου ειδικεύεται στη Γενική Χειρουργική. «Ήταν 
από τα πιο δύσκολα, αλλά και πιο παραγωγικά χρόνια της ζωής µου. 
Ο αριθµός χειρουργικών περιστατικών που δέχονταν το εν λόγω 
νοσοκοµείο ήταν από τους µεγαλύτερους της χώρας. Εκείνη την 
εποχή, θυµάµαι, υπήρχε ένας φοβερός ενθουσιασµός, διότι ξεκινή-
σαµε τις πρώτες υποκλείδιες, τις πρώτες παρεντερικές διατροφές. 
Αισθανόµασταν σπουδαίοι ως ειδικευόµενοι που είχαµε την ευκαι-
ρία να ζούµε σηµαντικές αλλαγές στην Ιατρική…». Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη

Με την 
οικογένειά 

του

«Ήµουν ανέκαθεν οπαδός αυτού 
που λέµε συνεχιζόµενη εκπαίδευση 

στην Ιατρική» Ο Μ. Παναγιώτου µε την Π. Στρατήγη,
τον Σ. Πράπα και την Κ. Λέκκα, σε συνέδριο του 1994 στο Σικάγο

Επί του πιεστηρίου:
Ο Μ. Παναγιώτου µετακινήθηκε

στις αρχές του 2014
στο «Mediterraneo Hospital»

σε θέση Δ/ντή της
ΚΡΧ Κλινικής

   Ωστόσο για τον Μ. Παναγιώτου, που είναι «ιδανικός εραστής 
των µακρισµένων θαλασσών», τα ταξίδια για τη γνώση δεν σταµα-
τούν ποτέ. Φροντίζει, παρά το επιφορτισµένο µε πολλές αρµοδιό-
τητες πρόγραµµά του στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» να ταξιδεύει 
στο εξωτερικό. «Ήµουν ανέκαθεν οπαδός αυτού που λέµε συνεχι-
ζόµενη εκπαίδευση στην Ιατρική. Κι έτσι κινήθηκα. Επισκέφτηκα δυο 
φορές το «King 's College Hospital» του Λονδίνου για να «ζεστάνω» 
τη χρήση αρτηριακών µοσχευµάτων, έκανα ένα σύντοµο fellowship 
δίπλα στον A.M. Calafiore, υπάρχει µια συνεργασία µε το «Thoracic-
Cardiac Center de Monaco», µε τον Καθηγητή L. Menicanti και 
πολλούς άλλους σπουδαίους συναδέλφους από κέντρα του εξωτερι-
κού…». 

   Η «ακροβασία» του στην Καρδιοχειρουργική του έχει χαρίσει όχι 
ένα, µα πολλά «δυσεύρετα µικρά θαλασσινά κοχύλια». Σήµερα, ο 
Μ. Παναγιώτου, ως γνήσιος «ναύτης» ελπίζει σε νέες λαµπρές 
«πορείες στο χάρτη». Ακόµη και αν «καπετάνιος» του «πλοίου» δεν 
είναι ο ίδιος… Άλλωστε, η «κορυφή» του δικού του «καταρτιού» 
έχει πλέον κατακτηθεί. Χωρίς, µάλιστα, να «κερδηθεί στο ζάρι»… 
«Όλα αυτά τα χρόνια, είχα την τύχη να συνεργαστώ µε πολύ 
σηµαντικά ονόµατα της ελληνικής Καρδιοχειρουργικής. Άλλοτε ως 
βοηθός, άλλοτε ως επικεφαλής συνεργατών µου. Τώρα που 
«βλέπω» πολλές µεγάλες αλλαγές να γίνονται στην ειδικότητα, 
νέες τεχνολογίες που θα αλλάξουν το τοπίο, εύχοµαι να µπορούσα 
να ξαναρχίσω από την αρχή. Αλλά επειδή αυτό είναι αδύνατο, θα 
ήµουν ευτυχής αν κάποιο από τα τρία αγόρια µου γίνει Καρδιοχει-
ρουργός. Η καρδιά, βλέπετε, ασκεί µια τροµερή γοητεία, διότι µέσα 
της κρύβεται το µυστικό της ζωής. Εµείς που υπηρετούµε την 
Καρδιοχειρουργική, συµµετέχουµε κατά ένα βαθµό σε αυτό το 
µυστήριο. Αυτό το µυστήριο θα ήθελα να ανακαλύψουν και τα παιδιά 
µου. Κι εγώ να τα παρακολουθώ, συνταξιούχος πια, να ανεβαίνουν 
το «κατάρτι», σαλπάροντας µε το ιστιοπλοϊκό µου στην ανοιχτή 
θάλασσα…».          

   Το 1989, µετά από ένα εξάµηνο fellowship στο «King 's College 
Hospital» του Λονδίνου, ο Μ. Παναγιώτου επιστρέφει εσπευσµένα 
στην Ελλάδα, αφήνοντας µια θέση ειδίκευσης στην Θωρακο-Καρ-
διοχειρουργική. «Προβλήµατα υγείας του πατέρα µου µε «εξανά-
γκασαν» να γυρίσω πίσω. Είχα, βέβαια, στο µυαλό µου το ότι όταν 
όλα θα πήγαιναν καλά, θα επέστρεφα στην Αγγλία. Ξεκίνησα τότε 
ειδικότητα στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», στην περίφηµη κλινική 
του Χ. Λόλα, η οποία έκανε σπουδαία επιτεύγµατα την εποχή εκείνη. 
Ήµουνα εκεί στην πρώτη µεταµόσχευση, στιγµή που δεν θα ξεχάσω 
ποτέ…».       

   Λίγο πριν αναχωρήσει για την Γαλλία, µε σκοπό να ενταχθεί 
στην οµάδα του διάσηµου Dr A. Carpentier, κατόπιν παραίνεσης 
του Χ. Λόλα, το «Ωνάσειο Κ. Κ.» γίνεται η «στεριανή ζάλη» µέσα 
στην «καταχνιά ενός ακαθόριστου παρόντος». «Υπέβαλλα τα χαρτιά 
µου µε το άνοιγµα του ιδρύµατος και στάθηκα αναπάντεχα τυχερός, 
καθώς εντάχθηκα ως Επιµελητής στην κλινική του Γ. Παλατιανού, 
ενός αγαπητού φίλου και σηµαντικού συναδέλφου. Από τον Γ. Πα-
λατιανό διδάχθηκα και υιοθέτησα την πρακτικότητα, την οργάνωση. 
Δουλέψαµε πολύ εκείνα τα χρόνια. Σκληρή δουλειά, πολλά ξενύχτια. 
Συνηθίζω να λέω πως παραλάβαµε πολυκατοικία και το κάναµε 
νοσοκοµείο. Μαζί µε τον Γ. Αστρά και τους Σ. Πράπα, Κ. Τριαντα-
φύλλου και Εµ. Παπαδάκη, ξεκινήσαµε για πρώτη φορά τη χρήση 
των γαστροεπιπλοϊκών αρτηριών, τη χρήση κερκιδικών αρτηριών, 
ξεκινήσαµε χειρουργεία off pump…». 

   Στα χέρια του «ναύτη», η εµπειρία και η ωριµότητα αφήνουν 
ανεξίτηλα τα «σηµάδια» τους. «Έχοντας την υποστήριξη του Διευ-
θυντή και του ιδρύµατος, αποκτούσαµε εµπειρία. Ωριµάζαµε ως 
Χειρουργοί. Φρόντιζα τότε να διατηρώ επαφές µε κλινικές του εξω-
τερικού, τις οποίες επισκεπτόµουνα κατά διαστήµατα για να έρχοµαι 
σε επαφή µε νέες τεχνικές...». Στα τέλη του 2000, ο Μ. Παναγιώ-
του παίρνει την απόφαση να «περπατήσει πάνω σ' έναν κάβο 
τεντωµένο»… «Υπήρχε µια πρόταση τότε να ξεκινήσουµε την 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν». 
Αν και αρχικά δέχτηκα την πρόκληση, σε δεύτερη σκέψη 
όµως θεώρησα πως είναι ένα «επικίνδυνο» εγχείρηµα και 
επέστρεψα στο «Ωνάσειο», όπου και έµεινα για ένα χρόνο. 
Όταν ήρθε η πρόταση από το «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 
ήµουνα πια έτοιµος να τον περάσω αυτό τον «τεντωµένο 
κάβο»…».   
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   «Ήµουν σχεδόν εννέα χρονών, όταν αποφάσισα να γίνω γιατρός… 
Παρακολουθούσα τότε ένα τηλεοπτικό σήριαλ, το «Dr. Kildare», µε 
πρωταγωνιστή έναν γιατρό και µαγεύτηκα από το σενάριο… Δεν 
θυµάµαι έκτοτε να σκέφτηκα ποτέ κάτι άλλο εκτός από την Ιατρική… 
Ο πατέρας µου ήταν ναυτικός και οι αλλαγές στους τόπους διαµονής 
που αναγκαστικά κάναµε, λειτούργησαν καταλυτικά σε αυτή µου την 
απόφαση, καθώς αποζητούσα σταθερότητα…»  

   «Η επαγγελµατική επιλογή είναι θέµα χαρακτήρα, θέµα ιδιοσυ-
γκρασίας… Μετά την Ιατρική, η απόφασή µου να γίνω Χειρουργός, 
αναδεικνύει βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς µου… Ήθελα 
πάντα να προσφέρω στον άνθρωπο και αυτή η προσφορά να 
συνδέεται µε βαθµό δυσκολίας… Η Χειρουργική είναι ακριβώς 
αυτό…» 

   «Στο διάστηµα αναµονής για θέση ειδικότητας Καρδιοχειρουργι-
κής και έχοντας ήδη ολοκληρώσει την ειδίκευση στη Γενική 
Χειρουργική, εργαζόµουν στο Νοσοκοµείο «Λαϊκό», ως άµισθος 
βοηθός του Καθηγητή Θωρακοχειρουργικής, Θεοδόσιου Δόσιου… 
Ήταν δική µου επιλογή… Το είδα ως ένα στάδιο προετοιµασίας, να 
µάθω πράγµατα που θα µου ήταν χρήσιµα αργότερα… Επρόκειτο για 
ένα εξαιρετικό δάσκαλο… Η ηρεµία του και οι ικανότητές του µε 
ενέπνευσαν…» 

Τόπος γέννησης, Ιεράπετρα, Κρήτη, 1966
Ιατρική Σχολή «Καποδιστριακό» Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1984 - 1990
Υπηρεσία Υπαίθρου, 1991 - 1992
Στρατιωτική θητεία, 1992 - 1994
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «Αγία Όλγα», Αθήνα, 1994 - 1997
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», Αθήνα, 
1998 - 1999
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσ. «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 1999 - 2001
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 2002 - 2008
και 2010 - σήµερα
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Γενική Κλινική Αθηνών», 2008 - 2010

Υποδιευθυντής, Συνεργάτης Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Βασίλειος
Φίλιας

Βασίλειος
Φίλιας

Βιογραφικό

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

   «Το έναυσµα για να ακολουθήσω σταδιοδροµία ως Γιατρός, ήρθε από 
ένα πολύ αγαπητό µου πρόσωπο… Είχα ένα θείο, ο οποίος –όσο θυµάµαι 
τον εαυτό µου- υπήρξε ανάπηρος και ανήµπορος να καλύψει κάθε 
προσωπική του ανάγκη… Αυτή του η αναπηρία, βέβαια, δεν του στερούσε 
έναν αισιόδοξο και καλοκάγαθο χαρακτήρα, που τον καθιστούσε αξιαγάπητο 
σε ολόληρη την οικογένεια και ιδιαίτερα σε µένα… Αποφάσισα να γίνω 
Γιατρός για να µπορέσω να βοηθήσω αυτό τον υπέροχο άνθρωπο… Και 
από τη στιγµή που το αποφάσισα, άρχισα να αισθάνοµαι το ίδιο, βλέποντας 
κι άλλους ανθρώπους να υποφέρουν…»

   «Η επιλογή της Χειρουργικής έγινε βάσει ενός ενδιαφέροντος που 
ανέπτυξα στα σχολικά µου χρόνια… Είχα ως χόµπι το µοντελισµό, ενώ από 
µικρός διέλυα όλα µου τα παιχνίδια, για να ανακαλύψω τον τρόπο 
κατασκευής τους και µετά τα συναρµολογούσα εκ νέου… Όταν, λοιπόν, ήρθε 
η ώρα για επιλογή ειδικότητας, θεώρησα τη Χειρουργική ως απόλυτα 
συνυφασµένη µε την προσωπικότητά µου…» 
 
   «Ως αριστούχος φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, βρέθηκα στην Αµερική, κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους, 
επισκεπτόµενος το περιβόητο Νοσοκοµείο «Mayo Clinic»… Εκεί, έγινε η 
πρώτη επαφή µου µε την Καρδιοχειρουργική, δίπλα σε κάποιους από τους 
διασηµότερους Καρδιοχειρουργούς των ηµερών µας… Επιστρέφοντας στην 
Ελλάδα, ήµουν αποφασισµένος για δυο πράγµατα… Το πρώτο ήταν ότι θα 
γινόµουν Καρδιοχειρουργός… Το δεύτερο αφορούσε σε µια διαπίστωση 
που έκανα… Όσο γοητευτική κι αν ήταν η επαφή µε ό,τι πιο σύγχρονο 
υπήρχε στην Ιατρική επιστήµη, µου ήταν αδύνατο να µείνω εσαεί στο 
εξωτερικό… Ο τρόπος ζωής δεν ανταποκρίνονταν στα δικά µου θέλω… 
Ακόµη κι αν χρειαζόταν να µετεκπαιδευτώ εκτός Ελλάδας, η επιστροφή θα 
ήταν δεδοµένη…»

   «Έτσι κι έγινε… Ολοκληρώνοντας την ειδίκευσή µου στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός» -αρχικά υπό τη Διεύθυνση του Χρήστου Λόλα και αργότερα 
του Χρήστου Χαρίτου-, έφυγα για το Λονδίνο, όπου µετεκπαιδεύτηκα στο 
Νοσοκοµείο «St. Mary's»… Για ένα περίπου χρόνο, ασχολήθηκα 
εµπεριστατωµένα µε την πλαστική µιτροειδούς βαλβίδας, τη ροµποτική 
χειρουργική, την τεχνική της πάλλουσας καρδιάς και τις minimal invasive 
τεχνικές… Με είχαν συνεπάρει τόσο αυτές οι νέες εµπειρίες, που σκέφτηκα 
να αλλάξω την υπόσχεση που είχα δώσει παλαιότερα στον εαυτό µου… 
Όµως στην Ελλάδα, µε περίµενε ο γιος µου, ο οποίος ήταν µόλις δυο 
µηνών… Για εκείνον γύρισα…»

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 1972
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, Αθήνα, 1990 - 1996
Στρατιωτική θητεία, 1996 - 1998
Υπηρεσία Υπαίθρου, 1998 - 1999 
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 1999 - 2002 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, 2002 - 2005
Μετεκπαίδευση στο Νοσοκοµείο «St. Mary's», Λονδίνο, Αγγλία, 2005 – 2006
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο», Αθήνα, 2007 – σήµερα
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General», Αθήνα, 2010 - σήµερα

   «Η οικογένεια µου είναι και ο βασικός λόγος που θέλω να παραµείνω 
στην Ελλάδα… Αν είχα µείνει τότε στην Αµερική, ίσως να µην έκανα παιδιά, 
ίσως να µην είχα αυτή την εξέλιξη… Δεν θεωρώ ότι έκανα καµία θυσία… 
Έκανα αυτό που ήθελα και µου επέβαλλε η συνείδησή µου… Ακόµη κι εδώ, 
βέβαια, δεν µένω µε τα χέρια σταυρωµένα… Παρακολουθώ σεµινάρια στο 
εξωτερικό, ενηµερώνοµαι διαρκώς για κάθε νέα τεχνική, περνάω ώρες στα 
χειρουργεία… Με ξεκουράζει το χειρουργείο… Με ανανεώνει… Παράλληλα, 
γίνοµαι καλύτερος άνθρωπος… Κάθε επιτυχία είναι και µια νέα κατάκτηση, 
ενώ κάθε αποτυχία ευκαιρία για ενδοσκόπηση…»

   «Η επιστροφή µου στην Ελλάδα έφερε και τη συνεργασία µε το 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» και την οµάδα του Δηµήτριου 
Ηλιόπουλου και αργότερα µια ακόµη συνεργασία, ως ανεξάρτητος 
Καρδιοχειρουργός µε το Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General»… Δουλεύω µε 
πάθος και µεράκι… Δεν θέλω να γίνω πλούσιος και δεν ποντάρω σε αυτό… 
Είµαι απόλυτα ικανοποιηµένος µε τα όσα έχω πετύχει µέχρι σήµερα και δεν 
µιζεριάζω… Κάνω αυτό που θέλω και µε κάνει ευτυχισµένο… Δεν υπάρχει 
µεγαλύτερη ικανοποίηση στη ζωή…»

Στιγµιότυπα πρωταγωνιστών «Ιατρικού Αθηνών»

Σικάγο - 1994

Μ. Παναγιώτου
Ευστ. Κωλέτσης
Δ. Δουγένης

Επί του πιεστηρίου:
Ο N. Mούρτζης µετακινήθηκε

στις αρχές του 2014
στο «Mediterraneo Hospital»

σε θέση Συνεργάτη της
ΚΡΧ Κλινικής

Επί του πιεστηρίου:
Ο Β. Φίλιας µετακινήθηκε
τον Οκτώβριο του 2014
στο «Ερρίκος Ντυνάν»
σε θέση Επιµελητή της

Β΄ΚΡΧ Κλινικής

   «Μόνο σπουδαία συγκυρία µπορώ να χαρακτηρίσω το γεγονός ότι 
βρέθηκα στο πλευρό του Άλκη Μιχάλη, στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο 
Κ.Κ.»… Εκρηκτική προσωπικότητα και σπουδαίος Χειρουργός, µε 
δίδαξε πολλά… Μάλιστα, παρέµεινα κοντά του για δυο χρόνια και 
µετά την ολοκλήρωση της ειδίκευσής µου, εργαζόµενος ως άµισθος 
βοηθός στα απογευµατινά ιατρεία… Την ίδια ώρα που έκανα την 
ειδίκευσή µου στη Θωρακοχειρουργική, στο Νοσοκοµείο «Ευαγγε-
λισµός», µε Διευθυντή τον Ίων Μπελένη… Σε ένα νοσοκοµειο 
απαιτητικό, µε πολλές εφηµερίες και ατέλειωτες ώρες εργασίας… 
Δεν µπορούσα να αφήσω τίποτα από τα δυο όµως…Ειδικευµένος 
πια, συνέχιζα ως άµισθος συνεργάτης του Α. Μιχάλη… Ήθελα να 
δουλεύω συνέχεια… Λίγο αργότερα ήρθε η πρόταση από τον Μάκη 
Παναγιώτου να συνεργαστούµε στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών»… Δέχτηκα την πρόκληση… Είχαµε και οι δυο αποκτήσει 
αρκετή εµπειρία πια, ώστε να µπορούµε να σταθούµε σαν 
αυτόνοµοι Χειρουργοί… Και όπως αποδείχθηκε, τα καταφέραµε 
καλά… Μέχρι το 2008, είχαµε πραγµατοποιήσει περί τα 1.200 
χειρουργεία…»

   «Για ένα µικρό διάστηµα, είχα συνεργαστεί µε το Νοσηλευτήριο 
«Κεντρική Κλινική» Αθηνών, για να δραστηριοποιηθώ ανεξάρτητα… 
Δυστυχώς, το εγχείρηµα αυτό δεν ήταν επιτυχές… Σε διάστηµα 
δυόµισι ετών περίπου, διενήργησα µόλις 140 περιστατικά… Έτσι, 
επέστρεψα στη βάση µου… Το να είσαι καλός Χειρουργός και να µην 
χειρουργείς, δεν σηµαίνει τίποτα… Με τον Μ. Παναγιώτου είχαµε 
µια εξαιρετική συνεργασία και θα ήταν παράλειψη να µην το 
αναγνωρίσω… Η Καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα βρίσκεται πια σε 
εξαιρετικό επίπεδο… Το µόνο πρόβληµα που αναδεικνύεται σε 
µεγάλη πληγή, είναι αυτό το ιδιότυπο «σύστηµα» που λειτουργεί 
υπογείως… Αυτός ο αθέµιτος ανταγωνισµός που συνδέεται µε 
συνεργασίες και συµφωνίες ανάµεσα σε Καρδιοχειρουργούς και 
γιατρούς άλλων ειδικοτήτων… Είµαι σίγουρος πως πολλοί 
συνάδελφοι νιώθουν πια απηυδισµένοι από την κατάσταση… Είναι 
κρίµα… Η Καρδιοχειρουργική είναι σπουδαία ειδικότητα… Είναι 
σκληρή, απαιτεί γνώσεις, ικανότητες, υποµονή και επιµονή… Δεν 
µπορεί να αµαυρώνεται έτσι…»
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Μούρτζης 

Βιογραφικό

   «Ήµουν σχεδόν εννέα χρονών, όταν αποφάσισα να γίνω γιατρός… 
Παρακολουθούσα τότε ένα τηλεοπτικό σήριαλ, το «Dr. Kildare», µε 
πρωταγωνιστή έναν γιατρό και µαγεύτηκα από το σενάριο… Δεν 
θυµάµαι έκτοτε να σκέφτηκα ποτέ κάτι άλλο εκτός από την Ιατρική… 
Ο πατέρας µου ήταν ναυτικός και οι αλλαγές στους τόπους διαµονής 
που αναγκαστικά κάναµε, λειτούργησαν καταλυτικά σε αυτή µου την 
απόφαση, καθώς αποζητούσα σταθερότητα…»  

   «Η επαγγελµατική επιλογή είναι θέµα χαρακτήρα, θέµα ιδιοσυ-
γκρασίας… Μετά την Ιατρική, η απόφασή µου να γίνω Χειρουργός, 
αναδεικνύει βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς µου… Ήθελα 
πάντα να προσφέρω στον άνθρωπο και αυτή η προσφορά να 
συνδέεται µε βαθµό δυσκολίας… Η Χειρουργική είναι ακριβώς 
αυτό…» 

   «Στο διάστηµα αναµονής για θέση ειδικότητας Καρδιοχειρουργι-
κής και έχοντας ήδη ολοκληρώσει την ειδίκευση στη Γενική 
Χειρουργική, εργαζόµουν στο Νοσοκοµείο «Λαϊκό», ως άµισθος 
βοηθός του Καθηγητή Θωρακοχειρουργικής, Θεοδόσιου Δόσιου… 
Ήταν δική µου επιλογή… Το είδα ως ένα στάδιο προετοιµασίας, να 
µάθω πράγµατα που θα µου ήταν χρήσιµα αργότερα… Επρόκειτο για 
ένα εξαιρετικό δάσκαλο… Η ηρεµία του και οι ικανότητές του µε 
ενέπνευσαν…» 

Τόπος γέννησης, Ιεράπετρα, Κρήτη, 1966
Ιατρική Σχολή «Καποδιστριακό» Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1984 - 1990
Υπηρεσία Υπαίθρου, 1991 - 1992
Στρατιωτική θητεία, 1992 - 1994
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «Αγία Όλγα», Αθήνα, 1994 - 1997
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», Αθήνα, 
1998 - 1999
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσ. «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 1999 - 2001
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 2002 - 2008
και 2010 - σήµερα
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Γενική Κλινική Αθηνών», 2008 - 2010

Υποδιευθυντής, Συνεργάτης Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Βασίλειος
Φίλιας

Βασίλειος
Φίλιας

Βιογραφικό

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

   «Το έναυσµα για να ακολουθήσω σταδιοδροµία ως Γιατρός, ήρθε από 
ένα πολύ αγαπητό µου πρόσωπο… Είχα ένα θείο, ο οποίος –όσο θυµάµαι 
τον εαυτό µου- υπήρξε ανάπηρος και ανήµπορος να καλύψει κάθε 
προσωπική του ανάγκη… Αυτή του η αναπηρία, βέβαια, δεν του στερούσε 
έναν αισιόδοξο και καλοκάγαθο χαρακτήρα, που τον καθιστούσε αξιαγάπητο 
σε ολόληρη την οικογένεια και ιδιαίτερα σε µένα… Αποφάσισα να γίνω 
Γιατρός για να µπορέσω να βοηθήσω αυτό τον υπέροχο άνθρωπο… Και 
από τη στιγµή που το αποφάσισα, άρχισα να αισθάνοµαι το ίδιο, βλέποντας 
κι άλλους ανθρώπους να υποφέρουν…»

   «Η επιλογή της Χειρουργικής έγινε βάσει ενός ενδιαφέροντος που 
ανέπτυξα στα σχολικά µου χρόνια… Είχα ως χόµπι το µοντελισµό, ενώ από 
µικρός διέλυα όλα µου τα παιχνίδια, για να ανακαλύψω τον τρόπο 
κατασκευής τους και µετά τα συναρµολογούσα εκ νέου… Όταν, λοιπόν, ήρθε 
η ώρα για επιλογή ειδικότητας, θεώρησα τη Χειρουργική ως απόλυτα 
συνυφασµένη µε την προσωπικότητά µου…» 
 
   «Ως αριστούχος φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, βρέθηκα στην Αµερική, κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους, 
επισκεπτόµενος το περιβόητο Νοσοκοµείο «Mayo Clinic»… Εκεί, έγινε η 
πρώτη επαφή µου µε την Καρδιοχειρουργική, δίπλα σε κάποιους από τους 
διασηµότερους Καρδιοχειρουργούς των ηµερών µας… Επιστρέφοντας στην 
Ελλάδα, ήµουν αποφασισµένος για δυο πράγµατα… Το πρώτο ήταν ότι θα 
γινόµουν Καρδιοχειρουργός… Το δεύτερο αφορούσε σε µια διαπίστωση 
που έκανα… Όσο γοητευτική κι αν ήταν η επαφή µε ό,τι πιο σύγχρονο 
υπήρχε στην Ιατρική επιστήµη, µου ήταν αδύνατο να µείνω εσαεί στο 
εξωτερικό… Ο τρόπος ζωής δεν ανταποκρίνονταν στα δικά µου θέλω… 
Ακόµη κι αν χρειαζόταν να µετεκπαιδευτώ εκτός Ελλάδας, η επιστροφή θα 
ήταν δεδοµένη…»

   «Έτσι κι έγινε… Ολοκληρώνοντας την ειδίκευσή µου στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός» -αρχικά υπό τη Διεύθυνση του Χρήστου Λόλα και αργότερα 
του Χρήστου Χαρίτου-, έφυγα για το Λονδίνο, όπου µετεκπαιδεύτηκα στο 
Νοσοκοµείο «St. Mary's»… Για ένα περίπου χρόνο, ασχολήθηκα 
εµπεριστατωµένα µε την πλαστική µιτροειδούς βαλβίδας, τη ροµποτική 
χειρουργική, την τεχνική της πάλλουσας καρδιάς και τις minimal invasive 
τεχνικές… Με είχαν συνεπάρει τόσο αυτές οι νέες εµπειρίες, που σκέφτηκα 
να αλλάξω την υπόσχεση που είχα δώσει παλαιότερα στον εαυτό µου… 
Όµως στην Ελλάδα, µε περίµενε ο γιος µου, ο οποίος ήταν µόλις δυο 
µηνών… Για εκείνον γύρισα…»

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 1972
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, Αθήνα, 1990 - 1996
Στρατιωτική θητεία, 1996 - 1998
Υπηρεσία Υπαίθρου, 1998 - 1999 
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 1999 - 2002 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, 2002 - 2005
Μετεκπαίδευση στο Νοσοκοµείο «St. Mary's», Λονδίνο, Αγγλία, 2005 – 2006
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο», Αθήνα, 2007 – σήµερα
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General», Αθήνα, 2010 - σήµερα

   «Η οικογένεια µου είναι και ο βασικός λόγος που θέλω να παραµείνω 
στην Ελλάδα… Αν είχα µείνει τότε στην Αµερική, ίσως να µην έκανα παιδιά, 
ίσως να µην είχα αυτή την εξέλιξη… Δεν θεωρώ ότι έκανα καµία θυσία… 
Έκανα αυτό που ήθελα και µου επέβαλλε η συνείδησή µου… Ακόµη κι εδώ, 
βέβαια, δεν µένω µε τα χέρια σταυρωµένα… Παρακολουθώ σεµινάρια στο 
εξωτερικό, ενηµερώνοµαι διαρκώς για κάθε νέα τεχνική, περνάω ώρες στα 
χειρουργεία… Με ξεκουράζει το χειρουργείο… Με ανανεώνει… Παράλληλα, 
γίνοµαι καλύτερος άνθρωπος… Κάθε επιτυχία είναι και µια νέα κατάκτηση, 
ενώ κάθε αποτυχία ευκαιρία για ενδοσκόπηση…»

   «Η επιστροφή µου στην Ελλάδα έφερε και τη συνεργασία µε το 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» και την οµάδα του Δηµήτριου 
Ηλιόπουλου και αργότερα µια ακόµη συνεργασία, ως ανεξάρτητος 
Καρδιοχειρουργός µε το Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General»… Δουλεύω µε 
πάθος και µεράκι… Δεν θέλω να γίνω πλούσιος και δεν ποντάρω σε αυτό… 
Είµαι απόλυτα ικανοποιηµένος µε τα όσα έχω πετύχει µέχρι σήµερα και δεν 
µιζεριάζω… Κάνω αυτό που θέλω και µε κάνει ευτυχισµένο… Δεν υπάρχει 
µεγαλύτερη ικανοποίηση στη ζωή…»

Στιγµιότυπα πρωταγωνιστών «Ιατρικού Αθηνών»

Σικάγο - 1994

Μ. Παναγιώτου
Ευστ. Κωλέτσης
Δ. Δουγένης

Επί του πιεστηρίου:
Ο N. Mούρτζης µετακινήθηκε

στις αρχές του 2014
στο «Mediterraneo Hospital»

σε θέση Συνεργάτη της
ΚΡΧ Κλινικής

Επί του πιεστηρίου:
Ο Β. Φίλιας µετακινήθηκε
τον Οκτώβριο του 2014
στο «Ερρίκος Ντυνάν»
σε θέση Επιµελητή της

Β΄ΚΡΧ Κλινικής

   «Μόνο σπουδαία συγκυρία µπορώ να χαρακτηρίσω το γεγονός ότι 
βρέθηκα στο πλευρό του Άλκη Μιχάλη, στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο 
Κ.Κ.»… Εκρηκτική προσωπικότητα και σπουδαίος Χειρουργός, µε 
δίδαξε πολλά… Μάλιστα, παρέµεινα κοντά του για δυο χρόνια και 
µετά την ολοκλήρωση της ειδίκευσής µου, εργαζόµενος ως άµισθος 
βοηθός στα απογευµατινά ιατρεία… Την ίδια ώρα που έκανα την 
ειδίκευσή µου στη Θωρακοχειρουργική, στο Νοσοκοµείο «Ευαγγε-
λισµός», µε Διευθυντή τον Ίων Μπελένη… Σε ένα νοσοκοµειο 
απαιτητικό, µε πολλές εφηµερίες και ατέλειωτες ώρες εργασίας… 
Δεν µπορούσα να αφήσω τίποτα από τα δυο όµως…Ειδικευµένος 
πια, συνέχιζα ως άµισθος συνεργάτης του Α. Μιχάλη… Ήθελα να 
δουλεύω συνέχεια… Λίγο αργότερα ήρθε η πρόταση από τον Μάκη 
Παναγιώτου να συνεργαστούµε στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών»… Δέχτηκα την πρόκληση… Είχαµε και οι δυο αποκτήσει 
αρκετή εµπειρία πια, ώστε να µπορούµε να σταθούµε σαν 
αυτόνοµοι Χειρουργοί… Και όπως αποδείχθηκε, τα καταφέραµε 
καλά… Μέχρι το 2008, είχαµε πραγµατοποιήσει περί τα 1.200 
χειρουργεία…»

   «Για ένα µικρό διάστηµα, είχα συνεργαστεί µε το Νοσηλευτήριο 
«Κεντρική Κλινική» Αθηνών, για να δραστηριοποιηθώ ανεξάρτητα… 
Δυστυχώς, το εγχείρηµα αυτό δεν ήταν επιτυχές… Σε διάστηµα 
δυόµισι ετών περίπου, διενήργησα µόλις 140 περιστατικά… Έτσι, 
επέστρεψα στη βάση µου… Το να είσαι καλός Χειρουργός και να µην 
χειρουργείς, δεν σηµαίνει τίποτα… Με τον Μ. Παναγιώτου είχαµε 
µια εξαιρετική συνεργασία και θα ήταν παράλειψη να µην το 
αναγνωρίσω… Η Καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα βρίσκεται πια σε 
εξαιρετικό επίπεδο… Το µόνο πρόβληµα που αναδεικνύεται σε 
µεγάλη πληγή, είναι αυτό το ιδιότυπο «σύστηµα» που λειτουργεί 
υπογείως… Αυτός ο αθέµιτος ανταγωνισµός που συνδέεται µε 
συνεργασίες και συµφωνίες ανάµεσα σε Καρδιοχειρουργούς και 
γιατρούς άλλων ειδικοτήτων… Είµαι σίγουρος πως πολλοί 
συνάδελφοι νιώθουν πια απηυδισµένοι από την κατάσταση… Είναι 
κρίµα… Η Καρδιοχειρουργική είναι σπουδαία ειδικότητα… Είναι 
σκληρή, απαιτεί γνώσεις, ικανότητες, υποµονή και επιµονή… Δεν 
µπορεί να αµαυρώνεται έτσι…»
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Αλέξανδρος

Ντέµης
Ιµπραήµ

Μαννά
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Βιογραφικό

   «Γεννήθηκα στα Τίρανα, από µητέρα ελληνικής καταγωγής… Αυτός ήταν 
και ο λόγος που µας οδήγησε να µετακοµίσουµε οικογενειακώς στην Αθήνα, 
το 1998… Υπήρξα από τα πρώτα µαθητικά µου χρόνια, αριστούχος 
µαθητής… Μάλιστα, όταν ήρθα στην Ελλάδα µιλούσα ήδη πέντε ξένες 
γλώσσες, πράγµα που µε βοήθησε να µάθω ελληνικά πολύ γρήγορα και να 
αναγνωρίσω άµεσα το πτυχίο µου από την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου των Τιράνων… Βέβαια, το αρχικό πλάνο της ζωής µου 
περιελάµβανε την Αρχιτεκτονική… Στην τελευταία τάξη του Λυκείου, µια 
εσωτερική παρόρµηση µε καθοδηγούσε προς την Ιατρική και την 
ακολούθησα… Φυσικά και δεν το έχω µετανιώσει...»

   «Με την αναγνώριση του πτυχίου µου, εντάχθηκα στη Χειρουργική 
Κλινική του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο», ξεκινώντας την ειδίκευσή µου στη 
Γενική Χειρουργική… Έγινα Χειρουργός γιατί θέλω να έχω πλήρη αντίληψη 
του τι κάνω σε σχέση µε τον ασθενή µου και αυτή η ειδικότητα σου δίνει 
τέτοια δυνατότητα -που κατ' εµέ είναι και προνόµιο-, σε αντίθεση µε τις 
«αερολογίες» της Παθολογίας… Ως φοιτητής ακόµη, έδινα ιδιαίτερη 
προσοχή στα χειρουργικά περιστατικά που αντιµετωπίζαµε… Ήταν, λοιπόν, 
για µένα µια φυσική εξέλιξη…» 
 
   «Με την ολοκλήρωση της ειδίκευσης στην Καρδιοχειρουργική, στο 
Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», έφυγα για το Ισραήλ, όπου µετεκπαιδεύτηκα 
στο Νοσοκοµείο «Hadassah Medical Center» της Ιερουσαλήµ για ένα 
επτάµηνο… Με την επιστροφή µου, συνέχισα στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός», στην κλινική του Ίωνα Μπελένη, την ειδίκευσή µου στη 
Θωρακοχειρουργική… Το 2009, λαµβάνοντας τίτλο ειδικότητας, ξεκίνησα 
τη συνεργασία µου µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», µε την 
οµάδα του Δηµήτριου Ηλιόπουλου, όπου και παραµένω µέχρι σήµερα…»

   «Τα τελευταία χρόνια, δίνω µεγαλύτερη βάση στην περαιτέρω εκπαίδευση 
στο αντικείµενό µου, γι' αυτό και φροντίζω να ταξιδεύω συχνά, 
παρακολουθώντας συνέδρια σε Ελλάδα και Αµερική… Εξάλλου, µη έχοντας 
δηµιουργήσει οικογένεια, είµαι απόλυτα ελεύθερος να επιλέξω τις κινήσεις 
µου, χωρίς να κάνω δεύτερες σκέψεις… Γιατί δεν έκανα οικογένεια;… Η 
αιτία είναι πολυπαραγοντική… Δεν γνωρίζω αν η δουλειά µου συνετέλεσε 
σε αυτό… Ο γάµος για µένα είναι ένα λαχείο…» 

Τόπος γέννησης, Τίρανα, Αλβανία, 23 Φεβρουαρίου 1970
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Τιράνων, Τίρανα, Αλβανία, 1989 - 1995
Στρατιωτική θητεία, 1995 - 1997
Αναγνώριση πτυχίου Ιατρικής στο ΔΙΚΑΤΣΑ, 1998
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 
1999 - 2002
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», Αθήνα, 
2002 - 2004
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Hadassah Medical 
Center», Ιερουσαλήµ, Ισραήλ, 2005   
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 
2005 - 2007
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 
Αθήνα, 2009 - σήµερα

   «Ήρθα από την Ιορδανία στην Ελλάδα, όταν ήµουν 19 ετών… Είχα λάβει 
υποτροφία για να σπουδάσω στην Ιατρική Σχολή, στο «Αριστοτέλειο» 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης… Δεν θέλω να θυµάµαι πόσο δύσκολα ήταν 
εκείνα τα πρώτα χρόνια… Δεν γνώριζα την ελληνική γλώσσα και είχα µόλις 
ένα χρόνο καιρό για να τη µάθω, ώστε να µπορέσω να εγγραφώ στο 
Πανεπιστήµιο… Διάβαζα ατελείωτες ώρες κάθε µέρα…»
  
   «Ήταν όνειρό µου να γίνω γιατρός… Και µάλιστα Καρδιοχειρουργός… 
Έχασα τον πατέρα µου σε ηλικία 48 ετών από έµφραγµα, όταν εγώ ήµουν 
µόλις 12 ετών… Από τότε, η Καρδιοχειρουργική έγινε στόχος ζωής… 
Πίστευα πως έτσι θα µπορούσα να βοηθήσω ανθρώπους, πράγµα που δεν 
µπόρεσα να κάνω για τον πατέρα µου…»

   «Βρέθηκα, µε το πέρας των σπουδών µου, στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 
ξεκινώντας ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική και κατόπιν στην 
Καρδιοχειρουργική… Δυστυχώς, για οικογενειακούς λόγους, έπρεπε να 
διακόψω την ειδικότητα για περισσότερο από ένα χρόνο και να µετακοµίσω 
στην Αθήνα… Η σύζυγος µου ξεκίναγε ειδικότητα στο Νοσοκοµείο Παίδων 
«Αγία Σοφία» και το παιδί µας ήταν µικρό… Δεν θέλαµε να ζούµε χωριστά… 
Το διάστηµα της διακοπής αυτής συνεργάστηκα µε τον Δηµήτριο Ηλιόπουλο 
στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»… Είχα ακούσει πως επρόκειτο 
για µια πολύ δυνατή οµάδα… Και ήταν αλήθεια… Στάθηκα τυχερός που 
εντάχθηκα σε αυτή…»    

   «Βρέθηκα για ένα σύντοµο διάστηµα στο Τορίνο της Ιταλίας, για 
µετεκπαίδευση… Είµαι πια πεπεισµένος πως στο εξωτερικό θα είχα µια 
καλύτερη εξέλιξη… Το σκέφτοµαι πολύ έντονα να µετακινηθώ σε κάποιο 
νοσοκοµείο της Ευρώπης…»

   «Αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα έκανα σίγουρα κάτι άλλο… Κάθε γιατρός 
ξεκινά την πορεία του µε ένα σκοπό, να βοηθήσει τους ανθρώπους να 
ζήσουν µια καλύτερη, πιο ποιοτική ζωή… Αυτό θέλησα κι εγώ, όσο τίποτα 
άλλο… Μετά, ανακάλυψα πως υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 
δυσχεραίνουν αυτό το σκοπό… Είµαι πολύ απογοητευµένος µε τον τρόπο 
που λειτουργεί το «σύστηµα» στην ελληνική Καρδιοχειρουργική… 
Η επιστήµη δεν µε απογοήτευσε ποτέ… Η λειτουργία του συστήµατος, ναι…»

   «Δεν ξέρω αν θα ήθελα το παιδί µου να γίνει Καρδιοχειρουργός… Αν το 
ήθελε βέβαια, δεν θα έκανα κάτι για να το αποτρέψω, αλλά θα προτιµούσα 
να ασχοληθεί µε κάτι πιο απλό στη ζωή του… Οι Καρδιοχειρουργοί 
οφείλουν να είναι αφοσιωµένοι απόλυτα στη δουλειά τους… Και αυτό 
απαιτεί ενίοτε να θυσιάζεις τον ίδιο σου τον εαυτό…»

Βιογραφικό
Ιατρική Σχολή «Αριστοτέλειο» Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 1993 - 2000
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 2000 - 2003
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 2003 - 2005
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 2007 - 2009
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Οµάδα Δηµήτριου 
Ηλιόπουλου, 2010 - σήµερα…
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   «Η πρώιµη απόφασή µου να ακολουθήσω επαγγελµατική σταδιοδροµία 
ως Γιατρός, όρισε τις εξελίξεις στη ζωή µου… Η αδυναµία εισαγωγής µου 
σε ελληνικό Πανεπιστήµιο, µε οδήγησε αυτόµατα στην Ιταλία, το 1994. 
Αποφοίτησα από Ιταλικό Πανεπστήµιο, το 2000, µε άριστα…»

   «Μόλις ένα χρόνο µετά την επιστροφή µου στην Ελλάδα, ξεκίνησα το 
µεταπτυχιακό µου στο Πανεπιστήµιο Πατρών, µε θέµα «Βασικές Ιατρικές 
Επιστήµες»… Ολοκληρώνοντας στρατιωτικές υποχρεώσεις και θητεία στην 
Ύπαιθρο, εντάχθηκα στη Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, για την ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική… 
Ακολούθησαν τα Νοσοκοµεία «Άγιος Ανδρέας» και Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο Πατρών, για ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική και Καρδιο-
χειρουργική, αντίστοιχα… Από το 2007 και για τρία συναπτά έτη, εκπόνησα 
τη Διδακτορική Διατριβή µου, µε αποτέλεσµα το 2011 να ανακυρηχθώ 
Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων…» 
 
   «Πίστευα ότι η Καρδιοχειρουργική µου ταιριάζει και δεν αντιµετώπισα 
ποτέ δίλληµα σχετικά µε το ποια ειδικότητα θα ακολουθήσω… Η Καρδιοχει-
ρουργική µε ενθουσιάζει, µε γεµίζει, µε συµπληρώνει… Απαιτεί µεθοδικό-
τητα, αρµονία, προγραµµατισµό, ψυχραιµία… Είναι στοιχεία που υπάρχουν 
στην ιδιοσυγκρασία µου…»

   «Η εµµονή που έχω µε την τελειότητα, µου επέβαλλε να µετεκπαιδευτώ 
στο εξωτερικό… Είχα την τύχη να εργαστώ στο Παρίσι, στο Νοσοκοµείο 
«Hôpital Broussais», καταλαµβάνοντας µια ιδιαίτερα έµπιστη θέση, δίπλα σε 
σπουδαία ονόµατα της παγκόσµιας Καρδιοχειρουργικής, όπως ο Alain 
Carpentier, o Christian Cabrol, o Alain Deloche… Εκεί εκπαιδεύτηκα στη 
Χειρουργική επί των βαλβίδων και την ολική αρτηριακή επαναιµάτωση του 
µυοκαρδίου… Ακολούθησε περαιτέρω µετεκπαίδευση στα Νοσοκοµεία 
«Southampton Hospital» και «Brighton and Sussex University Hospital» 
στην Αγγλία, σε θέση Specialist Registrar…» 

   «Η επιστροφή µου στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από την έναρξη της συνερ-
γασίας µου µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» και την οµάδα 
του Δηµήτριου Νίκα… Μέχρι στιγµής, δεν αισθάνοµαι µετανιωµένος γι' αυτή 
µου την απόφαση… Είµαι φύσει και θέσει αισιόδοξος και πιστεύω ότι η 
κρίση θα ξεπεραστεί και η χώρα θα ορθοποδήσει... Μέχρι τότε, προσωπικά, 
νιώθω την ευθύνη να αναδεικνύω τις δυνατότητες της Ελληνικής Καρδιο-
χειρουργικής σε ολόκληρο τον κόσµο µέσα από συνέδρια και δηµοσιεύσεις» 

Τόπος γέννησης, Πάτρα, 1974
Ιατρική Σχολή, Ιταλία, 1994 - 2000
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση µε θέµα «Βασικές Ιατρικές Επιστήµες», 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών, 2000
Στρατιωτική θητεία, 2001 - 2003
Υπηρεσία Υπαίθρου, 2003 - 2004
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2004 - 2007
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Άγιος Ανδρέας», 
Πάτρα, 2007 - 2009
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών, Ρίο, 
2009 - 2011
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, 2011
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Hôpital 
Broussais», Παρίσι, Γαλλία & Νοσοκοµεία «Southampton Hospital» 
και «Brighton and Sussex University Hospital», Αγγλία, 2011 - 2013
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Αθήνα, 
2013 - σήµερα

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

   «Θα έλεγα πως έγινα γιατρός, ακολουθώντας τα βήµατα του αδερφού 
µου… Δυο χρόνια µεγαλύτερος ο ίδιος, είχε ήδη εισαχθεί στην Ιατρική 
Σχολή… Εµπνεύστηκα και θέλησα να κάνω το ίδιο… Οι γονείς µας ήταν 
Εκπαιδευτικοί… Είχαµε από εκείνους την ελευθερία να επιλέξουµε αυτό που 
µας εκφράζει… Αυτή η ελευθερία µου έδωσε δύναµη… Σε όλα τα χρόνια 
της φοίτησής µου, υπήρξα υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών 
Υποτροφιών… Αποφοίτησα µε άριστα, κερδίζοντας µάλιστα κι ένα βραβείο 
από την Ακαδηµία Αθηνών…»
  
   «Η Χειρουργική θέλει αρετή και τόλµη… Η αλήθεια είναι πως όταν την 
επέλεξα ως ειδικότητα, δεν είχα πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που θα 
αντιµετώπιζα… Η επιλογή αυτή ήταν καθαρά θέµα χαρακτήρα… Πίστεψα ότι 
µπορώ να σταθώ επάξια στα δύσκολα και να ανταποκριθώ στις προκλήσεις 
µε επιτυχία… Παρόµοια σκέφτηκα και για την Καρδιοχειρουργική… Το 
γεγονός ότι οι γυναίκες Καρδιοχειρουργοί είναι ελάχιστες λειτούργησε 
καταλυτικά στην απόφασή µου… Άλλωστε, ποιος µπορεί να µην παραδεχτεί 
ότι η Καρδιοχειρουργική αποτελεί ίσως την πιο συναρπαστική ιατρική 
ειδικότητα…»

   «Δεν ένιωσα ποτέ σε µειονεκτική θέση απέναντι στους άνδρες συναδέλ-
φους… Ποτέ, όµως, δεν προέβαλα τη γυναικεία µου φύση για να αποφύγω 
µια δύσκολη ή δυσάρεστη κατάσταση… Ήµουν στο χειρουργείο µέχρι τον 
όγδοο µήνα της κύησής µου… Διεκδικούσα πάντοτε και δεν άφησα ποτέ 
περιθώρια να µε δει κάποιος –συνάδελφος ή ασθενής- σαν αδύναµο 
κρίκο… Προσπάθησα, βέβαια, ίσως και διπλάσια για να αποδείξω ότι 
πραγµατικά µπορώ να κάνω καλά αυτή τη δουλειά…»    

   «Τόσο ως ειδικευόµενη στη Γενική Χειρουργική, όσο και µετέπειτα, 
γνώρισα το σεβασµό και την αναγνώριση από τους Διευθυντές µου… 
Αισθάνοµαι ευγνωµοσύνη για τον Ίων Μπελένη και τον Κωνσταντίνο 
Μπόλο… Μου µετέδωσαν γνώσεις επιστηµονικές, αλλά ταυτόχρονα µε 
δίδαξαν πώς να ασκώ το επάγγελµα µου µε αξιοπρέπεια…»

   «Αµέσως µετά τη λήψη ειδικότητας, ξεκίνησα τη δραστηριοποίησή µου 
στον ιδιωτικό τοµέα… Αρχικά, δίπλα στον Δηµήτρη Ηλιόπουλο και κατόπιν 
και ως ανεξάρτητη Χειρουργός… Δεν ξέρω ακόµη αν έχω µετανιώσει για 
την απόφασή µου αυτή… Μεγάλωσα τα παιδιά µου µε τη βοήθεια των 
γονιών µου… Τα στερήθηκα κι εκείνα εµένα… Η Καρδιοχειρουργική όµως 
είναι κι αυτή σαν παιδί µου… Δεν µπορώ να τη στερηθώ…»

Τόπος γέννησης, Καλαµάτα, 19 Απριλίου 1972
Ιατρική Σχολή «Καποδιστριακό» Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1991 - 1997
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Σωτηρία», Αθήνα, 1999 - 2000
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Αγία Όλγα», Αθήνα, 2000 - 2002
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 2002 - 2004
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 2004 - 2006
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 2007 - σήµερα…
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Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Βιογραφικό

   «Γεννήθηκα στα Τίρανα, από µητέρα ελληνικής καταγωγής… Αυτός ήταν 
και ο λόγος που µας οδήγησε να µετακοµίσουµε οικογενειακώς στην Αθήνα, 
το 1998… Υπήρξα από τα πρώτα µαθητικά µου χρόνια, αριστούχος 
µαθητής… Μάλιστα, όταν ήρθα στην Ελλάδα µιλούσα ήδη πέντε ξένες 
γλώσσες, πράγµα που µε βοήθησε να µάθω ελληνικά πολύ γρήγορα και να 
αναγνωρίσω άµεσα το πτυχίο µου από την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου των Τιράνων… Βέβαια, το αρχικό πλάνο της ζωής µου 
περιελάµβανε την Αρχιτεκτονική… Στην τελευταία τάξη του Λυκείου, µια 
εσωτερική παρόρµηση µε καθοδηγούσε προς την Ιατρική και την 
ακολούθησα… Φυσικά και δεν το έχω µετανιώσει...»

   «Με την αναγνώριση του πτυχίου µου, εντάχθηκα στη Χειρουργική 
Κλινική του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο», ξεκινώντας την ειδίκευσή µου στη 
Γενική Χειρουργική… Έγινα Χειρουργός γιατί θέλω να έχω πλήρη αντίληψη 
του τι κάνω σε σχέση µε τον ασθενή µου και αυτή η ειδικότητα σου δίνει 
τέτοια δυνατότητα -που κατ' εµέ είναι και προνόµιο-, σε αντίθεση µε τις 
«αερολογίες» της Παθολογίας… Ως φοιτητής ακόµη, έδινα ιδιαίτερη 
προσοχή στα χειρουργικά περιστατικά που αντιµετωπίζαµε… Ήταν, λοιπόν, 
για µένα µια φυσική εξέλιξη…» 
 
   «Με την ολοκλήρωση της ειδίκευσης στην Καρδιοχειρουργική, στο 
Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», έφυγα για το Ισραήλ, όπου µετεκπαιδεύτηκα 
στο Νοσοκοµείο «Hadassah Medical Center» της Ιερουσαλήµ για ένα 
επτάµηνο… Με την επιστροφή µου, συνέχισα στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός», στην κλινική του Ίωνα Μπελένη, την ειδίκευσή µου στη 
Θωρακοχειρουργική… Το 2009, λαµβάνοντας τίτλο ειδικότητας, ξεκίνησα 
τη συνεργασία µου µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», µε την 
οµάδα του Δηµήτριου Ηλιόπουλου, όπου και παραµένω µέχρι σήµερα…»

   «Τα τελευταία χρόνια, δίνω µεγαλύτερη βάση στην περαιτέρω εκπαίδευση 
στο αντικείµενό µου, γι' αυτό και φροντίζω να ταξιδεύω συχνά, 
παρακολουθώντας συνέδρια σε Ελλάδα και Αµερική… Εξάλλου, µη έχοντας 
δηµιουργήσει οικογένεια, είµαι απόλυτα ελεύθερος να επιλέξω τις κινήσεις 
µου, χωρίς να κάνω δεύτερες σκέψεις… Γιατί δεν έκανα οικογένεια;… Η 
αιτία είναι πολυπαραγοντική… Δεν γνωρίζω αν η δουλειά µου συνετέλεσε 
σε αυτό… Ο γάµος για µένα είναι ένα λαχείο…» 

Τόπος γέννησης, Τίρανα, Αλβανία, 23 Φεβρουαρίου 1970
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Τιράνων, Τίρανα, Αλβανία, 1989 - 1995
Στρατιωτική θητεία, 1995 - 1997
Αναγνώριση πτυχίου Ιατρικής στο ΔΙΚΑΤΣΑ, 1998
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 
1999 - 2002
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», Αθήνα, 
2002 - 2004
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Hadassah Medical 
Center», Ιερουσαλήµ, Ισραήλ, 2005   
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 
2005 - 2007
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 
Αθήνα, 2009 - σήµερα

   «Ήρθα από την Ιορδανία στην Ελλάδα, όταν ήµουν 19 ετών… Είχα λάβει 
υποτροφία για να σπουδάσω στην Ιατρική Σχολή, στο «Αριστοτέλειο» 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης… Δεν θέλω να θυµάµαι πόσο δύσκολα ήταν 
εκείνα τα πρώτα χρόνια… Δεν γνώριζα την ελληνική γλώσσα και είχα µόλις 
ένα χρόνο καιρό για να τη µάθω, ώστε να µπορέσω να εγγραφώ στο 
Πανεπιστήµιο… Διάβαζα ατελείωτες ώρες κάθε µέρα…»
  
   «Ήταν όνειρό µου να γίνω γιατρός… Και µάλιστα Καρδιοχειρουργός… 
Έχασα τον πατέρα µου σε ηλικία 48 ετών από έµφραγµα, όταν εγώ ήµουν 
µόλις 12 ετών… Από τότε, η Καρδιοχειρουργική έγινε στόχος ζωής… 
Πίστευα πως έτσι θα µπορούσα να βοηθήσω ανθρώπους, πράγµα που δεν 
µπόρεσα να κάνω για τον πατέρα µου…»

   «Βρέθηκα, µε το πέρας των σπουδών µου, στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 
ξεκινώντας ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική και κατόπιν στην 
Καρδιοχειρουργική… Δυστυχώς, για οικογενειακούς λόγους, έπρεπε να 
διακόψω την ειδικότητα για περισσότερο από ένα χρόνο και να µετακοµίσω 
στην Αθήνα… Η σύζυγος µου ξεκίναγε ειδικότητα στο Νοσοκοµείο Παίδων 
«Αγία Σοφία» και το παιδί µας ήταν µικρό… Δεν θέλαµε να ζούµε χωριστά… 
Το διάστηµα της διακοπής αυτής συνεργάστηκα µε τον Δηµήτριο Ηλιόπουλο 
στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»… Είχα ακούσει πως επρόκειτο 
για µια πολύ δυνατή οµάδα… Και ήταν αλήθεια… Στάθηκα τυχερός που 
εντάχθηκα σε αυτή…»    

   «Βρέθηκα για ένα σύντοµο διάστηµα στο Τορίνο της Ιταλίας, για 
µετεκπαίδευση… Είµαι πια πεπεισµένος πως στο εξωτερικό θα είχα µια 
καλύτερη εξέλιξη… Το σκέφτοµαι πολύ έντονα να µετακινηθώ σε κάποιο 
νοσοκοµείο της Ευρώπης…»

   «Αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα έκανα σίγουρα κάτι άλλο… Κάθε γιατρός 
ξεκινά την πορεία του µε ένα σκοπό, να βοηθήσει τους ανθρώπους να 
ζήσουν µια καλύτερη, πιο ποιοτική ζωή… Αυτό θέλησα κι εγώ, όσο τίποτα 
άλλο… Μετά, ανακάλυψα πως υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 
δυσχεραίνουν αυτό το σκοπό… Είµαι πολύ απογοητευµένος µε τον τρόπο 
που λειτουργεί το «σύστηµα» στην ελληνική Καρδιοχειρουργική… 
Η επιστήµη δεν µε απογοήτευσε ποτέ… Η λειτουργία του συστήµατος, ναι…»

   «Δεν ξέρω αν θα ήθελα το παιδί µου να γίνει Καρδιοχειρουργός… Αν το 
ήθελε βέβαια, δεν θα έκανα κάτι για να το αποτρέψω, αλλά θα προτιµούσα 
να ασχοληθεί µε κάτι πιο απλό στη ζωή του… Οι Καρδιοχειρουργοί 
οφείλουν να είναι αφοσιωµένοι απόλυτα στη δουλειά τους… Και αυτό 
απαιτεί ενίοτε να θυσιάζεις τον ίδιο σου τον εαυτό…»

Βιογραφικό
Ιατρική Σχολή «Αριστοτέλειο» Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 1993 - 2000
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 2000 - 2003
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 2003 - 2005
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 2007 - 2009
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Οµάδα Δηµήτριου 
Ηλιόπουλου, 2010 - σήµερα…
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   «Η πρώιµη απόφασή µου να ακολουθήσω επαγγελµατική σταδιοδροµία 
ως Γιατρός, όρισε τις εξελίξεις στη ζωή µου… Η αδυναµία εισαγωγής µου 
σε ελληνικό Πανεπιστήµιο, µε οδήγησε αυτόµατα στην Ιταλία, το 1994. 
Αποφοίτησα από Ιταλικό Πανεπστήµιο, το 2000, µε άριστα…»

   «Μόλις ένα χρόνο µετά την επιστροφή µου στην Ελλάδα, ξεκίνησα το 
µεταπτυχιακό µου στο Πανεπιστήµιο Πατρών, µε θέµα «Βασικές Ιατρικές 
Επιστήµες»… Ολοκληρώνοντας στρατιωτικές υποχρεώσεις και θητεία στην 
Ύπαιθρο, εντάχθηκα στη Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, για την ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική… 
Ακολούθησαν τα Νοσοκοµεία «Άγιος Ανδρέας» και Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο Πατρών, για ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική και Καρδιο-
χειρουργική, αντίστοιχα… Από το 2007 και για τρία συναπτά έτη, εκπόνησα 
τη Διδακτορική Διατριβή µου, µε αποτέλεσµα το 2011 να ανακυρηχθώ 
Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων…» 
 
   «Πίστευα ότι η Καρδιοχειρουργική µου ταιριάζει και δεν αντιµετώπισα 
ποτέ δίλληµα σχετικά µε το ποια ειδικότητα θα ακολουθήσω… Η Καρδιοχει-
ρουργική µε ενθουσιάζει, µε γεµίζει, µε συµπληρώνει… Απαιτεί µεθοδικό-
τητα, αρµονία, προγραµµατισµό, ψυχραιµία… Είναι στοιχεία που υπάρχουν 
στην ιδιοσυγκρασία µου…»

   «Η εµµονή που έχω µε την τελειότητα, µου επέβαλλε να µετεκπαιδευτώ 
στο εξωτερικό… Είχα την τύχη να εργαστώ στο Παρίσι, στο Νοσοκοµείο 
«Hôpital Broussais», καταλαµβάνοντας µια ιδιαίτερα έµπιστη θέση, δίπλα σε 
σπουδαία ονόµατα της παγκόσµιας Καρδιοχειρουργικής, όπως ο Alain 
Carpentier, o Christian Cabrol, o Alain Deloche… Εκεί εκπαιδεύτηκα στη 
Χειρουργική επί των βαλβίδων και την ολική αρτηριακή επαναιµάτωση του 
µυοκαρδίου… Ακολούθησε περαιτέρω µετεκπαίδευση στα Νοσοκοµεία 
«Southampton Hospital» και «Brighton and Sussex University Hospital» 
στην Αγγλία, σε θέση Specialist Registrar…» 

   «Η επιστροφή µου στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από την έναρξη της συνερ-
γασίας µου µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» και την οµάδα 
του Δηµήτριου Νίκα… Μέχρι στιγµής, δεν αισθάνοµαι µετανιωµένος γι' αυτή 
µου την απόφαση… Είµαι φύσει και θέσει αισιόδοξος και πιστεύω ότι η 
κρίση θα ξεπεραστεί και η χώρα θα ορθοποδήσει... Μέχρι τότε, προσωπικά, 
νιώθω την ευθύνη να αναδεικνύω τις δυνατότητες της Ελληνικής Καρδιο-
χειρουργικής σε ολόκληρο τον κόσµο µέσα από συνέδρια και δηµοσιεύσεις» 

Τόπος γέννησης, Πάτρα, 1974
Ιατρική Σχολή, Ιταλία, 1994 - 2000
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση µε θέµα «Βασικές Ιατρικές Επιστήµες», 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών, 2000
Στρατιωτική θητεία, 2001 - 2003
Υπηρεσία Υπαίθρου, 2003 - 2004
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2004 - 2007
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Άγιος Ανδρέας», 
Πάτρα, 2007 - 2009
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών, Ρίο, 
2009 - 2011
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, 2011
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Hôpital 
Broussais», Παρίσι, Γαλλία & Νοσοκοµεία «Southampton Hospital» 
και «Brighton and Sussex University Hospital», Αγγλία, 2011 - 2013
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Αθήνα, 
2013 - σήµερα

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

   «Θα έλεγα πως έγινα γιατρός, ακολουθώντας τα βήµατα του αδερφού 
µου… Δυο χρόνια µεγαλύτερος ο ίδιος, είχε ήδη εισαχθεί στην Ιατρική 
Σχολή… Εµπνεύστηκα και θέλησα να κάνω το ίδιο… Οι γονείς µας ήταν 
Εκπαιδευτικοί… Είχαµε από εκείνους την ελευθερία να επιλέξουµε αυτό που 
µας εκφράζει… Αυτή η ελευθερία µου έδωσε δύναµη… Σε όλα τα χρόνια 
της φοίτησής µου, υπήρξα υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών 
Υποτροφιών… Αποφοίτησα µε άριστα, κερδίζοντας µάλιστα κι ένα βραβείο 
από την Ακαδηµία Αθηνών…»
  
   «Η Χειρουργική θέλει αρετή και τόλµη… Η αλήθεια είναι πως όταν την 
επέλεξα ως ειδικότητα, δεν είχα πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που θα 
αντιµετώπιζα… Η επιλογή αυτή ήταν καθαρά θέµα χαρακτήρα… Πίστεψα ότι 
µπορώ να σταθώ επάξια στα δύσκολα και να ανταποκριθώ στις προκλήσεις 
µε επιτυχία… Παρόµοια σκέφτηκα και για την Καρδιοχειρουργική… Το 
γεγονός ότι οι γυναίκες Καρδιοχειρουργοί είναι ελάχιστες λειτούργησε 
καταλυτικά στην απόφασή µου… Άλλωστε, ποιος µπορεί να µην παραδεχτεί 
ότι η Καρδιοχειρουργική αποτελεί ίσως την πιο συναρπαστική ιατρική 
ειδικότητα…»

   «Δεν ένιωσα ποτέ σε µειονεκτική θέση απέναντι στους άνδρες συναδέλ-
φους… Ποτέ, όµως, δεν προέβαλα τη γυναικεία µου φύση για να αποφύγω 
µια δύσκολη ή δυσάρεστη κατάσταση… Ήµουν στο χειρουργείο µέχρι τον 
όγδοο µήνα της κύησής µου… Διεκδικούσα πάντοτε και δεν άφησα ποτέ 
περιθώρια να µε δει κάποιος –συνάδελφος ή ασθενής- σαν αδύναµο 
κρίκο… Προσπάθησα, βέβαια, ίσως και διπλάσια για να αποδείξω ότι 
πραγµατικά µπορώ να κάνω καλά αυτή τη δουλειά…»    

   «Τόσο ως ειδικευόµενη στη Γενική Χειρουργική, όσο και µετέπειτα, 
γνώρισα το σεβασµό και την αναγνώριση από τους Διευθυντές µου… 
Αισθάνοµαι ευγνωµοσύνη για τον Ίων Μπελένη και τον Κωνσταντίνο 
Μπόλο… Μου µετέδωσαν γνώσεις επιστηµονικές, αλλά ταυτόχρονα µε 
δίδαξαν πώς να ασκώ το επάγγελµα µου µε αξιοπρέπεια…»

   «Αµέσως µετά τη λήψη ειδικότητας, ξεκίνησα τη δραστηριοποίησή µου 
στον ιδιωτικό τοµέα… Αρχικά, δίπλα στον Δηµήτρη Ηλιόπουλο και κατόπιν 
και ως ανεξάρτητη Χειρουργός… Δεν ξέρω ακόµη αν έχω µετανιώσει για 
την απόφασή µου αυτή… Μεγάλωσα τα παιδιά µου µε τη βοήθεια των 
γονιών µου… Τα στερήθηκα κι εκείνα εµένα… Η Καρδιοχειρουργική όµως 
είναι κι αυτή σαν παιδί µου… Δεν µπορώ να τη στερηθώ…»

Τόπος γέννησης, Καλαµάτα, 19 Απριλίου 1972
Ιατρική Σχολή «Καποδιστριακό» Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1991 - 1997
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Σωτηρία», Αθήνα, 1999 - 2000
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Αγία Όλγα», Αθήνα, 2000 - 2002
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 2002 - 2004
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 2004 - 2006
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 2007 - σήµερα…
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Γεώργιος Τζίφας
Επικεφαλής οµάδος 

την περίοδο 1997-2001
και 2011 έως σήµερα

 1987: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Ανδρέας Αγάθος
Επικεφαλής οµάδος 

από το 1998 έως σήµερα

Η «Κλινική Ψυχικού» του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών

Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Ψυχικού»
(τέως «Απολλώνειο» Θεραπευτήριο)

   Η πρωτοβουλία ενός σπουδαίου ανθρώπου και γιατρού στάθηκε η αφορµή για 
την δηµιουργία του Νοσηλευτηρίου «Απολλώνειο Θεραπευτήριο», το οποίο 
ιδρύθηκε στην περιοχή του Ν. Ψυχικού. Επρόκειτο για τον Αριστείδη Παυλάκη 
και την οικογένεια του, η οποία κατείχε το 35% του µετοχικού κεφαλαίου που 
επενδύθηκε για την χρηµατοδότησή του, συνεπικουρούµενος από άλλες 
προσωπικότητες του ιατρικού κόσµου της εποχής, όπως οι γιατροί Ρήγας, 
Πιτσίνης και Αθανασούλας. Το Νοσηλευτήριο «Απολλώνειο Θεραπευτήριο» 
ξεκίνησε µε δυναµικότητα 100 κλινών, οι οποίες αργότερα µειώθηκαν στις 85, 
προκειµένου να δηµιουργηθούν χώροι Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Το 
1997, η ιστορική σύσταση του Δ.Σ. του νοσηλευτηρίου αποφάσισε την 
παραχώρηση της πλειοψηφίας των µετοχών στον Όµιλο «Ιατρικό Αθηνών», 
οπότε και το ίδρυµα µετονοµάστηκε σε «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού». 

   Η έναρξη Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας στο Νοσηλευτήριο «Απολλώ-
νειο Θεραπευτήριο» χρονολογείται το 1987, όταν ο Δηµήτρης Κλειτσάκης, 
Καρδιοχειρουργός µε πολύχρονη παραµονή στο Λονδίνο ως συνεργάτης του 
περίφηµου J. Wright, οργάνωσε και διεύθυνε την πρώτη Καρδιοχειρουργική 
Κλινική, πραγµατοποιώντας –λόγω των εξαιρετικών διαπιστευηρίων του- έναν 
ικανοποιητικό αριθµό επεµβάσεων και απολαµβάνοντας σηµαντική προβολή στον 
Ηµερήσιο Τύπο της εποχής. Μικρές παρουσίες είχαν στη συνέχεια οι Δηµήτριος 
Μπουλαφέντης, µε περιοδικές επισκέψεις, Γεώργιος Κοσµόπουλος, 
ειδικευθείς στο Γιοχάνεσµπουργκ, µετέπειτα Επιµελητής στο Παιδιατρικό 
Νοσοκοµείο «Αγία Σοφία», καθώς και ο Μιχάλης Δασκαλάκης, πριν την 
επιστροφή του στις Η.Π.Α.. Η ραγδαία, ωστόσο, αύξηση των διενεργούµενων 
περιστατικών προέκυψε µε την ένταξη των Γεωργίου Μάκου και Γεώργιου 
Οικονοµόπουλου, προς τα µέσα του 1991 και για ενάµισι χρόνο περίπου. Τη 
σκυτάλη ανέλαβαν στη συνέχεια, οι Γεώργιος Τζίφας, µετά την παραίτησή του 
από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» το 1992 και Δηµήτριος Λεωνίδας, από το 
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», σηµειώνοντας επίσης αξιόλογη κίνηση περιστατικών. 
Λίγο αργότερα, στο δυναµικό του ιδρύµατος εντάχθηκαν και οι Νίκος 
Γιαννόπουλος και Ανδρέας Χατζής, µετά την αποχώρηση τους το 1994 από 
την οµάδα του Στράτου Θεοδωρόπουλου και µέχρι τον διορισµό τους, το 1996, 
στο «Ωνάσειο Κ.Κ.». Θέση συνεργάτη κατείχε από το 1994 και ο Δηµήτρης 
Τσούπης.

   Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αποτέλεσε αφορµή για να λάβουν 
χώρα σηµαντικές αλλαγές και σε επίπεδο Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας. Ο 
Δ. Κλειτσάκης έχοντας αποχωρήσει, το 1992,  για το Νοσηλευτήριο «Γενική 
Κλινική» Αθηνών -νυν «Βιοιατρική Κλινική»-, επανήλθε στο Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Ψυχικού» το 1998, όπου και παρέµεινε έως το 2002. Επίσης, ο 
Γεώργιος Τζίφας, έχοντας βρεθεί για τη διετία 1997-1999 στο Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» στο Μαρούσι, επέστρεψε εκ νέου στο ίδρυµα του 
Ψυχικού που ανήκε πια στον ίδιο όµιλο, όπου και παρέµεινε έως το 2002. 
Σταθερός συνεργάτης του ιδρύµατος υπήρξε, από το 1998 έως και σήµερα, ο 
Ανδρέας Αγάθος, ενώ για µια διετία περίπου, συνεργάτης υπήρξε και ο 
Καθηγητής Παναγιώτης Ασηµακόπουλος, µετακινούµενος από το 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών». Τέλος, από το 1998 έως το 2000, στο 
ίδρυµα δραστηριοποιήθηκε και ο Ιωάννης Χλωρογιάννης µε συνεργάτη τον 
Βασίλειο Λεπενό που παραµένει στο ίδρυµα έως σήµερα. Από το ίδιο έτος, το 
1998, µε το ίδρυµα συνεργάστηκε και ο Βασίλειος Φωτόπουλος.

   Στην περίοδο έκδοσης του λευκώµατος, οι Καρδιοχειρουργοί που συνεργάζο-
νται µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού» είναι οι εξής:
Η οµάδα του Ανδρέα Αγάθου, µε συνεργάτες τους Ηλία Λαχανά και Άγγελο 
Κατσιάνη. Η οµάδα του Δηµήτριου Βήχου, ο οποίος υποστηρίζεται από τον 
Καθηγητή Φώτη Παναγόπουλο. Η οµάδα του Δηµήτριου Τζίφα, µε βοηθό τον 
Ηλία Λαχανά. Η οµάδα του Βασίλη Φωτόπουλου, µε παρουσία στο «Favaloro 
Foundation» του Buenos Aires καθώς και τη Σαουδική Αραβία, µε βοηθούς τους 
Ηλία Λαχανά και Βασίλειο Λεπενό και τους αυτόνοµους καρδιοχειρουργούς 
Γεώργιο Γριτσόπουλο, Νίκο Καληµέρη και Δηµήτριο Τσούπη. Τις οµάδες 
υποστηρίζουν οι Γεώργιος Γεωργίου και Μυρτώ Καστανάκη, αναισθησιολόγοι 
και η Νάνσυ Δρακοπούλου, τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας.  

Νικόλαος 
Παπαγιαννάκης.

Χειρουργός Καρδιάς 
και Αγγείων,
Ειδικευµένος 
στη Γερµανία.

Συνεργάτης του 
“Απολλώνειου” 

από το 1981 - 2008 
ως αγγειοχειρουργός

Ο Γεώργιος Τζίφας
από τους παλαιότερους συνεργάτες
του κέντρου (1997 - 2001), 
επέστρεψε στη «βάση» του το 2011 
και συνεχίζει ως σήµερα.

Βασίλειος Φωτόπουλος
Επικεφαλής οµάδος 

από το 1999 έως σήµερα

Οι Γεώργιος Μάκος (δεξιά) και Γεώργιος Οικονοµόπουλος (αριστερά),
συνεργάτες του κέντρου στην αρχή της δεκαετίας του ΄90,
προσέδωσαν λάµψη στο ίδρυµα και αύξησαν κατακόρυφα

τον αριθµό των διενεργούµενων περιστατικών

Ο Δηµήτριος Μπουλαφέντης,
συνεργάστηκε περιοδικά µε το ίδρυµα,
ευθύς αµέσως µετά την ίδρυση 
του ΚΡΧ Κέντρου από τον 
Δηµήτριο Κλειτσάκη

Γεώργιος Γριτσόπουλος.
Επικεφαλής οµάδος 

από το 2011 έως σήµερα

Δηµήτριος Τσούπης.
Επικεφαλής οµάδος 

από το 2012 εως σήµερα

Νίκος Καληµέρης.
Επικεφαλής οµάδος 

από το 2011 έως σήµερα

Δηµήτριος Βήχος.
Επικεφαλής οµάδος 

από το 2008 έως σήµερα

Παράσταση που κοσµεί το σαλόνι υποδοχής του «Ιατρικού Ψυχικού»

Ο Ηλίας Λαχανάς, συνεργάτης του κέντρου 
από πολλών ετών, µε υποστηρικτικό ρόλο 

στις οµάδες Αγάθου, Τζίφα και Φωτόπουλου

Βασίλειος Λεπενός.
Επικεφαλής οµάδος 

από το 1997 εως σήµερα
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To Noσηλευτήριο «Ιατρικό Ψυχικού» στην σηµερινή εποχή 

Καθ. Παν. Ασηµακόπουλος
Συνεργάτης του κέντρου

(1997 - 2001)

Ιωάννης Χλωρογιάννης
Συνεργάτης του κέντρου

(1999 - 2001)
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Γεώργιος Τζίφας
Επικεφαλής οµάδος 

την περίοδο 1997-2001
και 2011 έως σήµερα

 1987: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Ανδρέας Αγάθος
Επικεφαλής οµάδος 

από το 1998 έως σήµερα

Η «Κλινική Ψυχικού» του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών

Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Ψυχικού»
(τέως «Απολλώνειο» Θεραπευτήριο)

   Η πρωτοβουλία ενός σπουδαίου ανθρώπου και γιατρού στάθηκε η αφορµή για 
την δηµιουργία του Νοσηλευτηρίου «Απολλώνειο Θεραπευτήριο», το οποίο 
ιδρύθηκε στην περιοχή του Ν. Ψυχικού. Επρόκειτο για τον Αριστείδη Παυλάκη 
και την οικογένεια του, η οποία κατείχε το 35% του µετοχικού κεφαλαίου που 
επενδύθηκε για την χρηµατοδότησή του, συνεπικουρούµενος από άλλες 
προσωπικότητες του ιατρικού κόσµου της εποχής, όπως οι γιατροί Ρήγας, 
Πιτσίνης και Αθανασούλας. Το Νοσηλευτήριο «Απολλώνειο Θεραπευτήριο» 
ξεκίνησε µε δυναµικότητα 100 κλινών, οι οποίες αργότερα µειώθηκαν στις 85, 
προκειµένου να δηµιουργηθούν χώροι Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Το 
1997, η ιστορική σύσταση του Δ.Σ. του νοσηλευτηρίου αποφάσισε την 
παραχώρηση της πλειοψηφίας των µετοχών στον Όµιλο «Ιατρικό Αθηνών», 
οπότε και το ίδρυµα µετονοµάστηκε σε «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού». 

   Η έναρξη Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας στο Νοσηλευτήριο «Απολλώ-
νειο Θεραπευτήριο» χρονολογείται το 1987, όταν ο Δηµήτρης Κλειτσάκης, 
Καρδιοχειρουργός µε πολύχρονη παραµονή στο Λονδίνο ως συνεργάτης του 
περίφηµου J. Wright, οργάνωσε και διεύθυνε την πρώτη Καρδιοχειρουργική 
Κλινική, πραγµατοποιώντας –λόγω των εξαιρετικών διαπιστευηρίων του- έναν 
ικανοποιητικό αριθµό επεµβάσεων και απολαµβάνοντας σηµαντική προβολή στον 
Ηµερήσιο Τύπο της εποχής. Μικρές παρουσίες είχαν στη συνέχεια οι Δηµήτριος 
Μπουλαφέντης, µε περιοδικές επισκέψεις, Γεώργιος Κοσµόπουλος, 
ειδικευθείς στο Γιοχάνεσµπουργκ, µετέπειτα Επιµελητής στο Παιδιατρικό 
Νοσοκοµείο «Αγία Σοφία», καθώς και ο Μιχάλης Δασκαλάκης, πριν την 
επιστροφή του στις Η.Π.Α.. Η ραγδαία, ωστόσο, αύξηση των διενεργούµενων 
περιστατικών προέκυψε µε την ένταξη των Γεωργίου Μάκου και Γεώργιου 
Οικονοµόπουλου, προς τα µέσα του 1991 και για ενάµισι χρόνο περίπου. Τη 
σκυτάλη ανέλαβαν στη συνέχεια, οι Γεώργιος Τζίφας, µετά την παραίτησή του 
από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» το 1992 και Δηµήτριος Λεωνίδας, από το 
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», σηµειώνοντας επίσης αξιόλογη κίνηση περιστατικών. 
Λίγο αργότερα, στο δυναµικό του ιδρύµατος εντάχθηκαν και οι Νίκος 
Γιαννόπουλος και Ανδρέας Χατζής, µετά την αποχώρηση τους το 1994 από 
την οµάδα του Στράτου Θεοδωρόπουλου και µέχρι τον διορισµό τους, το 1996, 
στο «Ωνάσειο Κ.Κ.». Θέση συνεργάτη κατείχε από το 1994 και ο Δηµήτρης 
Τσούπης.

   Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αποτέλεσε αφορµή για να λάβουν 
χώρα σηµαντικές αλλαγές και σε επίπεδο Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας. Ο 
Δ. Κλειτσάκης έχοντας αποχωρήσει, το 1992,  για το Νοσηλευτήριο «Γενική 
Κλινική» Αθηνών -νυν «Βιοιατρική Κλινική»-, επανήλθε στο Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Ψυχικού» το 1998, όπου και παρέµεινε έως το 2002. Επίσης, ο 
Γεώργιος Τζίφας, έχοντας βρεθεί για τη διετία 1997-1999 στο Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» στο Μαρούσι, επέστρεψε εκ νέου στο ίδρυµα του 
Ψυχικού που ανήκε πια στον ίδιο όµιλο, όπου και παρέµεινε έως το 2002. 
Σταθερός συνεργάτης του ιδρύµατος υπήρξε, από το 1998 έως και σήµερα, ο 
Ανδρέας Αγάθος, ενώ για µια διετία περίπου, συνεργάτης υπήρξε και ο 
Καθηγητής Παναγιώτης Ασηµακόπουλος, µετακινούµενος από το 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών». Τέλος, από το 1998 έως το 2000, στο 
ίδρυµα δραστηριοποιήθηκε και ο Ιωάννης Χλωρογιάννης µε συνεργάτη τον 
Βασίλειο Λεπενό που παραµένει στο ίδρυµα έως σήµερα. Από το ίδιο έτος, το 
1998, µε το ίδρυµα συνεργάστηκε και ο Βασίλειος Φωτόπουλος.

   Στην περίοδο έκδοσης του λευκώµατος, οι Καρδιοχειρουργοί που συνεργάζο-
νται µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού» είναι οι εξής:
Η οµάδα του Ανδρέα Αγάθου, µε συνεργάτες τους Ηλία Λαχανά και Άγγελο 
Κατσιάνη. Η οµάδα του Δηµήτριου Βήχου, ο οποίος υποστηρίζεται από τον 
Καθηγητή Φώτη Παναγόπουλο. Η οµάδα του Δηµήτριου Τζίφα, µε βοηθό τον 
Ηλία Λαχανά. Η οµάδα του Βασίλη Φωτόπουλου, µε παρουσία στο «Favaloro 
Foundation» του Buenos Aires καθώς και τη Σαουδική Αραβία, µε βοηθούς τους 
Ηλία Λαχανά και Βασίλειο Λεπενό και τους αυτόνοµους καρδιοχειρουργούς 
Γεώργιο Γριτσόπουλο, Νίκο Καληµέρη και Δηµήτριο Τσούπη. Τις οµάδες 
υποστηρίζουν οι Γεώργιος Γεωργίου και Μυρτώ Καστανάκη, αναισθησιολόγοι 
και η Νάνσυ Δρακοπούλου, τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας.  

Νικόλαος 
Παπαγιαννάκης.

Χειρουργός Καρδιάς 
και Αγγείων,
Ειδικευµένος 
στη Γερµανία.

Συνεργάτης του 
“Απολλώνειου” 

από το 1981 - 2008 
ως αγγειοχειρουργός

Ο Γεώργιος Τζίφας
από τους παλαιότερους συνεργάτες
του κέντρου (1997 - 2001), 
επέστρεψε στη «βάση» του το 2011 
και συνεχίζει ως σήµερα.

Βασίλειος Φωτόπουλος
Επικεφαλής οµάδος 

από το 1999 έως σήµερα

Οι Γεώργιος Μάκος (δεξιά) και Γεώργιος Οικονοµόπουλος (αριστερά),
συνεργάτες του κέντρου στην αρχή της δεκαετίας του ΄90,
προσέδωσαν λάµψη στο ίδρυµα και αύξησαν κατακόρυφα

τον αριθµό των διενεργούµενων περιστατικών

Ο Δηµήτριος Μπουλαφέντης,
συνεργάστηκε περιοδικά µε το ίδρυµα,
ευθύς αµέσως µετά την ίδρυση 
του ΚΡΧ Κέντρου από τον 
Δηµήτριο Κλειτσάκη

Γεώργιος Γριτσόπουλος.
Επικεφαλής οµάδος 

από το 2011 έως σήµερα

Δηµήτριος Τσούπης.
Επικεφαλής οµάδος 

από το 2012 εως σήµερα

Νίκος Καληµέρης.
Επικεφαλής οµάδος 

από το 2011 έως σήµερα

Δηµήτριος Βήχος.
Επικεφαλής οµάδος 

από το 2008 έως σήµερα

Παράσταση που κοσµεί το σαλόνι υποδοχής του «Ιατρικού Ψυχικού»

Ο Ηλίας Λαχανάς, συνεργάτης του κέντρου 
από πολλών ετών, µε υποστηρικτικό ρόλο 

στις οµάδες Αγάθου, Τζίφα και Φωτόπουλου

Βασίλειος Λεπενός.
Επικεφαλής οµάδος 

από το 1997 εως σήµερα
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To Noσηλευτήριο «Ιατρικό Ψυχικού» στην σηµερινή εποχή 

Καθ. Παν. Ασηµακόπουλος
Συνεργάτης του κέντρου

(1997 - 2001)

Ιωάννης Χλωρογιάννης
Συνεργάτης του κέντρου

(1999 - 2001)
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   Σύµφωνα µε την ελληνική µυθολογία, ο Τάλως ή Κάλως υπήρξε 
ο πρώτος εφευρέτης της ανθρώπινης ιστορίας, επιδεικνύοντας 
εξαιρετική ευρηµατικότητα και φαντασία. Μάλιστα, λεγόταν ότι 
εκείνος επινόησε το πριόνι, παρατηρώντας το σαγόνι ενός φιδιού, 
ενώ στον ίδιο αποδίδονται επίσης ο κεραµικός τροχός και ο 
διαβήτης. Ο Τάλως µαθήτευε κοντά στον θείο του Δαίδαλο και 
πολλοί ισχυρίζονταν ότι ο ευφυής νεαρός θα τον ξεπερνούσε πολύ 
σύντοµα… Δεν πρόλαβε, καθώς ο δεύτερος φρόντισε να τον 
γκρεµίσει από τα τείχη της Ακρόπολης…

   Ιστορία και µύθος θεωρούνται παραδοσιακά ως ανταγωνιστικά 
στοιχεία. Σε µια πιο ευρεία ανάλυση βέβαια, η ιστορία είναι απλώς 
µια καταγραφή της πραγµατικότητας, ενώ η µυθολογία αποτελεί 
την ψυχολογική πραγµατικότητα. Στην περίπτωση του Τάλου για 
παράδειγµα, η ιστορία της ανθρώπινης συµπεριφοράς ενισχύεται 
από τα όρια του µύθου… Και βρίσκει πεδίο έκφρασης στην περί-
πτωση του Ανδρέα Αγάθου, σχεδόν τέσσερις χιλιετίες αργότερα… 

Διευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τοµέα 
«Ιατρικό Ψυχικού»

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

Αγάθος
Ανδρέας

Ανδρέας Αγάθος, 
Σωτήρης Πράπας.

Στιγµιότυπο 
του 2010

«Δυστυχώς, το ενδεχόµενο αυτό, το να µπορέσουµε δηλαδή 
να τεκµηριώσουµε ότι µια βαλβίδα φώκιας µπορεί να 
λειτουργήσει ως το πλέον βιολογικό µόσχευµα στον άνθρωπο, 
αφήνει αδιάφορες τις εταιρείες που προτιµούν τη χρήση 
µηχανικών βαλβίδων, διότι δεν χρηµατοδοτείται. 
Είµαστε στάσιµοι, αλλά 
ελπίζω…». 
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   Σε πολύ νεαρή ηλικία, στην επαρχία της Κέρκυρας όπου µεγα-
λώνει, οι ικανότητες του Α. Αγάθου δεν αργούν να διαφανούν από 
τον περίγυρο. Η είσοδός του στην Ιατρική Σχολή Πατρών, το 
1978, αποτελεί απλή επιβεβαίωσή τους. «Τελείωσα την Ιατρική, 
ολοκλήρωσα και την στρατιωτική µου θητεία και κατόπιν εντάχθηκα 
στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο για να ξεκινήσω ειδικότητα Γενικής 
Χειρουργικής, µε στόχο την Γυναικολογία. Η αναµονή ήταν µεγάλη, 
όµως, κι έτσι βρέθηκα στην Θωρακοχειρουργική Κλινική µε τον Μ. 
Φιλιππάκη. Αποφάσισα αργότερα να φύγω για το Λονδίνο, για να 
ολοκληρώσω την ειδικότητα. Τρεις ηµέρες αφού παρουσιάστηκα, 
έχασα τον πατέρα µου από έµφραγµα του µυοκαρδίου. Η Καρδιο-
χειρουργική έγινε ξαφνικά «µονόδροµος». Στην Αγγλία ολοκλήρωσα 
την ειδικότητα, λαµβάνοντας τα boards από το Βασιλικό Κολλέγιο 
Χειρουργών του Εδιµβούργου…». 

   Η πίστη των Καθηγητών του στην ευρηµατικότητά του προκα-
λούν τον Α. Αγάθο να ανακαλύψει τα όριά του. Έχοντας στην 
κατοχή του λαµπρά διαπιστευτήρια, οδηγείται στην Αµερική, στο 
Harvard Medical School και πιο συγκεκριµένα στην οµάδα του 
διάσηµου Dr Albert Starr, ως Visiting Professor. Εκεί, το ταλέντο 
του σύγχρονου «Τάλου» βρίσκει πρόσφορο έδαφος και απογειώ-
νεται. «Μια συζήτηση που έκανα µε τον Albert Starr έµελλε να 
γεννήσει την ιδέα. Μιλούσαµε για τις µετατροπές που έπρεπε να 
κάνει για να υπάρξει βελτίωση στην βαλβίδα του. Μια µέρα, λοιπόν, 
οδηγώντας προς το νοσοκοµείο, ήρθε η έµπνευση. Σκέφτηκα πως 
χρειαζόµασταν µια βιολογική βαλβίδα, που να προέρχεται από ένα 
ζώο µε σχεδόν ίδια ανατοµία µε αυτή του ανθρώπου και να έχει 
φυσικά πολύ καλή υδροδυναµική συµπεριφορά. Θα µπορούσαν να 
είναι τα θαλάσσια θηλαστικά, είπα στον εαυτό µου, τα οποία όταν 
καταδύονται, η εξωτερική πίεση αυξάνεται έως και δέκα φορές 
παραπάνω από το συνηθισµένο, άρα οι βαλβίδες τους θα πρέπει να 
είναι καλές ώστε να αντέχουν την πίεση στην κυκλοφορία…».

   Το 1992, βρίσκει τον Α. Αγάθο να µοιράζεται ανάµεσα στο 
«Baystate Medical Center» του Springfield της Μασαχουσέτης, 
όπου εργάζεται ως Καρδιοχειρουργός και στα εργαστήρια του 
Πανεπιστηµίου του Oregon, όπου πειραµατίζεται σε πρωτόκολλα 
µελέτης και σύγκρισης µεταξύ φάλαινας, δελφινιού και φώκιας. 
Καταλήγει στο γεγονός ότι, η βαλβίδα της φώκιας κρίνεται άριστα 
εµφυτεύσιµη στους ανθρώπους, καθώς η ανατοµία της παρουσιά-
ζει µεγάλη συνάφεια µε την ανθρώπινη. «Μετά την ανακάλυψη 
αυτή, εντάχθηκα σε ένα ερευνητικό πρόγραµµα στον Καναδά, όπου 
η κυβέρνηση έψαχνε να βρει τρόπους, ώστε να ελέγξει τον 
πληθυσµό της φώκιας. Η έρευνά µας βρίσκεται στο Face ΙΙΙ, όπου 
µπορεί το πρωτόκολλο να δοκιµαστεί πια στον άνθρωπο…». 
Δεκατρία ολόκληρα χρόνια περνούν σε Αγγλία και Αµερική, µέχρι 
την στιγµή που ο Α. Αγάθος παίρνει την µεγάλη απόφαση: να 
επιστρέψει στην Ελλάδα. «Δεν ξέρω ακόµη γιατί ένιωσα αυτή την 
παρόρµηση να επιστρέψω. Το έκανα, αν και σήµερα, αν καλούµουν 
να πάρω την ίδια απόφαση, δεν θα το έκανα. Ξεκίνησα µε την οµά-
δα µου, το 1996, στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Υγεία», όπου και 
παρέµεινα για δυο χρόνια…». 

   Η «ξενόφερτη» ιδιοσυγκρασία του µοιάζει να µην µπορεί να 
υπάρξει στο περιβάλλον του εν λόγω νοσοκοµείου και ο Α. Αγάθος 
ξεκινά την συνεργασία του µε την Ιδιωτική Κλινική «Απολλώνειο». 
«Τα πράγµατα εδώ ήταν ακριβώς όπως τα φανταζόµουν. Έκτοτε, µε 
διακοπή ενός έτους, όταν το Θεραπευτήριο εξαγοράστηκε από τον 
Όµιλο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» και συνεργάστηκα µε το Ιδιωτικό 
Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική Αθηνών», παραµένω εδώ, πλήρως 
ικανοποιηµένος. Μάλιστα, θα έλεγα, ότι ο δείκτης δυσκολίας των 
εγχειρήσεων που διενεργούνται στην χώρα µας και που κι εγώ 
πραγµατοποιώ είναι µακράν µεγαλύτερος από αυτόν στην Αµερική ή 
στην Αγγλία, όπου εργάστηκα κι έχω ιδία άποψη…».
Μάχιµος στην κλινική πράξη, αλλά και στην έρευνα, ο Α. Αγάθος 
δοκιµάζει τις αντοχές του ανάµεσα σε Αθήνα και Καναδά, µε 
σκοπό να προσφέρει τόσο σε επίπεδο καθηµερινής άσκησης της 
Καρδιοχειρουργικής, όσο και σε επίπεδο έρευνας. Με µια κοινή 
συνιστώσα: την ποιότητα και την απόδοση. Ακόµη και αν για τα 
χαρίσµατά του αυτά, ενδέχεται να «γκρεµιστεί» από τα «τείχη της 
Ακρόπολης»… «Στο «σύστηµα» που λειτουργεί στην Ελλάδα δεν 
κατάφερα να ενταχθώ ποτέ. Δεν µπόρεσα να ακολουθήσω τις περί-
εργες αυτές «διαδικασίες» που συνηθίζονταν και συνηθίζονται για 
να αναδειχθώ. Ξέρετε, υπήρξα πρωταθλητής νέων στην κολύµβηση 
και ασηµένιος παγκόσµιος πρωταθλητής στο ψαροντούφεκο. Στον 
αθλητισµό, µαθαίνεις το fair play. Αυτό που µε ενδιαφέρει πια, είναι 
να καταφέρω να ολοκληρώσω την έρευνά µου. Δυστυχώς, το ενδε-
χόµενο αυτό, το να µπορέσουµε δηλαδή να τεκµηριώσουµε ότι µια 
βαλβίδα φώκιας µπορεί να λειτουργήσει ως το πλέον βιολογικό 
µόσχευµα στον άνθρωπο αφήνει αδιάφορες τις εταιρείες που προ-
τιµούν τη χρήση µηχανικών βαλβίδων, διότι δεν χρηµατοδοτείται. 
Είµαστε στάσιµοι, αλλά ελπίζω…». 
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   Σύµφωνα µε την ελληνική µυθολογία, ο Τάλως ή Κάλως υπήρξε 
ο πρώτος εφευρέτης της ανθρώπινης ιστορίας, επιδεικνύοντας 
εξαιρετική ευρηµατικότητα και φαντασία. Μάλιστα, λεγόταν ότι 
εκείνος επινόησε το πριόνι, παρατηρώντας το σαγόνι ενός φιδιού, 
ενώ στον ίδιο αποδίδονται επίσης ο κεραµικός τροχός και ο 
διαβήτης. Ο Τάλως µαθήτευε κοντά στον θείο του Δαίδαλο και 
πολλοί ισχυρίζονταν ότι ο ευφυής νεαρός θα τον ξεπερνούσε πολύ 
σύντοµα… Δεν πρόλαβε, καθώς ο δεύτερος φρόντισε να τον 
γκρεµίσει από τα τείχη της Ακρόπολης…

   Ιστορία και µύθος θεωρούνται παραδοσιακά ως ανταγωνιστικά 
στοιχεία. Σε µια πιο ευρεία ανάλυση βέβαια, η ιστορία είναι απλώς 
µια καταγραφή της πραγµατικότητας, ενώ η µυθολογία αποτελεί 
την ψυχολογική πραγµατικότητα. Στην περίπτωση του Τάλου για 
παράδειγµα, η ιστορία της ανθρώπινης συµπεριφοράς ενισχύεται 
από τα όρια του µύθου… Και βρίσκει πεδίο έκφρασης στην περί-
πτωση του Ανδρέα Αγάθου, σχεδόν τέσσερις χιλιετίες αργότερα… 

Διευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τοµέα 
«Ιατρικό Ψυχικού»

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

Αγάθος
Ανδρέας

Ανδρέας Αγάθος, 
Σωτήρης Πράπας.

Στιγµιότυπο 
του 2010

«Δυστυχώς, το ενδεχόµενο αυτό, το να µπορέσουµε δηλαδή 
να τεκµηριώσουµε ότι µια βαλβίδα φώκιας µπορεί να 
λειτουργήσει ως το πλέον βιολογικό µόσχευµα στον άνθρωπο, 
αφήνει αδιάφορες τις εταιρείες που προτιµούν τη χρήση 
µηχανικών βαλβίδων, διότι δεν χρηµατοδοτείται. 
Είµαστε στάσιµοι, αλλά 
ελπίζω…». 
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   Σε πολύ νεαρή ηλικία, στην επαρχία της Κέρκυρας όπου µεγα-
λώνει, οι ικανότητες του Α. Αγάθου δεν αργούν να διαφανούν από 
τον περίγυρο. Η είσοδός του στην Ιατρική Σχολή Πατρών, το 
1978, αποτελεί απλή επιβεβαίωσή τους. «Τελείωσα την Ιατρική, 
ολοκλήρωσα και την στρατιωτική µου θητεία και κατόπιν εντάχθηκα 
στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο για να ξεκινήσω ειδικότητα Γενικής 
Χειρουργικής, µε στόχο την Γυναικολογία. Η αναµονή ήταν µεγάλη, 
όµως, κι έτσι βρέθηκα στην Θωρακοχειρουργική Κλινική µε τον Μ. 
Φιλιππάκη. Αποφάσισα αργότερα να φύγω για το Λονδίνο, για να 
ολοκληρώσω την ειδικότητα. Τρεις ηµέρες αφού παρουσιάστηκα, 
έχασα τον πατέρα µου από έµφραγµα του µυοκαρδίου. Η Καρδιο-
χειρουργική έγινε ξαφνικά «µονόδροµος». Στην Αγγλία ολοκλήρωσα 
την ειδικότητα, λαµβάνοντας τα boards από το Βασιλικό Κολλέγιο 
Χειρουργών του Εδιµβούργου…». 

   Η πίστη των Καθηγητών του στην ευρηµατικότητά του προκα-
λούν τον Α. Αγάθο να ανακαλύψει τα όριά του. Έχοντας στην 
κατοχή του λαµπρά διαπιστευτήρια, οδηγείται στην Αµερική, στο 
Harvard Medical School και πιο συγκεκριµένα στην οµάδα του 
διάσηµου Dr Albert Starr, ως Visiting Professor. Εκεί, το ταλέντο 
του σύγχρονου «Τάλου» βρίσκει πρόσφορο έδαφος και απογειώ-
νεται. «Μια συζήτηση που έκανα µε τον Albert Starr έµελλε να 
γεννήσει την ιδέα. Μιλούσαµε για τις µετατροπές που έπρεπε να 
κάνει για να υπάρξει βελτίωση στην βαλβίδα του. Μια µέρα, λοιπόν, 
οδηγώντας προς το νοσοκοµείο, ήρθε η έµπνευση. Σκέφτηκα πως 
χρειαζόµασταν µια βιολογική βαλβίδα, που να προέρχεται από ένα 
ζώο µε σχεδόν ίδια ανατοµία µε αυτή του ανθρώπου και να έχει 
φυσικά πολύ καλή υδροδυναµική συµπεριφορά. Θα µπορούσαν να 
είναι τα θαλάσσια θηλαστικά, είπα στον εαυτό µου, τα οποία όταν 
καταδύονται, η εξωτερική πίεση αυξάνεται έως και δέκα φορές 
παραπάνω από το συνηθισµένο, άρα οι βαλβίδες τους θα πρέπει να 
είναι καλές ώστε να αντέχουν την πίεση στην κυκλοφορία…».

   Το 1992, βρίσκει τον Α. Αγάθο να µοιράζεται ανάµεσα στο 
«Baystate Medical Center» του Springfield της Μασαχουσέτης, 
όπου εργάζεται ως Καρδιοχειρουργός και στα εργαστήρια του 
Πανεπιστηµίου του Oregon, όπου πειραµατίζεται σε πρωτόκολλα 
µελέτης και σύγκρισης µεταξύ φάλαινας, δελφινιού και φώκιας. 
Καταλήγει στο γεγονός ότι, η βαλβίδα της φώκιας κρίνεται άριστα 
εµφυτεύσιµη στους ανθρώπους, καθώς η ανατοµία της παρουσιά-
ζει µεγάλη συνάφεια µε την ανθρώπινη. «Μετά την ανακάλυψη 
αυτή, εντάχθηκα σε ένα ερευνητικό πρόγραµµα στον Καναδά, όπου 
η κυβέρνηση έψαχνε να βρει τρόπους, ώστε να ελέγξει τον 
πληθυσµό της φώκιας. Η έρευνά µας βρίσκεται στο Face ΙΙΙ, όπου 
µπορεί το πρωτόκολλο να δοκιµαστεί πια στον άνθρωπο…». 
Δεκατρία ολόκληρα χρόνια περνούν σε Αγγλία και Αµερική, µέχρι 
την στιγµή που ο Α. Αγάθος παίρνει την µεγάλη απόφαση: να 
επιστρέψει στην Ελλάδα. «Δεν ξέρω ακόµη γιατί ένιωσα αυτή την 
παρόρµηση να επιστρέψω. Το έκανα, αν και σήµερα, αν καλούµουν 
να πάρω την ίδια απόφαση, δεν θα το έκανα. Ξεκίνησα µε την οµά-
δα µου, το 1996, στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Υγεία», όπου και 
παρέµεινα για δυο χρόνια…». 

   Η «ξενόφερτη» ιδιοσυγκρασία του µοιάζει να µην µπορεί να 
υπάρξει στο περιβάλλον του εν λόγω νοσοκοµείου και ο Α. Αγάθος 
ξεκινά την συνεργασία του µε την Ιδιωτική Κλινική «Απολλώνειο». 
«Τα πράγµατα εδώ ήταν ακριβώς όπως τα φανταζόµουν. Έκτοτε, µε 
διακοπή ενός έτους, όταν το Θεραπευτήριο εξαγοράστηκε από τον 
Όµιλο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» και συνεργάστηκα µε το Ιδιωτικό 
Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική Αθηνών», παραµένω εδώ, πλήρως 
ικανοποιηµένος. Μάλιστα, θα έλεγα, ότι ο δείκτης δυσκολίας των 
εγχειρήσεων που διενεργούνται στην χώρα µας και που κι εγώ 
πραγµατοποιώ είναι µακράν µεγαλύτερος από αυτόν στην Αµερική ή 
στην Αγγλία, όπου εργάστηκα κι έχω ιδία άποψη…».
Μάχιµος στην κλινική πράξη, αλλά και στην έρευνα, ο Α. Αγάθος 
δοκιµάζει τις αντοχές του ανάµεσα σε Αθήνα και Καναδά, µε 
σκοπό να προσφέρει τόσο σε επίπεδο καθηµερινής άσκησης της 
Καρδιοχειρουργικής, όσο και σε επίπεδο έρευνας. Με µια κοινή 
συνιστώσα: την ποιότητα και την απόδοση. Ακόµη και αν για τα 
χαρίσµατά του αυτά, ενδέχεται να «γκρεµιστεί» από τα «τείχη της 
Ακρόπολης»… «Στο «σύστηµα» που λειτουργεί στην Ελλάδα δεν 
κατάφερα να ενταχθώ ποτέ. Δεν µπόρεσα να ακολουθήσω τις περί-
εργες αυτές «διαδικασίες» που συνηθίζονταν και συνηθίζονται για 
να αναδειχθώ. Ξέρετε, υπήρξα πρωταθλητής νέων στην κολύµβηση 
και ασηµένιος παγκόσµιος πρωταθλητής στο ψαροντούφεκο. Στον 
αθλητισµό, µαθαίνεις το fair play. Αυτό που µε ενδιαφέρει πια, είναι 
να καταφέρω να ολοκληρώσω την έρευνά µου. Δυστυχώς, το ενδε-
χόµενο αυτό, το να µπορέσουµε δηλαδή να τεκµηριώσουµε ότι µια 
βαλβίδα φώκιας µπορεί να λειτουργήσει ως το πλέον βιολογικό 
µόσχευµα στον άνθρωπο αφήνει αδιάφορες τις εταιρείες που προ-
τιµούν τη χρήση µηχανικών βαλβίδων, διότι δεν χρηµατοδοτείται. 
Είµαστε στάσιµοι, αλλά ελπίζω…». 
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   Το σύµβολο του Τροχού της Τύχης αποτελεί αιώνες τώρα ένα 
από τα σηµαντικότερα µυστηριώδη αλληγορικά σχήµατα, που 
εξυπηρέτησαν επιτυχώς την ανάγκη συνένωσης της φαντασιακής 
ικανότητας του ανθρώπου µε τον γενικότερο ψυχισµό του. 
Σύµβολο ευκινησίας, περιστροφής και χρόνου, ο Τροχός της 
Τύχης συµβόλιζε και συµβολίζει τον αέναο κύκλο των 
µεταπτώσεων της ζωής, την αναγέννηση και την πτώση, τον 
ορθολογισµό, την αντίληψη και την πρόοδο, τον έλεγχο των 
παθών και τη χρήση της δύναµης του µυαλού, το νόµο της δράσης 
και της αντίδρασης, την ακµή και την παρακµή. Σε µια από τις 
καλύτερες απεικονίσεις του συµβόλου, σε αυτή του Gregor Reisch 
στο έργο του «Margarita Philosophica», ο άξονας ονοµατίζεται ως 
η ουσία της ζωής και οι ακτίνες του τροχού το γινόµενό της, ενώ 
πάνω τους φέρουν κατά σειρά ένα σπουδαίο µήνυµα: Θα 
βασιλέψω… Βασιλεύω… Έχω βασιλέψει… Δεν έχω βασίλειο... 

   Ο σταθερός άξονας στη ζωή του Γεώργιου Τζίφα είναι η 
οικογένεια του. Μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου η ουσία 
συνδέεται µε την απλότητα, όπου η δηµιουργία συνίσταται από 
καθηµερινές πράξεις επιβίωσης, όπου το όνειρο ενός «βασιλείου» 
σηµατοδοτείται από το πραγµατικό και όχι το εντυπωσιακό… 
«Γεννήθηκα το 1946 σε ένα χωριό της Ηλείας, τον Κοσκινά. 
Οι γονείς µου υπήρξαν άνθρωποι της επιβίωσης και µαζί τους 
µάθαµε την σηµασία του να αγωνίζεσαι για να αποκτήσεις 
οτιδήποτε. Τίποτα δεν ήταν εύκολο… Οι δυσκολίες, όµως, 
«έτρεφαν» τα όνειρά µας…». 
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Τζίφας

O Γεώργιος Τζίφας,
µε µέλη της οµάδας 
του «Ευαγγελισµού»

Γεώργιος    Το 1964, ο Γ. Τζίφας αρχίζει να περπατά στον τροχό της δικής 
του τύχης… Εισάγεται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών εκπληρώνοντας 
έναν εφηβικό πόθο. «Ήµουν στην εφηβεία, όταν γνώρισα για πρώτη 
φορά γιατρό στη ζωή µου. Στα µάτια φάνηκε ως «υπεράνθρωπος», 
από την στιγµή που µπορούσε να προσφέρει ίαση σε έναν άνθρωπο 
που την χρειάζονταν. Η επιλογή της Ιατρικής έγινε στόχος…». Το 
«βασίλειο» αρχίζει να δηµιουργείται και το όνειρο του Γ. Τζίφα να 
«βασιλέψει» στην κοινωνική ανέλιξη και επιτυχία αρχίζει να κινεί-
ται στην περιφέρεια του τροχού… Πρώτα η αποφοίτηση από το 
Πανεπιστήµιο, µετά η θητεία του ως αγροτικός Ιατρός στα Γιάννε-
να, αργότερα η ολοκλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσε-
ων… 
   
   Το 1974 βρίσκεται πια σε εκείνο το σηµείο του τροχού που 
σηµατοδοτεί και την έναρξη της ειδίκευσής του. «Τη Χειρουργική 
την επέλεξα ως φοιτητής. Με γοήτευσε… Έλαβα ειδικότητα Γενικού 
Χειρουργού το 1978, από το «Τζάνειο» Νοσοκοµείο Πειραιά, όπου 
εργάστηκα στην περίφηµη κλινική της εποχής µε Διευθυντή τον Γ. 
Αυλάµη, ενός από τους θεµελιωτές της Χειρουργικής στην χώρα 
µας…». Κίνηση βέβαια χωρίς γεγονότα που ενίοτε ξεπερνούν την 
ίδια την ανθρώπινη φύση δεν υφίσταται… Άλλωστε, αυτά τα 
γεγονότα είναι που ορίζουν και τις εξελίξεις… Ένα τέτοιο συµβάν 
ζει ο Γ. Τζίφας ως ειδικευόµενος Θωρακοχειρουργός στο Γενικό 
Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας… «Ένα απόγευµα µας έφεραν δύο 
νεαρά παιδιά, τραυµατισµένα σε τροχαίο. Το ένα είχε εµφανείς 
εξωτερικές κακώσεις, το άλλο όχι. Έβγαλα µια ακτινογραφία θώρα-
κος και είδα ότι υπήρχε εσωτερική αιµορραγία. Ενηµέρωσα τον 
Επιµελητή για το περιστατικό κι ετοιµάσαµε το χειρουργείο. Μετά 
από ώρα, προσπαθώντας να εξηγήσουµε την αιµορραγία, συνειδη-
τοποιήσαµε ότι επρόκειτο για ρήξη στην καρδιά του. Έκανα ένα 
ράµµα και η καρδιά πήρε µπροστά. Την εποχή εκείνη, ήταν το 13ο 
περιστατικό στον κόσµο που επέζησε ύστερα από ρήξη καρδιάς…». 
Το γεγονός ορίζει το επόµενο σηµείο του τροχού. Την Καρδιοχει-
ρουργική. Το 1981, αφού ολοκληρώνει τα χρόνια ειδίκευσης στην 
Θωρακοχειρουργική κατευθύνεται στο Λονδίνο, όπου ειδικεύεται 
στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του «The London Hospital» µε 
Διευθυντή τον T. Lewis… 

   Έχοντας δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις και φροντίζοντας πάντα 
να µην αποµακρύνεται από τον «άξονα» του τροχού που τον δένει 
µε τις αξίες του παρελθόντος, το 1984 ο Γ. Τζίφας επιστρέφει 
στην Ελλάδα για να πορευτεί προς το «Βασιλεύω»… Για δυο χρό-
νια εργάζεται στο Νοσοκοµείο «Σωτηρία», όπου ο Καθηγητής 
Φώτιος Παναγόπουλος επιχειρεί τη δηµιουργία Καρδιοχειρουργι-
κού Τµήµατος. Η έναρξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας φέρνει 
και την κατάργηση της εν λόγω κλινικής, αλλά και την ένταξή του 
Γ. Τζίφα στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» µε θέση Επιµελητή Α' 
στην Καρδιοχειρουργική Κλινική που διευθύνει ο Φ. Παναγόπου-
λος. 

   «Βρεθήκαµε στο κενό… Δεν υπήρχε καµία οργάνωση, κανένας 
εξοπλισµός παρά το γεγονός ότι είχε ξεκινήσει η Καρδιοχειρουργική 
στο νοσοκοµείο χρόνια πριν. Όλα γίνονταν µε κόπο και µε δυσκο-
λία…». Παρά τις δυσκολίες, ο Γ. Τζίφας φαίνεται να πατά σταθερά 
στον τροχό της τύχης του… Το 1991, µάλιστα, αναλαµβάνει θέση 
Διευθυντή της Κλινικής… Μοιάζει να µην συνειδητοποιεί όµως τη 
«ρευστότητα» της κίνησης… «Είχα επιστρέψει από το Missouri των 
Η.Π.Α., όπου είχα παρακολουθήσει πρόγραµµα µεταµοσχεύσεων και 
ήµουν πια Διευθυντής της κλινικής. Οργάνωσα λοιπόν να κάνω την 
πρώτη µεταµόσχευση πνεύµονα στην Ελλάδα. Είχαµε βρει τον 
ασθενή που έπρεπε να κάνει τη µεταµόσχευση και είχα αναφέρει 
στην υπηρεσία ότι ζητούσαµε µόσχευµα. Όταν αυτό βρέθηκε, 
καλέσαµε τον ασθενή για να προχωρήσουµε µε τη µεταµόσχευση. 
Όλα ήταν έτοιµα, όταν η Αναισθησιολόγος αρνήθηκε να συµµετάσχει 
στο χειρουργείο, επικαλούµενη έλλειψη εµπειρίας. Για µένα ήταν 
η αρχή του τέλους µε το εν λόγω νοσοκοµείο…». Ένα χρόνο αργό-
τερα, ο Γ. Τζίφας «εγκαταλείπει» το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» 
και αναζητά να «πατήσει» σε ένα πιο υποσχόµενο σηµείο του 
τροχού… Από το 1992 έως και το 2003 εργάζεται ως συνεργάτης 
Καρδιοχειρουργός διαδοχικά στα Ιδιωτικά Θεραπευτήρια 
«Απολλώνιο», «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» και «Ερρίκος Ντυνάν», 
µέχρι την στιγµή που η αναζήτησή του µοιάζει να τελειώνει… «Το 
2003 ξεκίνησε η συνεργασία µου µε το «ΙΑΣΩ GENERAL». Κλήθηκα 
να οργανώσω τη νεοϊδρυθείσα κλινική, καθώς ήµουν ο πρώτος 
Καρδιοχειρουργός που συνεργάστηκε µε το εν λόγω θεραπευτήριο. 
Στις 13 Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς, πραγµατοποιήσαµε εκεί 
το πρώτο περιστατικό στην ιστορία του ιδρύµατος…». Έκτοτε, ο 
Γ. Τζίφας παραµένει σταθερά στο ίδιο σηµείο του τροχού… 
Η συνεργασία του µε το «ΙΑΣΩ GENERAL» έγινε πια άξονας της 
ζωής του, άξονας που συνδέεται µε την προσωπική καταξίωση και 
επιτυχία…     

Η πορεία του Γ. Τζίφα στον δικό του Τροχό της Τύχης συνεχίζε-
ται… Ο ίδιος έχει συµφιλιωθεί µε τον χρόνο, την κίνηση, τον αέναο 
κύκλο των µεταπτώσεων, τις αναγεννήσεις και τις πτώσεις που 
ελλοχεύουν καθώς η ζωή του αιωρείται στην επιφάνεια του τρο-
χού… Έχει τον ορθολογισµό να 
γνωρίζει πως η σταθερότητα δεν είναι 
παρά µια ψευδαίσθηση, έχει τη δύναµη 
να χρησιµοποιεί το µυαλό του ώστε να 
διατηρείται ζωντανός στον άξονα του 
«βασιλεύω», τον αυτοέλεγχο και την 
εµπειρία να γνωρίζει πως κάθε δράση 
έχει και αντίδραση, κάθε ακµή και 
παρακµή… Είναι πια έτοιµος να µπορεί 
να πει «Έχω βασιλέψει», χωρίς αυτό να 
διαταράξει στιγµή το «βασίλειο» της 
ζωής του… 

Επί του πιεστηρίου:
Ο Γ. Τζίφας έδωσε τη συνέντευξη το 2010,
ως συνεργάτης του Ϊασώ - General».
Έκτοτε, εργάστηκε για ένα εξάµηνο
στην «Κεντρική Κλινική», ενώ το 2011
επανήλθε στο «Ιατρικό Ψυχικού»
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   Το σύµβολο του Τροχού της Τύχης αποτελεί αιώνες τώρα ένα 
από τα σηµαντικότερα µυστηριώδη αλληγορικά σχήµατα, που 
εξυπηρέτησαν επιτυχώς την ανάγκη συνένωσης της φαντασιακής 
ικανότητας του ανθρώπου µε τον γενικότερο ψυχισµό του. 
Σύµβολο ευκινησίας, περιστροφής και χρόνου, ο Τροχός της 
Τύχης συµβόλιζε και συµβολίζει τον αέναο κύκλο των 
µεταπτώσεων της ζωής, την αναγέννηση και την πτώση, τον 
ορθολογισµό, την αντίληψη και την πρόοδο, τον έλεγχο των 
παθών και τη χρήση της δύναµης του µυαλού, το νόµο της δράσης 
και της αντίδρασης, την ακµή και την παρακµή. Σε µια από τις 
καλύτερες απεικονίσεις του συµβόλου, σε αυτή του Gregor Reisch 
στο έργο του «Margarita Philosophica», ο άξονας ονοµατίζεται ως 
η ουσία της ζωής και οι ακτίνες του τροχού το γινόµενό της, ενώ 
πάνω τους φέρουν κατά σειρά ένα σπουδαίο µήνυµα: Θα 
βασιλέψω… Βασιλεύω… Έχω βασιλέψει… Δεν έχω βασίλειο... 

   Ο σταθερός άξονας στη ζωή του Γεώργιου Τζίφα είναι η 
οικογένεια του. Μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου η ουσία 
συνδέεται µε την απλότητα, όπου η δηµιουργία συνίσταται από 
καθηµερινές πράξεις επιβίωσης, όπου το όνειρο ενός «βασιλείου» 
σηµατοδοτείται από το πραγµατικό και όχι το εντυπωσιακό… 
«Γεννήθηκα το 1946 σε ένα χωριό της Ηλείας, τον Κοσκινά. 
Οι γονείς µου υπήρξαν άνθρωποι της επιβίωσης και µαζί τους 
µάθαµε την σηµασία του να αγωνίζεσαι για να αποκτήσεις 
οτιδήποτε. Τίποτα δεν ήταν εύκολο… Οι δυσκολίες, όµως, 
«έτρεφαν» τα όνειρά µας…». 

Διευθυντεύων Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» (1991-1992)
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Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Ψυχικού» 
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Τζίφας

O Γεώργιος Τζίφας,
µε µέλη της οµάδας 
του «Ευαγγελισµού»

Γεώργιος    Το 1964, ο Γ. Τζίφας αρχίζει να περπατά στον τροχό της δικής 
του τύχης… Εισάγεται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών εκπληρώνοντας 
έναν εφηβικό πόθο. «Ήµουν στην εφηβεία, όταν γνώρισα για πρώτη 
φορά γιατρό στη ζωή µου. Στα µάτια φάνηκε ως «υπεράνθρωπος», 
από την στιγµή που µπορούσε να προσφέρει ίαση σε έναν άνθρωπο 
που την χρειάζονταν. Η επιλογή της Ιατρικής έγινε στόχος…». Το 
«βασίλειο» αρχίζει να δηµιουργείται και το όνειρο του Γ. Τζίφα να 
«βασιλέψει» στην κοινωνική ανέλιξη και επιτυχία αρχίζει να κινεί-
ται στην περιφέρεια του τροχού… Πρώτα η αποφοίτηση από το 
Πανεπιστήµιο, µετά η θητεία του ως αγροτικός Ιατρός στα Γιάννε-
να, αργότερα η ολοκλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσε-
ων… 
   
   Το 1974 βρίσκεται πια σε εκείνο το σηµείο του τροχού που 
σηµατοδοτεί και την έναρξη της ειδίκευσής του. «Τη Χειρουργική 
την επέλεξα ως φοιτητής. Με γοήτευσε… Έλαβα ειδικότητα Γενικού 
Χειρουργού το 1978, από το «Τζάνειο» Νοσοκοµείο Πειραιά, όπου 
εργάστηκα στην περίφηµη κλινική της εποχής µε Διευθυντή τον Γ. 
Αυλάµη, ενός από τους θεµελιωτές της Χειρουργικής στην χώρα 
µας…». Κίνηση βέβαια χωρίς γεγονότα που ενίοτε ξεπερνούν την 
ίδια την ανθρώπινη φύση δεν υφίσταται… Άλλωστε, αυτά τα 
γεγονότα είναι που ορίζουν και τις εξελίξεις… Ένα τέτοιο συµβάν 
ζει ο Γ. Τζίφας ως ειδικευόµενος Θωρακοχειρουργός στο Γενικό 
Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας… «Ένα απόγευµα µας έφεραν δύο 
νεαρά παιδιά, τραυµατισµένα σε τροχαίο. Το ένα είχε εµφανείς 
εξωτερικές κακώσεις, το άλλο όχι. Έβγαλα µια ακτινογραφία θώρα-
κος και είδα ότι υπήρχε εσωτερική αιµορραγία. Ενηµέρωσα τον 
Επιµελητή για το περιστατικό κι ετοιµάσαµε το χειρουργείο. Μετά 
από ώρα, προσπαθώντας να εξηγήσουµε την αιµορραγία, συνειδη-
τοποιήσαµε ότι επρόκειτο για ρήξη στην καρδιά του. Έκανα ένα 
ράµµα και η καρδιά πήρε µπροστά. Την εποχή εκείνη, ήταν το 13ο 
περιστατικό στον κόσµο που επέζησε ύστερα από ρήξη καρδιάς…». 
Το γεγονός ορίζει το επόµενο σηµείο του τροχού. Την Καρδιοχει-
ρουργική. Το 1981, αφού ολοκληρώνει τα χρόνια ειδίκευσης στην 
Θωρακοχειρουργική κατευθύνεται στο Λονδίνο, όπου ειδικεύεται 
στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του «The London Hospital» µε 
Διευθυντή τον T. Lewis… 

   Έχοντας δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις και φροντίζοντας πάντα 
να µην αποµακρύνεται από τον «άξονα» του τροχού που τον δένει 
µε τις αξίες του παρελθόντος, το 1984 ο Γ. Τζίφας επιστρέφει 
στην Ελλάδα για να πορευτεί προς το «Βασιλεύω»… Για δυο χρό-
νια εργάζεται στο Νοσοκοµείο «Σωτηρία», όπου ο Καθηγητής 
Φώτιος Παναγόπουλος επιχειρεί τη δηµιουργία Καρδιοχειρουργι-
κού Τµήµατος. Η έναρξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας φέρνει 
και την κατάργηση της εν λόγω κλινικής, αλλά και την ένταξή του 
Γ. Τζίφα στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» µε θέση Επιµελητή Α' 
στην Καρδιοχειρουργική Κλινική που διευθύνει ο Φ. Παναγόπου-
λος. 

   «Βρεθήκαµε στο κενό… Δεν υπήρχε καµία οργάνωση, κανένας 
εξοπλισµός παρά το γεγονός ότι είχε ξεκινήσει η Καρδιοχειρουργική 
στο νοσοκοµείο χρόνια πριν. Όλα γίνονταν µε κόπο και µε δυσκο-
λία…». Παρά τις δυσκολίες, ο Γ. Τζίφας φαίνεται να πατά σταθερά 
στον τροχό της τύχης του… Το 1991, µάλιστα, αναλαµβάνει θέση 
Διευθυντή της Κλινικής… Μοιάζει να µην συνειδητοποιεί όµως τη 
«ρευστότητα» της κίνησης… «Είχα επιστρέψει από το Missouri των 
Η.Π.Α., όπου είχα παρακολουθήσει πρόγραµµα µεταµοσχεύσεων και 
ήµουν πια Διευθυντής της κλινικής. Οργάνωσα λοιπόν να κάνω την 
πρώτη µεταµόσχευση πνεύµονα στην Ελλάδα. Είχαµε βρει τον 
ασθενή που έπρεπε να κάνει τη µεταµόσχευση και είχα αναφέρει 
στην υπηρεσία ότι ζητούσαµε µόσχευµα. Όταν αυτό βρέθηκε, 
καλέσαµε τον ασθενή για να προχωρήσουµε µε τη µεταµόσχευση. 
Όλα ήταν έτοιµα, όταν η Αναισθησιολόγος αρνήθηκε να συµµετάσχει 
στο χειρουργείο, επικαλούµενη έλλειψη εµπειρίας. Για µένα ήταν 
η αρχή του τέλους µε το εν λόγω νοσοκοµείο…». Ένα χρόνο αργό-
τερα, ο Γ. Τζίφας «εγκαταλείπει» το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» 
και αναζητά να «πατήσει» σε ένα πιο υποσχόµενο σηµείο του 
τροχού… Από το 1992 έως και το 2003 εργάζεται ως συνεργάτης 
Καρδιοχειρουργός διαδοχικά στα Ιδιωτικά Θεραπευτήρια 
«Απολλώνιο», «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» και «Ερρίκος Ντυνάν», 
µέχρι την στιγµή που η αναζήτησή του µοιάζει να τελειώνει… «Το 
2003 ξεκίνησε η συνεργασία µου µε το «ΙΑΣΩ GENERAL». Κλήθηκα 
να οργανώσω τη νεοϊδρυθείσα κλινική, καθώς ήµουν ο πρώτος 
Καρδιοχειρουργός που συνεργάστηκε µε το εν λόγω θεραπευτήριο. 
Στις 13 Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς, πραγµατοποιήσαµε εκεί 
το πρώτο περιστατικό στην ιστορία του ιδρύµατος…». Έκτοτε, ο 
Γ. Τζίφας παραµένει σταθερά στο ίδιο σηµείο του τροχού… 
Η συνεργασία του µε το «ΙΑΣΩ GENERAL» έγινε πια άξονας της 
ζωής του, άξονας που συνδέεται µε την προσωπική καταξίωση και 
επιτυχία…     

Η πορεία του Γ. Τζίφα στον δικό του Τροχό της Τύχης συνεχίζε-
ται… Ο ίδιος έχει συµφιλιωθεί µε τον χρόνο, την κίνηση, τον αέναο 
κύκλο των µεταπτώσεων, τις αναγεννήσεις και τις πτώσεις που 
ελλοχεύουν καθώς η ζωή του αιωρείται στην επιφάνεια του τρο-
χού… Έχει τον ορθολογισµό να 
γνωρίζει πως η σταθερότητα δεν είναι 
παρά µια ψευδαίσθηση, έχει τη δύναµη 
να χρησιµοποιεί το µυαλό του ώστε να 
διατηρείται ζωντανός στον άξονα του 
«βασιλεύω», τον αυτοέλεγχο και την 
εµπειρία να γνωρίζει πως κάθε δράση 
έχει και αντίδραση, κάθε ακµή και 
παρακµή… Είναι πια έτοιµος να µπορεί 
να πει «Έχω βασιλέψει», χωρίς αυτό να 
διαταράξει στιγµή το «βασίλειο» της 
ζωής του… 

Επί του πιεστηρίου:
Ο Γ. Τζίφας έδωσε τη συνέντευξη το 2010,
ως συνεργάτης του Ϊασώ - General».
Έκτοτε, εργάστηκε για ένα εξάµηνο
στην «Κεντρική Κλινική», ενώ το 2011
επανήλθε στο «Ιατρικό Ψυχικού»
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Επιστηµονικός Διευθυντής Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού»

Βασίλειος
Φωτόπουλος

   «Είχα πολύ όµορφα και ήρεµα παιδικά και σχολικά χρόνια, στο 
Κοπανάκι Μεσσηνίας, όπου και γεννήθηκα… Λίγο πριν τις Πανελλή-
νιες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο, βρέθηκα αντιµέ-
τωπος µε το πρώτο µεγάλο δίληµµα της ζωής µου… Πολυτεχνείο ή 
Ιατρική… Τελικά, επέλεξα το δεύτερο… Τύχη ή απλά πρακτική 
απόφαση, αυτό δεν µπορώ να το απαντήσω ακόµη…»  

   «Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής µου θητείας, βρέθηκα στην 
Πνευµονολογική Κλινική του Νοσοκοµείου «414 Νοσηµάτων Θώ-
ρακος» στην Παλιά Πεντέλη… Θα µπορούσα να είχα παραµείνει εκεί 
και να ολοκληρώσω την ειδικότητα της Παθολογίας σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα, όµως επέλεξα να αποχωρήσω… Ένιωθα ότι είχα 
βαρεθεί, ότι αυτή η ειδικότητα δεν µε ενέπνεε… Μετά από λίγο 
διάστηµα, ήµουν πια στο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας», ξεκινώντας 
ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική…»     

   «Μετά το τέλος της ειδικότητας κι ενώ εργαζόµουν ως Γενικός 
Χειρουργός στον ιδιωτικό τοµέα, έµαθα τυχαία –µέσω µιας σχετικής 
ανακοίνωσης σε εφηµερίδα του Ιατρικού Συλλόγου- για µια 
υποτροφία του ιδρύµατος «Favaloro Foundation», που εδρεύει στην 
Αργεντινή… Η υποτροφία δίνονταν σε Έλληνα Χειρουργό, µε σκοπό 
να εκπαιδευτεί στην Καρδιοχειρουργική… Επιλέχθηκα ανάµεσα σε 
είκοσι συνυποψηφίους… Ποτέ πριν δεν είχα σκεφτεί την Καρδιοχει-
ρουργική µέχρι εκείνη τη στιγµή…» 

Τόπος γέννησης, Κοπανάκι Μεσσηνίας, 13 - 6 - 1953
Ιατρική Σχολή «Καποδιστριακό» Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1972 - 1979
Στρατιωτική θητεία, Νοσοκοµείο «414 Νοσηµάτων Θώρακος»,
Παλιά Πεντέλη, 1980 - 1982
Υπηρεσία Yπαίθρου, 1982 - 1983
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Γενικό Κρατικό 
Νίκαιας», Πειραιάς, 1985 - 1988
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσηλευτικό Ίδρυµα 
«Favaloro Foundation», Μπουένος Άιρες, Αργεντινή, 1989 - 1994
Μετεκπαίδευση στο Νοσοκοµείο «King Faisal Hospital», Riyadh, 
Σαουδική Αραβία, 1994 - 1997
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Μάναµα, 
Μπαχρέιν, 1997 - 1998
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 1998 - 1999
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», 1999 - σήµερα

Βιογραφικό

Δηµήτριος
Τσούπης

Συνεργάτης-Διευθυντής Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού»

   «Η µουσική έπαιζε πάντα σπουδαίο ρόλο στη ζωή µου… Αποφοί-
τησα από το πρότυπο Μουσικό Γυµνάσιο της Ζωσιµαίας Ιωαννίνων, 
µε επαίνους στη ζωγραφική, τη µουσική και πρωτιές στους αθλητι-
κούς αγώνες… Ίσως γι' αυτό επέλεξα την Ιατρική… Θεωρώ πως 
είναι η ύψιστη τέχνη…»  

  «Ως πρωτοετής φοιτητής ακόµη, ήξερα πως θα γινόµουν Χειρουρ-
γός… Μόνο Χειρουργός, τίποτα άλλο… Τότε, σκεφτόµουν και τη 
Νευροχειρουργική, εκτός από την Καρδιοχειρουργική… Είναι αδιαµ-
φισβήτητα, οι πιο δύσκολες ειδικότητες… Μάλιστα, στάθηκα και 
τυχερός, καθώς κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής µου θητείας, στο 
Νοσοκοµείο της Αεροπορίας, είχα βρεθεί ως βοηθός στο πλευρό 
του Νευροχειρουργού Γ. Τσαπρούνη, σε αρκετά χειρουργεία… Ήταν 
µαγικές αυτές οι εµπειρίες για ένα τελειόφοιτο…» 

   «Ειδικεύτηκα σε µια ιστορική κλινική… Στο Νοσοκοµείο «Ιπποκρά-
τειο», δίπλα στον Εµµανουήλ Χλαπουτάκη και τον Ιωάννη Νοµικό… 
Μαζί µε τον Δηµήτρη Ζαρκαλή, ήµασταν οι µόνοι ειδικευόµενοι τότε 
που χειρουργούσαµε καρδιές, µε τη βοήθεια του Διευθυντή µας, 
Ιωάννη Παπαϊωάννου… Δεν ήταν θέµα τύχης, βέβαια… Όταν µας 
ενηµέρωσαν πως δεν ήµασταν έτοιµοι να πραγµατοποιούµε 
χειρουργεία, οργάνωσα τους υπόλοιπους ειδικευόµενους και 
στείλαµε επιστολή στον Πρόεδρο του Νοσοκοµείου… Ήµουν έτοιµος 
να φτάσω µέχρι το Υπουργείο Υγείας, αλλά δεν χρειάστηκε…»

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Ιωάννινα, 29 - 10 - 1958
Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών, 1977 - 1983
Στρατιωτική θητεία, 1983 - 1985
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο Ρόδου, 1984 - 1985
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Άγιος Σάββας», 
Αθήνα, 1985 - 1988
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», 
Αθήνα, 1988 - 1992
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Οµάδες 
Γεωργίου Μάκου, Μιχάλη Κανταρτζή, 1993 - 1994
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», 1994 - 2010
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ασκληπιείο», Ηράκλειο, 2010 - 2013
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», 2013 - σήµερα

   «Τα χρόνια στο Μπουένος Άιρες ήταν τα καλύτερα της ζωής µου… 
Είχα την τύχη να είµαι ο µοναδικός Έλληνας Καρδιοχειρουργός, 
µαθητής του Ren  Favaloro, µιας σπουδαίας προσωπικότητας, é
διεθνούς εµβέλειας… O R. Favaloro µε αγκάλιασε σαν παιδί του, όχι 
απλά σαν ειδικευόµενο… Τα περιστατικά ήταν αµέτρητα… Ατελείω-
τες ώρες στα χειρουργεία… Στα τρία χρόνια είχα πια ολοκληρώσει 
την ειδικότητα, αλλά έµεινα µαζί του, ως Associate Consultant…» 
 
   «Έφυγα από την Αργεντινή, κατόπιν παραίνεσης του R. Favaloro, 
µε σκοπό να µετεκπαιδευτώ… Με έστειλε ο ίδιος στο Βασιλικό 
Νοσοκοµείο του Ριάντ, στην Σαουδική Αραβία… Μετά από δυο χρό-
νια, λίγο πριν αποχωρήσω, βρέθηκε εκεί ο Sir Magdi Yakoub και 
αποφάσισα να παραµείνω για ακόµη δυο χρόνια… Κάναµε εγχειρή-
σεις, σπουδαία Καρδιοχειρουργική έρευνα… Θα έλεγα πως το εν 
λόγω ίδρυµα ήταν ιατρικός «παράδεισος»… Επιστήµονες από ολό-
κληρο τον κόσµο προσέφεραν κλινικό και ερευνητικό έργο…»

   «Μετά από ένα µικρό διάστηµα συνεργασίας στο Μπαχρέιν, απο-
φάσισα να επιστρέψω στην Ελλάδα… Η οικογένειά µου, άλλωστε, 
είχε ήδη γυρίσει πίσω… Η προσαρµογή δεν ήταν εύκολη για µένα 
στην Ελλάδα… Για καλή µου τύχη, ο Sir M. Yakoub, διαµεσολάβησε 
ώστε να έρθω σε επαφή µε τον Στέργιο Θεοδωρόπουλο… Ξεκίνησα, 
λοιπόν, µαζί του στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»… 
Λίγους µήνες αργότερα, µετακινήθηκα κι έκτοτε παραµένω στο 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», δηλώνοντας απόλυτα 
ικανοποιηµένος από αυτή τη συνεργασία…» 

   «Ο σοφός µαθαίνει από τα λάθη των άλλων… Με αυτή την πεποί-
θηση, πορεύτηκα και πορεύοµαι στη ζωή µου… Στην καριέρα µου, 
είδα ακόµη και «ιερά τέρατα» της Καρδιοχειρουργικής να κάνουν 
λάθη, λόγω υπερβολικής αυτοπεποίθησης… Όµως, κανείς µας δεν 
είναι τέλειος… Σηµασία έχει να είσαι ταπεινός… Η αλαζονεία τιµω-
ρείται αυστηρά…»

   «Με το πέρας της ειδίκευσης, ξεκίνησα την καριέρα µου στον ιδι-
ωτικό τοµέα… Αρχικά στην οµάδα του συµπατριώτη µου, Γεώργιου 
Μάκου, µετά µε την οµάδα του Μιχάλη Κανταρτζή και κατόπιν ως 
ανεξάρτητος Χειρουργός… Πήγα και στο Houston, για κάποιους 
µήνες, να µετεκπαιδευτώ στα θωρακοκοιλιακά ανευρύσµατα και για 
ένα διάστηµα στη Γερµανία να παρακολουθήσω Παιδοκαρδιοχει-
ρουργική… Ακολούθησε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού» 
µέχρι που βρέθηκα στην Κρήτη…» 

   «Ξεκίνησα την Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα στο Νοσηλευτή-
ριο «Ασκληπιείο» του Ηρακλείου, από το µηδέν… Εκπαίδευσα το 
προσωπικό, παρήγγειλα το µηχάνηµα εξωσωµατικής, τα εργαλεία, 
οργανώσαµε µια υπερσύγχρονη Μ.Ε.Θ. µε τον Θωµά Κελγιώργη… 
Πηγαίναµε πολύ καλά… Χειρουργούσαµε βαριά περιστατικά, 
άπορους αλλοδαπούς που πλήρωναν µόνο το ίδρυµα, ναρκοµανείς… 
Ο ανταγωνισµός αδυσώπητος… Καταγγελίες επί των καταγγελιών 
και προσπάθειες να µας κλείσουν… Δεν τα κατάφεραν… Έφυγα γιατί 
έφτασα στο σηµείο να πληρώνω υλικά από την τσέπη µου… Έβλεπα 
τη διοίκηση να µην ενδιαφέρεται πια… Δεν πήγαινε άλλο…»

   «Η Ιατρική βασίζεται στην παρατήρηση και την εµπειρία… Ο Καρ-
διοχειρουργός πρέπει να είναι εύστροφος, να βρίσκει λύσεις… 
Πρέπει, επίσης, να είναι κοινωνικά ευαίσθητος… Να χειρουργεί όταν 
πρέπει και µέχρι εκεί που φτάνουν οι δυνατότητές του… Αυτός ο 
υπέρµετρος εγωϊσµός ορισµένων συναδέλφων που νοµίζουν ότι 
µπορούν να χειρουργήσουν τα πάντα, είναι καταστροφικός… Οι 
Καρδιοχειρουργοί δεν είναι Θεοί…»

   «Απεχθάνοµαι την επιδειξιοµανία… Δεν νιώθω την ανάγκη του 
«φαίνεσθαι», δεν θέλω να είµαι στο προσκήνιο… Ξέρω ποιος είµαι 
και δεν µε ενδιαφέρει τι θα πουν οι άλλοι…Το µόνο που µε 
ενδιαφέρει είναι να είµαι καλά µε τον εαυτό µου και να χαίρω της 
εκτίµησης των ασθενών µου… Αφήνω το «φαίνεσθαι» σε όσους το 
έχουν ανάγκη…»
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Επιστηµονικός Διευθυντής Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού»

Βασίλειος
Φωτόπουλος

   «Είχα πολύ όµορφα και ήρεµα παιδικά και σχολικά χρόνια, στο 
Κοπανάκι Μεσσηνίας, όπου και γεννήθηκα… Λίγο πριν τις Πανελλή-
νιες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο, βρέθηκα αντιµέ-
τωπος µε το πρώτο µεγάλο δίληµµα της ζωής µου… Πολυτεχνείο ή 
Ιατρική… Τελικά, επέλεξα το δεύτερο… Τύχη ή απλά πρακτική 
απόφαση, αυτό δεν µπορώ να το απαντήσω ακόµη…»  

   «Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής µου θητείας, βρέθηκα στην 
Πνευµονολογική Κλινική του Νοσοκοµείου «414 Νοσηµάτων Θώ-
ρακος» στην Παλιά Πεντέλη… Θα µπορούσα να είχα παραµείνει εκεί 
και να ολοκληρώσω την ειδικότητα της Παθολογίας σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα, όµως επέλεξα να αποχωρήσω… Ένιωθα ότι είχα 
βαρεθεί, ότι αυτή η ειδικότητα δεν µε ενέπνεε… Μετά από λίγο 
διάστηµα, ήµουν πια στο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας», ξεκινώντας 
ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική…»     

   «Μετά το τέλος της ειδικότητας κι ενώ εργαζόµουν ως Γενικός 
Χειρουργός στον ιδιωτικό τοµέα, έµαθα τυχαία –µέσω µιας σχετικής 
ανακοίνωσης σε εφηµερίδα του Ιατρικού Συλλόγου- για µια 
υποτροφία του ιδρύµατος «Favaloro Foundation», που εδρεύει στην 
Αργεντινή… Η υποτροφία δίνονταν σε Έλληνα Χειρουργό, µε σκοπό 
να εκπαιδευτεί στην Καρδιοχειρουργική… Επιλέχθηκα ανάµεσα σε 
είκοσι συνυποψηφίους… Ποτέ πριν δεν είχα σκεφτεί την Καρδιοχει-
ρουργική µέχρι εκείνη τη στιγµή…» 

Τόπος γέννησης, Κοπανάκι Μεσσηνίας, 13 - 6 - 1953
Ιατρική Σχολή «Καποδιστριακό» Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1972 - 1979
Στρατιωτική θητεία, Νοσοκοµείο «414 Νοσηµάτων Θώρακος»,
Παλιά Πεντέλη, 1980 - 1982
Υπηρεσία Yπαίθρου, 1982 - 1983
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Γενικό Κρατικό 
Νίκαιας», Πειραιάς, 1985 - 1988
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσηλευτικό Ίδρυµα 
«Favaloro Foundation», Μπουένος Άιρες, Αργεντινή, 1989 - 1994
Μετεκπαίδευση στο Νοσοκοµείο «King Faisal Hospital», Riyadh, 
Σαουδική Αραβία, 1994 - 1997
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Μάναµα, 
Μπαχρέιν, 1997 - 1998
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 1998 - 1999
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», 1999 - σήµερα

Βιογραφικό

Δηµήτριος
Τσούπης

Συνεργάτης-Διευθυντής Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού»

   «Η µουσική έπαιζε πάντα σπουδαίο ρόλο στη ζωή µου… Αποφοί-
τησα από το πρότυπο Μουσικό Γυµνάσιο της Ζωσιµαίας Ιωαννίνων, 
µε επαίνους στη ζωγραφική, τη µουσική και πρωτιές στους αθλητι-
κούς αγώνες… Ίσως γι' αυτό επέλεξα την Ιατρική… Θεωρώ πως 
είναι η ύψιστη τέχνη…»  

  «Ως πρωτοετής φοιτητής ακόµη, ήξερα πως θα γινόµουν Χειρουρ-
γός… Μόνο Χειρουργός, τίποτα άλλο… Τότε, σκεφτόµουν και τη 
Νευροχειρουργική, εκτός από την Καρδιοχειρουργική… Είναι αδιαµ-
φισβήτητα, οι πιο δύσκολες ειδικότητες… Μάλιστα, στάθηκα και 
τυχερός, καθώς κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής µου θητείας, στο 
Νοσοκοµείο της Αεροπορίας, είχα βρεθεί ως βοηθός στο πλευρό 
του Νευροχειρουργού Γ. Τσαπρούνη, σε αρκετά χειρουργεία… Ήταν 
µαγικές αυτές οι εµπειρίες για ένα τελειόφοιτο…» 

   «Ειδικεύτηκα σε µια ιστορική κλινική… Στο Νοσοκοµείο «Ιπποκρά-
τειο», δίπλα στον Εµµανουήλ Χλαπουτάκη και τον Ιωάννη Νοµικό… 
Μαζί µε τον Δηµήτρη Ζαρκαλή, ήµασταν οι µόνοι ειδικευόµενοι τότε 
που χειρουργούσαµε καρδιές, µε τη βοήθεια του Διευθυντή µας, 
Ιωάννη Παπαϊωάννου… Δεν ήταν θέµα τύχης, βέβαια… Όταν µας 
ενηµέρωσαν πως δεν ήµασταν έτοιµοι να πραγµατοποιούµε 
χειρουργεία, οργάνωσα τους υπόλοιπους ειδικευόµενους και 
στείλαµε επιστολή στον Πρόεδρο του Νοσοκοµείου… Ήµουν έτοιµος 
να φτάσω µέχρι το Υπουργείο Υγείας, αλλά δεν χρειάστηκε…»

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Ιωάννινα, 29 - 10 - 1958
Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών, 1977 - 1983
Στρατιωτική θητεία, 1983 - 1985
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο Ρόδου, 1984 - 1985
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Άγιος Σάββας», 
Αθήνα, 1985 - 1988
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», 
Αθήνα, 1988 - 1992
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Οµάδες 
Γεωργίου Μάκου, Μιχάλη Κανταρτζή, 1993 - 1994
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», 1994 - 2010
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ασκληπιείο», Ηράκλειο, 2010 - 2013
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», 2013 - σήµερα

   «Τα χρόνια στο Μπουένος Άιρες ήταν τα καλύτερα της ζωής µου… 
Είχα την τύχη να είµαι ο µοναδικός Έλληνας Καρδιοχειρουργός, 
µαθητής του Ren  Favaloro, µιας σπουδαίας προσωπικότητας, é
διεθνούς εµβέλειας… O R. Favaloro µε αγκάλιασε σαν παιδί του, όχι 
απλά σαν ειδικευόµενο… Τα περιστατικά ήταν αµέτρητα… Ατελείω-
τες ώρες στα χειρουργεία… Στα τρία χρόνια είχα πια ολοκληρώσει 
την ειδικότητα, αλλά έµεινα µαζί του, ως Associate Consultant…» 
 
   «Έφυγα από την Αργεντινή, κατόπιν παραίνεσης του R. Favaloro, 
µε σκοπό να µετεκπαιδευτώ… Με έστειλε ο ίδιος στο Βασιλικό 
Νοσοκοµείο του Ριάντ, στην Σαουδική Αραβία… Μετά από δυο χρό-
νια, λίγο πριν αποχωρήσω, βρέθηκε εκεί ο Sir Magdi Yakoub και 
αποφάσισα να παραµείνω για ακόµη δυο χρόνια… Κάναµε εγχειρή-
σεις, σπουδαία Καρδιοχειρουργική έρευνα… Θα έλεγα πως το εν 
λόγω ίδρυµα ήταν ιατρικός «παράδεισος»… Επιστήµονες από ολό-
κληρο τον κόσµο προσέφεραν κλινικό και ερευνητικό έργο…»

   «Μετά από ένα µικρό διάστηµα συνεργασίας στο Μπαχρέιν, απο-
φάσισα να επιστρέψω στην Ελλάδα… Η οικογένειά µου, άλλωστε, 
είχε ήδη γυρίσει πίσω… Η προσαρµογή δεν ήταν εύκολη για µένα 
στην Ελλάδα… Για καλή µου τύχη, ο Sir M. Yakoub, διαµεσολάβησε 
ώστε να έρθω σε επαφή µε τον Στέργιο Θεοδωρόπουλο… Ξεκίνησα, 
λοιπόν, µαζί του στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»… 
Λίγους µήνες αργότερα, µετακινήθηκα κι έκτοτε παραµένω στο 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», δηλώνοντας απόλυτα 
ικανοποιηµένος από αυτή τη συνεργασία…» 

   «Ο σοφός µαθαίνει από τα λάθη των άλλων… Με αυτή την πεποί-
θηση, πορεύτηκα και πορεύοµαι στη ζωή µου… Στην καριέρα µου, 
είδα ακόµη και «ιερά τέρατα» της Καρδιοχειρουργικής να κάνουν 
λάθη, λόγω υπερβολικής αυτοπεποίθησης… Όµως, κανείς µας δεν 
είναι τέλειος… Σηµασία έχει να είσαι ταπεινός… Η αλαζονεία τιµω-
ρείται αυστηρά…»

   «Με το πέρας της ειδίκευσης, ξεκίνησα την καριέρα µου στον ιδι-
ωτικό τοµέα… Αρχικά στην οµάδα του συµπατριώτη µου, Γεώργιου 
Μάκου, µετά µε την οµάδα του Μιχάλη Κανταρτζή και κατόπιν ως 
ανεξάρτητος Χειρουργός… Πήγα και στο Houston, για κάποιους 
µήνες, να µετεκπαιδευτώ στα θωρακοκοιλιακά ανευρύσµατα και για 
ένα διάστηµα στη Γερµανία να παρακολουθήσω Παιδοκαρδιοχει-
ρουργική… Ακολούθησε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού» 
µέχρι που βρέθηκα στην Κρήτη…» 

   «Ξεκίνησα την Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα στο Νοσηλευτή-
ριο «Ασκληπιείο» του Ηρακλείου, από το µηδέν… Εκπαίδευσα το 
προσωπικό, παρήγγειλα το µηχάνηµα εξωσωµατικής, τα εργαλεία, 
οργανώσαµε µια υπερσύγχρονη Μ.Ε.Θ. µε τον Θωµά Κελγιώργη… 
Πηγαίναµε πολύ καλά… Χειρουργούσαµε βαριά περιστατικά, 
άπορους αλλοδαπούς που πλήρωναν µόνο το ίδρυµα, ναρκοµανείς… 
Ο ανταγωνισµός αδυσώπητος… Καταγγελίες επί των καταγγελιών 
και προσπάθειες να µας κλείσουν… Δεν τα κατάφεραν… Έφυγα γιατί 
έφτασα στο σηµείο να πληρώνω υλικά από την τσέπη µου… Έβλεπα 
τη διοίκηση να µην ενδιαφέρεται πια… Δεν πήγαινε άλλο…»

   «Η Ιατρική βασίζεται στην παρατήρηση και την εµπειρία… Ο Καρ-
διοχειρουργός πρέπει να είναι εύστροφος, να βρίσκει λύσεις… 
Πρέπει, επίσης, να είναι κοινωνικά ευαίσθητος… Να χειρουργεί όταν 
πρέπει και µέχρι εκεί που φτάνουν οι δυνατότητές του… Αυτός ο 
υπέρµετρος εγωϊσµός ορισµένων συναδέλφων που νοµίζουν ότι 
µπορούν να χειρουργήσουν τα πάντα, είναι καταστροφικός… Οι 
Καρδιοχειρουργοί δεν είναι Θεοί…»

   «Απεχθάνοµαι την επιδειξιοµανία… Δεν νιώθω την ανάγκη του 
«φαίνεσθαι», δεν θέλω να είµαι στο προσκήνιο… Ξέρω ποιος είµαι 
και δεν µε ενδιαφέρει τι θα πουν οι άλλοι…Το µόνο που µε 
ενδιαφέρει είναι να είµαι καλά µε τον εαυτό µου και να χαίρω της 
εκτίµησης των ασθενών µου… Αφήνω το «φαίνεσθαι» σε όσους το 
έχουν ανάγκη…»
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   «Ονειρευόµουν να γίνω Καρδιοχειρουργός από τα Γυµνασιακά 
µου χρόνια… Είχα παρακολουθήσει κάποιες ταινίες στην τηλεόραση 
και µε είχαν µαγέψει… Τελειώνοντας το Λύκειο, έφυγα για σπουδές 
στην Αγγλία… Έµεινα στο Southampton για µια διετία, αλλά δεν 
θέλησα να µείνω παραπάνω… Το περιβάλλον δεν ταίριαζε στην 
ιδιοσυγκρασία µου… Έτσι, βρέθηκα στη Ρουµανία, από όπου απο-
φοίτησα ανάµεσα στους αριστούχους… Αν και επί ηγεµονίας Τσα-
ουσέσκου, µε τη γενική κατάσταση πολύ δύσκολη, έµεινα διότι µου 
άρεσαν οι άνθρωποι… Η ατµόσφαιρα ήταν Βαλκάνια…»  

   «Ειδικεύτηκα στο πλευρό των Εµµανουήλ Χλαπουτάκη και Ιωάννη 
Παπαϊωάννου, στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», µε τους οποίους 
ανέπτυξα µια πολύ καλή σχέση… Στα χρόνια της ειδικότητας, τα 
καλοκαίρια, επισκεπτόµουν τον Καθηγητή Magdi Yakoub, στην 
Αγγλία, προετοιµάζοντας το έδαφος να βρεθώ κάποια στιγµή στην 
κλινική του… Τελικά τα κατάφερα…» 

  «Με την ολοκλήρωση της ειδικότητας, εντάχθηκα στο δυναµικό 
του Νοσοκοµείου «Harefield», σε θέση Senior Registrar… Στα 
χρόνια που ακολούθησαν, είχα την τιµή να βοηθώ τον M. Yakoub 
και στην ιδιωτική πρακτική, στο Νοσοκοµείο «Harley Clinic», όπου 
πραγµατοποιούσε από µεταµοσχεύσεις µέχρι χειρουργική παίδων… 
Η προσωπικότητά του µε είχε αγγίξει πολύ… Ας είναι ευλογηµένος 
για όσα µου έµαθε… Θα ήθελα να είχα περισσότερο χρόνο στην 
Αγγλία… Διατηρώ όµως εξαιρετικά δυνατές οικογενειακές σχέσεις 
και µε περίµεναν πολλά στην Ελλάδα… Έτσι, αποφάσισα να 
επιστρέψω…»

   «Η Ιατρική ήταν πάντα η αγάπη µου… Και αυτή την αγάπη, την 
οφείλω στον παππού µου, ο οποίος υπήρξε Χειρουργός-Γυναικο-
λόγος… Είχα την τύχη να µπαίνω στα χειρουργεία του παππού µου, 
αλλά και συναδέλφων του, ενώ ακόµη ήµουν Γυµνασιόπαιδο… Είχα 
µαγευτεί από τις ικανότητες, την προσήλωση, το περιβάλλον που 
έµοιαζε ιερό… Τελειώνοντας τη «Λεόντειο Σχολή», όπου φοιτούσα, 
έφυγα για σπουδές στην Ιταλία…»  

   «Η επιλογή της Καρδιοχειρουργικής έγινε επίσης πολύ νωρίς… 
Ήµουν ακόµη φοιτητής και γνωρίζοντας τον Διευθυντή Νευροχει-
ρουργικής του Νοσοκοµείου «Γ. Γεννηµατάς», Δηµήτριο Ρολόγη, 
έτυχε να βρεθώ στα χειρουργεία… Ήθελα να κάνω µια δύσκολη 
ειδικότητα… Η Χειρουργική είναι µάχιµη… Θα µπορούσε να µε κερ-
δίσει η Νευροχειρουργική, αλλά δεν υπέκυψα…» 

   «Γύρισα στην Ελλάδα, έχοντας λάβει και Ευρωπαϊκή άδεια άσκη-
σης επαγγέλµατος… Μετά το αγροτικό υπαίθρου και τη στρατιωτι-
κή θητεία, ξεκίνησα ειδικότητα στο Νοσοκοµείο «Σωτηρία» και 
κατόπιν στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο»… Ειδικευµένος Καρδιοχει-
ρουργός πια, έφυγα για µετεκπαίδευση στο Liverpool της Αγγλίας…»

   «Η ανάγκη µου να φύγω στο εξωτερικό συνδέεται µε την αναζή-
τηση περαιτέρω εµπειρίας και γνώσης… Στο Liverpool είχαν βρεθεί 
αρκετοί συνάδελφοι στο παρελθόν και είχαν µείνει ιδιαιτέρως 
ικανοποιηµένοι µε το επίπεδο Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας…

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Τόπος γέννησης, Aθήνα  26 - 10 - 1964
Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Southampton, Αγγλία, 1981 - 1983
Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Κλουζναπόκα, Ρουµανία, 1983 - 1989
Στρατιωτική θητεία, 1989 - 1991
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοσοκοµείο «ΚΑΤ», 
Αθήνα, 1991 - 1996
Διδακτορική Διατριβή, «Καποδιστριακό» Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1993
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», 
Αθήνα, 1996 - 1999
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ερρίκος Ντυνάν», 2002 - 2004
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Νοσηλευτήριο 
«Κεντρική Κλινική Αθηνών», 2005 - 2006
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «ΙΑΣΩ General», Αθήνα, 2006 - 2007
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», 2008 - σήµερα…

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 28 - 2 - 1966
Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ρώµης, Ιταλία, 1990 - 1997
Υπηρεσία Υπαίθρου, Οία, Σαντορίνη, 1997 - 1998
Στρατιωτική θητεία, 1998 - 2000
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «Σωτηρία», Αθήνα, 2000 - 2004
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 2004 - 2008
Μετεκπαίδευση στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Liverpool, 
Αγγλία, 2008 - 2010
Διδακτορική Διατριβή, «Καποδιστριακό» Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2011
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», 2011 - σήµερα…

Βήχος
Συνεργάτης-Διευθυντής Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού»Συνεργάτης-Διευθυντής Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού»
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   «Η πρώτη µου επαφή, µετά την επιστροφή µου, έγινε µε το Νοσο-
κοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» µε σκοπό να εργαστώ ως ανεξάρτητος 
Χειρουργός… Έµεινα εκεί για τρια χρόνια περίπου, όταν πια αποχώ-
ρησα για να αναλάβω θέση Διευθυντή στο Νοσηλευτήριο «Κεντρική 
Κλινική Αθηνών»… Ακολούθησαν συνεργασίες µε τα Νοσηλευτήρια 
«ΙΑΣΩ General» και «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», για να καταλήξω εδώ 
που είµαι σήµερα…» 

   «Θεωρώ µεγάλη µου τιµή που συνεργάζοµαι µε τον Καθηγητή 
Φώτη Παναγόπουλο… Είναι το «κόσµηµα» της οµάδας, συνηθίζω να 
λέω… Σπάνιος άνθρωπος µε µια έµφυτη αριστοκρατία…»

   «Εδώ και ενάµισι χρόνο, προχώρησα σε µια σηµαντική επένδυ-
ση… Είµαι ιδιοκτήτης του Διαγνωστικού Κέντρου «Βιοκυτταρική» 
στην Καισαριανή… Εκεί εξετάζω το προεγχειρητικό και µετεγχειρη-
τικό προφίλ των ασθενών µου… Θεωρώ πως όταν ένας γιατρός 
βρίσκεται σε καλή οικονοµική κατάσταση, λειτουργεί ακόµη περισ-
σότερο υπέρ των ασθενών του… Είναι απαλλαγµένος από το άγχος 
του κέρδους και αφιερώνεται στην ίαση του…»

   «Δυστυχώς, δεν κατάφερα να διατηρήσω την οικογενειακή γα-
λήνη… Αφιέρωσα όλη µου την ενέργεια και ύπαρξη στην Καρδιο-
χειρουργική, σε βάρος της συζυγικής µου ζωής… Θυµάµαι πως και ο 
M. Yakoub είχε το ίδιο πρόβληµα και παρηγορούµαι κάπως… Με τον 
γιο µου διατηρούµε άριστη σχέση… Μάλιστα έχει δηλώσει το ενδια-
φέρον του να ακολουθήσει τα βήµατα του πατέρα του…»

   «Το χειρουργείο είναι η αποµόνωσή µου από τον κόσµο… Είναι 
σαν να βρίσκοµαι σε ένα κόσµο άλλο, δικό µου… Εκεί µέσα υπάρχω 
µόνο για µένα και τον άρρωστο… Δεν µπορεί να µπει τίποτα ανάµε-
σά µας…»

   «Κατά ένα µεγάλο µέρος, οφείλω την απόφασή µου αυτή στο 
Παναγιώτη Δεδεηλία από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», ο οποίος 
µε καθοδήγησε… Τον θεωρώ φίλο, τον θαυµάζω σαν άνθρωπο και 
Χειρουργό… Πιστεύω ότι έχει ιδιαίτερες ικανότητες… Μαζί συνερ-
γαστήκαµε αργότερα και σε πειραµατικό πρωτόκολλο, στα πλαίσια 
του Διδακτορικού µου…» 
 
   «Μετά το Liverpool, βρέθηκα για ένα διάστηµα στη Νέα Υόρκη, 
στα πλαίσια της διατριβής µου… Με την επιστροφή µου, ξεκίνησα τη 
συνεργασία µου µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού» και 
συνεργάτες τον Αναισθησιολόγο Γ. Γεωργίου και Τεχνικό εξωσωµα-
τικής κυκλοφορίας την Φ. Δρακοπούλου…»

   «Φυσικά και έχω φόβους, τους οποίους µου αρέσει να ξεπερνώ… 
Μου αρέσει να ρισκάρω… Δοκιµάστηκα στο εξωτερικό και τα κατά-
φερα… Ρίσκαρα και πέτυχα… Ο µόνος λόγος που γύρισα στην Ελλά-
δα είναι η οικογένειά µου… Δεν το µετάνιωσα ούτε λεπτό… Έχω 
σήµερα µια υπέροχη οικογένεια και δυο υπέροχες κόρες που γεµί-
ζουν τη ζωή µου…» 

   «Αυτά που λέγονται ότι στην Ελλάδα δεν προκόβεις, είναι µύθος… 
Συµβουλεύω τους νέους συναδέλφους, αν θέλουν να δουλέψουν 
στην Ελλάδα, να είναι σοβαροί και µετρηµένοι… Να µην ασχοληθούν 
µε δολοπλοκίες και να αποτάξουν τις µιζέριες του συστήµατος… 
Δεν υπάρχουν αόρατοι εχθροί και εµπόδια… Άλλωστε, όπως συνη-
θίζω να λέω, καλύτερα η ελληνική πραγµατικότητα, την οποία γνω-
ρίζουµε και πορευόµαστε ανάλογα, παρά µια άγνωστη κατάσταση, 
στο εξωτερικό, που δεν ξέρουµε πώς να αντιµετωπίσουµε καν… 
Εγώ, όποια στιγµή και αν χρειάστηκα την βοήθεια κάποιου συναδέλ-
φου, ακόµη και παλαιότερου από εµένα, την είχα…»

   «Δεν θα ξεχάσω το πρώτο χειρουργείο καρδιάς που είδα ποτέ… 
Ήταν από τον Γεώργιο Τόλη… Εντυπωσιάστηκα τόσο από τη διαδι-
κασία, αλλά και από τον ίδιο… Σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλου-
µε σεβασµό και εκτίµηση... Είναι η ιστορία της Ελληνικής Καρδιοχει-
ρουργικής…»
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   «Ονειρευόµουν να γίνω Καρδιοχειρουργός από τα Γυµνασιακά 
µου χρόνια… Είχα παρακολουθήσει κάποιες ταινίες στην τηλεόραση 
και µε είχαν µαγέψει… Τελειώνοντας το Λύκειο, έφυγα για σπουδές 
στην Αγγλία… Έµεινα στο Southampton για µια διετία, αλλά δεν 
θέλησα να µείνω παραπάνω… Το περιβάλλον δεν ταίριαζε στην 
ιδιοσυγκρασία µου… Έτσι, βρέθηκα στη Ρουµανία, από όπου απο-
φοίτησα ανάµεσα στους αριστούχους… Αν και επί ηγεµονίας Τσα-
ουσέσκου, µε τη γενική κατάσταση πολύ δύσκολη, έµεινα διότι µου 
άρεσαν οι άνθρωποι… Η ατµόσφαιρα ήταν Βαλκάνια…»  

   «Ειδικεύτηκα στο πλευρό των Εµµανουήλ Χλαπουτάκη και Ιωάννη 
Παπαϊωάννου, στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», µε τους οποίους 
ανέπτυξα µια πολύ καλή σχέση… Στα χρόνια της ειδικότητας, τα 
καλοκαίρια, επισκεπτόµουν τον Καθηγητή Magdi Yakoub, στην 
Αγγλία, προετοιµάζοντας το έδαφος να βρεθώ κάποια στιγµή στην 
κλινική του… Τελικά τα κατάφερα…» 

  «Με την ολοκλήρωση της ειδικότητας, εντάχθηκα στο δυναµικό 
του Νοσοκοµείου «Harefield», σε θέση Senior Registrar… Στα 
χρόνια που ακολούθησαν, είχα την τιµή να βοηθώ τον M. Yakoub 
και στην ιδιωτική πρακτική, στο Νοσοκοµείο «Harley Clinic», όπου 
πραγµατοποιούσε από µεταµοσχεύσεις µέχρι χειρουργική παίδων… 
Η προσωπικότητά του µε είχε αγγίξει πολύ… Ας είναι ευλογηµένος 
για όσα µου έµαθε… Θα ήθελα να είχα περισσότερο χρόνο στην 
Αγγλία… Διατηρώ όµως εξαιρετικά δυνατές οικογενειακές σχέσεις 
και µε περίµεναν πολλά στην Ελλάδα… Έτσι, αποφάσισα να 
επιστρέψω…»

   «Η Ιατρική ήταν πάντα η αγάπη µου… Και αυτή την αγάπη, την 
οφείλω στον παππού µου, ο οποίος υπήρξε Χειρουργός-Γυναικο-
λόγος… Είχα την τύχη να µπαίνω στα χειρουργεία του παππού µου, 
αλλά και συναδέλφων του, ενώ ακόµη ήµουν Γυµνασιόπαιδο… Είχα 
µαγευτεί από τις ικανότητες, την προσήλωση, το περιβάλλον που 
έµοιαζε ιερό… Τελειώνοντας τη «Λεόντειο Σχολή», όπου φοιτούσα, 
έφυγα για σπουδές στην Ιταλία…»  

   «Η επιλογή της Καρδιοχειρουργικής έγινε επίσης πολύ νωρίς… 
Ήµουν ακόµη φοιτητής και γνωρίζοντας τον Διευθυντή Νευροχει-
ρουργικής του Νοσοκοµείου «Γ. Γεννηµατάς», Δηµήτριο Ρολόγη, 
έτυχε να βρεθώ στα χειρουργεία… Ήθελα να κάνω µια δύσκολη 
ειδικότητα… Η Χειρουργική είναι µάχιµη… Θα µπορούσε να µε κερ-
δίσει η Νευροχειρουργική, αλλά δεν υπέκυψα…» 

   «Γύρισα στην Ελλάδα, έχοντας λάβει και Ευρωπαϊκή άδεια άσκη-
σης επαγγέλµατος… Μετά το αγροτικό υπαίθρου και τη στρατιωτι-
κή θητεία, ξεκίνησα ειδικότητα στο Νοσοκοµείο «Σωτηρία» και 
κατόπιν στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο»… Ειδικευµένος Καρδιοχει-
ρουργός πια, έφυγα για µετεκπαίδευση στο Liverpool της Αγγλίας…»

   «Η ανάγκη µου να φύγω στο εξωτερικό συνδέεται µε την αναζή-
τηση περαιτέρω εµπειρίας και γνώσης… Στο Liverpool είχαν βρεθεί 
αρκετοί συνάδελφοι στο παρελθόν και είχαν µείνει ιδιαιτέρως 
ικανοποιηµένοι µε το επίπεδο Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας…

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Τόπος γέννησης, Aθήνα  26 - 10 - 1964
Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Southampton, Αγγλία, 1981 - 1983
Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Κλουζναπόκα, Ρουµανία, 1983 - 1989
Στρατιωτική θητεία, 1989 - 1991
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοσοκοµείο «ΚΑΤ», 
Αθήνα, 1991 - 1996
Διδακτορική Διατριβή, «Καποδιστριακό» Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1993
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», 
Αθήνα, 1996 - 1999
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ερρίκος Ντυνάν», 2002 - 2004
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Νοσηλευτήριο 
«Κεντρική Κλινική Αθηνών», 2005 - 2006
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «ΙΑΣΩ General», Αθήνα, 2006 - 2007
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», 2008 - σήµερα…

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 28 - 2 - 1966
Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ρώµης, Ιταλία, 1990 - 1997
Υπηρεσία Υπαίθρου, Οία, Σαντορίνη, 1997 - 1998
Στρατιωτική θητεία, 1998 - 2000
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «Σωτηρία», Αθήνα, 2000 - 2004
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 2004 - 2008
Μετεκπαίδευση στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Liverpool, 
Αγγλία, 2008 - 2010
Διδακτορική Διατριβή, «Καποδιστριακό» Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2011
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», 2011 - σήµερα…
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   «Η πρώτη µου επαφή, µετά την επιστροφή µου, έγινε µε το Νοσο-
κοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» µε σκοπό να εργαστώ ως ανεξάρτητος 
Χειρουργός… Έµεινα εκεί για τρια χρόνια περίπου, όταν πια αποχώ-
ρησα για να αναλάβω θέση Διευθυντή στο Νοσηλευτήριο «Κεντρική 
Κλινική Αθηνών»… Ακολούθησαν συνεργασίες µε τα Νοσηλευτήρια 
«ΙΑΣΩ General» και «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», για να καταλήξω εδώ 
που είµαι σήµερα…» 

   «Θεωρώ µεγάλη µου τιµή που συνεργάζοµαι µε τον Καθηγητή 
Φώτη Παναγόπουλο… Είναι το «κόσµηµα» της οµάδας, συνηθίζω να 
λέω… Σπάνιος άνθρωπος µε µια έµφυτη αριστοκρατία…»

   «Εδώ και ενάµισι χρόνο, προχώρησα σε µια σηµαντική επένδυ-
ση… Είµαι ιδιοκτήτης του Διαγνωστικού Κέντρου «Βιοκυτταρική» 
στην Καισαριανή… Εκεί εξετάζω το προεγχειρητικό και µετεγχειρη-
τικό προφίλ των ασθενών µου… Θεωρώ πως όταν ένας γιατρός 
βρίσκεται σε καλή οικονοµική κατάσταση, λειτουργεί ακόµη περισ-
σότερο υπέρ των ασθενών του… Είναι απαλλαγµένος από το άγχος 
του κέρδους και αφιερώνεται στην ίαση του…»

   «Δυστυχώς, δεν κατάφερα να διατηρήσω την οικογενειακή γα-
λήνη… Αφιέρωσα όλη µου την ενέργεια και ύπαρξη στην Καρδιο-
χειρουργική, σε βάρος της συζυγικής µου ζωής… Θυµάµαι πως και ο 
M. Yakoub είχε το ίδιο πρόβληµα και παρηγορούµαι κάπως… Με τον 
γιο µου διατηρούµε άριστη σχέση… Μάλιστα έχει δηλώσει το ενδια-
φέρον του να ακολουθήσει τα βήµατα του πατέρα του…»

   «Το χειρουργείο είναι η αποµόνωσή µου από τον κόσµο… Είναι 
σαν να βρίσκοµαι σε ένα κόσµο άλλο, δικό µου… Εκεί µέσα υπάρχω 
µόνο για µένα και τον άρρωστο… Δεν µπορεί να µπει τίποτα ανάµε-
σά µας…»

   «Κατά ένα µεγάλο µέρος, οφείλω την απόφασή µου αυτή στο 
Παναγιώτη Δεδεηλία από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», ο οποίος 
µε καθοδήγησε… Τον θεωρώ φίλο, τον θαυµάζω σαν άνθρωπο και 
Χειρουργό… Πιστεύω ότι έχει ιδιαίτερες ικανότητες… Μαζί συνερ-
γαστήκαµε αργότερα και σε πειραµατικό πρωτόκολλο, στα πλαίσια 
του Διδακτορικού µου…» 
 
   «Μετά το Liverpool, βρέθηκα για ένα διάστηµα στη Νέα Υόρκη, 
στα πλαίσια της διατριβής µου… Με την επιστροφή µου, ξεκίνησα τη 
συνεργασία µου µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού» και 
συνεργάτες τον Αναισθησιολόγο Γ. Γεωργίου και Τεχνικό εξωσωµα-
τικής κυκλοφορίας την Φ. Δρακοπούλου…»

   «Φυσικά και έχω φόβους, τους οποίους µου αρέσει να ξεπερνώ… 
Μου αρέσει να ρισκάρω… Δοκιµάστηκα στο εξωτερικό και τα κατά-
φερα… Ρίσκαρα και πέτυχα… Ο µόνος λόγος που γύρισα στην Ελλά-
δα είναι η οικογένειά µου… Δεν το µετάνιωσα ούτε λεπτό… Έχω 
σήµερα µια υπέροχη οικογένεια και δυο υπέροχες κόρες που γεµί-
ζουν τη ζωή µου…» 

   «Αυτά που λέγονται ότι στην Ελλάδα δεν προκόβεις, είναι µύθος… 
Συµβουλεύω τους νέους συναδέλφους, αν θέλουν να δουλέψουν 
στην Ελλάδα, να είναι σοβαροί και µετρηµένοι… Να µην ασχοληθούν 
µε δολοπλοκίες και να αποτάξουν τις µιζέριες του συστήµατος… 
Δεν υπάρχουν αόρατοι εχθροί και εµπόδια… Άλλωστε, όπως συνη-
θίζω να λέω, καλύτερα η ελληνική πραγµατικότητα, την οποία γνω-
ρίζουµε και πορευόµαστε ανάλογα, παρά µια άγνωστη κατάσταση, 
στο εξωτερικό, που δεν ξέρουµε πώς να αντιµετωπίσουµε καν… 
Εγώ, όποια στιγµή και αν χρειάστηκα την βοήθεια κάποιου συναδέλ-
φου, ακόµη και παλαιότερου από εµένα, την είχα…»

   «Δεν θα ξεχάσω το πρώτο χειρουργείο καρδιάς που είδα ποτέ… 
Ήταν από τον Γεώργιο Τόλη… Εντυπωσιάστηκα τόσο από τη διαδι-
κασία, αλλά και από τον ίδιο… Σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλου-
µε σεβασµό και εκτίµηση... Είναι η ιστορία της Ελληνικής Καρδιοχει-
ρουργικής…»
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688 689Νικόλαος
Καληµέρης

   «Μεγάλωσα σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας… Ο πατέρας, 
ελεύθερος επαγγελµατίας, αναγκάζονταν να µετακινείται και µαζί 
του, ολόκληρη η οικογένεια… Ηράκλειο, Πάτρα και αργότερα Αθή-
να… Όσο δύσκολες κι αν ήταν αυτές οι µετακινήσεις, µε δίδαξαν να 
προσαρµόζοµαι εύκολα και γρήγορα… Η Ιατρική µου άρεσε από την 
παιδική µου ηλικία, χωρίς καν να γνωρίζω το γιατί… Σήµερα, έχω 
µετανιώσει γι' αυτή µου την επιλογή… Τόση διαπλοκή µέσα σε αυτό 
το χώρο, τόσος αθέµιτος ανταγωνισµός… Αν άρχιζα από την αρχή, 
πιθανόν να γινόµουν Μηχανολόγος…» 
 
   «Έφυγα για σπουδές στην Ιταλία, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο 
εκπαιδευτικό σύστηµα… Με ενδιέφερε πολύ η Ογκολογία και 
πίστευα πως εκεί θα είχα καλύτερο µέλλον… Δυστυχώς, η σχετική 
Σχολή στο Μιλάνο, δέχονταν µόνο φοιτητές από Καθολικά σχολεία… 
Έτσι, δεν ευδοκίµησε αυτή µου η επιθυµία… Συνάντησα πολλές 
δυσκολίες, δεν εντάχθηκα εύκολα στον ιταλικό τρόπο ζωής… Ο 
στόχος µου, όµως, ήταν να τελειώσω την Ιατρική και αυτό έκανα…»

   «Επέλεξα τη Θωρακοχειρουργική, γιατί ακριβώς µοιάζει µε την 
Ογκολογία… Ειδικεύτηκα και στην Καρδιοχειρουργική, στο πλευρό 
του Γεώργιου Σανούδου, ο οποίος έδινε ένα τεράστιο αγώνα στο 
Νοσοκοµείο «ΝΙΜΤΣ»… Με το πέρας της ειδίκευσης, βρέθηκα στον 
ιδιωτικό τοµέα, όπου εργάζοµαι µέχρι και σήµερα… Με ενδιέφερε, 
βέβαια, το Δηµόσιο, αλλά κάθε προσπάθεια που έκανα κατά και-
ρούς, για µια θέση σε κάποιο νοσοκοµείο, απέβη άκαρπη…» 

Βιογραφικό
Γεννηµένος του 1955 στην Πρέβεζα, τον Μάιο του 1955
Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Τεργέστης, Ιταλία, 1975 - 1983
Στρατιωτική θητεία, 1983 - 1985
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Παµµακάριστος», 
Αθήνα, 1985-1989
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική και Καρδιοχειρουργική, 
Νοσοκοµείο «ΝΙΜΤΣ», Αθήνα, 1989 - 1993
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Απολλώνειο», Οµάδα Γεώργιου 
Τζίφα, 1993 - 1996
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Οµάδα 
Στέργιου Θεοδωρόπουλου, 1996 - 1999 
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Γενική Κλινική Αθηνών», Οµάδα 
Δηµήτριου Λεωνίδα, 1999 - 2000
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ερρίκος Ντυνάν», Οµάδα Παναγιώτη 
Ασηµακόπουλου, 2000 - 2004
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Metropolitan», 2004 - 2008
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Οµάδα 
Δηµήτριου Νίκα, 2008 - 2012
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», 2012 - σήµερα…

Λεπενός

   «Η Ιατρική µπήκε στη ζωή µου πολύ νωρίς, λόγω του οικογενεια-
κού περιβάλλοντος, στο οποίο οι γιατροί υπήρχαν εν αφθονία… Το 
ίδιο γρήγορα, µπήκε στη ζωή µου και η Καρδιοχειρουργική… Θυµά-
µαι να το έχω αποφασίσει από τα πρώτα κιόλας χρόνια του Πανεπι-
στηµίου… Αδιαµφισβήτητα, σηµαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός πως 
επρόκειτο για νέο πεδίο, «άγονο», πολλά υποσχόµενο παράλληλα…»  

   «Στη διάρκεια της ειδίκευσής µου στη Γενική Χειρουργική, οι 
διευθυντές µου, Γ. Γιαννόπουλος, Ε. Χατζηγιαννάκης και Α. Κάτσας, 
επέµεναν να παραµείνω στο αντικείµενο… Όµως, εγώ ήµουν 
ανένδοτος… Ήθελα, βέβαια, να συνεχίσω στο εν λόγω ίδρυµα και 
στάθηκα τυχερός, καθώς βρήκα θέση ειδίκευσης στη Θωρακοχει-
ρουργική, στην κλινική του Νικόλαου Εξάρχου και αργότερα στην 
Καρδιοχειρουργική, στην κλινική του Χρήστου Λόλα... Θεωρώ τον 
Χ. Λόλα, κορυφαίο Καρδιοχειρουργό και ήταν µεγάλη τύχη για εµένα 
που εκπαιδεύτηκα δίπλα του… Δεινός Χειρουργός και εξαιρετικός 
άνθρωπος…» 

   «Ολοκληρώνοντας την ειδικότητα και χωρίς να έχω υποχρεώ-
σεις θητείας Υπηρεσίας Υπαίθρου –σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της 
εποχής-, προσανατολίστηκα στον ιδιωτικό τοµέα… Βρέθηκα 
αρχικά στο Νοσηλευτήριο «Απολλώνειο», στην οµάδα του Ιωάννη 
Χλωρογιάννη… Συνεργαστήκαµε για µια τριετία περίπου, µέχρι την 
αποχώρησή του για το Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική»…

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Αθήνα, 4 - 1 - 1956
Ιατρική Σχολή «Καποδιστριακό» Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1980 - 1987
Στρατιωτική θητεία, 1987-1989
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», 
Αθήνα, 1990 - 1994
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός»,
Αθήνα, 1994 - 1996
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», 
Αθήνα, 1996 - 1997
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Απολλώνειο» µετέπειτα «Ιατρικό Κέντρο 
Ψυχικού», 1997 - σήµερα

   «Εγώ παρέµεινα και µε την αλλαγή της διοίκησης, όταν πια το 
ίδρυµα µετονοµάστηκε σε Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού».. 
Σε αυτές τις νέες συνθήκες, υπήρξα συνεργάτης του Α. Αγάθου και 
µετέπειτα, για πολλά χρόνια κι έως σήµερα, του Β. Φωτόπουλου, 
µε τον οποίο διατηρούµε άριστες σχέσεις…» 

   «Δεν σκέφτηκα ποτέ µια πιθανή µετεκπαίδευση στο εξωτερικό… 
Είµαι της άποψης πως αν κάποιος θέλει να µετεκπαιδευτεί εκτός της 
χώρας του, θα πρέπει να το κάνει σωστά και συγκροτηµένα… Να 
λείψει χρόνια… Ποτέ δεν συµµερίστηκα αυτά τα µετεκπαιδευτικά 
ταξίδια που διαρκούν κάποιους µήνες… Πιστεύω πως η γνώση και η 
εµπειρία χρειάζονται χρόνο για να αφοµιωθούν…» 
 
   «Κάθε Καρδιοχειρουργός επιλέγει την ειδικότητα αυτή για τους 
δικούς του λόγους… Κάποιοι το κάνουν για την οικονοµική επιφά-
νεια, άλλοι για το κοινωνικό στάτους, άλλοι απλά γιατί πρόκειται για 
τη µέγιστη προσφορά σε ασθενή… Είναι θέµα οπτικής γωνίας… Η 
ευτυχία δεν έρχεται µε τα χρήµατα, ούτε µε τις θέσεις… Η Καρδιο-
χειρουργική είναι µια δύσκολη και απαιτητική ειδικότητα… Αν όλοι 
οι γιατροί αντιµετωπίζουν µια µικρή πιθανότητα να χάσουν ασθενή, 
στους Καρδιοχειρουργούς αυτή η πιθανότητα µεγιστοποιείται… Γι' 
αυτό και απαιτείται απόλυτη δέσµευση στην άσκησή της… Με όποιο 
κόστος και τίµηµα… Παίρνοντας παράδειγµα από τον εαυτό µου, 
µπορεί επί της ουσίας να έκανα αυτό που ήθελα –Καρδιοχειρουργι-
κή-, αλλά το πλήρωσα ακριβά από κάθε άποψη, υλική και ηθική… 
Ίσως σήµερα, να µην έπαιρνα την ίδια απόφαση όπως τότε…»

   «Δηλώνω απαισιόδοξος για το µέλλον της ειδικότητας… Αυτό που 
θα αποκαλούσα Belle Époque της Καρδιοχειρουργικής έχει περάσει 
ανεπιστρεπτί… Σήµερα, η Καρδιολογία έχει πάρει τα σκήπτρα και 
ορίζει τις εξελίξεις… Αλλά και η Ιατρική γενικότερα βρίσκεται σε 
κρίση… Έχει αναχθεί σε επιστήµη των Δηµοσίων Σχέσεων… Τραγική 
εξέλιξη… Ως αντίβαρο, σε αυτή την τραγικότητα, καταφεύγω στα 
βιβλία µου, στη µουσική µου και στις παρέες µου… Είναι οι 
ισορροπίες της ζωής µου…» 

   «Είναι «ηθικό» το πρόβληµα της Ιατρικής σήµερα… Το σύστηµα 
λειτουργεί υπόγεια –γνωριµίες, µεσάζοντες, χρηµατισµοί, πισώπλα-
τα «µαχαιρώµατα»… Δεν υπάρχει κανένας να ελέγξει, να σε κρίνει 
ως Χειρουργό και µόνο…»

   «Εµείς οι Χειρουργοί, έχουµε εχθρική σχέση µε το θάνατο… Είµα-
στε οι µόνοι που τον αντιµετωπίζουµε καθηµερινά… Εγώ είµαι 
τελείως ψυχρός την ώρα του χειρουργείου… Φροντίζω να κάνω τη 
δουλειά µου καλά και δεν αφήνω το θάνατο να µε επηρεάσει… Τον 
βλέπω σαν ένα φυσικό φαινόµενο… Το οποίο δεν έχει θέση στο 
χειρουργείο µου…»

   «Η επιλογή των συνεργατών είναι καίρια… Πρέπει να υπάρχει 
σύµπνοια, οµαδικότητα… Η οµάδα πρέπει να µιλά το λιγότερο δυ-
νατό, να συνεννοείται µε τα µάτια, να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο 
και να αλληλοβοηθιούνται… Δεν χρειάζονται πολλά… Μόνο συνερ-
γασία ουσιαστική, που στο τέλος θα γίνει µια ρουτίνα προς όφελος 
του ασθενή…»

   «Γίνοµαι πάντα φίλος µε τους ασθενείς µου… Θέλω να µε κοιτά-
ζουν στο πρόσωπο και να βλέπουν δύναµη, να βλέπουν έναν 
άνθρωπο που είναι ικανός να τους βοηθήσει… Αν υπάρχει ενδοια-
σµός, εκείνοι θα το δουν, θα το καταλάβουν… Πρέπει ο Χειρουργός 
να είναι σίγουρος για τον εαυτό του, ώστε ο ασθενής να τον ακο-
λουθήσει στο χειρουργείο ήρεµος και έτοιµος να παλέψει… Τόσα 
χρόνια Χειρουργός, έχω πια αναπτύξει µια έκτη αίσθηση… Αν κάτι 
πηγαίνει στραβά, το νιώθω… Γι' αυτό φροντίζω να είµαι πάντα 
έτοιµος… Πάντα εκεί για τον κάθε ένα ασθενή…»
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