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Στην οικογένειά µου, 
για την υποστήριξη, την εµψύχωση 
και την υποµονή να µε στερείται 
στις ατέλειωτες ώρες 
των προσωπικών µου αναζητήσεων.

Στους δασκάλους µου, 
για τη σοφία, τη γνώση 
και την εµπειρία που µου µετέδωσαν 
στα χρόνια της καρδιοχειρουργικής µου ωρίµανσης.

Στη νεότερη γενιά Καρδιοχειρουργών, 
για να σταθεί στους ώµους των προηγούµενων
και να βρεθεί ψηλότερα.

Σωτήριος Πράπας
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της “σταθεροποίησης” 1966-1972                     
“Από την πρώτη αµιγώς Καρδιοχειρουργική Κλινική, στην επέκταση της 
Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας και τη δηµιουργία νέων κέντρων”     
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       Γεώργιος Ανδριτσάκης, συνέντευξη, βιογραφικό                                                                              
       Αθανάσιος Οικονοµόπουλος, συνέντευξη, βιογραφικό                                                                    
       Γρηγόριος Σκαλκέας, συνέντευξη, βιογραφικό                                                                                 
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       Βασίλειος Παπαδήµας, βιογραφικό                                                           
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Τέταρτη Περίοδος, 
της “ενδυνάµωσης” 1972-1985                     
“Από την ισχυροποίηση των Καρδιοχειρουργικών Κλινικών µε εκπαιδευµένους 
Καρδιοχειρουργούς, σε ένα εντυπωσιακό Κλινικό και Ακαδηµαϊκό έργο”                                                                           
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       Έργο περιόδου, Δ. Λαζαρίδης   
       Έργο περιόδου, Γ. Ανδριτσάκης                                                                
       Έργο περιόδου, Ν. Οικονόµος 
       Έργο περιόδου Γρ. Σκαλκέας – Ν. Έξαρχος – Φ. Παναγόπουλος
       Νικόλαος Έξαρχος, βιογραφικό 
       Γενικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών “Η Σωτηρία”              
       Έργο περιόδου, Π. Σπύρου- «Γ. Παπανικολάου» 
   ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
       Γεώργιος Τόλης, συνέντευξη, βιογραφικό                                                                                     
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       Σπυρίδων Ζέλλος, βιογραφικό   
       Παύλος Κουσουρής, βιογραφικό                                                      
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ΠΡΟΛΟΓΟΙ
Δηµήτρης Λαζαρίδης                                                                                          
Σωτήριος Πράπας                                                                                              
Δηµήτριος Δουγένης                                                                                          
Νάνσυ Χρηστίδη                                                                                                
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
          “Από τον Ασκληπιό και τον Ιπποκράτη ...στην εγχείρηση Gross”                        20-31

          “Από τα πειραµατικά πρωτόκολλα, στις πρώτες επιτυχείς “κλειστές” 
           Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις”                                                                       

Πρώτη Περίοδος, 
των “κλειστών” επεµβάσεων 1949-1958                      

   ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ                                       
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       Έργο περιόδου, Β. Καραγεώργης  
       Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών “Λαϊκό” 
       Έργο περιόδου, Γ. Καραγιαννόπουλος – Κ. Τούντας 
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       Έργο περιόδου, Ν. Οικονόµος 
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       Βασίλειος Καραγεώργης, βιογραφικό 
       Κωνσταντίνος Τούντας, βιογραφικό 
       Νικόλαος Οικονόµος, βιογραφικό                                                              

“Από την πρώτη εγχείρηση “ανοιχτής καρδιάς” µε χρήση εξωσωµατικής 
 κυκλοφορίας στην δηµιουργία της πρώτης αµιγούς Καρδιοχειρουργικής       
 Κλινικής.      

Δεύτερη Περίοδος, 
της “θεµελίωσης” 1958-1966                                               
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    Έργο περιόδου, Β. Καραγεώργης
    Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας-Πειραιά “Άγιος Παντελεήµων”
    Έργο περιόδου, Κ.Τούντας – Γ. Ν. Νίκαιας
    Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης “ΑΧΕΠΑ”                
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    Έργο περιόδου, Α. Οικονοµόπουλος, Γ. Πούλιας, Ο. Αλετράς
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    Δηµήτριος Λαζαρίδης, συνέντευξη, βιογραφικό                                                                           

34-37                                                                                                                                     
38-39

40
41-47
48-59

49
50
53
54
56
58
59

60-65
60-61
62-63
64-65

68
69

70-95
70
70
76
81
82
84
86
87
87
91
94
95

96-103

32-65

66-103
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ΠεριεχόµεναΠεριεχόµενα

“Από τον επαναπροσδιορισµό του υγειονοµικού χάρτη και την εφαρµογή 
του Ε.Σ.Υ., στο “ΩΝΑΣΕΙΟ”... όραµα”       

Πέµπτη Περίοδος, 
της “ωρίµανσης” 1985-1993                     

   ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                     
   ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
   Η ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ    
       «Ιπποκράτειο»
       «Ευαγγελισµός»
       «ΝΙΜΤΣ»
       «ΑΧΕΠΑ»
       «Γ. Παπανικολάου»
       Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία»
       Η ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
       «Υγεία»
       «Ιατρικό Αθηνών» 
       «Απολλώνειο» 
       «Γενική Κλινική» Αθηνών 
       «Λευκός Σταυρός»   
       «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης  
       «Γενική Κλινική» Θεσσαλονίκης

        ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ 
   ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     
   5ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1985-1993     
   ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
       Παναγιώτης Σπανός, συνέντευξη, βιογραφικό 
       Εµµανουήλ Χλαπουτάκης, συνέντευξη, βιογραφικό                                           
       Ιωάννης Στήνιος, συνέντευξη, βιογραφικό                                                           
       Ιωάννης Χάσουλας, συνέντευξη, βιογραφικό                                                       
       Μιχάλης Μπονώρης, συνέντευξη, βιογραφικό                                                      
       Αδρέας Βοµβογιάννης, βιογραφικό                                                   
       Ιωάννης Παπαϊωάννου, συνέντευξη, βιογραφικό                                                                      

252-253                                                                                                                                  
254-303

257
261
270
273
276
281

287
291
293
295
295
295
297
299
302

306-311
312-317
318-323
324-329
330-332
333-335
336-339

Έκτη Περίοδος, 
της “καταξίωσης” 1993-2001                     

   ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                     
   ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
   ΣΥΝΟΨΗ    
   ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
       «Ιπποκράτειο» 
       «Ευαγγελισµός» 
       «ΝΙΜΤΣ» 
       «Αγία Σοφία» 
       «Γ. Παπανικολάου» 
       ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
       «ΑΧΕΠΑ» 
       «Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων» 
       «Δηµοκρίτειο» Πανεπιστήµιο Θράκης - Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης  
       «Πανεπιστήµιο Πατρών»   
       «Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας» - Νοσοκοµείο Λάρισας

       ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΝΠΙΔ
       «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο» 
       «Παπαγεωργίου»  
       «Ερρίκος Ντυνάν»
                                                  

342-343                                                                                                                                
344-413
348-357
358-380

358
361
370
372
377

381-388
381
386
387
387
388

389-403
389
402
402

 
“Aπό την εµπέδωση εµπιστοσύνης και σεβασµού στην Ελληνική Καρδιο-
χειρουργική, στην ανάδειξη νέων στελεχών εκπαιδευµένων στην Ελλάδα” 

   ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
       «Υγεία» 
       «Ιατρικό Αθηνών» 
       «Ιατρικό Ψυχικού»  
       «Ευρωκλινική» 
       «Άγιος Λουκάς» 
       «Διαβαλκανικό»  
       «Αθανασιάδη» 
   ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
       Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, συνέντευξη, βιογραφικό                                                           
       Πέτρος Αλιβιζάτος, συνέντευξη, βιογραφικό                                                                                    
       Γεώργιος Παλατιανός, συνέντευξη, βιογραφικό              
       Δηµήτριος Μπουλαφέντης, συνέντευξη, βιογραφικό                                                                      
       Δηµήτριος Κάκαβος, συνέντευξη, βιογραφικό                                                                                
       Ιωάννης Νοµικός, συνέντευξη, βιογραφικό                                                                      

403-413                                                                                                                                 
403
407
408
409
410
412
412

414-419
420-425
426-427
428-431
432-435
436-437

Έβδοµη Περίοδος, 
της “απογείωσης” 2001-2013                     

   ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
       Χειρουργοί Καρδιάς
       Χειρουργοί Θώρακος
       Στατιστικά στοιχεία
       Η εκπαίδευση των νέων Θωρακοκαρδιοχειρουργών
       Οι τεχνικοί εξωσωµατικής κυκλοφορίας
       Η Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α και τα Πανελλήνια συνέδρια 
       Τα διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα
       Η δηµιουργία της επιστηµονικής εταιρείας “Greek Diaspora” 
       Περίληψη πεπραγµένων Δηµοσίου Τοµέα
           Ιπποκράτειο 
           Αγία Σοφία
           Γ. Παπανικολάου
           401 ΓΣΝΑ
       Περίληψη πεπραγµένων Πανεπιστηµιακού Τοµέα 
           ΑΧΕΠΑ
           Πανεπιστήµιο Πατρών
           Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
           Πανεπιστήµιο Θράκης
           Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
           Πανεπιστήµιο Κρήτης
           Πανεπιστήµιο Αθηνών
       Περίληψη πεπραγµένων Ν.Π.Ι.Δ.
           Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
           Γ.Ν. Παπαγεωργίου
           Ερρίκος Ντυνάν 
       Περίληψη πεπραγµένων Ιδιωτικού Τοµέα   
           Υγεία
           Ιατρικό Αθηνών
           Γενική Κλινική
           Ιατρικό Ψυχικού
           Άγιος Λουκάς
           Ευρωκλινική
           Διαβαλκανικό
           Κεντρική Κλινική
           Metropolitan
           Κυανούς Σταυρός
           Ιασώ General
        
                                                  

440-545
441
449
450
454
458
460
462
464

468-472

472-478

478-480

481-485

“Από την ανατολή της νέας χιλιετίας και την καθιέρωση των σύγχρονων τεχνολογιών, 
στη σηµερινή Ελληνική Καρδιοχειρουργική Ανθρωπογεωγραφία και το άλµα 
προς το µέλλον”  

           Creta interClinic
           Μητέρα
           Mediterraneo
           Ιασώ Παίδων
       Ανάλυση Ακαδηµαϊκού έργου και πεπραγµένων – Νέες τεχνολογίες
           MECC
           Αντιµετώπιση βαλβιδοπαθειών µε διακαθετηριακές µεθόδους
           Ενδοαυλική Χειρουργική της Αορτής
           Μηχανική υποστήριξη της καρδιάς
           Ροµποτική χειρουργική
           Αυτόµατοι Αναστοµωτές
           Εµφύτευση αρχέγονων βλαστικών κυττάρων
           Χειρουργική των αρρυθµιών
       Ανάλυση Ακαδηµαϊκού έργου και πεπραγµένων – Έρευνα
       Ανάλυση Ακαδηµαϊκού έργου και πεπραγµένων – Στεφανιαία νόσος
       Ανάλυση Ακαδηµαϊκού έργου και πεπραγµένων – Βαλβιδοπάθειες
       Ανάλυση Ακαδηµαϊκού έργου και πεπραγµένων – Χειρουργική της 
       αορτής
       Ανάλυση Ακαδηµαϊκού έργου και πεπραγµένων – Καρδιακή 
       Ανεπάρκεια
       Ανάλυση Ακαδηµαϊκού έργου και πεπραγµένων – Συγγενείς 
       Καρδιοπάθειες
       Ανάλυση Ακαδηµαϊκού έργου και πεπραγµένων – Διάφορα
   ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
       Χρήστος Παπακωνσταντίνου, συνέντευξη, βιογραφικό          
       Μιχάλης Τούµπουρας, συνέντευξη, βιογραφικό          
       Κυριάκος Ράµµος, συνέντευξη, βιογραφικό          
       Γεώργιος Χατζηκώστας, συνέντευξη, βιογραφικό         
       Χρήστος Παφίτης, συνέντευξη, βιογραφικό 
       Βασίλειος Χαλβατζούλης, συνέντευξη, βιογραφικό 
       Γεώργιος Κωστόπουλος, συνέντευξη, βιογραφικό                                                                           
       Νικόλαος Τσαγανός, συνέντευξη, βιογραφικό                    
       Εµµανουήλ Διαρµισάκης, συνέντευξη, βιογραφικό
        

486-545
486
488
491
492
493
495
498
499
500
510
517

521

528

531
540

546-549
550-551
552-553
554-555
556-557
558-559
560-561
562-563
564-565

“Η ανθρωπογεωγραφία της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής”       

Έβδοµη Περίοδος,  
της “απογείωσης” 2001-2013              

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
   Το Νοσοκοµείο “ΑΧΕΠΑ” στη σηµερινή εποχή
       ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
           Κυριάκος Αναστασιάδης           
           Πασχάλης Τόσιος
           Χριστόφορος Φορούλης
           Πολυχρόνης Αντωνίτσης 
           Γεώργιος Καραπαναγιωτίδης
           Γεώργιος Ταγαράκης
   Το Νοσοκοµείο “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” στη σηµερινή εποχή 

                                                                                     ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
           Γεώργιος Οικονοµόπουλος          
           Γεώργιος Σταυρόπουλος
           Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου 
           Νικόλαος Σφύρας
           Δηµήτριος Λυµπεριάδης 
           Βασίλειος Βογιατζόγλου
           Ηλίας Κουερίνης
   Το Νοσοκοµείο “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” στη σηµερινή εποχή 
       ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ                                                                                
           Κωνσταντίνος Μπόλος 
           Αντώνιος Τσούκας             
           
                                                  

568-571

572-573
574-575

576
577
578
579

580-583

584-586
587

588-589
590
591
592
593

594-597

598-599
600-601

        
·                                                                            

           
           Παναγιώτης Δεδεηλίας
           Βίκτωρ Παναγιωτακόπουλος
           Χρήστος Χαρίτος
           Μιχάλης Αργυρίου
           Ιωάννης Κοκοτσάκης
           Ίων Μπελλένης
           Καλλιόπη Αθανασιάδη
           Χαράλαµπος Ζήσης 

Το Νοσοκοµείο “ΝΙΜΤΣ” στη σηµερινή εποχή    
   Το Νοσοκοµείο “Γ. Παπανικολάου ” στη σηµερινή εποχή 

                                                                               ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
           Γεώργιος Δρόσος           
           Γεώργιος Μίσιας
           Αθανάσιος Μαδέσης
           Θεόδωρος Καραϊσκος 
           Αντώνιος Μπαντούρ
           Αθανασία Βλάχου
   Το Νοσοκοµείο “Αγία Σοφία” στη σηµερινή εποχή 

                                                                                      ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
           Αντώνιος Κουρτέσης
           Γεώργιος Καλαβρουζιώτης
           Αντώνιος Καλικούρδης

    Το Θεραπευτήριο “Υγεία” στη σηµερινή εποχή
                                                                                     ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

           Ιάκωβος Παντελιάδης
           Αχιλλέας Τσιτσιπάς 
           Δηµήτριος Αυγερινός
           Κυριάκος Μπέλλος
           Ευστράτιος Παττακός
           Αποστόλης Τσολάκης
           Νικόλαος Μπουµπούλης 
           Σπύρος Τουντόπουλος
           Στέφανος Καλκατζής
           Αριστοτέλης Πάνος
           Θεόδωρος Ευστρατιάδης 
   Το  “Ιατρικό Κέντρο Αθηνών”  στη σηµερινή εποχή 

                                                                                       ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
           Μιχάλης Κανταρτζής 
           Λεωνίδας Παπασταύρου
           Δηµήτριος Νίκας 
           Δηµήτριος Καραγιάννης
           Δηµήτριος Ηλιόπουλος
           Αρης –Ρεζάρ Ντεβέγια 
           Ματθαίος Παναγιώτου
           Νικόλαος Μούρτζης
           Βασίλειος Φίλιας
           Νικόλαος Μπαϊκούσης
           Βίκυ Ανδρουτσοπούλου
           Ιµπραήµ Μαννά
           Αλέξανδρος Ντέµης
   Το Νοσηλευτήριο  “Ιατρικό Ψυχικού” στη σηµερινή εποχή 

                                                                                      ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
           Ανδρέας Αγάθος
           Γεώργιος Τζίφας
           Βασίλειος Φωτόπουλος
           Δηµήτριος Τσούπης
           Δηµήτριος Βήχος
           Γεώργιος Γριτσόπουλος
           Νικόλαος Καληµέρης
           Βασίλειος Λεπενός
           Ηλίας Λαχανάς                                        
   
                                                  

250-339

340-437

438-561

566-922

601-602
603

604-605
606-607
607-608

609
610
611

612-613
614-617

618-619
620-621

622
623
624
625

626-633

630-631
632
633

634-637

640-641
642
643
643

644-646
647
648
649
649

650-652
653

654-659

660-662
663

664-666
667

668-670
671

672-673
674
675
676
676
677
677

678-679

680-681
682-683

684
685
686
687
688
689
690
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ΠεριεχόµεναΠεριεχόµενα

“Από τον επαναπροσδιορισµό του υγειονοµικού χάρτη και την εφαρµογή 
του Ε.Σ.Υ., στο “ΩΝΑΣΕΙΟ”... όραµα”       

Πέµπτη Περίοδος, 
της “ωρίµανσης” 1985-1993                     

   ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                     
   ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
   Η ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ    
       «Ιπποκράτειο»
       «Ευαγγελισµός»
       «ΝΙΜΤΣ»
       «ΑΧΕΠΑ»
       «Γ. Παπανικολάου»
       Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία»
       Η ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
       «Υγεία»
       «Ιατρικό Αθηνών» 
       «Απολλώνειο» 
       «Γενική Κλινική» Αθηνών 
       «Λευκός Σταυρός»   
       «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης  
       «Γενική Κλινική» Θεσσαλονίκης

        ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ 
   ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     
   5ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1985-1993     
   ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
       Παναγιώτης Σπανός, συνέντευξη, βιογραφικό 
       Εµµανουήλ Χλαπουτάκης, συνέντευξη, βιογραφικό                                           
       Ιωάννης Στήνιος, συνέντευξη, βιογραφικό                                                           
       Ιωάννης Χάσουλας, συνέντευξη, βιογραφικό                                                       
       Μιχάλης Μπονώρης, συνέντευξη, βιογραφικό                                                      
       Αδρέας Βοµβογιάννης, βιογραφικό                                                   
       Ιωάννης Παπαϊωάννου, συνέντευξη, βιογραφικό                                                                      

252-253                                                                                                                                  
254-303

257
261
270
273
276
281

287
291
293
295
295
295
297
299
302

306-311
312-317
318-323
324-329
330-332
333-335
336-339

Έκτη Περίοδος, 
της “καταξίωσης” 1993-2001                     

   ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                     
   ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
   ΣΥΝΟΨΗ    
   ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
       «Ιπποκράτειο» 
       «Ευαγγελισµός» 
       «ΝΙΜΤΣ» 
       «Αγία Σοφία» 
       «Γ. Παπανικολάου» 
       ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
       «ΑΧΕΠΑ» 
       «Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων» 
       «Δηµοκρίτειο» Πανεπιστήµιο Θράκης - Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης  
       «Πανεπιστήµιο Πατρών»   
       «Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας» - Νοσοκοµείο Λάρισας

       ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΝΠΙΔ
       «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο» 
       «Παπαγεωργίου»  
       «Ερρίκος Ντυνάν»
                                                  

342-343                                                                                                                                
344-413
348-357
358-380

358
361
370
372
377

381-388
381
386
387
387
388

389-403
389
402
402

 
“Aπό την εµπέδωση εµπιστοσύνης και σεβασµού στην Ελληνική Καρδιο-
χειρουργική, στην ανάδειξη νέων στελεχών εκπαιδευµένων στην Ελλάδα” 

   ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
       «Υγεία» 
       «Ιατρικό Αθηνών» 
       «Ιατρικό Ψυχικού»  
       «Ευρωκλινική» 
       «Άγιος Λουκάς» 
       «Διαβαλκανικό»  
       «Αθανασιάδη» 
   ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
       Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, συνέντευξη, βιογραφικό                                                           
       Πέτρος Αλιβιζάτος, συνέντευξη, βιογραφικό                                                                                    
       Γεώργιος Παλατιανός, συνέντευξη, βιογραφικό              
       Δηµήτριος Μπουλαφέντης, συνέντευξη, βιογραφικό                                                                      
       Δηµήτριος Κάκαβος, συνέντευξη, βιογραφικό                                                                                
       Ιωάννης Νοµικός, συνέντευξη, βιογραφικό                                                                      

403-413                                                                                                                                 
403
407
408
409
410
412
412

414-419
420-425
426-427
428-431
432-435
436-437

Έβδοµη Περίοδος, 
της “απογείωσης” 2001-2013                     

   ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
       Χειρουργοί Καρδιάς
       Χειρουργοί Θώρακος
       Στατιστικά στοιχεία
       Η εκπαίδευση των νέων Θωρακοκαρδιοχειρουργών
       Οι τεχνικοί εξωσωµατικής κυκλοφορίας
       Η Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α και τα Πανελλήνια συνέδρια 
       Τα διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα
       Η δηµιουργία της επιστηµονικής εταιρείας “Greek Diaspora” 
       Περίληψη πεπραγµένων Δηµοσίου Τοµέα
           Ιπποκράτειο 
           Αγία Σοφία
           Γ. Παπανικολάου
           401 ΓΣΝΑ
       Περίληψη πεπραγµένων Πανεπιστηµιακού Τοµέα 
           ΑΧΕΠΑ
           Πανεπιστήµιο Πατρών
           Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
           Πανεπιστήµιο Θράκης
           Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
           Πανεπιστήµιο Κρήτης
           Πανεπιστήµιο Αθηνών
       Περίληψη πεπραγµένων Ν.Π.Ι.Δ.
           Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
           Γ.Ν. Παπαγεωργίου
           Ερρίκος Ντυνάν 
       Περίληψη πεπραγµένων Ιδιωτικού Τοµέα   
           Υγεία
           Ιατρικό Αθηνών
           Γενική Κλινική
           Ιατρικό Ψυχικού
           Άγιος Λουκάς
           Ευρωκλινική
           Διαβαλκανικό
           Κεντρική Κλινική
           Metropolitan
           Κυανούς Σταυρός
           Ιασώ General
        
                                                  

440-545
441
449
450
454
458
460
462
464

468-472

472-478

478-480

481-485

“Από την ανατολή της νέας χιλιετίας και την καθιέρωση των σύγχρονων τεχνολογιών, 
στη σηµερινή Ελληνική Καρδιοχειρουργική Ανθρωπογεωγραφία και το άλµα 
προς το µέλλον”  

           Creta interClinic
           Μητέρα
           Mediterraneo
           Ιασώ Παίδων
       Ανάλυση Ακαδηµαϊκού έργου και πεπραγµένων – Νέες τεχνολογίες
           MECC
           Αντιµετώπιση βαλβιδοπαθειών µε διακαθετηριακές µεθόδους
           Ενδοαυλική Χειρουργική της Αορτής
           Μηχανική υποστήριξη της καρδιάς
           Ροµποτική χειρουργική
           Αυτόµατοι Αναστοµωτές
           Εµφύτευση αρχέγονων βλαστικών κυττάρων
           Χειρουργική των αρρυθµιών
       Ανάλυση Ακαδηµαϊκού έργου και πεπραγµένων – Έρευνα
       Ανάλυση Ακαδηµαϊκού έργου και πεπραγµένων – Στεφανιαία νόσος
       Ανάλυση Ακαδηµαϊκού έργου και πεπραγµένων – Βαλβιδοπάθειες
       Ανάλυση Ακαδηµαϊκού έργου και πεπραγµένων – Χειρουργική της 
       αορτής
       Ανάλυση Ακαδηµαϊκού έργου και πεπραγµένων – Καρδιακή 
       Ανεπάρκεια
       Ανάλυση Ακαδηµαϊκού έργου και πεπραγµένων – Συγγενείς 
       Καρδιοπάθειες
       Ανάλυση Ακαδηµαϊκού έργου και πεπραγµένων – Διάφορα
   ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
       Χρήστος Παπακωνσταντίνου, συνέντευξη, βιογραφικό          
       Μιχάλης Τούµπουρας, συνέντευξη, βιογραφικό          
       Κυριάκος Ράµµος, συνέντευξη, βιογραφικό          
       Γεώργιος Χατζηκώστας, συνέντευξη, βιογραφικό         
       Χρήστος Παφίτης, συνέντευξη, βιογραφικό 
       Βασίλειος Χαλβατζούλης, συνέντευξη, βιογραφικό 
       Γεώργιος Κωστόπουλος, συνέντευξη, βιογραφικό                                                                           
       Νικόλαος Τσαγανός, συνέντευξη, βιογραφικό                    
       Εµµανουήλ Διαρµισάκης, συνέντευξη, βιογραφικό
        

486-545
486
488
491
492
493
495
498
499
500
510
517

521

528

531
540

546-549
550-551
552-553
554-555
556-557
558-559
560-561
562-563
564-565

“Η ανθρωπογεωγραφία της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής”       

Έβδοµη Περίοδος,  
της “απογείωσης” 2001-2013              

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
   Το Νοσοκοµείο “ΑΧΕΠΑ” στη σηµερινή εποχή
       ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
           Κυριάκος Αναστασιάδης           
           Πασχάλης Τόσιος
           Χριστόφορος Φορούλης
           Πολυχρόνης Αντωνίτσης 
           Γεώργιος Καραπαναγιωτίδης
           Γεώργιος Ταγαράκης
   Το Νοσοκοµείο “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” στη σηµερινή εποχή 

                                                                                     ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
           Γεώργιος Οικονοµόπουλος          
           Γεώργιος Σταυρόπουλος
           Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου 
           Νικόλαος Σφύρας
           Δηµήτριος Λυµπεριάδης 
           Βασίλειος Βογιατζόγλου
           Ηλίας Κουερίνης
   Το Νοσοκοµείο “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” στη σηµερινή εποχή 
       ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ                                                                                
           Κωνσταντίνος Μπόλος 
           Αντώνιος Τσούκας             
           
                                                  

568-571

572-573
574-575

576
577
578
579

580-583

584-586
587

588-589
590
591
592
593

594-597

598-599
600-601

        
·                                                                            

           
           Παναγιώτης Δεδεηλίας
           Βίκτωρ Παναγιωτακόπουλος
           Χρήστος Χαρίτος
           Μιχάλης Αργυρίου
           Ιωάννης Κοκοτσάκης
           Ίων Μπελλένης
           Καλλιόπη Αθανασιάδη
           Χαράλαµπος Ζήσης 

Το Νοσοκοµείο “ΝΙΜΤΣ” στη σηµερινή εποχή    
   Το Νοσοκοµείο “Γ. Παπανικολάου ” στη σηµερινή εποχή 

                                                                               ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
           Γεώργιος Δρόσος           
           Γεώργιος Μίσιας
           Αθανάσιος Μαδέσης
           Θεόδωρος Καραϊσκος 
           Αντώνιος Μπαντούρ
           Αθανασία Βλάχου
   Το Νοσοκοµείο “Αγία Σοφία” στη σηµερινή εποχή 

                                                                                      ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
           Αντώνιος Κουρτέσης
           Γεώργιος Καλαβρουζιώτης
           Αντώνιος Καλικούρδης

    Το Θεραπευτήριο “Υγεία” στη σηµερινή εποχή
                                                                                     ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

           Ιάκωβος Παντελιάδης
           Αχιλλέας Τσιτσιπάς 
           Δηµήτριος Αυγερινός
           Κυριάκος Μπέλλος
           Ευστράτιος Παττακός
           Αποστόλης Τσολάκης
           Νικόλαος Μπουµπούλης 
           Σπύρος Τουντόπουλος
           Στέφανος Καλκατζής
           Αριστοτέλης Πάνος
           Θεόδωρος Ευστρατιάδης 
   Το  “Ιατρικό Κέντρο Αθηνών”  στη σηµερινή εποχή 

                                                                                       ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
           Μιχάλης Κανταρτζής 
           Λεωνίδας Παπασταύρου
           Δηµήτριος Νίκας 
           Δηµήτριος Καραγιάννης
           Δηµήτριος Ηλιόπουλος
           Αρης –Ρεζάρ Ντεβέγια 
           Ματθαίος Παναγιώτου
           Νικόλαος Μούρτζης
           Βασίλειος Φίλιας
           Νικόλαος Μπαϊκούσης
           Βίκυ Ανδρουτσοπούλου
           Ιµπραήµ Μαννά
           Αλέξανδρος Ντέµης
   Το Νοσηλευτήριο  “Ιατρικό Ψυχικού” στη σηµερινή εποχή 

                                                                                      ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
           Ανδρέας Αγάθος
           Γεώργιος Τζίφας
           Βασίλειος Φωτόπουλος
           Δηµήτριος Τσούπης
           Δηµήτριος Βήχος
           Γεώργιος Γριτσόπουλος
           Νικόλαος Καληµέρης
           Βασίλειος Λεπενός
           Ηλίας Λαχανάς                                        
   
                                                  

250-339

340-437

438-561

566-922

601-602
603

604-605
606-607
607-608

609
610
611

612-613
614-617

618-619
620-621

622
623
624
625

626-633

630-631
632
633

634-637

640-641
642
643
643

644-646
647
648
649
649

650-652
653

654-659

660-662
663

664-666
667

668-670
671

672-673
674
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676
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677

678-679

680-681
682-683

684
685
686
687
688
689
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Το Νοσηλευτήριο “Ιασώ General” 
                                                                                     ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Στέργιος Θεοδωρόπουλος        
Άγγελος Κατσιάνης        
Νικόλαος Μιχαλόπουλος        
Κωνσταντίνος Μαρκάκης        
Γεώργιος Αναστασιάδης        
Θεοφάνης Τζαναβάρας        
Βασίλειος Κωτσής        
Παναγιώτης Μιχαήλ        

Το Νοσηλευτήριο “Κυανούς Σταυρός” Θεσσαλονίκης   
                                                                                     ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Απόστολος Μπίσµπος        
Χρήστος Βουχάρας        
Ηλίας Αγγελής        
Βασίλειος Βύζας        
Γεώργιος Τσόρµπας        
Νικόλαος Παπαδόπουλος        

  Το Νοσηλευτήριο “Creta Interclinic” Ηρακλείου Κρήτης 
                                                                                     ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Θεοχάρης Ξενικάκης        
  Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο “Αττικόν”

                                                                                      ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Χρήστος Ρόκκας        
Δηµήτριος Αγγουράς        
Ιωάννης Τούµπουλης        
Βασίλειος Λόζος        
Βασίλειος Κόλλιας        

    Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου
                                                                                      ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Γεώργιος Λαζόπουλος        
Γιώργος Καϊµασίδης        
Κυρικακή Χιονίδου        

  Το Νοσηλευτήριο “Μητέρα Παίδων”
                                                                                    ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Παναγιώτης Σφυρίδης        
Το Νοσηλευτήριο “Mediterraneo” 
                                                                                     ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
        Λουκάς Λούης

  Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
                                                                                     ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
        Χριστόφορος Κωτούλας
        Ιωάννης Κούκης
        Ιωάννης Παναγιώτου
        Σταύρος Δαλιακόπουλος

  Το Νοσηλευτήριο “Ιασώ Παίδων”
                                                                                    ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
        Γεώργιος Σαρρής
        Νικόλαος Hakim
        Παναγιώτης Ζωγράφος

ΠεριεχόµεναΠεριεχόµενα

   Το Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο “Γενική Κλινική” Θεσσαλονίκης                            
                                                                                      ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

           Βασίλης Γουλιέλµος                         
           Ιωάννης Φεσατίδης
           Γεώργιος Σκουµής
           Ανδρέας Ευσταθίου
           Σωτήριος Τσοµκόπουλος

     Το Νοσηλευτήριο  “Άγιος Λουκάς” Θεσσαλονίκης
                                                                                     ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

           Αντώνης Πίτσης  
           Νικόλαος Νικολουδάκης
           Τιµόθεος Κέλπης
           Αλέξανδρος Τάτλης
           Κωνσταντίνος Μακρυγιαννάκης
           Σόλα Ολαλέρε
           Κοσµάς Τσακιρίδης
           Ανδρέας Μπάκας
           Αικατερίνη Βησούλη
           Λουκάς Τσουρέλης
           Σταµάτης Αρίκας
           Όµηρος Χαλβατζούλης
           Γεώργιος Κρασσόπουλος

    Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών 
                                                                                     ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

           Δηµήτριος Δουγένης
           Ευστράτιος Κωλέτσης
           Χρήστος Προκάκης
           Νικόλαος Χαρούλης
           Νίκος Παναγόπουλος
           Φώτιος Εφορακόπουλος
           Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος
   Ολύµπιον Θεραπευτήριο Πάτρας 
   Το «Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό κέντρο 

                                                                                      ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
           Ανδρέας Μπαϊρακτάρης
           Mazen Khou
           Γεώργιος Σταυρίδης
           Πρόδροµος Αζαριάδης
           Γρηγόριος Χρυσοστοµίδης
           Γρηγόριος Αµανατίδης
           Νεκτάριος Κογεράκης
           Γεώργιος Αστράς
           Πέτρος Σφυράκης
           Νικόλαος Γιαννόπουλος
           Φώτης Μητρόπουλος
           Δηµήτριος Ζαρκαλής
           Κωνσταντίνος Περρέας
           Στέργιος Δηµητρίου
           Παναγιώτης Καλόγρης
           Νικόλαος Καντιδάκης
           Εµµανουήλ Παπαδάκης
           Κωνσταντίνος Κοντραφούρης
           Δηµήτριος Μπόµπος
           Μιχαήλ Μυλωνάκης
           Ανδρέας Χατζής
           Σωκράτης Φραγκούλης
           Φανή Χρονίδου
  Το Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων  

                                                                              ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
           Ευστράτιος Αποστολάκης
           Σταύρος Συµινελάκης

Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης      
                                                                                   ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
        Γεώργιος Μπουγιούκας
        Βασίλειος Διδίλης
        Δηµήτριος Μικρούλης
        Φώτιος Κωνσταντίνου
        Παναγιώτης Καρρός
        Abayomi Lawal

 Το Νοσηλευτήριο “Ευρωκλινική” Αθηνών
                                                                                   ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
        Ιωάννης Χλωρογιάννης
        Κωνσταντίνος Βουτετάκης
        Φίλιππος Κωνσταντινίδης
         Μαρία Αρώνη
        Νικόλαος Χαροκόπος
        Παναγιώτης Αρτεµίου
        Σωτήριος Τσαγκάρης
Το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας
                                                                                   ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
        Νικόλαος Τσιλιµίγκας
        Αθανάσιος Χέβας
        Κυριάκος Σπηλιόπουλος 
        Γεωργία Καλαφάτη
        Νικόλαος Δεσιµόνας
        Αγγελική Τσαντσαρίδου
        Βασίλειος Λιούρας
        Νικόλαος Αντωνόπουλος
Το Γενικό Νοσοκοµείο “Παπαγεωργίου” Θεσσαλονίκης
                                                                                  ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
        Θωµάς Μαρίνος
        Παναγιώτης Σαρήπουλος
        Όθων Γαλανός
        Γρηγόριος Μπιτζίκας
        Ιωάννης Καρακασίδης
Το Γενικό Νοσοκοµείο “Ερρίκος Ντυνάν” 
                                                                                  ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Σωτήριος Πράπας        
Ιωάννης Παναγιωτόπουλος        
Ιωάννης Λιναρδάκης        
Κωνσταντίνος Κατσαβριάς        
Δηµήτριος Πρωτόγερος        

 Το Νοσηλευτήριο  “Ιατρικό Διαβαλκανικό” Θεσσαλονίκης 
                                                                                   ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Δηµήτριος Φιλίππου        
Ανδρέας Μαλακούδης        
Ευάγγελος Σιβιτανίδης        
Χρήστος Αλεξίου        
Ευστάθιος Αµπατζίδης        
Γεώργιος Καρκάνης        
Δηµήτριος Παλιούρας        
Γεώργιος Τσώνης        
Άλµπερτ Νταγιέρ        

  Το Νοσηλευτήριο  “Metropolitan” Αθηνών
                                                                                  ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Γεώργιος Μάκος        
Γεώργιος Κοντογιάννης        
Ανδρέας Μαρτίνος        

Το Νοσηλευτήριο “Κεντρική Κλινική Αθηνών”  
                                                                                      ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Βασίλειος Αποστολίδης        

Κυριάκος Κολοκασίδης
Κωνσταντίνος Παζιούρος
Χλαπουτάκης

“Λοιπές Συνεντεύξεις”       

Έβδοµη Περίοδος,  
της “απογείωσης” 2001-2013              

Παναγιώτης Σχορετσιανίτης
Χρήστος Ζώρας
Χρήστος Σουλεϊµάνης
Εµµανουήλ Γεωργιαννάκης
Ηρακλής Καρελλίδης
Κωνσταντίνος Κανακάκης
Παύλος Παπουλίδης
Τιµόθεος Σακελλαρίδης
Ηλίας Σανταϊτίδης
Αθανάσιος Αντωνίου
Μενέλαος Βλάχβεης
Νικόλαος Αναστασίου
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939
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Λειτουργία ΚΡΧ Κλινικής 
“Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών” - 2012
1ο Διεθνές Συνέδριο MiECT,
Θεσσαλονίκη - Ιούνιος 2014
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α.”,
Αθήνα - Νοέµβριος 2014
Συνέδριο Οµάδων Εργασίας,
Ιωάννινα - Μαϊος 2015
Αφυπηρέτηση Καθηγητή Γεώργιου Μπουγιούκα,
Αλεξανδρούπολη - Ιούνιος 2015

“Portfolio - Επί του πιεστηρίου”       

Έβδοµη Περίοδος,  
της “απογείωσης” 2001-2013              
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Το Νοσηλευτήριο “Ιασώ General” 
                                                                                     ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Στέργιος Θεοδωρόπουλος        
Άγγελος Κατσιάνης        
Νικόλαος Μιχαλόπουλος        
Κωνσταντίνος Μαρκάκης        
Γεώργιος Αναστασιάδης        
Θεοφάνης Τζαναβάρας        
Βασίλειος Κωτσής        
Παναγιώτης Μιχαήλ        

Το Νοσηλευτήριο “Κυανούς Σταυρός” Θεσσαλονίκης   
                                                                                     ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Απόστολος Μπίσµπος        
Χρήστος Βουχάρας        
Ηλίας Αγγελής        
Βασίλειος Βύζας        
Γεώργιος Τσόρµπας        
Νικόλαος Παπαδόπουλος        

  Το Νοσηλευτήριο “Creta Interclinic” Ηρακλείου Κρήτης 
                                                                                     ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Θεοχάρης Ξενικάκης        
  Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο “Αττικόν”

                                                                                      ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Χρήστος Ρόκκας        
Δηµήτριος Αγγουράς        
Ιωάννης Τούµπουλης        
Βασίλειος Λόζος        
Βασίλειος Κόλλιας        

    Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου
                                                                                      ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Γεώργιος Λαζόπουλος        
Γιώργος Καϊµασίδης        
Κυρικακή Χιονίδου        

  Το Νοσηλευτήριο “Μητέρα Παίδων”
                                                                                    ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Παναγιώτης Σφυρίδης        
Το Νοσηλευτήριο “Mediterraneo” 
                                                                                     ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
        Λουκάς Λούης

  Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
                                                                                     ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
        Χριστόφορος Κωτούλας
        Ιωάννης Κούκης
        Ιωάννης Παναγιώτου
        Σταύρος Δαλιακόπουλος

  Το Νοσηλευτήριο “Ιασώ Παίδων”
                                                                                    ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
        Γεώργιος Σαρρής
        Νικόλαος Hakim
        Παναγιώτης Ζωγράφος

ΠεριεχόµεναΠεριεχόµενα

   Το Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο “Γενική Κλινική” Θεσσαλονίκης                            
                                                                                      ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

           Βασίλης Γουλιέλµος                         
           Ιωάννης Φεσατίδης
           Γεώργιος Σκουµής
           Ανδρέας Ευσταθίου
           Σωτήριος Τσοµκόπουλος

     Το Νοσηλευτήριο  “Άγιος Λουκάς” Θεσσαλονίκης
                                                                                     ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

           Αντώνης Πίτσης  
           Νικόλαος Νικολουδάκης
           Τιµόθεος Κέλπης
           Αλέξανδρος Τάτλης
           Κωνσταντίνος Μακρυγιαννάκης
           Σόλα Ολαλέρε
           Κοσµάς Τσακιρίδης
           Ανδρέας Μπάκας
           Αικατερίνη Βησούλη
           Λουκάς Τσουρέλης
           Σταµάτης Αρίκας
           Όµηρος Χαλβατζούλης
           Γεώργιος Κρασσόπουλος

    Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών 
                                                                                     ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

           Δηµήτριος Δουγένης
           Ευστράτιος Κωλέτσης
           Χρήστος Προκάκης
           Νικόλαος Χαρούλης
           Νίκος Παναγόπουλος
           Φώτιος Εφορακόπουλος
           Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος
   Ολύµπιον Θεραπευτήριο Πάτρας 
   Το «Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό κέντρο 

                                                                                      ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
           Ανδρέας Μπαϊρακτάρης
           Mazen Khou
           Γεώργιος Σταυρίδης
           Πρόδροµος Αζαριάδης
           Γρηγόριος Χρυσοστοµίδης
           Γρηγόριος Αµανατίδης
           Νεκτάριος Κογεράκης
           Γεώργιος Αστράς
           Πέτρος Σφυράκης
           Νικόλαος Γιαννόπουλος
           Φώτης Μητρόπουλος
           Δηµήτριος Ζαρκαλής
           Κωνσταντίνος Περρέας
           Στέργιος Δηµητρίου
           Παναγιώτης Καλόγρης
           Νικόλαος Καντιδάκης
           Εµµανουήλ Παπαδάκης
           Κωνσταντίνος Κοντραφούρης
           Δηµήτριος Μπόµπος
           Μιχαήλ Μυλωνάκης
           Ανδρέας Χατζής
           Σωκράτης Φραγκούλης
           Φανή Χρονίδου
  Το Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων  

                                                                              ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
           Ευστράτιος Αποστολάκης
           Σταύρος Συµινελάκης

Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης      
                                                                                   ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
        Γεώργιος Μπουγιούκας
        Βασίλειος Διδίλης
        Δηµήτριος Μικρούλης
        Φώτιος Κωνσταντίνου
        Παναγιώτης Καρρός
        Abayomi Lawal

 Το Νοσηλευτήριο “Ευρωκλινική” Αθηνών
                                                                                   ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
        Ιωάννης Χλωρογιάννης
        Κωνσταντίνος Βουτετάκης
        Φίλιππος Κωνσταντινίδης
         Μαρία Αρώνη
        Νικόλαος Χαροκόπος
        Παναγιώτης Αρτεµίου
        Σωτήριος Τσαγκάρης
Το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας
                                                                                   ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
        Νικόλαος Τσιλιµίγκας
        Αθανάσιος Χέβας
        Κυριάκος Σπηλιόπουλος 
        Γεωργία Καλαφάτη
        Νικόλαος Δεσιµόνας
        Αγγελική Τσαντσαρίδου
        Βασίλειος Λιούρας
        Νικόλαος Αντωνόπουλος
Το Γενικό Νοσοκοµείο “Παπαγεωργίου” Θεσσαλονίκης
                                                                                  ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
        Θωµάς Μαρίνος
        Παναγιώτης Σαρήπουλος
        Όθων Γαλανός
        Γρηγόριος Μπιτζίκας
        Ιωάννης Καρακασίδης
Το Γενικό Νοσοκοµείο “Ερρίκος Ντυνάν” 
                                                                                  ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Σωτήριος Πράπας        
Ιωάννης Παναγιωτόπουλος        
Ιωάννης Λιναρδάκης        
Κωνσταντίνος Κατσαβριάς        
Δηµήτριος Πρωτόγερος        

 Το Νοσηλευτήριο  “Ιατρικό Διαβαλκανικό” Θεσσαλονίκης 
                                                                                   ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Δηµήτριος Φιλίππου        
Ανδρέας Μαλακούδης        
Ευάγγελος Σιβιτανίδης        
Χρήστος Αλεξίου        
Ευστάθιος Αµπατζίδης        
Γεώργιος Καρκάνης        
Δηµήτριος Παλιούρας        
Γεώργιος Τσώνης        
Άλµπερτ Νταγιέρ        

  Το Νοσηλευτήριο  “Metropolitan” Αθηνών
                                                                                  ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Γεώργιος Μάκος        
Γεώργιος Κοντογιάννης        
Ανδρέας Μαρτίνος        

Το Νοσηλευτήριο “Κεντρική Κλινική Αθηνών”  
                                                                                      ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Βασίλειος Αποστολίδης        

Κυριάκος Κολοκασίδης
Κωνσταντίνος Παζιούρος
Χλαπουτάκης

“Λοιπές Συνεντεύξεις”       

Έβδοµη Περίοδος,  
της “απογείωσης” 2001-2013              
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Τιµόθεος Σακελλαρίδης
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Αθανάσιος Αντωνίου
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Λειτουργία ΚΡΧ Κλινικής 
“Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών” - 2012
1ο Διεθνές Συνέδριο MiECT,
Θεσσαλονίκη - Ιούνιος 2014
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α.”,
Αθήνα - Νοέµβριος 2014
Συνέδριο Οµάδων Εργασίας,
Ιωάννινα - Μαϊος 2015
Αφυπηρέτηση Καθηγητή Γεώργιου Μπουγιούκα,
Αλεξανδρούπολη - Ιούνιος 2015
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ΠΡΟΛΟΓΟΙΠρόλογοι 1

ταν ο αγαπητός φίλος Σωτήρης Πράπας µού πρότεινε να προλογίσω το αξιοµνηµόνευτο έργο του υπό τον 
τίτλο «Νίκες Καρδιάς», η Ελληνική Καρδιοχειρουργική και οι πρωταγωνιστές της, αντιµετώπισα την 
πρότασή του µε µεγάλη επιφυλακτικότητα, διότι, µελετώντας αρκετές φορές το εντυπωσιακό αυτό κείµενο 
- προσχέδιο των περίπου 950 σελίδων, το οποίο µου ενεχείρισε, διερωτήθηκα εάν θα είχα να προσθέσω 

κάτι ουσιώδες µε τον πρόλογό µου. 
   
   Το Σύγγραµµα - Λεύκωµα αυτό, βεβαίως, δεν περιορίζεται µόνο στην ιστόρηση της Καρδιοχειρουργικής στην 
Ελλάδα, αλλά, όπως επισηµαίνεται και στην εισαγωγή του, αφορά σε ευρύτατο φάσµα της χειρουργικής από τον 
Ασκληπιό έως την απολίνωση του βοταλείου πόρου από τον Robert Gross. Κατά συνέπεια, το έργο αυτό 
ανενδοίαστα µπορεί να χαρακτηριστεί ως µία εξαιρετικά επιτυχηµένη  Ιατρο- Καρδιοχειρουργική εγκυκλοπαίδεια.  
   
   Οµολογουµένως, ιστορίες της Καρδιοχειρουργικής στην Ελλάδα έχουν κατά καιρούς γραφεί από αρκετούς 
συναδέλφους, αλλά στις περισσότερες από αυτές, µε την εξαίρεση της ιστορίας του Χρήστου Λόλα, προέχει ο 
προσωπικός παράγων και ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να χαρακτηριστούν ως πλήρως αντικειµενικές. Μια 
σχετικά πρόσφατη συνοπτική ιστορία της Καρδιοχειρουργικής στην Ελλάδα των Ε. Αποστολάκη, Ε. Κωλέτση και Δ. 
Δουγένη του τµήµατος Καρδιο-Θωρακικής Χειρουργικής του Πανεπιστηµίου Πατρών, είναι τελείως αντικειµενική. 
   
   Το ανά χείρας Σύγγραµµα - Λεύκωµα βασίζεται κυρίως σε εξονυχιστική µελέτη της σχετικής ελληνικής 
βιβλιογραφίας, αναφέρεται όµως και σε πρωτοποριακές εργασίες του διεθνούς χώρου, ώστε να µπορεί να 
θεωρηθεί βιβλίο αναφοράς κάθε βιβλιοθήκης ιατρών ειδικών και µη, διότι δεν το χαρακτηρίζει µόνον ο πλούτος 
των γνώσεων αλλά και η εντυπωσιακή εικονογράφηση, η οποία το καθιστά εντρύφηµα και απόλαυση για τον 
αναγνώστη. Το Λεύκωµα - Άτλας του Σωτήρη Πράπα αποτελεί ένα µνηµειώδες επίτευγµα -θα µπορούσε να πει 
κανείς ότι είναι ένα έργο ζωής- που πραγµατεύεται ενδελεχώς και αντικειµενικά όλες τις περιόδους 
δραστηριοτήτων της Καρδιοχειρουργικής από το 1949 έως σήµερα. 
   
   Η ανάληψη µιας τέτοιου είδους συγγραφής δεν αποτελεί εύκολο εγχείρηµα, εκτός και εάν κάποιος διακατέχεται 
από µεράκι και αφοσίωση για τον συγκεκριµένο κλάδο. Και ακριβώς αυτό συµβαίνει µε τον συγγραφέα αυτού του 
έργου, ο οποίος δεν είναι µόνο διακεκριµένος καρδιοχειρουργός, αλλά και χαρισµατικός άνθρωπος µε πολλά 
ταλέντα και µε µιαν ακτινοβολούσα προσωπικότητα που αποπνέει αισιοδοξία, την οποία σου µεταδίδει, όταν 
συνδιαλέγεσαι µαζί του. 

Τι να πρωτοαναφέρει κανείς από τα ταλέντα του; Τη Xειρουργική, τη φωτογραφία, τη µουσική, τον χορό, και το 
τραγούδι, για να σηµειώσω µόνο λίγα. Ποιος µπορεί να ξεχάσει το Παγκόσµιο Συνέδριο Καρδιοχειρουργικής, το 
οποίο διοργάνωσε στην Κω ο Σωτήρης Πράπας αλλά και την αφιερωµένη σε αυτό εκποµπή της ΝΕΤ, η οποία 
σχολιάστηκε ευµενώς και µε κολακευτικά σχόλια για την πατρίδα µας; Επιπροσθέτως, ένα ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό του συγγραφέα αποτελεί η µακροθυµία του κατά τη διατύπωση σχολίων και η έκφραση αγάπης 
του προς την Καρδιοχειρουργική, πράγµα που τεκµηριώνεται από τα εγκωµιαστικά σχόλια  των προσώπων στα 
οποία αναφέρεται. 

   Εν προκειµένω, στο εν λόγω σύγγραµµα προτάσσεται η εισαγωγή και ακολουθεί η αποκαλουµένη πρώτη 
περίοδος, η οποία χαρακτηρίζεται από πειραµατικά πρωτόκολλα και τις πρώτες επιτυχείς κλειστές επεµβάσεις 
καρδιάς (1949 - 1958). Ακολουθεί η δεύτερη περίοδος, (1958 - 1966), κατά την οποία διενεργείται από τον 
Νικόλαο Οικονόµου η πρώτη εγχείρηση στην Ελλάδα µε εξωσωµατική κυκλοφορία (Νοέµβριος 1958) και 
δηµιουργείται η πρώτη αµιγής κρατική Καρδιοχειρουργική Κλινική στο νεόδµητο οκταώροφο κτίριο του 
«Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκοµείου» Αθηνών το 1965,  µε Διευθυντή τον Δηµήτρη Λαζαρίδη. Η τρίτη περίοδος 
της σταθεροποίησης (1966 - 1972), χαρακτηρίζεται από την επέκταση της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας 
και τη δηµιουργία νέων Κέντρων. Η τέταρτη περίοδος (1972 - 1985)  χαρακτηρίζεται από την αύξηση του 
αριθµού των Καρδιοχειρουργικών Κλινικών στην Ελλάδα και την επάνδρωση αυτών µε εκπαιδευµένους 
καρδιοχειρουργούς, που συµβάλλουν στην ανάδειξη ενός εντυπωσιακού κλινικού και ακαδηµαϊκού έργου.
Κατά την προσωπική µου γνώµη και όπως έζησα τα 36 αυτά χρόνια,  µιαν απλούστερη και συνοπτική ταξινόµηση 
καθιστά την εικόνα της εξέλιξης στην Καρδιοχειρουργική πιο ευκολονόητη και προσιτή στον αναγνώστη. Κατά την 
ταξινόµηση αυτή (1948 - 1953), αντιµετωπίζονται από τους πρωτοπόρους της Καρδιοχειρουργικής οι στενώσεις 
µιτροειδούς (Bailey, Harken και Brock, 1948) και οι συγγενείς καρδιοπάθειες (κυανή νόσος, αρτηριακός πόρος και 
ισθµική στένωση της αορτής από τους  Blallock, Gross και Crawford. 

Δηµήτριος Λαζαρίδης
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ταν ο αγαπητός φίλος Σωτήρης Πράπας µού πρότεινε να προλογίσω το αξιοµνηµόνευτο έργο του υπό τον 
τίτλο «Νίκες Καρδιάς», η Ελληνική Καρδιοχειρουργική και οι πρωταγωνιστές της, αντιµετώπισα την 
πρότασή του µε µεγάλη επιφυλακτικότητα, διότι, µελετώντας αρκετές φορές το εντυπωσιακό αυτό κείµενο 
- προσχέδιο των περίπου 950 σελίδων, το οποίο µου ενεχείρισε, διερωτήθηκα εάν θα είχα να προσθέσω 

κάτι ουσιώδες µε τον πρόλογό µου. 
   
   Το Σύγγραµµα - Λεύκωµα αυτό, βεβαίως, δεν περιορίζεται µόνο στην ιστόρηση της Καρδιοχειρουργικής στην 
Ελλάδα, αλλά, όπως επισηµαίνεται και στην εισαγωγή του, αφορά σε ευρύτατο φάσµα της χειρουργικής από τον 
Ασκληπιό έως την απολίνωση του βοταλείου πόρου από τον Robert Gross. Κατά συνέπεια, το έργο αυτό 
ανενδοίαστα µπορεί να χαρακτηριστεί ως µία εξαιρετικά επιτυχηµένη  Ιατρο- Καρδιοχειρουργική εγκυκλοπαίδεια.  
   
   Οµολογουµένως, ιστορίες της Καρδιοχειρουργικής στην Ελλάδα έχουν κατά καιρούς γραφεί από αρκετούς 
συναδέλφους, αλλά στις περισσότερες από αυτές, µε την εξαίρεση της ιστορίας του Χρήστου Λόλα, προέχει ο 
προσωπικός παράγων και ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να χαρακτηριστούν ως πλήρως αντικειµενικές. Μια 
σχετικά πρόσφατη συνοπτική ιστορία της Καρδιοχειρουργικής στην Ελλάδα των Ε. Αποστολάκη, Ε. Κωλέτση και Δ. 
Δουγένη του τµήµατος Καρδιο-Θωρακικής Χειρουργικής του Πανεπιστηµίου Πατρών, είναι τελείως αντικειµενική. 
   
   Το ανά χείρας Σύγγραµµα - Λεύκωµα βασίζεται κυρίως σε εξονυχιστική µελέτη της σχετικής ελληνικής 
βιβλιογραφίας, αναφέρεται όµως και σε πρωτοποριακές εργασίες του διεθνούς χώρου, ώστε να µπορεί να 
θεωρηθεί βιβλίο αναφοράς κάθε βιβλιοθήκης ιατρών ειδικών και µη, διότι δεν το χαρακτηρίζει µόνον ο πλούτος 
των γνώσεων αλλά και η εντυπωσιακή εικονογράφηση, η οποία το καθιστά εντρύφηµα και απόλαυση για τον 
αναγνώστη. Το Λεύκωµα - Άτλας του Σωτήρη Πράπα αποτελεί ένα µνηµειώδες επίτευγµα -θα µπορούσε να πει 
κανείς ότι είναι ένα έργο ζωής- που πραγµατεύεται ενδελεχώς και αντικειµενικά όλες τις περιόδους 
δραστηριοτήτων της Καρδιοχειρουργικής από το 1949 έως σήµερα. 
   
   Η ανάληψη µιας τέτοιου είδους συγγραφής δεν αποτελεί εύκολο εγχείρηµα, εκτός και εάν κάποιος διακατέχεται 
από µεράκι και αφοσίωση για τον συγκεκριµένο κλάδο. Και ακριβώς αυτό συµβαίνει µε τον συγγραφέα αυτού του 
έργου, ο οποίος δεν είναι µόνο διακεκριµένος καρδιοχειρουργός, αλλά και χαρισµατικός άνθρωπος µε πολλά 
ταλέντα και µε µιαν ακτινοβολούσα προσωπικότητα που αποπνέει αισιοδοξία, την οποία σου µεταδίδει, όταν 
συνδιαλέγεσαι µαζί του. 

Τι να πρωτοαναφέρει κανείς από τα ταλέντα του; Τη Xειρουργική, τη φωτογραφία, τη µουσική, τον χορό, και το 
τραγούδι, για να σηµειώσω µόνο λίγα. Ποιος µπορεί να ξεχάσει το Παγκόσµιο Συνέδριο Καρδιοχειρουργικής, το 
οποίο διοργάνωσε στην Κω ο Σωτήρης Πράπας αλλά και την αφιερωµένη σε αυτό εκποµπή της ΝΕΤ, η οποία 
σχολιάστηκε ευµενώς και µε κολακευτικά σχόλια για την πατρίδα µας; Επιπροσθέτως, ένα ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό του συγγραφέα αποτελεί η µακροθυµία του κατά τη διατύπωση σχολίων και η έκφραση αγάπης 
του προς την Καρδιοχειρουργική, πράγµα που τεκµηριώνεται από τα εγκωµιαστικά σχόλια  των προσώπων στα 
οποία αναφέρεται. 

   Εν προκειµένω, στο εν λόγω σύγγραµµα προτάσσεται η εισαγωγή και ακολουθεί η αποκαλουµένη πρώτη 
περίοδος, η οποία χαρακτηρίζεται από πειραµατικά πρωτόκολλα και τις πρώτες επιτυχείς κλειστές επεµβάσεις 
καρδιάς (1949 - 1958). Ακολουθεί η δεύτερη περίοδος, (1958 - 1966), κατά την οποία διενεργείται από τον 
Νικόλαο Οικονόµου η πρώτη εγχείρηση στην Ελλάδα µε εξωσωµατική κυκλοφορία (Νοέµβριος 1958) και 
δηµιουργείται η πρώτη αµιγής κρατική Καρδιοχειρουργική Κλινική στο νεόδµητο οκταώροφο κτίριο του 
«Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκοµείου» Αθηνών το 1965,  µε Διευθυντή τον Δηµήτρη Λαζαρίδη. Η τρίτη περίοδος 
της σταθεροποίησης (1966 - 1972), χαρακτηρίζεται από την επέκταση της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας 
και τη δηµιουργία νέων Κέντρων. Η τέταρτη περίοδος (1972 - 1985)  χαρακτηρίζεται από την αύξηση του 
αριθµού των Καρδιοχειρουργικών Κλινικών στην Ελλάδα και την επάνδρωση αυτών µε εκπαιδευµένους 
καρδιοχειρουργούς, που συµβάλλουν στην ανάδειξη ενός εντυπωσιακού κλινικού και ακαδηµαϊκού έργου.
Κατά την προσωπική µου γνώµη και όπως έζησα τα 36 αυτά χρόνια,  µιαν απλούστερη και συνοπτική ταξινόµηση 
καθιστά την εικόνα της εξέλιξης στην Καρδιοχειρουργική πιο ευκολονόητη και προσιτή στον αναγνώστη. Κατά την 
ταξινόµηση αυτή (1948 - 1953), αντιµετωπίζονται από τους πρωτοπόρους της Καρδιοχειρουργικής οι στενώσεις 
µιτροειδούς (Bailey, Harken και Brock, 1948) και οι συγγενείς καρδιοπάθειες (κυανή νόσος, αρτηριακός πόρος και 
ισθµική στένωση της αορτής από τους  Blallock, Gross και Crawford. 

Δηµήτριος Λαζαρίδης
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   Η δεύτερη περίοδος (1953 - 1960) είναι όντως κοσµοϊστορική, διότι επιχειρούνται για πρώτη φορά από τον 
άνθρωπο οι αποκαλούµενες εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς. Πρωτεργάτες της περιόδου αυτής είναι οι Gibbon 
(1953), Lillehei (1954) και Kirklin (1955). Πρόκειται για µια περίοδο επίµοχθη λόγω της ανυπαρξίας 
τελειοποιηµένων οξυγονωτών, της χρησιµοποίησης ηπαρινισµένου αίµατος και της συνακόλουθης υψηλής 
θνησιµότητας, όπως διαλαµβάνεται λεπτοµερώς στα πεπραγµένα του 35ου Συνεδρίου της American Association 
for Thoracic Surgery στο Atlantic City το 1955. Η κρίση αυτή διαρκεί για δύο περίπου χρόνια, κατά τα οποία 
αναστέλλονται µερικώς οι εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς σε πολλές καρδιοχειρουργικές κλινικές των Η.Π.Α. Η 
ανάκαµψη επέρχεται, το 1956, µε την εµπλοκή της βιοτεχνολογίας στον χειµαζόµενο αυτόν κλάδο και µε την 
επινόηση, κατά το 1956, του πρώτου ικανοποιητικού οξυγονωτού από την εταιρία Pempco. Επακολουθεί µεγάλη 
αύξηση του αριθµού των χειρουργουµένων ασθενών, λόγω του ότι µειώθηκαν η θνησιµότητα και οι επιπλοκές. 

   Το 1961, διανοίγεται νέο κεφάλαιο µε την ανακάλυψη καρδιακών βαλβίδων υπό της αναπτυσσόµενης 
βιοτεχνολογίας (Star και Harken) και µε τη σηµαντική βελτίωση των µηχανικών αναπνευστήρων. Το 1968, λόγω 
της µεγάλης αύξησης του αριθµού των χειρουργούµενων ασθενών, αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα δηµιουργίας 
Μονάδων Εντατικής θεραπείας, οι προδιαγραφές της οποίας ανακοινώνονται από το Παγκόσµιο Συνέδριο 
Αναισθησιολογίας το 1968 στο Λονδίνο. Το 1967, γίνεται η πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς (Barnard). Το ίδιο έτος, 
επιτυγχάνεται η πρώτη αορτο-στεφανιαία παράκαµψη µε τη χρησιµοποίηση φλεβικού αυτοµοσχεύµατος από τον 
Favaloro, αφού από τα προηγούµενα έτη επετεύχθηκε και γενικεύθηκε η εκλεκτική στεφανιογραφία για τη 
διαγνωστική εκτίµηση της στηθάγχης.  Έκτοτε,  η ανάπτυξη της καρδιοχειρουργικής υπήρξε αλµατώδης και η 
καµπύλη της εκθετική (1980:  Επιβεβαίωση της κοσµοϊστορικής σηµασίας των εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς από 
άρθρο του περιοδικού Science). Κατά την επόµενη δεκαετία, επινοούνται ατραυµατικοί διά µεµβράνης 
οξυγωνωτές του αίµατος, νέες βελτιωµένες βαλβίδες καρδιάς και stents τοποθετούµενα από τους Kαρδιολόγους. 
Από τη συνοπτική αυτή περιγραφή της εξέλιξης στην Καρδιοχειρουργική προκύπτει το συµπέρασµα ότι η περίοδος 
της µεγάλης κρίσης παρατηρήθηκε κατά τα χρόνια 1954 - 1955, όταν δηλαδή άρχισαν οι εγχειρήσεις ανοικτής 
καρδιάς.   

   Για την Ελλάδα, η αρχική περίοδος (1950 - 54) χρήζει κατά τη γνώµη µου ιδιαίτερου σχολίου, διότι, κατά τα 
πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950, δύο σκαπανείς της χειρουργικής αναλαµβάνουν το πρωτοποριακό έργο να 
εγκαινιάσουν την καρδιαγγειακή χειρουργική.  Οι επιστήµονες αυτοί είναι ο Καραγεώργης και ο Τούντας και, µετά 
το 1954, o Νικόλαος  Οικονόµος. Σηµειωτέον ότι, το 1950, η Ελλάδα µόλις εξέρχεται καθηµαγµένη, έπειτα από 
ένα αιµατηρό εµφύλιο πόλεµο µε πρωτοφανή αγριότητα και καταστροφή του µεγαλύτερου µέρους της υπαίθρου. Ο 
λαός υποφέρει από βαριά οικονοµική δυσπραγία, τραυµατικές εµπειρίες, σωµατικές και ψυχικές. Το πώς µέσα από 
αυτή την τραγική µετεµφυλιοπολεµική κατάσταση βρέθηκαν δύο προσωπικότητες αποφασισµένες να θεµελιώσουν 
τη νέα αυτή ειδικότητα στην Ελλάδα –δύο µόλις χρόνια, προσέξτε, µετά από τις πρώτες εγχειρήσεις στον κόσµο µε 
στόχο τη διάνοιξη της στενωµένης µιτροειδούς βαλβίδος (Bailey,  Harken και  Brock,  1948)–  είναι δυνατό να 
χαρακτηριστεί µόνον ως άθλος, εάν λάβει κανείς υπόψη την επικρατούσα απελπισία και την έλλειψη  στοιχειώδους 
σύγχρονης υποδοµής στα µεγάλα Νοσοκοµεία της Χώρας. Παρά ταύτα, η αποφασιστικότητα τόσο του Καραγεώργη 
όσο και του Τούντα συνετέλεσε στην αντιµετώπιση –µε τα υπάρχοντα µέσα και µε προσωπικές θυσίες– σηµαντικού 
αριθµού των συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών από τις αρχές του 1950, γεγονός που αποτελεί επίτευγµα 
ιστορικής σηµασίας. Ο τρίτος εκ των πρωτεργατών Νικόλαος Οικονόµος επιστρέφει στην Ελλάδα, µετά από 
σπουδές δεκατεσσάρων ετών στα µεγάλα Ιατρικά κέντρα της Γαλλίας, και αποτολµά τη σύγχρονη οργάνωση µιας 
Καρδιοχειρουργικής µονάδας στην Πολυκλινική Αθηνών,  την οποία φιλοδοξεί να καταστήσει εφάµιλλη της Mayo 
Clinic. Προβαίνει, από το 1954, σε µια σειρά κλειστών εγχειρήσεων και, το 1958, πραγµατοποιεί την πρώτη 
επιτυχή εγχείρηση βαλβιδικής και υποβαλβιδικής πνευµονικής στένωσης µε εξωσωµατική κυκλοφορία.

   Από το 1954 έως το 1958, ο Καραγεώργης και ο Τούντας, µε την αίγλη και το κύρος που τους περιέβαλλαν, 
αποπειρώνται την έναρξη εγχειρήσεων εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Τα αποτελέσµατα είναι γνωστά, ενώ οι 
επανειληµµένες αποτυχίες και η υψηλή θνησιµότητα συνετέλεσαν ώστε να δυσφηµισθούν οι εγχειρήσεις ανοικτής 
καρδιάς και να επακολουθήσει γενικευµένη κατακραυγή από διάσηµους χειρουργούς της εποχής (Νικόλαος 
Σµπαρούνης - Τρίκορφος, Μαθιός Μακκάς κ.ά.) και γνωστούς καρδιολόγους, µε συνέπεια την αναστολή των 
εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς. Και, εδώ, ανακύπτει το ερώτηµα: Ήταν αποκλειστικώς υπεύθυνοι για την αποτυχία 
και την αποτελµάτωση µόνο οι δύο αυτοί άνδρες ή οι πρώτες εγχειρήσεις εξωσωµατικής κυκλοφορίας γίνονταν 
υπό αρχέγονες πραγµατικά συνθήκες καρδιοπνευµονικής παράκαµψης και χωρίς την απαιτούµενη γνώση και 
προετοιµασία;   
   
   

    Μια σύγκριση µε την επικρατούσα ατµόσφαιρα στις Η.Π.Α., κατά την αρχική περίοδο των εγχειρήσεων ανοικτής 
καρδιάς, επιτρέπει στον αναγνώστη τη συναγωγή ορισµένων συµπερασµάτων. Είναι γνωστό ότι ο John Gibbon, 
µετά την πρώτη επιτυχή περίπτωση σύµφραξης της µεσοκολπικής επικοινωνίας τον Μάϊο του 1953, απέτυχε στη 
δεύτερη ανάλογη προσπάθεια, λόγω του θανάτου της ασθενούς συνεπεία εµβολής αέρος στον εγκέφαλο. 
Η αποτυχία αυτή αποτέλεσε το κύκνειο άσµα του πρωτοπόρου και ευπατρίδη αυτού χειρουργού, ο οποίος 
αφιέρωσε το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του στην επινόηση του πρώτου µηχανήµατος εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας στον κόσµο.   

   Η επικρατούσα ατµόσφαιρα στις Η.Π.Α., λοιπόν, κατά την προαναφερθείσα περίοδο (1954 - 1955), δηλαδή αυτή 
της έναρξης των εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς, αντικατοπτρίζεται χαρακτηριστικά στα πεπραγµένα του 34ου 
Συνεδρίου της American Association for Thoracic Surgery στο Atlantic City το 1955, το οποίο είχα την ευκαιρία 
να παρακολουθήσω.  

    Στο εν λόγω συνέδριο, ο W. Lillehei ανακοίνωσε τα αρχικά αποτελέσµατα της χειρουργικής θεραπείας 
συγγενών καρδιοπαθειών µε τη χρησιµοποίηση, αρχικώς, ενός εκ των γονέων ως οξυγονωτή (διασταυρουµένη 
κυκλοφορία) και, εν συνεχεία, του πρώτου οξυγονωτή διά της φυσαλίδωσης του επινοηθέντος από τον De Wall. 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι, κατά την αρχική περίοδο των εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς απαιτούνταν µεγάλες 
ποσότητες ηπαρινισµένου αίµατος, µε πολλές παρενέργειες και επιπλοκές, επειδή οι χρησιµοποιούµενες αντλίες 
(Sigma  Pump) επιδρούσαν βλαπτικά στα έµµορφα στοιχεία του αίµατος προκαλώντας και διάφορες άλλες 
σοβαρές επιπλοκές. Η αποστείρωση της συσκευής την εποχή εκείνη γινόταν µε διάλυµα Cetavlon, ώστε 
µετεγχειρητικά να επιπλέκεται πολλές φορές η κατάσταση από την εµφάνιση θανατηφόρων σηψαιµιών εκ 
ψευδοµονάδος. Αναµενόµενα, λοιπόν, κατά το συνέδριο η αντίδραση του ακροατηρίου, αλλά και της ιατρικής 
κοινότητας γενικότερα, ήταν λίαν επιφυλακτική  έως δυσµενής  λόγω της υψηλής θνησιµότητας αφενός και του 
θανάτου ενός εκ των γονέων αφετέρου, ο οποίος χρησιµοποιήθηκε ως οξυγoνωτής. Τη δυσµενή αυτή αντίδραση 
συνοψίζει η παρέµβαση στη συζήτηση του Alfred Blalock, ο οποίος  τόνισε τα εξής: «We are witnessing the 
emergence of a new era of brutal experimental surgery on humans, sic and healthy, which violates every aspect 
of ethical and penal law, and it is reminiscent of an analogous policy  towards human life in the European front 
by the enemy forces during the Second World War». 

   Η κριτική και τα αυστηρά σχόλια του Blalock συνέβαλαν στην αναστολή των εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς στα 
περισσότερα Κέντρα, επί ένα περίπου έτος εν αναµονή της βελτίωσης των µηχανηµάτων εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας, χάρη στην ταχέως αναπτυσσόµενη νέα τεχνολογία.  Η πρώτη κατασκευή της αναµενόµενης νέας 
συσκευής έγινε από την εταιρία Pemco, το 1956, µε σηµαντικές βελτιώσεις στην οξυγόνωση του αίµατος διά 
περιστρεφόµενων µεταλλικών δίσκων επενδυµένων µε λεπτότατο στρώµα σιλικόνης και αντικατάσταση της 
αντλίας SIGMA PUMP µε αντλίες τύπου DeΒakey, οι οποίες ήταν λιγότερο τραυµατικές. Επιπλέον, συνετέλεσε η 
ενσωµάτωση στο µηχάνηµα µιας συσκευής που ρύθµιζε τη θερµοκρασία  του κυκλοφορούµενου αίµατος,  
επινοηθείσας υπό των SEALY και BROWN.  Η διάθεση της ανωτέρω συσκευής στο εµπόριο και η χρησιµοποίηση 
εφεξής κιτρικού αίµατος αντί του ηπαρινισµένου, όπως και διαφόρων ηλεκτρολυτικών διαλυµάτων, συνέτειναν 
οριστικά στην εδραίωση και στην αύξηση του αριθµού  των εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς  όχι µόνο στις Η.Π.Α. 
αλλά και σε πολλά κέντρα της Δυτικής Ευρώπης. Υπενθυµίζεται ότι, κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο, 
δεν υπήρχαν ακόµη τελειοποιηµένοι µηχανικοί αναπνευστήρες στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη, ούτε µονάδες 
Εντατικής Θεραπείας, ενώ οι χειρουργούµενοι ασθενείς µεταφέρονταν στους θαλάµους του Τµήµατος.   

      Το κλίµα που επικρατούσε, από το 1956 και εφεξής στις Η.Π.Α. και στα µεγάλα κέντρα της Δυτικής Ευρώπης, 
είχε αλλάξει σηµαντικά, επειδή ακριβώς ελαττώθηκε η εγχειρητική θνησιµότητα και ακολούθησε η µεγάλη αύξηση 
των χειρουργούµενων καρδιοπαθειών. Η αναστροφή αυτή του ρεύµατος και η ελάττωση της επικρατούσας 
επιφυλακτικότητας, που ίσχυε κατά τα προηγούµενα χρόνια, πυροδότησαν αιφνιδίως το ενδιαφέρον της 
βιοµηχανίας και της βιοτεχνολογίας για οικονοµικούς λόγους, για την επινόηση βελτιωµένων µηχανηµάτων 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας αλλά και για την καλυτέρευση της ποιότητας του υλικού των σωληνώσεων 
παράκαµψης στην καρδιοπνευµονική συσκευή, για την επινόηση διαφόρων νέου τύπου βαλβίδων καρδιάς, 
συνθετικών αγγειακών προθέσεων, καθετήρων, για τη βελτίωση των αρχικών µηχανικών αναπνευστήρων, όπως 
επίσης και των διαφόρων διαλυµάτων καρδιοπληγίας προορισµένων για την προστασία του µυοκαρδίου επί 
εγχειρήσεων µεγάλης διάρκειας. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, τα οικονοµικά κίνητρα για τις νέες 
βιοµηχανίες υπήρξαν πολύ µεγάλα και, επί πολλές δεκαετίες, το αποκλειστικό µονοπώλιο κατασκευής των νέων 
προϊόντων και κατ' επέκταση και των εξαγωγών σε παγκόσµιο επίπεδο το διατηρούσαν οι Η.Π.Α.  
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   Η δεύτερη περίοδος (1953 - 1960) είναι όντως κοσµοϊστορική, διότι επιχειρούνται για πρώτη φορά από τον 
άνθρωπο οι αποκαλούµενες εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς. Πρωτεργάτες της περιόδου αυτής είναι οι Gibbon 
(1953), Lillehei (1954) και Kirklin (1955). Πρόκειται για µια περίοδο επίµοχθη λόγω της ανυπαρξίας 
τελειοποιηµένων οξυγονωτών, της χρησιµοποίησης ηπαρινισµένου αίµατος και της συνακόλουθης υψηλής 
θνησιµότητας, όπως διαλαµβάνεται λεπτοµερώς στα πεπραγµένα του 35ου Συνεδρίου της American Association 
for Thoracic Surgery στο Atlantic City το 1955. Η κρίση αυτή διαρκεί για δύο περίπου χρόνια, κατά τα οποία 
αναστέλλονται µερικώς οι εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς σε πολλές καρδιοχειρουργικές κλινικές των Η.Π.Α. Η 
ανάκαµψη επέρχεται, το 1956, µε την εµπλοκή της βιοτεχνολογίας στον χειµαζόµενο αυτόν κλάδο και µε την 
επινόηση, κατά το 1956, του πρώτου ικανοποιητικού οξυγονωτού από την εταιρία Pempco. Επακολουθεί µεγάλη 
αύξηση του αριθµού των χειρουργουµένων ασθενών, λόγω του ότι µειώθηκαν η θνησιµότητα και οι επιπλοκές. 

   Το 1961, διανοίγεται νέο κεφάλαιο µε την ανακάλυψη καρδιακών βαλβίδων υπό της αναπτυσσόµενης 
βιοτεχνολογίας (Star και Harken) και µε τη σηµαντική βελτίωση των µηχανικών αναπνευστήρων. Το 1968, λόγω 
της µεγάλης αύξησης του αριθµού των χειρουργούµενων ασθενών, αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα δηµιουργίας 
Μονάδων Εντατικής θεραπείας, οι προδιαγραφές της οποίας ανακοινώνονται από το Παγκόσµιο Συνέδριο 
Αναισθησιολογίας το 1968 στο Λονδίνο. Το 1967, γίνεται η πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς (Barnard). Το ίδιο έτος, 
επιτυγχάνεται η πρώτη αορτο-στεφανιαία παράκαµψη µε τη χρησιµοποίηση φλεβικού αυτοµοσχεύµατος από τον 
Favaloro, αφού από τα προηγούµενα έτη επετεύχθηκε και γενικεύθηκε η εκλεκτική στεφανιογραφία για τη 
διαγνωστική εκτίµηση της στηθάγχης.  Έκτοτε,  η ανάπτυξη της καρδιοχειρουργικής υπήρξε αλµατώδης και η 
καµπύλη της εκθετική (1980:  Επιβεβαίωση της κοσµοϊστορικής σηµασίας των εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς από 
άρθρο του περιοδικού Science). Κατά την επόµενη δεκαετία, επινοούνται ατραυµατικοί διά µεµβράνης 
οξυγωνωτές του αίµατος, νέες βελτιωµένες βαλβίδες καρδιάς και stents τοποθετούµενα από τους Kαρδιολόγους. 
Από τη συνοπτική αυτή περιγραφή της εξέλιξης στην Καρδιοχειρουργική προκύπτει το συµπέρασµα ότι η περίοδος 
της µεγάλης κρίσης παρατηρήθηκε κατά τα χρόνια 1954 - 1955, όταν δηλαδή άρχισαν οι εγχειρήσεις ανοικτής 
καρδιάς.   

   Για την Ελλάδα, η αρχική περίοδος (1950 - 54) χρήζει κατά τη γνώµη µου ιδιαίτερου σχολίου, διότι, κατά τα 
πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950, δύο σκαπανείς της χειρουργικής αναλαµβάνουν το πρωτοποριακό έργο να 
εγκαινιάσουν την καρδιαγγειακή χειρουργική.  Οι επιστήµονες αυτοί είναι ο Καραγεώργης και ο Τούντας και, µετά 
το 1954, o Νικόλαος  Οικονόµος. Σηµειωτέον ότι, το 1950, η Ελλάδα µόλις εξέρχεται καθηµαγµένη, έπειτα από 
ένα αιµατηρό εµφύλιο πόλεµο µε πρωτοφανή αγριότητα και καταστροφή του µεγαλύτερου µέρους της υπαίθρου. Ο 
λαός υποφέρει από βαριά οικονοµική δυσπραγία, τραυµατικές εµπειρίες, σωµατικές και ψυχικές. Το πώς µέσα από 
αυτή την τραγική µετεµφυλιοπολεµική κατάσταση βρέθηκαν δύο προσωπικότητες αποφασισµένες να θεµελιώσουν 
τη νέα αυτή ειδικότητα στην Ελλάδα –δύο µόλις χρόνια, προσέξτε, µετά από τις πρώτες εγχειρήσεις στον κόσµο µε 
στόχο τη διάνοιξη της στενωµένης µιτροειδούς βαλβίδος (Bailey,  Harken και  Brock,  1948)–  είναι δυνατό να 
χαρακτηριστεί µόνον ως άθλος, εάν λάβει κανείς υπόψη την επικρατούσα απελπισία και την έλλειψη  στοιχειώδους 
σύγχρονης υποδοµής στα µεγάλα Νοσοκοµεία της Χώρας. Παρά ταύτα, η αποφασιστικότητα τόσο του Καραγεώργη 
όσο και του Τούντα συνετέλεσε στην αντιµετώπιση –µε τα υπάρχοντα µέσα και µε προσωπικές θυσίες– σηµαντικού 
αριθµού των συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών από τις αρχές του 1950, γεγονός που αποτελεί επίτευγµα 
ιστορικής σηµασίας. Ο τρίτος εκ των πρωτεργατών Νικόλαος Οικονόµος επιστρέφει στην Ελλάδα, µετά από 
σπουδές δεκατεσσάρων ετών στα µεγάλα Ιατρικά κέντρα της Γαλλίας, και αποτολµά τη σύγχρονη οργάνωση µιας 
Καρδιοχειρουργικής µονάδας στην Πολυκλινική Αθηνών,  την οποία φιλοδοξεί να καταστήσει εφάµιλλη της Mayo 
Clinic. Προβαίνει, από το 1954, σε µια σειρά κλειστών εγχειρήσεων και, το 1958, πραγµατοποιεί την πρώτη 
επιτυχή εγχείρηση βαλβιδικής και υποβαλβιδικής πνευµονικής στένωσης µε εξωσωµατική κυκλοφορία.

   Από το 1954 έως το 1958, ο Καραγεώργης και ο Τούντας, µε την αίγλη και το κύρος που τους περιέβαλλαν, 
αποπειρώνται την έναρξη εγχειρήσεων εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Τα αποτελέσµατα είναι γνωστά, ενώ οι 
επανειληµµένες αποτυχίες και η υψηλή θνησιµότητα συνετέλεσαν ώστε να δυσφηµισθούν οι εγχειρήσεις ανοικτής 
καρδιάς και να επακολουθήσει γενικευµένη κατακραυγή από διάσηµους χειρουργούς της εποχής (Νικόλαος 
Σµπαρούνης - Τρίκορφος, Μαθιός Μακκάς κ.ά.) και γνωστούς καρδιολόγους, µε συνέπεια την αναστολή των 
εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς. Και, εδώ, ανακύπτει το ερώτηµα: Ήταν αποκλειστικώς υπεύθυνοι για την αποτυχία 
και την αποτελµάτωση µόνο οι δύο αυτοί άνδρες ή οι πρώτες εγχειρήσεις εξωσωµατικής κυκλοφορίας γίνονταν 
υπό αρχέγονες πραγµατικά συνθήκες καρδιοπνευµονικής παράκαµψης και χωρίς την απαιτούµενη γνώση και 
προετοιµασία;   
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αφιέρωσε το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του στην επινόηση του πρώτου µηχανήµατος εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας στον κόσµο.   

   Η επικρατούσα ατµόσφαιρα στις Η.Π.Α., λοιπόν, κατά την προαναφερθείσα περίοδο (1954 - 1955), δηλαδή αυτή 
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περιστρεφόµενων µεταλλικών δίσκων επενδυµένων µε λεπτότατο στρώµα σιλικόνης και αντικατάσταση της 
αντλίας SIGMA PUMP µε αντλίες τύπου DeΒakey, οι οποίες ήταν λιγότερο τραυµατικές. Επιπλέον, συνετέλεσε η 
ενσωµάτωση στο µηχάνηµα µιας συσκευής που ρύθµιζε τη θερµοκρασία  του κυκλοφορούµενου αίµατος,  
επινοηθείσας υπό των SEALY και BROWN.  Η διάθεση της ανωτέρω συσκευής στο εµπόριο και η χρησιµοποίηση 
εφεξής κιτρικού αίµατος αντί του ηπαρινισµένου, όπως και διαφόρων ηλεκτρολυτικών διαλυµάτων, συνέτειναν 
οριστικά στην εδραίωση και στην αύξηση του αριθµού  των εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς  όχι µόνο στις Η.Π.Α. 
αλλά και σε πολλά κέντρα της Δυτικής Ευρώπης. Υπενθυµίζεται ότι, κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο, 
δεν υπήρχαν ακόµη τελειοποιηµένοι µηχανικοί αναπνευστήρες στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη, ούτε µονάδες 
Εντατικής Θεραπείας, ενώ οι χειρουργούµενοι ασθενείς µεταφέρονταν στους θαλάµους του Τµήµατος.   

      Το κλίµα που επικρατούσε, από το 1956 και εφεξής στις Η.Π.Α. και στα µεγάλα κέντρα της Δυτικής Ευρώπης, 
είχε αλλάξει σηµαντικά, επειδή ακριβώς ελαττώθηκε η εγχειρητική θνησιµότητα και ακολούθησε η µεγάλη αύξηση 
των χειρουργούµενων καρδιοπαθειών. Η αναστροφή αυτή του ρεύµατος και η ελάττωση της επικρατούσας 
επιφυλακτικότητας, που ίσχυε κατά τα προηγούµενα χρόνια, πυροδότησαν αιφνιδίως το ενδιαφέρον της 
βιοµηχανίας και της βιοτεχνολογίας για οικονοµικούς λόγους, για την επινόηση βελτιωµένων µηχανηµάτων 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας αλλά και για την καλυτέρευση της ποιότητας του υλικού των σωληνώσεων 
παράκαµψης στην καρδιοπνευµονική συσκευή, για την επινόηση διαφόρων νέου τύπου βαλβίδων καρδιάς, 
συνθετικών αγγειακών προθέσεων, καθετήρων, για τη βελτίωση των αρχικών µηχανικών αναπνευστήρων, όπως 
επίσης και των διαφόρων διαλυµάτων καρδιοπληγίας προορισµένων για την προστασία του µυοκαρδίου επί 
εγχειρήσεων µεγάλης διάρκειας. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, τα οικονοµικά κίνητρα για τις νέες 
βιοµηχανίες υπήρξαν πολύ µεγάλα και, επί πολλές δεκαετίες, το αποκλειστικό µονοπώλιο κατασκευής των νέων 
προϊόντων και κατ' επέκταση και των εξαγωγών σε παγκόσµιο επίπεδο το διατηρούσαν οι Η.Π.Α.  
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     Μια ενδιαφέρουσα καινοτοµία, κατά το τέλος της δεκαετίας του 1960, ήταν η ανάγκη δηµιουργίας Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας για την παροχή νοσηλείας υψηλού βαθµού σε µεγάλο φάσµα παθολογικών και χειρουργικών 
παθήσεων, ιδιαιτέρως όµως εκείνων των ασθενών που υποβάλλονταν σε εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς. Οι 
προδιαγραφές του σχεδιασµού και του εξοπλισµού των µονάδων αυτών αποτέλεσαν θέµα του Παγκόσµιου 
Συνεδρίου Αναισθησιολογίας στο Λονδίνο, το 1968.  Η µεγάλη κλινική και ερευνητική σηµασία των εγχειρήσεων 
ανοικτής καρδιάς καταδεικνύεται από άρθρο του περιοδικού Science κατά το 1980, σύµφωνα µε το οποίο η 
ανακάλυψη και η εφαρµογή καρδιοπνευµονικής παράκαµψης - εξωσωµατικής κυκλοφορίας κατέκτησε την πρώτη 
θέση στη βιοιατρική έρευνα και θεωρείται κοσµοϊστορικού χαρακτήρα. 

   Η επιµονή από τους γενικούς χειρουργούς να συνεχίσουν τις εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς στην Ελλάδα, η οποία 
αποτέλεσε τον πλέον ουσιώδη ανασταλτικό παράγοντα,  εναπόκειτο στο ότι η συνέχιση των εγχειρήσεων αυτών 
από τους ίδιους τούς εξασφάλιζε ένα µεγάλο γόητρο και κύρος (prestige) –φαινόµενο που επαναλήφθηκε 
αργότερα από καταξιωµένους καρδιοχειρουργούς,  οι οποίοι επιχείρησαν µεταµοσχεύσεις καρδιάς χωρίς 
προεργασία και πείρα για την επαύξηση του γοήτρου τους. Ευτύχηµα υπήρξε ότι οι ανεπιτυχείς αυτές απόπειρες 
διεκόπηκαν διά παντός, όταν ανέλαβε την ευθύνη τού λίαν εξειδικευµένου αυτού εγχειρήµατος αποκλειστικά ο 
Πέτρος Αλιβιζάτος. 

    Εν κατακλείδι, στις προηγούµενες ενότητες παρουσιάστηκαν τα διάφορα στάδια εξέλιξης της 
καρδιοχειρουργικής στις Η.Π.Α., από το 1948 έως σήµερα. Επισηµάνθηκαν ιδιαιτέρως οι αντιδράσεις της ιατρικής 
κοινότητας και της κοινής γνώµης, κατά την αρχική περίοδο των εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς  (1954 - 1955), 
και η επακολουθήσασα κρίση και αναστολή των εγχειρήσεων αυτών επί δύο περίπου έτη (1954 - 1955), για να 
επακολουθήσει µια περίοδος ανάκαµψης µε την επινόηση πλέον τελειοποιηµένων οξυγονωτών και µε τη 
χρησιµοποίηση κιτρικού αίµατος αντί του ηπαρινισµένου. Ευεργετική συνέπεια αυτών των βελτιώσεων, από  το 
1956, υπήρξε το γεγονός ότι η θνησιµότητα και οι επιπλοκές ελαττώθηκαν σηµαντικά, µε επακόλουθο την αύξηση 
του αριθµού των καρδιοπαθών που υποβάλλονταν σε εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς. 

   Οι παρατηρήσεις αυτές παρατίθενται, προκειµένου να έχει την ευκαιρία ο αναγνώστης, συγκρίνοντας τις 
περιόδους κρίσης αφενός στις Η.Π.Α. (1954 - 1955) και αφετέρου στην Ελλάδα (1955 - 1958), να καταλήξει σε 
ορισµένα συµπεράσµατα λαµβάνοντας υπόψη και τα εκτιθέµενα λεπτοµερώς στο ανά χείρας σύγγραµµα. 
Σηµειωτέον ότι, κατά την προαναφερθείσα περίοδο στην Ελλάδα, οι Καραγεώργης και Τούντας είχαν πρωτοφανές 
κύρος, αναγνωρισιµότητα και κοινωνικοπολιτικές σχέσεις υψηλού επιπέδου στη χώρα, ώστε να θεωρούνται οι 
πλέον αρµόδιοι για την εκπόνηση σχεδίου, βάσει του οποίου θα έπρεπε να συνεχιστούν οι εγχειρήσεις ανοικτής 
καρδιάς. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν συνέβη, επειδή ακριβώς, όπως επισηµαίνει ο Χρήστος Λόλας, οι ίδιοι 
δεν ενστερνίστηκαν την ιδέα του team work και πιθανόν δεν συνειδητοποίησαν ότι οι εγχειρήσεις ανοικτής 
καρδιάς αποτελούσαν έναν νέο αναπτυσσόµενο και πολύπλευρο κλάδο ουσιαστικά διαφορετικό από τις κλειστές 
εγχειρήσεις. Το ότι πράγµατι η πεµπτουσία του προβλήµατος φαίνεται πως δεν είχε γίνει πλήρως κατανοητή, 
καταδεικνύεται από την απόφαση του Τούντα, το 1958, να στείλει στις Η.Π.Α. έναν εκ των καλύτερων συνεργατών 
του, προκειµένου να εκπαιδευθεί στον χειρισµό του µηχανήµατος της καρδιοπνευµονικής παράκαµψης, χωρίς 
πιθανόν να έχει συνειδητοποιήσει πως η αρµοδιότητα αυτή προσιδιάζει σε νέους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι.. Πολύ 
αργότερα αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να στείλει στις Η.Π.Α. τον αξιόλογο συνεργάτη του Χρήστο Λόλα, για να 
ειδικευθεί επί τριετία και πλέον στη µοντέρνα Καρδιοχειρουργική. 

   Ο Καραγεώργης, µε την ανατολίτικη φιλοσοφία που τον διέπνεε, διείδε τους σκοπέλους των προσπαθειών 
αυτών και έθεσε πρώτος τέρµα στο εγχείρηµα συνέχισης των εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς. Αντιθέτως, ο 
Κωνσταντίνος Τούντας, µετά την εκλογή του ως καθηγητή της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης (1960 - 1968) και τη ριζική αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισµό της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής, 
επανέλαβε το εγχείρηµα των επεµβάσεων ανοικτής καρδιάς µε θλιβερά αποτελέσµατα δυστυχώς και τη διακοπή 
των εγχειρήσεων αυτών στη Θεσσαλονίκη.      

   Τέλος, ο τρίτος εκ των πρωτεργατών Ν. Οικονόµος, κατά την ίδια χρονική περίοδο και κατόπιν πειραµατικής 
προεργασίας, πέτυχε τον Νοέµβριο του 1958 τη διόρθωση βαλβιδικής και υποβαλβιδικής στένωσης της 
πνευµονικής µε εξωσωµατική κυκλοφορία. Μετά το 1958 και µέχρι το 1960, δηµοσιεύονται στην ελληνική 
βιβλιογραφία σποραδικές περιπτώσεις εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς από τον Ν. Οικονόµο. 
   
   

   Τον Οκτώβριο του 1958, δηµιουργήθηκε µια µοντέρνα και πλήρως εξοπλισµένη Καρδιοχειρουργική µονάδα  στο 
«Γερουλάνειο Ίδρυµα Νοσοκοµείο Σµπαρούνη», οπότε µου δόθηκε η ευκαιρία να χειρουργώ εκεί πολλές συγγενείς 
και επίκτητες καρδιοπάθειες µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Επ' ευκαιρία επιθυµώ να εκφράσω τις ευχαριστίες 
και την ευγνωµοσύνη µου προς τον Νικόλαο Σµπαρούνη - Τρίκορφο για την αµέριστη συµπαράστασή του κατά τα 
πρώτα δύσκολα χρόνια, χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατή η επιβίωσή µου. 

   Η ένταξή µου  στο προσωπικό του «Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Αθηνών» αποφασίστηκε κατόπιν συνεννόησης 
και συµφωνίας των αειµνήστων καθηγητών της χειρουργικής Κωνσταντίου Αλιβιζάτου και της Καρδιολογίας 
Γεωργίου Μιχαηλίδη. Μέσω λοιπόν του προλογικού αυτού σηµειώµατος θα ήθελα να εκφράσω τη βαθειά µου 
ευγνωµοσύνη προς τον αείµνηστο καθηγητή Αλιβιζάτο, ο οποίος συµµεριζόµενος την προσπάθεια αντιµετώπισης 
της σοβούσης κρίσης έθεσε στη διάθεσή µου δύο χειρουργεία την εβδοµάδα, το πειραµατικό χειρουργείο και το 
πολυάριθµο εκλεκτό  ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής του. Η συµπαράστασή του και όλου του 
προσωπικού για την προώθηση του έργου αυτού υπήρξε πρωτοφανής και αναµενόµενα το ενδιαφέρον του αυτό 
επηρέαζε σηµαντικά όλη την προσπάθεια.

   Λεπτοµέρειες του εγχειρήµατος για την προώθηση της καρδιοχειρουργικής µε συνεργάτες τους καρδιολόγους, 
τους χειρουργούς, τους αιµατολόγους, τους αναισθησιολόγους, το εκλεκτό προσωπικό της Α΄ Παθολογικής 
Κλινικής και τους ακτινολόγους διαλαµβάνονται λεπτοµερώς στο ανά χείρας σύγγραµµα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
ευθύς εξ' αρχής αποφασίστηκε η µεγάλη αυτή οµάδα να δράσει αυτοδύναµα χωρίς να αναζητηθεί βοήθεια από 
ξένους συναδέλφους ή τεχνικούς. Έτσι, κατά τη διάρκεια  της αντιµετώπισης όλου του φάσµατος των 
καρδιοπαθειών µε κλειστές εγχειρήσεις, άλλη οµάδα αποτελούµενη από χειρουργούς, καρδιολόγους, αιµατολόγους 
και νοσηλευτικό προσωπικό εργαζόταν εντατικά στο Πειραµατικό Χειρουργείο κατά τις νυχτερινές ώρες υπό την 
επίβλεψή µου για την εξοικείωση ιατρών και αδελφών στη λειτουργία του µηχανήµατος εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας, µεταξύ των οποίων ο επιµελητής Καµίλος Μπονέλος και  η νοσηλεύτρια Μαριάνα Κασαπλή, που 
αποτέλεσε την πρώτη χειρίστρια της συσκευής εξωσωµατικής κυκλοφορίας εκπαιδευθείσα αποκλειστικώς σε 
Νοσηλευτικό Ίδρυµα της Πατρίδας µας. 

   Κατά την περίοδο 1958 - 1965, δηλαδή πριν από την ανέγερση του οκταώροφου νέου κτιρίου,  η Κρατική 
Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκοµείου, µετέπειτα Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου µε πρώτο καθηγητή 
καρδιολογίας τον Γεώργιο Μιχαηλίδη, στεγαζόταν στο ισόγειο του παλαιού κτιρίου του Ιπποκρατείου σε έναν πολύ 
περιορισµένο χώρο, ενώ ένα µικρό δωµάτιο χρησιµοποιείτο για την αιµοδυναµική µελέτη των ασθενών. Οι 
νοσούντες µετά την αξιολόγησή των από τους καρδιολόγους σχετικά µε την ένδειξη χειρουργικής θεραπείας,  
µεταφέρονταν µέσα από την παλαιά αυλή του Νοσοκοµείου, σπανιότερα από τους υπάρχοντες δύο 
τραυµατιοφορείς του νοσοκοµείου και συνηθέστερα από ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό,  στο κτίριο της 
Προπαιδευτικής Χειρουργικής κλινικής που στεγαζόταν στον δεύτερο όροφο της νεώτερης πτέρυγας. Μετά την 
ολοκλήρωση της εγχείρησης,  οι ασθενείς  µεταφέρονταν σε ειδικό θάλαµο της Χειρουργικής Κλινικής 
παραχωρηθέντα ευγενώς από τον Καθηγητή Αλιβιζάτο για τη µετεγχειρητική νοσηλεία από καρδιολόγους και 
χειρουργούς, µέχρι την αποθεραπεία τους. Σε ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η αναπνευστική 
λειτουργία του ασθενούς δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως, ο µηχανικός αερισµός συνεχιζόταν στον θάλαµο αυτό  
από την οµάδα των αναισθησιολόγων, µέχρι να αποκατασταθεί η φυσιολογική αναπνοή. Πολλές φορές υπήρχε 
ένδειξη τραχειοστοµίας για την αναρρόφηση των βρογχικών εκκρίσεων, οπότε ο µηχανικός αερισµός συνεχιζόταν 
από τους αναισθησιολόγους µέσω της τραχειοστοµίας. Αυτές ήταν οι συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε η 
πρωτοβουλία µε την έκθυµο συνεργασία όλου του προσωπικού, της εµπέδωσης των εγχειρήσεων ανοικτής 
καρδιάς, όπως διαλαµβάνεται λεπτοµερώς στο σύγγραµµα του κυρίου Πράπα. Παρά ταύτα, όπως επανειληµµένα 
προαναφέρθηκε, δεν υπήρξαν περιπτώσεις ούτε κόπωσης ούτε  διαµαρτυρίας ούτε γογγυσµού από µέλη της 
οµάδας για το βαρύ και επίµοχθο αυτό έργο. 

   Παράλληλα µε την πρωτοφανή προσπάθεια θεµελίωσης του εκθεµελιωµένου κλάδου των εγχειρήσεων ανοικτής 
καρδιάς, αναπτυσσόταν µεγάλη επιστηµονική δραστηριότητα των ιατρικών µελών της οµάδας, όπως 
καταδεικνύεται από την εκπόνηση οκτώ διδακτορικών διατριβών (από χειρουργούς και καρδιολόγους) και µιας 
διατριβής επί υφηγεσία. Περισσότερο ενδιαφέρον, όµως, είναι ότι, κατά την πρώτη αυτή περίοδο, δηµοσιεύθηκαν 
από το Νοσηλευτικό αυτό Ίδρυµα οι τρείς πρώτες επιστηµονικές εργασίες της φτωχής Ελλάδας, σε περιοδικά 
διεθνούς κύρους του εξωτερικού (λ.χ. Journal of Thoracic Surgery, Annals of Surgery, American Journal of 
Cardiology και Chest), τα οποία και συνετέλεσαν στην αναγνώριση του πρωτοποριακού επιστηµονικού έργου και 
των δραστηριοτήτων της θαρραλέας και αποφασισµένης αυτής οµάδας του Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Αθηνών.  

ΠΡΟΛΟΓΟΙΠρόλογοι

Lefkoma - Final.indd   16 14/7/2015   9:06:55 μμ



4 5

     Μια ενδιαφέρουσα καινοτοµία, κατά το τέλος της δεκαετίας του 1960, ήταν η ανάγκη δηµιουργίας Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας για την παροχή νοσηλείας υψηλού βαθµού σε µεγάλο φάσµα παθολογικών και χειρουργικών 
παθήσεων, ιδιαιτέρως όµως εκείνων των ασθενών που υποβάλλονταν σε εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς. Οι 
προδιαγραφές του σχεδιασµού και του εξοπλισµού των µονάδων αυτών αποτέλεσαν θέµα του Παγκόσµιου 
Συνεδρίου Αναισθησιολογίας στο Λονδίνο, το 1968.  Η µεγάλη κλινική και ερευνητική σηµασία των εγχειρήσεων 
ανοικτής καρδιάς καταδεικνύεται από άρθρο του περιοδικού Science κατά το 1980, σύµφωνα µε το οποίο η 
ανακάλυψη και η εφαρµογή καρδιοπνευµονικής παράκαµψης - εξωσωµατικής κυκλοφορίας κατέκτησε την πρώτη 
θέση στη βιοιατρική έρευνα και θεωρείται κοσµοϊστορικού χαρακτήρα. 

   Η επιµονή από τους γενικούς χειρουργούς να συνεχίσουν τις εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς στην Ελλάδα, η οποία 
αποτέλεσε τον πλέον ουσιώδη ανασταλτικό παράγοντα,  εναπόκειτο στο ότι η συνέχιση των εγχειρήσεων αυτών 
από τους ίδιους τούς εξασφάλιζε ένα µεγάλο γόητρο και κύρος (prestige) –φαινόµενο που επαναλήφθηκε 
αργότερα από καταξιωµένους καρδιοχειρουργούς,  οι οποίοι επιχείρησαν µεταµοσχεύσεις καρδιάς χωρίς 
προεργασία και πείρα για την επαύξηση του γοήτρου τους. Ευτύχηµα υπήρξε ότι οι ανεπιτυχείς αυτές απόπειρες 
διεκόπηκαν διά παντός, όταν ανέλαβε την ευθύνη τού λίαν εξειδικευµένου αυτού εγχειρήµατος αποκλειστικά ο 
Πέτρος Αλιβιζάτος. 

    Εν κατακλείδι, στις προηγούµενες ενότητες παρουσιάστηκαν τα διάφορα στάδια εξέλιξης της 
καρδιοχειρουργικής στις Η.Π.Α., από το 1948 έως σήµερα. Επισηµάνθηκαν ιδιαιτέρως οι αντιδράσεις της ιατρικής 
κοινότητας και της κοινής γνώµης, κατά την αρχική περίοδο των εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς  (1954 - 1955), 
και η επακολουθήσασα κρίση και αναστολή των εγχειρήσεων αυτών επί δύο περίπου έτη (1954 - 1955), για να 
επακολουθήσει µια περίοδος ανάκαµψης µε την επινόηση πλέον τελειοποιηµένων οξυγονωτών και µε τη 
χρησιµοποίηση κιτρικού αίµατος αντί του ηπαρινισµένου. Ευεργετική συνέπεια αυτών των βελτιώσεων, από  το 
1956, υπήρξε το γεγονός ότι η θνησιµότητα και οι επιπλοκές ελαττώθηκαν σηµαντικά, µε επακόλουθο την αύξηση 
του αριθµού των καρδιοπαθών που υποβάλλονταν σε εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς. 

   Οι παρατηρήσεις αυτές παρατίθενται, προκειµένου να έχει την ευκαιρία ο αναγνώστης, συγκρίνοντας τις 
περιόδους κρίσης αφενός στις Η.Π.Α. (1954 - 1955) και αφετέρου στην Ελλάδα (1955 - 1958), να καταλήξει σε 
ορισµένα συµπεράσµατα λαµβάνοντας υπόψη και τα εκτιθέµενα λεπτοµερώς στο ανά χείρας σύγγραµµα. 
Σηµειωτέον ότι, κατά την προαναφερθείσα περίοδο στην Ελλάδα, οι Καραγεώργης και Τούντας είχαν πρωτοφανές 
κύρος, αναγνωρισιµότητα και κοινωνικοπολιτικές σχέσεις υψηλού επιπέδου στη χώρα, ώστε να θεωρούνται οι 
πλέον αρµόδιοι για την εκπόνηση σχεδίου, βάσει του οποίου θα έπρεπε να συνεχιστούν οι εγχειρήσεις ανοικτής 
καρδιάς. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν συνέβη, επειδή ακριβώς, όπως επισηµαίνει ο Χρήστος Λόλας, οι ίδιοι 
δεν ενστερνίστηκαν την ιδέα του team work και πιθανόν δεν συνειδητοποίησαν ότι οι εγχειρήσεις ανοικτής 
καρδιάς αποτελούσαν έναν νέο αναπτυσσόµενο και πολύπλευρο κλάδο ουσιαστικά διαφορετικό από τις κλειστές 
εγχειρήσεις. Το ότι πράγµατι η πεµπτουσία του προβλήµατος φαίνεται πως δεν είχε γίνει πλήρως κατανοητή, 
καταδεικνύεται από την απόφαση του Τούντα, το 1958, να στείλει στις Η.Π.Α. έναν εκ των καλύτερων συνεργατών 
του, προκειµένου να εκπαιδευθεί στον χειρισµό του µηχανήµατος της καρδιοπνευµονικής παράκαµψης, χωρίς 
πιθανόν να έχει συνειδητοποιήσει πως η αρµοδιότητα αυτή προσιδιάζει σε νέους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι.. Πολύ 
αργότερα αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να στείλει στις Η.Π.Α. τον αξιόλογο συνεργάτη του Χρήστο Λόλα, για να 
ειδικευθεί επί τριετία και πλέον στη µοντέρνα Καρδιοχειρουργική. 

   Ο Καραγεώργης, µε την ανατολίτικη φιλοσοφία που τον διέπνεε, διείδε τους σκοπέλους των προσπαθειών 
αυτών και έθεσε πρώτος τέρµα στο εγχείρηµα συνέχισης των εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς. Αντιθέτως, ο 
Κωνσταντίνος Τούντας, µετά την εκλογή του ως καθηγητή της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης (1960 - 1968) και τη ριζική αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισµό της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής, 
επανέλαβε το εγχείρηµα των επεµβάσεων ανοικτής καρδιάς µε θλιβερά αποτελέσµατα δυστυχώς και τη διακοπή 
των εγχειρήσεων αυτών στη Θεσσαλονίκη.      

   Τέλος, ο τρίτος εκ των πρωτεργατών Ν. Οικονόµος, κατά την ίδια χρονική περίοδο και κατόπιν πειραµατικής 
προεργασίας, πέτυχε τον Νοέµβριο του 1958 τη διόρθωση βαλβιδικής και υποβαλβιδικής στένωσης της 
πνευµονικής µε εξωσωµατική κυκλοφορία. Μετά το 1958 και µέχρι το 1960, δηµοσιεύονται στην ελληνική 
βιβλιογραφία σποραδικές περιπτώσεις εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς από τον Ν. Οικονόµο. 
   
   

   Τον Οκτώβριο του 1958, δηµιουργήθηκε µια µοντέρνα και πλήρως εξοπλισµένη Καρδιοχειρουργική µονάδα  στο 
«Γερουλάνειο Ίδρυµα Νοσοκοµείο Σµπαρούνη», οπότε µου δόθηκε η ευκαιρία να χειρουργώ εκεί πολλές συγγενείς 
και επίκτητες καρδιοπάθειες µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Επ' ευκαιρία επιθυµώ να εκφράσω τις ευχαριστίες 
και την ευγνωµοσύνη µου προς τον Νικόλαο Σµπαρούνη - Τρίκορφο για την αµέριστη συµπαράστασή του κατά τα 
πρώτα δύσκολα χρόνια, χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατή η επιβίωσή µου. 

   Η ένταξή µου  στο προσωπικό του «Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Αθηνών» αποφασίστηκε κατόπιν συνεννόησης 
και συµφωνίας των αειµνήστων καθηγητών της χειρουργικής Κωνσταντίου Αλιβιζάτου και της Καρδιολογίας 
Γεωργίου Μιχαηλίδη. Μέσω λοιπόν του προλογικού αυτού σηµειώµατος θα ήθελα να εκφράσω τη βαθειά µου 
ευγνωµοσύνη προς τον αείµνηστο καθηγητή Αλιβιζάτο, ο οποίος συµµεριζόµενος την προσπάθεια αντιµετώπισης 
της σοβούσης κρίσης έθεσε στη διάθεσή µου δύο χειρουργεία την εβδοµάδα, το πειραµατικό χειρουργείο και το 
πολυάριθµο εκλεκτό  ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής του. Η συµπαράστασή του και όλου του 
προσωπικού για την προώθηση του έργου αυτού υπήρξε πρωτοφανής και αναµενόµενα το ενδιαφέρον του αυτό 
επηρέαζε σηµαντικά όλη την προσπάθεια.

   Λεπτοµέρειες του εγχειρήµατος για την προώθηση της καρδιοχειρουργικής µε συνεργάτες τους καρδιολόγους, 
τους χειρουργούς, τους αιµατολόγους, τους αναισθησιολόγους, το εκλεκτό προσωπικό της Α΄ Παθολογικής 
Κλινικής και τους ακτινολόγους διαλαµβάνονται λεπτοµερώς στο ανά χείρας σύγγραµµα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
ευθύς εξ' αρχής αποφασίστηκε η µεγάλη αυτή οµάδα να δράσει αυτοδύναµα χωρίς να αναζητηθεί βοήθεια από 
ξένους συναδέλφους ή τεχνικούς. Έτσι, κατά τη διάρκεια  της αντιµετώπισης όλου του φάσµατος των 
καρδιοπαθειών µε κλειστές εγχειρήσεις, άλλη οµάδα αποτελούµενη από χειρουργούς, καρδιολόγους, αιµατολόγους 
και νοσηλευτικό προσωπικό εργαζόταν εντατικά στο Πειραµατικό Χειρουργείο κατά τις νυχτερινές ώρες υπό την 
επίβλεψή µου για την εξοικείωση ιατρών και αδελφών στη λειτουργία του µηχανήµατος εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας, µεταξύ των οποίων ο επιµελητής Καµίλος Μπονέλος και  η νοσηλεύτρια Μαριάνα Κασαπλή, που 
αποτέλεσε την πρώτη χειρίστρια της συσκευής εξωσωµατικής κυκλοφορίας εκπαιδευθείσα αποκλειστικώς σε 
Νοσηλευτικό Ίδρυµα της Πατρίδας µας. 

   Κατά την περίοδο 1958 - 1965, δηλαδή πριν από την ανέγερση του οκταώροφου νέου κτιρίου,  η Κρατική 
Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκοµείου, µετέπειτα Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου µε πρώτο καθηγητή 
καρδιολογίας τον Γεώργιο Μιχαηλίδη, στεγαζόταν στο ισόγειο του παλαιού κτιρίου του Ιπποκρατείου σε έναν πολύ 
περιορισµένο χώρο, ενώ ένα µικρό δωµάτιο χρησιµοποιείτο για την αιµοδυναµική µελέτη των ασθενών. Οι 
νοσούντες µετά την αξιολόγησή των από τους καρδιολόγους σχετικά µε την ένδειξη χειρουργικής θεραπείας,  
µεταφέρονταν µέσα από την παλαιά αυλή του Νοσοκοµείου, σπανιότερα από τους υπάρχοντες δύο 
τραυµατιοφορείς του νοσοκοµείου και συνηθέστερα από ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό,  στο κτίριο της 
Προπαιδευτικής Χειρουργικής κλινικής που στεγαζόταν στον δεύτερο όροφο της νεώτερης πτέρυγας. Μετά την 
ολοκλήρωση της εγχείρησης,  οι ασθενείς  µεταφέρονταν σε ειδικό θάλαµο της Χειρουργικής Κλινικής 
παραχωρηθέντα ευγενώς από τον Καθηγητή Αλιβιζάτο για τη µετεγχειρητική νοσηλεία από καρδιολόγους και 
χειρουργούς, µέχρι την αποθεραπεία τους. Σε ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η αναπνευστική 
λειτουργία του ασθενούς δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως, ο µηχανικός αερισµός συνεχιζόταν στον θάλαµο αυτό  
από την οµάδα των αναισθησιολόγων, µέχρι να αποκατασταθεί η φυσιολογική αναπνοή. Πολλές φορές υπήρχε 
ένδειξη τραχειοστοµίας για την αναρρόφηση των βρογχικών εκκρίσεων, οπότε ο µηχανικός αερισµός συνεχιζόταν 
από τους αναισθησιολόγους µέσω της τραχειοστοµίας. Αυτές ήταν οι συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε η 
πρωτοβουλία µε την έκθυµο συνεργασία όλου του προσωπικού, της εµπέδωσης των εγχειρήσεων ανοικτής 
καρδιάς, όπως διαλαµβάνεται λεπτοµερώς στο σύγγραµµα του κυρίου Πράπα. Παρά ταύτα, όπως επανειληµµένα 
προαναφέρθηκε, δεν υπήρξαν περιπτώσεις ούτε κόπωσης ούτε  διαµαρτυρίας ούτε γογγυσµού από µέλη της 
οµάδας για το βαρύ και επίµοχθο αυτό έργο. 

   Παράλληλα µε την πρωτοφανή προσπάθεια θεµελίωσης του εκθεµελιωµένου κλάδου των εγχειρήσεων ανοικτής 
καρδιάς, αναπτυσσόταν µεγάλη επιστηµονική δραστηριότητα των ιατρικών µελών της οµάδας, όπως 
καταδεικνύεται από την εκπόνηση οκτώ διδακτορικών διατριβών (από χειρουργούς και καρδιολόγους) και µιας 
διατριβής επί υφηγεσία. Περισσότερο ενδιαφέρον, όµως, είναι ότι, κατά την πρώτη αυτή περίοδο, δηµοσιεύθηκαν 
από το Νοσηλευτικό αυτό Ίδρυµα οι τρείς πρώτες επιστηµονικές εργασίες της φτωχής Ελλάδας, σε περιοδικά 
διεθνούς κύρους του εξωτερικού (λ.χ. Journal of Thoracic Surgery, Annals of Surgery, American Journal of 
Cardiology και Chest), τα οποία και συνετέλεσαν στην αναγνώριση του πρωτοποριακού επιστηµονικού έργου και 
των δραστηριοτήτων της θαρραλέας και αποφασισµένης αυτής οµάδας του Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Αθηνών.  

ΠΡΟΛΟΓΟΙΠρόλογοι
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Δηµήτριος Π. Λαζαρίδης: 

Οµότιµος Καθηγητής Χειρουργικής «ΑΠΘ.»

Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδηµίας Αθηνών 

Τέως Διευθυντής της Κλινικής Καρδιάς- Αγγείων - Θώρακος «Α.Π.Θ.» 

   Έχω την αίσθηση ότι δεν θα θεωρηθεί περιαυτολογία να υποµνησθεί ότι ο συντονισµός και η επιτυχία του 
πρωτοποριακού αυτού έργου οφειλόταν κατά τι στην αποκτηθείσα  οργανωτική και διοικητική εµπειρία µου, κατά 
την εξαµηνιαία θητεία µου ως Chief Resident το 1958 στην  Κλινική  Bailey.  Σηµειωτέον ότι  οι αρµοδιότητες του 
Chief Resident, κατά την περίοδο  1950 - 1960, δεν αποτελούσαν ακαδηµαϊκό τίτλο αλλά διοικητική - 
οργανωτική βαθµίδα  για τον συντονισµό των πολύπλευρων δραστηριοτήτων της Κλινικής. Φυσική συνέπεια της 
αναγνώρισης αυτού του έργου από την πολιτεία και της θεµελίωσης των εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς στην 
Ελλάδα, µετά από µια περίοδο κρίσης, υπήρξε η ίδρυση της πρώτης αµιγούς Κλινικής, χειρουργικής  καρδιάς - 
αγγείων και θώρακος στην Ελλάδα αλλά και βαθµιαία η αλλαγή των επικρατουσών απόψεων στην ιατρική 
κοινότητα και στο ευρύτερο κοινό για την Καρδιοχειρουργική επί το ευνοϊκότερο. Εν κατακλείδι, προσπάθησα 
συνοπτικά να αφηγηθώ πως έγινε εφικτό να εµπεδωθεί από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του 
«Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Αθηνών» το προγραµµατισµένο έργο της θεµελίωσης σε σταθερές βάσεις των 
εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς. Όταν µε τη δηµιουργία αυτής της Κλινικής το επιστηµονικό έργο έγινε ευρύτατα 
γνωστό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αφυπνίσθηκαν µεγάλα ιδρύµατα, όπως το Θεραπευτήριο «Ευαγγελισµός», 
και προέβησαν στη µετάκληση ολόκληρης οµάδας καρδιοχειρουργών και τεχνικών από το πανεπιστήµιο Loma 
Linda των Η.Π.Α. επί τρία συναπτά έτη, προκειµένου τα µέλη της να διδαχθούν τις εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς 
και να εξοικειωθούν µε αυτές. 

   Η σηµασία της επιτυχίας του εγχειρήµατος µε στόχο την εµπέδωση των εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς στο 
«Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών» υπήρξε κατά πολύ ευρύτερη από την αναγνώριση της δηµιουργίας µιας 
αµιγούς Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στην Ελλάδα. Και τούτο συνέβη, διότι όχι µόνο µετέβαλε το κλίµα της κοινής 
γνώµης έναντι των εγχειρήσεων αυτών αλλά και γιατί, λόγω της επικρατούσης ιστορικής συγκυρίας στη 
Θεσσαλονίκη (όπου οι εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς είχαν σταµατήσει αφενός λόγω των αποτυχιών της οµάδας 
του Κ. Τούντα και αφετέρου της εγκατάλειψης από τον Θανάση Οικονοµόπουλο της Καρδιοχειρουργικής για 
αδιευκρίνιστους λόγους), αφού αποκατέστησε εµπράκτως τον δυσφηµισµένο αλλά πρωτοπόρο αυτόν κλάδο της 
Χειρουργικής, άλλαξε σηµαντικά τις επικρατούσες απόψεις για την Καρδιοχειρουργική στην ακαδηµαϊκή κοινότητα 
και σε ολόκληρη την κοινωνία. 

   Φυσική συνέπεια της διαµορφωθείσας κατάστασης ήταν η παραποµπή των καρδιοπαθών της Θεσσαλονίκης και 
ολόκληρης της Μακεδονίας για Χειρουργική θεραπεία στο «Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών». Η 
στασιµότητα αυτή ενός πρωτοποριακού κλάδου της χειρουργικής στη Θεσσαλονίκη δηµιούργησε ένα καινούργιο 
κλίµα στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. µε πρωτοπόρους τους Καθηγητές Δηµήτρη Βαλτή, Γεώργιο Λογαρά και 
Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο, οι οποίοι αντιµετώπιζαν πλέον, ευνοϊκότερα, την ενδεχόµενη υποψηφιότητα ενός 
Καρδιοχειρουργού για την κενή έδρα της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής, µετά την εκλογή του Κ. Τούντα ως Καθηγητή 
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

   Τοιουτοτρόπως, διαφαινόταν η ανατροπή µιας παράδοσης που επικρατούσε επί δεκαετίες σε όλες τις Ιατρικές 
Σχολές της Χώρας, σύµφωνα µε την οποία ο εκάστοτε εκλεγόµενος Διευθυντής - Καθηγητής µιας χηρεύουσας 
έδρας Χειρουργικής έπρεπε να είναι αποκλειστικά  Γενικός Χειρουργός κυρίως για εκπαιδευτικούς αλλά και για 
γενικότερους λόγους που αφορούν τη σηµασία και την απήχηση της χειρουργικής στα ευρύτερα κοινωνικά 
στρώµατα. Υπό τις διαµορφωθείσες λοιπόν νέες συνθήκες, κατέστη δυνατή η εκλογή ως Διευθυντή -  Καθηγητή 
της Α΄ Χειρουργικής κλινικής του Α.Π.Θ. ενός Καρδιοχειρουργού, ο οποίος συγκέντρωνε απαραιτήτως τα 
απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ανατρέποντας µια παράδοση πολλών δεκαετιών και παρά τον 
αριθµό των δώδεκα εκλεκτών υποψηφίων. 

   Η εκλογή, εποµένως, ενός καρδιοχειρουργού ως Διευθυντή - Καθηγητή µιας ιστορικής Χειρουργικής 
Πανεπιστηµιακής Κλινικής, για πρώτη φορά στην ιστορία των Πανεπιστηµίων µας,  αποτέλεσε το έναυσµα για τη 
δηµιουργία ενός δραστήριου δυναµικού επιστηµονικού φυτωρίου µε µεγάλη ευρύτητα ενδιαφερόντων, όπως η  
Γενική Χειρουργική, η Καρδιαγγειακή Χειρουργική, η Χειρουργική Θώρακος και οι µεταµοσχεύσεις νεφρών. Το 
µεγάλο αυτό φάσµα των κλάδων της Χειρουργικής ήταν ιδιαιτέρως επωφελές για την ευρύτερη µόρφωση των 
ειδικευοµένων, οι οποίοι συµµετείχαν ενεργώς στις πολλαπλές δραστηριότητες των πρωτοποριακών αυτών 
κλάδων. Επιστέγασµα αυτής της ιστορικής αλλαγής υπήρξε εν πρώτοις η δηµιουργία µιας νέας Πανεπιστηµιακής 
Κλινικής Χειρουργικής Καρδιάς, Αγγείων και Θώρακος το 1984, οι πολλαπλές δραστηριότητες της οποίας 
διαλαµβάνονται λεπτοµερώς στο ανά χείρας σύγγραµµα. Κατά δεύτερο και εξίσου σηµαντικό καταγράφεται η 
δηµιουργία ενός δυναµικού επιστηµονικού φυτωρίου, από όπου αναδείχθηκαν διαπρεπείς χειρουργοί, το γνωστικό 
αντικείµενο των οποίων αφορούσε όλο το φάσµα της χειρουργικής και των κλάδων αυτής. 

   

   Τοιουτοτρόπως εξελέγησαν άνετα υπό της Σχολής όχι µόνο γενικοί χειρουργοί Καθηγητές Διευθυντές κλινικών 
αλλά και Καθηγητές χειρουργοί µε γνωστικό αντικείµενο τη Χειρουργική Καρδιάς - Αγγείων - Θώρακος και την 
Αγγειοχειρουργική, οι οποίοι -είµαι υποχρεωµένος να αναφέρω- διετέλεσαν ιστορικά στελέχη της Ιατρικής Σχολής 
του Α.Π.Θ. 

   Μεταξύ όλων αυτών των διαπρεπών επιστηµόνων - συνεργατών και φίλων Γενικών Χειρουργών, Καθηγητών 
Α΄ βαθµίδος Διευθυντών, συµπεριλαµβάνονται ο αείµνηστος Χαράλαµπος Σπαρούνης, ο Δηµήτριος Μπέτσης, ο 
Δηµήτριος Νάτσικας και ο Άγγελος Καπάς του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Εκ των Καθηγητών Α΄ βαθµίδος Γενικών 
Χειρουργών αναφέρω τον Χρήστο Σέµογλου, τον Χρήστο Κωνσταντάρα, τον Ιωάννη Μικρού, τον Χρήστο Γήτα και 
τον Γεώργιο Τρυγόνη και τους εκλεγέντες Υφηγητές Ι. Χατζηστυλιανό και Γ. Ξανθάκη. Η καρδιοχειρουργική οµάδα 
Καθηγητών - Διευθυντών αντιπροσωπεύεται από τον Φώτη Παναγόπουλο, τον Παναγιώτη Σπανό, ο οποίος κατά 
τη διάρκεια της θητείας του ανέβασε τον αριθµό των εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς σε 600, και τον τρίτο κατά 
σειρά διευθυντή της ΚΡΧ Κλινικής Χρήστο Παπακωνσταντίνου. Καθηγητές Α΄ βαθµίδος µε γνωστικό αντικείµενο 
την Καρδιαγγειακή Χειρουργική εξελέγησαν ο Μιχαήλ Τούµπουρας και, µετέπειτα, ο Γεώργιος Μπουγιούκας, 
Καθηγητής Διευθυντής της Κλινικής Καρδιάς, Αγγείων και Θώρακος του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. 
Περαιτέρω, Καθηγητής Α΄ βαθµίδος και ιδρυτής της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης ο 
Αστέριος Κατσαµούρης,  ο οποίος µετά την πάροδο 12 ετών εξελέγη Καθηγητής - Διευθυντής  της Ιατρικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. Επίσης, ο ειδικός Αγγειοχειρουργός Ιωάννης Μώρος, εκ των παλαιότερων συνεργατών της 
Κλινικής, Καθηγητής Α΄ βαθµίδος. Δεν θα αναφερθώ στις δεκάδες των φοιτητών, οι οποίοι λάµπρυναν αργότερα 
την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. και έγιναν εξέχοντες επιστήµονες. 

   Τελειώνοντας, επιθυµώ να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου και τις ευχαριστίες µου προς τους αείµνηστους 
Καθηγητές Κωνσταντίνο Αλιβιζάτο, Γεώργιο Μιχαηλίδη, όπως επίσης και προς τον αείµνηστο Νικόλαο Σπαρούνη - 
Τρίκορφο για την αµέριστη συµπαράστασή τους καθ' όλη τη διάρκεια της προαναφερθείσης αυτής προσπάθειας. 
Εκφράζω επίσης τις ευχαριστίες και την ευγνωµοσύνη µου προς τους εκλιπόντες Καθηγητές του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης Δηµήτριο Βαλτή, Γεώργιο Λογαρά και Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο για τον ουσιαστικό και 
πρωταγωνιστικό λόγο που διαδραµάτισαν για την εκλογή µου ως Καθηγητού του Α.Π.Θ. και την πραγµατοποίηση 
των υψηλών στόχων που έθεσα στη ζωή µου ως ακαδηµαϊκός δάσκαλος.    

ΠΡΟΛΟΓΟΙΠρόλογοι
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Δηµήτριος Π. Λαζαρίδης: 

Οµότιµος Καθηγητής Χειρουργικής «ΑΠΘ.»

Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδηµίας Αθηνών 

Τέως Διευθυντής της Κλινικής Καρδιάς- Αγγείων - Θώρακος «Α.Π.Θ.» 

   Έχω την αίσθηση ότι δεν θα θεωρηθεί περιαυτολογία να υποµνησθεί ότι ο συντονισµός και η επιτυχία του 
πρωτοποριακού αυτού έργου οφειλόταν κατά τι στην αποκτηθείσα  οργανωτική και διοικητική εµπειρία µου, κατά 
την εξαµηνιαία θητεία µου ως Chief Resident το 1958 στην  Κλινική  Bailey.  Σηµειωτέον ότι  οι αρµοδιότητες του 
Chief Resident, κατά την περίοδο  1950 - 1960, δεν αποτελούσαν ακαδηµαϊκό τίτλο αλλά διοικητική - 
οργανωτική βαθµίδα  για τον συντονισµό των πολύπλευρων δραστηριοτήτων της Κλινικής. Φυσική συνέπεια της 
αναγνώρισης αυτού του έργου από την πολιτεία και της θεµελίωσης των εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς στην 
Ελλάδα, µετά από µια περίοδο κρίσης, υπήρξε η ίδρυση της πρώτης αµιγούς Κλινικής, χειρουργικής  καρδιάς - 
αγγείων και θώρακος στην Ελλάδα αλλά και βαθµιαία η αλλαγή των επικρατουσών απόψεων στην ιατρική 
κοινότητα και στο ευρύτερο κοινό για την Καρδιοχειρουργική επί το ευνοϊκότερο. Εν κατακλείδι, προσπάθησα 
συνοπτικά να αφηγηθώ πως έγινε εφικτό να εµπεδωθεί από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του 
«Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Αθηνών» το προγραµµατισµένο έργο της θεµελίωσης σε σταθερές βάσεις των 
εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς. Όταν µε τη δηµιουργία αυτής της Κλινικής το επιστηµονικό έργο έγινε ευρύτατα 
γνωστό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αφυπνίσθηκαν µεγάλα ιδρύµατα, όπως το Θεραπευτήριο «Ευαγγελισµός», 
και προέβησαν στη µετάκληση ολόκληρης οµάδας καρδιοχειρουργών και τεχνικών από το πανεπιστήµιο Loma 
Linda των Η.Π.Α. επί τρία συναπτά έτη, προκειµένου τα µέλη της να διδαχθούν τις εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς 
και να εξοικειωθούν µε αυτές. 

   Η σηµασία της επιτυχίας του εγχειρήµατος µε στόχο την εµπέδωση των εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς στο 
«Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών» υπήρξε κατά πολύ ευρύτερη από την αναγνώριση της δηµιουργίας µιας 
αµιγούς Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στην Ελλάδα. Και τούτο συνέβη, διότι όχι µόνο µετέβαλε το κλίµα της κοινής 
γνώµης έναντι των εγχειρήσεων αυτών αλλά και γιατί, λόγω της επικρατούσης ιστορικής συγκυρίας στη 
Θεσσαλονίκη (όπου οι εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς είχαν σταµατήσει αφενός λόγω των αποτυχιών της οµάδας 
του Κ. Τούντα και αφετέρου της εγκατάλειψης από τον Θανάση Οικονοµόπουλο της Καρδιοχειρουργικής για 
αδιευκρίνιστους λόγους), αφού αποκατέστησε εµπράκτως τον δυσφηµισµένο αλλά πρωτοπόρο αυτόν κλάδο της 
Χειρουργικής, άλλαξε σηµαντικά τις επικρατούσες απόψεις για την Καρδιοχειρουργική στην ακαδηµαϊκή κοινότητα 
και σε ολόκληρη την κοινωνία. 

   Φυσική συνέπεια της διαµορφωθείσας κατάστασης ήταν η παραποµπή των καρδιοπαθών της Θεσσαλονίκης και 
ολόκληρης της Μακεδονίας για Χειρουργική θεραπεία στο «Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών». Η 
στασιµότητα αυτή ενός πρωτοποριακού κλάδου της χειρουργικής στη Θεσσαλονίκη δηµιούργησε ένα καινούργιο 
κλίµα στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. µε πρωτοπόρους τους Καθηγητές Δηµήτρη Βαλτή, Γεώργιο Λογαρά και 
Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο, οι οποίοι αντιµετώπιζαν πλέον, ευνοϊκότερα, την ενδεχόµενη υποψηφιότητα ενός 
Καρδιοχειρουργού για την κενή έδρα της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής, µετά την εκλογή του Κ. Τούντα ως Καθηγητή 
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

   Τοιουτοτρόπως, διαφαινόταν η ανατροπή µιας παράδοσης που επικρατούσε επί δεκαετίες σε όλες τις Ιατρικές 
Σχολές της Χώρας, σύµφωνα µε την οποία ο εκάστοτε εκλεγόµενος Διευθυντής - Καθηγητής µιας χηρεύουσας 
έδρας Χειρουργικής έπρεπε να είναι αποκλειστικά  Γενικός Χειρουργός κυρίως για εκπαιδευτικούς αλλά και για 
γενικότερους λόγους που αφορούν τη σηµασία και την απήχηση της χειρουργικής στα ευρύτερα κοινωνικά 
στρώµατα. Υπό τις διαµορφωθείσες λοιπόν νέες συνθήκες, κατέστη δυνατή η εκλογή ως Διευθυντή -  Καθηγητή 
της Α΄ Χειρουργικής κλινικής του Α.Π.Θ. ενός Καρδιοχειρουργού, ο οποίος συγκέντρωνε απαραιτήτως τα 
απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ανατρέποντας µια παράδοση πολλών δεκαετιών και παρά τον 
αριθµό των δώδεκα εκλεκτών υποψηφίων. 

   Η εκλογή, εποµένως, ενός καρδιοχειρουργού ως Διευθυντή - Καθηγητή µιας ιστορικής Χειρουργικής 
Πανεπιστηµιακής Κλινικής, για πρώτη φορά στην ιστορία των Πανεπιστηµίων µας,  αποτέλεσε το έναυσµα για τη 
δηµιουργία ενός δραστήριου δυναµικού επιστηµονικού φυτωρίου µε µεγάλη ευρύτητα ενδιαφερόντων, όπως η  
Γενική Χειρουργική, η Καρδιαγγειακή Χειρουργική, η Χειρουργική Θώρακος και οι µεταµοσχεύσεις νεφρών. Το 
µεγάλο αυτό φάσµα των κλάδων της Χειρουργικής ήταν ιδιαιτέρως επωφελές για την ευρύτερη µόρφωση των 
ειδικευοµένων, οι οποίοι συµµετείχαν ενεργώς στις πολλαπλές δραστηριότητες των πρωτοποριακών αυτών 
κλάδων. Επιστέγασµα αυτής της ιστορικής αλλαγής υπήρξε εν πρώτοις η δηµιουργία µιας νέας Πανεπιστηµιακής 
Κλινικής Χειρουργικής Καρδιάς, Αγγείων και Θώρακος το 1984, οι πολλαπλές δραστηριότητες της οποίας 
διαλαµβάνονται λεπτοµερώς στο ανά χείρας σύγγραµµα. Κατά δεύτερο και εξίσου σηµαντικό καταγράφεται η 
δηµιουργία ενός δυναµικού επιστηµονικού φυτωρίου, από όπου αναδείχθηκαν διαπρεπείς χειρουργοί, το γνωστικό 
αντικείµενο των οποίων αφορούσε όλο το φάσµα της χειρουργικής και των κλάδων αυτής. 

   

   Τοιουτοτρόπως εξελέγησαν άνετα υπό της Σχολής όχι µόνο γενικοί χειρουργοί Καθηγητές Διευθυντές κλινικών 
αλλά και Καθηγητές χειρουργοί µε γνωστικό αντικείµενο τη Χειρουργική Καρδιάς - Αγγείων - Θώρακος και την 
Αγγειοχειρουργική, οι οποίοι -είµαι υποχρεωµένος να αναφέρω- διετέλεσαν ιστορικά στελέχη της Ιατρικής Σχολής 
του Α.Π.Θ. 

   Μεταξύ όλων αυτών των διαπρεπών επιστηµόνων - συνεργατών και φίλων Γενικών Χειρουργών, Καθηγητών 
Α΄ βαθµίδος Διευθυντών, συµπεριλαµβάνονται ο αείµνηστος Χαράλαµπος Σπαρούνης, ο Δηµήτριος Μπέτσης, ο 
Δηµήτριος Νάτσικας και ο Άγγελος Καπάς του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Εκ των Καθηγητών Α΄ βαθµίδος Γενικών 
Χειρουργών αναφέρω τον Χρήστο Σέµογλου, τον Χρήστο Κωνσταντάρα, τον Ιωάννη Μικρού, τον Χρήστο Γήτα και 
τον Γεώργιο Τρυγόνη και τους εκλεγέντες Υφηγητές Ι. Χατζηστυλιανό και Γ. Ξανθάκη. Η καρδιοχειρουργική οµάδα 
Καθηγητών - Διευθυντών αντιπροσωπεύεται από τον Φώτη Παναγόπουλο, τον Παναγιώτη Σπανό, ο οποίος κατά 
τη διάρκεια της θητείας του ανέβασε τον αριθµό των εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς σε 600, και τον τρίτο κατά 
σειρά διευθυντή της ΚΡΧ Κλινικής Χρήστο Παπακωνσταντίνου. Καθηγητές Α΄ βαθµίδος µε γνωστικό αντικείµενο 
την Καρδιαγγειακή Χειρουργική εξελέγησαν ο Μιχαήλ Τούµπουρας και, µετέπειτα, ο Γεώργιος Μπουγιούκας, 
Καθηγητής Διευθυντής της Κλινικής Καρδιάς, Αγγείων και Θώρακος του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. 
Περαιτέρω, Καθηγητής Α΄ βαθµίδος και ιδρυτής της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης ο 
Αστέριος Κατσαµούρης,  ο οποίος µετά την πάροδο 12 ετών εξελέγη Καθηγητής - Διευθυντής  της Ιατρικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. Επίσης, ο ειδικός Αγγειοχειρουργός Ιωάννης Μώρος, εκ των παλαιότερων συνεργατών της 
Κλινικής, Καθηγητής Α΄ βαθµίδος. Δεν θα αναφερθώ στις δεκάδες των φοιτητών, οι οποίοι λάµπρυναν αργότερα 
την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. και έγιναν εξέχοντες επιστήµονες. 

   Τελειώνοντας, επιθυµώ να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου και τις ευχαριστίες µου προς τους αείµνηστους 
Καθηγητές Κωνσταντίνο Αλιβιζάτο, Γεώργιο Μιχαηλίδη, όπως επίσης και προς τον αείµνηστο Νικόλαο Σπαρούνη - 
Τρίκορφο για την αµέριστη συµπαράστασή τους καθ' όλη τη διάρκεια της προαναφερθείσης αυτής προσπάθειας. 
Εκφράζω επίσης τις ευχαριστίες και την ευγνωµοσύνη µου προς τους εκλιπόντες Καθηγητές του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης Δηµήτριο Βαλτή, Γεώργιο Λογαρά και Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο για τον ουσιαστικό και 
πρωταγωνιστικό λόγο που διαδραµάτισαν για την εκλογή µου ως Καθηγητού του Α.Π.Θ. και την πραγµατοποίηση 
των υψηλών στόχων που έθεσα στη ζωή µου ως ακαδηµαϊκός δάσκαλος.    
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Γεώργιος Σεφέρης έγραψε κάποτε: «Σβήνοντας ένα κοµµάτι από το παρελθόν, είναι σα να σβήνεις και ένα 
αντίστοιχο κοµµάτι από το µέλλον». Ίσως γι' αυτό στοίχειωνε µέσα µου µια ενδόµυχη επιθυµία να 
καταγράψω, κάποια στιγµή, όλες αυτές τις «νίκες καρδιάς» των πρωταγωνιστών της ειδικότητάς µας· µια 
επιθυµία έντονη που έψαχνε απλά την αφορµή κι εκείνη δεν άργησε να έρθει. Τον Σεπτέµβριο του 2008 

βρέθηκα στη Λουµπλιάνα προσκεκληµένος του καλού φίλου και συναδέλφου Borut Gersak, προκειµένου να τιµήσω 
µαζί µε άλλους Καρδιοχειρουργούς από ολόκληρο τον κόσµο την εκδήλωση για τα πενήντα χρόνια της Σλοβένικης 
Καρδιοχειρουργικής. Πάραυτα γεννήθηκε η ιδέα να αναλάβω την πρωτοβουλία για τη δηµιουργία ενός 
λευκώµατος που θα περιλάµβανε τους πρωταγωνιστές –είτε θεµελιωτές είτε συνεχιστές– των δικών µας 
πεπραγµένων στον χώρο της Καρδιοχειρουργικής.

   Στα τριάντα χρόνια της πορείας µου στον χώρο, η µοίρα έπαιξε διάφορα παιχνίδια, έτσι ώστε να έχω ζήσει τις 
εξελίξεις της Καρδιοχειρουργικής στη Θεσσαλονίκη, το Λονδίνο, την Αθήνα, αλλά και στον τόπο καταγωγής µου, τη 
Λάρισα, και να έχω έρθει σε επαφή µε το σύνολο σχεδόν των ανθρώπων που αποτελούν το σηµερινό ανθρώπινο 
δυναµικό της ειδικότητάς µας. Για όλα αυτά θα µπορούσα να επιχειρήσω µία προσωπική αφήγηση για πρόσωπα 
και πράγµατα. Θεώρησα, ωστόσο, ότι θα έπρεπε να επιλεγεί ένας άλλος τρόπος για να καταγραφεί η ιστορία της 
Καρδιοχειρουργικής στη χώρα µας· όχι από εµένα προσωπικά, αλλά από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της. Η 
αποτύπωση των γεγονότων και η σκιαγράφηση των προσωπικοτήτων επέβαλλαν επίσης µια δηµοσιογραφική 
προσέγγιση, που όµως δεν θα έπρεπε να στερείται της όποιας συνάφειας µε τον Ιατρικό χώρο. Είχα την τύχη να 
γνωρίζω τη δηµοσιογράφο Νάνσυ Χρηστίδη, µε προηγούµενη θητεία στον χώρο των ιατρικών εντύπων, και τη 
θεώρησα ως πρώτη επιλογή. Εκ του αποτελέσµατος, όχι απλά επιβεβαιώθηκα αλλά θεωρώ ότι στο πρόσωπο της 
βρήκα τον άνθρωπο που κατάφερε να αναδείξει «λυρικά» τις αρετές και το έργο κάθε πρωταγωνιστή µέσα από 
προσωπικές συνεντεύξεις. Για µένα, κράτησα ένα ρόλο συντονιστή και έδινα απλά τις κατευθύνσεις. Ήθελα να 
απεµπλακώ από κάθε πειρασµό προσωπικής τοποθέτησης και να αφήσω την αντικειµενικότερη παρουσίαση να 
λειτουργήσει αφ' εαυτής. Στη διαδικασία αυτή, το παρελθόν µέσα από τις συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών 
αναβίωσε και οι σηµαντικές στιγµές της πορείας του καθενός ζωντάνεψαν µε εργαλείο τη µνήµη. Παράλληλα, οι 
ατελείωτες προσωπικές ώρες για αναζήτηση υλικού στα αρχεία των Εταιρειών, στα νοσοκοµεία, στα σπίτια των 
πρωταγωνιστών και στη βιβλιογραφία, συµπλήρωσαν το παζλ, έκαναν το εγχείρηµα συναρπαστικό και 
αποτύπωσαν –όσο το δυνατό– πληρέστερα το σύνολο των πεπραγµένων.

   Δεν µπορώ όµως στον πρόλογο αυτό να αποφύγω και τον πειρασµό να περιγράψω τα κίνητρα που µε οδήγησαν 
στην απόφαση έκδοσης του λευκώµατος και να τοποθετηθώ απέναντι στις εξελίξεις και στα πρόσωπα που 
συνάντησα κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων· είτε για να εκφράσω ευγνωµοσύνη στους ανθρώπους στους 
οποίους οφείλω τη χειρουργική µου ολοκλήρωση, είτε για να αποτιµήσω το έργο και την προσφορά σπουδαίων 
συναδέλφων, της γενιάς των δασκάλων µας, αλλά και της γενιάς µου.  Σε ό,τι αφορά το πρώτο, θεωρώ ότι το 
κυρίαρχο κίνητρο, βγαλµένο κατευθείαν από την ψυχή, ήταν να τιµηθούν οι άνθρωποι που καθιέρωσαν την 
ειδικότητα στην Ελλάδα, έστησαν τα πρώτα Καρδιοχειρουργικά Κέντρα, κέρδισαν την εµπιστοσύνη του κόσµου και 
έδωσαν τη σκυτάλη στις επερχόµενες γενιές για τη συνέχιση του έργου τους. Το λεύκωµα αυτό αποτελεί τον 
ελάχιστο φόρο τιµής σε εκείνους που µε το έργο τους βοήθησαν όλους εµάς να γράψουµε τα κεφάλαια του 
σήµερα. Αποτελεί ακόµη το µέσον για να  κρατηθεί ζωντανό το παρελθόν και να λειτουργήσει ως λίκνο των νέων 
συναδέλφων, ώστε να γραφούν τα κεφάλαια του µέλλοντος –εκείνα, στα οποία παρακαταθήκη θα αποτελέσει και η 
κάθε µικρή ή µεγάλη προσπάθεια της δεύτερης και τρίτης γενιάς χειρουργών, που επίσης λεπτοµερώς 
καταγράφεται. Είναι, εν ολίγοις, ένα λεύκωµα που θα δώσει σε όλους µας την ευκαιρία να µάθουµε από το 
παρελθόν, να επαναπροσδιορίσουµε το παρόν και να στοχεύσουµε σε ένα καλύτερο µέλλον. Σε ό,τι αφορά το 
δεύτερο σκέλος, τις εξελίξεις και τα πρόσωπα, ας µου επιτραπεί η αναφορά τους µέσα από µια αφήγηση της 
προσωπικής µου πορείας, έτσι ώστε να ακολουθηθεί η χρονολογική τους σειρά και να επενδυθούν µε το ανάλογο 
συναίσθηµα.

   Είχα µια πρώτη προσωπική επαφή µε την καρδιοχειρουργική από το 1978, ως φοιτητής του «Α.Π.Θ.», όταν 
εντυπωσιαζόµουν από τα επιτεύγµατα του Καθηγητή µου Δηµήτρη Λαζαρίδη και των συνεργατών του, µετέπειτα 
Καθηγητών Φώτη Παναγόπουλου και Παναγιώτη Σπανού, στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους. Έχει καρφωθεί 
στη µνήµη µου το περιστατικό µιας νεαρής κοπέλας η οποία, αφού διαπέρασε τρέχοντας µια τζαµαρία «αόρατη» σε 
εκείνη, έφτασε στην εφηµερία του «ΑΧΕΠΑ» µε διατοµή της µηριαίας αρτηρίας της. Ήταν η πρώτη φορά που είδα 
αγγειοραφή από τον Καθηγητή Παναγιώτη Σπανό και θυµάµαι έντονα το χαµόγελο της κοπέλας, την επόµενη µέρα, 
στον θάλαµο νοσηλείας της. 

Σωτήριος Πράπας

ΠΡΟΛΟΓΟΙΠρόλογοι
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Γεώργιος Σεφέρης έγραψε κάποτε: «Σβήνοντας ένα κοµµάτι από το παρελθόν, είναι σα να σβήνεις και ένα 
αντίστοιχο κοµµάτι από το µέλλον». Ίσως γι' αυτό στοίχειωνε µέσα µου µια ενδόµυχη επιθυµία να 
καταγράψω, κάποια στιγµή, όλες αυτές τις «νίκες καρδιάς» των πρωταγωνιστών της ειδικότητάς µας· µια 
επιθυµία έντονη που έψαχνε απλά την αφορµή κι εκείνη δεν άργησε να έρθει. Τον Σεπτέµβριο του 2008 

βρέθηκα στη Λουµπλιάνα προσκεκληµένος του καλού φίλου και συναδέλφου Borut Gersak, προκειµένου να τιµήσω 
µαζί µε άλλους Καρδιοχειρουργούς από ολόκληρο τον κόσµο την εκδήλωση για τα πενήντα χρόνια της Σλοβένικης 
Καρδιοχειρουργικής. Πάραυτα γεννήθηκε η ιδέα να αναλάβω την πρωτοβουλία για τη δηµιουργία ενός 
λευκώµατος που θα περιλάµβανε τους πρωταγωνιστές –είτε θεµελιωτές είτε συνεχιστές– των δικών µας 
πεπραγµένων στον χώρο της Καρδιοχειρουργικής.

   Στα τριάντα χρόνια της πορείας µου στον χώρο, η µοίρα έπαιξε διάφορα παιχνίδια, έτσι ώστε να έχω ζήσει τις 
εξελίξεις της Καρδιοχειρουργικής στη Θεσσαλονίκη, το Λονδίνο, την Αθήνα, αλλά και στον τόπο καταγωγής µου, τη 
Λάρισα, και να έχω έρθει σε επαφή µε το σύνολο σχεδόν των ανθρώπων που αποτελούν το σηµερινό ανθρώπινο 
δυναµικό της ειδικότητάς µας. Για όλα αυτά θα µπορούσα να επιχειρήσω µία προσωπική αφήγηση για πρόσωπα 
και πράγµατα. Θεώρησα, ωστόσο, ότι θα έπρεπε να επιλεγεί ένας άλλος τρόπος για να καταγραφεί η ιστορία της 
Καρδιοχειρουργικής στη χώρα µας· όχι από εµένα προσωπικά, αλλά από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της. Η 
αποτύπωση των γεγονότων και η σκιαγράφηση των προσωπικοτήτων επέβαλλαν επίσης µια δηµοσιογραφική 
προσέγγιση, που όµως δεν θα έπρεπε να στερείται της όποιας συνάφειας µε τον Ιατρικό χώρο. Είχα την τύχη να 
γνωρίζω τη δηµοσιογράφο Νάνσυ Χρηστίδη, µε προηγούµενη θητεία στον χώρο των ιατρικών εντύπων, και τη 
θεώρησα ως πρώτη επιλογή. Εκ του αποτελέσµατος, όχι απλά επιβεβαιώθηκα αλλά θεωρώ ότι στο πρόσωπο της 
βρήκα τον άνθρωπο που κατάφερε να αναδείξει «λυρικά» τις αρετές και το έργο κάθε πρωταγωνιστή µέσα από 
προσωπικές συνεντεύξεις. Για µένα, κράτησα ένα ρόλο συντονιστή και έδινα απλά τις κατευθύνσεις. Ήθελα να 
απεµπλακώ από κάθε πειρασµό προσωπικής τοποθέτησης και να αφήσω την αντικειµενικότερη παρουσίαση να 
λειτουργήσει αφ' εαυτής. Στη διαδικασία αυτή, το παρελθόν µέσα από τις συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών 
αναβίωσε και οι σηµαντικές στιγµές της πορείας του καθενός ζωντάνεψαν µε εργαλείο τη µνήµη. Παράλληλα, οι 
ατελείωτες προσωπικές ώρες για αναζήτηση υλικού στα αρχεία των Εταιρειών, στα νοσοκοµεία, στα σπίτια των 
πρωταγωνιστών και στη βιβλιογραφία, συµπλήρωσαν το παζλ, έκαναν το εγχείρηµα συναρπαστικό και 
αποτύπωσαν –όσο το δυνατό– πληρέστερα το σύνολο των πεπραγµένων.

   Δεν µπορώ όµως στον πρόλογο αυτό να αποφύγω και τον πειρασµό να περιγράψω τα κίνητρα που µε οδήγησαν 
στην απόφαση έκδοσης του λευκώµατος και να τοποθετηθώ απέναντι στις εξελίξεις και στα πρόσωπα που 
συνάντησα κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων· είτε για να εκφράσω ευγνωµοσύνη στους ανθρώπους στους 
οποίους οφείλω τη χειρουργική µου ολοκλήρωση, είτε για να αποτιµήσω το έργο και την προσφορά σπουδαίων 
συναδέλφων, της γενιάς των δασκάλων µας, αλλά και της γενιάς µου.  Σε ό,τι αφορά το πρώτο, θεωρώ ότι το 
κυρίαρχο κίνητρο, βγαλµένο κατευθείαν από την ψυχή, ήταν να τιµηθούν οι άνθρωποι που καθιέρωσαν την 
ειδικότητα στην Ελλάδα, έστησαν τα πρώτα Καρδιοχειρουργικά Κέντρα, κέρδισαν την εµπιστοσύνη του κόσµου και 
έδωσαν τη σκυτάλη στις επερχόµενες γενιές για τη συνέχιση του έργου τους. Το λεύκωµα αυτό αποτελεί τον 
ελάχιστο φόρο τιµής σε εκείνους που µε το έργο τους βοήθησαν όλους εµάς να γράψουµε τα κεφάλαια του 
σήµερα. Αποτελεί ακόµη το µέσον για να  κρατηθεί ζωντανό το παρελθόν και να λειτουργήσει ως λίκνο των νέων 
συναδέλφων, ώστε να γραφούν τα κεφάλαια του µέλλοντος –εκείνα, στα οποία παρακαταθήκη θα αποτελέσει και η 
κάθε µικρή ή µεγάλη προσπάθεια της δεύτερης και τρίτης γενιάς χειρουργών, που επίσης λεπτοµερώς 
καταγράφεται. Είναι, εν ολίγοις, ένα λεύκωµα που θα δώσει σε όλους µας την ευκαιρία να µάθουµε από το 
παρελθόν, να επαναπροσδιορίσουµε το παρόν και να στοχεύσουµε σε ένα καλύτερο µέλλον. Σε ό,τι αφορά το 
δεύτερο σκέλος, τις εξελίξεις και τα πρόσωπα, ας µου επιτραπεί η αναφορά τους µέσα από µια αφήγηση της 
προσωπικής µου πορείας, έτσι ώστε να ακολουθηθεί η χρονολογική τους σειρά και να επενδυθούν µε το ανάλογο 
συναίσθηµα.

   Είχα µια πρώτη προσωπική επαφή µε την καρδιοχειρουργική από το 1978, ως φοιτητής του «Α.Π.Θ.», όταν 
εντυπωσιαζόµουν από τα επιτεύγµατα του Καθηγητή µου Δηµήτρη Λαζαρίδη και των συνεργατών του, µετέπειτα 
Καθηγητών Φώτη Παναγόπουλου και Παναγιώτη Σπανού, στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους. Έχει καρφωθεί 
στη µνήµη µου το περιστατικό µιας νεαρής κοπέλας η οποία, αφού διαπέρασε τρέχοντας µια τζαµαρία «αόρατη» σε 
εκείνη, έφτασε στην εφηµερία του «ΑΧΕΠΑ» µε διατοµή της µηριαίας αρτηρίας της. Ήταν η πρώτη φορά που είδα 
αγγειοραφή από τον Καθηγητή Παναγιώτη Σπανό και θυµάµαι έντονα το χαµόγελο της κοπέλας, την επόµενη µέρα, 
στον θάλαµο νοσηλείας της. 

Σωτήριος Πράπας

ΠΡΟΛΟΓΟΙΠρόλογοι
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   Σε ό,τι µε αφορούσε προσωπικά, δεν χρειάστηκαν περισσότεροι από κάποιοι µήνες για να ενταχθώ το 1984 στο 
πρόγραµµα της κλινικής και να γίνω ο πρώτος ειδικευόµενος Καρδιοχειρουργός στη Βόρεια Ελλάδα µε βάση το 
νέο σύστηµα εκπαίδευσης του Ε.Σ.Υ.. Η προσωπικότητα και το έργο του Παν. Σπύρου είχαν καθορίσει 
αποφασιστικά την επιλογή µου. Η στάση του υπήρξε ηγετική, µε όλα τα υπέρ και τα κατά. Οδήγησε τις εξελίξεις, 
έφτιαξε µια «Σχολή Καρδιοχειρουργών» και έκανε φανατικούς φίλους, αλλά και εχθρούς. Η εµπειρία του και το 
φάσµα των εγχειρήσεων που πραγµατοποιούσε ξεκινούσε από επεµβάσεις γενικής χειρουργικής, θώρακος και 
αγγείων και έφτανε σε πρωτοποριακές εγχειρήσεις καρδιάς, συµπεριλαµβανοµένης της παιδοκαρδιοχειρουργικής 
και των µεταµοσχεύσεων. Ήταν µοναδικό το φαινόµενο να προσέρχονται ασθενείς από όλα τα µέρη της χώρας, 
δηµιουργώντας τεράστιες λίστες αναµονής. Οι ρυθµοί που επιβάλλονταν από τον Π. Σπύρου ήταν πρωτόγνωροι· 
έφθασε η στιγµή που, µε την προσθήκη και του Ιωάννη Φεσατίδη, λειτουργούσαν ταυτόχρονα τέσσερις 
χειρουργικές αίθουσες. 

   Έχοντας το χάρισµα να αποτελεί το επίκεντρο και συγκεντρώνοντας πάνω του µε µοναδικό τρόπο τα φώτα της 
δηµοσιότητας, έδωσε και την ανάλογη λάµψη και προβολή στην ειδικότητα της Καρδιοχειρουργικής. Πνεύµα 
ελεύθερο, δεν δίστασε να έρθει αντιµέτωπος µε το σύστηµα, ειδικά όταν εκείνο προέβαλλε αντιρρήσεις για το 
πρόγραµµα µεταµοσχεύσεων. Θεωρώ ότι η πληθωρική παρουσία και οι ρυθµοί του, έδωσαν τον τόνο και στις 
υπόλοιπες Καρδιοχειρουργικές οµάδες της εποχής. Ειδικότερα, µε την οµάδα του «ΑΧΕΠΑ» αναπτύχθηκε µία 
άµιλλα που οδήγησε σε επίσης «ξέφρενα» για την εποχή νούµερα επεµβάσεων από τον επικεφαλής της οµάδος 
Καθ. Παν. Σπανό και τους συνεργάτες του. Ωστόσο και ο ίδιος συµπαρασύρθηκε από πρωτοπορίες άλλων 
συναδέλφων. Οι επιδόσεις των Γ. Τόλη και Χρ. Λόλα στις µεταµοσχεύσεις καρδιάς τον ώθησαν στη δηµιουργία 
ενός σπουδαίου µεταµοσχευτικού κέντρου στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο έχει συνδεθεί και µε την πρώτη 
µεταµόσχευση πνεύµονος, καθώς και καρδιάς - πνεύµονα στη χώρα µας. Σηµαντική υπήρξε στον τοµέα αυτό η 
συµβολή του Ι. Φεσατίδη, στον οποίο αποδίδεται η όλη οργάνωση του προγράµµατος.

   Είχα την ευκαιρία να δεχτώ µια σπουδαία εκπαίδευση κάτω από την καθοδήγηση του Παναγιώτη Σπύρου. Ήταν 
για µένα πατέρας και δάσκαλος. Έβαλε τα θεµέλια της καριέρας µου και καθοδήγησε τη χειρουργική µου σκέψη. 
Κράτησα το πάθος του για την ειδικότητα, τη χειρουργική του ευφυΐα και τη µαστοριά των χεριών του. Θα θυµάµαι 
επίσης µε πολλή αγάπη και ευγνωµοσύνη, στα χρόνια  του Παπανικολάου, και τους άλλους συνεργάτες. Ο καθένας 
πρόσθεσε το δικό του «λιθαράκι» για την ολοκλήρωσή µου ως καρδιοχειρουργού. Το σηµαντικότερο όλων ο 
Γιάννης Φεσατίδης, ο οποίος αργότερα µου άνοιξε τις πόρτες για το «Brompton» του Λονδίνου· γεγονός για το 
οποίο θα τον ευγνωµονώ εσαεί. Παραµένουν όλοι εξαιρετικοί φίλοι: Ο Γιώργος Χατζηκώστας, που οργάνωσε 
αργότερα µε άψογο τρόπο το Καρδιοχειρουργικό τµήµα του Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης και 
παρήγαγε πλούσιο κλινικό έργο. Ο Βασίλης Χαλβατζούλης, ο οποίος, πέραν της φιλίας και της κοινής µας 
καταγωγής, διέκρινε το ταλέντο µου στην Καρδιοχειρουργική. Ο Στέργιος Θεοδωρόπουλος, που µε βοήθησε σαν 
αδελφός στα χρόνια του Λονδίνου και εξέλιξε τη φιλία µας σε οικογενειακή. Ο Γιώργος Κωστόπουλος, ο οποίος 
κράτησε για χρόνια τη ζεστή µας επικοινωνία, ο Γιώργος Μίσιας, µε τη βαθειά συγκρότηση και την καλή του 
καρδιά, ο Μανώλης Διαρµισάκης, φιλοσοφηµένος και υποβοηθητικός, και ο Χρήστος Αντωνίου, από τους πλέον 
ευχάριστους και συνεργατικούς συναδέλφους. Άφησα τελευταίο τον Δηµήτρη Φιλίππου, µε τον οποίο µας 
συνέδεσαν πάµπολλες µνήµες, εργασιακές και προσωπικές, τέτοιες που να διατηρούν διαχρονική τη φιλία µας. 

   Θεωρώ επίσης πολύ σηµαντική τη συνάντησή µου –στο σύντοµο πέρασµά του από το «Γ. Παπανικολάου» – µε 
τον Χρήστο Παπακωνσταντίνου. Ίσως δεν το γνωρίζει αλλά επανεκκίνησε  κατά κάποιο τρόπο την καριέρα µου. 
Παρασυρόµενος την εποχή εκείνη από τη δίνη του συνδικαλισµού και των µεγάλων αλλαγών, είχα παραµελήσει τη 
µελέτη και την ενασχόληση µου µε την Καρδιοχειρουργική. Όταν εκείνος µε τον τρόπο του το επισήµανε, ένιωσα 
µια «πρόκληση». Και ήταν η στιγµή κατά την οποία έγινε η ολική µου επαναφορά. Εκτίµησα την προσωπικότητα και 
το έργο του πολύ αργότερα, όταν είδα τον συλλογικό τρόπο λειτουργίας του στην κλινική, αλλά και στην Εταιρεία 
µας από τη θέση του Προέδρου. Η προσωπικότητά του και οι ευαισθησίες του µε οδήγησαν, τα τελευταία χρόνια, 
σε µια ζεστή φιλία µε τον ίδιο και την οικογένειά του. Κρατάω επίσης τη φιλία µου µε τους συνειδικευόµενούς µου 
στα χρόνια του «Γ. Παπανικολάου», τον Θανάση Χέβα, έναν συνάδελφο στοχευµένο και ρεαλιστή, τον Βασίλη 
Διδίλη µε τα τόσα χειρουργικά προσόντα και τον Σόλα Ολαλέρε, τον γλυκύτατο φίλο που «µπολιάστηκε»  
πετυχηµένα στην Ελληνική πραγµατικότητα. Ακόµη θα θυµάµαι µε θέρµη τους συναδέλφους εκείνους της οµάδας 
που έφυγαν αδόκητα και πρόωρα από τη ζωή: τον Ασµί Αλοτζεϊλάτ, τον Πασχάλη Σόµπολο και τον Στέλιο 
Παπασταύρου.

   Αλλά για να επανέλθω στα φοιτητικά µου χρόνια, θυµάµαι ακόµη από την περίοδο εκείνη τον Γιώργο 
Μπουγιούκα –υπεύθυνο του θαλάµου όπου έκανα την πρακτική µου εκπαίδευση στο τελευταίο έτος της Ιατρικής– 
να µας εντυπωσιάζει µε την επιµέλεια, τις γνώσεις και τη φιλικότητα µε την οποία µας αντιµετώπιζε. Επίσης, 
κρατώ στη θύµησή µου τον ιδιαίτερα επιβοηθητικό και συναδελφικό Μιχάλη Τούµπουρα, µετέπειτα Αναπληρωτή 
Καθηγητή, καθώς και τον Γιώργο Χατζηκώστα, τον οποίο συνάντησα αργότερα στο «Γ. Παπανικολάου».

   Η απόφασή µου για χειρουργική ειδικότητα είχε τις ρίζες της σε εκείνα τα φοιτητικά χρόνια. Την ενίσχυσε ένας 
σπουδαίος δάσκαλος στα χρόνια του στρατού, ο Παύλος Κουσουρής. Είχα την πρόθεση, µετά την Υπηρεσία 
Υπαίθρου, να πάρω την ειδικότητα της Παιδοχειρουργικής στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης. Η µεγάλη αναµονή 
για τα τρία χρόνια της Γενικής Χειρουργικής, στα περισσότερα νοσοκοµεία, µε οδήγησε στο «Κέντρο Νοσηµάτων 
Θώρακος Βορείου Ελλάδος», όπου η Κλινική Γενικής Χειρουργικής και Θώρακος είχε άµεσα θέσεις. Ήθελα να 
τελειώνω σύντοµα, για να µετακινηθώ στη θέση του «Ιπποκρατείου». Ήταν Δεκέµβριος του 1981 και ούτε που 
φανταζόµουν ότι η µοίρα ξέπλεκε από εκείνη τη στιγµή το κουβάρι της πορείας µου στην Καρδιοχειρουργική. Η 
τρίχρονη παρουσία µου δίπλα στον αείµνηστο Αθανάσιο Οικονοµόπουλο µε γέµισε εµπειρίες και γρήγορα βρέθηκα 
να αλλάζω προσανατολισµούς. Ήταν η εµπλοκή µου µε τον πνεύµονα και τα µεγάλα αγγεία του θώρακα, ήταν ο 
τρόπος που χειρουργούσε ο χαρισµατικός αυτός δάσκαλος και ήταν και οι «µυθικές» αφηγήσεις των παλαιών 
νοσοκόµων για τις εγχειρήσεις καρδιάς που ο ίδιος πραγµατοποιούσε στη δεκαετία του ΄60. Από εκείνον πήρα τη 
χειρουργική πειθαρχία και το αίσθηµα σεβασµού των ιστών. Κατά την περίοδο εκείνη, συνάντησα ως συνεργάτες 
του Α. Οικονοµόπουλου, τους Δηµήτρη Γρηγοριάδη, Ιωάννη Κούφα, Γιώργο Χατζηκώστα, Γιώργο Κωστόπουλο και 
Πασχάλη Σιόµπολο, ενώ τότε ξεκίνησε η φιλία µου µε τον Δηµήτρη Φιλίππου που έκανε ειδικότητα 
Θωρακοχειρουργικής.

   Και ενώ αφήνω την Παιδοχειρουργική και στρέφοµαι στη Χειρουργική Θώρακα, τα χρόνια εκείνα µου 
επιφύλασσαν µία ακόµη µοιραία εξέλιξη. Καλοκαίρι του 1983 και ο µετέπειτα δάσκαλός µου, ο αείµνηστος 
Παναγιώτης Σπύρου, έστηνε το «Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος», στο µετεξελιγµένο από «ΚΝΘΒΕ» 
σε Γ.Π.Ν «Γ. Παπανικολάου». Η έναρξη λειτουργίας του τµήµατος από τον Π. Σπύρου, τον Αύγουστο του 1983, µε 
δύο επεµβάσεις by pass, ήταν αρκετά «θορυβώδης», καθώς αποτέλεσε πρωτοσέλιδο στις τοπικές εφηµερίδες. 
Ωστόσο, πίσω από όλα κρυβόταν µία επίµονη οργανωτική προσπάθεια από τον ίδιο, τον συνεργάτη του τον πρώτο 
καιρό, τον αείµνηστο Κυριάκο Ράµµο, καθώς και από τους Γενικούς Χειρουργούς που πλαισίωσαν την οµάδα, για 
να ξεπεράσουν τις όποιες αντιξοότητες: τη διασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισµού, του στελεχιακού δυναµικού 
και τη διευθέτηση του νοµικού πλαισίου λειτουργίας του τµήµατος. Είχα την τύχη να ζήσω τις εξελίξεις αυτές και 
να εµποτισθώ από το πάθος της οµάδας, διότι ως Πρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµένων βρέθηκα κοντά τους 
από την πρώτη στιγµή. Άλλες δυσκολίες της εποχής εκείνης, στη χειρουργική των στεφανιαίων, αφορούσαν και 
στην έλλειψη έµπειρων καθετηριαστών. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τόσο ο Παναγιώτης Σπύρου στο «Γ. 
Παπανικολάου» όσο και ο Παναγιώτης Σπανός στο «ΑΧΕΠΑ» ενεπλάκησαν προσωπικά στη λειτουργία των 
αιµοδυναµικών εργαστηρίων, προκειµένου να αρχίσει η χειρουργική δραστηριότητα. Οι επόµενες δυσκολίες 
σχετίζονταν µε τη στελέχωση των κέντρων και τη λειτουργία τους, σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα που προέβλεπε η 
εφαρµογή του Ε.Σ.Υ.  Στον χώρο της Καρδιοχειρουργικής συντελέστηκαν, κατά την περίοδο εκείνη, σηµαντικές 
αναδιατάξεις και αλλαγές. Δηµιουργήθηκαν καρδιοχειρουργικά κέντρα του Ε.Σ.Υ. στα Νοσοκοµεία «Ιπποκράτειο» 
και «Ευαγγελισµό», µε δύο τµήµατα το καθένα, στο «ΝΙΜΙΤΣ» και στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» Αθηνών, 
όπως επίσης στο «ΑΧΕΠΑ» και στο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης. Η καρδιοχειρουργική δραστηριότητα στο 
«Αρεταίειο» και το Νοσοκοµείο «Σωτηρία» διακόπηκε και οι επικεφαλής των εκεί τµηµάτων Χρήστος Λόλας και 
Φώτης Παναγόπουλος ανέλαβαν τις Διευθύνσεις των τµηµάτων του «Ευαγγελισµού», από όπου είχαν ήδη 
αποχωρήσει ο Γεώργιος Τόλης για το «Υγεία» και ο Άλκης Μιχάλης για το «Ιατρικό Κέντρο». Από το «Ιπποκράτειο» 
απεχώρησε επίσης ο Γ. Ανδριτσάκης για το «Υγεία», ενώ ο Εµµανουήλ  Χλαπουτάκης ανέλαβε τη διεύθυνση και 
των δύο τµηµάτων. Ο Γεώργιος Σανούδος συνέχισε στο «ΝΙΜΙΤΣ» και ο Ιωάννης Στήνιος ανέλαβε την οργάνωση 
του Παιδοκαρδιοχειρουργικού τµήµατος του «Αγία Σοφία». Και αν όλα τα παραπάνω αποτελούσαν για µένα 
ακούσµατα, προσωπικά βίωνα τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη. Η έναρξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Υ. συνδέθηκε µε 
την ανάληψη της διεύθυνσης της κλινικής από τον Παναγιώτη Σπύρου και την αποχώρηση του Κυρ. Ράµµου για 
πανεπιστηµιακή καριέρα στο «ΑΧΕΠΑ», όπως επίσης και µε τον ερχοµό των Στ. Παπασταύρου και Γ. Χατζηκώστα 
ως Επιµελητών Α΄, καθώς και των Βασ. Χαλβατζούλη και Στ. Θεοδωρόπουλου ως Επιµελητών Β΄. Τη διεύθυνση 
της χειρουργικής Θώρακος ανέλαβε ο Α. Οικονοµόπουλος µε την ήδη υπάρχουσα οµάδα του. Οι Γενικοί 
Χειρουργοί Ε. Διαρµισάκης, Γ. Μίσιας και Χρ. Αντωνίου παρέµειναν µε το πρότερο καθεστώς.

ΠΡΟΛΟΓΟΙΠρόλογοι
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   Σε ό,τι µε αφορούσε προσωπικά, δεν χρειάστηκαν περισσότεροι από κάποιοι µήνες για να ενταχθώ το 1984 στο 
πρόγραµµα της κλινικής και να γίνω ο πρώτος ειδικευόµενος Καρδιοχειρουργός στη Βόρεια Ελλάδα µε βάση το 
νέο σύστηµα εκπαίδευσης του Ε.Σ.Υ.. Η προσωπικότητα και το έργο του Παν. Σπύρου είχαν καθορίσει 
αποφασιστικά την επιλογή µου. Η στάση του υπήρξε ηγετική, µε όλα τα υπέρ και τα κατά. Οδήγησε τις εξελίξεις, 
έφτιαξε µια «Σχολή Καρδιοχειρουργών» και έκανε φανατικούς φίλους, αλλά και εχθρούς. Η εµπειρία του και το 
φάσµα των εγχειρήσεων που πραγµατοποιούσε ξεκινούσε από επεµβάσεις γενικής χειρουργικής, θώρακος και 
αγγείων και έφτανε σε πρωτοποριακές εγχειρήσεις καρδιάς, συµπεριλαµβανοµένης της παιδοκαρδιοχειρουργικής 
και των µεταµοσχεύσεων. Ήταν µοναδικό το φαινόµενο να προσέρχονται ασθενείς από όλα τα µέρη της χώρας, 
δηµιουργώντας τεράστιες λίστες αναµονής. Οι ρυθµοί που επιβάλλονταν από τον Π. Σπύρου ήταν πρωτόγνωροι· 
έφθασε η στιγµή που, µε την προσθήκη και του Ιωάννη Φεσατίδη, λειτουργούσαν ταυτόχρονα τέσσερις 
χειρουργικές αίθουσες. 

   Έχοντας το χάρισµα να αποτελεί το επίκεντρο και συγκεντρώνοντας πάνω του µε µοναδικό τρόπο τα φώτα της 
δηµοσιότητας, έδωσε και την ανάλογη λάµψη και προβολή στην ειδικότητα της Καρδιοχειρουργικής. Πνεύµα 
ελεύθερο, δεν δίστασε να έρθει αντιµέτωπος µε το σύστηµα, ειδικά όταν εκείνο προέβαλλε αντιρρήσεις για το 
πρόγραµµα µεταµοσχεύσεων. Θεωρώ ότι η πληθωρική παρουσία και οι ρυθµοί του, έδωσαν τον τόνο και στις 
υπόλοιπες Καρδιοχειρουργικές οµάδες της εποχής. Ειδικότερα, µε την οµάδα του «ΑΧΕΠΑ» αναπτύχθηκε µία 
άµιλλα που οδήγησε σε επίσης «ξέφρενα» για την εποχή νούµερα επεµβάσεων από τον επικεφαλής της οµάδος 
Καθ. Παν. Σπανό και τους συνεργάτες του. Ωστόσο και ο ίδιος συµπαρασύρθηκε από πρωτοπορίες άλλων 
συναδέλφων. Οι επιδόσεις των Γ. Τόλη και Χρ. Λόλα στις µεταµοσχεύσεις καρδιάς τον ώθησαν στη δηµιουργία 
ενός σπουδαίου µεταµοσχευτικού κέντρου στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο έχει συνδεθεί και µε την πρώτη 
µεταµόσχευση πνεύµονος, καθώς και καρδιάς - πνεύµονα στη χώρα µας. Σηµαντική υπήρξε στον τοµέα αυτό η 
συµβολή του Ι. Φεσατίδη, στον οποίο αποδίδεται η όλη οργάνωση του προγράµµατος.

   Είχα την ευκαιρία να δεχτώ µια σπουδαία εκπαίδευση κάτω από την καθοδήγηση του Παναγιώτη Σπύρου. Ήταν 
για µένα πατέρας και δάσκαλος. Έβαλε τα θεµέλια της καριέρας µου και καθοδήγησε τη χειρουργική µου σκέψη. 
Κράτησα το πάθος του για την ειδικότητα, τη χειρουργική του ευφυΐα και τη µαστοριά των χεριών του. Θα θυµάµαι 
επίσης µε πολλή αγάπη και ευγνωµοσύνη, στα χρόνια  του Παπανικολάου, και τους άλλους συνεργάτες. Ο καθένας 
πρόσθεσε το δικό του «λιθαράκι» για την ολοκλήρωσή µου ως καρδιοχειρουργού. Το σηµαντικότερο όλων ο 
Γιάννης Φεσατίδης, ο οποίος αργότερα µου άνοιξε τις πόρτες για το «Brompton» του Λονδίνου· γεγονός για το 
οποίο θα τον ευγνωµονώ εσαεί. Παραµένουν όλοι εξαιρετικοί φίλοι: Ο Γιώργος Χατζηκώστας, που οργάνωσε 
αργότερα µε άψογο τρόπο το Καρδιοχειρουργικό τµήµα του Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης και 
παρήγαγε πλούσιο κλινικό έργο. Ο Βασίλης Χαλβατζούλης, ο οποίος, πέραν της φιλίας και της κοινής µας 
καταγωγής, διέκρινε το ταλέντο µου στην Καρδιοχειρουργική. Ο Στέργιος Θεοδωρόπουλος, που µε βοήθησε σαν 
αδελφός στα χρόνια του Λονδίνου και εξέλιξε τη φιλία µας σε οικογενειακή. Ο Γιώργος Κωστόπουλος, ο οποίος 
κράτησε για χρόνια τη ζεστή µας επικοινωνία, ο Γιώργος Μίσιας, µε τη βαθειά συγκρότηση και την καλή του 
καρδιά, ο Μανώλης Διαρµισάκης, φιλοσοφηµένος και υποβοηθητικός, και ο Χρήστος Αντωνίου, από τους πλέον 
ευχάριστους και συνεργατικούς συναδέλφους. Άφησα τελευταίο τον Δηµήτρη Φιλίππου, µε τον οποίο µας 
συνέδεσαν πάµπολλες µνήµες, εργασιακές και προσωπικές, τέτοιες που να διατηρούν διαχρονική τη φιλία µας. 

   Θεωρώ επίσης πολύ σηµαντική τη συνάντησή µου –στο σύντοµο πέρασµά του από το «Γ. Παπανικολάου» – µε 
τον Χρήστο Παπακωνσταντίνου. Ίσως δεν το γνωρίζει αλλά επανεκκίνησε  κατά κάποιο τρόπο την καριέρα µου. 
Παρασυρόµενος την εποχή εκείνη από τη δίνη του συνδικαλισµού και των µεγάλων αλλαγών, είχα παραµελήσει τη 
µελέτη και την ενασχόληση µου µε την Καρδιοχειρουργική. Όταν εκείνος µε τον τρόπο του το επισήµανε, ένιωσα 
µια «πρόκληση». Και ήταν η στιγµή κατά την οποία έγινε η ολική µου επαναφορά. Εκτίµησα την προσωπικότητα και 
το έργο του πολύ αργότερα, όταν είδα τον συλλογικό τρόπο λειτουργίας του στην κλινική, αλλά και στην Εταιρεία 
µας από τη θέση του Προέδρου. Η προσωπικότητά του και οι ευαισθησίες του µε οδήγησαν, τα τελευταία χρόνια, 
σε µια ζεστή φιλία µε τον ίδιο και την οικογένειά του. Κρατάω επίσης τη φιλία µου µε τους συνειδικευόµενούς µου 
στα χρόνια του «Γ. Παπανικολάου», τον Θανάση Χέβα, έναν συνάδελφο στοχευµένο και ρεαλιστή, τον Βασίλη 
Διδίλη µε τα τόσα χειρουργικά προσόντα και τον Σόλα Ολαλέρε, τον γλυκύτατο φίλο που «µπολιάστηκε»  
πετυχηµένα στην Ελληνική πραγµατικότητα. Ακόµη θα θυµάµαι µε θέρµη τους συναδέλφους εκείνους της οµάδας 
που έφυγαν αδόκητα και πρόωρα από τη ζωή: τον Ασµί Αλοτζεϊλάτ, τον Πασχάλη Σόµπολο και τον Στέλιο 
Παπασταύρου.

   Αλλά για να επανέλθω στα φοιτητικά µου χρόνια, θυµάµαι ακόµη από την περίοδο εκείνη τον Γιώργο 
Μπουγιούκα –υπεύθυνο του θαλάµου όπου έκανα την πρακτική µου εκπαίδευση στο τελευταίο έτος της Ιατρικής– 
να µας εντυπωσιάζει µε την επιµέλεια, τις γνώσεις και τη φιλικότητα µε την οποία µας αντιµετώπιζε. Επίσης, 
κρατώ στη θύµησή µου τον ιδιαίτερα επιβοηθητικό και συναδελφικό Μιχάλη Τούµπουρα, µετέπειτα Αναπληρωτή 
Καθηγητή, καθώς και τον Γιώργο Χατζηκώστα, τον οποίο συνάντησα αργότερα στο «Γ. Παπανικολάου».

   Η απόφασή µου για χειρουργική ειδικότητα είχε τις ρίζες της σε εκείνα τα φοιτητικά χρόνια. Την ενίσχυσε ένας 
σπουδαίος δάσκαλος στα χρόνια του στρατού, ο Παύλος Κουσουρής. Είχα την πρόθεση, µετά την Υπηρεσία 
Υπαίθρου, να πάρω την ειδικότητα της Παιδοχειρουργικής στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης. Η µεγάλη αναµονή 
για τα τρία χρόνια της Γενικής Χειρουργικής, στα περισσότερα νοσοκοµεία, µε οδήγησε στο «Κέντρο Νοσηµάτων 
Θώρακος Βορείου Ελλάδος», όπου η Κλινική Γενικής Χειρουργικής και Θώρακος είχε άµεσα θέσεις. Ήθελα να 
τελειώνω σύντοµα, για να µετακινηθώ στη θέση του «Ιπποκρατείου». Ήταν Δεκέµβριος του 1981 και ούτε που 
φανταζόµουν ότι η µοίρα ξέπλεκε από εκείνη τη στιγµή το κουβάρι της πορείας µου στην Καρδιοχειρουργική. Η 
τρίχρονη παρουσία µου δίπλα στον αείµνηστο Αθανάσιο Οικονοµόπουλο µε γέµισε εµπειρίες και γρήγορα βρέθηκα 
να αλλάζω προσανατολισµούς. Ήταν η εµπλοκή µου µε τον πνεύµονα και τα µεγάλα αγγεία του θώρακα, ήταν ο 
τρόπος που χειρουργούσε ο χαρισµατικός αυτός δάσκαλος και ήταν και οι «µυθικές» αφηγήσεις των παλαιών 
νοσοκόµων για τις εγχειρήσεις καρδιάς που ο ίδιος πραγµατοποιούσε στη δεκαετία του ΄60. Από εκείνον πήρα τη 
χειρουργική πειθαρχία και το αίσθηµα σεβασµού των ιστών. Κατά την περίοδο εκείνη, συνάντησα ως συνεργάτες 
του Α. Οικονοµόπουλου, τους Δηµήτρη Γρηγοριάδη, Ιωάννη Κούφα, Γιώργο Χατζηκώστα, Γιώργο Κωστόπουλο και 
Πασχάλη Σιόµπολο, ενώ τότε ξεκίνησε η φιλία µου µε τον Δηµήτρη Φιλίππου που έκανε ειδικότητα 
Θωρακοχειρουργικής.

   Και ενώ αφήνω την Παιδοχειρουργική και στρέφοµαι στη Χειρουργική Θώρακα, τα χρόνια εκείνα µου 
επιφύλασσαν µία ακόµη µοιραία εξέλιξη. Καλοκαίρι του 1983 και ο µετέπειτα δάσκαλός µου, ο αείµνηστος 
Παναγιώτης Σπύρου, έστηνε το «Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος», στο µετεξελιγµένο από «ΚΝΘΒΕ» 
σε Γ.Π.Ν «Γ. Παπανικολάου». Η έναρξη λειτουργίας του τµήµατος από τον Π. Σπύρου, τον Αύγουστο του 1983, µε 
δύο επεµβάσεις by pass, ήταν αρκετά «θορυβώδης», καθώς αποτέλεσε πρωτοσέλιδο στις τοπικές εφηµερίδες. 
Ωστόσο, πίσω από όλα κρυβόταν µία επίµονη οργανωτική προσπάθεια από τον ίδιο, τον συνεργάτη του τον πρώτο 
καιρό, τον αείµνηστο Κυριάκο Ράµµο, καθώς και από τους Γενικούς Χειρουργούς που πλαισίωσαν την οµάδα, για 
να ξεπεράσουν τις όποιες αντιξοότητες: τη διασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισµού, του στελεχιακού δυναµικού 
και τη διευθέτηση του νοµικού πλαισίου λειτουργίας του τµήµατος. Είχα την τύχη να ζήσω τις εξελίξεις αυτές και 
να εµποτισθώ από το πάθος της οµάδας, διότι ως Πρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµένων βρέθηκα κοντά τους 
από την πρώτη στιγµή. Άλλες δυσκολίες της εποχής εκείνης, στη χειρουργική των στεφανιαίων, αφορούσαν και 
στην έλλειψη έµπειρων καθετηριαστών. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τόσο ο Παναγιώτης Σπύρου στο «Γ. 
Παπανικολάου» όσο και ο Παναγιώτης Σπανός στο «ΑΧΕΠΑ» ενεπλάκησαν προσωπικά στη λειτουργία των 
αιµοδυναµικών εργαστηρίων, προκειµένου να αρχίσει η χειρουργική δραστηριότητα. Οι επόµενες δυσκολίες 
σχετίζονταν µε τη στελέχωση των κέντρων και τη λειτουργία τους, σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα που προέβλεπε η 
εφαρµογή του Ε.Σ.Υ.  Στον χώρο της Καρδιοχειρουργικής συντελέστηκαν, κατά την περίοδο εκείνη, σηµαντικές 
αναδιατάξεις και αλλαγές. Δηµιουργήθηκαν καρδιοχειρουργικά κέντρα του Ε.Σ.Υ. στα Νοσοκοµεία «Ιπποκράτειο» 
και «Ευαγγελισµό», µε δύο τµήµατα το καθένα, στο «ΝΙΜΙΤΣ» και στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» Αθηνών, 
όπως επίσης στο «ΑΧΕΠΑ» και στο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης. Η καρδιοχειρουργική δραστηριότητα στο 
«Αρεταίειο» και το Νοσοκοµείο «Σωτηρία» διακόπηκε και οι επικεφαλής των εκεί τµηµάτων Χρήστος Λόλας και 
Φώτης Παναγόπουλος ανέλαβαν τις Διευθύνσεις των τµηµάτων του «Ευαγγελισµού», από όπου είχαν ήδη 
αποχωρήσει ο Γεώργιος Τόλης για το «Υγεία» και ο Άλκης Μιχάλης για το «Ιατρικό Κέντρο». Από το «Ιπποκράτειο» 
απεχώρησε επίσης ο Γ. Ανδριτσάκης για το «Υγεία», ενώ ο Εµµανουήλ  Χλαπουτάκης ανέλαβε τη διεύθυνση και 
των δύο τµηµάτων. Ο Γεώργιος Σανούδος συνέχισε στο «ΝΙΜΙΤΣ» και ο Ιωάννης Στήνιος ανέλαβε την οργάνωση 
του Παιδοκαρδιοχειρουργικού τµήµατος του «Αγία Σοφία». Και αν όλα τα παραπάνω αποτελούσαν για µένα 
ακούσµατα, προσωπικά βίωνα τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη. Η έναρξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Υ. συνδέθηκε µε 
την ανάληψη της διεύθυνσης της κλινικής από τον Παναγιώτη Σπύρου και την αποχώρηση του Κυρ. Ράµµου για 
πανεπιστηµιακή καριέρα στο «ΑΧΕΠΑ», όπως επίσης και µε τον ερχοµό των Στ. Παπασταύρου και Γ. Χατζηκώστα 
ως Επιµελητών Α΄, καθώς και των Βασ. Χαλβατζούλη και Στ. Θεοδωρόπουλου ως Επιµελητών Β΄. Τη διεύθυνση 
της χειρουργικής Θώρακος ανέλαβε ο Α. Οικονοµόπουλος µε την ήδη υπάρχουσα οµάδα του. Οι Γενικοί 
Χειρουργοί Ε. Διαρµισάκης, Γ. Μίσιας και Χρ. Αντωνίου παρέµειναν µε το πρότερο καθεστώς.

ΠΡΟΛΟΓΟΙΠρόλογοι
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   Άφησα το «Γ. Παπανικολάου» µε το τέλος της ειδικότητάς µου, το 1989, µε µία υπόσχεση και έναν καηµό. 
Υπόσχεση να γυρίσω στον ίδιο χώρο µε την πρώτη ευκαιρία και καηµό, γιατί δεν βρέθηκε µία κενή θέση για µένα. 
Η προσωπικότητά µου αλλά και λόγοι ηθικής είχαν επιβάλει τη συµβολή µου, ως συνδικαλιστή και Προέδρου του 
Σωµατείου, στην τακτοποίηση των τριών αγαπητών Γενικών Χειρουργών που υπηρετούσαν στην κλινική σε 
προσωποπαγείς θέσεις. Η ψήφιση της τροπολογίας για τις τέως συναφείς ειδικότητες, που ξεκίνησε µε 
πρωτοβουλίες του «Γ. Παπανικολάου» και έδωσε ορίζοντα σε δεκάδες συναδέλφων στη χώρα, οδήγησε στην 
κάλυψη των τριών διαθέσιµων θέσεων Επιµελητών Β΄ της κλινικής. Μετέωρος, χωρίς προοπτική διορισµού και 
άνεργος, αναζητούσα το επόµενο βήµα της πορείας µου. Δύο πρόσωπα έπαιξαν τότε τον καταλυτικό ρόλο τους, 
καθώς η καρδιά µε οδηγούσε σε µετεκπαίδευση στο εξωτερικό και η λογική  στην ένταξή µου ως βοηθού σε 
ιδιωτική οµάδα για τον βιοπορισµό της τετραµελούς, τότε, οικογένειάς µου: Ο Γιάννης Φεσατίδης, µε εξάχρονη 
θητεία στο Ηνωµένο Βασίλειο, µε έφερε σε επαφή µε τον Darryl Shore για µια άµισθη θέση στο «Brompton» του 
Λονδίνου. Και η Ευαγγελία, χαλκέντερη σύντροφος της ζωής µου, απέδειξε τον σπουδαίο ρόλο της δίπλα µου µε 
την παραίνεση αποδοχής της θέσης και τη διαβεβαίωση ότι µόνη της θα τα καταφέρει. Ήταν από τα πιο επίπονα 
χρόνια της ζωής µου. Οι δυσκολίες προσαρµογής µεγάλες, τα αγγλικά µου φτωχά, το καθηµερινό πρόγραµµα στο 
«Brompton» και στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, δίπλα στον Darryl, εξαιρετικά γεµάτο. «Όαση» υπήρξε η παρουσία του 
Παναγιώτη Μιχαήλ και του Τζαµπραήλ Νταχάµπρε στον ίδιο χώρο. Με τον Παναγιώτη ξεκίνησε τότε µια θερµή 
φιλία που κρατά έως τις µέρες µας. Όπως ανάλογη ήταν και η φιλία µου µε τον Λεωνίδα Χατζηνικολάου και τον 
Ανδρέα Αγάθο, τους οποίους συνάντησα σε άλλα νοσοκοµεία του Λονδίνου. Δεν θα παραλείψω την αναφορά µου 
στον Κυριάκο Λαζαρίδη, αδελφικό φίλο Καρδιολόγο, που µου συµπαραστάθηκε στις πρώτες δύσκολες στιγµές, και, 
κυρίαρχα, στον Στέργιο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος στάθηκε αρωγός σε κάθε µου προσπάθεια.
Λένε ότι κάθε δυσκολία στη ζωή κρύβει ένα δώρο για το µέλλον. Πίστευα πως η όλη µου προσπάθεια, η θητεία 
µου στο «Brompton» και τα τυπικά προσόντα, που συνέλεγα από αυτή τη µετεκπαίδευση, θα ήταν το εισιτήριο για 
την επανένταξή µου στην οµάδα του Π. Σπύρου. 

   Αλλού όµως µε τράβαγε το κουβάρι της µοίρας. Το 1991, οι µοναδικές προκηρύξεις θέσεων του Ε.Σ.Υ. 
αφορούσαν µόνο Παιδοκαρδιοχειρουργούς και Αναισθησιολόγους, στα πλαίσια µιας λιτότητας που επέβαλε το 
Υπουργείο Υγείας. Η εµπειρία µου στο «Brompton», δίπλα σε αυτόν τον σπουδαίο Παιδοκαρδιοχειρουργό, τον 
δάσκαλο Daryl Shore, µου έδωσε την ευκαιρία πρόσληψής µου ως Επιµελητή Β΄ Παιδοκαρδιοχειρουργικής στο 
Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Μπονώρη, ενός από τους πλέον 
υποστηρικτικούς συναδέλφους µε τους οποίους συνεργάστηκα στη µέχρι τότε πορεία µου. Κατά τη διάρκεια αυτών 
των χρόνων, είχα µια άψογη συνεργασία µε τον Μιχάλη Μπονώρη, στον οποίο θα εκφράζω αδιάλειπτα τις 
ευχαριστίες µου για όσα έκανε και πίστεψε για εµένα. Επίσης, καινούργιοι δεσµοί αναπτύχθηκαν, όπως µε τον 
Γιάννη Στήνιο και τον Χρήστο Παφίτη, οι οποίοι έξι χρόνια πριν είχαν στήσει το πρώτο αυτό 
Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Ελλάδα. Ανεξάρτητα από τις τότε διαφωνίες µας, θαύµασα το πάθος και την 
αφοσίωσή του Ι. Στήνιου στην ανιδιοτελή και πέραν κάθε συµβατικής υποχρέωσης άσκηση του ιατρικού ρόλου, 
καθώς επίσης αναγνώρισα το εύρος της προσωπικότητας και τη συναδελφική αλληλεγγύη του Χ. Παφίτη. Ωστόσο, 
οι συνθήκες στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» δεν ήταν και οι καλύτερες. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου για 
δηµιουργία δύο διευθύνσεων ήταν κατά τη γνώµη µου ατυχής, καθώς οδήγησε σε έναν ιδιότυπο ανταγωνισµό που 
δεν µε εξέφραζε. Τα περιστατικά ελάχιστα. Ο νόστος για επιστροφή στη Θεσσαλονίκη µεγάλος. Η αναζήτηση µιας 
άλλης πορείας διαρκής.

   Στα εβδοµαδιαία µου ταξίδια προς τη Θεσσαλονίκη, όπου συνέχιζε να ζει η οικογένειά µου, ήρθα σε επαφή µε 
τον Καθηγητή Παναγιώτη Σπανό, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε απωλέσει τη διεύθυνση της κλινικής του 
«ΑΧΕΠΑ» από τον Φώτη Παναγόπουλο, µετά την εκλογή του τελευταίου σε θέση Τακτικού Καθηγητή. Μετά την 
εξέλιξη αυτή, ο Καθ. Π. Σπανός είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητά του στη Γενική Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ». Μαζί 
του ήταν ο Γιώργος Μπουγιούκας, ο οποίος αργότερα δηµιούργησε τη δική του οµάδα, ενώ το 1996 απεχώρησε 
για την Πανεπιστηµιακή Καρδιοχειρουργική Κλινική του «Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης». Τα περιστατικά αρκετά, 
τα χέρια λίγα. Έτσι, συµµετείχα βοηθητικά σε επεµβάσεις τα Σαββατοκύριακα, ως τρίτος βοηθός, µετά τον Δηµήτρη 
Σµυρλή και τον Απόστολο Μπίσµπο. Κερδίζοντας την εµπιστοσύνη του Π. Σπανού, σύντοµα µου προσφέρθηκε µία 
θέση, αλλά υπήρχαν οι αντιρρήσεις των δύο συναδέλφων –αγαπητών, κατά τα άλλα–, γι' αυτό και τα ταξίδια µου 
από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη συνεχίστηκαν. Η µοίρα ήθελε το δικό της παιχνίδι και µου έκλεινε, µετά το «Γ. 
Παπανικολάου», ακόµη µία πόρτα. Θα ευγνωµονώ τον Καθ. Παν. Σπανό για τη στήριξή που µου προσέφερε στη 
δύσκολη εκείνη περίοδο, καθώς και για τα «ερεθίσµατα» στη χρήση αρτηριακών µοσχευµάτων και την τεχνική της 
πάλλουσας καρδιάς που εφάρµοζε σε κάποια περιστατικά µε τρόπο παραδοσιακό. Υπήρξε στην καριέρα του ένας 
γνήσιος πολεµιστής, ο οποίος µε το πείσµα του καταξίωσε την κλινική του «ΑΧΕΠΑ» και εγκαινίασε τη λειτουργία 
τριών κέντρων στη Θεσσαλονίκη, καθώς και της κρατικής κλινικής της Λευκωσίας. Έξοχος ως οικογενειάρχης, µε 
πλατείς ορίζοντες, θα αφήσει έντονο το στίγµα του στην Ελληνική Καρδιοχειρουργική και την ελληνική κοινωνία. 
Θα νιώθω πάντα κολακευµένος από τη φιλία µας. Θα κρατώ, επίσης, τη χειρουργική επιµέλεια που διέκρινε τον Α. 
Μπίσµπο, γεγονός που τον ανέδειξε ως έναν από τους σπουδαιότερους χειρουργούς της γενιάς µου.

   Εξελίξεις υπήρχαν την ίδια εποχή και στην Αθήνα, καθώς επέστρεψαν στην Ελλάδα κάποιοι σηµαντικοί 
Καρδιοχειρουργοί, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στις Η.Π.Α. και εντάχθηκαν στον ιδιωτικό τοµέα. Αναφέροµαι στον 
Γιώργο Μάκο, τον Στρατή Παττακό, τον Γιώργο Οικονοµόπουλο και τον Δηµήτρη Νίκα. Η ανάγκη σύστασης νέων 
οµάδων δηµιούργησε θέσεις για συναδέλφους της γενιάς µου και σε µένα την προσδοκία ένταξης σε κάποια από 
αυτές. Τα Χριστούγεννα του 1992, βρέθηκα ένα βήµα πριν από τη συνεργασία µου µε την οµάδα του Γιώργου 
Ανδριτσάκη στο «Υγεία». Ο Απόστολος Τσολάκης θα υπηρετούσε τη θητεία του και η οµάδα έψαχνε για νέο 
συνεργάτη. Συνάντησα τότε, µε διαµεσολάβηση του Μιχάλη Μπονώρη, για πρώτη φορά, τον σπουδαίο αυτόν 
χειρουργό και άνθρωπο, τον Γ. Ανδριτσάκη, µαζί µε τον συνεργάτη του Στρατή Παττακό, ο οποίος είχε ξεκινήσει 
δίπλα του την καριέρα του στην Ελλάδα. Θυµάµαι τον εαυτό µου να έχει εντυπωσιαστεί από την ευγένεια και την 
αρχοντιά του Γ. Ανδριτσάκη, καθώς επίσης και από τη συλλογικότητα µε την οποία δρούσε ο Σ. Παττακός. Σε µιαν 
εγχείρηση που παρακολούθησα, δεν δίσταζε να ζητά τη γνώµη των συνεργατών του αλλά και εµού του παρατη-
ρητή. Τελικά, για τη θέση επιλέχθηκε ο φίλος Ιάκωβος Παντελιάδης και το τοπίο τού εν λόγω ιδρύµατος διαµορ-
φώθηκε πλέον για τα επόµενα είκοσι χρόνια. Ωστόσο, επιβεβαιώνεται η ρήση «κάθε εµπόδιο για καλό», καθώς το 
«Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, καθόριζε τα πλάνα του για την επικείµενη έναρξη της λειτουργίας του.

   Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, ήρθε να αποτελέσει τη «γέφυρα» για την επόµενη φάση της 
καριέρας µου. Έχοντας την πρόθεση να χειρουργεί περιστατικά συγγενών καρδιοπαθειών στο «Ω.Κ.Κ.», βρέθηκε σε 
διαδικασία αναζήτησης δύο χειρουργών µε παιδοκαρδιοχειρουργική εµπειρία, οι οποίοι εντασσόµενοι στις 
δηµιουργούµενες οµάδες να αποτελούν τους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στο εν λόγω 
ίδρυµα. Ο ένας ήταν ο φίλος και συµφοιτητής στα χρόνια του πανεπιστηµίου, ο Μάκης Αζαριάδης, ο οποίος µε 
σύστησε θετικά στον Καθηγητή και εκείνος στη συνέχεια στον Γεώργιο Παλατιανό, έναν εκ των επιλεγέντων 
διευθυντών. Στις 12 Αυγούστου του 1993, το κουβάρι της µοίρας ξεδιπλώθηκε κατά µήκος της Λεωφόρου 
Συγγρού, µαζί µε τον διορισµό µου ως Επιµελητή Α΄ στην οµάδα του τελευταίου. Η άφιξη του Γ. Παλατιανού 
ορίστηκε για τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, µε αποτέλεσµα, για ένα τρίµηνο, να συνεργάζοµαι µε την οµάδα του 
Άλκη Μιχάλη. Είχα έτσι την ευκαιρία να έρθω σε επαφή και να πάρω πλούσιες εµπειρίες από τον σπουδαίο αυτόν 
χειρουργό, µε τις περισσότερες εγχειρήσεις στο ενεργητικό του και την πρωτοπορία στη χρήση αµφότερων των 
µαστικών αρτηριών. Με τίµησε αργότερα µε τη φιλία του και την εκτίµησή του προς το πρόσωπό µου. Από τη 
µεριά µου, θα θαυµάζω εσαεί τα οργανωτικά του προσόντα, τη σεµνότητά του και τη στάση ζωής του. Είχα ακόµη 
την ευκαιρία να γνωριστώ µε τους εξαιρετικούς συνεργάτες του, Μάζεν Χούρι, Γρηγόρη Αµανατίδη, Παναγιώτη 
Καλόγρη, Νίκο Μιχαλόπουλο και Στέργιο Δηµητρίου. Για τα χρόνια του «Ωνασείου», θα έχω να ευγνωµονώ τον 
Διευθυντή µου Γεώργιο Παλατιανό, για τις εµπειρίες που απεκόµισα, για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε, για τη 
συνεργασία µας, αλλά κυρίως για το ότι µε συµπεριέλαβε στην οµάδα του και άφησε ανοιχτούς τους ορίζοντες για 
ό,τι νεότερο στην Καρδιοχειρουργική, γεγονός που µου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ µε τη χειρουργική της 
πάλλουσας καρδιάς. Θα έχω ακόµη να ευγνωµονώ αυτόν τον σπουδαίο Καθηγητή, τον Κ. Αναγνωστόπουλο, γιατί 
µου εµφύσησε την ακαδηµαϊκή σκέψη και µε καθοδήγησε σε άγνωστα για µένα πεδία, όπως εκείνα της 
χειρουργικής της αορτής και των αρτηριακών µοσχευµάτων. Θα έχω να ενθυµούµαι την άριστη συνεργασία µου µε 
τους συναδέλφους Γιώργο Αστρά, Κώστα Τριανταφύλλου, Μάκη Παναγιώτου και Μανώλη Παπαδάκη. 
Επιπροσθέτως, τους ειδικευόµενους ιατρούς, που διήνυσαν στη συνέχεια µια λαµπρή πορεία, όπως τον Θάνο 
Αθανασίου, που διαπρέπει στο Λονδίνο, τον Γιάννη Παναγιωτόπουλο, τον στενότερο και πολυτιµότερο συνεργάτη 
µου στις µέρες µας, τον Χριστόφορο Φορούλη, τον Γιάννη Σαµαρτζή, τον Δηµήτρη Πρωτόγερο, τους Βασίλη Λόζο, 
Θοδωρή Καραΐσκο, Νίκο Ζαρµπή και την Αγγελική Τσαντσαρίδου. Είχα επίσης την τιµή να γνωριστώ και ευρύτερα 
να συνεργαστώ κατά περίπτωση µε τον Καθηγητή Πέτρο Αλιβιζάτο, τον Γιώργο Σαρρή, τον Γιώργο 
Οικονοµόπουλο, τον Πέτρο Σφυράκη, Γιώργο Σταυρίδη, Λουκά Λούη, Δηµήτρη Ζαρκαλή, Νίκο Γιαννόπουλο, 
Ανδρέα Χατζή, Δηµήτρη Μπόµπο και άλλους νεότερους συναδέλφους. Θα κρατώ στη µνήµη µου τις οργανωτικές 
ικανότητες και το κορυφαίο έργο του Π. Αλιβιζάτου στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων, καθώς και τις ευκαιρίες που 
προσέφερε στους συνεργάτες του. Θα µνηµονεύω τη χαρισµατική χειρουργική προσωπικότητα και τα άψογα 
αποτελέσµατα του Γ. Σαρρή στο δύσκολο κοµµάτι της Παιδοκαρδιοχειρουργικής, τη καρδιοχειρουργική γνώση του 
Γ. Οικονοµόπουλου και, τέλος, τη λαµπρή προσωπικότητα και το πνεύµα αλληλεγγύης όλων των άλλων 
συναδέλφων που προανέφερα. Με συγκίνηση αναπολώ τα χρόνια του «Ω.Κ.Κ», καθώς συνιστούν την περίοδο της 
ολοκλήρωσής µου ως χειρουργού και της έναρξης της ενασχόλησής µου µε την τεχνική της πάλλουσας καρδιάς, η 
οποία αποτέλεσε µετέπειτα την αιχµή του δόρατος της πορείας µου· µιας πορείας στην οποία συνοδοιπόρους 
συνάντησα πολλούς εκ των προαναφερθέντων συναδέλφων. Με ιδιαίτερη χαρά είδα την εξέλιξη του Κ. 
Τρανταφύλλου στο ΕΣΥ, του Μ. Παναγιώτου στον ιδιωτικό τοµέα, του Μ. Χούρι και Γ. Σταυρίδη σε διευθυντικές 
θέσεις στο Ω.Κ.Κ., τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενός ακόµη «αδελφικού φίλου», του Πρ. Αζαριάδη στο «Αγία Σοφία» 
και το «Ω.Κ.Κ.», όπως επίσης και το σπουδαίο έργο του Π. Σφυράκη στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων και της 
µηχανικής υποστήριξης της καρδιάς. Δεν θα παραλείψω να µνηµονεύσω την αµοιβαία αλληλοεκτίµηση και τη φιλία 
µου µε το Γ. Αστρά, τη βοήθεια που µου προσέφερε κατά τα χρόνια εκείνα ο ειδικευόµενος Δ. Πρωτόγερος, αλλά 
και την εκτίµηση που έτρεφε προς το πρόσωπό µου ο φίλος Μ. Παπαδάκης. Τέλος, θα αναφέρω τη φιλία που τότε 
ανέπτυξα µε τον συµπατριώτη µου Βασίλη Λόζο και η οποία διατηρείται ακέραια έως τις µέρες µας.

ΠΡΟΛΟΓΟΙΠρόλογοι
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   Άφησα το «Γ. Παπανικολάου» µε το τέλος της ειδικότητάς µου, το 1989, µε µία υπόσχεση και έναν καηµό. 
Υπόσχεση να γυρίσω στον ίδιο χώρο µε την πρώτη ευκαιρία και καηµό, γιατί δεν βρέθηκε µία κενή θέση για µένα. 
Η προσωπικότητά µου αλλά και λόγοι ηθικής είχαν επιβάλει τη συµβολή µου, ως συνδικαλιστή και Προέδρου του 
Σωµατείου, στην τακτοποίηση των τριών αγαπητών Γενικών Χειρουργών που υπηρετούσαν στην κλινική σε 
προσωποπαγείς θέσεις. Η ψήφιση της τροπολογίας για τις τέως συναφείς ειδικότητες, που ξεκίνησε µε 
πρωτοβουλίες του «Γ. Παπανικολάου» και έδωσε ορίζοντα σε δεκάδες συναδέλφων στη χώρα, οδήγησε στην 
κάλυψη των τριών διαθέσιµων θέσεων Επιµελητών Β΄ της κλινικής. Μετέωρος, χωρίς προοπτική διορισµού και 
άνεργος, αναζητούσα το επόµενο βήµα της πορείας µου. Δύο πρόσωπα έπαιξαν τότε τον καταλυτικό ρόλο τους, 
καθώς η καρδιά µε οδηγούσε σε µετεκπαίδευση στο εξωτερικό και η λογική  στην ένταξή µου ως βοηθού σε 
ιδιωτική οµάδα για τον βιοπορισµό της τετραµελούς, τότε, οικογένειάς µου: Ο Γιάννης Φεσατίδης, µε εξάχρονη 
θητεία στο Ηνωµένο Βασίλειο, µε έφερε σε επαφή µε τον Darryl Shore για µια άµισθη θέση στο «Brompton» του 
Λονδίνου. Και η Ευαγγελία, χαλκέντερη σύντροφος της ζωής µου, απέδειξε τον σπουδαίο ρόλο της δίπλα µου µε 
την παραίνεση αποδοχής της θέσης και τη διαβεβαίωση ότι µόνη της θα τα καταφέρει. Ήταν από τα πιο επίπονα 
χρόνια της ζωής µου. Οι δυσκολίες προσαρµογής µεγάλες, τα αγγλικά µου φτωχά, το καθηµερινό πρόγραµµα στο 
«Brompton» και στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, δίπλα στον Darryl, εξαιρετικά γεµάτο. «Όαση» υπήρξε η παρουσία του 
Παναγιώτη Μιχαήλ και του Τζαµπραήλ Νταχάµπρε στον ίδιο χώρο. Με τον Παναγιώτη ξεκίνησε τότε µια θερµή 
φιλία που κρατά έως τις µέρες µας. Όπως ανάλογη ήταν και η φιλία µου µε τον Λεωνίδα Χατζηνικολάου και τον 
Ανδρέα Αγάθο, τους οποίους συνάντησα σε άλλα νοσοκοµεία του Λονδίνου. Δεν θα παραλείψω την αναφορά µου 
στον Κυριάκο Λαζαρίδη, αδελφικό φίλο Καρδιολόγο, που µου συµπαραστάθηκε στις πρώτες δύσκολες στιγµές, και, 
κυρίαρχα, στον Στέργιο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος στάθηκε αρωγός σε κάθε µου προσπάθεια.
Λένε ότι κάθε δυσκολία στη ζωή κρύβει ένα δώρο για το µέλλον. Πίστευα πως η όλη µου προσπάθεια, η θητεία 
µου στο «Brompton» και τα τυπικά προσόντα, που συνέλεγα από αυτή τη µετεκπαίδευση, θα ήταν το εισιτήριο για 
την επανένταξή µου στην οµάδα του Π. Σπύρου. 

   Αλλού όµως µε τράβαγε το κουβάρι της µοίρας. Το 1991, οι µοναδικές προκηρύξεις θέσεων του Ε.Σ.Υ. 
αφορούσαν µόνο Παιδοκαρδιοχειρουργούς και Αναισθησιολόγους, στα πλαίσια µιας λιτότητας που επέβαλε το 
Υπουργείο Υγείας. Η εµπειρία µου στο «Brompton», δίπλα σε αυτόν τον σπουδαίο Παιδοκαρδιοχειρουργό, τον 
δάσκαλο Daryl Shore, µου έδωσε την ευκαιρία πρόσληψής µου ως Επιµελητή Β΄ Παιδοκαρδιοχειρουργικής στο 
Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Μπονώρη, ενός από τους πλέον 
υποστηρικτικούς συναδέλφους µε τους οποίους συνεργάστηκα στη µέχρι τότε πορεία µου. Κατά τη διάρκεια αυτών 
των χρόνων, είχα µια άψογη συνεργασία µε τον Μιχάλη Μπονώρη, στον οποίο θα εκφράζω αδιάλειπτα τις 
ευχαριστίες µου για όσα έκανε και πίστεψε για εµένα. Επίσης, καινούργιοι δεσµοί αναπτύχθηκαν, όπως µε τον 
Γιάννη Στήνιο και τον Χρήστο Παφίτη, οι οποίοι έξι χρόνια πριν είχαν στήσει το πρώτο αυτό 
Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Ελλάδα. Ανεξάρτητα από τις τότε διαφωνίες µας, θαύµασα το πάθος και την 
αφοσίωσή του Ι. Στήνιου στην ανιδιοτελή και πέραν κάθε συµβατικής υποχρέωσης άσκηση του ιατρικού ρόλου, 
καθώς επίσης αναγνώρισα το εύρος της προσωπικότητας και τη συναδελφική αλληλεγγύη του Χ. Παφίτη. Ωστόσο, 
οι συνθήκες στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» δεν ήταν και οι καλύτερες. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου για 
δηµιουργία δύο διευθύνσεων ήταν κατά τη γνώµη µου ατυχής, καθώς οδήγησε σε έναν ιδιότυπο ανταγωνισµό που 
δεν µε εξέφραζε. Τα περιστατικά ελάχιστα. Ο νόστος για επιστροφή στη Θεσσαλονίκη µεγάλος. Η αναζήτηση µιας 
άλλης πορείας διαρκής.

   Στα εβδοµαδιαία µου ταξίδια προς τη Θεσσαλονίκη, όπου συνέχιζε να ζει η οικογένειά µου, ήρθα σε επαφή µε 
τον Καθηγητή Παναγιώτη Σπανό, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε απωλέσει τη διεύθυνση της κλινικής του 
«ΑΧΕΠΑ» από τον Φώτη Παναγόπουλο, µετά την εκλογή του τελευταίου σε θέση Τακτικού Καθηγητή. Μετά την 
εξέλιξη αυτή, ο Καθ. Π. Σπανός είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητά του στη Γενική Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ». Μαζί 
του ήταν ο Γιώργος Μπουγιούκας, ο οποίος αργότερα δηµιούργησε τη δική του οµάδα, ενώ το 1996 απεχώρησε 
για την Πανεπιστηµιακή Καρδιοχειρουργική Κλινική του «Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης». Τα περιστατικά αρκετά, 
τα χέρια λίγα. Έτσι, συµµετείχα βοηθητικά σε επεµβάσεις τα Σαββατοκύριακα, ως τρίτος βοηθός, µετά τον Δηµήτρη 
Σµυρλή και τον Απόστολο Μπίσµπο. Κερδίζοντας την εµπιστοσύνη του Π. Σπανού, σύντοµα µου προσφέρθηκε µία 
θέση, αλλά υπήρχαν οι αντιρρήσεις των δύο συναδέλφων –αγαπητών, κατά τα άλλα–, γι' αυτό και τα ταξίδια µου 
από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη συνεχίστηκαν. Η µοίρα ήθελε το δικό της παιχνίδι και µου έκλεινε, µετά το «Γ. 
Παπανικολάου», ακόµη µία πόρτα. Θα ευγνωµονώ τον Καθ. Παν. Σπανό για τη στήριξή που µου προσέφερε στη 
δύσκολη εκείνη περίοδο, καθώς και για τα «ερεθίσµατα» στη χρήση αρτηριακών µοσχευµάτων και την τεχνική της 
πάλλουσας καρδιάς που εφάρµοζε σε κάποια περιστατικά µε τρόπο παραδοσιακό. Υπήρξε στην καριέρα του ένας 
γνήσιος πολεµιστής, ο οποίος µε το πείσµα του καταξίωσε την κλινική του «ΑΧΕΠΑ» και εγκαινίασε τη λειτουργία 
τριών κέντρων στη Θεσσαλονίκη, καθώς και της κρατικής κλινικής της Λευκωσίας. Έξοχος ως οικογενειάρχης, µε 
πλατείς ορίζοντες, θα αφήσει έντονο το στίγµα του στην Ελληνική Καρδιοχειρουργική και την ελληνική κοινωνία. 
Θα νιώθω πάντα κολακευµένος από τη φιλία µας. Θα κρατώ, επίσης, τη χειρουργική επιµέλεια που διέκρινε τον Α. 
Μπίσµπο, γεγονός που τον ανέδειξε ως έναν από τους σπουδαιότερους χειρουργούς της γενιάς µου.

   Εξελίξεις υπήρχαν την ίδια εποχή και στην Αθήνα, καθώς επέστρεψαν στην Ελλάδα κάποιοι σηµαντικοί 
Καρδιοχειρουργοί, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στις Η.Π.Α. και εντάχθηκαν στον ιδιωτικό τοµέα. Αναφέροµαι στον 
Γιώργο Μάκο, τον Στρατή Παττακό, τον Γιώργο Οικονοµόπουλο και τον Δηµήτρη Νίκα. Η ανάγκη σύστασης νέων 
οµάδων δηµιούργησε θέσεις για συναδέλφους της γενιάς µου και σε µένα την προσδοκία ένταξης σε κάποια από 
αυτές. Τα Χριστούγεννα του 1992, βρέθηκα ένα βήµα πριν από τη συνεργασία µου µε την οµάδα του Γιώργου 
Ανδριτσάκη στο «Υγεία». Ο Απόστολος Τσολάκης θα υπηρετούσε τη θητεία του και η οµάδα έψαχνε για νέο 
συνεργάτη. Συνάντησα τότε, µε διαµεσολάβηση του Μιχάλη Μπονώρη, για πρώτη φορά, τον σπουδαίο αυτόν 
χειρουργό και άνθρωπο, τον Γ. Ανδριτσάκη, µαζί µε τον συνεργάτη του Στρατή Παττακό, ο οποίος είχε ξεκινήσει 
δίπλα του την καριέρα του στην Ελλάδα. Θυµάµαι τον εαυτό µου να έχει εντυπωσιαστεί από την ευγένεια και την 
αρχοντιά του Γ. Ανδριτσάκη, καθώς επίσης και από τη συλλογικότητα µε την οποία δρούσε ο Σ. Παττακός. Σε µιαν 
εγχείρηση που παρακολούθησα, δεν δίσταζε να ζητά τη γνώµη των συνεργατών του αλλά και εµού του παρατη-
ρητή. Τελικά, για τη θέση επιλέχθηκε ο φίλος Ιάκωβος Παντελιάδης και το τοπίο τού εν λόγω ιδρύµατος διαµορ-
φώθηκε πλέον για τα επόµενα είκοσι χρόνια. Ωστόσο, επιβεβαιώνεται η ρήση «κάθε εµπόδιο για καλό», καθώς το 
«Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, καθόριζε τα πλάνα του για την επικείµενη έναρξη της λειτουργίας του.

   Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, ήρθε να αποτελέσει τη «γέφυρα» για την επόµενη φάση της 
καριέρας µου. Έχοντας την πρόθεση να χειρουργεί περιστατικά συγγενών καρδιοπαθειών στο «Ω.Κ.Κ.», βρέθηκε σε 
διαδικασία αναζήτησης δύο χειρουργών µε παιδοκαρδιοχειρουργική εµπειρία, οι οποίοι εντασσόµενοι στις 
δηµιουργούµενες οµάδες να αποτελούν τους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στο εν λόγω 
ίδρυµα. Ο ένας ήταν ο φίλος και συµφοιτητής στα χρόνια του πανεπιστηµίου, ο Μάκης Αζαριάδης, ο οποίος µε 
σύστησε θετικά στον Καθηγητή και εκείνος στη συνέχεια στον Γεώργιο Παλατιανό, έναν εκ των επιλεγέντων 
διευθυντών. Στις 12 Αυγούστου του 1993, το κουβάρι της µοίρας ξεδιπλώθηκε κατά µήκος της Λεωφόρου 
Συγγρού, µαζί µε τον διορισµό µου ως Επιµελητή Α΄ στην οµάδα του τελευταίου. Η άφιξη του Γ. Παλατιανού 
ορίστηκε για τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, µε αποτέλεσµα, για ένα τρίµηνο, να συνεργάζοµαι µε την οµάδα του 
Άλκη Μιχάλη. Είχα έτσι την ευκαιρία να έρθω σε επαφή και να πάρω πλούσιες εµπειρίες από τον σπουδαίο αυτόν 
χειρουργό, µε τις περισσότερες εγχειρήσεις στο ενεργητικό του και την πρωτοπορία στη χρήση αµφότερων των 
µαστικών αρτηριών. Με τίµησε αργότερα µε τη φιλία του και την εκτίµησή του προς το πρόσωπό µου. Από τη 
µεριά µου, θα θαυµάζω εσαεί τα οργανωτικά του προσόντα, τη σεµνότητά του και τη στάση ζωής του. Είχα ακόµη 
την ευκαιρία να γνωριστώ µε τους εξαιρετικούς συνεργάτες του, Μάζεν Χούρι, Γρηγόρη Αµανατίδη, Παναγιώτη 
Καλόγρη, Νίκο Μιχαλόπουλο και Στέργιο Δηµητρίου. Για τα χρόνια του «Ωνασείου», θα έχω να ευγνωµονώ τον 
Διευθυντή µου Γεώργιο Παλατιανό, για τις εµπειρίες που απεκόµισα, για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε, για τη 
συνεργασία µας, αλλά κυρίως για το ότι µε συµπεριέλαβε στην οµάδα του και άφησε ανοιχτούς τους ορίζοντες για 
ό,τι νεότερο στην Καρδιοχειρουργική, γεγονός που µου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ µε τη χειρουργική της 
πάλλουσας καρδιάς. Θα έχω ακόµη να ευγνωµονώ αυτόν τον σπουδαίο Καθηγητή, τον Κ. Αναγνωστόπουλο, γιατί 
µου εµφύσησε την ακαδηµαϊκή σκέψη και µε καθοδήγησε σε άγνωστα για µένα πεδία, όπως εκείνα της 
χειρουργικής της αορτής και των αρτηριακών µοσχευµάτων. Θα έχω να ενθυµούµαι την άριστη συνεργασία µου µε 
τους συναδέλφους Γιώργο Αστρά, Κώστα Τριανταφύλλου, Μάκη Παναγιώτου και Μανώλη Παπαδάκη. 
Επιπροσθέτως, τους ειδικευόµενους ιατρούς, που διήνυσαν στη συνέχεια µια λαµπρή πορεία, όπως τον Θάνο 
Αθανασίου, που διαπρέπει στο Λονδίνο, τον Γιάννη Παναγιωτόπουλο, τον στενότερο και πολυτιµότερο συνεργάτη 
µου στις µέρες µας, τον Χριστόφορο Φορούλη, τον Γιάννη Σαµαρτζή, τον Δηµήτρη Πρωτόγερο, τους Βασίλη Λόζο, 
Θοδωρή Καραΐσκο, Νίκο Ζαρµπή και την Αγγελική Τσαντσαρίδου. Είχα επίσης την τιµή να γνωριστώ και ευρύτερα 
να συνεργαστώ κατά περίπτωση µε τον Καθηγητή Πέτρο Αλιβιζάτο, τον Γιώργο Σαρρή, τον Γιώργο 
Οικονοµόπουλο, τον Πέτρο Σφυράκη, Γιώργο Σταυρίδη, Λουκά Λούη, Δηµήτρη Ζαρκαλή, Νίκο Γιαννόπουλο, 
Ανδρέα Χατζή, Δηµήτρη Μπόµπο και άλλους νεότερους συναδέλφους. Θα κρατώ στη µνήµη µου τις οργανωτικές 
ικανότητες και το κορυφαίο έργο του Π. Αλιβιζάτου στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων, καθώς και τις ευκαιρίες που 
προσέφερε στους συνεργάτες του. Θα µνηµονεύω τη χαρισµατική χειρουργική προσωπικότητα και τα άψογα 
αποτελέσµατα του Γ. Σαρρή στο δύσκολο κοµµάτι της Παιδοκαρδιοχειρουργικής, τη καρδιοχειρουργική γνώση του 
Γ. Οικονοµόπουλου και, τέλος, τη λαµπρή προσωπικότητα και το πνεύµα αλληλεγγύης όλων των άλλων 
συναδέλφων που προανέφερα. Με συγκίνηση αναπολώ τα χρόνια του «Ω.Κ.Κ», καθώς συνιστούν την περίοδο της 
ολοκλήρωσής µου ως χειρουργού και της έναρξης της ενασχόλησής µου µε την τεχνική της πάλλουσας καρδιάς, η 
οποία αποτέλεσε µετέπειτα την αιχµή του δόρατος της πορείας µου· µιας πορείας στην οποία συνοδοιπόρους 
συνάντησα πολλούς εκ των προαναφερθέντων συναδέλφων. Με ιδιαίτερη χαρά είδα την εξέλιξη του Κ. 
Τρανταφύλλου στο ΕΣΥ, του Μ. Παναγιώτου στον ιδιωτικό τοµέα, του Μ. Χούρι και Γ. Σταυρίδη σε διευθυντικές 
θέσεις στο Ω.Κ.Κ., τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενός ακόµη «αδελφικού φίλου», του Πρ. Αζαριάδη στο «Αγία Σοφία» 
και το «Ω.Κ.Κ.», όπως επίσης και το σπουδαίο έργο του Π. Σφυράκη στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων και της 
µηχανικής υποστήριξης της καρδιάς. Δεν θα παραλείψω να µνηµονεύσω την αµοιβαία αλληλοεκτίµηση και τη φιλία 
µου µε το Γ. Αστρά, τη βοήθεια που µου προσέφερε κατά τα χρόνια εκείνα ο ειδικευόµενος Δ. Πρωτόγερος, αλλά 
και την εκτίµηση που έτρεφε προς το πρόσωπό µου ο φίλος Μ. Παπαδάκης. Τέλος, θα αναφέρω τη φιλία που τότε 
ανέπτυξα µε τον συµπατριώτη µου Βασίλη Λόζο και η οποία διατηρείται ακέραια έως τις µέρες µας.

ΠΡΟΛΟΓΟΙΠρόλογοι
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   Τον Ιανουάριο του 2001, η µοίρα κράταγε στα χέρια της το πολυτιµότερό δώρο της προς εµένα, την επιλογή 
µου ως διευθυντού στην υπό σύσταση Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν». Ήταν τότε 
που και άλλοι δρόµοι συναντήθηκαν µε τον δικό µου: του Προέδρου Ανδρέα Μαρτίνη, που φιλοδοξούσε για ό,τι 
πιο ανθρώπινο και πρωτοποριακό στην περίθαλψη, καθώς και των συνεργατών µου, Βασίλη Κωτσή και Γιώργου 
Σταυρόπουλου, στην αρχική περίοδο, και των Ιωάννη Παναγιωτόπουλου, Αλέξη Σιδηρόπουλου, Δηµήτρη 
Πρωτόγερου, Ιωάννη Λιναρδάκη, Φάνη Τζαναβάρα, Διονύση Παυλόπουλου και Κώστα Κατσαβριά στη συνέχεια, οι 
οποίοι εµπνέονταν από τα ίδια µε εµένα όνειρα. Και αν κάποιοι δεν άντεξαν και αποχώρησαν, όπως οι Γ. 
Σταυρόπουλος και Α. Σιδηρόπουλος, οι υπόλοιποι στήσαµε ένα «εργαστήρι καρδιάς», όπου αναδείχθηκε και 
«φτερούγησε» σε όλο τον κόσµο η τεχνική του «κυκλώµατος-π» και η τεχνική της τριπλής βοήθειας µε χρήση 
αρχέγονων βλαστικών κυττάρων στην ισχαιµική µυοκαρδιοπάθεια. Από το πρώτο διάστηµα λειτουργίας της 
κλινικής, κρατώ τη γνωριµία και την υψηλή εκτίµηση προς τον Καθ. Π. Ασηµακόπουλο, ο οποίος λειτούργησε ως 
διευθυντής µιας δεύτερης κλινικής στα πρώτα τέσσερα χρόνια του «Ερρίκος Ντυνάν», µε συνεργάτες τον Νίκο 
Καληµέρη και τον Δηµήτρη Αγγουρά. Στο ίδιο διάστηµα, είχα την ευκαιρία να γνωριστώ στενότερα και µε τους 
εξωτερικούς συνεργάτες του Ιδρύµατος, όπως µε τον Καθ. Φώτη Παναγόπουλο, τον συνεργάτη του Δηµήτρη Βήχο, 
τον Γεώργιο Τζίφα, τον συνεργάτη του Χρήστο Ζώρα και τον αείµνηστο Δηµήτριο Κλειτσάκη. Διέκρινα την 
ευγένεια και την αριστοκρατική συµπεριφορά του αγαπητού Καθ. Φ. Παναγόπουλου, το πρωτοποριακό έργο του Γ. 
Τζίφα στη χρήση αρτηριακών µοσχευµάτων, το βάθος της γνώσης του Δ. Αγγουρά, τη συναδελφικότητα και τον 
επαγγελµατισµό του Ν. Καληµέρη και την καλοσύνη του Χρ. Ζώρα.    

   Πολλά τα ονόµατα που αναφέρθηκαν σε αυτή την πορεία και αρκετά από αυτά «βαριά». Υπάρχουν, βέβαια, κι 
ακόµη τόσα που δεν θα ήταν δυνατό να λείπουν από αυτόν τον πρόλογο ή να µην τύχουν µιας δεύτερης αναφοράς 
για το έργο και την προσφορά τους. Όπως συµβαίνει µε τους –κατά γενική οµολογία– θεµελιωτές της Ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής, Δ. Λαζαρίδη, Γ. Ανδριτσάκη και Γ. Τόλη. Από τον Καθ. Δ. Λαζαρίδη φυλάσσω τις µνήµες των 
φοιτητικών χρόνων, την αγάπη που µε συνέδεσε µε τον ίδιο και την οικογένειά του και την ύψιστη τιµή της 
προλόγισης του λευκώµατος. Από τον Γ. Ανδριτσάκη τη σεµνή και ανεπιτήδευτη παρουσία του, που τον κατέστησε 
«άρχοντα» της Καρδιοχειρουργικής. Από τον Γεώργιο Τόλη κρατώ την κοινή µας Θεσσαλική καταγωγή, τον κοινό 
µας δάσκαλο –µε διαφορά µιας δεκαπενταετίας– Γενικό Χειρουργό Παύλο Κουσουρή, αλλά κυρίως τον αγώνα του 
να κατακτήσει κορυφές καταγόµενος, όπως στην περίπτωσή µου, από µια οικογένεια βιοπαλαιστών. Υψηλό το 
έργο και άλλων πρωταγωνιστών, η αναφορά και µόνο των οποίων λαµπρύνει τον συγκεκριµένο πρόλογο. 
Πρόκειται για τον Ακαδηµαϊκό Γρηγόρη Σκαλκέα, ο οποίος παρά τη µικρή του εµπλοκή µε την Καρδιοχειρουργική 
άνοιξε δρόµους σε πρωτοπόρους χειρουργούς της εποχής, όπως του πρώτου στην Ελλάδα Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής Φώτη Παναγόπουλου, του Αργύρη Κονταξή και του Νικολάου Έξαρχου –µε τον πρώτο εξ 
αυτών να ανοίγει και την αυλαία των εγχειρήσεων στο κέντρο του Ευαγγελισµού κατά τη δεκαετία του '70. Υψηλό 
το έργο και άλλων που ακολούθησαν, όπως του Γιώργου Σανούδου, θεµελιωτή της κλινικής του «ΝΙΜΙΤΣ» και του 
σεβαστού φίλου Χρήστου Λόλα, µε τη σπουδαία παρουσία του και το πλούσιο ακαδηµαϊκό του έργο στο 
«Αρεταίειο» και τον «Ευαγγελισµό», καθώς και την πρώτη επιτυχή µεταµόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα. Θα ήθελα 
να επισηµάνω την ευγένεια, το ήθος και τη συναδελφικότητα του Γ. Σανούδου. Με θαυµασµό, να σταθώ στο ευρύ 
πνεύµα, τη µεγάλη ιατρική προσφορά και την ενεργή κοινωνική παρουσία του Χρήστου Λόλα, που οι καιροί 
έδωσαν να συµπορευτώ µαζί του στα µετερίζια των διεθνών µας αναζητήσεων µέσω της Ευρω-Ασιατικής 
Γέφυρας. Επίσης, θα µνηµονεύσω το σπουδαίο έργο τού τόσο αγαπητού Μανώλη Χλαπουτάκη στο «Ιπποκράτειο», 
ο οποίος µε τις επιτυχίες του λάµπρυνε ακόµη περισσότερο την προσφορά των προκατόχων του. Ανακάλυψα στην 
πορεία ότι µοιραζόµασταν τις ίδιες ανθρώπινες αξίες και όνειρα. Θα αναφερθώ, πέραν αυτών, στον πολυτάλαντο 
Ανδρέα Βοµβογιάννη, στον Γιάννη Παπαϊωάννου, συµπατριώτη µου µε σπουδαίο έργο στη χειρουργική των 
στεφανιαίων, και στον Γιάννη Νοµικό, πολύτιµο συνεργάτη τους. Ακολούθως, θα αναφέρω τον σπουδαίο Δηµήτρη 
Μπουλαφέντη, µε το πλούσιο έργο του στις ΗΠΑ, τον οποίο είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και ως άνθρωπο στην 
ιδιαίτερη πατρίδα του τη Λέρο. Δεν θα παραλείψω, επίσης, τον φίλο από τα χρόνια των Πανεπιστηµιακών µου 
σπουδών Γιώργο Μπουγιούκα, µε το τόσο πολύτιµο επιστηµονικό αλλά και κοινωνικό έργο στην ακριτική περιοχή 
της Θράκης. Θα σταθώ ακόµη στην προσωπικότητα και το έργο Καρδιοχειρουργών της δεύτερης γενιάς, όπως του 
Γιώργου Μάκου και του Δηµήτρη Νίκα, οι οποίοι δηµιούργησαν λαµπρές οµάδες στον ιδιωτικό τοµέα και 
«κουβάλησαν» µαζί τους την εµπειρία της «Αµερικανικής» εκπαίδευσής τους. Θα επισηµάνω την άψογη διαχείριση 
ενός µεγάλου αριθµού περιστατικών, µε τη δηµιουργία ευρύτερης οµάδας, από τον Στρατή Παττακό, όπως και τις 
πρωτοβουλίες του να µετακαλεί σπουδαίους πρωτοπόρους Καρδιοχειρουργούς για να εµπλουτίσουν την εµπειρία 
της κλινικής του. Θα σηµειώσω το πρωτοποριακό έργο του Στέργιου Θεοδωρόπουλου στο «ΙΑΣΩ» General στον 
τοµέα της ανάνηψης της καρδιάς µετά από µηχανική υποστήριξη και κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή. Θα σταθώ 
στο πλούσιο πειραµατικό έργο του Ανδρέα Αγάθου, µε την ευχή να εφαρµοστεί κάποτε κλινικά. Κι ακόµη, θα 
αναφέρω το κλινικό, ακαδηµαϊκό και εκπαιδευτικό έργο, όπως και την αφοσίωση που επέδειξαν στο Ε.Σ.Υ. 
συνάδελφοι-διευθυντές της δεύτερης γενιάς σε κρατικές κλινικές, όπως οι Δηµήτρης Κάκαβος, Κωνσταντίνος 
Μπόλος και Χρήστος Χαρίτος.

   Θα ήθελα, επιπροσθέτως, να αναφερθώ στο πολύτιµο έργο που προσέφεραν στην Ελληνική περιφέρεια µε την 
απόφασή τους να ζήσουν στις πόλεις αυτές, όπου και λειτούργησαν µε άριστο τρόπο Καρδιοχειρουργικά τµήµατα, 
συνάδελφοι όπως οι Καθηγητές Δηµήτρης Δουγένης, Στράτος Αποστολάκης και ο συµπατριώτης µου Νίκος 
Τσιλιµίγκας, σε Πάτρα, Ιωάννινα και Λάρισα αντίστοιχα. Επίσης, σηµαντική είναι η αναφορά όσων εντάχθηκαν σε 
αυτά, όπως ο Σταύρος Συµινελάκης, ο οποίος βρέθηκε στο τιµόνι της Πανεπιστηµιακής Κλινικής των Ιωαννίνων 
για κάποιο διάστηµα παράγοντας σηµαντικό έργο, ο Βασίλης Διδήλης, ο Δηµήτριος Μικρούλης, ο Ευστράτιος 
Κωλέτσης και ο Νικόλαος Χαρούλης. Πολύτιµο το έργο τους, όπως κι εκείνο που προσέφεραν µε τους συνεργάτες 
τους, ο Χρήστος Ρόκας, στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και ο Κυριάκος Αναστασιάδης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
της Θεσσαλονίκης. Έργο για το οποίο δεν δόθηκε η ευκαιρία –για λόγους άγνωστους σε µένα– να παράγει στο 
επίπεδο που θα µπορούσε ο Καθ. Γιάννης Χάσουλας, αγαπητός φίλος και σπουδαίος χειρουργός, στο Ηράκλειο της 
Κρήτης. Επιθυµώ να καταθέσω την υψηλή µου εκτίµηση και ζεστή φιλία προς όλους τους προαναφερόµενους 
συναδέλφους και να υπενθυµίσω το σηµαντικό ακαδηµαϊκό έργο και την παρουσία στον διεθνή χώρο του Δ. 
Δουγένη, τη συναδελφικότητα και την προσφορά στην Ελληνική Καρδιοχειρουργική του Στρ. Αποστολάκη, την 
αψεγάδιαστη λειτουργία, την κοινωνική παρουσία και την παραγωγή πλούσιου κλινικού και ακαδηµαϊκού έργου 
από τον Ν. Τσιλιµίγκα, τις υψηλές επιδόσεις του Χρήστου Ρόκα στη χειρουργική της αορτής, καθώς και τη λίαν 
φιλόδοξη ακαδηµαϊκή προσωπικότητα, την ανάληψη επιτυχών διεθνών πρωτοβουλιών και τη διαρκή αναζήτηση 
νέων πεδίων δράσης του Κυριάκου Αναστασιάδη. 

   Θα µνηµονεύσω, επίσης, την ευόδωση των υψηλών προσδοκιών που είχαν δηµιουργηθεί µε την ένταξη 
συναδέλφων υψηλής εµπειρίας, γνώσης και εκπαίδευσης σε διευθυντικές θέσεις του Ε.Σ.Υ., όπως είναι ο Γιώργος 
Δρόσος στο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης, προερχόµενος από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, ο οποίος 
κυριολεκτικά ανέστησε τον «θρύλο» του νοσοκοµείου. Eπίσης οι Γιώργος Οικονοµόπουλος, µε σπουδαία 
εκπαίδευση στις Η.Π.Α., παρουσία στο «Ω.Κ.Κ.» και σε διάφορα ιδιωτικά κέντρα και  Κώστας Τριανταφύλλου, του 
«Ω.Κ.Κ.», που αµφότεροι εντάχθηκαν στο «Ιπποκράτειο» Αθηνών. Ακόµη, ο πολύπειρος Αντώνης Κουρτέσης και οι 
άριστα εκπαιδευµένοι σε Παιδοκαρδιοχειρουργικά κέντρα του εξωτερικού, Γιώργος Καλαβρουζιώτης και Αντώνης 
Καλλικούρδης στο «Αγία Σοφία» Αθηνών. Ακολούθως, σπουδαίοι συναδέλφοι σε διάφορα άλλα νοσοκοµεία του 
Ε.Σ.Υ., όπως οι Παναγιώτης Δεδεηλίας, Μιχάλης Αργυρίου, Ιωάννης Κοκοτσάκης, Νικόλαος Σφύρας, Δηµήτρης 
Λυµπεριάδης, Γιώργος Σταυρόπουλος, Θεόδωρος Καραϊσκος, Ηλίας Κουερίνης και άλλοι, που µε προϋπάρχοντες 
συνεργάτες, όπως τον Αντώνη Τσούκα, Βασίλη Βογιατζόγλου, και άλλους, δηµιούργησαν εξαιρετικές οµάδες στον 
χώρο της Δηµόσιας Καρδιοχειρουργικής. Θα ήταν παράλειψή µου εάν δεν επισήµανα το πρωτοποριακό έργο και 
τη λαµπρή προσωπικότητα των στελεχών του «Ευαγγελισµού», στενών φίλων µου Παναγιώτη Δεδεηλία, Μιχάλη 
Αργυρίου και Ιωάννη Κοκοτσάκη στη χειρουργική της αορτής και των αρρυθµιών. Θα έχω να ευγνωµονώ τον 
Μιχάλη Αργυρίου για τη βοήθειά που προσέφερε µε την παράθεση των στατιστικών στοιχείων της τελευταίας 
περιόδου. Επίσης, δεν θα παραλείψω να αναφερθώ στη σηµαντική παρουσία του Φώτη Μητρόπουλου στο 
Παιδοχειρουργικό Τµήµα του «Ω.Κ.Κ.», καθώς την συνοδεύουν σπουδαίες συστατικές επιστολές και επιδόσεις. 
Αξιοσηµείωτη είναι, επίσης, και η αναφορά του Γιάννη Τούµπουλη, για το πλούσιο ερευνητικό του έργο στο 
«Αττικό» Νοσοκοµείο. Αµφότεροι, µοιράζονται µαζί µου τα ίδια όνειρα για την ανάδειξη της Ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής διεθνώς. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ µια λαµπρή πορεία στους Θωµά Μαρίνο και Γιώργο 
Λαζόπουλο, οι οποίοι ανέλαβαν τις τύχες των κλινικών του «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης και του «Βενιζελείου» 
Ηρακλείου, έχοντας όλα τα προσόντα να ανταποκριθούν στον διευθυντικό τους ρόλο.

   Ως προς τον ιδιωτικό τοµέα, θα εκφράσω τον θαυµασµό µου για τις επιδόσεις και το έργο κάποιων συναδέλφων 
της γενιάς µου ή και νεοτέρων, οι περισσότεροι εκ των οποίων αποτελούν επιστήθιους φίλους, που επέδειξαν 
ιδιαίτερη πρωτοπορία, διεκπεραιώνοντας παράλληλα και έναν µεγάλο αριθµό επεµβάσεων. Εν πρώτοις 
αναφέροµαι στον Αντώνη Πίτση, ο οποίος παρήγαγε πρωτοποριακό έργο στον τοµέα της καρδιακής ανεπάρκειας, 
της µηχανικής υποστήριξης της καρδιάς, της επιδιόρθωσης της µιτροειδούς βαλβίδας, της πάλλουσας καρδιάς και 
των διακορυφαίων TAVI, του Δηµήτρη Ηλιόπουλου, µε ένα µεγάλο αριθµό εµφυτεύσεων αστήρικτων αορτικών 
βαλβίδων, του Ιάκωβου Παντελιάδη, µε ξεχωριστή εµπειρία στη Last Operation, του Βασίλη Γουλιέλµου, 
πολύπειρου χειρουργού στην ελάχιστα επεµβατική χειρουργική και διεθνώς γνωστό για το έργο του στη Λειψία και 
τη Δρέσδη. Επίσης του Άρη Πάνου, πρωτοπόρου στη ροµποτική χειρουργική και τη θωρακοσκοπική διόρθωση της 
µιτροειδικής ανεπάρκειας, του Ιωάννη Χλωρογιάννη, πρωτοπόρου στην ολική αρτηριακή επαναιµάτωση µε τη 
χρήση µαστικών και κερκιδικών αρτηριών, της Μαρίας Αρώνη, για τις επιδόσεις της στην πλαστική της 
µιτροειδούς, του Μάκη Παναγιώτου, για το έργο του στην επαναδιαµόρφωση της γεωµετρίας της αριστεράς 
κοιλίας, αλλά και τον Χριστόφορο Κωτούλα, για το έργο του στη χειρουργική των αρρυθµιών. Σηµειώνω ακόµη 
την αξιόλογη παρουσία άλλων συναδέλφων στον ιδιωτικό τοµέα που δεν προαναφέρθηκαν, όπως του 
προικισµένου Ανδρέα Μαλακούδη, του σπουδαίου φίλου Κοσµά Τσακιρίδη, του πολύπειρου Νίκου Μιχαλόπουλου, 
του πρωτοπόρου Μιχάλη Κανταρτζή, του Βασίλη Αποστολίδη, του Βασίλη Φωτόπουλου, του Γιώργου Γριτσόπου-
λου, του Δηµήτρη Τσούπη καθώς και του Θεοχάρη Ξενικάκη στην Κρήτη. 

ΠΡΟΛΟΓΟΙΠρόλογοι

Lefkoma - Final.indd   26 14/7/2015   9:06:55 μμ



14 15

   Τον Ιανουάριο του 2001, η µοίρα κράταγε στα χέρια της το πολυτιµότερό δώρο της προς εµένα, την επιλογή 
µου ως διευθυντού στην υπό σύσταση Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν». Ήταν τότε 
που και άλλοι δρόµοι συναντήθηκαν µε τον δικό µου: του Προέδρου Ανδρέα Μαρτίνη, που φιλοδοξούσε για ό,τι 
πιο ανθρώπινο και πρωτοποριακό στην περίθαλψη, καθώς και των συνεργατών µου, Βασίλη Κωτσή και Γιώργου 
Σταυρόπουλου, στην αρχική περίοδο, και των Ιωάννη Παναγιωτόπουλου, Αλέξη Σιδηρόπουλου, Δηµήτρη 
Πρωτόγερου, Ιωάννη Λιναρδάκη, Φάνη Τζαναβάρα, Διονύση Παυλόπουλου και Κώστα Κατσαβριά στη συνέχεια, οι 
οποίοι εµπνέονταν από τα ίδια µε εµένα όνειρα. Και αν κάποιοι δεν άντεξαν και αποχώρησαν, όπως οι Γ. 
Σταυρόπουλος και Α. Σιδηρόπουλος, οι υπόλοιποι στήσαµε ένα «εργαστήρι καρδιάς», όπου αναδείχθηκε και 
«φτερούγησε» σε όλο τον κόσµο η τεχνική του «κυκλώµατος-π» και η τεχνική της τριπλής βοήθειας µε χρήση 
αρχέγονων βλαστικών κυττάρων στην ισχαιµική µυοκαρδιοπάθεια. Από το πρώτο διάστηµα λειτουργίας της 
κλινικής, κρατώ τη γνωριµία και την υψηλή εκτίµηση προς τον Καθ. Π. Ασηµακόπουλο, ο οποίος λειτούργησε ως 
διευθυντής µιας δεύτερης κλινικής στα πρώτα τέσσερα χρόνια του «Ερρίκος Ντυνάν», µε συνεργάτες τον Νίκο 
Καληµέρη και τον Δηµήτρη Αγγουρά. Στο ίδιο διάστηµα, είχα την ευκαιρία να γνωριστώ στενότερα και µε τους 
εξωτερικούς συνεργάτες του Ιδρύµατος, όπως µε τον Καθ. Φώτη Παναγόπουλο, τον συνεργάτη του Δηµήτρη Βήχο, 
τον Γεώργιο Τζίφα, τον συνεργάτη του Χρήστο Ζώρα και τον αείµνηστο Δηµήτριο Κλειτσάκη. Διέκρινα την 
ευγένεια και την αριστοκρατική συµπεριφορά του αγαπητού Καθ. Φ. Παναγόπουλου, το πρωτοποριακό έργο του Γ. 
Τζίφα στη χρήση αρτηριακών µοσχευµάτων, το βάθος της γνώσης του Δ. Αγγουρά, τη συναδελφικότητα και τον 
επαγγελµατισµό του Ν. Καληµέρη και την καλοσύνη του Χρ. Ζώρα.    

   Πολλά τα ονόµατα που αναφέρθηκαν σε αυτή την πορεία και αρκετά από αυτά «βαριά». Υπάρχουν, βέβαια, κι 
ακόµη τόσα που δεν θα ήταν δυνατό να λείπουν από αυτόν τον πρόλογο ή να µην τύχουν µιας δεύτερης αναφοράς 
για το έργο και την προσφορά τους. Όπως συµβαίνει µε τους –κατά γενική οµολογία– θεµελιωτές της Ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής, Δ. Λαζαρίδη, Γ. Ανδριτσάκη και Γ. Τόλη. Από τον Καθ. Δ. Λαζαρίδη φυλάσσω τις µνήµες των 
φοιτητικών χρόνων, την αγάπη που µε συνέδεσε µε τον ίδιο και την οικογένειά του και την ύψιστη τιµή της 
προλόγισης του λευκώµατος. Από τον Γ. Ανδριτσάκη τη σεµνή και ανεπιτήδευτη παρουσία του, που τον κατέστησε 
«άρχοντα» της Καρδιοχειρουργικής. Από τον Γεώργιο Τόλη κρατώ την κοινή µας Θεσσαλική καταγωγή, τον κοινό 
µας δάσκαλο –µε διαφορά µιας δεκαπενταετίας– Γενικό Χειρουργό Παύλο Κουσουρή, αλλά κυρίως τον αγώνα του 
να κατακτήσει κορυφές καταγόµενος, όπως στην περίπτωσή µου, από µια οικογένεια βιοπαλαιστών. Υψηλό το 
έργο και άλλων πρωταγωνιστών, η αναφορά και µόνο των οποίων λαµπρύνει τον συγκεκριµένο πρόλογο. 
Πρόκειται για τον Ακαδηµαϊκό Γρηγόρη Σκαλκέα, ο οποίος παρά τη µικρή του εµπλοκή µε την Καρδιοχειρουργική 
άνοιξε δρόµους σε πρωτοπόρους χειρουργούς της εποχής, όπως του πρώτου στην Ελλάδα Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής Φώτη Παναγόπουλου, του Αργύρη Κονταξή και του Νικολάου Έξαρχου –µε τον πρώτο εξ 
αυτών να ανοίγει και την αυλαία των εγχειρήσεων στο κέντρο του Ευαγγελισµού κατά τη δεκαετία του '70. Υψηλό 
το έργο και άλλων που ακολούθησαν, όπως του Γιώργου Σανούδου, θεµελιωτή της κλινικής του «ΝΙΜΙΤΣ» και του 
σεβαστού φίλου Χρήστου Λόλα, µε τη σπουδαία παρουσία του και το πλούσιο ακαδηµαϊκό του έργο στο 
«Αρεταίειο» και τον «Ευαγγελισµό», καθώς και την πρώτη επιτυχή µεταµόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα. Θα ήθελα 
να επισηµάνω την ευγένεια, το ήθος και τη συναδελφικότητα του Γ. Σανούδου. Με θαυµασµό, να σταθώ στο ευρύ 
πνεύµα, τη µεγάλη ιατρική προσφορά και την ενεργή κοινωνική παρουσία του Χρήστου Λόλα, που οι καιροί 
έδωσαν να συµπορευτώ µαζί του στα µετερίζια των διεθνών µας αναζητήσεων µέσω της Ευρω-Ασιατικής 
Γέφυρας. Επίσης, θα µνηµονεύσω το σπουδαίο έργο τού τόσο αγαπητού Μανώλη Χλαπουτάκη στο «Ιπποκράτειο», 
ο οποίος µε τις επιτυχίες του λάµπρυνε ακόµη περισσότερο την προσφορά των προκατόχων του. Ανακάλυψα στην 
πορεία ότι µοιραζόµασταν τις ίδιες ανθρώπινες αξίες και όνειρα. Θα αναφερθώ, πέραν αυτών, στον πολυτάλαντο 
Ανδρέα Βοµβογιάννη, στον Γιάννη Παπαϊωάννου, συµπατριώτη µου µε σπουδαίο έργο στη χειρουργική των 
στεφανιαίων, και στον Γιάννη Νοµικό, πολύτιµο συνεργάτη τους. Ακολούθως, θα αναφέρω τον σπουδαίο Δηµήτρη 
Μπουλαφέντη, µε το πλούσιο έργο του στις ΗΠΑ, τον οποίο είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και ως άνθρωπο στην 
ιδιαίτερη πατρίδα του τη Λέρο. Δεν θα παραλείψω, επίσης, τον φίλο από τα χρόνια των Πανεπιστηµιακών µου 
σπουδών Γιώργο Μπουγιούκα, µε το τόσο πολύτιµο επιστηµονικό αλλά και κοινωνικό έργο στην ακριτική περιοχή 
της Θράκης. Θα σταθώ ακόµη στην προσωπικότητα και το έργο Καρδιοχειρουργών της δεύτερης γενιάς, όπως του 
Γιώργου Μάκου και του Δηµήτρη Νίκα, οι οποίοι δηµιούργησαν λαµπρές οµάδες στον ιδιωτικό τοµέα και 
«κουβάλησαν» µαζί τους την εµπειρία της «Αµερικανικής» εκπαίδευσής τους. Θα επισηµάνω την άψογη διαχείριση 
ενός µεγάλου αριθµού περιστατικών, µε τη δηµιουργία ευρύτερης οµάδας, από τον Στρατή Παττακό, όπως και τις 
πρωτοβουλίες του να µετακαλεί σπουδαίους πρωτοπόρους Καρδιοχειρουργούς για να εµπλουτίσουν την εµπειρία 
της κλινικής του. Θα σηµειώσω το πρωτοποριακό έργο του Στέργιου Θεοδωρόπουλου στο «ΙΑΣΩ» General στον 
τοµέα της ανάνηψης της καρδιάς µετά από µηχανική υποστήριξη και κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή. Θα σταθώ 
στο πλούσιο πειραµατικό έργο του Ανδρέα Αγάθου, µε την ευχή να εφαρµοστεί κάποτε κλινικά. Κι ακόµη, θα 
αναφέρω το κλινικό, ακαδηµαϊκό και εκπαιδευτικό έργο, όπως και την αφοσίωση που επέδειξαν στο Ε.Σ.Υ. 
συνάδελφοι-διευθυντές της δεύτερης γενιάς σε κρατικές κλινικές, όπως οι Δηµήτρης Κάκαβος, Κωνσταντίνος 
Μπόλος και Χρήστος Χαρίτος.

   Θα ήθελα, επιπροσθέτως, να αναφερθώ στο πολύτιµο έργο που προσέφεραν στην Ελληνική περιφέρεια µε την 
απόφασή τους να ζήσουν στις πόλεις αυτές, όπου και λειτούργησαν µε άριστο τρόπο Καρδιοχειρουργικά τµήµατα, 
συνάδελφοι όπως οι Καθηγητές Δηµήτρης Δουγένης, Στράτος Αποστολάκης και ο συµπατριώτης µου Νίκος 
Τσιλιµίγκας, σε Πάτρα, Ιωάννινα και Λάρισα αντίστοιχα. Επίσης, σηµαντική είναι η αναφορά όσων εντάχθηκαν σε 
αυτά, όπως ο Σταύρος Συµινελάκης, ο οποίος βρέθηκε στο τιµόνι της Πανεπιστηµιακής Κλινικής των Ιωαννίνων 
για κάποιο διάστηµα παράγοντας σηµαντικό έργο, ο Βασίλης Διδήλης, ο Δηµήτριος Μικρούλης, ο Ευστράτιος 
Κωλέτσης και ο Νικόλαος Χαρούλης. Πολύτιµο το έργο τους, όπως κι εκείνο που προσέφεραν µε τους συνεργάτες 
τους, ο Χρήστος Ρόκας, στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και ο Κυριάκος Αναστασιάδης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
της Θεσσαλονίκης. Έργο για το οποίο δεν δόθηκε η ευκαιρία –για λόγους άγνωστους σε µένα– να παράγει στο 
επίπεδο που θα µπορούσε ο Καθ. Γιάννης Χάσουλας, αγαπητός φίλος και σπουδαίος χειρουργός, στο Ηράκλειο της 
Κρήτης. Επιθυµώ να καταθέσω την υψηλή µου εκτίµηση και ζεστή φιλία προς όλους τους προαναφερόµενους 
συναδέλφους και να υπενθυµίσω το σηµαντικό ακαδηµαϊκό έργο και την παρουσία στον διεθνή χώρο του Δ. 
Δουγένη, τη συναδελφικότητα και την προσφορά στην Ελληνική Καρδιοχειρουργική του Στρ. Αποστολάκη, την 
αψεγάδιαστη λειτουργία, την κοινωνική παρουσία και την παραγωγή πλούσιου κλινικού και ακαδηµαϊκού έργου 
από τον Ν. Τσιλιµίγκα, τις υψηλές επιδόσεις του Χρήστου Ρόκα στη χειρουργική της αορτής, καθώς και τη λίαν 
φιλόδοξη ακαδηµαϊκή προσωπικότητα, την ανάληψη επιτυχών διεθνών πρωτοβουλιών και τη διαρκή αναζήτηση 
νέων πεδίων δράσης του Κυριάκου Αναστασιάδη. 

   Θα µνηµονεύσω, επίσης, την ευόδωση των υψηλών προσδοκιών που είχαν δηµιουργηθεί µε την ένταξη 
συναδέλφων υψηλής εµπειρίας, γνώσης και εκπαίδευσης σε διευθυντικές θέσεις του Ε.Σ.Υ., όπως είναι ο Γιώργος 
Δρόσος στο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης, προερχόµενος από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, ο οποίος 
κυριολεκτικά ανέστησε τον «θρύλο» του νοσοκοµείου. Eπίσης οι Γιώργος Οικονοµόπουλος, µε σπουδαία 
εκπαίδευση στις Η.Π.Α., παρουσία στο «Ω.Κ.Κ.» και σε διάφορα ιδιωτικά κέντρα και  Κώστας Τριανταφύλλου, του 
«Ω.Κ.Κ.», που αµφότεροι εντάχθηκαν στο «Ιπποκράτειο» Αθηνών. Ακόµη, ο πολύπειρος Αντώνης Κουρτέσης και οι 
άριστα εκπαιδευµένοι σε Παιδοκαρδιοχειρουργικά κέντρα του εξωτερικού, Γιώργος Καλαβρουζιώτης και Αντώνης 
Καλλικούρδης στο «Αγία Σοφία» Αθηνών. Ακολούθως, σπουδαίοι συναδέλφοι σε διάφορα άλλα νοσοκοµεία του 
Ε.Σ.Υ., όπως οι Παναγιώτης Δεδεηλίας, Μιχάλης Αργυρίου, Ιωάννης Κοκοτσάκης, Νικόλαος Σφύρας, Δηµήτρης 
Λυµπεριάδης, Γιώργος Σταυρόπουλος, Θεόδωρος Καραϊσκος, Ηλίας Κουερίνης και άλλοι, που µε προϋπάρχοντες 
συνεργάτες, όπως τον Αντώνη Τσούκα, Βασίλη Βογιατζόγλου, και άλλους, δηµιούργησαν εξαιρετικές οµάδες στον 
χώρο της Δηµόσιας Καρδιοχειρουργικής. Θα ήταν παράλειψή µου εάν δεν επισήµανα το πρωτοποριακό έργο και 
τη λαµπρή προσωπικότητα των στελεχών του «Ευαγγελισµού», στενών φίλων µου Παναγιώτη Δεδεηλία, Μιχάλη 
Αργυρίου και Ιωάννη Κοκοτσάκη στη χειρουργική της αορτής και των αρρυθµιών. Θα έχω να ευγνωµονώ τον 
Μιχάλη Αργυρίου για τη βοήθειά που προσέφερε µε την παράθεση των στατιστικών στοιχείων της τελευταίας 
περιόδου. Επίσης, δεν θα παραλείψω να αναφερθώ στη σηµαντική παρουσία του Φώτη Μητρόπουλου στο 
Παιδοχειρουργικό Τµήµα του «Ω.Κ.Κ.», καθώς την συνοδεύουν σπουδαίες συστατικές επιστολές και επιδόσεις. 
Αξιοσηµείωτη είναι, επίσης, και η αναφορά του Γιάννη Τούµπουλη, για το πλούσιο ερευνητικό του έργο στο 
«Αττικό» Νοσοκοµείο. Αµφότεροι, µοιράζονται µαζί µου τα ίδια όνειρα για την ανάδειξη της Ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής διεθνώς. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ µια λαµπρή πορεία στους Θωµά Μαρίνο και Γιώργο 
Λαζόπουλο, οι οποίοι ανέλαβαν τις τύχες των κλινικών του «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης και του «Βενιζελείου» 
Ηρακλείου, έχοντας όλα τα προσόντα να ανταποκριθούν στον διευθυντικό τους ρόλο.

   Ως προς τον ιδιωτικό τοµέα, θα εκφράσω τον θαυµασµό µου για τις επιδόσεις και το έργο κάποιων συναδέλφων 
της γενιάς µου ή και νεοτέρων, οι περισσότεροι εκ των οποίων αποτελούν επιστήθιους φίλους, που επέδειξαν 
ιδιαίτερη πρωτοπορία, διεκπεραιώνοντας παράλληλα και έναν µεγάλο αριθµό επεµβάσεων. Εν πρώτοις 
αναφέροµαι στον Αντώνη Πίτση, ο οποίος παρήγαγε πρωτοποριακό έργο στον τοµέα της καρδιακής ανεπάρκειας, 
της µηχανικής υποστήριξης της καρδιάς, της επιδιόρθωσης της µιτροειδούς βαλβίδας, της πάλλουσας καρδιάς και 
των διακορυφαίων TAVI, του Δηµήτρη Ηλιόπουλου, µε ένα µεγάλο αριθµό εµφυτεύσεων αστήρικτων αορτικών 
βαλβίδων, του Ιάκωβου Παντελιάδη, µε ξεχωριστή εµπειρία στη Last Operation, του Βασίλη Γουλιέλµου, 
πολύπειρου χειρουργού στην ελάχιστα επεµβατική χειρουργική και διεθνώς γνωστό για το έργο του στη Λειψία και 
τη Δρέσδη. Επίσης του Άρη Πάνου, πρωτοπόρου στη ροµποτική χειρουργική και τη θωρακοσκοπική διόρθωση της 
µιτροειδικής ανεπάρκειας, του Ιωάννη Χλωρογιάννη, πρωτοπόρου στην ολική αρτηριακή επαναιµάτωση µε τη 
χρήση µαστικών και κερκιδικών αρτηριών, της Μαρίας Αρώνη, για τις επιδόσεις της στην πλαστική της 
µιτροειδούς, του Μάκη Παναγιώτου, για το έργο του στην επαναδιαµόρφωση της γεωµετρίας της αριστεράς 
κοιλίας, αλλά και τον Χριστόφορο Κωτούλα, για το έργο του στη χειρουργική των αρρυθµιών. Σηµειώνω ακόµη 
την αξιόλογη παρουσία άλλων συναδέλφων στον ιδιωτικό τοµέα που δεν προαναφέρθηκαν, όπως του 
προικισµένου Ανδρέα Μαλακούδη, του σπουδαίου φίλου Κοσµά Τσακιρίδη, του πολύπειρου Νίκου Μιχαλόπουλου, 
του πρωτοπόρου Μιχάλη Κανταρτζή, του Βασίλη Αποστολίδη, του Βασίλη Φωτόπουλου, του Γιώργου Γριτσόπου-
λου, του Δηµήτρη Τσούπη καθώς και του Θεοχάρη Ξενικάκη στην Κρήτη. 

ΠΡΟΛΟΓΟΙΠρόλογοι
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   Σπουδαία και η συµβολή της Σίσσυ Θεοδωροπούλου κατά τη λήψη των συνεντεύξεων, την οργάνωση του 
υλικού, την έρευνα στα αρχεία των Εταιρειών και σε ρόλο φωτογράφου σε κάποιες περιπτώσεις. Εξίσου 
σηµαντικό και το έργο της Στέλλας Παπανδρεοπούλου, που την αντικατέστησε µετά την αποχώρησή της και 
υπήρξε ένα αποτελεσµατικό «πολυεργαλείο» σε διάφορους ρόλους. Ένα ακόµη ευχαριστώ απευθύνω και στα 
άτοµα που περιοδικά συνεργάστηκαν σε επικουρικούς ρόλους, όπως στη Μαριάννα Παρλαµά, τη Φωτεινή Σαµαρά, 
τη Λυδία Μουτάφη και τις µόνιµες συνεργάτιδές µου Κατερίνα Μπη, Χριστίνα Λιγνού και Σοφία Κανελλοπούλου. 
Τέλος, ευχαριστίες αποδίδω στον σεβαστό και αγαπητό Καθηγητή Παναγιώτη Μπάλλα, τον φίλο Καθηγητή Γιάννη 
Τούντα, την Τζένη Δρόσου, τον φίλο Σπύρο Κούφαλη και όσους προσέφεραν πολύτιµο φωτογραφικό υλικό.

   Ελπίζω ότι µε το λεύκωµα αυτό εκπλήρωσα τον σκοπό ενός σηµαντικού εγχειρήµατος, αυτού που ο Τόµας 
Καρλάιλ συµπεριέλαβε στο απόφθεγµά του: «καθετί που έκανε, σκέφτηκε, κέρδισε ή δηµιούργησε η ανθρωπότητα, 
θα πρέπει να βρίσκεται σαν µια µαγική παρακαταθήκη στις σελίδες ενός βιβλίου». Αντιλαµβάνοµαι πως το έργο και 
οι άνθρωποι, που περιλαµβάνονται στις σελίδες αυτού του λευκώµατος, είναι πολύ σπουδαιότεροι από το µέρος 
του εαυτού τους που παρουσιάζεται µέσα σε αυτό. Ωστόσο, έστω και αυτό το µικρό µέρος τους είναι ικανό να 
πετύχει ότι ένας Έλληνας πολιτικός ισχυρίστηκε: «µόνο η Ιστορία αποκαλύπτει όλα τα µυστικά της ζωής. Τα 
µονοπάτια του παρελθόντος έχουν ατελείωτη την προέκτασή τους προς το µέλλον».  

   Τέλος, αναφέρω µια σειρά συναδέλφων που δεν γνώρισα προσωπικά αλλά είχα την ευκαιρία να αποτιµήσω το 
µέγεθος της προσωπικότητάς τους και της ακαδηµαϊκής τους καριέρας από την επαφή µας στη διαδικασία των 
συνεντεύξεων και των βιογραφικών τους σηµειωµάτων. Μιλώ για τους Ανδρέα Μπαϊρακτάρη, Μιχάλη Κανταρτζή, 
Χρήστο Αλεξίου, Ηλία Αγγελή, Ευάγγελο Σιβιτανίδη και Γιώργο Κρασσόπουλο, οι οποίοι «µπόλιασαν» την πλούσια 
εµπειρία τους από το εξωτερικό στην Ελληνική πραγµατικότητα.  Δεν µπορώ, βέβαια, να µην µοιραστώ τον 
ενθουσιασµό µου και για τα ανάλογα  βιογραφικά σηµειώµατα νέων συναδέλφων στα διάφορα Καρδιοχειρουργικά 
Κέντρα του ιδιωτικού τοµέα και των Ν.Π.Ι.Δ. οι οποίοι µε ενθουσιασµό, πλούσια τυπικά προσόντα, µετεκπαιδεύσεις 
και σηµαντικές συνεργασίες, φέρουν όλα τα εφόδια για µια λαµπρή πορεία και διασφαλίζουν το πέρασµα της 
«σκυτάλης» σε σίγουρα χέρια. 

   Θα εκφράζω εσαεί την ευγνωµοσύνη µου στον Ανδρέα Μαρτίνη, ο οποίος µου εµπιστεύθηκε την οργάνωση της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του νοσοκοµείου που ο ίδιος εµπνεύστηκε, και θα µε τιµά πάντα η φιλία και η 
αλληλοεκτίµησή µας. Ευχαριστώ θερµά τους Γιώργο Σταυρόπουλο και Αλέξη Σιδηρόπουλο για την προσφορά τους 
και νιώθω ιδιαίτερη χαρά µε την επιτυχή έξοδο στον ιδιωτικό τοµέα τού άµεσου συνεργάτη µου Βασίλη Κωτσή, ο 
οποίος, προικισµένος χειρουργικά, µεταλαµπαδεύει την εµπειρία της τεχνικής «πάλλουσας καρδιάς» σε άλλα 
καρδιοχειρουργικά κέντρα. Ευγνωµονώ τον Δηµήτρη Πρωτόγερο που στάθηκε δίπλα µου σε όλες τις φάσεις της 
πορείας µου και µοιράστηκε µαζί µου τις εµπειρίες στα διάφορα επιστηµονικά ταξίδια για τη διάδοση της τεχνικής 
στο εξωτερικό. Διατηρώ ζεστές τις µνήµες και θα χαίροµαι µε τις επιτυχίες του. Εύχοµαι ακόµη ό,τι σπουδαιότερο 
στην καριέρα τους, στον Θεοφάνη Τζαναβάρα και Διονύση Παυλόπουλο, οι οποίοι στάθηκαν συµπαραστάτες του 
έργου µας για όποιο διάστηµα αφορούσε τη συνεργασία µας. 

   Κυρίως, όµως, έχω να µνηµονεύω την αφοσίωση, το πάθος, τους ακαδηµαϊκούς προσανατολισµούς, την 
καθαρότητα της προσωπικότητας, την ευφυΐα και τις χειρουργικές ικανότητες του Αναπληρωτή Διευθυντή της 
κλινικής και σπουδαίου συνεργάτη Γιάννη Παναγιωτόπουλου που φυλάει για χρόνια τώρα «Θερµοπύλες». 
Σηµαντικός στη µνήµη µου, επίσης, παραµένει ο ρόλος του Γιάννη Λιναρδάκη, του πλέον ανεπιτήδευτου συνεργάτη 
µου, ο οποίος µε το τόσο αθόρυβο και πολύτιµο έργο του προσφέρει τα µέγιστα στο σύνολο, ενάντια σε όποια 
προσωπική φιλοδοξία και ιδιοτέλεια. Τέλος, έχω να αναµένω την εξέλιξη ενός εξαιρετικού παιδιού, που, πριν γίνει 
µέλος της κλινικής, αποτέλεσε µέλος της οικογένειας µου. Αναφέροµαι στον Κώστα Κατσαβριά, µε το σπουδαίο 
χειρουργικό ταλέντο και τη λαµπρή προσωπικότητα. Πέραν αυτών, έχω ακόµη να ευγνωµονώ, µε αφορµή τον 
πρόλογο αυτού του λευκώµατος, όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες µου, Πόλυ Στρατήγη, Φωτεινή Ντάνου, Ελένη 
Κουρή, Εύη Σαµαντά, Κώστα Πατρή, Ατζελιάνα Τσιορβά, την κόρη µου Βίκυ, τον Σπύρο Μουτάφη, την Ελένη 
Χανδρινού, τον Γ. Αναγνωστούλη, τον Γ. Ανδρικόπουλο, το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό και τους 
υπόλοιπους συνεργαζόµενους ιατρούς του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν». Ας µου επιτραπεί η αναφορά ενός 
µόνου ονόµατος, για να διατηρηθεί ζωντανή η µνήµη του, του Αργύρη Μιχαλόπουλου που έφυγε από κοντά µας 
τόσο πρόωρα.

   Οδηγούµενος στο κλείσιµο του προλόγου, θα ήθελα να καταθέσω την αίσθησή µου για τα τέσσερα αυτά χρόνια 
επεξεργασίας του λευκώµατος, να δώσω ορισµένες εξηγήσεις και να ευχαριστήσω τους συνοδοιπόρους µου σε 
αυτό το όµορφο ταξίδι. Πρώτα από όλα, θα ήθελα να αναφερθώ στην προθυµία που επέδειξαν όλοι οι Έλληνες 
συνάδελφοι Καρδιοχειρουργοί να ανταποκριθούν στο όποιο αίτηµα για προσωπική συνέντευξη και παροχή 
φωτογραφικού υλικού. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, µετρηµένες στα δάκτυλα του ενός χεριού, ορισµένοι αρνήθηκαν 
ευγενικά και µας παραχώρησαν απλά τα βιογραφικά τους. Ο όγκος των συνεντεύξεων διαµορφώθηκε ανάλογα µε 
τη διερευνούµενη περίοδο –δόθηκε βαρύτητα στους αποχωρήσαντες πρωταγωνιστές–, τη θέση αφυπηρέτησης 
των παλαιοτέρων πρωταγωνιστών και τον τίτλο τού κάθε ενεργού πρωταγωνιστή, κατά την έκδοση του 
λευκώµατος, καθώς και ανάλογα µε το υλικό κάθε συνέντευξης. Παρατέθηκε όλο το διαθέσιµο φωτογραφικό υλικό 
από τις διάφορες πηγές. Σηµειωτέον ότι η παρουσία του συγγραφέα σε σηµαντικό αριθµό φωτογραφιών 
προέκυψε καθαρά από το γεγονός πως η πλειονότητα των στιγµιοτύπων προέρχεται από το προσωπικό του 
αρχείο.  Η βιβλιογραφία που περιλαµβάνεται στην ανάλυση των πεπραγµένων είναι αποκλειστικά ελληνική πλην 
ελαχίστων εξαιρέσεων. Η επέκταση σε ξένες δηµοσιεύσεις ήταν δύσκολη και  θα µπορούσε να οδηγήσει σε τυχόν 
παραλήψεις. Η αναζήτησή της ας αποτελέσει προσωπική ενέργεια όποιου ενδιαφερόµενου µε οδηγό το διαδίκτυο.

   Επιθυµώντας να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στα πρόσωπα που καθοριστικά συνέβαλαν στην έκδοση, θα 
ξεκινήσω από τη Νάνσυ Χρηστίδη, η οποία κυριολεκτικά «απογείωσε» την έκδοση µε τη σπουδαία γραφή της. 
Την ευχαριστώ θερµά για την άψογη συνεργασία µας και την απόλυτη ανταπόκρισή της στα υψηλά «ποιοτικά µου 
θέλω».  Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω στον γραφίστα Σταύρο Κούτελο, ο οποίος υπερέβαλε εαυτόν και 
«ανέχθηκε» τις αλλεπάλληλες παρεµβάσεις µου για την επίτευξη του καλύτερου αισθητικά εκδοτικού έργου. 
Οι ιδέες του και η εµπειρία του στην τέχνη της γραφιστικής οδήγησαν σε ένα έξοχο αποτέλεσµα. 

ΠΡΟΛΟΓΟΙΠρόλογοι

Νάνσυ Χρηστίδη

Σταύρος Κούτελος

Σίσσυ Θεοδωροπούλου

Στέλλα Παπανδρεοπούλου

Σωτήριος Πράπας 
Καρδιοχειρουργός
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   Σπουδαία και η συµβολή της Σίσσυ Θεοδωροπούλου κατά τη λήψη των συνεντεύξεων, την οργάνωση του 
υλικού, την έρευνα στα αρχεία των Εταιρειών και σε ρόλο φωτογράφου σε κάποιες περιπτώσεις. Εξίσου 
σηµαντικό και το έργο της Στέλλας Παπανδρεοπούλου, που την αντικατέστησε µετά την αποχώρησή της και 
υπήρξε ένα αποτελεσµατικό «πολυεργαλείο» σε διάφορους ρόλους. Ένα ακόµη ευχαριστώ απευθύνω και στα 
άτοµα που περιοδικά συνεργάστηκαν σε επικουρικούς ρόλους, όπως στη Μαριάννα Παρλαµά, τη Φωτεινή Σαµαρά, 
τη Λυδία Μουτάφη και τις µόνιµες συνεργάτιδές µου Κατερίνα Μπη, Χριστίνα Λιγνού και Σοφία Κανελλοπούλου. 
Τέλος, ευχαριστίες αποδίδω στον σεβαστό και αγαπητό Καθηγητή Παναγιώτη Μπάλλα, τον φίλο Καθηγητή Γιάννη 
Τούντα, την Τζένη Δρόσου, τον φίλο Σπύρο Κούφαλη και όσους προσέφεραν πολύτιµο φωτογραφικό υλικό.

   Ελπίζω ότι µε το λεύκωµα αυτό εκπλήρωσα τον σκοπό ενός σηµαντικού εγχειρήµατος, αυτού που ο Τόµας 
Καρλάιλ συµπεριέλαβε στο απόφθεγµά του: «καθετί που έκανε, σκέφτηκε, κέρδισε ή δηµιούργησε η ανθρωπότητα, 
θα πρέπει να βρίσκεται σαν µια µαγική παρακαταθήκη στις σελίδες ενός βιβλίου». Αντιλαµβάνοµαι πως το έργο και 
οι άνθρωποι, που περιλαµβάνονται στις σελίδες αυτού του λευκώµατος, είναι πολύ σπουδαιότεροι από το µέρος 
του εαυτού τους που παρουσιάζεται µέσα σε αυτό. Ωστόσο, έστω και αυτό το µικρό µέρος τους είναι ικανό να 
πετύχει ότι ένας Έλληνας πολιτικός ισχυρίστηκε: «µόνο η Ιστορία αποκαλύπτει όλα τα µυστικά της ζωής. Τα 
µονοπάτια του παρελθόντος έχουν ατελείωτη την προέκτασή τους προς το µέλλον».  

   Τέλος, αναφέρω µια σειρά συναδέλφων που δεν γνώρισα προσωπικά αλλά είχα την ευκαιρία να αποτιµήσω το 
µέγεθος της προσωπικότητάς τους και της ακαδηµαϊκής τους καριέρας από την επαφή µας στη διαδικασία των 
συνεντεύξεων και των βιογραφικών τους σηµειωµάτων. Μιλώ για τους Ανδρέα Μπαϊρακτάρη, Μιχάλη Κανταρτζή, 
Χρήστο Αλεξίου, Ηλία Αγγελή, Ευάγγελο Σιβιτανίδη και Γιώργο Κρασσόπουλο, οι οποίοι «µπόλιασαν» την πλούσια 
εµπειρία τους από το εξωτερικό στην Ελληνική πραγµατικότητα.  Δεν µπορώ, βέβαια, να µην µοιραστώ τον 
ενθουσιασµό µου και για τα ανάλογα  βιογραφικά σηµειώµατα νέων συναδέλφων στα διάφορα Καρδιοχειρουργικά 
Κέντρα του ιδιωτικού τοµέα και των Ν.Π.Ι.Δ. οι οποίοι µε ενθουσιασµό, πλούσια τυπικά προσόντα, µετεκπαιδεύσεις 
και σηµαντικές συνεργασίες, φέρουν όλα τα εφόδια για µια λαµπρή πορεία και διασφαλίζουν το πέρασµα της 
«σκυτάλης» σε σίγουρα χέρια. 

   Θα εκφράζω εσαεί την ευγνωµοσύνη µου στον Ανδρέα Μαρτίνη, ο οποίος µου εµπιστεύθηκε την οργάνωση της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του νοσοκοµείου που ο ίδιος εµπνεύστηκε, και θα µε τιµά πάντα η φιλία και η 
αλληλοεκτίµησή µας. Ευχαριστώ θερµά τους Γιώργο Σταυρόπουλο και Αλέξη Σιδηρόπουλο για την προσφορά τους 
και νιώθω ιδιαίτερη χαρά µε την επιτυχή έξοδο στον ιδιωτικό τοµέα τού άµεσου συνεργάτη µου Βασίλη Κωτσή, ο 
οποίος, προικισµένος χειρουργικά, µεταλαµπαδεύει την εµπειρία της τεχνικής «πάλλουσας καρδιάς» σε άλλα 
καρδιοχειρουργικά κέντρα. Ευγνωµονώ τον Δηµήτρη Πρωτόγερο που στάθηκε δίπλα µου σε όλες τις φάσεις της 
πορείας µου και µοιράστηκε µαζί µου τις εµπειρίες στα διάφορα επιστηµονικά ταξίδια για τη διάδοση της τεχνικής 
στο εξωτερικό. Διατηρώ ζεστές τις µνήµες και θα χαίροµαι µε τις επιτυχίες του. Εύχοµαι ακόµη ό,τι σπουδαιότερο 
στην καριέρα τους, στον Θεοφάνη Τζαναβάρα και Διονύση Παυλόπουλο, οι οποίοι στάθηκαν συµπαραστάτες του 
έργου µας για όποιο διάστηµα αφορούσε τη συνεργασία µας. 

   Κυρίως, όµως, έχω να µνηµονεύω την αφοσίωση, το πάθος, τους ακαδηµαϊκούς προσανατολισµούς, την 
καθαρότητα της προσωπικότητας, την ευφυΐα και τις χειρουργικές ικανότητες του Αναπληρωτή Διευθυντή της 
κλινικής και σπουδαίου συνεργάτη Γιάννη Παναγιωτόπουλου που φυλάει για χρόνια τώρα «Θερµοπύλες». 
Σηµαντικός στη µνήµη µου, επίσης, παραµένει ο ρόλος του Γιάννη Λιναρδάκη, του πλέον ανεπιτήδευτου συνεργάτη 
µου, ο οποίος µε το τόσο αθόρυβο και πολύτιµο έργο του προσφέρει τα µέγιστα στο σύνολο, ενάντια σε όποια 
προσωπική φιλοδοξία και ιδιοτέλεια. Τέλος, έχω να αναµένω την εξέλιξη ενός εξαιρετικού παιδιού, που, πριν γίνει 
µέλος της κλινικής, αποτέλεσε µέλος της οικογένειας µου. Αναφέροµαι στον Κώστα Κατσαβριά, µε το σπουδαίο 
χειρουργικό ταλέντο και τη λαµπρή προσωπικότητα. Πέραν αυτών, έχω ακόµη να ευγνωµονώ, µε αφορµή τον 
πρόλογο αυτού του λευκώµατος, όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες µου, Πόλυ Στρατήγη, Φωτεινή Ντάνου, Ελένη 
Κουρή, Εύη Σαµαντά, Κώστα Πατρή, Ατζελιάνα Τσιορβά, την κόρη µου Βίκυ, τον Σπύρο Μουτάφη, την Ελένη 
Χανδρινού, τον Γ. Αναγνωστούλη, τον Γ. Ανδρικόπουλο, το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό και τους 
υπόλοιπους συνεργαζόµενους ιατρούς του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν». Ας µου επιτραπεί η αναφορά ενός 
µόνου ονόµατος, για να διατηρηθεί ζωντανή η µνήµη του, του Αργύρη Μιχαλόπουλου που έφυγε από κοντά µας 
τόσο πρόωρα.

   Οδηγούµενος στο κλείσιµο του προλόγου, θα ήθελα να καταθέσω την αίσθησή µου για τα τέσσερα αυτά χρόνια 
επεξεργασίας του λευκώµατος, να δώσω ορισµένες εξηγήσεις και να ευχαριστήσω τους συνοδοιπόρους µου σε 
αυτό το όµορφο ταξίδι. Πρώτα από όλα, θα ήθελα να αναφερθώ στην προθυµία που επέδειξαν όλοι οι Έλληνες 
συνάδελφοι Καρδιοχειρουργοί να ανταποκριθούν στο όποιο αίτηµα για προσωπική συνέντευξη και παροχή 
φωτογραφικού υλικού. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, µετρηµένες στα δάκτυλα του ενός χεριού, ορισµένοι αρνήθηκαν 
ευγενικά και µας παραχώρησαν απλά τα βιογραφικά τους. Ο όγκος των συνεντεύξεων διαµορφώθηκε ανάλογα µε 
τη διερευνούµενη περίοδο –δόθηκε βαρύτητα στους αποχωρήσαντες πρωταγωνιστές–, τη θέση αφυπηρέτησης 
των παλαιοτέρων πρωταγωνιστών και τον τίτλο τού κάθε ενεργού πρωταγωνιστή, κατά την έκδοση του 
λευκώµατος, καθώς και ανάλογα µε το υλικό κάθε συνέντευξης. Παρατέθηκε όλο το διαθέσιµο φωτογραφικό υλικό 
από τις διάφορες πηγές. Σηµειωτέον ότι η παρουσία του συγγραφέα σε σηµαντικό αριθµό φωτογραφιών 
προέκυψε καθαρά από το γεγονός πως η πλειονότητα των στιγµιοτύπων προέρχεται από το προσωπικό του 
αρχείο.  Η βιβλιογραφία που περιλαµβάνεται στην ανάλυση των πεπραγµένων είναι αποκλειστικά ελληνική πλην 
ελαχίστων εξαιρέσεων. Η επέκταση σε ξένες δηµοσιεύσεις ήταν δύσκολη και  θα µπορούσε να οδηγήσει σε τυχόν 
παραλήψεις. Η αναζήτησή της ας αποτελέσει προσωπική ενέργεια όποιου ενδιαφερόµενου µε οδηγό το διαδίκτυο.

   Επιθυµώντας να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στα πρόσωπα που καθοριστικά συνέβαλαν στην έκδοση, θα 
ξεκινήσω από τη Νάνσυ Χρηστίδη, η οποία κυριολεκτικά «απογείωσε» την έκδοση µε τη σπουδαία γραφή της. 
Την ευχαριστώ θερµά για την άψογη συνεργασία µας και την απόλυτη ανταπόκρισή της στα υψηλά «ποιοτικά µου 
θέλω».  Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω στον γραφίστα Σταύρο Κούτελο, ο οποίος υπερέβαλε εαυτόν και 
«ανέχθηκε» τις αλλεπάλληλες παρεµβάσεις µου για την επίτευξη του καλύτερου αισθητικά εκδοτικού έργου. 
Οι ιδέες του και η εµπειρία του στην τέχνη της γραφιστικής οδήγησαν σε ένα έξοχο αποτέλεσµα. 

ΠΡΟΛΟΓΟΙΠρόλογοι

Νάνσυ Χρηστίδη

Σταύρος Κούτελος

Σίσσυ Θεοδωροπούλου

Στέλλα Παπανδρεοπούλου

Σωτήριος Πράπας 
Καρδιοχειρουργός
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ύχη Αγαθή έδοξε σε µε να προλογίσω µε ιδιαίτερη χαρά την έκδοση του ιστορικού τούτου λευκώµατος που 
µε ιδιαίτερη φροντίδα  επιµελήθηκε ο συνάδελφος µας Σωτήρης Πράπας. Προηγούµενα κείµενα, από τον 
Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» και το Πανεπιστήµιο Πατρών είχαν προσεγγίσει την ιστορία της 
Καρδιοθωρακικής Χειρουργικής στην χώρα µας ως απλές καταγραφές,  χωρίς να αναφέρονται στην 

ανθρώπινη  δραστηριότητα, στα συναισθήµατα και στις συνθήκες µέσα από τις οποίες ξεκινούσε η κάθε προσπάθεια 
και για όσους δρόµους ήθελε διαβεί. Η  ιστορία όµως οφείλει να περιλαµβάνει και τις εκάστοτε  κοινωνιολογικές 
και  πολιτισµικές διαστάσεις για να µπορεί και εκπαιδευτικά να λειτουργήσει. 

   Ο συνάδελφος µας Σωτήρης Πράπας µε τις ευαισθησίες και την πολυπολιτισµική κουλτούρα που διαθέτει  
γνωρίζει, πέραν τούτων, ότι  «ἡ δὲ οὐκ ἂν τι ψεῦδος ἐµπεσὸν ἡ ἱστορία, οὐδὲ ἀκαριαῖον ἀνάσχοιτο, οὐ µᾶλλον ἢ τὴν 
ἀρτηρίαν τὴν τραχεῖαν παραδέξασθαι ἄν τι ἐς αὐτὴν καταποθέν». Η ιστορία όµως δεν ανέχεται να πέσει µέσα της το 
παραµικρό ψέµα, όπως και η τραχεία αρτηρία δεν θα ανέχονταν να µπει µέσα της το παραµικρό κατά την κατάποση. 
(Λουκιανός, Πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφει). Εποµένως στη  σηµαντική αυτή προσπάθεια καταγραφής της Ιστορίας της 
ειδικότητας της Χειρουργικής Θώρακος, έχει αξιοποιήσει αντικειµενικά γραπτά κείµενα, συνεντεύξεις  και 
παραδόσεις.  Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων αγκάλιασε και ενθάρρυνε την 
προσπάθεια του εκλεκτού  συναδέλφου µας, προκειµένου να ολοκληρωθεί και να εκδοθεί σε αυτόν τον υπέροχο  
τόµο.

   Χρειάζεται γνώση και εµπειρία κάθε πρωτοπόρος Θωρακοκαρδιοχειρουργός να χαράξει το δρόµο του και άλλοι 
µετά να συνεχίσουν. Δεν φθάνει  όµως µόνο αυτό.  Περιδιαβάζοντας  τις σελίδες του βιβλίου αυτού θα 
συναντήσουµε τη δηµιουργικότητα και τη λατρεία προς την ζωή, το θάρρος µα και την αυτοπεποίθηση που 
χρειάζεται κανείς να συνεχίσει µετά από µια αποτυχία που ενίοτε δυστυχώς στη δουλειά µας συναντάµε. Το πόνηµα 
τούτο είναι εξαιρετικά διδακτικό από αυτή την άποψη.   Η συγκίνηση που προσφέρεται στον αναγνώστη είναι 
µεγάλη καθώς κανείς αναλογίζεται όλα τα βήµατα αυτών που σε διάφορα πεδία «άνοιξαν δρόµους» 
αντιµετωπίζοντας άπειρες αντιξοότητες και φυλάσσοντας Θερµοπύλες µέχρι και σήµερα σε διάφορες επάλξεις µέσα 
στη χώρα, «ποτέ από το χρέος µη κινούντες». Η ιστορία της ειδικότητας µας, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της 
ανάπτυξης της, γνώρισε την αντίδραση και τη δυσπιστία από τους συναδέλφους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, αλλά  
και τον σκεπτικισµό από την κοινή γνώµη. Όµως καταξιώθηκε µέσα από τους ανθρώπους που την υπηρέτησαν.

   Το θαυµαστό  έργο των Ελλήνων Θωρακοκαρδιοχειρουργών, όπως σταδιακά περιγράφεται στις σελίδες αυτού 
του αξιόλογου πονήµατος, άλλαξε τα δεδοµένα και σήµερα η Χειρουργική Θώρακος-Καρδίας στη χώρα µας χαίρει 
ιδιαίτερου σεβασµού και εκτίµησης, αλλά και αναγνώρισης σε διεθνές επίπεδο. Συγχαίρουµε και ευχαριστούµε εκ 
βάθους καρδίας τον συνάδελφο Σωτήρη Πράπα για το επίτοµο τούτο ιστορικό αφιέρωµα στις ρίζες και το παρόν 
της ειδικότητας µας. Συστήνουµε την ανάγνωση του σε όλους τους παλιούς και νεώτερους Χειρουργούς Θώρακα, 
σε συναδέλφους άλλων συναφών ειδικοτήτων, αλλά και σε όλους όσοι από τον ευρύ µη ιατρικό πληθυσµό,  
ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη ιστορία της  Ελληνικής Ιατρικής Επιστήµης και Τέχνης µε τις κοινωνικο-πολιτιστικές 
διαστάσεις που αυτή εµπεριέχει.  

   Κλείνοντας συγκινηµένος τούτο τον πρόλογο, τιµώντας τους Έλληνες πρωτοπόρους µα και τους σύγχρονους 
πρεσβευτές της επιστήµης µας, αφήνω να φθάνουν απαλά και γαλήνια στο µυαλό µου οι στίχοι του Καβάφη: «Τους 
Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς µες στην ψυχή 
σου, αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου».  

Πάτρα 10/12/2013
Δηµήτριος Δουγένης

Καθηγητής Καρδιοθωρακοχειρουργικής Πανεπιστηµίου Πατρών 

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος, Καρδιας και Αγγείων

την περίοδο 2012 - 2014

ΠΡΟΛΟΓΟΙΠρόλογοι

Δηµήτριος Δουγένης

δηµοσιογραφία αποτελούσε για µένα παιδικό όνειρο, το οποίο κλήθηκα να εγκαταλείψω -προσωρινά-, 
σε µια προσπάθεια να εκπληρώσω την επιθυµία του πατέρα µου να σπουδάσω Ιατρική. Λίγο πρίν 
ολοκληρώσω τις σπουδές µου, η γνωριµία µου µε το δηµοσιογράφο Μανώλη Αναγνωστάκη, σε µια 
αναπάντεχη επαγγελµατική συνέντευξη, έµελλε να αλλάξει το ρου της πορείας µου, καθώς ο ίδιος 

εµπιστευόµενος το ένστικτο και την εµπειρία του, µου προσέφερε µια θέση εργασίας, ανέδειξε τις συγγραφικές µου 
δυνατότητες και αναδείχθηκε σε µέντορα µου, ενώ µέσα σε λίγους µόλις µήνες µε προήγαγε σε αρχισυντάκτρια. 
Έκτοτε, εργάστηκα σε διάφορους εκδοτικούς οµίλους, µεταπηδώντας από το ταξιδιωτικό και lifestyle ρεπορτάζ 
στο πολιτικό, αρθογραφώντας σε εφηµερίδες και περιοδικά και διατηρώντας θέσεις στη Διεύθυνση Σύνταξης. 
Η εµπλοκή µου µε το ιατρικό ρεπορτάζ ήταν ίσως αναµενόµενη, καθώς έστω και οι ελάχιστες ιατρικές γνώσεις που 
κατείχα, µου έδιναν ένα αξιόλογο πλεονέκτηµα στην καλύτερη κατανόηση και αποτύπωση των ιατρικών θεµάτων 
που αποτελούν αδιαµφισβήτητα τα πλέον σύνθετα της δηµοσιογραφικής ατζέντας εν γένει. 

   Ήταν Νοέµβριος του 2007, όταν βρέθηκα στο γραφείο του κ. Σωτήρη Πράπα στα πλαίσια µιας τυπικής 
συνέντευξης για τις εξελίξεις στο πεδίο της Καρδιοχειρουργικής επιστήµης και εν όψει του 18ου Παγκόσµιου 
Συνεδρίου της World Society of Cardio-Thoracic Surgeons που θα πραγµατοποιούνταν στην Κω. Η συνάντηση 
αυτή δεν σήµανε για µένα µόνο την απαρχή µιας πολυετούς συνεργασίας και µιας νέας επαγγελµατικής καριέρας, 
αλλά και µιας ανθρώπινης σχέσης που εµπεριείχε θαυµασµό, σεβασµό και εκτίµηση -µια σχέση που εξελίχθηκε 
στην πορεία σε βαθειά και ουσιαστική φιλία. Θεωρώ αυτά τα χρόνια που συνεργάστηκα µαζί του ως τη λαµπρότερη 
-έως τώρα τουλάχιστον- περίοδο της ζωής µου, αφού είχα την ευκαιρία να ζήσω σπουδαίες στιγµές δίπλα σε 
σπουδαίους και παγκοσµίως αναγνωρισµένους ανθρώπους, δίπλα σε σπουδαίους και παγκοσµίως 
αναγνωρισµένους Καρδιοχειρουργούς. Θα τον ευγνωµονώ πάντα και θα τον ευχαριστώ για αυτές. Όπως θα τον 
ευγνωµονώ πάντα και θα τον ευχαριστώ που µε επέλεξε να δηµιουργήσω µαζί του αυτό το σπάνιο βιβλίο που 
κρατάτε στα χέρια σας. 

   Η ιδέα αυτού του πονήµατος, στο αρχικό της στάδιο, δεν ήταν µεγαλόπνοη -επρόκειτο για µια σύντοµη 
καταγραφή της ιστορίας της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής, συνοδευόµενη απο µαρτυρίες των πρωταγωνιστών 
της, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε ανέκδοτο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό που θα το πλαισίωνε. Στην πορεία 
αυτο άλλαξε, καθώς έγινε κατανοητό πως η επιστηµονική πρόοδος που έχει συντελεστεί στη χώρα µας -όπως και 
σε όλες τις χώρες του κόσµου- βασίστηκε στην ανθρώπινη θέληση και δυναµική, στο χαρακτήρα και την 
προσωπικότητα κάποιων ανθρώπων που ήταν δυνατοί και θαρραλέοι αρκετά, ώστε να κάνουν την υπέρβαση -να 
υπερβούν εαυτόν και συνθηκών- και να ορίσουν τις συντεταγµένες του µέλλοντος για την επιστήµη που υπηρετούν. 
Εκείνοι αποτελούν την ιστορία και εκείνοι ειναι οι δηµιουργοί των γεγονότων της. 

   Την ιστορία της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής µέσα απο τα έργα και τις πράξεις των πρωταγωνιστών της, 
προσπάθησα να αναδείξω µε τη γραφή µου µέσα από τις προσωπικές τους συνεντεύξεις -αυτή άλλωστε ήταν και η 
επιθυµία του κ. Σωτήρη Πράπα. Ίσως κάποιες φορές να υπερέβαλα, κάποιες άλλες να ήµουν λιγότερο αντικειµενική 
απο όσο θα όφειλα -µα ειναι ποτε δυνατό να διατηρήσεις την αντικειµενικότητα όταν ψυχογραφείς την 
υπερπροσπάθεια;-, ενδεχοµένως και να θέλησα ενίοτε να προβώ σε εξωραϊσµούς. Μα τι θα 'ταν τ' άστρα δίχως 
την υποστήριξη που τους παρέχει η απόσταση; Και αυτή την απόσταση δεν θελησα να διαταράξω. Ας µου 
συγχωρεθεί, λοιπόν, κάθε υπερβολή ή αµετροέπεια. Ελπίζω κι εύχοµαι αυτο το βιβλίο να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο 
ζωής για εκείνους που ελπίζουν και στοχεύουν στο όνειρο. Για εκείνους που είναι διατεθειµένοι να το ζήσουν, 
έτοιµοι να γίνουν κοµµάτι της ιστορίας και να αποδεχθούν µε θάρρος τις συνέπειες των πράξεων τους. 

Νανσυ Χρηστίδη 

ΥΣ: Οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες στη Μαριάννα Παρλαµά και τη Λυδία Μουτάφη, µε τις οποίες µοιραστήκαµε τον 
ιδιο ενθουσιασµό και πάθος στην πορεία αυτού του δηµιουργήµατος. 
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γνωρίζει, πέραν τούτων, ότι  «ἡ δὲ οὐκ ἂν τι ψεῦδος ἐµπεσὸν ἡ ἱστορία, οὐδὲ ἀκαριαῖον ἀνάσχοιτο, οὐ µᾶλλον ἢ τὴν 
ἀρτηρίαν τὴν τραχεῖαν παραδέξασθαι ἄν τι ἐς αὐτὴν καταποθέν». Η ιστορία όµως δεν ανέχεται να πέσει µέσα της το 
παραµικρό ψέµα, όπως και η τραχεία αρτηρία δεν θα ανέχονταν να µπει µέσα της το παραµικρό κατά την κατάποση. 
(Λουκιανός, Πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφει). Εποµένως στη  σηµαντική αυτή προσπάθεια καταγραφής της Ιστορίας της 
ειδικότητας της Χειρουργικής Θώρακος, έχει αξιοποιήσει αντικειµενικά γραπτά κείµενα, συνεντεύξεις  και 
παραδόσεις.  Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων αγκάλιασε και ενθάρρυνε την 
προσπάθεια του εκλεκτού  συναδέλφου µας, προκειµένου να ολοκληρωθεί και να εκδοθεί σε αυτόν τον υπέροχο  
τόµο.

   Χρειάζεται γνώση και εµπειρία κάθε πρωτοπόρος Θωρακοκαρδιοχειρουργός να χαράξει το δρόµο του και άλλοι 
µετά να συνεχίσουν. Δεν φθάνει  όµως µόνο αυτό.  Περιδιαβάζοντας  τις σελίδες του βιβλίου αυτού θα 
συναντήσουµε τη δηµιουργικότητα και τη λατρεία προς την ζωή, το θάρρος µα και την αυτοπεποίθηση που 
χρειάζεται κανείς να συνεχίσει µετά από µια αποτυχία που ενίοτε δυστυχώς στη δουλειά µας συναντάµε. Το πόνηµα 
τούτο είναι εξαιρετικά διδακτικό από αυτή την άποψη.   Η συγκίνηση που προσφέρεται στον αναγνώστη είναι 
µεγάλη καθώς κανείς αναλογίζεται όλα τα βήµατα αυτών που σε διάφορα πεδία «άνοιξαν δρόµους» 
αντιµετωπίζοντας άπειρες αντιξοότητες και φυλάσσοντας Θερµοπύλες µέχρι και σήµερα σε διάφορες επάλξεις µέσα 
στη χώρα, «ποτέ από το χρέος µη κινούντες». Η ιστορία της ειδικότητας µας, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της 
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   Το θαυµαστό  έργο των Ελλήνων Θωρακοκαρδιοχειρουργών, όπως σταδιακά περιγράφεται στις σελίδες αυτού 
του αξιόλογου πονήµατος, άλλαξε τα δεδοµένα και σήµερα η Χειρουργική Θώρακος-Καρδίας στη χώρα µας χαίρει 
ιδιαίτερου σεβασµού και εκτίµησης, αλλά και αναγνώρισης σε διεθνές επίπεδο. Συγχαίρουµε και ευχαριστούµε εκ 
βάθους καρδίας τον συνάδελφο Σωτήρη Πράπα για το επίτοµο τούτο ιστορικό αφιέρωµα στις ρίζες και το παρόν 
της ειδικότητας µας. Συστήνουµε την ανάγνωση του σε όλους τους παλιούς και νεώτερους Χειρουργούς Θώρακα, 
σε συναδέλφους άλλων συναφών ειδικοτήτων, αλλά και σε όλους όσοι από τον ευρύ µη ιατρικό πληθυσµό,  
ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη ιστορία της  Ελληνικής Ιατρικής Επιστήµης και Τέχνης µε τις κοινωνικο-πολιτιστικές 
διαστάσεις που αυτή εµπεριέχει.  

   Κλείνοντας συγκινηµένος τούτο τον πρόλογο, τιµώντας τους Έλληνες πρωτοπόρους µα και τους σύγχρονους 
πρεσβευτές της επιστήµης µας, αφήνω να φθάνουν απαλά και γαλήνια στο µυαλό µου οι στίχοι του Καβάφη: «Τους 
Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς µες στην ψυχή 
σου, αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου».  

Πάτρα 10/12/2013
Δηµήτριος Δουγένης

Καθηγητής Καρδιοθωρακοχειρουργικής Πανεπιστηµίου Πατρών 

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος, Καρδιας και Αγγείων

την περίοδο 2012 - 2014

ΠΡΟΛΟΓΟΙΠρόλογοι

Δηµήτριος Δουγένης

δηµοσιογραφία αποτελούσε για µένα παιδικό όνειρο, το οποίο κλήθηκα να εγκαταλείψω -προσωρινά-, 
σε µια προσπάθεια να εκπληρώσω την επιθυµία του πατέρα µου να σπουδάσω Ιατρική. Λίγο πρίν 
ολοκληρώσω τις σπουδές µου, η γνωριµία µου µε το δηµοσιογράφο Μανώλη Αναγνωστάκη, σε µια 
αναπάντεχη επαγγελµατική συνέντευξη, έµελλε να αλλάξει το ρου της πορείας µου, καθώς ο ίδιος 

εµπιστευόµενος το ένστικτο και την εµπειρία του, µου προσέφερε µια θέση εργασίας, ανέδειξε τις συγγραφικές µου 
δυνατότητες και αναδείχθηκε σε µέντορα µου, ενώ µέσα σε λίγους µόλις µήνες µε προήγαγε σε αρχισυντάκτρια. 
Έκτοτε, εργάστηκα σε διάφορους εκδοτικούς οµίλους, µεταπηδώντας από το ταξιδιωτικό και lifestyle ρεπορτάζ 
στο πολιτικό, αρθογραφώντας σε εφηµερίδες και περιοδικά και διατηρώντας θέσεις στη Διεύθυνση Σύνταξης. 
Η εµπλοκή µου µε το ιατρικό ρεπορτάζ ήταν ίσως αναµενόµενη, καθώς έστω και οι ελάχιστες ιατρικές γνώσεις που 
κατείχα, µου έδιναν ένα αξιόλογο πλεονέκτηµα στην καλύτερη κατανόηση και αποτύπωση των ιατρικών θεµάτων 
που αποτελούν αδιαµφισβήτητα τα πλέον σύνθετα της δηµοσιογραφικής ατζέντας εν γένει. 

   Ήταν Νοέµβριος του 2007, όταν βρέθηκα στο γραφείο του κ. Σωτήρη Πράπα στα πλαίσια µιας τυπικής 
συνέντευξης για τις εξελίξεις στο πεδίο της Καρδιοχειρουργικής επιστήµης και εν όψει του 18ου Παγκόσµιου 
Συνεδρίου της World Society of Cardio-Thoracic Surgeons που θα πραγµατοποιούνταν στην Κω. Η συνάντηση 
αυτή δεν σήµανε για µένα µόνο την απαρχή µιας πολυετούς συνεργασίας και µιας νέας επαγγελµατικής καριέρας, 
αλλά και µιας ανθρώπινης σχέσης που εµπεριείχε θαυµασµό, σεβασµό και εκτίµηση -µια σχέση που εξελίχθηκε 
στην πορεία σε βαθειά και ουσιαστική φιλία. Θεωρώ αυτά τα χρόνια που συνεργάστηκα µαζί του ως τη λαµπρότερη 
-έως τώρα τουλάχιστον- περίοδο της ζωής µου, αφού είχα την ευκαιρία να ζήσω σπουδαίες στιγµές δίπλα σε 
σπουδαίους και παγκοσµίως αναγνωρισµένους ανθρώπους, δίπλα σε σπουδαίους και παγκοσµίως 
αναγνωρισµένους Καρδιοχειρουργούς. Θα τον ευγνωµονώ πάντα και θα τον ευχαριστώ για αυτές. Όπως θα τον 
ευγνωµονώ πάντα και θα τον ευχαριστώ που µε επέλεξε να δηµιουργήσω µαζί του αυτό το σπάνιο βιβλίο που 
κρατάτε στα χέρια σας. 

   Η ιδέα αυτού του πονήµατος, στο αρχικό της στάδιο, δεν ήταν µεγαλόπνοη -επρόκειτο για µια σύντοµη 
καταγραφή της ιστορίας της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής, συνοδευόµενη απο µαρτυρίες των πρωταγωνιστών 
της, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε ανέκδοτο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό που θα το πλαισίωνε. Στην πορεία 
αυτο άλλαξε, καθώς έγινε κατανοητό πως η επιστηµονική πρόοδος που έχει συντελεστεί στη χώρα µας -όπως και 
σε όλες τις χώρες του κόσµου- βασίστηκε στην ανθρώπινη θέληση και δυναµική, στο χαρακτήρα και την 
προσωπικότητα κάποιων ανθρώπων που ήταν δυνατοί και θαρραλέοι αρκετά, ώστε να κάνουν την υπέρβαση -να 
υπερβούν εαυτόν και συνθηκών- και να ορίσουν τις συντεταγµένες του µέλλοντος για την επιστήµη που υπηρετούν. 
Εκείνοι αποτελούν την ιστορία και εκείνοι ειναι οι δηµιουργοί των γεγονότων της. 

   Την ιστορία της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής µέσα απο τα έργα και τις πράξεις των πρωταγωνιστών της, 
προσπάθησα να αναδείξω µε τη γραφή µου µέσα από τις προσωπικές τους συνεντεύξεις -αυτή άλλωστε ήταν και η 
επιθυµία του κ. Σωτήρη Πράπα. Ίσως κάποιες φορές να υπερέβαλα, κάποιες άλλες να ήµουν λιγότερο αντικειµενική 
απο όσο θα όφειλα -µα ειναι ποτε δυνατό να διατηρήσεις την αντικειµενικότητα όταν ψυχογραφείς την 
υπερπροσπάθεια;-, ενδεχοµένως και να θέλησα ενίοτε να προβώ σε εξωραϊσµούς. Μα τι θα 'ταν τ' άστρα δίχως 
την υποστήριξη που τους παρέχει η απόσταση; Και αυτή την απόσταση δεν θελησα να διαταράξω. Ας µου 
συγχωρεθεί, λοιπόν, κάθε υπερβολή ή αµετροέπεια. Ελπίζω κι εύχοµαι αυτο το βιβλίο να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο 
ζωής για εκείνους που ελπίζουν και στοχεύουν στο όνειρο. Για εκείνους που είναι διατεθειµένοι να το ζήσουν, 
έτοιµοι να γίνουν κοµµάτι της ιστορίας και να αποδεχθούν µε θάρρος τις συνέπειες των πράξεων τους. 

Νανσυ Χρηστίδη 

ΥΣ: Οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες στη Μαριάννα Παρλαµά και τη Λυδία Μουτάφη, µε τις οποίες µοιραστήκαµε τον 
ιδιο ενθουσιασµό και πάθος στην πορεία αυτού του δηµιουργήµατος. 
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ουέχρι τα τέλη του 19  αιώνα, οι εγχειρήσεις καρδιάς θεω-
ρούνταν εκτός δυνατοτήτων της εφαρµοσµένης Χειρουρ-
γικής. Ο σπουδαίος χειρουργός της εποχής, Theodor 

Billroth , το 1880, υποστήριζε πως η καρδιά του ανθρώπου είναι 
ένα όργανο στο οποίο κάθε απόπειρα εγχειρητικού χειρισµού 
κρίνεται αδύνατη, ενώ ταυτόχρονα «δαιµονοποιούσε» όποιον 
επιχειρούσε να επέµβει σε αυτή. Επίσης, ο περίφηµος Γάλλος 
Stephen Paget, έγραφε στο σύγγραµµα του “Surgery of the 
Chest” ότι “δεν υπάρχει µέθοδος που να µπορεί να ξεπεράσει τους 
περιορισµούς που η φύση έχει επιβάλλει στη χειρουργική της καρ-
διάς”. Ωστόσο, το 1896, µόλις ένα χρόνο µετά τον «αφορισµό» 
του S. Paget, ο Γερµανός Ludwig Rehn αποµυθοποίησε τα ισχυ-
ριζόµενα, καθώς πραγµατοποίησε επιτυχώς την συρραφή ενός 
τραύµατος της δεξιάς κοιλίας, εγκαινιάζοντας έτσι την έναρξη της 
σύγχρονης Καρδιοχειρουργικής.

   Από το 1896 έως και σήµερα, σε µια περίοδο λίγο µεγαλύτερη 
από έναν αιώνα, οι εξελίξεις στον τοµέα της Καρδιοχειρουργικής 
επιστήµης θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εντυπωσιακά 
ραγδαίες. Αδιαµφισβήτητα βέβαια, η Καρδιοχειρουργική θεωρεί-
ται µια «νεαρή» σχετικά ειδικότητα, αν λάβει κανείς υπόψη του το 
γεγονός πως η εξέλιξη της Ιατρικής επιστήµης συµβαδίζει µε την 
εξέλιξη του ίδιου του ανθρώπινου είδους. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παλιότερος υπάρχων «Οδηγός Ιατρικής», 
(2200π.Χ), µε συλλογή εµπειρικών συνταγών 

Σουµέριου ιατρού. Ένδειξη ότι η ιατρική 
θεραπεία δεν ήταν πάντοτε θέµα θρησκείας 

ή µαγείας (University Museum, Philadelphia)

Η Θεά των φιδιών, 
από το παλάτι της 
Κνωσσού - 1600 π.Χ. 
(Αρχαιολογικό Μουσείο,
Ηράκλειο Κρήτης)

Στήλη µαύρου διορίτη 
(1792-1750 π.Χ.) που βρέθηκε 
κοντά στα Σούσα, µε χαραγµένο 
τον Κώδικα του Χαµουραµπί.  
Ανάγλυφο στην κορυφή δείχνει 
τον Βασιλέα να παραλαµβάνει τους 
νόµους από τον Θεό του Ήλιου 
Σαµάς. (The Louvre, Paris)

22
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Στο σηµείο αυτό, κρίνεται σκόπιµη µια σύντοµη αναφορά στην 
ιστορία της Ιατρικής και στα επιτεύγµατα που άλλαξαν την πορεία 
της επιστήµης και συνέτειναν στην αύξηση του µέσου όρου 
επιβίωσης των ανθρώπων.��

Η επίσηµη ιστορία της ανθρωπότητας έχει την αφετηρία της 
περίπου 3.500 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, όταν και 
εµφανίζονται οι πρώτες γραπτές αναφορές. Η ιστορία της Ιατρι-
κής ξεκινά την ίδια περίοδο, µε την παροχή των ιατρικών «υπη-
ρεσιών» να είναι άµεσα συνυφασµένη µε την λατρεία θεοτήτων. 
Τα πρώτα επίσηµα ιστορικά στοιχεία χρονολογούνται περί το 
3.000 π.Χ., όπερ και αποδεικνύεται από αρχαιολογικά ευρήµατα 
µε γραπτές αναφορές, χαραγµένες σε πέτρα ή πηλό, σε διάφορα 
µνηµεία που ανακαλύφθηκαν στις περιοχές της Νιπούρ της Μεσο-
ποταµίας, στην Κίνα, την Αίγυπτο, καθώς και στο Μινωϊκό και 
Κυκλαδικό γενικότερα χώρο. Από τη δεύτερη χιλιετία προ 
Χριστού, ξεχωρίζουν οκτώ Αιγυπτιακοί πάπυροι, όπως εκείνος 
της πόλης Καχούν που ανακαλύφθηκε το 1889 από τον Sir 
F. Petri και οι 7 πάπυροι του 1550 π.Χ. που ανακαλύφθηκαν από 
τον G. Ebers στις Θήβες της Αιγύπτου το 1872 µ.Χ. Επίσης, ο 
κώδικας του Βαβυλώνιου Χαµουραµπί, το 1700 π.Χ., µε περιγρα-
φές οφθαλµολογικών κυρίως επεµβάσεων και κώδικα ιατρικής 
δεοντολογίας. 

   Η θεµελίωση βέβαια της σύγχρονης Ιατρικής χρονολογείται στα 
µέσα της πρώτης χιλιετίας προ Χριστού και έχει τις ρίζες της στο 
Ελλαδικό Χώρο. Απαλλαγµένη από θεοκρατικά και δεισιδαι-
µονικά στοιχεία ασκείται πια ως επιστήµη, µε κανόνες και φαρ-
µακευτικά φυτά από τον «Πατέρα» της Ιατρικής, Ιπποκράτη τον 
Κώο. Έως εκείνη την περίοδο, οι γνώσεις µας όσον αφορά στην 
αρχαία Ελληνική Ιατρική, βασίζονται κυρίως στην Μυθολογία ή 
στα Οµηρικά έπη. 

   Για παράδειγµα, ο µύθος παρουσίαζε τον Απόλλωνα, γιο του 
Δία και της Λητούς, ως θεραπευτή ασθενειών, ενώ ταυτόχρονα 
µε τα βέλη του να έχει την δυνατότητα να σκορπά ο ίδιος την 
ασθένεια και τον θάνατο. Από τον κρυφό γάµο του Θεού 
Απόλλωνα µε την θυγατέρα του βασιλιά Φλεγύα, την Κορωνίδα, 
προέκυψε µε επεισοδιακό τρόπο ένας γιός. Συγκεκριµένα, κατά 
τη διάρκεια της εγκυµοσύνης της, ο Απόλλωνας διαπίστωσε 

"Any man who would 
attempt to operate on 
the heart should lose 
the esteem of 
his colleagues."

Dr. Ludwig Rehn used 
his largely self-taught 
surgical skills to suture 
a 1.5 cm "gaping wound" 
to the right ventricle.
His report to the 
German Society of 
Surgery marked the 
beginning of a change 
in the prevailing attitude
towards cardiac surgery.

First successful 
cardiorraphy

1897

Ο S. Paget στο σύγραµ-
µα του"The Surgery of 
the Chest", έγραφε: 
"…Surgery of the heart 
has probably reached 
the limit set by nature 
to all surgery: no new 
method and no new 
discovery can overcome 
the natural difficulties 
that attend a wound of 
the heart…". 

1896

1880

την απιστία της συζύγου του µε τον Ισχίο και ζήτησε από την 
αδερφή του Αρτέµιδα να κάψει την Κορωνίδα. Μέσα από τις 
φλόγες όµως, ο Θεός Ερµής έσωσε το έµβρυο ανοίγοντας την 
κοιλιά της και έφερε στη ζωή τον Ασκληπιό, τον οποίο και 
παρέδωσε στον Κένταυρο Χείρωνα, που κατοικούσε στο Πήλιο, 
για να τον αναθρέψει. Από�τον Χείρωνα και τον πατέρα του, τον 
Απόλλωνα, ο Ασκληπιός διδάχθηκε την Ιατρική «…εν η άτα κατέ-
στη έξοχος, ου µόνον ιώµενος τας νόσους δι' επωδών, φαρµάκων 
και εγχειρήσεων, αλλά και ανιστών αυτούς τους νεκρούς…». 
Ο Πλούτωνας, ο Θεός του Κάτω Κόσµου, διαπιστώνοντας την 
ερήµωση του Άδη λόγω του θεραπευτικού έργου του Ασκληπιού, 
ζήτησε από τον Δία τον θάνατό του, µε αποτέλεσµα ο Ολύµπιος 
Πατέρας να τον κατακεραυνώσει. Ο Απόλλωνας, από τη µεγάλη 
του λύπη για το θάνατο του γιού του Ασκληπιού, σκότωσε τους 
Κύκλωπες που κατασκεύασαν τον κεραυνό, προκαλώντας όµως 
την οργή του Δία, που τον υποχρέωσε για τιµωρία να ζει στη γη 
ασκώντας την Ιατρική.

Τµήµα παπύρου του 1500 π.Χ., 
ενός εκ των επτά που ανακάλυψε 
ο George Ebers στις Θήβες της Αιγύπτου 
το 1872 µ.Χ. Περιλαµβάνει συνταγές και 
θεραπείες (Πανεπιστηµιακη βιβλιοθήκη 
Karl Marx Universitat, Leibzig) 

Μουµιοποίηση µε τη µέθοδο 
της ταρίχευσης, µία συνήθης 

πρακτική στην Αρχαία Αίγυπτο.
Οι µούµιες απετέλεσαν σηµαντική 

πηγή ιατρικών και ιστορικών 
στοιχείων.

Από τον Χείρωνα και τον πατέρα του 
Απόλλωνα, ο Ασκληπιός διδάχθηκε 
την Ιατρική  «…εν η άτα κατέστη έξοχος, 
ου µόνον ιώµενος τας νόσους δι' επωδών, 
φαρµάκων και εγχειρήσεων, αλλά και 
ανιστών αυτούς τους νεκρούς…». Απόλλωνας και Κορωνίδα. 

Ο Θεός της Ιατρικής 
κλέβει τη θνητή γυναίκα,
κόρη του Βασιλιά Φλεγύα 
(Ακρυλική Σύνθεση Β. Καρύδης) 

M
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ουέχρι τα τέλη του 19  αιώνα, οι εγχειρήσεις καρδιάς θεω-
ρούνταν εκτός δυνατοτήτων της εφαρµοσµένης Χειρουρ-
γικής. Ο σπουδαίος χειρουργός της εποχής, Theodor 

Billroth , το 1880, υποστήριζε πως η καρδιά του ανθρώπου είναι 
ένα όργανο στο οποίο κάθε απόπειρα εγχειρητικού χειρισµού 
κρίνεται αδύνατη, ενώ ταυτόχρονα «δαιµονοποιούσε» όποιον 
επιχειρούσε να επέµβει σε αυτή. Επίσης, ο περίφηµος Γάλλος 
Stephen Paget, έγραφε στο σύγγραµµα του “Surgery of the 
Chest” ότι “δεν υπάρχει µέθοδος που να µπορεί να ξεπεράσει τους 
περιορισµούς που η φύση έχει επιβάλλει στη χειρουργική της καρ-
διάς”. Ωστόσο, το 1896, µόλις ένα χρόνο µετά τον «αφορισµό» 
του S. Paget, ο Γερµανός Ludwig Rehn αποµυθοποίησε τα ισχυ-
ριζόµενα, καθώς πραγµατοποίησε επιτυχώς την συρραφή ενός 
τραύµατος της δεξιάς κοιλίας, εγκαινιάζοντας έτσι την έναρξη της 
σύγχρονης Καρδιοχειρουργικής.

   Από το 1896 έως και σήµερα, σε µια περίοδο λίγο µεγαλύτερη 
από έναν αιώνα, οι εξελίξεις στον τοµέα της Καρδιοχειρουργικής 
επιστήµης θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εντυπωσιακά 
ραγδαίες. Αδιαµφισβήτητα βέβαια, η Καρδιοχειρουργική θεωρεί-
ται µια «νεαρή» σχετικά ειδικότητα, αν λάβει κανείς υπόψη του το 
γεγονός πως η εξέλιξη της Ιατρικής επιστήµης συµβαδίζει µε την 
εξέλιξη του ίδιου του ανθρώπινου είδους. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παλιότερος υπάρχων «Οδηγός Ιατρικής», 
(2200π.Χ), µε συλλογή εµπειρικών συνταγών 

Σουµέριου ιατρού. Ένδειξη ότι η ιατρική 
θεραπεία δεν ήταν πάντοτε θέµα θρησκείας 

ή µαγείας (University Museum, Philadelphia)

Η Θεά των φιδιών, 
από το παλάτι της 
Κνωσσού - 1600 π.Χ. 
(Αρχαιολογικό Μουσείο,
Ηράκλειο Κρήτης)

Στήλη µαύρου διορίτη 
(1792-1750 π.Χ.) που βρέθηκε 
κοντά στα Σούσα, µε χαραγµένο 
τον Κώδικα του Χαµουραµπί.  
Ανάγλυφο στην κορυφή δείχνει 
τον Βασιλέα να παραλαµβάνει τους 
νόµους από τον Θεό του Ήλιου 
Σαµάς. (The Louvre, Paris)
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Στο σηµείο αυτό, κρίνεται σκόπιµη µια σύντοµη αναφορά στην 
ιστορία της Ιατρικής και στα επιτεύγµατα που άλλαξαν την πορεία 
της επιστήµης και συνέτειναν στην αύξηση του µέσου όρου 
επιβίωσης των ανθρώπων.��

Η επίσηµη ιστορία της ανθρωπότητας έχει την αφετηρία της 
περίπου 3.500 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, όταν και 
εµφανίζονται οι πρώτες γραπτές αναφορές. Η ιστορία της Ιατρι-
κής ξεκινά την ίδια περίοδο, µε την παροχή των ιατρικών «υπη-
ρεσιών» να είναι άµεσα συνυφασµένη µε την λατρεία θεοτήτων. 
Τα πρώτα επίσηµα ιστορικά στοιχεία χρονολογούνται περί το 
3.000 π.Χ., όπερ και αποδεικνύεται από αρχαιολογικά ευρήµατα 
µε γραπτές αναφορές, χαραγµένες σε πέτρα ή πηλό, σε διάφορα 
µνηµεία που ανακαλύφθηκαν στις περιοχές της Νιπούρ της Μεσο-
ποταµίας, στην Κίνα, την Αίγυπτο, καθώς και στο Μινωϊκό και 
Κυκλαδικό γενικότερα χώρο. Από τη δεύτερη χιλιετία προ 
Χριστού, ξεχωρίζουν οκτώ Αιγυπτιακοί πάπυροι, όπως εκείνος 
της πόλης Καχούν που ανακαλύφθηκε το 1889 από τον Sir 
F. Petri και οι 7 πάπυροι του 1550 π.Χ. που ανακαλύφθηκαν από 
τον G. Ebers στις Θήβες της Αιγύπτου το 1872 µ.Χ. Επίσης, ο 
κώδικας του Βαβυλώνιου Χαµουραµπί, το 1700 π.Χ., µε περιγρα-
φές οφθαλµολογικών κυρίως επεµβάσεων και κώδικα ιατρικής 
δεοντολογίας. 

   Η θεµελίωση βέβαια της σύγχρονης Ιατρικής χρονολογείται στα 
µέσα της πρώτης χιλιετίας προ Χριστού και έχει τις ρίζες της στο 
Ελλαδικό Χώρο. Απαλλαγµένη από θεοκρατικά και δεισιδαι-
µονικά στοιχεία ασκείται πια ως επιστήµη, µε κανόνες και φαρ-
µακευτικά φυτά από τον «Πατέρα» της Ιατρικής, Ιπποκράτη τον 
Κώο. Έως εκείνη την περίοδο, οι γνώσεις µας όσον αφορά στην 
αρχαία Ελληνική Ιατρική, βασίζονται κυρίως στην Μυθολογία ή 
στα Οµηρικά έπη. 

   Για παράδειγµα, ο µύθος παρουσίαζε τον Απόλλωνα, γιο του 
Δία και της Λητούς, ως θεραπευτή ασθενειών, ενώ ταυτόχρονα 
µε τα βέλη του να έχει την δυνατότητα να σκορπά ο ίδιος την 
ασθένεια και τον θάνατο. Από τον κρυφό γάµο του Θεού 
Απόλλωνα µε την θυγατέρα του βασιλιά Φλεγύα, την Κορωνίδα, 
προέκυψε µε επεισοδιακό τρόπο ένας γιός. Συγκεκριµένα, κατά 
τη διάρκεια της εγκυµοσύνης της, ο Απόλλωνας διαπίστωσε 

"Any man who would 
attempt to operate on 
the heart should lose 
the esteem of 
his colleagues."

Dr. Ludwig Rehn used 
his largely self-taught 
surgical skills to suture 
a 1.5 cm "gaping wound" 
to the right ventricle.
His report to the 
German Society of 
Surgery marked the 
beginning of a change 
in the prevailing attitude
towards cardiac surgery.

First successful 
cardiorraphy

1897

Ο S. Paget στο σύγραµ-
µα του"The Surgery of 
the Chest", έγραφε: 
"…Surgery of the heart 
has probably reached 
the limit set by nature 
to all surgery: no new 
method and no new 
discovery can overcome 
the natural difficulties 
that attend a wound of 
the heart…". 

1896

1880

την απιστία της συζύγου του µε τον Ισχίο και ζήτησε από την 
αδερφή του Αρτέµιδα να κάψει την Κορωνίδα. Μέσα από τις 
φλόγες όµως, ο Θεός Ερµής έσωσε το έµβρυο ανοίγοντας την 
κοιλιά της και έφερε στη ζωή τον Ασκληπιό, τον οποίο και 
παρέδωσε στον Κένταυρο Χείρωνα, που κατοικούσε στο Πήλιο, 
για να τον αναθρέψει. Από�τον Χείρωνα και τον πατέρα του, τον 
Απόλλωνα, ο Ασκληπιός διδάχθηκε την Ιατρική «…εν η άτα κατέ-
στη έξοχος, ου µόνον ιώµενος τας νόσους δι' επωδών, φαρµάκων 
και εγχειρήσεων, αλλά και ανιστών αυτούς τους νεκρούς…». 
Ο Πλούτωνας, ο Θεός του Κάτω Κόσµου, διαπιστώνοντας την 
ερήµωση του Άδη λόγω του θεραπευτικού έργου του Ασκληπιού, 
ζήτησε από τον Δία τον θάνατό του, µε αποτέλεσµα ο Ολύµπιος 
Πατέρας να τον κατακεραυνώσει. Ο Απόλλωνας, από τη µεγάλη 
του λύπη για το θάνατο του γιού του Ασκληπιού, σκότωσε τους 
Κύκλωπες που κατασκεύασαν τον κεραυνό, προκαλώντας όµως 
την οργή του Δία, που τον υποχρέωσε για τιµωρία να ζει στη γη 
ασκώντας την Ιατρική.

Τµήµα παπύρου του 1500 π.Χ., 
ενός εκ των επτά που ανακάλυψε 
ο George Ebers στις Θήβες της Αιγύπτου 
το 1872 µ.Χ. Περιλαµβάνει συνταγές και 
θεραπείες (Πανεπιστηµιακη βιβλιοθήκη 
Karl Marx Universitat, Leibzig) 

Μουµιοποίηση µε τη µέθοδο 
της ταρίχευσης, µία συνήθης 

πρακτική στην Αρχαία Αίγυπτο.
Οι µούµιες απετέλεσαν σηµαντική 

πηγή ιατρικών και ιστορικών 
στοιχείων.

Από τον Χείρωνα και τον πατέρα του 
Απόλλωνα, ο Ασκληπιός διδάχθηκε 
την Ιατρική  «…εν η άτα κατέστη έξοχος, 
ου µόνον ιώµενος τας νόσους δι' επωδών, 
φαρµάκων και εγχειρήσεων, αλλά και 
ανιστών αυτούς τους νεκρούς…». Απόλλωνας και Κορωνίδα. 

Ο Θεός της Ιατρικής 
κλέβει τη θνητή γυναίκα,
κόρη του Βασιλιά Φλεγύα 
(Ακρυλική Σύνθεση Β. Καρύδης) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   Πέραν του µύθου βέβαια, γεγονός είναι ότι ο Ασκληπιός 
λατρεύονταν σε ολόκληρη την�Ελλάδα, καθώς είχε καταφέρει να 
επιβληθεί σαν Ιατρός, ενώ κατόπιν θεοποιήθηκε. Περίπου 400 
«Ασκληπιεία», λατρευτικά ιδρύµατα αφιερωµένα στον Θεό 
Ασκληπιό µε σκοπό την παροχή φροντίδας σε νοσούντες, ήταν 
σκορπισµένα στον Ελλαδικό χώρο. Πολλά απ' αυτά λειτουργού-
σαν ταυτόχρονα και ως σχολές όπου εκπαιδεύονταν οι «Ασκληπι-
άδες», µεταδίδοντας από γενιά σε γενιά την γνώση και την εµπει-
ρία τους. Η θεραπεία γινόταν µε µυσταγωγικό τρόπο και περιείχε 
υγιεινή διατροφή, νηστεία, λουτρά, ψυχαγωγία και διάφορα 
βότανα. Τον Ασκληπιό φέρονται να διαδέχτηκαν στην Ιατρική οι 
δύο του γιοί, ο Μαχάων και ο Ποδαλείριος. Οι δυο τους, πήραν 
µέρος στον Τρωικό Πόλεµο και θεράπευσαν τον Μενέλαο από 
τραύµα βέλους και τον Φιλοκτήτη από γάγγραινα. Ο Μαχάων, 
αναφέρεται κυρίως ως Χειρουργός που αρχικά εκπαίδευσε στην 
τέχνη τους πέντε γιούς του, ενώ µέσα από τις επόµενες γενιές η 
Χειρουργική τεχνική του έφτασε µέχρι και τα χρόνια του Αριστο-
τέλη. Ο δεύτερος γιος του Ασκληπιού, ο Ποδαλείριος, ήταν 
κυρίως Παθολόγος, ενώ δέκατος έκτος απόγονος του υπήρξε ο 
Ιπποκράτης ο Κώος.  Ο Ιπποκράτης γεννήθηκε στην Κω το 
460 π.Χ. και ήταν σύγχρονος άλλων µεγάλων προσωπικοτήτων 
της αρχαιότητας, όπως του Περικλή, του Φειδία, του Θουκυδίδη 
και του Σωκράτη. Περιόδευσε όλα τα γνωστά µέρη του Ελλαδικού 
χώρου θεραπεύοντας και µεταδίδοντας τη γνώση του. Συνέγραψε 
περί τα 60 βιβλία σε ιωνική διάλεκτο, ενώ πολλά κλινικά σηµεία ή 
διάφοροι ορθοπεδικοί χειρισµοί έχουν ως σήµερα το όνοµα του.
Η διαχρονικότητα του ιατρικού, αλλά και του φιλοσοφικού έργου 
του, έχει αναγνωριστεί παγκόσµια. Τα συγγράµµατά του αποτέλε-
σαν την πρώτη συγκροτηµένη παρακαταθήκη για τις επερχόµενες 
γενεές Ιατρών, ενώ ο Ιπποκρατικός όρκος αποτελεί τον κώδικα 
ιατρικής δεοντολογίας σ' ολόκληρο τον δυτικό κόσµο..

Ο Ασκληπιός παρέχει τις υπηρεσίες του έχοντας στο πλευρό του
τους γιούς του, Μαχάοντα και Ποδαλείριο και τις κόρες του, 
Υγεία, Πανάκεια και Ιασώ, σε στήλη που βρέθηκε στη Θυρέα 
Αργολίδας. (Εθν. Αρχ. Μουσείο Αθήνας) 

Μία από τις εκδόσεις του Γαληνού, 
τυπωµένη στη Βενετία το 1565 
(Collection Bertarelli, Milan) 

Γαληνός ο Περγαµηνός (128 - 200 µ.Χ.),
ιατρός , φιλόσοφος, αστρονόµος, φυσικός. 
Μετά τον Ιπποκράτη, ο Γαληνός ήταν 
ο µεγαλύτερος ιατρός της ανθρωπότητας. 
Τα συγγράµµατα του αποτέλεσαν την απόλυτη 
«Ιατρική εξουσία» για 1500 χρόνια. 

Ποδαλείριος, δεύτερος 
γιος του Ασκληπιού, 
"Προστάτης των Παθολόγων"
(Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου)

Διοσκουρίδης ο Πεδάνιος (40 - 90 µ.Χ.), 
φαρµακολόγος και βοτανολόγος, 
ιατρός στο στρατό του Νέρωνα, συνέ-
γραψε το De Materia Medica, σηµαντικό 
βοήθηµα στη µετέπειτα Βυζαντινή 
και Αραβική φαρµακολογία. Περιέχει 
1000 συνταγές φαρµάκων 
και 4.740 ιατρικές 
εφαρµογές 

Χειρουργικά και γυναικολογικά 
εργαλεία  που βρέθηκαν 
στον Οίκο των Χειρουργών 
(62 - 79 µ.Χ.) στην Ποµπηία.
(Museo Archeologico Nationale, 
Naples) 

Ο Ιπποκράτης, πατέρας της δυτικής 
Ιατρικής, συστηµατοποίησε τη γνώση, 
κατέγραψε την κλινική παρατήρηση, 
περιέγραψε τις φαρµακευτικές ιδιότητες 
των φυτών που χρησιµοποίησε και 
έθεσε τις αρχές του "ωφελέειν 
και µη βλάπτειν".

Εξώφυλλο από το ολοκληρωµένο
Έργο του Ιπποκράτη (Εκτυπωµένο 
στην Φρανκφούρτη,1620. 
Hippocratic Museum - Κως) 

Ηρόφιλος ο Χαλκηδόνιος (4ος αι. π.Χ.),
ιατρός, χειρουργός, γυναικολόγος.
Ιδρυτής της περίφηµης «Αλεξανδρινής 
Σχολής» µαζί µε τον Ερασίστρατο. 
Θεωρείται ο µεγαλύτερος ανατόµος της 
αρχαιότητας.
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   Με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το κέντρο βάρους 
του ελληνικού πνεύµατος µετατοπίστηκε στον ευρύτερο χώρο της 
Μικράς Ασίας και της Αιγύπτου. Ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος 
είχε πολλές ιατρικές γνώσεις, καθώς ο δάσκαλος του Αριστοτέλης  
του µετέφερε όλη την εµπειρία που είχε αποκτήσει από τον 
πατέρα του Νικόµαχο, προσωπικού ιατρού του βασιλιά 
Αµύντα Γ', που µε τη σειρά του ήταν πατέρας του Φίλιππου Β'. 
Στην περίοδο που ακολουθεί, ιδρύεται στην Αλεξάνδρεια το πρώ-
το πανεπιστήµιο του κόσµου, η φηµισµένη «Αλεξανδρινή Σχολή», 
ενώ ο βασιλιάς Πτολεµαίος ο Σωτήρας, µε απόφασή του επιτρέ-
πει την ανατοµή ανθρώπινων πτωµάτων. Στην αλεξανδρινή αυτή 
περίοδο, διακεκριµένοι Ιατροί θεωρήθηκαν ο Ηρόφιλος από την 
Χαλκηδόνα και ο Ερασίστρατος από την Κέα.  Ο Ηρόφιλος υπήρ-
ξε ο θεµελιωτής της περιγραφικής ανατοµικής, ενώ ο Ερασίστρα-
τος υπήρξε κορυφαίος στην φυσιολογία. Ήταν ο πρώτος που πε-
ριέγραψε την λειτουργία των βαλβίδων της καρδιάς. Η Αλεξανδρι-
νή σχολή αποτέλεσε για πολλά χρόνια το µεγαλύτερο «ιατρικό 
κέντρο» της εποχής, ενώ παράλληλα παρήγαγε σειρά µαθητών 
που διέδωσαν τις γνώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.  

   Το επόµενο λίκνο της Ιατρικής ήταν η Ρώµη, στην οποία το 
ιατρικό πνεύµα είχε ως φορέα του διάφορους Έλληνες Αλεξαν-
δρινούς επιστήµονες, µε κυρίαρχους τον Ασκληπιάδη από την 
Βιθυνία, που έγινε γνωστός ως «Πρίγκιπας των Ιατρών» για το 
πλούσιο κλινικό του έργο, τον Αρεταίο τον Καππαδόκη, φανατι-
κό υποστηρικτή της ιπποκρατικής ιατρικής, που περιέγραψε τον 
διαβήτη και θεράπευσε την επιληψία µε κρανιοανάτρηση, και τον 
Διοσκουρίδη από την Κιλικία, που θεωρείται ο µεγαλύτερος 
φαρµακολόγος της αρχαιότητας, καθώς περιέγραψε 600 φυτά 
και 1000 φάρµακα στην περίφηµη πεντάτοµη έκδοση “De Materia�
Medica”.�Ο σπουδαιότερος, όµως, Αλεξανδρινός επιστήµονας 
υπήρξε ο Γαληνός από την Πέργαµο, όπου γεννήθηκε το 131 µ.Χ 
και ο οποίος θεωρούνταν και αντιµετωπίζονταν ως η µεγαλύτερη 
για την εποχή του ιατρική προσωπικότητα, διατελώντας Ιατρός 
αθλητών και έχοντας µεγάλη πείρα στην άσκηση της Χειρουργικής. 
Από τον αυτοκράτορα Μάρκο Αυρήλιο, αποκαλούνταν «Αυτοκρά-
τορας των Ιατρών», ενώ ο ίδιος ο Γαληνός θεωρούσε ότι τίποτα 
δεν είναι βέβαιο χωρίς την επικύρωση του πειράµατος. Δικαίως 
θεωρείται ο ιδρυτής της Πειραµατικής Φυσιολογίας, ενώ υπήρξε 
και έξοχος Ανατόµος. Ο Γαληνός, έγραψε περίπου 600 συγγράµ-
µατα και οι αντιλήψεις του κυριάρχησαν για πολλούς αιώνες 
αργότερα. Τέλος, διάσηµος συγγραφέας και ερευνητής της 
εποχής ήταν ο Ρωµαίος Κορνήλιος Κέλσος,  που περιέγραψε 
τα 4 στοιχεία της φλεγµονής και ονοµάστηκε από τους Ρωµαίους 
«Λατίνος Ιπποκράτης». 

Η καρδιά ενδιέφερε ιδιαίτερα τον Αριστοτέλη και ήταν ο πρώτος που 
περιέγραψε τα ανατοµικά χαρακτηριστικά της, κατά την δική του άποψη. 
Ο Καθ. Χάρης Τούλ, αναφερόµενος σε κάποια από τις διαλέξεις του στις 
αριστοτελικές γραφές, σταχυολόγησε από τα αρχαία  κείµενα κάποια από τα 
υποστηριζόµενα. «Η καρδία των µεγάλων θηλαστικών περιβάλλεται υπό ισχυ-
ρού υµένος και έχει τρεις κοιλίες, εξ ων η µεγαλυτέρα είναι η δεξιά, η µικρο-
τέρα η αριστερά, η δε µέση,  ενδιάµεσος εις µέγεθος. Η µεγάλη φλεψ πηγάζει
εκ της δεξιάς κοιλίας, ενώ η αορτή εκ της µέσης. Όλαι αι κοιλίαι επικοινωνούν 
µετά του πνεύµονος». Προφανώς, ο Αριστοτέλης περιλαµβάνει στις κοιλίες 
και τον ένα εκ των κόλπων, ίσως τον αριστερό. Σίγουρα πρόκειται για 
εσφαλµένη ανατοµική περιγραφή, αλλά αποτελεί την πρώτη αναφορά στην 
καρδιά διασωζόµενη από την αρχαιότητα.

Ο Μαχάοντας, γιος του Ασκληπιού, 
περιποιείται τον τραυµατισµένο 
βασιλιά των Λακεδαιµονίων 
Μενέλαο στη διάρκεια του 
Τρωϊκού πολέµου.  Από τον ποιητή 
Αριετίνο (7ος αιω. π.Χ.),
ο Μαχάων χαρακτηρίστηκε ως 
"Πατέρας της Χειρουργικής".

Ιατρικά εργαλεία της Αλεξανδρινής 
περιόδου: ανατοµικές λαβίδες, 
νυστέρι, αιµοστατική λαβίς, 
καθετήρες. (Βρεττανικό Μουσείο, 
Λονδίνο)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   Πέραν του µύθου βέβαια, γεγονός είναι ότι ο Ασκληπιός 
λατρεύονταν σε ολόκληρη την�Ελλάδα, καθώς είχε καταφέρει να 
επιβληθεί σαν Ιατρός, ενώ κατόπιν θεοποιήθηκε. Περίπου 400 
«Ασκληπιεία», λατρευτικά ιδρύµατα αφιερωµένα στον Θεό 
Ασκληπιό µε σκοπό την παροχή φροντίδας σε νοσούντες, ήταν 
σκορπισµένα στον Ελλαδικό χώρο. Πολλά απ' αυτά λειτουργού-
σαν ταυτόχρονα και ως σχολές όπου εκπαιδεύονταν οι «Ασκληπι-
άδες», µεταδίδοντας από γενιά σε γενιά την γνώση και την εµπει-
ρία τους. Η θεραπεία γινόταν µε µυσταγωγικό τρόπο και περιείχε 
υγιεινή διατροφή, νηστεία, λουτρά, ψυχαγωγία και διάφορα 
βότανα. Τον Ασκληπιό φέρονται να διαδέχτηκαν στην Ιατρική οι 
δύο του γιοί, ο Μαχάων και ο Ποδαλείριος. Οι δυο τους, πήραν 
µέρος στον Τρωικό Πόλεµο και θεράπευσαν τον Μενέλαο από 
τραύµα βέλους και τον Φιλοκτήτη από γάγγραινα. Ο Μαχάων, 
αναφέρεται κυρίως ως Χειρουργός που αρχικά εκπαίδευσε στην 
τέχνη τους πέντε γιούς του, ενώ µέσα από τις επόµενες γενιές η 
Χειρουργική τεχνική του έφτασε µέχρι και τα χρόνια του Αριστο-
τέλη. Ο δεύτερος γιος του Ασκληπιού, ο Ποδαλείριος, ήταν 
κυρίως Παθολόγος, ενώ δέκατος έκτος απόγονος του υπήρξε ο 
Ιπποκράτης ο Κώος.  Ο Ιπποκράτης γεννήθηκε στην Κω το 
460 π.Χ. και ήταν σύγχρονος άλλων µεγάλων προσωπικοτήτων 
της αρχαιότητας, όπως του Περικλή, του Φειδία, του Θουκυδίδη 
και του Σωκράτη. Περιόδευσε όλα τα γνωστά µέρη του Ελλαδικού 
χώρου θεραπεύοντας και µεταδίδοντας τη γνώση του. Συνέγραψε 
περί τα 60 βιβλία σε ιωνική διάλεκτο, ενώ πολλά κλινικά σηµεία ή 
διάφοροι ορθοπεδικοί χειρισµοί έχουν ως σήµερα το όνοµα του.
Η διαχρονικότητα του ιατρικού, αλλά και του φιλοσοφικού έργου 
του, έχει αναγνωριστεί παγκόσµια. Τα συγγράµµατά του αποτέλε-
σαν την πρώτη συγκροτηµένη παρακαταθήκη για τις επερχόµενες 
γενεές Ιατρών, ενώ ο Ιπποκρατικός όρκος αποτελεί τον κώδικα 
ιατρικής δεοντολογίας σ' ολόκληρο τον δυτικό κόσµο..

Ο Ασκληπιός παρέχει τις υπηρεσίες του έχοντας στο πλευρό του
τους γιούς του, Μαχάοντα και Ποδαλείριο και τις κόρες του, 
Υγεία, Πανάκεια και Ιασώ, σε στήλη που βρέθηκε στη Θυρέα 
Αργολίδας. (Εθν. Αρχ. Μουσείο Αθήνας) 

Μία από τις εκδόσεις του Γαληνού, 
τυπωµένη στη Βενετία το 1565 
(Collection Bertarelli, Milan) 

Γαληνός ο Περγαµηνός (128 - 200 µ.Χ.),
ιατρός , φιλόσοφος, αστρονόµος, φυσικός. 
Μετά τον Ιπποκράτη, ο Γαληνός ήταν 
ο µεγαλύτερος ιατρός της ανθρωπότητας. 
Τα συγγράµµατα του αποτέλεσαν την απόλυτη 
«Ιατρική εξουσία» για 1500 χρόνια. 

Ποδαλείριος, δεύτερος 
γιος του Ασκληπιού, 
"Προστάτης των Παθολόγων"
(Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου)

Διοσκουρίδης ο Πεδάνιος (40 - 90 µ.Χ.), 
φαρµακολόγος και βοτανολόγος, 
ιατρός στο στρατό του Νέρωνα, συνέ-
γραψε το De Materia Medica, σηµαντικό 
βοήθηµα στη µετέπειτα Βυζαντινή 
και Αραβική φαρµακολογία. Περιέχει 
1000 συνταγές φαρµάκων 
και 4.740 ιατρικές 
εφαρµογές 

Χειρουργικά και γυναικολογικά 
εργαλεία  που βρέθηκαν 
στον Οίκο των Χειρουργών 
(62 - 79 µ.Χ.) στην Ποµπηία.
(Museo Archeologico Nationale, 
Naples) 

Ο Ιπποκράτης, πατέρας της δυτικής 
Ιατρικής, συστηµατοποίησε τη γνώση, 
κατέγραψε την κλινική παρατήρηση, 
περιέγραψε τις φαρµακευτικές ιδιότητες 
των φυτών που χρησιµοποίησε και 
έθεσε τις αρχές του "ωφελέειν 
και µη βλάπτειν".

Εξώφυλλο από το ολοκληρωµένο
Έργο του Ιπποκράτη (Εκτυπωµένο 
στην Φρανκφούρτη,1620. 
Hippocratic Museum - Κως) 

Ηρόφιλος ο Χαλκηδόνιος (4ος αι. π.Χ.),
ιατρός, χειρουργός, γυναικολόγος.
Ιδρυτής της περίφηµης «Αλεξανδρινής 
Σχολής» µαζί µε τον Ερασίστρατο. 
Θεωρείται ο µεγαλύτερος ανατόµος της 
αρχαιότητας.
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   Με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το κέντρο βάρους 
του ελληνικού πνεύµατος µετατοπίστηκε στον ευρύτερο χώρο της 
Μικράς Ασίας και της Αιγύπτου. Ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος 
είχε πολλές ιατρικές γνώσεις, καθώς ο δάσκαλος του Αριστοτέλης  
του µετέφερε όλη την εµπειρία που είχε αποκτήσει από τον 
πατέρα του Νικόµαχο, προσωπικού ιατρού του βασιλιά 
Αµύντα Γ', που µε τη σειρά του ήταν πατέρας του Φίλιππου Β'. 
Στην περίοδο που ακολουθεί, ιδρύεται στην Αλεξάνδρεια το πρώ-
το πανεπιστήµιο του κόσµου, η φηµισµένη «Αλεξανδρινή Σχολή», 
ενώ ο βασιλιάς Πτολεµαίος ο Σωτήρας, µε απόφασή του επιτρέ-
πει την ανατοµή ανθρώπινων πτωµάτων. Στην αλεξανδρινή αυτή 
περίοδο, διακεκριµένοι Ιατροί θεωρήθηκαν ο Ηρόφιλος από την 
Χαλκηδόνα και ο Ερασίστρατος από την Κέα.  Ο Ηρόφιλος υπήρ-
ξε ο θεµελιωτής της περιγραφικής ανατοµικής, ενώ ο Ερασίστρα-
τος υπήρξε κορυφαίος στην φυσιολογία. Ήταν ο πρώτος που πε-
ριέγραψε την λειτουργία των βαλβίδων της καρδιάς. Η Αλεξανδρι-
νή σχολή αποτέλεσε για πολλά χρόνια το µεγαλύτερο «ιατρικό 
κέντρο» της εποχής, ενώ παράλληλα παρήγαγε σειρά µαθητών 
που διέδωσαν τις γνώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.  

   Το επόµενο λίκνο της Ιατρικής ήταν η Ρώµη, στην οποία το 
ιατρικό πνεύµα είχε ως φορέα του διάφορους Έλληνες Αλεξαν-
δρινούς επιστήµονες, µε κυρίαρχους τον Ασκληπιάδη από την 
Βιθυνία, που έγινε γνωστός ως «Πρίγκιπας των Ιατρών» για το 
πλούσιο κλινικό του έργο, τον Αρεταίο τον Καππαδόκη, φανατι-
κό υποστηρικτή της ιπποκρατικής ιατρικής, που περιέγραψε τον 
διαβήτη και θεράπευσε την επιληψία µε κρανιοανάτρηση, και τον 
Διοσκουρίδη από την Κιλικία, που θεωρείται ο µεγαλύτερος 
φαρµακολόγος της αρχαιότητας, καθώς περιέγραψε 600 φυτά 
και 1000 φάρµακα στην περίφηµη πεντάτοµη έκδοση “De Materia�
Medica”.�Ο σπουδαιότερος, όµως, Αλεξανδρινός επιστήµονας 
υπήρξε ο Γαληνός από την Πέργαµο, όπου γεννήθηκε το 131 µ.Χ 
και ο οποίος θεωρούνταν και αντιµετωπίζονταν ως η µεγαλύτερη 
για την εποχή του ιατρική προσωπικότητα, διατελώντας Ιατρός 
αθλητών και έχοντας µεγάλη πείρα στην άσκηση της Χειρουργικής. 
Από τον αυτοκράτορα Μάρκο Αυρήλιο, αποκαλούνταν «Αυτοκρά-
τορας των Ιατρών», ενώ ο ίδιος ο Γαληνός θεωρούσε ότι τίποτα 
δεν είναι βέβαιο χωρίς την επικύρωση του πειράµατος. Δικαίως 
θεωρείται ο ιδρυτής της Πειραµατικής Φυσιολογίας, ενώ υπήρξε 
και έξοχος Ανατόµος. Ο Γαληνός, έγραψε περίπου 600 συγγράµ-
µατα και οι αντιλήψεις του κυριάρχησαν για πολλούς αιώνες 
αργότερα. Τέλος, διάσηµος συγγραφέας και ερευνητής της 
εποχής ήταν ο Ρωµαίος Κορνήλιος Κέλσος,  που περιέγραψε 
τα 4 στοιχεία της φλεγµονής και ονοµάστηκε από τους Ρωµαίους 
«Λατίνος Ιπποκράτης». 

Η καρδιά ενδιέφερε ιδιαίτερα τον Αριστοτέλη και ήταν ο πρώτος που 
περιέγραψε τα ανατοµικά χαρακτηριστικά της, κατά την δική του άποψη. 
Ο Καθ. Χάρης Τούλ, αναφερόµενος σε κάποια από τις διαλέξεις του στις 
αριστοτελικές γραφές, σταχυολόγησε από τα αρχαία  κείµενα κάποια από τα 
υποστηριζόµενα. «Η καρδία των µεγάλων θηλαστικών περιβάλλεται υπό ισχυ-
ρού υµένος και έχει τρεις κοιλίες, εξ ων η µεγαλυτέρα είναι η δεξιά, η µικρο-
τέρα η αριστερά, η δε µέση,  ενδιάµεσος εις µέγεθος. Η µεγάλη φλεψ πηγάζει
εκ της δεξιάς κοιλίας, ενώ η αορτή εκ της µέσης. Όλαι αι κοιλίαι επικοινωνούν 
µετά του πνεύµονος». Προφανώς, ο Αριστοτέλης περιλαµβάνει στις κοιλίες 
και τον ένα εκ των κόλπων, ίσως τον αριστερό. Σίγουρα πρόκειται για 
εσφαλµένη ανατοµική περιγραφή, αλλά αποτελεί την πρώτη αναφορά στην 
καρδιά διασωζόµενη από την αρχαιότητα.

Ο Μαχάοντας, γιος του Ασκληπιού, 
περιποιείται τον τραυµατισµένο 
βασιλιά των Λακεδαιµονίων 
Μενέλαο στη διάρκεια του 
Τρωϊκού πολέµου.  Από τον ποιητή 
Αριετίνο (7ος αιω. π.Χ.),
ο Μαχάων χαρακτηρίστηκε ως 
"Πατέρας της Χειρουργικής".

Ιατρικά εργαλεία της Αλεξανδρινής 
περιόδου: ανατοµικές λαβίδες, 
νυστέρι, αιµοστατική λαβίς, 
καθετήρες. (Βρεττανικό Μουσείο, 
Λονδίνο)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   Με την µεταφορά της έδρας της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας 
στην�Κωνσταντινούπολη, τα σκήπτρα της Ιατρικής παρέλαβαν οι 
Βυζαντινοί ιατροί αλλά και οι Άραβες. Στους κόλπους της Βυζα-
ντινής αυτοκρατορίας, η άσκηση Ιατρικής στηρίχτηκε στη γνώση 
που προέρχονταν από τον Ιπποκράτη, τον Γαληνό, τον Κέλσο και 
τον Διοσκουρίδη, αλλά ωστόσο, η θεραπεία γίνονταν και «µε τη 
βοήθεια του Θεού». Το σηµαντικότερο γεγονός της περιόδου 
αυτής ήταν η καταγραφή της αρχαίας ελληνικής ιατρικής γνώσης 
σε συγγράµµατα και η εφαρµογή της στα πρώτα νοσοκοµεία και 
βρεφοκοµεία της Κωνσταντινούπολης. Κυριότεροι εκπρόσωποι 

της περιόδου και σηµαίνουσες ιατρικές προσω-
πικότητες θεωρούνται ο Ορειβάσιος, από την 
Πέργαµο, απόφοιτος της Αλεξανδρινής σχολής, 
ακόλουθος του Ιουλιανού του παραβάτη και 
συγγραφέας της Ιατρικής εγκυκλοπαίδειας 
«Συναγωγαί Ιατρικαί» µε 72 τόµους, ένα έργο 
του µεταφράστηκε και στα Αραβικά. Ο Αέτιος ο 
Αµιδηνός, της Αλεξανδρινής επίσης σχολής, 
αρχίατρος της αυλής του Ιουστινιανού, πρωτο-
πόρος της αντισύλληψης και συγγραφέας 16 
βιβλίων µε έργα ελλήνων ιατρών. Ο Αλέξαν-
δρος ο Τραλλιανός µε 12 βιβλία και ο Παύλος 
ο Αιγινίτης, Χειρουργός και Μαιευτήρας, µε 
επτάτοµο σύγγραµµα. Τέλος, ο Άγιος Βασίλειος 
ο Μέγας, ο Γρηγόριος ο Νύσσης και οι Κοσµάς, 
Δαµιανός, Παντελεήµων και άλλοι, που στο 
σύνολο τους αποκαλούνται Άγιοι Ανάργυροι. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ...ΣΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΙΣΗ GROSS
Εισαγωγή

   Την ίδια περίοδο, η κλασική ελληνική Ιατρική άκµασε επίσης, 
στην Συρία, στην Περσία και τις Αραβικές χώρες, µε τον εξόριστο 
Πατριάρχη Νεστόριο και τους µαθητές του να ασκούν την ιατρική 
και να µεταδίδουν τη γνώση. Το σηµαντικότερο, όµως, ήταν το 
γεγονός ότι µέσα από τις µεταφράσεις των έργων του Ιπποκράτη 
και του Γαληνού, δόθηκε η δυνατότητα γέννησης της Αραβικής 

ο οιατρικής που βρήκε εφαρµογή από τον 7  έως τον 14  αιώνα µ. Χ. 
Σπουδαίοι εκπρόσωποι της Αραβικής σχο-
λής ήταν ο Αµπουκαλσής (Αµπουλ - 
Κασίµ Καφαρ Ιµπιν Αµους Αλ- Ζουχραβί) 
που συνέγραψε το «Αλ-Τασρίφ», εικονο-
γραφηµένη εγκυκλοπαίδεια 1500 σελί-
δων και κυρίως ο Αβικέννας (Χουσεΐν 
Ιµπιν Σινα) από την Περσία, που θεωρεί-
ται ο µεγαλύτερος ερευνητής της ισλαµι-
κής ιατρικής, ο διασηµότερος ιατρός του 
Μεσαίωνα, ο σηµαντικότερος Αριστοτε-
λικός φιλόσοφος και ο συγγραφέας του 
«Ευαγγελίου» των Αράβων ιατρών, του 
«Κανόνα της Ιατρικής». Επίσης, ο Ραζής 
ο Πέρσης, αποκαλούµενος «Γαληνός των 
Αράβων» και ο Αβερρόης, ο πολύ σπου-
δαίος Άραβας ιατροφιλόσοφος που, γνω-
ρίζοντας ελληνικά, µελέτησε σε βάθος το 
έργο του Αριστοτέλη. Tέλος, ο Ιουδαίος 
Μωϋσής Μαϊµονίδης, ιατρός του Σουλ-
τάνου Σαλαδίνου. 

   Με την πτώση της Πόλης, η ελληνική παιδεία µετανάστευσε
προς τη Δύση, στην οποία η ίδρυση των ταγµάτων των Δοµινι-

οκανών ή Φραγκισκινών τον 13  αιώνα καθήλωσε κάθε σηµαντική 
πρόοδο. Όαση απετέλεσε η Ιατρική Σχολή του Σαλέρνο, που έδω-
σε ώθηση για την αναγέννηση της Ιατρικής στη γηραιά ήπειρο.  
Έτσι, ιδρύθηκαν στη συνέχεια 20 σχολές στην Ιταλία, 5 στη 
Βρετανία και 79 στη Γαλλία, µε τις σχολές της Μπολώνια, της 
Οξφόρδης και του Μονπελιέ να βρίσκονται σε πλήρη άνθηση. 
Ωστόσο, οι ευρωπαίοι ιατροί δεν εµβάθυναν ιδιαίτερα στην 
ελληνική Ιατρο-Χειρουργική παιδεία, καθόσον η αρχαία ελληνική 
γλώσσα δεν ήταν κατανοητή και τα αρχαία συγγράµµατα δεν 
είχαν µεταφραστεί. Με την µετοίκηση όµως των Βυζαντινών στη 
Δύση και τη συµβολή των Αράβων, οι οποίοι σε αντίθεση µε τους 
Βυζαντινούς που περιθωριοποίησαν την αρχαία γνώση,  διαφύ-
λαξαν τα αρχαία ελληνικά�ιατρικά συγγράµµατα, το τοπίο άρχισε 
να αλλάζει. Πρώτος ο Γάλλος Francois Rabelais, θεολόγος, 

οµελέτησε τον Ιπποκράτη και έγραψε δικά�του βιβλία.  Τον 16  
αιώνα, ο ιδιοφυής Leonardo Da Vinci και ο Andreas Vessalius 
δηµιούργησαν επανάσταση στην ανατοµία του ανθρώπινου 
σώµατος. Εξ αυτών, ο Da Vinci µελετούσε τα ανθρώπινα σπλάχνα 
µε έκχυση υγρής κηρώδους ουσίας και κατασκεύαζε τα εκµαγεία 
που στη συνέχεια ζωγράφιζε, ενώ ο Vessalius, ανέτρεψε τα 
δεδοµένα της Γαληνικής ανατοµίας επιφέροντας περίπου 200 
διορθώσεις. Επίσης ο William Harvey περιέγραψε την 
φυσιολογία του κυκλοφορικού συστήµατος θέτοντας τις βάσεις 
για περαιτέρω µελέτη της καρδιάς και των µεγάλων αγγείων.

Εγραψε επίσης το 
"Η εις Ευστάθιον σύνοψις", 
ένα εγχειρίδιο ιατρικής 
αφιερωµένο στο γιο του 
και µία επιτοµή βασικών 
ασθενειών αφιερωµένη 
στον Ευνάπιο, φίλο και 
βιογράφο του.

Ορειβάσιος ο Περγαµηνός.
Έζησε τον 4ο αιώνα µ.Χ. και ήταν 
ο πρώτος επιφανής ιατρός των 
βυζαντινών χρόνων. Ήταν χειρουργός, 
διαιτολόγος, ορθοπεδικός και οδον-
τίατρος. Ήταν αρχίατρος της Αυτοκρα-
τορικής αυλής του Ιουλιανού, µε την 
εντολή του οποίου συνέγραψε το 
"Ιατρικαί συναγωγαί προς Ιουλιανόν"
σε 72 τόµους. 
 

Άραβικό γραµµατόσηµο 
που απεικονίζει τον 
περίφηµο Ibin Sina των 
Περσών που έζησε τον 
10ο αιώνα µ.Χ. και θεω-
ρήθηκε ως ο µεγαλύτε-
ρος ερευνητής της ισλα-
µικής ιατρικής.Το σπου-
δαιότερο ιατρικό του 
έργο ήταν ο "Κανόνας 
της Ιατρικής" που λει-
τούργησε ως το ιατρικό 
"ευαγγέλιο" για τους 
Άραβες ιατρούς. 

Ο "Κανόνας της Ιατρικής"
του Αβικέννα στα Εβραϊκά, 
ένδειξη του ρόλου των 
Εβραίων στις µεταφράσεις 
για τη διατήρηση και την 
εξάπλωση της ιατρικής 
γνώσης, µεταξύ της 
Ανατολής και της Δύσης 

Ραζής ο Πέρσης
Ο "Γαληνός" των Αράβων.
Ασχολήθηκε µε τη φιλοσοφία, τη µουσική 
και την Ιατρική. Εφεύρε τα ράµµατα από
έντερα ζώων και µελέτησε ιδιαίτερα τις 
οφθαλµολογικές παθήσεις. 
Από τους κορυφαίους Πέρσες ιατρούς,
διακρίθηκε για τη µόρφωση του και την 
φιλανθρωπία του.

Οι Κοσµάς και Δαµιανός 
συγκολλούν το άκρο ενός ασθενή, 
µε τη βοήθεια ενός αγγέλου.
Αγιογραφία εµπνευσµένη από
το εγχείρηµα του Καθ. Π. Μπάλλα 
να συγκολλήσει επιτυχώς το άνω άκρο,
ασθενή στη δεκαετία του ΄60.
(Α. Γιαννίκας)

Ο Αβερρόης ήταν ο σηµαντικότερος 
Άραβας ιατροφιλόσοφος. Τιµήθηκε 
στη δύση ως ο καλύτερος σχολιαστής 
του έργου του Αριστοτέλη. Ανδριάντας του,  
βρίσκεται στη κεντρική πλατεία της Κόρδοβα 
στην Ισπανία. (πίνακας του Andrea Bonaiuto, 
14ος αιώνας)

Παύλος ο Αιγινήτης 
(625 - 690 µ.Χ.)
Ιατρός, χειρουργός, γυναικολόγος.
Πρωτοπόρος στη γυναικολογία και 
εµπνευστής τεχνικών απολίνωσης 
ανευρυσµάτων των αρτηριών.
Τα συγγράµµατά του διδάχθηκαν 
αργότερα στις σχολές του Σαλέρνο 
και του Μονπελιέ ενώ µεταφράστηκαν 
και στα αραβικά.

Andreas Vessalius (1514 - 1564 µ.Χ).
Ο µεγαλύτερος ανατόµος του 16ου αιώνα, 
µε αναµφισβήτητη συµβολή στην πρόοδο της 
ειδικότητας. Δίδαξε στο Πανεπιστήµιο Λουβαϊν
από ηλικίας 23 ετών. Ήταν προσωπικός ιατρός 
των Βασιλέων Φιλίππου Β΄ της Ισπανίας και 
Καρόλου του Β΄ της Γερµανίας. Ναυάγησε κατά 
την επιστροφή του από τους Αγίους Τόπους 
κοντά στη Ζάκυνθο και ενώ σώθηκε, πέθανε 
λίγο αργότερα από επιδηµία τύφου στο νησί.

Ο Leonardo Da Vinci (1452 - 1519 µ.Χ.), 
ο δηµιουργός - καλλιτέχνης της Ιταλικής Αναγέννησης.
Hταν ζωγράφος, γλύπτης, αρχιτέκτονας, µηχανικός, 
µουσικός, ποιητής, ερευνητής, στοχαστής και ανατόµος. 
Τουτέστιν µια µεγαλοφυία. Εκτός από την περίφηµη 
"Μόνα Λίζα", σχεδίασε και 750 θαυµάσιους ανατοµικούς 
πίνακες µετά από νεκροτοµές και ειδικές επεξεργασίες 
των οργάνων, στο νοσκοκοµείο "Santo Spirito". 

Νοσοκοµείο στο Πανεπιστήµιο της Μπολώνια 
κατά τον Μεσαίωνα. Πρωταγωνιστές,  
ξεχωριστοί καθηγητές, όπως ο Γ. Σαλιτσέτι 
και ο  Μ. Ντε Λούτσι 
(New York Academy of Medicine)

Ο καθηγητής του Μονπελιέ Μπ. Ντε Γκορντόν, 
δείχνει να επικαλείται το πνεύµα των Ιπποκράτη, 
Γαληνού και Αβικέννα στον χώρο διδασκαλίας
(Biblioteque Nationale Paris)

Corpus of the Anatomical 
Studies του Λεονάρντο 
Ντα Βίντσι

William Harvey (1578 - 1657 µ.Χ.).
Άγγλος φυσιολόγος που περιέγραψε ορθά την 
φυσιολογία της κυκλοφορίας του αίµατος, 
επισκιάζοντας όλες τις έως τότε κρατούσες 
θεωρίες επί 15 αιώνες. 

Francois Rabelais (1494 - 1553 µ.Χ.).
Ουµανιστής ιατρός, φιλόσοφος και θεολόγος.
Μοναχός, που αργότερα εγκατέλειψε το σχήµα 
και σπούδασε Ιατρική. Μελέτησε µε πάθος τον 
Ιπποκράτη και τον Γαληνό. Διδάκτορας της 
Ιατρικής σχολής του Μονπελιέ από το 1538, 
ανέλαβε την έκδοση των "Αφορισµών" του 
Ιπποκράτη.

26 27

Lefkoma - Final.indd   38 14/7/2015   9:06:58 μμ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   Με την µεταφορά της έδρας της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας 
στην�Κωνσταντινούπολη, τα σκήπτρα της Ιατρικής παρέλαβαν οι 
Βυζαντινοί ιατροί αλλά και οι Άραβες. Στους κόλπους της Βυζα-
ντινής αυτοκρατορίας, η άσκηση Ιατρικής στηρίχτηκε στη γνώση 
που προέρχονταν από τον Ιπποκράτη, τον Γαληνό, τον Κέλσο και 
τον Διοσκουρίδη, αλλά ωστόσο, η θεραπεία γίνονταν και «µε τη 
βοήθεια του Θεού». Το σηµαντικότερο γεγονός της περιόδου 
αυτής ήταν η καταγραφή της αρχαίας ελληνικής ιατρικής γνώσης 
σε συγγράµµατα και η εφαρµογή της στα πρώτα νοσοκοµεία και 
βρεφοκοµεία της Κωνσταντινούπολης. Κυριότεροι εκπρόσωποι 

της περιόδου και σηµαίνουσες ιατρικές προσω-
πικότητες θεωρούνται ο Ορειβάσιος, από την 
Πέργαµο, απόφοιτος της Αλεξανδρινής σχολής, 
ακόλουθος του Ιουλιανού του παραβάτη και 
συγγραφέας της Ιατρικής εγκυκλοπαίδειας 
«Συναγωγαί Ιατρικαί» µε 72 τόµους, ένα έργο 
του µεταφράστηκε και στα Αραβικά. Ο Αέτιος ο 
Αµιδηνός, της Αλεξανδρινής επίσης σχολής, 
αρχίατρος της αυλής του Ιουστινιανού, πρωτο-
πόρος της αντισύλληψης και συγγραφέας 16 
βιβλίων µε έργα ελλήνων ιατρών. Ο Αλέξαν-
δρος ο Τραλλιανός µε 12 βιβλία και ο Παύλος 
ο Αιγινίτης, Χειρουργός και Μαιευτήρας, µε 
επτάτοµο σύγγραµµα. Τέλος, ο Άγιος Βασίλειος 
ο Μέγας, ο Γρηγόριος ο Νύσσης και οι Κοσµάς, 
Δαµιανός, Παντελεήµων και άλλοι, που στο 
σύνολο τους αποκαλούνται Άγιοι Ανάργυροι. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ...ΣΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΙΣΗ GROSS
Εισαγωγή

   Την ίδια περίοδο, η κλασική ελληνική Ιατρική άκµασε επίσης, 
στην Συρία, στην Περσία και τις Αραβικές χώρες, µε τον εξόριστο 
Πατριάρχη Νεστόριο και τους µαθητές του να ασκούν την ιατρική 
και να µεταδίδουν τη γνώση. Το σηµαντικότερο, όµως, ήταν το 
γεγονός ότι µέσα από τις µεταφράσεις των έργων του Ιπποκράτη 
και του Γαληνού, δόθηκε η δυνατότητα γέννησης της Αραβικής 

ο οιατρικής που βρήκε εφαρµογή από τον 7  έως τον 14  αιώνα µ. Χ. 
Σπουδαίοι εκπρόσωποι της Αραβικής σχο-
λής ήταν ο Αµπουκαλσής (Αµπουλ - 
Κασίµ Καφαρ Ιµπιν Αµους Αλ- Ζουχραβί) 
που συνέγραψε το «Αλ-Τασρίφ», εικονο-
γραφηµένη εγκυκλοπαίδεια 1500 σελί-
δων και κυρίως ο Αβικέννας (Χουσεΐν 
Ιµπιν Σινα) από την Περσία, που θεωρεί-
ται ο µεγαλύτερος ερευνητής της ισλαµι-
κής ιατρικής, ο διασηµότερος ιατρός του 
Μεσαίωνα, ο σηµαντικότερος Αριστοτε-
λικός φιλόσοφος και ο συγγραφέας του 
«Ευαγγελίου» των Αράβων ιατρών, του 
«Κανόνα της Ιατρικής». Επίσης, ο Ραζής 
ο Πέρσης, αποκαλούµενος «Γαληνός των 
Αράβων» και ο Αβερρόης, ο πολύ σπου-
δαίος Άραβας ιατροφιλόσοφος που, γνω-
ρίζοντας ελληνικά, µελέτησε σε βάθος το 
έργο του Αριστοτέλη. Tέλος, ο Ιουδαίος 
Μωϋσής Μαϊµονίδης, ιατρός του Σουλ-
τάνου Σαλαδίνου. 

   Με την πτώση της Πόλης, η ελληνική παιδεία µετανάστευσε
προς τη Δύση, στην οποία η ίδρυση των ταγµάτων των Δοµινι-

οκανών ή Φραγκισκινών τον 13  αιώνα καθήλωσε κάθε σηµαντική 
πρόοδο. Όαση απετέλεσε η Ιατρική Σχολή του Σαλέρνο, που έδω-
σε ώθηση για την αναγέννηση της Ιατρικής στη γηραιά ήπειρο.  
Έτσι, ιδρύθηκαν στη συνέχεια 20 σχολές στην Ιταλία, 5 στη 
Βρετανία και 79 στη Γαλλία, µε τις σχολές της Μπολώνια, της 
Οξφόρδης και του Μονπελιέ να βρίσκονται σε πλήρη άνθηση. 
Ωστόσο, οι ευρωπαίοι ιατροί δεν εµβάθυναν ιδιαίτερα στην 
ελληνική Ιατρο-Χειρουργική παιδεία, καθόσον η αρχαία ελληνική 
γλώσσα δεν ήταν κατανοητή και τα αρχαία συγγράµµατα δεν 
είχαν µεταφραστεί. Με την µετοίκηση όµως των Βυζαντινών στη 
Δύση και τη συµβολή των Αράβων, οι οποίοι σε αντίθεση µε τους 
Βυζαντινούς που περιθωριοποίησαν την αρχαία γνώση,  διαφύ-
λαξαν τα αρχαία ελληνικά�ιατρικά συγγράµµατα, το τοπίο άρχισε 
να αλλάζει. Πρώτος ο Γάλλος Francois Rabelais, θεολόγος, 

οµελέτησε τον Ιπποκράτη και έγραψε δικά�του βιβλία.  Τον 16  
αιώνα, ο ιδιοφυής Leonardo Da Vinci και ο Andreas Vessalius 
δηµιούργησαν επανάσταση στην ανατοµία του ανθρώπινου 
σώµατος. Εξ αυτών, ο Da Vinci µελετούσε τα ανθρώπινα σπλάχνα 
µε έκχυση υγρής κηρώδους ουσίας και κατασκεύαζε τα εκµαγεία 
που στη συνέχεια ζωγράφιζε, ενώ ο Vessalius, ανέτρεψε τα 
δεδοµένα της Γαληνικής ανατοµίας επιφέροντας περίπου 200 
διορθώσεις. Επίσης ο William Harvey περιέγραψε την 
φυσιολογία του κυκλοφορικού συστήµατος θέτοντας τις βάσεις 
για περαιτέρω µελέτη της καρδιάς και των µεγάλων αγγείων.

Εγραψε επίσης το 
"Η εις Ευστάθιον σύνοψις", 
ένα εγχειρίδιο ιατρικής 
αφιερωµένο στο γιο του 
και µία επιτοµή βασικών 
ασθενειών αφιερωµένη 
στον Ευνάπιο, φίλο και 
βιογράφο του.

Ορειβάσιος ο Περγαµηνός.
Έζησε τον 4ο αιώνα µ.Χ. και ήταν 
ο πρώτος επιφανής ιατρός των 
βυζαντινών χρόνων. Ήταν χειρουργός, 
διαιτολόγος, ορθοπεδικός και οδον-
τίατρος. Ήταν αρχίατρος της Αυτοκρα-
τορικής αυλής του Ιουλιανού, µε την 
εντολή του οποίου συνέγραψε το 
"Ιατρικαί συναγωγαί προς Ιουλιανόν"
σε 72 τόµους. 
 

Άραβικό γραµµατόσηµο 
που απεικονίζει τον 
περίφηµο Ibin Sina των 
Περσών που έζησε τον 
10ο αιώνα µ.Χ. και θεω-
ρήθηκε ως ο µεγαλύτε-
ρος ερευνητής της ισλα-
µικής ιατρικής.Το σπου-
δαιότερο ιατρικό του 
έργο ήταν ο "Κανόνας 
της Ιατρικής" που λει-
τούργησε ως το ιατρικό 
"ευαγγέλιο" για τους 
Άραβες ιατρούς. 

Ο "Κανόνας της Ιατρικής"
του Αβικέννα στα Εβραϊκά, 
ένδειξη του ρόλου των 
Εβραίων στις µεταφράσεις 
για τη διατήρηση και την 
εξάπλωση της ιατρικής 
γνώσης, µεταξύ της 
Ανατολής και της Δύσης 

Ραζής ο Πέρσης
Ο "Γαληνός" των Αράβων.
Ασχολήθηκε µε τη φιλοσοφία, τη µουσική 
και την Ιατρική. Εφεύρε τα ράµµατα από
έντερα ζώων και µελέτησε ιδιαίτερα τις 
οφθαλµολογικές παθήσεις. 
Από τους κορυφαίους Πέρσες ιατρούς,
διακρίθηκε για τη µόρφωση του και την 
φιλανθρωπία του.

Οι Κοσµάς και Δαµιανός 
συγκολλούν το άκρο ενός ασθενή, 
µε τη βοήθεια ενός αγγέλου.
Αγιογραφία εµπνευσµένη από
το εγχείρηµα του Καθ. Π. Μπάλλα 
να συγκολλήσει επιτυχώς το άνω άκρο,
ασθενή στη δεκαετία του ΄60.
(Α. Γιαννίκας)

Ο Αβερρόης ήταν ο σηµαντικότερος 
Άραβας ιατροφιλόσοφος. Τιµήθηκε 
στη δύση ως ο καλύτερος σχολιαστής 
του έργου του Αριστοτέλη. Ανδριάντας του,  
βρίσκεται στη κεντρική πλατεία της Κόρδοβα 
στην Ισπανία. (πίνακας του Andrea Bonaiuto, 
14ος αιώνας)

Παύλος ο Αιγινήτης 
(625 - 690 µ.Χ.)
Ιατρός, χειρουργός, γυναικολόγος.
Πρωτοπόρος στη γυναικολογία και 
εµπνευστής τεχνικών απολίνωσης 
ανευρυσµάτων των αρτηριών.
Τα συγγράµµατά του διδάχθηκαν 
αργότερα στις σχολές του Σαλέρνο 
και του Μονπελιέ ενώ µεταφράστηκαν 
και στα αραβικά.

Andreas Vessalius (1514 - 1564 µ.Χ).
Ο µεγαλύτερος ανατόµος του 16ου αιώνα, 
µε αναµφισβήτητη συµβολή στην πρόοδο της 
ειδικότητας. Δίδαξε στο Πανεπιστήµιο Λουβαϊν
από ηλικίας 23 ετών. Ήταν προσωπικός ιατρός 
των Βασιλέων Φιλίππου Β΄ της Ισπανίας και 
Καρόλου του Β΄ της Γερµανίας. Ναυάγησε κατά 
την επιστροφή του από τους Αγίους Τόπους 
κοντά στη Ζάκυνθο και ενώ σώθηκε, πέθανε 
λίγο αργότερα από επιδηµία τύφου στο νησί.

Ο Leonardo Da Vinci (1452 - 1519 µ.Χ.), 
ο δηµιουργός - καλλιτέχνης της Ιταλικής Αναγέννησης.
Hταν ζωγράφος, γλύπτης, αρχιτέκτονας, µηχανικός, 
µουσικός, ποιητής, ερευνητής, στοχαστής και ανατόµος. 
Τουτέστιν µια µεγαλοφυία. Εκτός από την περίφηµη 
"Μόνα Λίζα", σχεδίασε και 750 θαυµάσιους ανατοµικούς 
πίνακες µετά από νεκροτοµές και ειδικές επεξεργασίες 
των οργάνων, στο νοσκοκοµείο "Santo Spirito". 

Νοσοκοµείο στο Πανεπιστήµιο της Μπολώνια 
κατά τον Μεσαίωνα. Πρωταγωνιστές,  
ξεχωριστοί καθηγητές, όπως ο Γ. Σαλιτσέτι 
και ο  Μ. Ντε Λούτσι 
(New York Academy of Medicine)

Ο καθηγητής του Μονπελιέ Μπ. Ντε Γκορντόν, 
δείχνει να επικαλείται το πνεύµα των Ιπποκράτη, 
Γαληνού και Αβικέννα στον χώρο διδασκαλίας
(Biblioteque Nationale Paris)

Corpus of the Anatomical 
Studies του Λεονάρντο 
Ντα Βίντσι

William Harvey (1578 - 1657 µ.Χ.).
Άγγλος φυσιολόγος που περιέγραψε ορθά την 
φυσιολογία της κυκλοφορίας του αίµατος, 
επισκιάζοντας όλες τις έως τότε κρατούσες 
θεωρίες επί 15 αιώνες. 

Francois Rabelais (1494 - 1553 µ.Χ.).
Ουµανιστής ιατρός, φιλόσοφος και θεολόγος.
Μοναχός, που αργότερα εγκατέλειψε το σχήµα 
και σπούδασε Ιατρική. Μελέτησε µε πάθος τον 
Ιπποκράτη και τον Γαληνό. Διδάκτορας της 
Ιατρικής σχολής του Μονπελιέ από το 1538, 
ανέλαβε την έκδοση των "Αφορισµών" του 
Ιπποκράτη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   Σπουδαίες προσωπικότητες της περιόδου υπήρξαν επίσης ο 
Γάλλος χειρουργός Abroise Pare, θεµελιωτής της σύγχρονης 
ευρωπαϊκής χειρουργικής, ο πρώτος που καθιέρωσε την συρρα-
φή µε βελόνες και ράµµατα και ο Ελβετός ιατρός φιλόσοφος 
Theophrastus Paracelcus, διάσηµος αλχηµιστής, θαυµαστής του 
Ιπποκράτη και του ελληνικού πνεύµατος, εµπνευστής πολλών 
φαρµάκων και πρόδροµος της οµοιοπαθητικής. 

ου   Η Ιατρική του 17  αιώνα χαρακτηρίστηκε από την ανάπτυξη της 
µέσω των φυσικών επιστηµών. Κορυφαία προσωπικότητα της 
περιόδου, ο Ιταλός Marcello Malpighi που θεµελίωσε την µικρο-
σκοπική Ανατοµία – Ιστολογία, αξιοποιώντας την ανακάλυψη του 
µικροσκοπίου από τον Γαλιλαίο. Περίφηµοι, επίσης, υπήρξαν οι 
Γάλλοι Dominique Larrey, στρατιωτικός χειρουργός και Jean – 
Νicolas Corvisart, πρωτεργάτης της κλινικής καρδιολογίας, 
αµφότεροι ιατροί του Μεγ. Ναπολέοντα. Η παράλληλη πρόοδος 
σε άλλους επιστηµονικούς τοµείς, όπως η Φυσική και η Χηµεία, 
έδωσαν περαιτέρω ώθηση για εξέλιξη της Ιατρικής µε την αξιο-
ποίηση οποιασδήποτε νέας τεχνολογίας προέκυπτε. Αυτό, όµως, 
που έδειχνε να απασχολεί τον ιατρικό κόσµο της εποχής δεν ήταν 
άλλο από την έλλειψη διεγχειρητικής και µετεγχειρητικής ασφά-
λειας, καθώς και οι τρόποι για να αντιµετωπιστεί ο εγχειρητικός 
πόνος. 

ο   Η επανάσταση στην Χειρουργική χρονολογείται τον 19  αιώνα, 
όταν και επιτυγχάνεται η γενική νάρκωση µε αιθέρα και αργότερα 
µε χλωροφόρµιο, η τοπική αναισθησία µε κοκαΐνη, η στελεχιαία 
και ραχιαία αναισθησία, καθώς και η παράλληλη εισαγωγή της 
αντισηψίας από τον Joseph Lister, πρωτοπόρο καθηγητή 
χειρουργικής, το 1865, η αποστείρωση δια βρασµού, η χρήση 
χειρουργικών γαντιών και άλλα. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ...ΣΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΙΣΗ GROSS
Εισαγωγή

Πίνακας (1882) του Ρ. Χίνκλεϊ, από την πρώτη 
επιτυχηµένη δηµόσια επίδειξη χειρουργικής 
αναισθησίας στις 16 Οκτωβρίου 1846, στο 
Γενικό Νοσοκοµείο Μασαχουσέτης από τους 
Wells και Mortons. Στην εικόνα ο Lister κρατά 
στο χέρι την συσκευή αντισηψίας
(Boston Medical Library) 

Jean - Nicolas Corvisart (1755 - 1821 µ.Χ.)
Πρωτεργάτης της κλινικής Καρδιολογίας,

ιατρός του Μ. Ναπολέοντα.
Συγγραφέας περίφηµης µελέτης για τις 
παθήσεις της καρδιάς και των µεγάλων 

αγγείων το 1812. Περιέγραψε την καρδιακή 
υπερτροφία (νόσος του Corvisart) 

The aseptic method

35 χρόνια µετά τις αναφορές του J. Lister,
υπήρχε ακόµα έντονο ενδιαφέρον για τις 
συνθήκες αποστείρωσης πολλών χειρουρ-
γείων µε τη µέθοδό του. Εδώ απεικονίζεται  
ο Dr. John Allan Wyeth (Museum of the 
City of New York) 

Malpighi, Marcello - Animadversiones

Marcello Malpighi (1628 - 1694 µ.Χ.)
Ιατρός, φυσιολόγος, ανατόµος,
θεµελιωτής της µικροσκοπικής ανατοµίας.
Θεωρούσε ως δάσκαλό του, τον Ιπποκράτη.
Εχοντας ανακαλύψει αµέτρητους νέους κόσµους 
στην ανθρώπινη υφή, δικαίως ονοµάστηκε 
ο 'Χριστόφορος Κολόµβος' του µικρόκοσµου

Theophrastus Paracelsus (1493 - 1541 µ.Χ.)
Ελβετός φιλόσοφος, αλχηµιστής και 

φαρµακολόγος που άλλαξε το όνοµα του
από Bonbost von Hobenheim στο

ελληνικό Παράκελσος.
Πίστευε ότι η υγεία του σώµατος βασίζεται 

στην αρµονία του ανθρώπου µε τη φύση. 
Επίσης, πίστευε ότι η Αστρολογία µπορούσε 

να βοηθήσει στη θεραπεία των ασθενών

Abroise Pare (1530 - 1590 µ.Χ.)
Γάλλος χειρουργός, θεµελιωτής της σύγχρονης χειρουργι-
κής και εµπνευστής της απολίνωσης αιµοραγούντων 
αγγείων µε βελόνες και ράµµατα.Το πρώτο του επάγγελµα 
ήταν κουρέας και έφθασε να γίνει προσωπικός ιατρός του
βασιλιά Φραγκίσκου του Α΄. Λέγεται ότι στην εκστρατεία 
των Γάλλων στην Ιταλία το 1536 - 45 έκανε 600 
ακρωτηριασµούς την ηµέρα.

   Νέες τεχνολογίες, όπως το στηθοσκόπιο που εφευρέθηκε το 
1816 από τον Theofhile – Rene Laennec, το σφυγµοµανόµετρο 
που εφεύρε το 1881 ο Samuel von Basch, το ηλεκτροκαρδιο-
γράφηµα που καθιέρωσε το 1887 ο Augustus Desiré Waller, η 
εισαγωγή των ακτίνων Röntgen στην ιατρική πρακτική το 1895, 
αλλά και διαδικασίες όπως η κατανόηση της ασυµβατότητας κατά 
τις µεταγγίσεις αίµατος το 1898 από τον Jules Bordet, η ταυτο-
ποίηση των ανθρώπινων οµάδων αίµατος από τον Karl Land-
steiner καθώς και άλλες δευτερεύουσες επινοήσεις, δηµιούρ-
γησαν τις προϋποθέσεις για την αλµατώδη πρόοδο της Ιατρικής 

οκαι της Χειρουργικής στον 20  αιώνα.  Μεγάλες χειρουργικές 
προσωπικότητες του αιώνα, πέραν των προαναφερθέντων 
Billroth, Paget και Lister, υπήρξαν ο Γάλλος Louis Ombredanne, 
πρωτοπόρος στην παιδοχειρουργική, ο Theodor Kocher, 
νοµπελίστας Ελβετός ιατρός, εµπνευστής πολλών χειρουργικών 
εργαλείων και ο Γάλλος Jules Pean, ιδρυτής του περίφηµου 
διεθνούς νοσοκοµείου “Hospital Pean”, όπου χειρουργούνταν 

ουεπιφανείς ασθενείς από όλο τον κόσµο. Στο τέλος του 19  αιώνα 
ο µέσος όρος επιβίωσης είχε φτάσει τα 47 έτη. 
   
   Ειδικότερα στην εξέλιξη της Χειρουργικής Αγγείων και Καρδιάς, 
τον σπουδαιότερο ρόλο διαδραµάτισαν οι πειραµατικές µελέτες 
του Alexis Carrel, ο οποίος το 1904 εισήγαγε την τεχνική της 
«leakproof anastomosis», ήτοι την στεγανή αναστόµωση αγγείων 
χωρίς περιορισµό του αυλού ή την πρόκληση θρόµβωσης, καθώς 
και η ανακάλυψη της ηπαρίνης το 1915 από τον φοιτητή Jay 
McLean, που διασφάλισε στην συνέχεια την αποφυγή δηµιουρ-
γίας θρόµβου σε εγχειρητικές παρεµβάσεις στα αγγεία και την 
καρδιά. Κλινικές εφαρµογές µεθόδων για αντιµετώπιση καρδιο-
παθειών, από το 1897 και για περίπου µισό αιώνα, αφορούσαν 
κυρίως στην αορτική και µιτροειδική στένωση, στην πνευµονική 
εµβολεκτοµή, καθώς και στην έµµεση ανακούφιση της στηθάγχης. 
Συγκεκριµένα, ο Théodore Tuffier από το Πανεπιστήµιο του 
Παρισιού επιχείρησε το 1912 µια δακτυλική διάνοιξη της αορ-
τικής βαλβίδας ασκώντας βίαιη πίεση της ανιούσας αορτής προς 
την αριστερή κοιλία

The discoveries of 
Lister, Pasteur and 
others led to an 
understanding of the 
role of bacteria 
in wound infection.

1880-1900

28 29

Joseph Lister (1827 - 1912 µ.Χ.)
Άγγλος καθηγητής 
Χειρουργικής, πρωτοπόρος 
στην αντισηψία.
Επινόησε συσκευή ψεκασµού 
των χώρων του χειρουργείου
καθώς και των τραυµάτων. 
Ως αντισηπτικό χρησιµοποιούσε
το φαινικό οξύ. 
Η θεµελίωση της αντισηψίας 
αποτέλεσε µεγάλο σταθµό στην 
εξέλιξη της χειρουργικής 
µειώνοντας σηµαντικά τις 
λοιµώξεις των τραυµάτων

Theophile-Rene Laennec (1781 - 1826 µ.Χ.)
Εφευρέτης του στηθοσκοπίου, καλλιτέχνης.
Η ενεργή ενασχόληση του Γάλλου µε το 
φλάουτο, τον βοήθησε να ανακαλύψει 
την έµµεση ακρόαση και το αυτοσχέδιο 
στηθοσκόπιο του 

Wilhelm - Konrad Röntgen (1845 - 1923 µ.Χ.)
Φυσικός, νοµπελίστας, εφευρέτης των 
ακτίνων - Χ, που άνοιξαν τους ορίζοντες 
της ακτινολογίας.Του απονεµήθηκε το 
νόµπελ φυσικής το 1901

Life expectancy
In 1900, a baby born 
in the U.S. had a life 
expectancy of about 
47 years.

1900

Louis Ombredanne (1871 - 1956 µ.Χ.)
Πρωτοπόρος Γάλλος παιδοχειρουργός 
και ερευνητής. Εκτός από «µαιτρ» χειρουργός 
παίδων, καθιέρωσε την περίφηµη µάσκα 
Ombredanne που χρησιµοποιήθηκε ευρέως 
στην αναισθησιολογία. Επινόησε αυτό 
το µηχάνηµα εισπνεύσεως αιθέρα το 1908. 
Σύντοµα η χρήση του εξαπλώθηκε σε όλη 
την Ευρώπη

Leakproof 
anastomosis

Dr. Alexis Carrel 
developed a leakproof 
technique for 
anastomosing blood 
vessels without 
constricting the
lumen or causing 
thrombosis. 
His work laid the 
foundation for such 
later procedures as 
coronary artery bypass 
grafting and human 
heart transplantation.

1904

Digital aortic 
valvοtomy

Theodore Tuffier of 
the University of Paris
performed a digital 
aortic valvotomy 
by invaginating the 
aorta.

1912

Heparin Discovered

Medical student Jay 
McLean discovered 
the anti-coagulation 
properties of heart,
brain and liver extracts 
while researching
coagulation accelara-
tors.

1915

Ο Α. Carrel, εµπνευστής της 
“leakproof anastomosis”, 
θεωρήθηκε δικαίως ως ο 
πατέρας της αγγειοχειρουργικής.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   Σπουδαίες προσωπικότητες της περιόδου υπήρξαν επίσης ο 
Γάλλος χειρουργός Abroise Pare, θεµελιωτής της σύγχρονης 
ευρωπαϊκής χειρουργικής, ο πρώτος που καθιέρωσε την συρρα-
φή µε βελόνες και ράµµατα και ο Ελβετός ιατρός φιλόσοφος 
Theophrastus Paracelcus, διάσηµος αλχηµιστής, θαυµαστής του 
Ιπποκράτη και του ελληνικού πνεύµατος, εµπνευστής πολλών 
φαρµάκων και πρόδροµος της οµοιοπαθητικής. 

ου   Η Ιατρική του 17  αιώνα χαρακτηρίστηκε από την ανάπτυξη της 
µέσω των φυσικών επιστηµών. Κορυφαία προσωπικότητα της 
περιόδου, ο Ιταλός Marcello Malpighi που θεµελίωσε την µικρο-
σκοπική Ανατοµία – Ιστολογία, αξιοποιώντας την ανακάλυψη του 
µικροσκοπίου από τον Γαλιλαίο. Περίφηµοι, επίσης, υπήρξαν οι 
Γάλλοι Dominique Larrey, στρατιωτικός χειρουργός και Jean – 
Νicolas Corvisart, πρωτεργάτης της κλινικής καρδιολογίας, 
αµφότεροι ιατροί του Μεγ. Ναπολέοντα. Η παράλληλη πρόοδος 
σε άλλους επιστηµονικούς τοµείς, όπως η Φυσική και η Χηµεία, 
έδωσαν περαιτέρω ώθηση για εξέλιξη της Ιατρικής µε την αξιο-
ποίηση οποιασδήποτε νέας τεχνολογίας προέκυπτε. Αυτό, όµως, 
που έδειχνε να απασχολεί τον ιατρικό κόσµο της εποχής δεν ήταν 
άλλο από την έλλειψη διεγχειρητικής και µετεγχειρητικής ασφά-
λειας, καθώς και οι τρόποι για να αντιµετωπιστεί ο εγχειρητικός 
πόνος. 

ο   Η επανάσταση στην Χειρουργική χρονολογείται τον 19  αιώνα, 
όταν και επιτυγχάνεται η γενική νάρκωση µε αιθέρα και αργότερα 
µε χλωροφόρµιο, η τοπική αναισθησία µε κοκαΐνη, η στελεχιαία 
και ραχιαία αναισθησία, καθώς και η παράλληλη εισαγωγή της 
αντισηψίας από τον Joseph Lister, πρωτοπόρο καθηγητή 
χειρουργικής, το 1865, η αποστείρωση δια βρασµού, η χρήση 
χειρουργικών γαντιών και άλλα. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ...ΣΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΙΣΗ GROSS
Εισαγωγή

Πίνακας (1882) του Ρ. Χίνκλεϊ, από την πρώτη 
επιτυχηµένη δηµόσια επίδειξη χειρουργικής 
αναισθησίας στις 16 Οκτωβρίου 1846, στο 
Γενικό Νοσοκοµείο Μασαχουσέτης από τους 
Wells και Mortons. Στην εικόνα ο Lister κρατά 
στο χέρι την συσκευή αντισηψίας
(Boston Medical Library) 

Jean - Nicolas Corvisart (1755 - 1821 µ.Χ.)
Πρωτεργάτης της κλινικής Καρδιολογίας,

ιατρός του Μ. Ναπολέοντα.
Συγγραφέας περίφηµης µελέτης για τις 
παθήσεις της καρδιάς και των µεγάλων 

αγγείων το 1812. Περιέγραψε την καρδιακή 
υπερτροφία (νόσος του Corvisart) 

The aseptic method

35 χρόνια µετά τις αναφορές του J. Lister,
υπήρχε ακόµα έντονο ενδιαφέρον για τις 
συνθήκες αποστείρωσης πολλών χειρουρ-
γείων µε τη µέθοδό του. Εδώ απεικονίζεται  
ο Dr. John Allan Wyeth (Museum of the 
City of New York) 

Malpighi, Marcello - Animadversiones

Marcello Malpighi (1628 - 1694 µ.Χ.)
Ιατρός, φυσιολόγος, ανατόµος,
θεµελιωτής της µικροσκοπικής ανατοµίας.
Θεωρούσε ως δάσκαλό του, τον Ιπποκράτη.
Εχοντας ανακαλύψει αµέτρητους νέους κόσµους 
στην ανθρώπινη υφή, δικαίως ονοµάστηκε 
ο 'Χριστόφορος Κολόµβος' του µικρόκοσµου

Theophrastus Paracelsus (1493 - 1541 µ.Χ.)
Ελβετός φιλόσοφος, αλχηµιστής και 

φαρµακολόγος που άλλαξε το όνοµα του
από Bonbost von Hobenheim στο

ελληνικό Παράκελσος.
Πίστευε ότι η υγεία του σώµατος βασίζεται 

στην αρµονία του ανθρώπου µε τη φύση. 
Επίσης, πίστευε ότι η Αστρολογία µπορούσε 

να βοηθήσει στη θεραπεία των ασθενών

Abroise Pare (1530 - 1590 µ.Χ.)
Γάλλος χειρουργός, θεµελιωτής της σύγχρονης χειρουργι-
κής και εµπνευστής της απολίνωσης αιµοραγούντων 
αγγείων µε βελόνες και ράµµατα.Το πρώτο του επάγγελµα 
ήταν κουρέας και έφθασε να γίνει προσωπικός ιατρός του
βασιλιά Φραγκίσκου του Α΄. Λέγεται ότι στην εκστρατεία 
των Γάλλων στην Ιταλία το 1536 - 45 έκανε 600 
ακρωτηριασµούς την ηµέρα.

   Νέες τεχνολογίες, όπως το στηθοσκόπιο που εφευρέθηκε το 
1816 από τον Theofhile – Rene Laennec, το σφυγµοµανόµετρο 
που εφεύρε το 1881 ο Samuel von Basch, το ηλεκτροκαρδιο-
γράφηµα που καθιέρωσε το 1887 ο Augustus Desiré Waller, η 
εισαγωγή των ακτίνων Röntgen στην ιατρική πρακτική το 1895, 
αλλά και διαδικασίες όπως η κατανόηση της ασυµβατότητας κατά 
τις µεταγγίσεις αίµατος το 1898 από τον Jules Bordet, η ταυτο-
ποίηση των ανθρώπινων οµάδων αίµατος από τον Karl Land-
steiner καθώς και άλλες δευτερεύουσες επινοήσεις, δηµιούρ-
γησαν τις προϋποθέσεις για την αλµατώδη πρόοδο της Ιατρικής 

οκαι της Χειρουργικής στον 20  αιώνα.  Μεγάλες χειρουργικές 
προσωπικότητες του αιώνα, πέραν των προαναφερθέντων 
Billroth, Paget και Lister, υπήρξαν ο Γάλλος Louis Ombredanne, 
πρωτοπόρος στην παιδοχειρουργική, ο Theodor Kocher, 
νοµπελίστας Ελβετός ιατρός, εµπνευστής πολλών χειρουργικών 
εργαλείων και ο Γάλλος Jules Pean, ιδρυτής του περίφηµου 
διεθνούς νοσοκοµείου “Hospital Pean”, όπου χειρουργούνταν 

ουεπιφανείς ασθενείς από όλο τον κόσµο. Στο τέλος του 19  αιώνα 
ο µέσος όρος επιβίωσης είχε φτάσει τα 47 έτη. 
   
   Ειδικότερα στην εξέλιξη της Χειρουργικής Αγγείων και Καρδιάς, 
τον σπουδαιότερο ρόλο διαδραµάτισαν οι πειραµατικές µελέτες 
του Alexis Carrel, ο οποίος το 1904 εισήγαγε την τεχνική της 
«leakproof anastomosis», ήτοι την στεγανή αναστόµωση αγγείων 
χωρίς περιορισµό του αυλού ή την πρόκληση θρόµβωσης, καθώς 
και η ανακάλυψη της ηπαρίνης το 1915 από τον φοιτητή Jay 
McLean, που διασφάλισε στην συνέχεια την αποφυγή δηµιουρ-
γίας θρόµβου σε εγχειρητικές παρεµβάσεις στα αγγεία και την 
καρδιά. Κλινικές εφαρµογές µεθόδων για αντιµετώπιση καρδιο-
παθειών, από το 1897 και για περίπου µισό αιώνα, αφορούσαν 
κυρίως στην αορτική και µιτροειδική στένωση, στην πνευµονική 
εµβολεκτοµή, καθώς και στην έµµεση ανακούφιση της στηθάγχης. 
Συγκεκριµένα, ο Théodore Tuffier από το Πανεπιστήµιο του 
Παρισιού επιχείρησε το 1912 µια δακτυλική διάνοιξη της αορ-
τικής βαλβίδας ασκώντας βίαιη πίεση της ανιούσας αορτής προς 
την αριστερή κοιλία

The discoveries of 
Lister, Pasteur and 
others led to an 
understanding of the 
role of bacteria 
in wound infection.
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28 29

Joseph Lister (1827 - 1912 µ.Χ.)
Άγγλος καθηγητής 
Χειρουργικής, πρωτοπόρος 
στην αντισηψία.
Επινόησε συσκευή ψεκασµού 
των χώρων του χειρουργείου
καθώς και των τραυµάτων. 
Ως αντισηπτικό χρησιµοποιούσε
το φαινικό οξύ. 
Η θεµελίωση της αντισηψίας 
αποτέλεσε µεγάλο σταθµό στην 
εξέλιξη της χειρουργικής 
µειώνοντας σηµαντικά τις 
λοιµώξεις των τραυµάτων

Theophile-Rene Laennec (1781 - 1826 µ.Χ.)
Εφευρέτης του στηθοσκοπίου, καλλιτέχνης.
Η ενεργή ενασχόληση του Γάλλου µε το 
φλάουτο, τον βοήθησε να ανακαλύψει 
την έµµεση ακρόαση και το αυτοσχέδιο 
στηθοσκόπιο του 

Wilhelm - Konrad Röntgen (1845 - 1923 µ.Χ.)
Φυσικός, νοµπελίστας, εφευρέτης των 
ακτίνων - Χ, που άνοιξαν τους ορίζοντες 
της ακτινολογίας.Του απονεµήθηκε το 
νόµπελ φυσικής το 1901

Life expectancy
In 1900, a baby born 
in the U.S. had a life 
expectancy of about 
47 years.

1900

Louis Ombredanne (1871 - 1956 µ.Χ.)
Πρωτοπόρος Γάλλος παιδοχειρουργός 
και ερευνητής. Εκτός από «µαιτρ» χειρουργός 
παίδων, καθιέρωσε την περίφηµη µάσκα 
Ombredanne που χρησιµοποιήθηκε ευρέως 
στην αναισθησιολογία. Επινόησε αυτό 
το µηχάνηµα εισπνεύσεως αιθέρα το 1908. 
Σύντοµα η χρήση του εξαπλώθηκε σε όλη 
την Ευρώπη

Leakproof 
anastomosis

Dr. Alexis Carrel 
developed a leakproof 
technique for 
anastomosing blood 
vessels without 
constricting the
lumen or causing 
thrombosis. 
His work laid the 
foundation for such 
later procedures as 
coronary artery bypass 
grafting and human 
heart transplantation.

1904

Digital aortic 
valvοtomy

Theodore Tuffier of 
the University of Paris
performed a digital 
aortic valvotomy 
by invaginating the 
aorta.

1912

Heparin Discovered

Medical student Jay 
McLean discovered 
the anti-coagulation 
properties of heart,
brain and liver extracts 
while researching
coagulation accelara-
tors.

1915

Ο Α. Carrel, εµπνευστής της 
“leakproof anastomosis”, 
θεωρήθηκε δικαίως ως ο 
πατέρας της αγγειοχειρουργικής.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ου   Στις αρχές του 20  αιώνα, στην πρωτεύ-

ουσα της χώρας των περίπου 200.000 
κατοίκων, καταγράφονταν 8 δηµόσια νοση-
λευτικά ιδρύµατα, καθώς και κάποιες ιδιω-
τικές κλινικές. Αρχικά, το Δηµοτικό ή Πολι-
τικό Νοσοκοµείο «Ελπίς», ο «Ευαγγελι-
σµός», το «Στρατιωτικό», το «Αρεταίειο», η 
«Πολυκλινική» Αθηνών και αργότερα το 
«Προσφυγικό» -σηµερινό Ιπποκράτειο- και 
το «Ασκληπιείο» Βούλας. Γύρω στα 1930, 
το «Νοσοκοµείο Εκπαίδευσης του Ελληνι-
κού Ερυθρού Σταυρού», το «Λαϊκό Νοσο-
κοµείο Βασιλεύς Παύλος», το Γενικό�Κρα-
τικό Νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας «Αγία Όλγα» 
και το Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Πειραι-
ώς «Βασίλισσα Φρειδερίκη». Στην συµπρω-
τεύουσα, µεταξύ των άλλων, ο «Άγιος Δη-
µήτριος», που είχε κατασκευαστεί επί τουρ-
κοκρατίας σε νεοκλασικό ρυθµό στο τέλος 

ουτου 19  αιώνα και µετά το 1950, το Πανε-
πιστηµιακό Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» και το 
«Κέντρο Νοσηµάτων Θώρακος Βορείου 
Ελλάδος».  Η πρόοδος της ελληνικής Χει-
ρουργικής συµβάδισε, µε µικρή χρονική 
διαφορά, µε τις παγκόσµιες εξελίξεις. 
Βέβαια, όπως συνέβη και διεθνώς, ήταν 
σχετικά βραδεία, µέχρι και την περίοδο 
της καθιέρωσης της ενδοτραχειακής νάρ-
κωσης, των µεταγγίσεων και της χρήσης 
των αντιβιοτικών, που συνέπεσε µε το 
τέλος του Β' Παγκόσµιου Πολέµου, όταν 
πλέον οι εξελίξεις έγιναν ραγδαίες. Δεν 
είναι τυχαίο λοιπόν που και η έναρξη της 
ελληνικής Καρδιοχειρουργικής ορίζεται 
στην ίδια περίπου χρονική περίοδο, ήτοι 
στην αρχή της δεκαετίας του '50.            

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ...ΣΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΙΣΗ GROSS
Εισαγωγή30 31

Surgical repair of 
stenotic valvular 
lesions

1923

   Το 1923 ο Elliot Cutler και το 1925 ο Henry Souttar αντιµε-
τώπισαν µια σειρά ασθενών µε µιτροειδική στένωση, πραγµατο-
ποιώντας διάνοιξη της βαλβίδας µε την χρήση δακτύλου ή ειδικού 
αυτοσχέδιου βαλβιδοτόµου, µε µικρή όµως επιτυχία. Επίσης, το 
1924 ο Martin Kirschnner επιχείρησε την πρώτη επιτυχή πνευ-
µονική εµβολεκτοµή που το 1907 δεν κατάφερε να επιτύχει ο 
Friedrich Trendelenburg. Οι πρώτες προσπάθειες για την ανακού-
φιση της στηθάγχης ήταν έµµεσες και αφορούσαν στην αυχενική 
συµπαθεκτοµή, όπως την καθιέρωσε ο Thomas Jonnesco το 
1912 για πρόκληση βραδυκαρδίας, στην ολική θυρεοειδεκτοµή 
και στην τριβή του περικαρδίου. Οι σοβαρότερες όµως των 
προσπαθειών έγιναν από τον Claude Beck, ο οποίος το 1935, 
µετά από πειραµατικές µελέτες, εφάρµοσε τεχνική για δηµιουργία 
παράπλευρης στεφανιαίας κυκλοφορίας µε εισαγωγή εντός της 
περικαρδιακής κοιλότητας κρηµνού µείζονος θωρακικού µυός. 
Τέλος, στη δεκαετία του '30, ο D. Harken πραγµατοποίησε µια 
σειρά επεµβάσεων στο µεσοθωράκιο αφαιρώντας από τραυµα-
τισµένους στρατιώτες 146 συνολικά σφαίρες, χρησιµοποιώντας 
ένα γιγάντιο µαγνήτη, πάνω από το χειρουργικό πεδίο. 
Καθοριστικής σηµασίας στην περίοδο αυτή ήταν η διενέργεια του 
πρώτου καθετηριασµού της δεξιάς κοιλίας από τον Werner 
Forssmann, ο οποίος εισήγαγε στην βασιλική φλέβα του σώµα-
τός του έναν καθετήρα, µέσω του οποίου χορήγησε σκιαστική 
ουσία που διέγραψε τις κοιλότητες της δεξιάς καρδιάς. Όλες οι 
προαναφερόµενες προσπάθειες, αν και σποραδικές, αποτέλεσαν 
τον προάγγελο των επερχόµενων ραγδαίων εξελίξεων στην 
Καρδιοχειρουργική, που αρχίζει µε την σύγκλειση ανοιχτού 
βοτάλιου πόρου από τον Robert Gross, το1938, την πρώτη 
διεθνώς εγχείρηση που καθιερώθηκε ως µέθοδος και εφαρµό-
στηκε ευρέως. O Robert Gross διενήργησε πάνω από 1500
απολινώσεις αρτηριακού πόρου.

Σπ. Μαγγίνας (1839 - 1920)
Kαθηγητής Χειρουργικής, 
συγγραφέας, ιατροφιλό-
σοφος και ευεργέτης

  Στα πλαίσια των παγκόσµιων ιατρικών εξελίξεων, σηµαντική 
κρίνεται και η αποτύπωση του ελληνικού γίγνεσθαι στον χώρο 
της Χειρουργικής, που ουσιαστικά ξεκινά µε την δηµιουργία του 
επίσηµου ελληνικού κράτους. Την περίοδο εκείνη, οι ιατροί 
Δηµήτριος Μαυροκορδάτος, ο νεότερος καθηγητής της Ιατρι-
κής σχολής, ο Πύρρος Ολύµπιος και άλλα 16 ιδρυτικά µέλη 
δηµιούργησαν το 1835, µε την συνεργασία των Βαυαρών συνα-
δέλφων Treiber, Reser και Winer, την «Ελληνική Ιατρική Εται-
ρεία». Το έτος 1837 σηµατοδοτήθηκε από την ίδρυση 
του Εθνικού Πανεπιστηµίου στην νοικιασµένη οικία του αρχιτέ-
κτονα Κλεάνθη κάτω από την Ακρόπολη. Πρωτοπόροι Χειρουργοί 

ουτου 19  αιώνα υπήρξαν ο προαναφερθείς Π. Ολύµπιος, καθώς 
και οι Πετσαλής, Τυπάλδος, Ιακωβάτος, Οικονοµίδης, Σαµαρτζί-
δης, Ξύδης, Γεννάδιος, Μπαλάνος και αργότερα οι Αναγνωστά-
κης, Μαγγίνας, Κανάκης, Γαλβάνης, Κατερινόπουλος και Ζαΐµης. 

οΕξαίρετος καθηγητής χειρουργικής τον 19  αιώνα 
υπήρξε και ο Αρεταίος, καθηγητής χειρουργικής & ευεργέτης, 
που άφησε την περιουσία του στο Πανεπιστήµιο Αθηνών για τη 
δηµιουργία του «Αρεταίειου» Νοσοκοµείου, πρώτος διευθυντής 
του οποίου διετέλεσε ο προαναφερθείς Σπ. Μαγγίνας. 

   Στα επόµενα χρόνια, φιλόδοξοι ιατροί σπούδασαν ή εξειδικεύ-
θηκαν σε χώρες της Ευρώπης, όπως στην Γαλλία, την Γερµανία 
και την Αγγλία και επέστρεψαν για να στελεχώσουν νέοιδρυό-

ουµενες χειρουργικές κλινικές στην αυγή του 20  αιώνα. 
Κορυφαίοι εξ αυτών θεωρούνται οι Μ. Γερουλάνος, Ν. Αλιβιζά-
τος, Γ. Φωκάς, Μ. Μακκάς, Ε. Κοντολέων, Α. Αντύπας, Δ. Κόκκο-
ρης, Κ. Λούρος, Κ. Λογοθετόπουλος και Κ. Μέρµηγκας, οι οποίοι 
απετέλεσαν και τα ιδρυτικά µέλη της Ελληνικής Χειρουργικής 
Εταιρείας που συστάθηκε στις 8 Δεκεµβρίου του 1927, µε 
πρώτο Πρόεδρο τον Μ. Γερουλάνο, πρωτοπόρο ιατρό, ευπατρί-
δη και µεγάλο ευεργέτη, δηµιουργό του «Γερουλάνειου Ιδρύµα-
τος». Κορυφαίοι επίσης υπήρξαν οι Γ. Καραγιαννόπουλος, Χ. 
Σµπαρούνης, Καϊρης, Ξανθοπουλίδης, Κυριακού, Κατσαφάδος και 
Παρασκευάς. Μεταξύ αυτών και ο πρωτοπόρος στη χειρουργική 
θώρακος Π. Κόκκαλης.

Θ. Αρεταίος (1830 - 1893)
Καθηγητής χειρουργικής,
πρωτοπόρος στην αντισηψία 
στην Ελλάδα µε τη µέθοδο 
Lister. Ευεργέτης

First digital 
commissurotomy

Sir Henry Souttar used his finger 
to fracture the commissures in 
the left atrium of a young girl’s heart. 
Although the patient lived, he never 
repeated the surgery. The excerpt 
above is from a 1961 letter to 
Dr. Dwight Harken, written in
Souttar’s 93rd year.

1925

First heart catheterization
As a young German intern, 
Werner Forssmann used a ureteral 
catheter to perform the first cardiac 
catheterization - on him self. 
Forssmann pushed the catheter 
through a vein in his arm into his heart, 
then walked into the adjoining X-ray 
department to record the event with 
a chest film.

1929

Removal of foreign
bodies from heart tissue
During World War II, Dr Dweight 
Harken performed the first 
consistently successful elective 
intracardiac surgery when he 
successfully removed 134 missiles 
from the mediastinus of wounded 
soldiers. At one point, Dr. Harken 
attempted to remove the missiles 
more efficiently by suspending a 
giant elctromagnet over the 
operating table. When the electric 
switch was thrown, all the nearby 
instruments jumped to the 
pole-piece of the magnet, 
causing a great commotion 
in the operating room.

1930's

Werner Forssmann, 
βραβείο Νόµπελ το 1929
για τον πρώτο καθετηριασµό 
καρδιάς και µάλιστα στον ίδιο 
τον εαυτό του

Ο Robert Gross, άνοιξε 
το δρόµο της καρδιοχειρουρ-
γικής µε την πρώτη στον κόσµο 
απολίνωση ανοιχτού αρτηριακού 
πόρου το 1939  

First ligation of patent ductus

Dr. Robert Gross of Harvard performed 
the first ligation of a patent ductus. 
The patient recovered fully and Gross 
went on to perform the procedure more 
than 1500 times.

1939
C. Beck (1894 -1971), ο πρώτος 

Αµερικανός καρδιοχειρουργός.
Επιχείρησε την έµµεση επαναιµάτωση 

του µυοκαρδίου µε δηµιουργία
παράπλευρης κυκλοφορίας διά της 

µεταφοράς µείζονος επιπλόου
ή κρηµνού πλατέως ραχιαίου µυ 

εντός της περικαρδιακής κοιλότητας

Ιούλιος Γαλβάνης 
(1838 - 1901)  
Πρώτος Διευθυντής του 
Χειρουργικού Τµήµατος 
του 'Ευαγγελισµού' 
(σχέδιο Θ. Ντόλατζας)

Mαρίνος Γερουλάνος (1867 - 1960)
Στις αρχές του 1900, υπήρξε ο προ-
σωπικός ιατρός του βασιλιά Κωνστα-
ντίνου Α΄και του πρωθυπουργού 
Ελ. Βενιζέλου.  Καθηγητής Xειρουργι-
κής, πρώτος Πρόεδρος της Χειρουρ-
γικής Εταιρείας. Ευπατρίδης και µέγας 
ευεργέτης. Δηµιουργός του Γερουλά-
νειου Ιδρύµατος 

Κ. Μέρµηγκας 
(1874 - 1942)

Ελαιογραφία (1900) 
του Γ. Ροΐλου, 

στην οποία 
ο Κ. Μέρµηγκας 

έχει στο χέρι το νυστέρι, 
έτοιµος 

να χειρουργήσει 

Δηµοσιεύσεις των πειραµατικών 
και κλινικών προσπαθειών του 
περίφηµου Claude Beck

Πέτρος Κόκκαλης 
(1896 - 1962) 

Χαρακτηριζόταν ως 
δεξιοτέχνης χειρουργός 
και ερευνητής. Από τους 

πρωτοπόρους στη 
Χειρουργική Θώρακος,
διηνήργησε την πρώτη 
ολική πνευµονοκτοµή 

στην Ελλάδα
(σχέδιο Θ. Ντόλατζας)

Τhe first succesful operation on 
a stenotic mitral valve was performed
by Drs. Elliot Cutler and Samuel
Levine, using a valvulotome - an
instrument they designed, This
procedure demonstrated definetely
that the heart could be violated
and survive surgical intervention.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ρουργικής συµβάδισε, µε µικρή χρονική 
διαφορά, µε τις παγκόσµιες εξελίξεις. 
Βέβαια, όπως συνέβη και διεθνώς, ήταν 
σχετικά βραδεία, µέχρι και την περίοδο 
της καθιέρωσης της ενδοτραχειακής νάρ-
κωσης, των µεταγγίσεων και της χρήσης 
των αντιβιοτικών, που συνέπεσε µε το 
τέλος του Β' Παγκόσµιου Πολέµου, όταν 
πλέον οι εξελίξεις έγιναν ραγδαίες. Δεν 
είναι τυχαίο λοιπόν που και η έναρξη της 
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στην αρχή της δεκαετίας του '50.            

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ...ΣΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΙΣΗ GROSS
Εισαγωγή30 31

Surgical repair of 
stenotic valvular 
lesions

1923

   Το 1923 ο Elliot Cutler και το 1925 ο Henry Souttar αντιµε-
τώπισαν µια σειρά ασθενών µε µιτροειδική στένωση, πραγµατο-
ποιώντας διάνοιξη της βαλβίδας µε την χρήση δακτύλου ή ειδικού 
αυτοσχέδιου βαλβιδοτόµου, µε µικρή όµως επιτυχία. Επίσης, το 
1924 ο Martin Kirschnner επιχείρησε την πρώτη επιτυχή πνευ-
µονική εµβολεκτοµή που το 1907 δεν κατάφερε να επιτύχει ο 
Friedrich Trendelenburg. Οι πρώτες προσπάθειες για την ανακού-
φιση της στηθάγχης ήταν έµµεσες και αφορούσαν στην αυχενική 
συµπαθεκτοµή, όπως την καθιέρωσε ο Thomas Jonnesco το 
1912 για πρόκληση βραδυκαρδίας, στην ολική θυρεοειδεκτοµή 
και στην τριβή του περικαρδίου. Οι σοβαρότερες όµως των 
προσπαθειών έγιναν από τον Claude Beck, ο οποίος το 1935, 
µετά από πειραµατικές µελέτες, εφάρµοσε τεχνική για δηµιουργία 
παράπλευρης στεφανιαίας κυκλοφορίας µε εισαγωγή εντός της 
περικαρδιακής κοιλότητας κρηµνού µείζονος θωρακικού µυός. 
Τέλος, στη δεκαετία του '30, ο D. Harken πραγµατοποίησε µια 
σειρά επεµβάσεων στο µεσοθωράκιο αφαιρώντας από τραυµα-
τισµένους στρατιώτες 146 συνολικά σφαίρες, χρησιµοποιώντας 
ένα γιγάντιο µαγνήτη, πάνω από το χειρουργικό πεδίο. 
Καθοριστικής σηµασίας στην περίοδο αυτή ήταν η διενέργεια του 
πρώτου καθετηριασµού της δεξιάς κοιλίας από τον Werner 
Forssmann, ο οποίος εισήγαγε στην βασιλική φλέβα του σώµα-
τός του έναν καθετήρα, µέσω του οποίου χορήγησε σκιαστική 
ουσία που διέγραψε τις κοιλότητες της δεξιάς καρδιάς. Όλες οι 
προαναφερόµενες προσπάθειες, αν και σποραδικές, αποτέλεσαν 
τον προάγγελο των επερχόµενων ραγδαίων εξελίξεων στην 
Καρδιοχειρουργική, που αρχίζει µε την σύγκλειση ανοιχτού 
βοτάλιου πόρου από τον Robert Gross, το1938, την πρώτη 
διεθνώς εγχείρηση που καθιερώθηκε ως µέθοδος και εφαρµό-
στηκε ευρέως. O Robert Gross διενήργησε πάνω από 1500
απολινώσεις αρτηριακού πόρου.

Σπ. Μαγγίνας (1839 - 1920)
Kαθηγητής Χειρουργικής, 
συγγραφέας, ιατροφιλό-
σοφος και ευεργέτης

  Στα πλαίσια των παγκόσµιων ιατρικών εξελίξεων, σηµαντική 
κρίνεται και η αποτύπωση του ελληνικού γίγνεσθαι στον χώρο 
της Χειρουργικής, που ουσιαστικά ξεκινά µε την δηµιουργία του 
επίσηµου ελληνικού κράτους. Την περίοδο εκείνη, οι ιατροί 
Δηµήτριος Μαυροκορδάτος, ο νεότερος καθηγητής της Ιατρι-
κής σχολής, ο Πύρρος Ολύµπιος και άλλα 16 ιδρυτικά µέλη 
δηµιούργησαν το 1835, µε την συνεργασία των Βαυαρών συνα-
δέλφων Treiber, Reser και Winer, την «Ελληνική Ιατρική Εται-
ρεία». Το έτος 1837 σηµατοδοτήθηκε από την ίδρυση 
του Εθνικού Πανεπιστηµίου στην νοικιασµένη οικία του αρχιτέ-
κτονα Κλεάνθη κάτω από την Ακρόπολη. Πρωτοπόροι Χειρουργοί 

ουτου 19  αιώνα υπήρξαν ο προαναφερθείς Π. Ολύµπιος, καθώς 
και οι Πετσαλής, Τυπάλδος, Ιακωβάτος, Οικονοµίδης, Σαµαρτζί-
δης, Ξύδης, Γεννάδιος, Μπαλάνος και αργότερα οι Αναγνωστά-
κης, Μαγγίνας, Κανάκης, Γαλβάνης, Κατερινόπουλος και Ζαΐµης. 

οΕξαίρετος καθηγητής χειρουργικής τον 19  αιώνα 
υπήρξε και ο Αρεταίος, καθηγητής χειρουργικής & ευεργέτης, 
που άφησε την περιουσία του στο Πανεπιστήµιο Αθηνών για τη 
δηµιουργία του «Αρεταίειου» Νοσοκοµείου, πρώτος διευθυντής 
του οποίου διετέλεσε ο προαναφερθείς Σπ. Μαγγίνας. 

   Στα επόµενα χρόνια, φιλόδοξοι ιατροί σπούδασαν ή εξειδικεύ-
θηκαν σε χώρες της Ευρώπης, όπως στην Γαλλία, την Γερµανία 
και την Αγγλία και επέστρεψαν για να στελεχώσουν νέοιδρυό-

ουµενες χειρουργικές κλινικές στην αυγή του 20  αιώνα. 
Κορυφαίοι εξ αυτών θεωρούνται οι Μ. Γερουλάνος, Ν. Αλιβιζά-
τος, Γ. Φωκάς, Μ. Μακκάς, Ε. Κοντολέων, Α. Αντύπας, Δ. Κόκκο-
ρης, Κ. Λούρος, Κ. Λογοθετόπουλος και Κ. Μέρµηγκας, οι οποίοι 
απετέλεσαν και τα ιδρυτικά µέλη της Ελληνικής Χειρουργικής 
Εταιρείας που συστάθηκε στις 8 Δεκεµβρίου του 1927, µε 
πρώτο Πρόεδρο τον Μ. Γερουλάνο, πρωτοπόρο ιατρό, ευπατρί-
δη και µεγάλο ευεργέτη, δηµιουργό του «Γερουλάνειου Ιδρύµα-
τος». Κορυφαίοι επίσης υπήρξαν οι Γ. Καραγιαννόπουλος, Χ. 
Σµπαρούνης, Καϊρης, Ξανθοπουλίδης, Κυριακού, Κατσαφάδος και 
Παρασκευάς. Μεταξύ αυτών και ο πρωτοπόρος στη χειρουργική 
θώρακος Π. Κόκκαλης.

Θ. Αρεταίος (1830 - 1893)
Καθηγητής χειρουργικής,
πρωτοπόρος στην αντισηψία 
στην Ελλάδα µε τη µέθοδο 
Lister. Ευεργέτης

First digital 
commissurotomy

Sir Henry Souttar used his finger 
to fracture the commissures in 
the left atrium of a young girl’s heart. 
Although the patient lived, he never 
repeated the surgery. The excerpt 
above is from a 1961 letter to 
Dr. Dwight Harken, written in
Souttar’s 93rd year.

1925

First heart catheterization
As a young German intern, 
Werner Forssmann used a ureteral 
catheter to perform the first cardiac 
catheterization - on him self. 
Forssmann pushed the catheter 
through a vein in his arm into his heart, 
then walked into the adjoining X-ray 
department to record the event with 
a chest film.

1929

Removal of foreign
bodies from heart tissue
During World War II, Dr Dweight 
Harken performed the first 
consistently successful elective 
intracardiac surgery when he 
successfully removed 134 missiles 
from the mediastinus of wounded 
soldiers. At one point, Dr. Harken 
attempted to remove the missiles 
more efficiently by suspending a 
giant elctromagnet over the 
operating table. When the electric 
switch was thrown, all the nearby 
instruments jumped to the 
pole-piece of the magnet, 
causing a great commotion 
in the operating room.

1930's

Werner Forssmann, 
βραβείο Νόµπελ το 1929
για τον πρώτο καθετηριασµό 
καρδιάς και µάλιστα στον ίδιο 
τον εαυτό του

Ο Robert Gross, άνοιξε 
το δρόµο της καρδιοχειρουρ-
γικής µε την πρώτη στον κόσµο 
απολίνωση ανοιχτού αρτηριακού 
πόρου το 1939  

First ligation of patent ductus

Dr. Robert Gross of Harvard performed 
the first ligation of a patent ductus. 
The patient recovered fully and Gross 
went on to perform the procedure more 
than 1500 times.

1939
C. Beck (1894 -1971), ο πρώτος 

Αµερικανός καρδιοχειρουργός.
Επιχείρησε την έµµεση επαναιµάτωση 

του µυοκαρδίου µε δηµιουργία
παράπλευρης κυκλοφορίας διά της 

µεταφοράς µείζονος επιπλόου
ή κρηµνού πλατέως ραχιαίου µυ 

εντός της περικαρδιακής κοιλότητας

Ιούλιος Γαλβάνης 
(1838 - 1901)  
Πρώτος Διευθυντής του 
Χειρουργικού Τµήµατος 
του 'Ευαγγελισµού' 
(σχέδιο Θ. Ντόλατζας)

Mαρίνος Γερουλάνος (1867 - 1960)
Στις αρχές του 1900, υπήρξε ο προ-
σωπικός ιατρός του βασιλιά Κωνστα-
ντίνου Α΄και του πρωθυπουργού 
Ελ. Βενιζέλου.  Καθηγητής Xειρουργι-
κής, πρώτος Πρόεδρος της Χειρουρ-
γικής Εταιρείας. Ευπατρίδης και µέγας 
ευεργέτης. Δηµιουργός του Γερουλά-
νειου Ιδρύµατος 

Κ. Μέρµηγκας 
(1874 - 1942)

Ελαιογραφία (1900) 
του Γ. Ροΐλου, 

στην οποία 
ο Κ. Μέρµηγκας 

έχει στο χέρι το νυστέρι, 
έτοιµος 

να χειρουργήσει 

Δηµοσιεύσεις των πειραµατικών 
και κλινικών προσπαθειών του 
περίφηµου Claude Beck

Πέτρος Κόκκαλης 
(1896 - 1962) 

Χαρακτηριζόταν ως 
δεξιοτέχνης χειρουργός 
και ερευνητής. Από τους 

πρωτοπόρους στη 
Χειρουργική Θώρακος,
διηνήργησε την πρώτη 
ολική πνευµονοκτοµή 

στην Ελλάδα
(σχέδιο Θ. Ντόλατζας)

Τhe first succesful operation on 
a stenotic mitral valve was performed
by Drs. Elliot Cutler and Samuel
Levine, using a valvulotome - an
instrument they designed, This
procedure demonstrated definetely
that the heart could be violated
and survive surgical intervention.
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Πρώτη Περίοδος 1949-1958
Από τα πειραµατικά πρωτόκολλα, 
στις πρώτες επιτυχείς «κλειστές» 
Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις 

Β. Καραγεώργης

Ν. Οικονόµος
Κ. Τούντας

Η. Λεκκός
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1949-1958Πρώτη Περίοδος, των «κλειστών» επεµβάσεων 1949-1958

ταν το 1938, όταν ο περίφηµος Καρδιολόγος Paul Dudley 
White έγραφε  στο "Heart Disease Journal", «... Στις συγ-
γενείς καρδιοπάθειες, ουδεµία χειρουργική ή ιατρική θερα-

πεία υφίσταται...». Για να διαψευστεί µόλις ένα χρόνο αργότερα, το 
1939, όταν ο Robert Gross στο "Children 's Hospital" του Πανε-
πιστηµίου "Harvard" της Βοστόνης, επέτυχε την σύγκλειση ανοιχ-
τού βοτάλειου πόρου, ανοίγοντας την αυλαία για τις επόµενες 
παρεµβάσεις. 

   Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι όποιες προσπάθειες 
αντιµετώπισης άλλων καρδιοπαθειών έγιναν σε επίπεδο µε-
γάλων αγγείων της καρδιάς. Το 1944, ο Σουηδός Clarence 
Crafoord πραγµατοποίησε στο Νοσοκοµείο "Sabbatsberg" 
την πρώτη επέµβαση στένωσης ισθµού αορτής µε εξαίρεση 
του στενωµένου τµήµατος και τελικοτελική αναστόµωση της 
κατιούσας αορτής. Την ίδια περίοδο, στο Νοσοκοµείο "John 
Hopkins" της Βαλτιµόρης, η Καρδιολόγος Ηelen Taussig και 
ο Χειρουργός Alfred Blalock µετά από πειραµατικές προ-
σπάθειες σε περίπου 4.000 σκυλιά, εφάρµοσαν το 1945 
κλινικά το πρώτο "Blalock-Taussig Shunt" για την βελτίωση 
της "κυανής νόσου" -Τετραλογίας Fallot- καθιστώντας το 
εν λόγω νοσηλευτικό ίδρυµα σε κέντρο αναφοράς στη θερα-
πεία των συγγενών καρδιοπαθειών, καθώς ασθενείς από 
όλα τα µέρη του κόσµου προσέρχονταν εκεί για να δεχτούν 
θεραπεία. 

   Το 1947, στο πρώτο µεταπολεµικό συνέδριο της Διεθνούς 
Χειρουργικής Εταιρείας στο Λονδίνο, ο A. Blalock εισέπραξε το 
παρατεταµένο χειροκρότηµα των συνέδρων και προκάλεσε το 
ενδιαφέρον πολλών xειρουργών, ωθώντας τους στην ενασχόληση 
µε το αντικείµενο της Καρδιοχειρουργικής.  Ένας εξ αυτών, ο Γάλ-
λος Francois D' Allaines, οργάνωσε κατόπιν υποδείξεων της H. 
Taussig το τµήµα χειρουργικής συγγενών καρδιοπαθειών στο 
Νοσοκοµείο "Broussais" του Παρισιού, όπου και πραγµατοποίησε 
το πρώτο "Blalock-Taussig Shunt" στην Ευρώπη, τον Οκτώβριο 
του 1947. Την ίδια περίοδο, ο Willis Potts στο Νοσοκοµείο 
"Children 's Memorial" του Σικάγου πρότεινε µια άλλη παραλλαγή 
ανακουφιστικής επέµβασης της Τετραλογίας Fallot µε πλαγιοπλά-
για αναστόµωση της αορτής µε την πνευµονική αρτηρία. 

   Συµπερασµατικά, η διενέργεια καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων 
στόχευσε, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, στην αντιµετώπι-
ση τριών συγγενών καρδιοπαθειών. Την σύγκλειση του αρτηρια-
κού πόρου κατά την υπόδειξη του R. Gross, µε απολίνωση ή δια-
τοµή του πόρου, την ισθµική στένωση κατά την υπόδειξη του C. 
Crafoord, µε εκτοµή της στένωσης και τελικοτελική αναστόµωση 
της αορτής και την "κυανή νόσο" µε την διενέργεια shunt κατά 
την υπόδειξη των Blalock-Taussig, µε τελικοπλάγια ή τελικοτελική 
αναστόµωση της υποκλειδίου αρτηρίας προς την πνευµονική 
αρτηρία.  

Η    Στο τέλος της δεκαετίας του 1940, επιχειρήθηκαν παρεµβάσεις 
και σε επίπεδο αυτής καθαυτής της καρδιάς. Ουσιαστικά επρόκειτο 
για επαναφορά παλαιότερων τεχνικών που είχαν εγκαταλειφθεί 
λόγω της υψηλής θνητότητας που προκάλεσαν. Στα µέσα της 
δεκαετίας του 1920, ο Άγγλος Henry Souttar και ο Αµερικανός 
Eliot Cutler, όπως ήδη αναφέρθηκε, είχαν διανοίξει στενώσεις 
µιτροειδούς βαλβίδας µε την χρήση του δακτύλου ή του καρδιο-
βαλβοτόµου αντίστοιχα, σε πολύ µικρό αριθµό ασθενών, µε 
ελάχιστη όµως επιτυχία. Το 1949, ο Αµερικανός Charles Bailey 
στο "Hahnemann Medical College" της Φιλαδέλφειας, επανέφερε 
την τεχνική του H. Souttar, αντιµετωπίζοντας µια ρευµατική 
στένωση µιτροειδούς µε δακτυλική διάνοιξη δια µέσου του 
αριστερού κόλπου (Finger Fracture Valvuloplasty). Ανάλογες 
προσπάθειες καταγράφηκαν και από τον Βρετανό Russell Brock 
στο Νοσοκοµείο "Guy's" του Λονδίνου και από τον Dwight Harken 
στη Βοστόνη. Στις τεχνικές αυτές, εφαρµόστηκε επίσης µια σειρά 
βαλβιδοτόµων που κατασκευάζονταν κατά την υπόδειξη κάθε 
χειρουργού. 

  Μια άλλη παρέµβαση της εποχής σε πάλλουσα καρδιά, αφορούσε 
στην αντιµετώπιση στένωσης πνευµονικής βαλβίδας, είτε αµιγούς 
είτε στα πλαίσια Τριλογίας Fallot. Την πραγµαtοποίησε το 1947, ο 
Thomas Sellors, στο Νοσοκοµείο "Middlesex", αλλά ιστορικά ως 
εµπνευστής της µεθόδου θεωρείται ο Russell Brock, ο οποίος το 
1948 αντιµετώπισε τρεις ασθενείς, χρησιµοποιώντας έναν αυτο-
σχέδιο διαστολέα. Επιπλέον, την περίοδο αυτή, υπήρξε η πρώτη 
αναφορά χρήσης βηµατοδότη από τον Albert Hyman. Ωστόσο, η 
πρώτη αξιόπιστη εφαρµογή βηµατοδότη της καρδιάς έγινε το 
1950 από τους Bigelow και Callahan.  

Πρώτη σύγκλειση PDA

Robert Gross

Clarence Crafoord Willis Potts

Finger Fracture 
Valvuloplasty Charles Bailey 

In separate operations 
on the mitral valve, 
Drs Dwight Harken and 
Charles Bailey ushered 
in the era of modern 
valve surgery, picking up 
where Cutler, Levine 
and Souttar left
off more than twenty 
years earlier.

Valve repair revisited

1948

Albert Hyman reported 
his use of a crude 
device to deliver 
a repetitive electrical 
pulse to stimulate
cardiac contractions. 
He called the device 
a pacemaker.

Pacemaker

1942

Drs. W. G. Bigelow 
and John Callaghan, 
and Jack Hopps 
published 
ground-breaking 
work in regulating
the heartbeat of dogs. 
This workled to the 
development of the
first commercial 
pacemaker.

First reliable 
pacemaker

1950

Pediatric cardiologist 
Helen Taussig 
and surgeon 
Alfred Blalock 
introduced the first 
shunt procedure for 
the relief of cyanosis. 
Within two years, 
500 ‘‘blue babies’’ 
were taken to Baltimore 
for the operation.

1945
Shunt procedure 
for cyanosis

Dwight Harken Sir Russell Brock

Ηelen Taussig

Το Nοσοκοµείο "John Hopkins" 
της Βαλτιµόρης, 

σε card postal της εποχής

Ο Alfred Blalock, κρατώντας 
τη φωτογραφία του χιλιοστού ασθενή του 

34 35
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1949-1958Πρώτη Περίοδος, των «κλειστών» επεµβάσεων 1949-1958

ταν το 1938, όταν ο περίφηµος Καρδιολόγος Paul Dudley 
White έγραφε  στο "Heart Disease Journal", «... Στις συγ-
γενείς καρδιοπάθειες, ουδεµία χειρουργική ή ιατρική θερα-

πεία υφίσταται...». Για να διαψευστεί µόλις ένα χρόνο αργότερα, το 
1939, όταν ο Robert Gross στο "Children 's Hospital" του Πανε-
πιστηµίου "Harvard" της Βοστόνης, επέτυχε την σύγκλειση ανοιχ-
τού βοτάλειου πόρου, ανοίγοντας την αυλαία για τις επόµενες 
παρεµβάσεις. 

   Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι όποιες προσπάθειες 
αντιµετώπισης άλλων καρδιοπαθειών έγιναν σε επίπεδο µε-
γάλων αγγείων της καρδιάς. Το 1944, ο Σουηδός Clarence 
Crafoord πραγµατοποίησε στο Νοσοκοµείο "Sabbatsberg" 
την πρώτη επέµβαση στένωσης ισθµού αορτής µε εξαίρεση 
του στενωµένου τµήµατος και τελικοτελική αναστόµωση της 
κατιούσας αορτής. Την ίδια περίοδο, στο Νοσοκοµείο "John 
Hopkins" της Βαλτιµόρης, η Καρδιολόγος Ηelen Taussig και 
ο Χειρουργός Alfred Blalock µετά από πειραµατικές προ-
σπάθειες σε περίπου 4.000 σκυλιά, εφάρµοσαν το 1945 
κλινικά το πρώτο "Blalock-Taussig Shunt" για την βελτίωση 
της "κυανής νόσου" -Τετραλογίας Fallot- καθιστώντας το 
εν λόγω νοσηλευτικό ίδρυµα σε κέντρο αναφοράς στη θερα-
πεία των συγγενών καρδιοπαθειών, καθώς ασθενείς από 
όλα τα µέρη του κόσµου προσέρχονταν εκεί για να δεχτούν 
θεραπεία. 

   Το 1947, στο πρώτο µεταπολεµικό συνέδριο της Διεθνούς 
Χειρουργικής Εταιρείας στο Λονδίνο, ο A. Blalock εισέπραξε το 
παρατεταµένο χειροκρότηµα των συνέδρων και προκάλεσε το 
ενδιαφέρον πολλών xειρουργών, ωθώντας τους στην ενασχόληση 
µε το αντικείµενο της Καρδιοχειρουργικής.  Ένας εξ αυτών, ο Γάλ-
λος Francois D' Allaines, οργάνωσε κατόπιν υποδείξεων της H. 
Taussig το τµήµα χειρουργικής συγγενών καρδιοπαθειών στο 
Νοσοκοµείο "Broussais" του Παρισιού, όπου και πραγµατοποίησε 
το πρώτο "Blalock-Taussig Shunt" στην Ευρώπη, τον Οκτώβριο 
του 1947. Την ίδια περίοδο, ο Willis Potts στο Νοσοκοµείο 
"Children 's Memorial" του Σικάγου πρότεινε µια άλλη παραλλαγή 
ανακουφιστικής επέµβασης της Τετραλογίας Fallot µε πλαγιοπλά-
για αναστόµωση της αορτής µε την πνευµονική αρτηρία. 

   Συµπερασµατικά, η διενέργεια καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων 
στόχευσε, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, στην αντιµετώπι-
ση τριών συγγενών καρδιοπαθειών. Την σύγκλειση του αρτηρια-
κού πόρου κατά την υπόδειξη του R. Gross, µε απολίνωση ή δια-
τοµή του πόρου, την ισθµική στένωση κατά την υπόδειξη του C. 
Crafoord, µε εκτοµή της στένωσης και τελικοτελική αναστόµωση 
της αορτής και την "κυανή νόσο" µε την διενέργεια shunt κατά 
την υπόδειξη των Blalock-Taussig, µε τελικοπλάγια ή τελικοτελική 
αναστόµωση της υποκλειδίου αρτηρίας προς την πνευµονική 
αρτηρία.  

Η    Στο τέλος της δεκαετίας του 1940, επιχειρήθηκαν παρεµβάσεις 
και σε επίπεδο αυτής καθαυτής της καρδιάς. Ουσιαστικά επρόκειτο 
για επαναφορά παλαιότερων τεχνικών που είχαν εγκαταλειφθεί 
λόγω της υψηλής θνητότητας που προκάλεσαν. Στα µέσα της 
δεκαετίας του 1920, ο Άγγλος Henry Souttar και ο Αµερικανός 
Eliot Cutler, όπως ήδη αναφέρθηκε, είχαν διανοίξει στενώσεις 
µιτροειδούς βαλβίδας µε την χρήση του δακτύλου ή του καρδιο-
βαλβοτόµου αντίστοιχα, σε πολύ µικρό αριθµό ασθενών, µε 
ελάχιστη όµως επιτυχία. Το 1949, ο Αµερικανός Charles Bailey 
στο "Hahnemann Medical College" της Φιλαδέλφειας, επανέφερε 
την τεχνική του H. Souttar, αντιµετωπίζοντας µια ρευµατική 
στένωση µιτροειδούς µε δακτυλική διάνοιξη δια µέσου του 
αριστερού κόλπου (Finger Fracture Valvuloplasty). Ανάλογες 
προσπάθειες καταγράφηκαν και από τον Βρετανό Russell Brock 
στο Νοσοκοµείο "Guy's" του Λονδίνου και από τον Dwight Harken 
στη Βοστόνη. Στις τεχνικές αυτές, εφαρµόστηκε επίσης µια σειρά 
βαλβιδοτόµων που κατασκευάζονταν κατά την υπόδειξη κάθε 
χειρουργού. 

  Μια άλλη παρέµβαση της εποχής σε πάλλουσα καρδιά, αφορούσε 
στην αντιµετώπιση στένωσης πνευµονικής βαλβίδας, είτε αµιγούς 
είτε στα πλαίσια Τριλογίας Fallot. Την πραγµαtοποίησε το 1947, ο 
Thomas Sellors, στο Νοσοκοµείο "Middlesex", αλλά ιστορικά ως 
εµπνευστής της µεθόδου θεωρείται ο Russell Brock, ο οποίος το 
1948 αντιµετώπισε τρεις ασθενείς, χρησιµοποιώντας έναν αυτο-
σχέδιο διαστολέα. Επιπλέον, την περίοδο αυτή, υπήρξε η πρώτη 
αναφορά χρήσης βηµατοδότη από τον Albert Hyman. Ωστόσο, η 
πρώτη αξιόπιστη εφαρµογή βηµατοδότη της καρδιάς έγινε το 
1950 από τους Bigelow και Callahan.  

Πρώτη σύγκλειση PDA

Robert Gross

Clarence Crafoord Willis Potts

Finger Fracture 
Valvuloplasty Charles Bailey 

In separate operations 
on the mitral valve, 
Drs Dwight Harken and 
Charles Bailey ushered 
in the era of modern 
valve surgery, picking up 
where Cutler, Levine 
and Souttar left
off more than twenty 
years earlier.

Valve repair revisited

1948

Albert Hyman reported 
his use of a crude 
device to deliver 
a repetitive electrical 
pulse to stimulate
cardiac contractions. 
He called the device 
a pacemaker.

Pacemaker

1942

Drs. W. G. Bigelow 
and John Callaghan, 
and Jack Hopps 
published 
ground-breaking 
work in regulating
the heartbeat of dogs. 
This workled to the 
development of the
first commercial 
pacemaker.

First reliable 
pacemaker

1950

Pediatric cardiologist 
Helen Taussig 
and surgeon 
Alfred Blalock 
introduced the first 
shunt procedure for 
the relief of cyanosis. 
Within two years, 
500 ‘‘blue babies’’ 
were taken to Baltimore 
for the operation.

1945
Shunt procedure 
for cyanosis

Dwight Harken Sir Russell Brock

Ηelen Taussig

Το Nοσοκοµείο "John Hopkins" 
της Βαλτιµόρης, 

σε card postal της εποχής

Ο Alfred Blalock, κρατώντας 
τη φωτογραφία του χιλιοστού ασθενή του 
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1949-1958

Canadian surgeon 
Arthur Vineburg
pioneered myocardial 
revascularization.
Twelve years later, 
F. Mason Sones Jr.,
used angiography 
to confirm the success
of Vineburg’s operation 
on this patient.

1946
Myocardial 
revascularization

Dr. Charles A. Hufnagel 
developed the caged ball 
valve and succesfully
implanted it in a human 
without prolonged 
circulatory arrest.

First caged ball 
valve in descending 
aorta

1952

τητα αποκλεισµού των δυο κοίλων φλεβών -Inflow Occlusion- για 
8 έως 10 λεπτά, χωρίς επιπτώσεις, διάστηµα ικανό για την διενέρ-
γεια τέτοιων επεµβάσεων. 

   Οι πειραµατικές µελέτες για τις µεταβολές µεταβολισµού που 
επέρχονται µε την υποθερµία είχαν γίνει από τον W. Bigelow 
στην δεκαετία του 1940. Την τεχνική εφάρµοσε για πρώτη φορά 
κλινικά, ο John Lewis µε συνεργάτες τους Richard Varco και C. 
Walter Lillehei, το 1952, ανοίγοντας την εποχή της επιδιόρθωσης 
των καρδιακών βλαβών κάτω από την άµεση όραση, σε ανοιχτή 
καρδιά. Η τεχνική της υποθερµίας εγκαταλείφθηκε προοδευτικά µε 
την καθιέρωση της εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Ωστόσο, στην 
Ευρώπη, που η µεταπολεµική ανέχεια επέβαλλε όποια εξοικονό-
µηση πόρων, παρατάθηκε για αρκετά χρόνια, καθ' όσον ο εξοπλι-
σµός της εξωσωµατικής κυκλοφορίας και η διασφάλιση 20 περί-
που λίτρων αίµατος για την χρήση της τεχνικής, είχαν σηµαντικό 
κόστος.  Οι πρώτες εγχειρήσεις καρδιάς, το 1952, µε την µέθοδο 
της υποθερµίας δηµιούργησαν την πεποίθηση ότι, η επιδιόρθωση 
των βλαβών µε άµεση όραση, αποτελούσε θεµελιώδη προϋπόθεση 
για την καθιέρωση της Καρδιοχειρουργικής. Ωστόσο, όσο και αν 
επρόκειτο για µια σπουδαία έναρξη στην Χειρουργική ανοιχτής 
Καρδιάς, οι χρονικοί περιορισµοί της µεθόδου καθιστούσαν ανα-
γκαία την εξεύρεση µιας καλύτερης λύσης. Ως επόµενος στόχος, 
λοιπόν, τέθηκε η υποκατάσταση της καρδιοαναπνευστικής λειτουρ-
γίας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια τέτοιων ανοιχτών 
επεµβάσεων. 

   Σε επίπεδο άλλων συγγενών ή επίκτητων καρδιοπαθειών, 
οι προσπάθειες της εποχής είχαν πειραµατικό χαρακτήρα και σχε-
τίζονταν µε την σύγκλειση µεσοκολπικής επικοινωνίας, µε "τυφλές" 
µεθόδους κατά Murray ή Gross -Gross Well Technique- ή κατά 
Swan, την βαλβιδική στένωση αορτής µε την χρήση του βαλβιδο-
τόµου του C. Bailey δια της αριστερής κοιλίας και την ανεπάρκεια 
της αορτικής βαλβίδας µε την χρήση της βαλβίδας Hufnugel στην 
κατιούσα αορτή. Επίσης την στεφανιαία νόσο µε την διενέργεια της 
µυοπλαστικής προταθείσης από τον Claude Beck, της καρδιοεπι-
πλοπηξίας από τον D. O' Shanghnessy και της καρδιοπερικαρδιο-
πηξίας από τον Francis Thompson, µε την έγχυση ερεθιστικών 
χηµικών ουσιών εντός του περικαρδίου. Ωστόσο, η πλέον αξιόπι-
στη µέθοδος επαναιµάτωσης του µυοκαρδίου, για την εποχή αυτή, 
προτάθηκε από τον Καναδό A. Vineburg που τοποθετούσε την 
αριστερή έσω µαστική αρτηρία εντός του επικαρδιακού λίπους 
κατά µήκος της πορείας του πρόσθιου κατιόντα κλάδου.  

   Μια πολύ σηµαντική βέβαια πρόοδος, όσον αφορά στην διενέρ-
γεια επεµβάσεων στην δεξιά καρδιά για σύγκλειση µεσοκολπικού 
ελλείµµατος ή στένωσης πνευµονικής βαλβίδας, ήταν η τεχνική 
της υποθερµίας. Κατά την τεχνική αυτή, προκαλούνταν πτώση της  
θερµοκρασίας του σώµατος κατά 6 έως 8 βαθµούς, µε τοποθέ-
τηση του ασθενούς σε ειδική λεκάνη µε παγωµένο υδατόλουτρο, 
υπό γενική αναισθησία. Με τον τρόπο αυτό, µειώνονταν οι ανάγκες 
οξυγόνωσης του εγκεφάλου κατά 60-70% και δίνονταν η δυνατό-

   Το έτος 1953, αποτέλεσε σταθµό για την εξέλιξη της σύγχρονης 
εφαρµοσµένης Καρδιοχειρουργικής. Ο John Gibbon Jr., µετά από 
ερευνητικές προσπάθειες µετά της συζύγου του, Mary Hopkinson, 
εµπνεύστηκε, δηµιούργησε και χρησιµοποίησε για πρώτη φορά, 
στις 6 Μάιου 1953 στη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α., την "Heart Lung 
Machine Model II" , συγκλείοντας επιτυχώς µια µεσοκολπική 
επικοινωνία, σε µια 18χρονη γυναίκα, την Cecelia Bavolek. Ο 
αρχικός, βέβαια, ενθουσιασµός µετριάστηκε, καθώς οι επόµενες 
δυο εγχειρήσεις µε την χρήση της συσκευής, δεν είχαν την ίδια 
έκβαση. Ο δρόµος, όµως, είχε ανοίξει… Λίγους µήνες αργότερα, 
ο John Kirklin, σε συνεργασία µε την "Mayo Clinic", τελειοποίησε 
την συσκευή του J. Gibbon Jr., δηµιουργώντας την "Mayo-Gibbon 
Screen Oxygenator", την οποία και πρωτοχρησιµοποίησε για την 
επιτυχή σύγκλειση VSD, στις 2 Μαΐου 1955. Παράλληλα, στις 14 
Ιουλίου 1954, ο Clarence Crafoord, στην Στοκχόλµη, αφαίρεσε 
επιτυχώς µύξωµα καρδιάς, χρησιµοποιώντας "Disc Oxygenator", 
που δηµιούργησε ο συνεργάτης του Ake Senning.

   Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι κανείς από τους 
εµπλεκόµενους σε καρδιοχειρουργικές "κλειστές" επεµβάσεις της 
περιόδου αυτής δεν ασχολήθηκε αποκλειστικά µε το αντικείµενο. 
Επρόκειτο για παιδοχειρουργούς όπως οι R. Gross και W. Potts, 
χειρουργούς θώρακος όπως οι R. Brock, Bailey, Harken, γενικούς 
χειρουργούς όπως οι A. Blalock και F. D' Allaines ή ακόµη και 
ορθοπεδικούς όπως ο W. Mercer στο Εδιµβούργο της Σκωτίας. 

Dr. W. G. Bigelow laid 
the ground-work for 
using hypothermia 
as a means to 
accomplish open-heart
surgery. His research 
on hibernation in 
groundhogs led to 
understanding of the 
effects of low 
temperature on
oxygen requirements.

Hypothermia

1940

Dr. F. John Lewis, assisted 
by Drs. Varco and Lillehei, 
performed the first 
successful operation 
within the human 
heart under direct vision. 
The surgeons used a 
Montgomery Ward sheep 
watering tank to cool the 
patient. This procedure 
initiated a new era of 
surgery under direct vision.

Direct vision - the first 
clinical application 
of hypothermia

1952

Dr. John H. Gibbon, Jr., 
developed the first 
heart-lung machine 
to be used successfully 
for an open heart
procedure. 
Dr. John Kirklin, in
conjuration with the 
Mayo Clinic and IBM, 
modified the machine,
creating in 1955 the 
‘‘Rolls Royce’’ of 
heart-lung machines.

Introduction of the 
heart-lung machine

1953

Ο J. Gibbon µε την 
Cecelia Bavolek
µερικά χρόνια 
αργότερα

Gross Well Technique 
Τυφλή µέθοδος σύγκλεισης ASD, 

δια µέσου χοάνης πλήρους αίµατος, 
ύψους 10εκ.

Τυφλή µέθοδος σύγκλεισης ASD 
κατά G. Marray. Συµπλησιαστικές 
ραφές από ωτίο σε ωτίο, 
δια του µεσοκολπικού ελλείµατος

Εγχείρηση Vineburg
Μία από τις πρώτες εγχειρήσεις
µε τη µέθοδο της 
επιφανειακής υποθερµίας.
Εµβάπτιση του ασθενή σε 
υδατόλουτρο 4º C υπό 
γενική αναισθησία. 

Η πρώτη εγχείριση µε χρήση 
της καρδιοπνευµονικής 
συσκευής "Heart Lung Machine 
Model II" στην 18χρονη 
Cecelia Bavolek 

"Many are the trysts I've had
With the mortals here,
Their bodies offered to my trust,
To cut and sew and maybe cure."

Poem by John Gibbon, Jr., 1960
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Πρώτη Περίοδος, των «κλειστών» επεµβάσεων 1949-1958

Montgomery Ward 
sheep watering tank
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revascularization.
Twelve years later, 
F. Mason Sones Jr.,
used angiography 
to confirm the success
of Vineburg’s operation 
on this patient.

1946
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without prolonged 
circulatory arrest.
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by Drs. Varco and Lillehei, 
performed the first 
successful operation 
within the human 
heart under direct vision. 
The surgeons used a 
Montgomery Ward sheep 
watering tank to cool the 
patient. This procedure 
initiated a new era of 
surgery under direct vision.

Direct vision - the first 
clinical application 
of hypothermia

1952

Dr. John H. Gibbon, Jr., 
developed the first 
heart-lung machine 
to be used successfully 
for an open heart
procedure. 
Dr. John Kirklin, in
conjuration with the 
Mayo Clinic and IBM, 
modified the machine,
creating in 1955 the 
‘‘Rolls Royce’’ of 
heart-lung machines.

Introduction of the 
heart-lung machine

1953

Ο J. Gibbon µε την 
Cecelia Bavolek
µερικά χρόνια 
αργότερα

Gross Well Technique 
Τυφλή µέθοδος σύγκλεισης ASD, 

δια µέσου χοάνης πλήρους αίµατος, 
ύψους 10εκ.

Τυφλή µέθοδος σύγκλεισης ASD 
κατά G. Marray. Συµπλησιαστικές 
ραφές από ωτίο σε ωτίο, 
δια του µεσοκολπικού ελλείµατος

Εγχείρηση Vineburg
Μία από τις πρώτες εγχειρήσεις
µε τη µέθοδο της 
επιφανειακής υποθερµίας.
Εµβάπτιση του ασθενή σε 
υδατόλουτρο 4º C υπό 
γενική αναισθησία. 

Η πρώτη εγχείριση µε χρήση 
της καρδιοπνευµονικής 
συσκευής "Heart Lung Machine 
Model II" στην 18χρονη 
Cecelia Bavolek 

"Many are the trysts I've had
With the mortals here,
Their bodies offered to my trust,
To cut and sew and maybe cure."

Poem by John Gibbon, Jr., 1960
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Montgomery Ward 
sheep watering tank
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   Η ζωή επιφύλασσε στον Ο. Wangensteen την χαρά να απολαµβάνει την 
άνοδο των µαθητών του… Το όνοµα του J. Lewis έχει καταγραφεί στην Ιατρι-
κή ιστορία ως το όνοµα του ανθρώπου που διενήργησε την πρώτη επιτυχή 
σύγκλειση ASD µε άµεση όραση, µε τη µέθοδο της επιφανειακής υποθερµίας. 
Η απόφαση που πήρε ο ίδιος, χρόνια πριν, όταν ως φοιτητής παρακολουθούσε 
την διάλεξη του Ο. Wangensteen, δεν τον απογοήτευσε… Άλλωστε και το 
timing αποδείχθηκε να λειτουργεί υπέρ του… Το σοβαρό πρόβληµα υγείας 
που αντιµετώπιζε ο C. W. Lillehei, ο οποίος υποβλήθηκε σε εγχείρηση 
αντιµετώπισης ενός ευρύτατου αριστερού λεµφαδενικού σαρκώµατος στον 
θώρακα και τον τράχηλο από τον Ο. Wangensteen, τον κράτησε για αρκετό 
διάστηµα εκτός πρακτικής άσκησης. Ο J. Lewis έπρεπε απλά να κάνει το µεγά-
λο βήµα… Η αλήθεια είναι πως ο ίδιος πίστευε πολύ στην ερευνητική εργασία 
του Wilfred Bigelow, για τη χρήση της επιφανειακής υποθερµίας. Ο τελευταίος, 
µε θητεία στην Βαλτιµόρη, δίπλα στον σπουδαίο A. Blalock, είχε πεισθεί πως 
η Χειρουργική δεν επρόκειτο να έχει εξέλιξη, πέραν των παρεµβάσεων στα 
µεγάλα αγγεία, εάν δεν δίνονταν στον Χειρουργό η δυνατότητα άµεσης 
όρασης της όποιας καρδιακής διαµαρτίας. Η µέθοδός του, άλλωστε, έµοιαζε 
πολλά υποσχόµενη. Εκτός από τον J. Lewis, και ο Charles Bailey στη Φιλαδέλ-
φεια είχε εγκαταλείψει την - δικής του έµπνευσης-, τυφλή «Doughnat 
Technique» και δήλωνε έτοιµος για την εφαρµογή της επιφανειακής υποθερ-
µίας… 

   Πρώτος δοκίµασε την τεχνική της επιφανειακής υποθερµίας, ο C. Bailey, 
επιχειρώντας τη σύγκλειση ASD σε γυναίκα 30 ετών, στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο «Hahnemann» της Φιλαδέλφεια. Με τη θερµοκρασία στους 27° C, 
ο C. Bailey κατάφερε µεν να επιτύχει τη σύγκλειση του ελλείµµατος σε 6' 
λεπτά, όµως µε την απελευθέρωση των κοίλων φλεβών, η ασθενής κατέληξε 
από κοιλιακή µαρµαρυγή και εµβολή αέρος στα στεφανιαία. Το ηµερολόγιο 
έδειχνε 29 Αυγούστου 1952… 

   Τα νέα δεν είχαν προλάβει να φτάσουν καν στο Πανεπιστήµιο της Μινεσσό-
τα, όταν ο J. Lewis αποφάσιζε να δοκιµαστεί στην ίδια τεχνική. Βοηθούµενος 
από τους R. Varco και C. W. Lillehei, κατάφερε µετά από επιτυχή εγχείρηση και 
11 ηµερών νοσηλεία να στείλει την πεντάχρονη Jacqueline Johnson στο σπίτι 
της… Το ηµερολόγιο έδειχνε 2 Σεπτεµβρίου 1952… Λίγες ηµέρες αργότερα, 
το πορτρέτο της µικρής J. Johnson γίνονταν πρωτοσέλιδο –και θα παρέµενε 
για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα-, ενώ το µέχρι τότε «άσηµο» Πανεπιστήµιο 
της Minnesota µετατρέπονταν σε πόλο έλξης επίδοξων Καρδιοχειρουργών, µε 
τον Ο. Wangensteen να φιλοδοξεί ακόµη και ένα βραβείο Νόµπελ για το τµή-
µα του. Και δεν ήταν µόνο αυτό… Ο απογοητευµένος W. Bigelow, που έχασε, 
κυριολεκτικά µέσα από τα χέρια του, την ευκαιρία να γράψει τις πρώτες αρά-
δες στην σελίδα της «ανοιχτής» Καρδιοχειρουργικής που µέχρι πρότεινος ήταν 
tabula rasa, συνεχάρηκε τον J. Lewis, αποδεχόµενος την «ήττα» του… 

   Σε αντίθεση µε τον J. Gibbon, που δεν έµοιαζε έτοιµος για µια τέτοια απο-
δοχή… Στη βάση του, στο «Jefferson Medical College», οι ερευνητικές προ-
σπάθειες για τη χρήση της «Heart–Lung Machine», συνεχίζονταν µε αµείωτο 
ρυθµό… Και µάλιστα, µε καλύτερους όρους, καθόσον ο T. Watson, διευθυντής 
της ΙΒΜ υποστήριζε οικονοµικά και τεχνολογικά τις έρευνες. Το 1952, ειδικά 
µετά την επιτυχία του J. Lewis, η σκέψη εφαρµογής της συσκευής σε ασθενή 
είχε πια ωριµάσει. Ο J. Gibbon ήταν έτοιµος να επιχειρήσει την σύγκλειση 
ενός ASD σε ένα ετοιµοθάνατο βρέφος 15 µηνών. Και το έκανε… Δυστυχώς, 
ανεπιτυχώς, καθώς το βρέφος κατέληξε από λάθος διάγνωση… Επρόκειτο για 
PDA, παθολογία που θεραπευόταν από το 1938 µε την εγχείρηση Gross…

   Ένα χρόνο αργότερα, ήταν πια η ώρα του J. Gibbon... Το ηµερολόγιο έδει-
χνε 6 Μαϊου 1953… Η επιτυχής αντιµετώπιση της ασθενούς C. Bavolec, µετά

   Αυτό το ανυπέρβλητο πάθος του για την έρευνα, ο O. Wangensteen φρόντι-
ζε συνεχώς να το µεταλαµπαδεύει σε επίδοξους Ιατρούς, δίνοντας διαλέξεις 
σε Ιατρικές Σχολές της χώρας. Το 1938, σε µια τέτοια διάλεξη στην Ιατρική 
Σχολή της Minnesota, φέρεται να µιλά επί δύο ολόκληρες ώρες, χωρίς κείµε-
νο, αναλύοντας τα πειραµατικά του πρωτόκολλα και εµπνέοντας στο νεαρό 
κοινό του την Ιατρική του µέλλοντος. Δίπλα του, στέκονταν ο στενός συνεργά-
της του Clarence Dennis. Την ηµέρα εκείνη, ανάµεσα στο πολυπληθές ακρο-
ατήριο του O. Wangensteen, βρίσκονταν δυο από τους αριστούχους τελειό-
φοιτους της Σχολής, φίλοι µεταξύ τους, οι οποίοι παρακολουθούσαν την διά-
λεξη ως µαγεµένοι. Το είχαν αποφασίσει. Ο O. Wangensteen έπρεπε να είναι 
ο άνθρωπος που θα τους εκπαιδεύσει. Τα ονόµατά τους ήταν John Lewis και 
ο Walton C. Lillehei…

   Δίπλα στον O. Wangensteen, ο στενός του συνεργάτης C. Dennis δεν άργη-
σε να γίνει πρωταγωνιστής στο δικό του ευφάνταστο σενάριο ζωής… Λίγα 
µόλις χρόνια αργότερα, θα ήταν ο πρώτος Χειρουργός στην Ιατρική ιστορία 
που θα επιχειρούσε επέµβαση «ανοιχτής» καρδιάς µε άµεση όραση… 
Επρόκειτο για µια σύγκλειση ενός δευτερογενούς ASD… Όλα ξεκίνησαν το 
1946, όταν ο C. Dennis επισκέφτηκε τον J. Gibbon στη Φιλαδέλφεια. Ο τε-
λευταίος πειραµατίζονταν από τις αρχές της δεκαετίας του '40 στην προοπτική 
δηµιουργίας καρδιοπνευµονικής συσκευής και µαθαίνοντας για την επιθυµία 
του C. Dennis να συνεργαστεί µαζί του, φέρεται να είπε, «…αφού υπάρχει και 
ένας δεύτερος που πιστεύει στη συσκευή, τώρα πλέον δε θα µε λένε τρελό…». 
Προφανώς, ο J. Gibbon είχε βιαστεί να ενθουσιαστεί µε αυτή την επίσκεψη… 
Κατά την αποχώρησή του, ο C. Dennis υπέκλεψε τα βιοµηχανικά σχέδια του 
J. Gibbon και γυρίζοντας στη Minnesota προχώρησε στην κατασκευή της 
δικής του πρωτότυπης συσκευής…

   Η ιστορία, άλλωστε, επαναλαµβάνεται… Κάτι ανάλογο, είχε συµβεί και µε 
τον C. Crafoord, το 1944… Ο ίδιος, µετά από επίσκεψή του στο Harvard της 
Βοστόνης, υπέκλεψε πειραµατικό πρωτόκολλο του R. Gross, προχωρώντας 
στην διενέργεια της πρώτης επιτυχούς εγχείρηση Coarctation… Λέγεται, πως 
ο R. Gross, έκτοτε, δεν επέτρεψε ξανά επίσκεψη ξένου Ιατρού στην κλινική 
του... 

   Ωστόσο, ο C. Dennis δεν υπήρξε το ίδιο τυχερός µε τον C. Crafoord... Mετά 
από πέντε χρόνια ερευνών, βοηθούµενος από τον έµπειρο σε «κλειστές» 
εγχειρήσεις καρδιάς R. Varco, αποφάσισε να χειρουργήσει την µικρή P. 
Anderson, παραµονή των έκτων γενεθλίων της. Το παιδί είχε διαγνωστεί µε 
Secundum ASD, όµως, ατυχώς, το εύρηµα ήταν Primum ASD, µια παθολογία 
εν πολλοίς άγνωστη για την εποχή… Η µικρή ασθενής κατέληξε, παρά την κατά 
άλλα καλή πορεία της εγχείρησης, µε βασικότερο δεδοµένο το γεγονός ότι η 
συσκευή του C. Dennis λειτούργησε άψογα. Το ηµερολόγιο έδειχνε 6 Απριλίου 
1951… Λίγες ηµέρες αργότερα, στις 31 Μαϊου 1951, ο C. Dennis θέλησε να 
δοκιµάσει και να δοκιµαστεί εκ νέου. Αυτή την φορά, ασθενής ήταν η S. 
Judge, µόλις δυο ετών, η οποία είχε διαγνωστεί σωστά. Η επιτυχία έµοιαζε 
να είναι κοντά… Όµως και πάλι, η τύχη δεν θέλησε να χαµογελάσει στον C. 
Dennis… Ένας εκ των τεσσάρων Τεχνικών που ήταν υπεύθυνοι για την καρ-
διοπνευµονική συσκευή του, επηρεασµένος από µια ίωση που τον ταλαιπω-
ρούσε, λησµόνησε να ενεργοποιήσει το «fail-safe circuit», µε αποτέλεσµα η S. 
Judge να οδηγηθεί σε τραγικό θάνατο, καθώς φυσαλίδες αέρα εισχώρησαν 
στην κυκλοφορία του αίµατος της… Ο C. Dennis δεν χρειαζόταν να δει κάτι 
άλλο… Απογοητευµένος, αποφάσισε να εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια. 
Αγόρασε την συσκευή του και αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη… Τα χρήµατα 
αυτής της αγοράς θα διατίθονταν λίγο αργότερα, από τον Ο. Wangensteen, 
ώστε να υποστηριχθεί η έρευνα του C. W. Lillehei… 
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Οι ιατροί C. Walton Lillehei, F. John Lewis και Owen H. Wangesteen

Στιγµιότυπο από την αίθουσα 706 του Νοσοκοµείου 
John Hopkins της Βαλτιµόρης που αφορά την διενέργεια 

ουτου 2  κατά σειρά Blalock-Taussig shunt. Έχει ληφθεί στις 
3 Φεβρουαρίου 1945 και διακρίνονται οι A. Blalock, 
αριστερά, σκυµµένος στο χειρουργικό πεδίο και ο D. Cooley, 
απέναντι, ως πρώτος βοηθός. Να σηµειωθεί ότι η περίπτωση 
αυτή ήταν η πρώτη µακροπρόθεσµα επιτυχής 

Vivien T. Thomas

από υποστήριξη της κυκλοφορίας της µε την συσκευή του για 26 ολόκληρα 
λεπτά, επισκίασε τη µέθοδο της επιφανειακής υποθερµίας, αφήνοντας τερά-
στιες υποσχέσεις για το µέλλον. Ένα µέλλον, που δε θα γραφόταν από τον ίδιο 
τον J. Gibbon, όµως, καθώς οι δύο επόµενες εφαρµογές της συσκευής δεν 
έτυχαν ανάλογης επιτυχίας… Η πρώτη, σε πεντάχρονο κορίτσι µε ASD, που 
παρουσίασε ανακοπή πριν την έναρξη υποστήριξης και κατέληξε µετά από τέσ-
σερις ώρες µαλάξεων… Η δεύτερη, σε επίσης πεντάχρονη ασθενή όπου είχε 
προηγηθεί λάθος διάγνωση, καθώς η επιχειρούµενη σύγκλειση ASD ανέδειξε 
VSD και PDA, µε αποτέλεσµα να µην επιχειρηθεί καµιά διόρθωση. Μετά τις 
δύο τελευταίες αποτυχίες, τον Ιούλιο του 1953, ο J. Gibbon αποφάσισε να 
διακόψει κάθε χρήση της συσκευής που δηµιούργησε και, έκτοτε, δεν διενήρ-
γησε ποτέ ξανά εγχείρηση «ανοιχτής» καρδιάς. Ήταν µόλις 50 ετών… Η στάση 
του αυτή, έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους κακεντρεχείς να επισηµάνουν πως, 
«…εάν δεν υπήρχε η µηχανή του, κανείς ίσως να µη θυµόταν την επιστηµονική 
παρουσία του J. Gibbon…». 

   Πίσω στη Minnesota, ο J. Lewis, απολαµβάνοντας την επιτυχία του, ανέβαζε 
τον πήχυ πιο ψηλά… Στις αρχές του 1954, είχε βαλθεί να αντιµετωπίσει την 
σύγκλειση VSD µε επιφανειακή υποθερµία, παρά τις αµφιβολίες του στενού 
του φίλου και συνεργάτη C. W. Lillehei. Σε απάντηση, ο J. Lewis έφερνε ένα 
σηµαντικό πλεονέκτηµα: το γεγονός ότι στην βιβλιογραφία, υπήρχε δηµοσιευ-
µένη η χειρουργική αντιµετώπιση VSD µε επιφανειακή υποθερµία, σε ένα 
15χρονο κορίτσι, από τον C. Bailey, στις 3 Μαρτίου 1953. Η δηµοσίευση, 
ωστόσο, δεν περιελάµβανε λεπτοµέρειες για την τεχνική σύγκλεισης ή τη 
µεσοπρόθεσµη έκβαση, ενισχύοντας το κλίµα αµφισβήτησης. Ο J. Lewis δεν 
έµοιαζε να πτοείται… Με την άδεια του Ο. Wangensteen, επιχείρησε την προ-
σπάθεια. Και µάλιστα δυο φορές… Την πρώτη, η διάγνωση αποδείχθηκε πιο 
περίπλοκη και το παιδί κατέληξε στο χειρουργικό τραπέζι… Στη δεύτερη, η 
διάγνωση ήταν σωστή, αλλά το αποτέλεσµα ήταν το ίδιο… Συγκλονισµένος 
από την αποτυχία, ο J. Lewis πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει την 
Kαρδιοχειρουργική... Ακριβώς όπως έκανε και ο J. Gibbon…  

Η ώρα του C. W. Lillehei και της τεχνικής Cross Circulation είχε φτάσει…
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ιστορία της Ιατρικής –αδιαµφισβήτητα και άλλων Επιστηµών- βρίθει 
από περιπτώσεις ιδιοφυών προσωπικοτήτων, οι οποίες διαδραµάτισαν 
έναν εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη της επιστήµης, ενίοτε 

προσδιορίζοντας τις συνεταγµένες µελλοντικών ανακαλύψεων, χωρίς ωστόσο 
να εκτεθούν ποτέ στο φως της δηµοσιότητας ή της αναγνώρισης. Οι «προβο-
λείς» που στερήθηκαν, έµελλε να τους «φωτίσουν» χρόνια αργότερα και η 
αποκατάσταση της «χαµένης» συµβολής τους να έρθει, αργά µεν, αλλά χωρίς 
να µειώνει στο ελάχιστο την αξία της συµβολής τους. 

   Μια τέτοια περίπτωση ήταν ο Αφροαµερικανός Vivien Thomas. Το 1930, 
νεαρός σε ηλικία, εγκατέλειψε το κολλέγιο και επέλεξε να εργαστεί ως βοη-
θός πειραµατικού εργαστηρίου δίπλα στον A. Blalock. Ευτύχησε να παίξει ένα 
σηµαντικό ρόλο σε πειράµατα διενέργειας του Blalock – Taussig Shunt και 
ήταν εµπνευστής πολλών εργαλείων χρήσιµων για την αναστόµωση. Στις 19 
Νοεµβρίου του 1944 πήρε ενεργό µέρος στην πρώτη εγχείρηση επί ασθενούς 
ευρισκόµενος πίσω από τον A. Blalock, δίνοντας πολύτιµες συµβουλές για την 
τεχνική διενέργειας της αναστόµωσης. Η εγχείρηση πραγµατοποιήθηκε στην E. 
Saxon, 3 ετών, που ωστόσο έγινε και πάλι κυανωτική λίγους µήνες αργότερα 
και κατέληξε, µετά τη διενέργεια δεύτερου Shunt στην απέναντι πλευρά, λίγο 
µετά το χειρουργείο. Οι συνολικές αποτυχίες στα πρώτα εβδοµήντα περιστα-
τικά µε B-T Shunt ήταν δεκατέσσερις. Ο V. Thomas, εργάστηκε ως επιµελη-
τής του εργαστηρίου για 35 ολόκληρα χρόνια και αποτέλεσε έναν πολύτιµο 
συνεργάτη του A. Blalock σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. 

   Μια άλλη περίπτωση, υπήρξε και ο Owen Wangensteen, γιος αγρότη Νορ-
βηγού µετανάστη στις Η.Π.Α., κορυφαίος φοιτητής της Ιατρικής Σχολής της 
Minnesota, ενός άσηµου Πανεπιστηµίου του οποίου η Διευθυντική θέση της 
Χειρουργικής Κλινικής στα 1926 παρέµενε, από έλλειψη ενδιαφέροντος, κενή. 
Προσηλωµένος στην έρευνα, ο O. Wangensteen κατέλαβε τη θέση και επιδό-
θηκε στην προσέλκυση νεαρών, φιλόδοξων και προικισµένων Χειρουργών 
που µοιράζονταν το ίδιο πάθος. Ένας από αυτούς υπήρξε και ο Robert Gross, 
ο οποίος όµως –δυστυχώς για τον O. Wangensteen- δεν κατάφερε τελικά να 
συµπεριληφθεί στην οµάδα, λόγω αδυναµίας κάλυψης του συµβολαίου του, µε 
αποτέλεσµα να οδηγηθεί στο «Children's Hospital» της Βοστόνης. Ευτυχώς, 
όπως αποδείχθηκε για τον ίδιο, καθώς εκεί µεγαλούργησε, ανοίγοντας 
αργότερα την αυλαία της «κλειστής» Καρδιοχειρουργικής… 

H

W. Bigelow

O C. Dennis και 
η πρωτότυπη Heart-lung machine
που ο ίδιος κατασκεύασε

O C. Dennis και 
η πρωτότυπη Heart-lung machine
που ο ίδιος κατασκεύασε
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   Η ζωή επιφύλασσε στον Ο. Wangensteen την χαρά να απολαµβάνει την 
άνοδο των µαθητών του… Το όνοµα του J. Lewis έχει καταγραφεί στην Ιατρι-
κή ιστορία ως το όνοµα του ανθρώπου που διενήργησε την πρώτη επιτυχή 
σύγκλειση ASD µε άµεση όραση, µε τη µέθοδο της επιφανειακής υποθερµίας. 
Η απόφαση που πήρε ο ίδιος, χρόνια πριν, όταν ως φοιτητής παρακολουθούσε 
την διάλεξη του Ο. Wangensteen, δεν τον απογοήτευσε… Άλλωστε και το 
timing αποδείχθηκε να λειτουργεί υπέρ του… Το σοβαρό πρόβληµα υγείας 
που αντιµετώπιζε ο C. W. Lillehei, ο οποίος υποβλήθηκε σε εγχείρηση 
αντιµετώπισης ενός ευρύτατου αριστερού λεµφαδενικού σαρκώµατος στον 
θώρακα και τον τράχηλο από τον Ο. Wangensteen, τον κράτησε για αρκετό 
διάστηµα εκτός πρακτικής άσκησης. Ο J. Lewis έπρεπε απλά να κάνει το µεγά-
λο βήµα… Η αλήθεια είναι πως ο ίδιος πίστευε πολύ στην ερευνητική εργασία 
του Wilfred Bigelow, για τη χρήση της επιφανειακής υποθερµίας. Ο τελευταίος, 
µε θητεία στην Βαλτιµόρη, δίπλα στον σπουδαίο A. Blalock, είχε πεισθεί πως 
η Χειρουργική δεν επρόκειτο να έχει εξέλιξη, πέραν των παρεµβάσεων στα 
µεγάλα αγγεία, εάν δεν δίνονταν στον Χειρουργό η δυνατότητα άµεσης 
όρασης της όποιας καρδιακής διαµαρτίας. Η µέθοδός του, άλλωστε, έµοιαζε 
πολλά υποσχόµενη. Εκτός από τον J. Lewis, και ο Charles Bailey στη Φιλαδέλ-
φεια είχε εγκαταλείψει την - δικής του έµπνευσης-, τυφλή «Doughnat 
Technique» και δήλωνε έτοιµος για την εφαρµογή της επιφανειακής υποθερ-
µίας… 

   Πρώτος δοκίµασε την τεχνική της επιφανειακής υποθερµίας, ο C. Bailey, 
επιχειρώντας τη σύγκλειση ASD σε γυναίκα 30 ετών, στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο «Hahnemann» της Φιλαδέλφεια. Με τη θερµοκρασία στους 27° C, 
ο C. Bailey κατάφερε µεν να επιτύχει τη σύγκλειση του ελλείµµατος σε 6' 
λεπτά, όµως µε την απελευθέρωση των κοίλων φλεβών, η ασθενής κατέληξε 
από κοιλιακή µαρµαρυγή και εµβολή αέρος στα στεφανιαία. Το ηµερολόγιο 
έδειχνε 29 Αυγούστου 1952… 

   Τα νέα δεν είχαν προλάβει να φτάσουν καν στο Πανεπιστήµιο της Μινεσσό-
τα, όταν ο J. Lewis αποφάσιζε να δοκιµαστεί στην ίδια τεχνική. Βοηθούµενος 
από τους R. Varco και C. W. Lillehei, κατάφερε µετά από επιτυχή εγχείρηση και 
11 ηµερών νοσηλεία να στείλει την πεντάχρονη Jacqueline Johnson στο σπίτι 
της… Το ηµερολόγιο έδειχνε 2 Σεπτεµβρίου 1952… Λίγες ηµέρες αργότερα, 
το πορτρέτο της µικρής J. Johnson γίνονταν πρωτοσέλιδο –και θα παρέµενε 
για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα-, ενώ το µέχρι τότε «άσηµο» Πανεπιστήµιο 
της Minnesota µετατρέπονταν σε πόλο έλξης επίδοξων Καρδιοχειρουργών, µε 
τον Ο. Wangensteen να φιλοδοξεί ακόµη και ένα βραβείο Νόµπελ για το τµή-
µα του. Και δεν ήταν µόνο αυτό… Ο απογοητευµένος W. Bigelow, που έχασε, 
κυριολεκτικά µέσα από τα χέρια του, την ευκαιρία να γράψει τις πρώτες αρά-
δες στην σελίδα της «ανοιχτής» Καρδιοχειρουργικής που µέχρι πρότεινος ήταν 
tabula rasa, συνεχάρηκε τον J. Lewis, αποδεχόµενος την «ήττα» του… 

   Σε αντίθεση µε τον J. Gibbon, που δεν έµοιαζε έτοιµος για µια τέτοια απο-
δοχή… Στη βάση του, στο «Jefferson Medical College», οι ερευνητικές προ-
σπάθειες για τη χρήση της «Heart–Lung Machine», συνεχίζονταν µε αµείωτο 
ρυθµό… Και µάλιστα, µε καλύτερους όρους, καθόσον ο T. Watson, διευθυντής 
της ΙΒΜ υποστήριζε οικονοµικά και τεχνολογικά τις έρευνες. Το 1952, ειδικά 
µετά την επιτυχία του J. Lewis, η σκέψη εφαρµογής της συσκευής σε ασθενή 
είχε πια ωριµάσει. Ο J. Gibbon ήταν έτοιµος να επιχειρήσει την σύγκλειση 
ενός ASD σε ένα ετοιµοθάνατο βρέφος 15 µηνών. Και το έκανε… Δυστυχώς, 
ανεπιτυχώς, καθώς το βρέφος κατέληξε από λάθος διάγνωση… Επρόκειτο για 
PDA, παθολογία που θεραπευόταν από το 1938 µε την εγχείρηση Gross…

   Ένα χρόνο αργότερα, ήταν πια η ώρα του J. Gibbon... Το ηµερολόγιο έδει-
χνε 6 Μαϊου 1953… Η επιτυχής αντιµετώπιση της ασθενούς C. Bavolec, µετά

   Αυτό το ανυπέρβλητο πάθος του για την έρευνα, ο O. Wangensteen φρόντι-
ζε συνεχώς να το µεταλαµπαδεύει σε επίδοξους Ιατρούς, δίνοντας διαλέξεις 
σε Ιατρικές Σχολές της χώρας. Το 1938, σε µια τέτοια διάλεξη στην Ιατρική 
Σχολή της Minnesota, φέρεται να µιλά επί δύο ολόκληρες ώρες, χωρίς κείµε-
νο, αναλύοντας τα πειραµατικά του πρωτόκολλα και εµπνέοντας στο νεαρό 
κοινό του την Ιατρική του µέλλοντος. Δίπλα του, στέκονταν ο στενός συνεργά-
της του Clarence Dennis. Την ηµέρα εκείνη, ανάµεσα στο πολυπληθές ακρο-
ατήριο του O. Wangensteen, βρίσκονταν δυο από τους αριστούχους τελειό-
φοιτους της Σχολής, φίλοι µεταξύ τους, οι οποίοι παρακολουθούσαν την διά-
λεξη ως µαγεµένοι. Το είχαν αποφασίσει. Ο O. Wangensteen έπρεπε να είναι 
ο άνθρωπος που θα τους εκπαιδεύσει. Τα ονόµατά τους ήταν John Lewis και 
ο Walton C. Lillehei…

   Δίπλα στον O. Wangensteen, ο στενός του συνεργάτης C. Dennis δεν άργη-
σε να γίνει πρωταγωνιστής στο δικό του ευφάνταστο σενάριο ζωής… Λίγα 
µόλις χρόνια αργότερα, θα ήταν ο πρώτος Χειρουργός στην Ιατρική ιστορία 
που θα επιχειρούσε επέµβαση «ανοιχτής» καρδιάς µε άµεση όραση… 
Επρόκειτο για µια σύγκλειση ενός δευτερογενούς ASD… Όλα ξεκίνησαν το 
1946, όταν ο C. Dennis επισκέφτηκε τον J. Gibbon στη Φιλαδέλφεια. Ο τε-
λευταίος πειραµατίζονταν από τις αρχές της δεκαετίας του '40 στην προοπτική 
δηµιουργίας καρδιοπνευµονικής συσκευής και µαθαίνοντας για την επιθυµία 
του C. Dennis να συνεργαστεί µαζί του, φέρεται να είπε, «…αφού υπάρχει και 
ένας δεύτερος που πιστεύει στη συσκευή, τώρα πλέον δε θα µε λένε τρελό…». 
Προφανώς, ο J. Gibbon είχε βιαστεί να ενθουσιαστεί µε αυτή την επίσκεψη… 
Κατά την αποχώρησή του, ο C. Dennis υπέκλεψε τα βιοµηχανικά σχέδια του 
J. Gibbon και γυρίζοντας στη Minnesota προχώρησε στην κατασκευή της 
δικής του πρωτότυπης συσκευής…

   Η ιστορία, άλλωστε, επαναλαµβάνεται… Κάτι ανάλογο, είχε συµβεί και µε 
τον C. Crafoord, το 1944… Ο ίδιος, µετά από επίσκεψή του στο Harvard της 
Βοστόνης, υπέκλεψε πειραµατικό πρωτόκολλο του R. Gross, προχωρώντας 
στην διενέργεια της πρώτης επιτυχούς εγχείρηση Coarctation… Λέγεται, πως 
ο R. Gross, έκτοτε, δεν επέτρεψε ξανά επίσκεψη ξένου Ιατρού στην κλινική 
του... 

   Ωστόσο, ο C. Dennis δεν υπήρξε το ίδιο τυχερός µε τον C. Crafoord... Mετά 
από πέντε χρόνια ερευνών, βοηθούµενος από τον έµπειρο σε «κλειστές» 
εγχειρήσεις καρδιάς R. Varco, αποφάσισε να χειρουργήσει την µικρή P. 
Anderson, παραµονή των έκτων γενεθλίων της. Το παιδί είχε διαγνωστεί µε 
Secundum ASD, όµως, ατυχώς, το εύρηµα ήταν Primum ASD, µια παθολογία 
εν πολλοίς άγνωστη για την εποχή… Η µικρή ασθενής κατέληξε, παρά την κατά 
άλλα καλή πορεία της εγχείρησης, µε βασικότερο δεδοµένο το γεγονός ότι η 
συσκευή του C. Dennis λειτούργησε άψογα. Το ηµερολόγιο έδειχνε 6 Απριλίου 
1951… Λίγες ηµέρες αργότερα, στις 31 Μαϊου 1951, ο C. Dennis θέλησε να 
δοκιµάσει και να δοκιµαστεί εκ νέου. Αυτή την φορά, ασθενής ήταν η S. 
Judge, µόλις δυο ετών, η οποία είχε διαγνωστεί σωστά. Η επιτυχία έµοιαζε 
να είναι κοντά… Όµως και πάλι, η τύχη δεν θέλησε να χαµογελάσει στον C. 
Dennis… Ένας εκ των τεσσάρων Τεχνικών που ήταν υπεύθυνοι για την καρ-
διοπνευµονική συσκευή του, επηρεασµένος από µια ίωση που τον ταλαιπω-
ρούσε, λησµόνησε να ενεργοποιήσει το «fail-safe circuit», µε αποτέλεσµα η S. 
Judge να οδηγηθεί σε τραγικό θάνατο, καθώς φυσαλίδες αέρα εισχώρησαν 
στην κυκλοφορία του αίµατος της… Ο C. Dennis δεν χρειαζόταν να δει κάτι 
άλλο… Απογοητευµένος, αποφάσισε να εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια. 
Αγόρασε την συσκευή του και αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη… Τα χρήµατα 
αυτής της αγοράς θα διατίθονταν λίγο αργότερα, από τον Ο. Wangensteen, 
ώστε να υποστηριχθεί η έρευνα του C. W. Lillehei… 
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Οι ιατροί C. Walton Lillehei, F. John Lewis και Owen H. Wangesteen

Στιγµιότυπο από την αίθουσα 706 του Νοσοκοµείου 
John Hopkins της Βαλτιµόρης που αφορά την διενέργεια 

ουτου 2  κατά σειρά Blalock-Taussig shunt. Έχει ληφθεί στις 
3 Φεβρουαρίου 1945 και διακρίνονται οι A. Blalock, 
αριστερά, σκυµµένος στο χειρουργικό πεδίο και ο D. Cooley, 
απέναντι, ως πρώτος βοηθός. Να σηµειωθεί ότι η περίπτωση 
αυτή ήταν η πρώτη µακροπρόθεσµα επιτυχής 

Vivien T. Thomas

από υποστήριξη της κυκλοφορίας της µε την συσκευή του για 26 ολόκληρα 
λεπτά, επισκίασε τη µέθοδο της επιφανειακής υποθερµίας, αφήνοντας τερά-
στιες υποσχέσεις για το µέλλον. Ένα µέλλον, που δε θα γραφόταν από τον ίδιο 
τον J. Gibbon, όµως, καθώς οι δύο επόµενες εφαρµογές της συσκευής δεν 
έτυχαν ανάλογης επιτυχίας… Η πρώτη, σε πεντάχρονο κορίτσι µε ASD, που 
παρουσίασε ανακοπή πριν την έναρξη υποστήριξης και κατέληξε µετά από τέσ-
σερις ώρες µαλάξεων… Η δεύτερη, σε επίσης πεντάχρονη ασθενή όπου είχε 
προηγηθεί λάθος διάγνωση, καθώς η επιχειρούµενη σύγκλειση ASD ανέδειξε 
VSD και PDA, µε αποτέλεσµα να µην επιχειρηθεί καµιά διόρθωση. Μετά τις 
δύο τελευταίες αποτυχίες, τον Ιούλιο του 1953, ο J. Gibbon αποφάσισε να 
διακόψει κάθε χρήση της συσκευής που δηµιούργησε και, έκτοτε, δεν διενήρ-
γησε ποτέ ξανά εγχείρηση «ανοιχτής» καρδιάς. Ήταν µόλις 50 ετών… Η στάση 
του αυτή, έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους κακεντρεχείς να επισηµάνουν πως, 
«…εάν δεν υπήρχε η µηχανή του, κανείς ίσως να µη θυµόταν την επιστηµονική 
παρουσία του J. Gibbon…». 

   Πίσω στη Minnesota, ο J. Lewis, απολαµβάνοντας την επιτυχία του, ανέβαζε 
τον πήχυ πιο ψηλά… Στις αρχές του 1954, είχε βαλθεί να αντιµετωπίσει την 
σύγκλειση VSD µε επιφανειακή υποθερµία, παρά τις αµφιβολίες του στενού 
του φίλου και συνεργάτη C. W. Lillehei. Σε απάντηση, ο J. Lewis έφερνε ένα 
σηµαντικό πλεονέκτηµα: το γεγονός ότι στην βιβλιογραφία, υπήρχε δηµοσιευ-
µένη η χειρουργική αντιµετώπιση VSD µε επιφανειακή υποθερµία, σε ένα 
15χρονο κορίτσι, από τον C. Bailey, στις 3 Μαρτίου 1953. Η δηµοσίευση, 
ωστόσο, δεν περιελάµβανε λεπτοµέρειες για την τεχνική σύγκλεισης ή τη 
µεσοπρόθεσµη έκβαση, ενισχύοντας το κλίµα αµφισβήτησης. Ο J. Lewis δεν 
έµοιαζε να πτοείται… Με την άδεια του Ο. Wangensteen, επιχείρησε την προ-
σπάθεια. Και µάλιστα δυο φορές… Την πρώτη, η διάγνωση αποδείχθηκε πιο 
περίπλοκη και το παιδί κατέληξε στο χειρουργικό τραπέζι… Στη δεύτερη, η 
διάγνωση ήταν σωστή, αλλά το αποτέλεσµα ήταν το ίδιο… Συγκλονισµένος 
από την αποτυχία, ο J. Lewis πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει την 
Kαρδιοχειρουργική... Ακριβώς όπως έκανε και ο J. Gibbon…  

Η ώρα του C. W. Lillehei και της τεχνικής Cross Circulation είχε φτάσει…

Πρώτη Περίοδος, των «κλειστών» επεµβάσεων 1949-1958

ιστορία της Ιατρικής –αδιαµφισβήτητα και άλλων Επιστηµών- βρίθει 
από περιπτώσεις ιδιοφυών προσωπικοτήτων, οι οποίες διαδραµάτισαν 
έναν εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη της επιστήµης, ενίοτε 

προσδιορίζοντας τις συνεταγµένες µελλοντικών ανακαλύψεων, χωρίς ωστόσο 
να εκτεθούν ποτέ στο φως της δηµοσιότητας ή της αναγνώρισης. Οι «προβο-
λείς» που στερήθηκαν, έµελλε να τους «φωτίσουν» χρόνια αργότερα και η 
αποκατάσταση της «χαµένης» συµβολής τους να έρθει, αργά µεν, αλλά χωρίς 
να µειώνει στο ελάχιστο την αξία της συµβολής τους. 

   Μια τέτοια περίπτωση ήταν ο Αφροαµερικανός Vivien Thomas. Το 1930, 
νεαρός σε ηλικία, εγκατέλειψε το κολλέγιο και επέλεξε να εργαστεί ως βοη-
θός πειραµατικού εργαστηρίου δίπλα στον A. Blalock. Ευτύχησε να παίξει ένα 
σηµαντικό ρόλο σε πειράµατα διενέργειας του Blalock – Taussig Shunt και 
ήταν εµπνευστής πολλών εργαλείων χρήσιµων για την αναστόµωση. Στις 19 
Νοεµβρίου του 1944 πήρε ενεργό µέρος στην πρώτη εγχείρηση επί ασθενούς 
ευρισκόµενος πίσω από τον A. Blalock, δίνοντας πολύτιµες συµβουλές για την 
τεχνική διενέργειας της αναστόµωσης. Η εγχείρηση πραγµατοποιήθηκε στην E. 
Saxon, 3 ετών, που ωστόσο έγινε και πάλι κυανωτική λίγους µήνες αργότερα 
και κατέληξε, µετά τη διενέργεια δεύτερου Shunt στην απέναντι πλευρά, λίγο 
µετά το χειρουργείο. Οι συνολικές αποτυχίες στα πρώτα εβδοµήντα περιστα-
τικά µε B-T Shunt ήταν δεκατέσσερις. Ο V. Thomas, εργάστηκε ως επιµελη-
τής του εργαστηρίου για 35 ολόκληρα χρόνια και αποτέλεσε έναν πολύτιµο 
συνεργάτη του A. Blalock σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. 

   Μια άλλη περίπτωση, υπήρξε και ο Owen Wangensteen, γιος αγρότη Νορ-
βηγού µετανάστη στις Η.Π.Α., κορυφαίος φοιτητής της Ιατρικής Σχολής της 
Minnesota, ενός άσηµου Πανεπιστηµίου του οποίου η Διευθυντική θέση της 
Χειρουργικής Κλινικής στα 1926 παρέµενε, από έλλειψη ενδιαφέροντος, κενή. 
Προσηλωµένος στην έρευνα, ο O. Wangensteen κατέλαβε τη θέση και επιδό-
θηκε στην προσέλκυση νεαρών, φιλόδοξων και προικισµένων Χειρουργών 
που µοιράζονταν το ίδιο πάθος. Ένας από αυτούς υπήρξε και ο Robert Gross, 
ο οποίος όµως –δυστυχώς για τον O. Wangensteen- δεν κατάφερε τελικά να 
συµπεριληφθεί στην οµάδα, λόγω αδυναµίας κάλυψης του συµβολαίου του, µε 
αποτέλεσµα να οδηγηθεί στο «Children's Hospital» της Βοστόνης. Ευτυχώς, 
όπως αποδείχθηκε για τον ίδιο, καθώς εκεί µεγαλούργησε, ανοίγοντας 
αργότερα την αυλαία της «κλειστής» Καρδιοχειρουργικής… 

H

W. Bigelow

O C. Dennis και 
η πρωτότυπη Heart-lung machine
που ο ίδιος κατασκεύασε

O C. Dennis και 
η πρωτότυπη Heart-lung machine
που ο ίδιος κατασκεύασε
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Πρώτη Περίοδος, των «κλειστών» επεµβάσεων 1949-1958

C. Walton Lillehei επέλεξε να προσεγγίσει την υποκατά-
σταση της κυκλοφορίας µε διαφορετικό τρόπο. Στις 26 
Μαρτίου 1954, πραγµατοποίησε σε αγόρι ηλικίας ενός 

έτους, την σύγκλειση µιας ευρείας µεσοκοιλιακής επικοινωνίας µε 
άµεση όραση, µε τη µέθοδο της διασταυρούµενης κυκλοφορίας 
-«Cross Circulation»-, συνδέοντας δηλαδή την κυκλοφορία του 
πατέρα-δότη, ο οποίος είχε την ίδια οµάδα αίµατος, µε εκείνη του 
παιδιού. Στην εγχείρηση αυτή, µάλιστα, πήρε µέρος ως τρίτος 
βοηθός και ο Norman Shumway, ο µετέπειτα «πατέρας» των 
µεταµοσχεύσεων. Το έλλειµµα συγκλείσθηκε χωρίς την χρήση 
εµβαλώµατος σε 19 λεπτά και παρά την επιτυχή έκβαση της 
επέµβασης, το βρέφος απεβίωσε από πνευµονία την ενδέκατη 
µετεγχειρητική ηµέρα. Η προσέγγιση του C.W. Lillehei έτυχε 
δυσµενούς κριτικής και αποδοκιµάστηκε από την Καρδιοχειρουρ-
γική κοινότητα της εποχής, χαρακτηριζόµενη ως «µέθοδος µε 
200% θνητότητα»! Ο ίδιος, χωρίς να πτοηθεί, συνέχισε βέβαια την 
εφαρµογή της, αντιµετωπίζοντας, µεταξύ Μαρτίου του 1954 και 
Μαΐου του 1955, περιπτώσεις 46 παιδιών µε VSD, TOF και AV-
Canal defect, µε επιτυχία 62%. Ωστόσο, και ο C.W. Lillehei εγκα-
τέλειψε, στην πορεία των χρόνων, την µέθοδο «Cross Circulation», 
ασπαζόµενος την χρήση συσκευών εξωσωµατικής κυκλοφορίας. 
Μάλιστα ο ίδιος, συνέβαλε σηµαντικά στην εξέλιξη των οξυγονο-
τών της εποχής, δηµιουργώντας οξυγονωτή φυσαλίδων, τον 
«DeWall – Lillehei Bubble Oxygenator», τον οποίο και 
χρησιµοποίησε για πρώτη φορά στις 13 Μαΐου 1955. 

Ο    Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 1955, τα 
δυο µοναδικά κέντρα που έκαναν 
συστηµατική χρήση συσκευών εξωσω-
µατικής κυκλοφορίας βρίσκονταν στην 
πολιτεία της Μινεσότα, απέχοντας 
µόλις 90 µίλια µεταξύ τους. 
Συγκεκριµένα, η “Mayo Clinic”» του 
Rochester µε τον J. Kirklin και η 
Πανεπιστηµιακή Κλινική του 
Νοσοκοµείου της Μινεάπολης µε τον 
C.W. Lillehei, που, µε το έργο τους, 
έφεραν στο προσκήνιο τις εν λόγω 
κλινικές, υπερσκελίζοντας την φήµη 
άλλων διάσηµων κέντρων της 
προηγούµενης περιόδου, όπως της 
Βαλτιµόρης µε τον Blalock και της 
Βοστόνης µε τον R. Gross. Λίγο 
αργότερα, ευρεία χρήση εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας θα πραγµατοποιούνταν 

και σε άλλες ανερχόµενες κλινικές, όπως στην «Cleveland Clinic» 
µε τους D. Effler και C. Beck, στο «Hahnemann Medical College» 
της Φιλαδέλφεια µε τον C. Bailey – δίπλα στον οποίο εκπαιδεύτηκε 
αρχικά ο θεµελιωτής της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής, 
Καθηγητής Δηµήτριος Λαζαρίδης και µετέπειτα ο Γεώργιος 
Ανδριτσάκης- στο «Children's Memorial Hospital» του Σικάγο µε 
τον W. Potts, στο Denver της πολιτείας του Michigan µε τον H. 
Swan και τον µετέπειτα πρωτοπόρο στη Χειρουργική 
βαλβιδοπαθειών A. Starr, και στο «Texas Heart Institute» του 
Huston µε τους D. Cooley και M. DeBakey. 

Dr. C. Walton Lillehei 
successfully used cross 
circulation to repair
a large ventrcular septal 
defect on an infant with 
the boy’s father as the 
donor.
This operation was 
criticized as the first 
operation in surgical
history to have a 
potential 200% mortality 
rate. Dr. Lillehei later said 
of the procedure, 
“...it changed world wide 
pessimism about
extracorporeal circulation 
into optimish overnight.”

Cross circulation

Building on the 1950 
work of Dr. Leland Clark, 
Dr. Richard DeWall and 
colleagues developed a 
bubble oxygenator which 
rapidly achieved widespread 
use worldwide.

1955
DeWall-Lillehei
bubble oxygenator

Dr. Dennis Melrose 
reported using 
potassium-based 
cardioplegia delivered in 
blood to induce cardiac 
arrest in the laboratory. 
In 1956, the technique 
was applied clinically
at the Clevelan Clinic.

1955
Potassium-induced
cardiac arrest

Working with George Clowes,
Dr. Willem Kolff developed a
“membrane lung” for use in 
a heart-lung machine, based 
on his original work with 
artificial kidneys.

1956
Development of the
membrane lung

1954

C. W. Lillehei. 
Ο «πατέρας» της ανοιχτής καρδιοχειρουργικής.

Πραγµατοποίησε την πρώτη σύγκλειση VSD τον Μάρτιο
του 1954 µε τη µέθοδο “Cross Circulation” 

µε την οποία αντιµετώπισε 46 σύµπλοκες καρδιοπάθειες
µε επιτυχία 62%

C. W. Lillehei
Η πρώτη εγχείρηση 

µε χρήση Cross Circulation

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

   All 's well that ends well, λέει µια παλιά αγγλική παροιµία. Η περιπέτεια της 
υγείας του  C.W. Lillehei µε την αφαίρεση του λεµφοσαρκώµατος, όσο και αν 
τον ταλαιπώρησε, ξεπεράστηκε επιτυχώς, µε αποτέλεσµα, το 1952, όχι µόνο 
να επιστρέψει στην εργασία του, αλλά σύντοµα να αναγορευτεί σε Associated 
Professor. Ως µόνιµος Resident της κλινικής και βοηθός του, ορίστηκε ο 
Καναδός Morley Cohen.

   Στην περίοδο της αποχής του από την εργασία, ο C.W. Lillehei  έτυχε να 
διαβάσει ένα άρθρο στο «British Journal of Surgery», σχετικά µε την θεωρία 
της άζυγου φλέβας. Βρετανοί επιστήµονες δηµοσίευαν τα αποτελέσµατα 
ερευνών, υποστηρίζοντας τη δυνατότητα διατήρησης της ζωής µέσω της ροής 
της άζυγου φλέβας, χωρίς βέβαια να έχουν επεκτείνει την έρευνα σε πειρα-
µατικά πρωτόκολλα. Ο C.W. Lillehei ζήτησε από τον M. Cohen να ξεκινήσει την 
ίδια τεχνική σε πειραµατόζωα. Ο M. Cohen πραγµατοποίησε πειράµατα σε 
19 σκυλιά και τα αποτελέσµατα ανέδειξαν ότι, κάθε πειραµατόζωο είχε τη 
δυνατότητα να επιζήσει, χωρίς ύπαρξη σωµατικής βλάβης, για περισσότερα 
από 30 λεπτά, διατηρώντας λιγότερο από το 1/10 της φυσιολογικής ποσό-
τητας αίµατος στον οργανισµό του. Η επόµενη ιδέα προέκυψε αβίαστα. Ο M. 
Cohen θα χρησιµοποιούσε το λοβό ενός πειραµατόζωου σαν οξυγονωτή, ενώ 
µε µια αντλία θα επέστρεφε το αίµα µέσω της άζυγου φλέβας, ώστε να 
καταφέρει να διατηρεί τον οργανισµό εν ζωή. Ο C.W. Lillehei αναγνώρισε την 
ευρηµατικότητα στην σκέψη του βοηθού του και τον προέτρεψε να οργανώσει 
ένα νέο πειραµατικό πρωτόκολλο, στο οποίο θα περιλαµβάνονταν 50 σκυλιά 
που θα εγχειρίζονταν µε την Self-Running Operation. Στην προσπάθεια αυτή, 
αρωγός θα ήταν και ο τριαντατριάχρονος Herbert Warden, ο οποίος επωµί-
στηκε την επιµέλεια των µηχανικών ζητηµάτων. Τα αποτελέσµατα ήταν 
θεαµατικά. Ποσοστό µεγαλύτερο από το 90% των πειραµατόζωων επιβίωσαν. 
Το ηµερολόγιο έδειχνε 1953.      

    Ήταν η χρονιά που µια  «συµπαντική» συνωµοσία άρχισε όντως να εκδηλώ-
νεται. Ήταν Οκτώβριος, όταν η σύζυγός του Μ. Cohen βρίσκονταν σε 
προχωρηµένη εγκυµοσύνη και µια νέα ιδέα γεννήθηκε και πάλι αβίαστα. 
Ο M. Cohen επικέντρωσε την σκέψη του στο γεγονός ότι η κυκλοφορία του 
εµβρύου ακόµη παιδιού του υποστηρίζονταν από την κυκλοφορία της συζύγου 
και µητέρας του παιδιού. Κατά παρόµοιο τρόπο, αν ένα πειραµατόζωο 
υποστήριζε την κυκλοφορία ενός άλλου, προκειµένου να διατηρηθεί στη ζωή 
µε το 1/10 της ποσότητας του αίµατος,  ίσως τότε, θα µπορούσε κανείς να 
επέµβει χειρουργικά στην καρδιά σχετικά αναίµακτα. Αναζητώντας βιβλιογρα-
φικές αναφορές για το θέµα, ο ίδιος και ο συνεργάτης του ανακάλυψαν πως 
σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε η τεχνική Cross Circulation, δηλαδή 

η σύνδεση ενός ασθενούς µε ένα υγιές 
άτοµο, µε σκοπό την θεραπεία της 
λευχαιµίας, της υπέρτασης, του καρκίνου 
και άλλων παθολογιών. Φυσικά, 
επρόκειτο για µεµονωµένες 
προσπάθειες, καθώς κανείς δεν είχε 
επιχειρήσει ποτέ να παρακάµψει την 
καρδιά. Ο C.W. Lillehei και οι συνεργάτες 
του αποφάσισαν πως η ιδέα κρίνονταν 
αξιόλογη ώστε να εφαρµοστεί σε 
πειραµατικό επίπεδο. Έτσι κι έγινε. 
Καταρχάς, αγοράστηκε µια Sigma Motor 
T6S, αξίας 500$, που κυκλοφορούσε 
στο εµπόριο. Η µηχανή προωθούσε το 
αίµα µέσω πλαστικών σωλήνων, που 
είχαν την δυνατότητα να µην κρατάνε 
φυσαλίδες. 

M. Cohen

H. Warden

C. W. Lillehei

Πειραµατικό πρωτόκολλο 
εφαρµογής της 

Cross-Circulation

Ορλάντο, Η.Π.Α. 2014.
Ο Σ. Πράπας ανάµεσα
στις δύο πρωτότυπες
συσκευές εξωσωµατικής
των W. Lillehei (δεξιά)
και J. Kirklin (αριστερά)

J. Kirklin.
Eµπνευστής
του “Mayo-Gibbon 
Screen Oxygenator”, 
που πρωτοεφάρµοσε 
στις 2 Μαϊου 1955 
για την επιτυχή 
σύγκλειση VSD
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Πρώτη Περίοδος, των «κλειστών» επεµβάσεων 1949-1958

C. Walton Lillehei επέλεξε να προσεγγίσει την υποκατά-
σταση της κυκλοφορίας µε διαφορετικό τρόπο. Στις 26 
Μαρτίου 1954, πραγµατοποίησε σε αγόρι ηλικίας ενός 

έτους, την σύγκλειση µιας ευρείας µεσοκοιλιακής επικοινωνίας µε 
άµεση όραση, µε τη µέθοδο της διασταυρούµενης κυκλοφορίας 
-«Cross Circulation»-, συνδέοντας δηλαδή την κυκλοφορία του 
πατέρα-δότη, ο οποίος είχε την ίδια οµάδα αίµατος, µε εκείνη του 
παιδιού. Στην εγχείρηση αυτή, µάλιστα, πήρε µέρος ως τρίτος 
βοηθός και ο Norman Shumway, ο µετέπειτα «πατέρας» των 
µεταµοσχεύσεων. Το έλλειµµα συγκλείσθηκε χωρίς την χρήση 
εµβαλώµατος σε 19 λεπτά και παρά την επιτυχή έκβαση της 
επέµβασης, το βρέφος απεβίωσε από πνευµονία την ενδέκατη 
µετεγχειρητική ηµέρα. Η προσέγγιση του C.W. Lillehei έτυχε 
δυσµενούς κριτικής και αποδοκιµάστηκε από την Καρδιοχειρουρ-
γική κοινότητα της εποχής, χαρακτηριζόµενη ως «µέθοδος µε 
200% θνητότητα»! Ο ίδιος, χωρίς να πτοηθεί, συνέχισε βέβαια την 
εφαρµογή της, αντιµετωπίζοντας, µεταξύ Μαρτίου του 1954 και 
Μαΐου του 1955, περιπτώσεις 46 παιδιών µε VSD, TOF και AV-
Canal defect, µε επιτυχία 62%. Ωστόσο, και ο C.W. Lillehei εγκα-
τέλειψε, στην πορεία των χρόνων, την µέθοδο «Cross Circulation», 
ασπαζόµενος την χρήση συσκευών εξωσωµατικής κυκλοφορίας. 
Μάλιστα ο ίδιος, συνέβαλε σηµαντικά στην εξέλιξη των οξυγονο-
τών της εποχής, δηµιουργώντας οξυγονωτή φυσαλίδων, τον 
«DeWall – Lillehei Bubble Oxygenator», τον οποίο και 
χρησιµοποίησε για πρώτη φορά στις 13 Μαΐου 1955. 

Ο    Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 1955, τα 
δυο µοναδικά κέντρα που έκαναν 
συστηµατική χρήση συσκευών εξωσω-
µατικής κυκλοφορίας βρίσκονταν στην 
πολιτεία της Μινεσότα, απέχοντας 
µόλις 90 µίλια µεταξύ τους. 
Συγκεκριµένα, η “Mayo Clinic”» του 
Rochester µε τον J. Kirklin και η 
Πανεπιστηµιακή Κλινική του 
Νοσοκοµείου της Μινεάπολης µε τον 
C.W. Lillehei, που, µε το έργο τους, 
έφεραν στο προσκήνιο τις εν λόγω 
κλινικές, υπερσκελίζοντας την φήµη 
άλλων διάσηµων κέντρων της 
προηγούµενης περιόδου, όπως της 
Βαλτιµόρης µε τον Blalock και της 
Βοστόνης µε τον R. Gross. Λίγο 
αργότερα, ευρεία χρήση εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας θα πραγµατοποιούνταν 

και σε άλλες ανερχόµενες κλινικές, όπως στην «Cleveland Clinic» 
µε τους D. Effler και C. Beck, στο «Hahnemann Medical College» 
της Φιλαδέλφεια µε τον C. Bailey – δίπλα στον οποίο εκπαιδεύτηκε 
αρχικά ο θεµελιωτής της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής, 
Καθηγητής Δηµήτριος Λαζαρίδης και µετέπειτα ο Γεώργιος 
Ανδριτσάκης- στο «Children's Memorial Hospital» του Σικάγο µε 
τον W. Potts, στο Denver της πολιτείας του Michigan µε τον H. 
Swan και τον µετέπειτα πρωτοπόρο στη Χειρουργική 
βαλβιδοπαθειών A. Starr, και στο «Texas Heart Institute» του 
Huston µε τους D. Cooley και M. DeBakey. 

Dr. C. Walton Lillehei 
successfully used cross 
circulation to repair
a large ventrcular septal 
defect on an infant with 
the boy’s father as the 
donor.
This operation was 
criticized as the first 
operation in surgical
history to have a 
potential 200% mortality 
rate. Dr. Lillehei later said 
of the procedure, 
“...it changed world wide 
pessimism about
extracorporeal circulation 
into optimish overnight.”

Cross circulation

Building on the 1950 
work of Dr. Leland Clark, 
Dr. Richard DeWall and 
colleagues developed a 
bubble oxygenator which 
rapidly achieved widespread 
use worldwide.

1955
DeWall-Lillehei
bubble oxygenator

Dr. Dennis Melrose 
reported using 
potassium-based 
cardioplegia delivered in 
blood to induce cardiac 
arrest in the laboratory. 
In 1956, the technique 
was applied clinically
at the Clevelan Clinic.

1955
Potassium-induced
cardiac arrest

Working with George Clowes,
Dr. Willem Kolff developed a
“membrane lung” for use in 
a heart-lung machine, based 
on his original work with 
artificial kidneys.

1956
Development of the
membrane lung

1954

C. W. Lillehei. 
Ο «πατέρας» της ανοιχτής καρδιοχειρουργικής.

Πραγµατοποίησε την πρώτη σύγκλειση VSD τον Μάρτιο
του 1954 µε τη µέθοδο “Cross Circulation” 

µε την οποία αντιµετώπισε 46 σύµπλοκες καρδιοπάθειες
µε επιτυχία 62%

C. W. Lillehei
Η πρώτη εγχείρηση 

µε χρήση Cross Circulation

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

   All 's well that ends well, λέει µια παλιά αγγλική παροιµία. Η περιπέτεια της 
υγείας του  C.W. Lillehei µε την αφαίρεση του λεµφοσαρκώµατος, όσο και αν 
τον ταλαιπώρησε, ξεπεράστηκε επιτυχώς, µε αποτέλεσµα, το 1952, όχι µόνο 
να επιστρέψει στην εργασία του, αλλά σύντοµα να αναγορευτεί σε Associated 
Professor. Ως µόνιµος Resident της κλινικής και βοηθός του, ορίστηκε ο 
Καναδός Morley Cohen.

   Στην περίοδο της αποχής του από την εργασία, ο C.W. Lillehei  έτυχε να 
διαβάσει ένα άρθρο στο «British Journal of Surgery», σχετικά µε την θεωρία 
της άζυγου φλέβας. Βρετανοί επιστήµονες δηµοσίευαν τα αποτελέσµατα 
ερευνών, υποστηρίζοντας τη δυνατότητα διατήρησης της ζωής µέσω της ροής 
της άζυγου φλέβας, χωρίς βέβαια να έχουν επεκτείνει την έρευνα σε πειρα-
µατικά πρωτόκολλα. Ο C.W. Lillehei ζήτησε από τον M. Cohen να ξεκινήσει την 
ίδια τεχνική σε πειραµατόζωα. Ο M. Cohen πραγµατοποίησε πειράµατα σε 
19 σκυλιά και τα αποτελέσµατα ανέδειξαν ότι, κάθε πειραµατόζωο είχε τη 
δυνατότητα να επιζήσει, χωρίς ύπαρξη σωµατικής βλάβης, για περισσότερα 
από 30 λεπτά, διατηρώντας λιγότερο από το 1/10 της φυσιολογικής ποσό-
τητας αίµατος στον οργανισµό του. Η επόµενη ιδέα προέκυψε αβίαστα. Ο M. 
Cohen θα χρησιµοποιούσε το λοβό ενός πειραµατόζωου σαν οξυγονωτή, ενώ 
µε µια αντλία θα επέστρεφε το αίµα µέσω της άζυγου φλέβας, ώστε να 
καταφέρει να διατηρεί τον οργανισµό εν ζωή. Ο C.W. Lillehei αναγνώρισε την 
ευρηµατικότητα στην σκέψη του βοηθού του και τον προέτρεψε να οργανώσει 
ένα νέο πειραµατικό πρωτόκολλο, στο οποίο θα περιλαµβάνονταν 50 σκυλιά 
που θα εγχειρίζονταν µε την Self-Running Operation. Στην προσπάθεια αυτή, 
αρωγός θα ήταν και ο τριαντατριάχρονος Herbert Warden, ο οποίος επωµί-
στηκε την επιµέλεια των µηχανικών ζητηµάτων. Τα αποτελέσµατα ήταν 
θεαµατικά. Ποσοστό µεγαλύτερο από το 90% των πειραµατόζωων επιβίωσαν. 
Το ηµερολόγιο έδειχνε 1953.      

    Ήταν η χρονιά που µια  «συµπαντική» συνωµοσία άρχισε όντως να εκδηλώ-
νεται. Ήταν Οκτώβριος, όταν η σύζυγός του Μ. Cohen βρίσκονταν σε 
προχωρηµένη εγκυµοσύνη και µια νέα ιδέα γεννήθηκε και πάλι αβίαστα. 
Ο M. Cohen επικέντρωσε την σκέψη του στο γεγονός ότι η κυκλοφορία του 
εµβρύου ακόµη παιδιού του υποστηρίζονταν από την κυκλοφορία της συζύγου 
και µητέρας του παιδιού. Κατά παρόµοιο τρόπο, αν ένα πειραµατόζωο 
υποστήριζε την κυκλοφορία ενός άλλου, προκειµένου να διατηρηθεί στη ζωή 
µε το 1/10 της ποσότητας του αίµατος,  ίσως τότε, θα µπορούσε κανείς να 
επέµβει χειρουργικά στην καρδιά σχετικά αναίµακτα. Αναζητώντας βιβλιογρα-
φικές αναφορές για το θέµα, ο ίδιος και ο συνεργάτης του ανακάλυψαν πως 
σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε η τεχνική Cross Circulation, δηλαδή 

η σύνδεση ενός ασθενούς µε ένα υγιές 
άτοµο, µε σκοπό την θεραπεία της 
λευχαιµίας, της υπέρτασης, του καρκίνου 
και άλλων παθολογιών. Φυσικά, 
επρόκειτο για µεµονωµένες 
προσπάθειες, καθώς κανείς δεν είχε 
επιχειρήσει ποτέ να παρακάµψει την 
καρδιά. Ο C.W. Lillehei και οι συνεργάτες 
του αποφάσισαν πως η ιδέα κρίνονταν 
αξιόλογη ώστε να εφαρµοστεί σε 
πειραµατικό επίπεδο. Έτσι κι έγινε. 
Καταρχάς, αγοράστηκε µια Sigma Motor 
T6S, αξίας 500$, που κυκλοφορούσε 
στο εµπόριο. Η µηχανή προωθούσε το 
αίµα µέσω πλαστικών σωλήνων, που 
είχαν την δυνατότητα να µην κρατάνε 
φυσαλίδες. 

M. Cohen

H. Warden

C. W. Lillehei

Πειραµατικό πρωτόκολλο 
εφαρµογής της 

Cross-Circulation

Ορλάντο, Η.Π.Α. 2014.
Ο Σ. Πράπας ανάµεσα
στις δύο πρωτότυπες
συσκευές εξωσωµατικής
των W. Lillehei (δεξιά)
και J. Kirklin (αριστερά)

J. Kirklin.
Eµπνευστής
του “Mayo-Gibbon 
Screen Oxygenator”, 
που πρωτοεφάρµοσε 
στις 2 Μαϊου 1955 
για την επιτυχή 
σύγκλειση VSD
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Πρώτη Περίοδος, των «κλειστών» επεµβάσεων 1949-1958

   Άξιο αναφοράς είναι ένα ακόµη πρόσωπο, το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά 
στην πραγµατοποίηση του πρώτου χειρουργείου σύγκλεισης VSD. Επρόκειτο 
για τον Jesse Edwards, Παθολόγο της «Mayo Clinic», ο οποίος επιδεικνύ-
οντας ένα ενδιαφέρον στην παθολογία της καρδιάς, συνέλεγε µετά το θάνατο 
ασθενών καρδιές που εµφάνιζαν κάποια ανωµαλία, συγκεντρώνοντας κατά τη 
διάρκεια των χρόνων ένα εξαιρετικό υλικό. Μια εβδοµάδα περίπου, πριν την 
πραγµατοποίηση του πρώτου χειρουργείου σύγκλεισης VSD, κάπου στα µέσα 
Μαρτίου, ο J. Edwards δέχθηκε την επίσκεψη των C.W. Lillehei, M. Cohen, H. 
Warden και R.L. Varco. Η οµάδα εξέτασε περί τα 50 δείγµατα καρδιών µε VSD 
διατηρηµένων στην φορµόλη. Το πρόβληµα που προέκυψε από την εξέταση, 
ήταν ότι καµιά παθολογία δεν έµοιαζε µε την προηγούµενη, γεγονός που 
ανησύχησε τον C.W. Lillehei. Ήταν όµως έτοιµος να προχωρήσει.

ης   Το απόγευµα της 25  Μαρτίου 1954, στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της 
Minneapolis ανακοινώνονταν το πρόγραµµα χειρουργείων της επόµενης 
ηµέρας. Ο C.W. Lillehei και ο R.L. Varco ήταν στη λίστα για την επέµβαση 
«Repair of IV Septal Defect» στον ασθενή µε νούµερο 862270, Gregory 
Glidden. Κάτω από το όνοµα του µικρού παιδιού είχε επίσης γραφτεί το όνοµα 
του δότη-πατέρα του, Lyman και οι λέξεις Cross Circulation.     Ωστόσο, η 
επέµβαση παρ' ολίγο να αναβληθεί, λόγω µιας αντιδικίας µεταξύ του 
Παθολόγου A.J. Watson µε τον O. Wangesteen.  
    
   Ο πρώτος προσπάθησε να σταµατήσει το χειρουργείο πηγαίνοντας στον 
Διευθυντή του Πανεπιστηµίου Ray M. Amberg, για να του υπενθυµίσει την 
αποτυχία ανάλογης προσπάθειας του συνεργάτη του O. Wangesteen, J. Lewis, 
να κλείσει το VSD. Ανέφερε µάλιστα, ότι ενώ µε τη Heart-Lung Machine 
κάποιοι απέτυχαν χάνοντας έναν και µοναδικό ασθενή, αυτή η νέα 
προσπάθεια, αν αποτύγχανε, θα επέφερε θνητότητα 200%, καθόσον δότης και 
ασθενής θα έχαναν τη ζωή τους. Ο O. Wangesteen υπεραµύνθηκε της 
διενέργειας του χειρουργείου από τον C.W. Lillehei, αλλά ο R.M. Amberg, ο 
οποίος αρέσκονταν να φλερτάρει µε την πολιτική, βρίσκονταν σε σοβαρό 
πρόβληµα, διότι µπορεί η επιτυχία του Clarence Dennis, λίγα χρόνια πρίν, να 
είχε φέρει δόξα στο Πανεπιστήµιο, αλλά έκτοτε το ίδρυµα πάλευε να κρατήσει 
µακριά από τη δηµοσιότητα τους θανάτους 
που ακολούθησαν. Ταυτόχρονα, η νέα 
αυτή τεχνική που πρότεινε ο C.W. Lillehei 
έµοιαζε περίεργη και δυσκόλευε τα 
πράγµατα. Τελικά, η απόφαση του R.M. 
Amberg αναφορικά µε την πραγµατοποί-
ηση της εγχείρησης ήταν θετική, καθώς η 
βαρύτητα της γνώµης του O. Wangesteen 
ήταν αδιαµσφισβήτητη. 

   Στις 08:30 π.µ., πατέρας-δότης και γιος 
βρίσκονταν στην αίθουσα του χειρουργεί-
ου. Ήταν η ίδια εκείνη αίθουσα, στην 
οποία ο C. Dennis είχε αποτύχει να κλείσει 
ένα VSD µε την συσκευή Heart-Lung, που 
ο ίδιος είχε επινοήσει τρία χρόνια νωρί-
τερα. Το ηµερολόγιο έδειχνε 26 Μαρτίου 
1954. Δίπλα στο C.W. Lillehei στέκονταν ο 
R.L. Varco, ένας από τους πλέον έµπει-
ρους Χειρουργούς «κλειστών» εγχειρή-
σεων καρδιάς στη Minneapolis και ένας 
από τους καλύτερους κλινικούς 
«δασκάλους». 

   Λίγες ηµέρες αργότερα, στις 23 Απριλίου 1954, οι γονείς της τετράχρονης 
Pamela Schmidt απευθύνονταν στο C.W. Lillehei για να χειρουργήσει το παιδί 
τους. Αψηφώντας την «µοίρα» του Gregory, δήλωναν έτοιµοι να υπογράψουν. 
Η αυτοψία, άλλωστε, που διενεργήθηκε µετά τον θάνατο του Gregory, 
απέδειξε ότι η αιτία θανάτου ήταν η πνευµονία από την οποία νόσησε. 
Ωστόσο, σύµφωνα µε τους Αιµατολόγους, το αίµα του πατέρα δότη ήταν 
χαµηλό σε αιµοσφαίρια και προφανώς η επέµβαση θα έπρεπε να αποφευχθεί. 
Όµως ο C.W. Lillehei είχε ήδη προγραµµατίσει την πραγµατοποίηση του νέου 
χειρουργείου παρά τις αντενδείξεις.

   Ήταν 11:05 π.µ., στην περίφηµη αίθουσα του «Room II», όταν ο C.W. Lillehei 
και R.L. Varco ξεκίνησαν την επέµβαση. Ο C.W. Lillehei τοποθέτησε έξι ραφές, 
έκλεισε το VSD, αλλά διέκρινε µια µικρή διαφυγή. Τοποθετώντας το έβδοµο 
stitch, η καρδιά άρχισε να χάνει το ρυθµό της. Ήταν έτοιµος να το αφαιρέσει, 
πιστεύοντας ότι έχει κάνει block, µη θέλοντας παράλληλα να ρισκάρει την 
παραµονή ενός υπολειπόµενου VSD. Τα δευτερόλεπτα περνούσαν και η 
καρδιά της τετράχρονης άρχισε να χτυπάει γρηγορότερα. Αφού περίµενε δύο 
λεπτά για να επιβεβαιωθεί, ο C.W. Lillehei αποφάσισε να σταµατήσει το 
circulation. Είχαν περάσει 13 λεπτά και κάποια δευτερόλεπτα. Για µια ακόµη 
φορά, ο ίδιος και ο R.L. Varco αντάλλαξαν χειραψία. Η Pamela Schmidt είχε 
θεραπευτεί. 

   Ήταν πια βέβαιο ότι, η Cross Circulation αποδεικνύονταν ασφαλής, γεγονός 
που επιβεβαιώθηκε σε λιγότερο από δέκα ηµέρες, όταν ο C.W. Lillehei 
κλήθηκε να αντιµετωπίσει το επόµενο περιστατικό VSD, τον τρίχρονο Bradley 
Mehrman, ο οποίος επίσης θεραπεύτηκε. Όπως ήταν αναµενόµενο, η 
δηµοσιότητα γύρω από την αδιαµφισβήτητη επιτυχία της Cross Circulation, 
έφερε τον C.W. Lillehei στο επίκεντρο της επιστηµονικής και όχι µόνο επικαι-
ρότητας. Αποδίδοντας φόρο τιµής στον πρώτο του ασθενή, τον Gregory, ο 
C.W. Lillehei αφιέρωσε σε εκείνον τις επόµενες επιτυχίες του, αναφέροντας σε 
επιστολή προς τους γονείς του πως εκείνη η πρώτη εγχείρηση του έδωσε 
θάρρος και λόγο να συνεχίσει την προσπάθειά του να σώσει τις ζωές άλλων 
παιδιών. Όπερ και εγέντο. Παρά το γεγονός ότι, το επόµενο περιστατικό που 
χειρούργησε ο C.W. Lillehei δεν επέζησε, αλλά και ότι, η ιατρική κοινότητα δεν 
επικρότησε ποτέ την εν λόγω τεχνική, ο C.W. Lillehei κατάφερε να θεραπεύσει 
κι άλλους ασθενείς, όντας, την άνοιξη του 1954, ο µόνος άνθρωπος στον 
κόσµο που εφάρµοζε εξελιγµένο χειρουργείο «ανοιχτής» καρδιάς. 

   Toν Οκτώβριο του 1953, τα πρώτα δυο σκυλιά συνδέθηκαν στα πλαίσια 
εφαρµογής του πειραµατικού πρωτοκόλλου. Ρύθµισαν την αντλία ώστε εκείνη 
να δίνει το 1/10 της ποσότητας του αίµατος, αποµονώνοντας ταυτόχρονα την 
καρδιά από την κυκλοφορία. Η όλη διαδικασία διήρκησε περί τα 30 λεπτά. Ένα 
από τα σκυλιά παρουσίασε εγκεφαλικό, το οποίο προέκυψε από σφάλµα 
τεχνικής. Το άλλο, καθώς και τα δεκαέξι που ακολούθησαν στα πλαίσια του 
πειραµατικού πρωτοκόλλου, έχαιραν άκρας υγείας, ενώ εντυπωσιακά γρήγορη 
ήταν η ανάρρωσή τους. Επρόκειτο άραγε για θαύµα; Η τεχνική δεν απαιτούσε 
καµία προετοιµασία µηχανής, ενώ κανένα µέρος της αντλίας δεν ερχόταν σε 
επαφή µε το αίµα, καθώς αυτό προωθούνταν µέσω αυτής σαν κάποια κινού-
µενα µεταλλικά δάχτυλα να υποστήριζαν τη ροή του. Μήπως οι ελπίδες 
αποδεικνύονταν φρούδες;  

   Οι τρεις άνδρες όφειλαν να απαντήσουν στο δίλληµα. Σε µια τρίτη σειρά 
πειραµάτων που ακολούθησε, µελετήθηκαν επιµελώς και εκτενέστερα τα 
διάφορα επίπεδα ροών. Επίσης, στη διάρκεια του Cross Circulation, 
προκαλούσαν ένα τεχνητό VSD και στη συνέχεια προσπαθούσαν να το 
κλείσουν, ώστε να αποδείξουν ότι, η ποσότητα αίµατος που παρέµενε στην 
καρδιά ήταν τόσο µικρή, που τους επέτρεπε να εργαστούν. Ο C.W. Lillehei είχε 
πλέον πεισθεί. Ναι, θα µπορούσε να κλείσει ένα VSD και να διορθώσει άλλες 
ανωµαλίες µε αυτή τη µέθοδο. Και το σύµπαν δεν άργησε να του δώσει την 
ευκαιρία. Ο Gregory Glidden είχε ήδη γεννηθεί στις 24/02/1953 µε VSD. 
Ήταν ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο ο C.W. Lillehei θα µετέτρεπε το 
πειραµατικό του πρωτόκολλο, σε επέµβαση ζωής.

  

Ο Gregory Glidden νοσηλεύτηκε στην πτέρυγα του Πανεπιστηµιακού Νοσοκο-
µείου της Minneapolis, την επονοµαζόµενη «Variety Club Heart Hospital». 
Η πτέρυγα, που ήταν η πρώτη ανάλογη των Η.Π.Α., διέθετε 78 κλίνες και είχε 
χτιστεί µε σκοπό τη νοσηλεία ασθενών που έπασχαν από καρδιολογικές 
παθήσεις. Το έναυσµα για την δηµιουργία της εν λόγω πτέρυγας δόθηκε το 
1951, από έναν ασθενή, ο οποίος έπασχε από καρδιοπάθεια. Εκείνος ήταν 
µεν ο εµπνευστής, οικονοµικά, βέβαια, η ιδέα υποστηρίχτηκε κατά το 1/3 από 
το φιλανθρωπικό σωµατείο «Variety Club» και κατά τα 2/3 από δωρεές και 
εράνους. 

   Το «Variety Club», διαθέτει µια εξίσου ενδιαφέρουσα ιστορία. Ήταν ηµέρα 
Χριστουγέννων του 1928, στην πόλη Pittsburg, όταν οι υπέυθυνοι µιας µικρής 
θεατρικής σκηνής βρήκαν στην είσοδο ένα εγκαταλελειµένο νεογέννητο 
κοριτσάκι. Το σηµείωµα που το συνόδευε έγραφε πως το όνοµά του ήταν 
Κατερίνα, είχε οκτώ ακόµη αδέρφια και πατέρα άνεργο και πως η µητέρα του 
–που αποφάσισε να το εγκαταλείψει- έπασχε από σοβαρή καρδιοπάθεια. Οι 
υπάλληλοι του θεάτρου, µε την βοήθεια άλλων παραγόντων 
της πόλης, δηµιούργησαν ένα σωµατείο, το «Variety Club», που αρχικό σκοπό 
είχε την φροντίδα αυτού του παιδιού. Η ιστορία της µικρής Κατερίνας έγινε 
πρωτοσέλιδο µε αποτέλεσµα αυτό που ξεκίνησε ως µικρό «club», να γίνει 
πλέον διεθνής οργανισµός, που δηµιούργησε χρόνια αργότερα το «Variety 
Club Heart Hospital». 

 

Ο Gregory Glidden (δεξιά) 
µε τα υπόλοιπα αδέρφια του.
 Ήταν ο πρώτος ασθενής
που υποβλήθηκε στη µέθοδο
της Cross-Circulation για 
σύγκλειση VSD σε ηλικία 
12 µηνών (Lillehei, 1954)

Owen Wangesteen.
Διευθυντής της Χειρουργικής 
Κλινικής του Πανεπιστηµίου 
της Minnesota. Ήταν ο άνθρωπος 
που είχε στην οµάδα του 
πρωτοπόρους χειρουργούς όπως 
οι W. Lillehei και J. Lewis

   Στις 08:45 π.µ., στην περίφηµη αίθουσα του «Room II», ο C.W. Lillehei 
άνοιγε το στέρνο του Gregory Glidden, υπoβοηθούµενος από τον R.L. Varco. 
Στο διπλανό κρεβάτι, βρισκόταν ο πατέρας του παιδιού, Lyman. Οι M. Cohen 
και H. Warden συνέδεσαν τον πατέρα µε το παιδί του. Στην εγχείρηση, χρησι-
µοποιήθηκε η ίδια αντλία Sigma Motor T6S που χρησιµοποιούνταν στα πειρα-
µατικά πρωτόκολλα, ενώ οι ρυθµίσεις στην συσκευή είχαν πραγµατοποιηθεί 
πριν την έναρξη της επέµβασης.  Από το λαιµό του παιδιού πέρασε στη σαφη-
νή φλέβα µια κάνουλα, η οποία κατέληγε στην άνω και κάτω κοίλη φλεβα και 
άλλη µια κάνουλα στην ανώνυµο αρτηρία. Το αίµα που παίρνονταν από το 
παιδί σε ποσότητα 1/10, οδηγούνταν στον πατέρα και επέστρεφε στο ίδιο 
οξυγονωµένο. 

   Στις 10:03 π.µ., ο C.W. Lillehei και οι συνεργάτες του απέκλεισαν την άνω 
και κάτω κοίλη φλέβα, καθώς και την πνευµονική αρτηρία. Η ποσότητα του 
αίµατος δεν ήταν µεγάλη όπως είχε συµβεί σε άλλες παρόµοιες εγχειρήσεις, 
ήταν όµως αρκετό για να τους δυσκολέψει. Ο C.W. Lillehei, έχοντας ήδη 
δανειστεί ένα headline από τους Ωτορινολαρυγγολόγους, κατάφερε να βρει το 
VSD, πραγµατοποίησε 12 µεµονωµένες ραφές και το έκλεισε. Είχαν περάσει 
12 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα από την έναρξη της επέµβασης. Κατόπιν, 
έκλεισε τη δεξιά κοιλιοτοµή, ενώ στη συνέχεια, φροντίζοντας να απαερώσει 
την καρδιά, έβαλε το χέρι του πάνω από αυτή και το φύσηµα είχε εξαφανιστεί. 
Το γεγονός απαθανάτιζε φωτογραφικά ένας παρατηρητής που βρίσκονταν στο 
απέναντι «µπαλκόνι». Ο χρόνος ήταν πια στα 15 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. 
«Pump off», είπε ο C.W. Lillehei. 

   Ο πατέρας, Lyman Glidden, ξύπνησε πρώτος. 
«Είναι ο Gregory ok;». Ο H. Warden απάντησε, 
«Ναι, είναι οκ!». Με τα χέρια γεµάτα αίµατα, 
ο C.W. Lillehei και ο R.L. Varco αντάλλαξαν 
χειραψία πάνω από τον µικρό Gregory. Ο µικρός 
ξύπνησε σχεδόν αµέσως, έδειχνε απόλυτα 
φυσιολογικός, χωρίς να εµφανίζει κανένα 
νευρολογικό πρόβληµα. Οι πρώτες πέντε µέρες 
ήταν εξαιρετικές, µε συνεχή βελτίωση. Ο Gregory 
Glidden είχε όρεξη για φαγητό, τα µάγουλά του 
είχαν αποκτήσει ροδαλή απόχρωση και ο ύπνος 
του ήταν ήρεµος. Ο µικρός είχε µετατραπεί σε 
«σταρ» του νοσοκοµείου, αφού φοιτητές και 
γιατροί εκδήλωναν την περιέργειά τους να τον 
συναντήσουν από κοντά. Τίποτα δεν προδιέθετε 

κάποια αρνητική εξέλιξη. Έτσι, έφτασε η Πρωταπριλιά του 1954. Το πρωινό 
εκείνο, ο µικρός «φάνηκε λιγότερο ενεργητικός», όπως σηµείωσε µια νοση-
λεύτρια, ενώ µια άλλη επισήµανε «ασθµατικού τύπου αναπνοή». 
Υποπτευόµενος αναπνευστική λοίµωξη, ο C.W. Lillehei συνέστησε την λήψη 
αντιβίωσης. Δύο µέρες αργότερα, ο Gregory Glidden δεν µπορούσε πια να 
αναγνωρίσει ούτε τον πατέρα και την αδερφή του, που τον επισκέφτηκαν. 
Την στιγµή που οι δυο τους βγήκαν στο διάδροµο, µια νοσοκόµα σήµανε 
συναγερµό από το δωµάτιο 310. Ήταν το δωµάτιο του Gregory. O R.L. Varco 
και οι άλλοι γιατροί έφτασαν άµεσα, πραγµατοποίησαν µια επείγουσα 
τραχειοτοµή και η κατάσταση του παιδιού φάνηκε να βελτιώνεται. 
Την Κυριακή, 4 Απριλίου, ο Gregory έπεσε σε λήθαργο. Η αδυναµία του εκδη-
λώθηκε µε µια ανακοπή, την οποία ο C.W. Lillehei επανέφερε µε µασάζ. Ήταν 

ης03:30 π.µ., ξηµερώµατα 6  Απριλίου 1954, όταν ο Gregory έχασε κάθε 
συναίσθηση του χώρου.  Στις 09:10 π.µ., η καρδιά του µικρού σταµάτησε να 
χτυπά. Το ηµερολόγιο έδειχνε 6 Απριλίου 1954. Ήταν 09:15 το πρωί, όταν ο 
C.W.  Lillehei θα υπέγραφε το πρώτο πιστοποιητικό θανάτου ασθενή που 
υποβλήθηκε σε εγχείρηση «ανοιχτής» καρδιάς. 

Δηµοσίευµα της εποχής
για τις πρώτες εγχειρήσεις
καρδιάς απο τον Walton
Lillehei µε την µέθοδο
της Cross-circulation
(1/5/1954)

R. L. Varco

Η Pamela Schmidt µε τους γονείς της.
H πρώτη επιτυχής σύγκλειση VSD µε την µέθοδο
της Cross-Circulation (Lillehei, Απρίλιος 1954)
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Πρώτη Περίοδος, των «κλειστών» επεµβάσεων 1949-1958

   Άξιο αναφοράς είναι ένα ακόµη πρόσωπο, το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά 
στην πραγµατοποίηση του πρώτου χειρουργείου σύγκλεισης VSD. Επρόκειτο 
για τον Jesse Edwards, Παθολόγο της «Mayo Clinic», ο οποίος επιδεικνύ-
οντας ένα ενδιαφέρον στην παθολογία της καρδιάς, συνέλεγε µετά το θάνατο 
ασθενών καρδιές που εµφάνιζαν κάποια ανωµαλία, συγκεντρώνοντας κατά τη 
διάρκεια των χρόνων ένα εξαιρετικό υλικό. Μια εβδοµάδα περίπου, πριν την 
πραγµατοποίηση του πρώτου χειρουργείου σύγκλεισης VSD, κάπου στα µέσα 
Μαρτίου, ο J. Edwards δέχθηκε την επίσκεψη των C.W. Lillehei, M. Cohen, H. 
Warden και R.L. Varco. Η οµάδα εξέτασε περί τα 50 δείγµατα καρδιών µε VSD 
διατηρηµένων στην φορµόλη. Το πρόβληµα που προέκυψε από την εξέταση, 
ήταν ότι καµιά παθολογία δεν έµοιαζε µε την προηγούµενη, γεγονός που 
ανησύχησε τον C.W. Lillehei. Ήταν όµως έτοιµος να προχωρήσει.

ης   Το απόγευµα της 25  Μαρτίου 1954, στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της 
Minneapolis ανακοινώνονταν το πρόγραµµα χειρουργείων της επόµενης 
ηµέρας. Ο C.W. Lillehei και ο R.L. Varco ήταν στη λίστα για την επέµβαση 
«Repair of IV Septal Defect» στον ασθενή µε νούµερο 862270, Gregory 
Glidden. Κάτω από το όνοµα του µικρού παιδιού είχε επίσης γραφτεί το όνοµα 
του δότη-πατέρα του, Lyman και οι λέξεις Cross Circulation.     Ωστόσο, η 
επέµβαση παρ' ολίγο να αναβληθεί, λόγω µιας αντιδικίας µεταξύ του 
Παθολόγου A.J. Watson µε τον O. Wangesteen.  
    
   Ο πρώτος προσπάθησε να σταµατήσει το χειρουργείο πηγαίνοντας στον 
Διευθυντή του Πανεπιστηµίου Ray M. Amberg, για να του υπενθυµίσει την 
αποτυχία ανάλογης προσπάθειας του συνεργάτη του O. Wangesteen, J. Lewis, 
να κλείσει το VSD. Ανέφερε µάλιστα, ότι ενώ µε τη Heart-Lung Machine 
κάποιοι απέτυχαν χάνοντας έναν και µοναδικό ασθενή, αυτή η νέα 
προσπάθεια, αν αποτύγχανε, θα επέφερε θνητότητα 200%, καθόσον δότης και 
ασθενής θα έχαναν τη ζωή τους. Ο O. Wangesteen υπεραµύνθηκε της 
διενέργειας του χειρουργείου από τον C.W. Lillehei, αλλά ο R.M. Amberg, ο 
οποίος αρέσκονταν να φλερτάρει µε την πολιτική, βρίσκονταν σε σοβαρό 
πρόβληµα, διότι µπορεί η επιτυχία του Clarence Dennis, λίγα χρόνια πρίν, να 
είχε φέρει δόξα στο Πανεπιστήµιο, αλλά έκτοτε το ίδρυµα πάλευε να κρατήσει 
µακριά από τη δηµοσιότητα τους θανάτους 
που ακολούθησαν. Ταυτόχρονα, η νέα 
αυτή τεχνική που πρότεινε ο C.W. Lillehei 
έµοιαζε περίεργη και δυσκόλευε τα 
πράγµατα. Τελικά, η απόφαση του R.M. 
Amberg αναφορικά µε την πραγµατοποί-
ηση της εγχείρησης ήταν θετική, καθώς η 
βαρύτητα της γνώµης του O. Wangesteen 
ήταν αδιαµσφισβήτητη. 

   Στις 08:30 π.µ., πατέρας-δότης και γιος 
βρίσκονταν στην αίθουσα του χειρουργεί-
ου. Ήταν η ίδια εκείνη αίθουσα, στην 
οποία ο C. Dennis είχε αποτύχει να κλείσει 
ένα VSD µε την συσκευή Heart-Lung, που 
ο ίδιος είχε επινοήσει τρία χρόνια νωρί-
τερα. Το ηµερολόγιο έδειχνε 26 Μαρτίου 
1954. Δίπλα στο C.W. Lillehei στέκονταν ο 
R.L. Varco, ένας από τους πλέον έµπει-
ρους Χειρουργούς «κλειστών» εγχειρή-
σεων καρδιάς στη Minneapolis και ένας 
από τους καλύτερους κλινικούς 
«δασκάλους». 

   Λίγες ηµέρες αργότερα, στις 23 Απριλίου 1954, οι γονείς της τετράχρονης 
Pamela Schmidt απευθύνονταν στο C.W. Lillehei για να χειρουργήσει το παιδί 
τους. Αψηφώντας την «µοίρα» του Gregory, δήλωναν έτοιµοι να υπογράψουν. 
Η αυτοψία, άλλωστε, που διενεργήθηκε µετά τον θάνατο του Gregory, 
απέδειξε ότι η αιτία θανάτου ήταν η πνευµονία από την οποία νόσησε. 
Ωστόσο, σύµφωνα µε τους Αιµατολόγους, το αίµα του πατέρα δότη ήταν 
χαµηλό σε αιµοσφαίρια και προφανώς η επέµβαση θα έπρεπε να αποφευχθεί. 
Όµως ο C.W. Lillehei είχε ήδη προγραµµατίσει την πραγµατοποίηση του νέου 
χειρουργείου παρά τις αντενδείξεις.

   Ήταν 11:05 π.µ., στην περίφηµη αίθουσα του «Room II», όταν ο C.W. Lillehei 
και R.L. Varco ξεκίνησαν την επέµβαση. Ο C.W. Lillehei τοποθέτησε έξι ραφές, 
έκλεισε το VSD, αλλά διέκρινε µια µικρή διαφυγή. Τοποθετώντας το έβδοµο 
stitch, η καρδιά άρχισε να χάνει το ρυθµό της. Ήταν έτοιµος να το αφαιρέσει, 
πιστεύοντας ότι έχει κάνει block, µη θέλοντας παράλληλα να ρισκάρει την 
παραµονή ενός υπολειπόµενου VSD. Τα δευτερόλεπτα περνούσαν και η 
καρδιά της τετράχρονης άρχισε να χτυπάει γρηγορότερα. Αφού περίµενε δύο 
λεπτά για να επιβεβαιωθεί, ο C.W. Lillehei αποφάσισε να σταµατήσει το 
circulation. Είχαν περάσει 13 λεπτά και κάποια δευτερόλεπτα. Για µια ακόµη 
φορά, ο ίδιος και ο R.L. Varco αντάλλαξαν χειραψία. Η Pamela Schmidt είχε 
θεραπευτεί. 

   Ήταν πια βέβαιο ότι, η Cross Circulation αποδεικνύονταν ασφαλής, γεγονός 
που επιβεβαιώθηκε σε λιγότερο από δέκα ηµέρες, όταν ο C.W. Lillehei 
κλήθηκε να αντιµετωπίσει το επόµενο περιστατικό VSD, τον τρίχρονο Bradley 
Mehrman, ο οποίος επίσης θεραπεύτηκε. Όπως ήταν αναµενόµενο, η 
δηµοσιότητα γύρω από την αδιαµφισβήτητη επιτυχία της Cross Circulation, 
έφερε τον C.W. Lillehei στο επίκεντρο της επιστηµονικής και όχι µόνο επικαι-
ρότητας. Αποδίδοντας φόρο τιµής στον πρώτο του ασθενή, τον Gregory, ο 
C.W. Lillehei αφιέρωσε σε εκείνον τις επόµενες επιτυχίες του, αναφέροντας σε 
επιστολή προς τους γονείς του πως εκείνη η πρώτη εγχείρηση του έδωσε 
θάρρος και λόγο να συνεχίσει την προσπάθειά του να σώσει τις ζωές άλλων 
παιδιών. Όπερ και εγέντο. Παρά το γεγονός ότι, το επόµενο περιστατικό που 
χειρούργησε ο C.W. Lillehei δεν επέζησε, αλλά και ότι, η ιατρική κοινότητα δεν 
επικρότησε ποτέ την εν λόγω τεχνική, ο C.W. Lillehei κατάφερε να θεραπεύσει 
κι άλλους ασθενείς, όντας, την άνοιξη του 1954, ο µόνος άνθρωπος στον 
κόσµο που εφάρµοζε εξελιγµένο χειρουργείο «ανοιχτής» καρδιάς. 

   Toν Οκτώβριο του 1953, τα πρώτα δυο σκυλιά συνδέθηκαν στα πλαίσια 
εφαρµογής του πειραµατικού πρωτοκόλλου. Ρύθµισαν την αντλία ώστε εκείνη 
να δίνει το 1/10 της ποσότητας του αίµατος, αποµονώνοντας ταυτόχρονα την 
καρδιά από την κυκλοφορία. Η όλη διαδικασία διήρκησε περί τα 30 λεπτά. Ένα 
από τα σκυλιά παρουσίασε εγκεφαλικό, το οποίο προέκυψε από σφάλµα 
τεχνικής. Το άλλο, καθώς και τα δεκαέξι που ακολούθησαν στα πλαίσια του 
πειραµατικού πρωτοκόλλου, έχαιραν άκρας υγείας, ενώ εντυπωσιακά γρήγορη 
ήταν η ανάρρωσή τους. Επρόκειτο άραγε για θαύµα; Η τεχνική δεν απαιτούσε 
καµία προετοιµασία µηχανής, ενώ κανένα µέρος της αντλίας δεν ερχόταν σε 
επαφή µε το αίµα, καθώς αυτό προωθούνταν µέσω αυτής σαν κάποια κινού-
µενα µεταλλικά δάχτυλα να υποστήριζαν τη ροή του. Μήπως οι ελπίδες 
αποδεικνύονταν φρούδες;  

   Οι τρεις άνδρες όφειλαν να απαντήσουν στο δίλληµα. Σε µια τρίτη σειρά 
πειραµάτων που ακολούθησε, µελετήθηκαν επιµελώς και εκτενέστερα τα 
διάφορα επίπεδα ροών. Επίσης, στη διάρκεια του Cross Circulation, 
προκαλούσαν ένα τεχνητό VSD και στη συνέχεια προσπαθούσαν να το 
κλείσουν, ώστε να αποδείξουν ότι, η ποσότητα αίµατος που παρέµενε στην 
καρδιά ήταν τόσο µικρή, που τους επέτρεπε να εργαστούν. Ο C.W. Lillehei είχε 
πλέον πεισθεί. Ναι, θα µπορούσε να κλείσει ένα VSD και να διορθώσει άλλες 
ανωµαλίες µε αυτή τη µέθοδο. Και το σύµπαν δεν άργησε να του δώσει την 
ευκαιρία. Ο Gregory Glidden είχε ήδη γεννηθεί στις 24/02/1953 µε VSD. 
Ήταν ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο ο C.W. Lillehei θα µετέτρεπε το 
πειραµατικό του πρωτόκολλο, σε επέµβαση ζωής.

  

Ο Gregory Glidden νοσηλεύτηκε στην πτέρυγα του Πανεπιστηµιακού Νοσοκο-
µείου της Minneapolis, την επονοµαζόµενη «Variety Club Heart Hospital». 
Η πτέρυγα, που ήταν η πρώτη ανάλογη των Η.Π.Α., διέθετε 78 κλίνες και είχε 
χτιστεί µε σκοπό τη νοσηλεία ασθενών που έπασχαν από καρδιολογικές 
παθήσεις. Το έναυσµα για την δηµιουργία της εν λόγω πτέρυγας δόθηκε το 
1951, από έναν ασθενή, ο οποίος έπασχε από καρδιοπάθεια. Εκείνος ήταν 
µεν ο εµπνευστής, οικονοµικά, βέβαια, η ιδέα υποστηρίχτηκε κατά το 1/3 από 
το φιλανθρωπικό σωµατείο «Variety Club» και κατά τα 2/3 από δωρεές και 
εράνους. 

   Το «Variety Club», διαθέτει µια εξίσου ενδιαφέρουσα ιστορία. Ήταν ηµέρα 
Χριστουγέννων του 1928, στην πόλη Pittsburg, όταν οι υπέυθυνοι µιας µικρής 
θεατρικής σκηνής βρήκαν στην είσοδο ένα εγκαταλελειµένο νεογέννητο 
κοριτσάκι. Το σηµείωµα που το συνόδευε έγραφε πως το όνοµά του ήταν 
Κατερίνα, είχε οκτώ ακόµη αδέρφια και πατέρα άνεργο και πως η µητέρα του 
–που αποφάσισε να το εγκαταλείψει- έπασχε από σοβαρή καρδιοπάθεια. Οι 
υπάλληλοι του θεάτρου, µε την βοήθεια άλλων παραγόντων 
της πόλης, δηµιούργησαν ένα σωµατείο, το «Variety Club», που αρχικό σκοπό 
είχε την φροντίδα αυτού του παιδιού. Η ιστορία της µικρής Κατερίνας έγινε 
πρωτοσέλιδο µε αποτέλεσµα αυτό που ξεκίνησε ως µικρό «club», να γίνει 
πλέον διεθνής οργανισµός, που δηµιούργησε χρόνια αργότερα το «Variety 
Club Heart Hospital». 

 

Ο Gregory Glidden (δεξιά) 
µε τα υπόλοιπα αδέρφια του.
 Ήταν ο πρώτος ασθενής
που υποβλήθηκε στη µέθοδο
της Cross-Circulation για 
σύγκλειση VSD σε ηλικία 
12 µηνών (Lillehei, 1954)

Owen Wangesteen.
Διευθυντής της Χειρουργικής 
Κλινικής του Πανεπιστηµίου 
της Minnesota. Ήταν ο άνθρωπος 
που είχε στην οµάδα του 
πρωτοπόρους χειρουργούς όπως 
οι W. Lillehei και J. Lewis

   Στις 08:45 π.µ., στην περίφηµη αίθουσα του «Room II», ο C.W. Lillehei 
άνοιγε το στέρνο του Gregory Glidden, υπoβοηθούµενος από τον R.L. Varco. 
Στο διπλανό κρεβάτι, βρισκόταν ο πατέρας του παιδιού, Lyman. Οι M. Cohen 
και H. Warden συνέδεσαν τον πατέρα µε το παιδί του. Στην εγχείρηση, χρησι-
µοποιήθηκε η ίδια αντλία Sigma Motor T6S που χρησιµοποιούνταν στα πειρα-
µατικά πρωτόκολλα, ενώ οι ρυθµίσεις στην συσκευή είχαν πραγµατοποιηθεί 
πριν την έναρξη της επέµβασης.  Από το λαιµό του παιδιού πέρασε στη σαφη-
νή φλέβα µια κάνουλα, η οποία κατέληγε στην άνω και κάτω κοίλη φλεβα και 
άλλη µια κάνουλα στην ανώνυµο αρτηρία. Το αίµα που παίρνονταν από το 
παιδί σε ποσότητα 1/10, οδηγούνταν στον πατέρα και επέστρεφε στο ίδιο 
οξυγονωµένο. 

   Στις 10:03 π.µ., ο C.W. Lillehei και οι συνεργάτες του απέκλεισαν την άνω 
και κάτω κοίλη φλέβα, καθώς και την πνευµονική αρτηρία. Η ποσότητα του 
αίµατος δεν ήταν µεγάλη όπως είχε συµβεί σε άλλες παρόµοιες εγχειρήσεις, 
ήταν όµως αρκετό για να τους δυσκολέψει. Ο C.W. Lillehei, έχοντας ήδη 
δανειστεί ένα headline από τους Ωτορινολαρυγγολόγους, κατάφερε να βρει το 
VSD, πραγµατοποίησε 12 µεµονωµένες ραφές και το έκλεισε. Είχαν περάσει 
12 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα από την έναρξη της επέµβασης. Κατόπιν, 
έκλεισε τη δεξιά κοιλιοτοµή, ενώ στη συνέχεια, φροντίζοντας να απαερώσει 
την καρδιά, έβαλε το χέρι του πάνω από αυτή και το φύσηµα είχε εξαφανιστεί. 
Το γεγονός απαθανάτιζε φωτογραφικά ένας παρατηρητής που βρίσκονταν στο 
απέναντι «µπαλκόνι». Ο χρόνος ήταν πια στα 15 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. 
«Pump off», είπε ο C.W. Lillehei. 

   Ο πατέρας, Lyman Glidden, ξύπνησε πρώτος. 
«Είναι ο Gregory ok;». Ο H. Warden απάντησε, 
«Ναι, είναι οκ!». Με τα χέρια γεµάτα αίµατα, 
ο C.W. Lillehei και ο R.L. Varco αντάλλαξαν 
χειραψία πάνω από τον µικρό Gregory. Ο µικρός 
ξύπνησε σχεδόν αµέσως, έδειχνε απόλυτα 
φυσιολογικός, χωρίς να εµφανίζει κανένα 
νευρολογικό πρόβληµα. Οι πρώτες πέντε µέρες 
ήταν εξαιρετικές, µε συνεχή βελτίωση. Ο Gregory 
Glidden είχε όρεξη για φαγητό, τα µάγουλά του 
είχαν αποκτήσει ροδαλή απόχρωση και ο ύπνος 
του ήταν ήρεµος. Ο µικρός είχε µετατραπεί σε 
«σταρ» του νοσοκοµείου, αφού φοιτητές και 
γιατροί εκδήλωναν την περιέργειά τους να τον 
συναντήσουν από κοντά. Τίποτα δεν προδιέθετε 

κάποια αρνητική εξέλιξη. Έτσι, έφτασε η Πρωταπριλιά του 1954. Το πρωινό 
εκείνο, ο µικρός «φάνηκε λιγότερο ενεργητικός», όπως σηµείωσε µια νοση-
λεύτρια, ενώ µια άλλη επισήµανε «ασθµατικού τύπου αναπνοή». 
Υποπτευόµενος αναπνευστική λοίµωξη, ο C.W. Lillehei συνέστησε την λήψη 
αντιβίωσης. Δύο µέρες αργότερα, ο Gregory Glidden δεν µπορούσε πια να 
αναγνωρίσει ούτε τον πατέρα και την αδερφή του, που τον επισκέφτηκαν. 
Την στιγµή που οι δυο τους βγήκαν στο διάδροµο, µια νοσοκόµα σήµανε 
συναγερµό από το δωµάτιο 310. Ήταν το δωµάτιο του Gregory. O R.L. Varco 
και οι άλλοι γιατροί έφτασαν άµεσα, πραγµατοποίησαν µια επείγουσα 
τραχειοτοµή και η κατάσταση του παιδιού φάνηκε να βελτιώνεται. 
Την Κυριακή, 4 Απριλίου, ο Gregory έπεσε σε λήθαργο. Η αδυναµία του εκδη-
λώθηκε µε µια ανακοπή, την οποία ο C.W. Lillehei επανέφερε µε µασάζ. Ήταν 

ης03:30 π.µ., ξηµερώµατα 6  Απριλίου 1954, όταν ο Gregory έχασε κάθε 
συναίσθηση του χώρου.  Στις 09:10 π.µ., η καρδιά του µικρού σταµάτησε να 
χτυπά. Το ηµερολόγιο έδειχνε 6 Απριλίου 1954. Ήταν 09:15 το πρωί, όταν ο 
C.W.  Lillehei θα υπέγραφε το πρώτο πιστοποιητικό θανάτου ασθενή που 
υποβλήθηκε σε εγχείρηση «ανοιχτής» καρδιάς. 

Δηµοσίευµα της εποχής
για τις πρώτες εγχειρήσεις
καρδιάς απο τον Walton
Lillehei µε την µέθοδο
της Cross-circulation
(1/5/1954)

R. L. Varco

Η Pamela Schmidt µε τους γονείς της.
H πρώτη επιτυχής σύγκλειση VSD µε την µέθοδο
της Cross-Circulation (Lillehei, Απρίλιος 1954)
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   Το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, τα πράγµατα άλλαξαν άρδην. Μετά από 
αποτυχίες σε έξι από τις επτά περιπτώσεις που ακολούθησαν, οι φωνές των 
αµφισβητιών δυνάµωσαν, οι Καρδιολόγοι τον απαξίωσαν, ενώ οι νοσοκόµες 
τον αποκαλούσαν πίσω από την πλάτη του «δολοφόνο»… Μοναχικός και 
επίµονος, όπως κάθε πρωτοπόρος, ο C.W. Lillehei συνέχισε την εφαρµογή της 
µεθόδου του, για να δράξει, πολύ σύντοµα, τους καρπούς των προσπαθειών 
του.  Στο τέλος της χρονιάς του 1954 –κι ενώ οι «κακές γλώσσες» δεν είχαν 
ακόµα ηρεµήσει- ταξίδεψε στο Atlantic City για να παρευρεθεί στο Συνέδριο 
του «American College of Surgeons». Η παρουσία του εκεί συνδυάστηκε µε 
ανακοίνωση που αφορούσε στην αντιµετώπιση περίπτωσης AV Canal, γεγονός 
που τον καθιστούσε τον πρώτο άνθρωπο στην ιστορία που διενήργησε 
ανάλογη επέµβαση µε επιτυχία. Και δεν σταµάτησε εκεί. Ο C.W. Lillehei 
ανακοίνωσε παράλληλα την θεραπεία ενός παιδιού που έπασχε από 
Τετραλογία Fallot, νόσος που για τους Χειρουργούς της εποχής φάνταζε µη 
αντιµετωπίσιµη. Ίσως και για τον C.W. Lillehei στην αρχή,  καθώς αντιµε-
τώπισε επιπρόσθετες δυσκολίες. Για πρώτη φορά, µετά από 14 περιπτώσεις 
Cross Circulation, ο C.W. Lillehei δεν είχε συµβατό δότη. Έρευνες στα αρχεία 
βετεράνων στρατού και Ερυθρού Σταυρού, οδήγησαν στον 29χρονο Howard 
Holtz, µε την ίδια σπάνια οµάδα αίµατος, εργάτη εθνικών οδών, ο οποίος θα 
αναλάµβανε ρόλο δότη. Ο Howard Holtz, πατέρας τριών αγοριών, συµφώνησε 
να συµµετάσχει, ελπίζοντας ότι, αν ποτέ χρειαζόταν, κάποιος άλλος θα έκανε 
το ίδιο για να σώσει τα δικά του παιδιά. 
Ο 10χρονος Mike Shaw επέζησε, όπως και τα υπόλοιπα 15 παιδιά από τα 
συνολικά 19 µε Τετραλογία Fallot που χειρούργησε ο C.W. Lillehei. Μάλιστα, 
υπήρξε στιγµή, που ο ίδιος βίωνε τέτοια αυτοπεποίθηση, που 
πραγµατοποιούσε ακόµη και δυο χειρουργεία την ηµέρα… 

   Ωστόσο, οι σηµαντικότατες επιτυχίες του  C.W. Lillehei έµοιαζαν αδύναµες 
να προκαλέσουν µόνο θετική αντίδραση. Η Καρδιολόγος Helen Taussig, η 
οποία απολάµβανε ήδη αναγνώρισης µε την τεχνική της στην αντιµετώπιση 
της Τετραλογίας Fallot, µαθαίνοντας για την πρώτη επιτυχία του C.W. Lillehei 
φέρεται να είπε, «Κρίµα που θα συνεχίσει τη µέθοδο», ουσιαστικά, 
καταδικάζοντάς τον. 
Και δεν ήταν µόνο αυτό. Κατά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του C.W. 
Lillehei στο Συνέδριο «American College of Surgeons», κάποιος εκ των 
παρευρισκοµένων, ζήτησε από εκείνον να παραδεχθεί ότι στο νοσοκοµείο του 
υπήρχε ένα «λαχανικό», υπονοώντας την Geraldine Thompson, η οποία 
υπέστη εγκεφαλική βλάβη, κατά την διάρκεια της Cross Circulation, τον 
Οκτώβρη του 1954. 

Η εµβολή αέρα που προέκυψε ήταν η αιτία που οδήγησε την Geraldine 
Thompson να βρίσκεται σε κώµα από την στιγµή που εξήλθε από το 
χειρουργείο. Η προσωπικότητα του C.W. Lillehei,  αναδεικνύεται από το 
γεγονός ότι, ο ίδιος φέρεται να είχε παραδεχθεί στον σύζυγό της ότι, «είχε 
γίνει ένα τροµακτικό λάθος», παροτρύνοντάς τον, «off the record» να ασκήσει 
µήνυση, καθόσον δε θα µπορούσε να καλύψει οικονοµικά την εφ' όρου ζωής 
φροντίδα της συζύγου του…

   Ανάλογες προσπάθειες µε αυτές του C.W. Lillehei, όσον αφορά στην 
αντιµετώπιση της νόσου Τετραλογίας Fallot, είχε κάνει νωρίτερα και ο William 
Mustard, ο οποίος εργαζόταν στο φηµισµένο «Hospital for Sick Children» του 
Τορόντο.  Ο W. Mustard είχε εκπαιδευτεί αρχικά ως Ορθοπεδικός, ωστόσο, ο 
περιπετειώδης χαρακτήρας του γοητεύονταν περισσότερο από τις παθολογίες 
της καρδιάς. Τη στιγµή που άλλοι πειραµατίζονταν µε τεχνητούς πνεύµονες, 
εκείνος πειραµατίζονταν µε εκείνους των πιθήκων Rhesus.

    Έτσι, το 1951, πήρε την απόφαση να χειρουργήσει ένα παιδί 16 µηνών µε 
Τετραλογία Fallot, χρησιµοποιώντας ως δότες τέσσερις πιθήκους, των οποίων 
οι πνεύµονες ξεπλύθηκαν προσεκτικά από το αίµα µε χρήση αντιβιοτικών και 
φυσιολογικού ορού. Οι πνεύµονες εµβυθίστηκαν σε οξυγόνο και συνδέθηκαν 
κατόπιν µε την αντλία. Ωστόσο, η προσπάθεια ήταν ανεπιτυχής. Μέχρι το 
1954, ο W. Mustard είχε χειρουργήσει µε την ίδια µέθοδο 12 παιδιά, χωρίς, 
δυστυχώς, κανένα από αυτά να επιζήσει, καταγράφοντας ιστορικά θνητότητα 
της τάξεως του 100%.

       Ένας Χειρουργός που γοητεύτηκε επίσης από το έργο του C.W. Lillehei 
και αναζήτησε λύσεις ήταν ο Gilbert Campbell. Ο τριαντάχρονος, που ανήκε 
στην οµάδα του O. Wangesteen, είχε ήδη, παρά το νεαρό της ηλικίας του, περί 
τις 19 δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά και θεωρούνταν από τους 
πολλά υποσχόµενους επιστήµονες σε ερευνητικό επίπεδο. Χωρίς να γνωρίζει 
καν την προσπάθεια του W. Mustard µε τους πιθήκους Rhesus, φέρεται να 
αναρωτήθηκε: «Γιατί όχι στη χρήση πνευµόνων των σκυλιών;».  Μην έχοντας, 
όµως, εµπειρία ο ίδιος, ζήτησε την συνδροµή του C.W. Lillehei, ο οποίος ήταν 
πάντα έτοιµος να δοκιµάσει την όποια νέα ιδέα… Δυστυχώς, αυτή η 
προσπάθεια δεν είχε θετική έκβαση. Το νεαρό αγόρι µε νόσο Τετραλογίας 
Fallot, που χειρουργήθηκε µε δότη ένα σκύλο, κατέληξε αµέσως µετά την 
επέµβαση. 

   Λίγες µέρες όµως αργότερα, η επόµενη περίπτωση ήταν απόλυτα επιτυχής. 
Ο 13χρονος Αφρικανός Calvin Richmond είχε διαγνωσθεί µε έλλειµµα 
µεσοκοιλιακού διαφράγµατος, που προκλήθηκε από ένα σοβαρό τραυµατισµό 
από ρόδα φορτηγού. Οι φτωχοί γονείς του και ο ίδιος,  ταξίδεψαν από το 
Άρκανσας έως τη Μιννεάπολη –ένα ταξίδι σχεδόν 1.000 µιλίων-, προκειµένου 
ο νεαρός να εγχειριστεί από τον C.W. Lillehei. Ωστόσο, ένα νέο πρόβληµα 
προέκυψε. 

   Η µητέρα του Calvin αρνήθηκε να γίνει δότρια στην διαδικασία της Cross 
Circulation, υπό τον φόβο ότι δε θα ξυπνήσει ποτέ. Ο C.W. Lillehei, µη 
καταφέρνοντας να βρει δότη, καθόσον κανείς «λευκός» δεν θα ήθελε να 
ενώσει το αίµα του µε ένα «µαύρο», αποφάσισε να χρησιµοποιήσει ως δότη 
τον πνεύµονα ενός σκύλου. Η επέµβαση διήρκησε 20 λεπτά και αυτή τη φορά 
ο νεαρός Calvin επέστρεψε σπίτι του ένα µήνα αργότερα. Ο C.W. Lillehei 
χρησιµοποίησε τη µέθοδο µε τους πνεύµονες σκύλων σε άλλα δώδεκα περι-
στατικά που ακολούθησαν, όµως τα περισσότερα από αυτά δεν είχαν θετική 
έκβαση.  

   Όπως αποδεικνύονταν, καµία από τις µέχρι τότε δοκιµασµένες τεχνικές δεν 
έµοιαζαν ιδανικές για τα χειρουργεία «ανοιχτής» καρδιάς. Ο C.W. Lillehei 
άρχισε να πιστεύει ότι χρειαζόταν κάτι άλλο… Ίσως ένα «µηχάνηµα», πιο 
ασφαλές και πιο απλό από αυτά των C. Dennis και J. Gibbon. Κάποιος έπρεπε 
να το σχεδιάσει…
   
   Κανείς δε θα µπορούσε να φανταστεί ότι αυτός που το σχεδίασε τελικά, είχε 
ήδη εµφανιστεί στο University Hospital, µια ηµέρα πριν εγχειριστεί ο άτυχος 
G. Glidden. Πρόκειται για τον Richard DeWall, ο οποίος δεν ήταν καν 
Χειρουργός, απλά ένας Γενικός Ιατρός που µάλιστα είχε αποφοιτήσει 
τελευταίος στην τάξη του. Έχοντας βαρεθεί πια το αντικείµενό του, πέρναγε 
τον ελεύθερό του χρόνο σχεδιάζοντας διάφορες ευρεσιτεχνίες. Ο C.W. Lillehei 
δε µπόρεσε να προσφέρει στον R. De Wall θέση Ιατρού, ωστόσο, του πρότεινε 
να γίνει υπεύθυνος των πειραµατόζωων του Εργαστηρίου του. Πολύ σύντοµα, 
διεφάνηκε ότι ο 29χρονος R. DeWall αποδεικνύονταν «θησαυρός». Ήταν 
πανέξυπνος, είχε ιδιαίτερη κλήση στις µηχανικές συσκευές και µια φοβερή 
αντίληψη των συνθετικών υλικών και της αλληλεπίδρασής τους µε τα κύτταρα. 
Οι γνώσεις αυτές τού επέτρεπαν να γνωρίζει τη χρήση της αντλίας και, ενώ 
αρχικά συµµετείχε ως παρατηρητής στις τρεις πρώτες Cross Circulation του 
C.W. Lillehei, έφτασε να αντικαθιστά τον υπάρχοντα Τεχνικό στις υπόλοιπες 
ανάλογες επεµβάσεις. Από υπεύθυνος των ζώων του Εργαστηρίου, είχε πια 
γίνει ενεργό µέλος της κλινικής οµάδας… 

   

   Το µόνο σίγουρο είναι πως η συνάντηση C.W. Lillehei και R. De Wall ήταν 
µέρος της συµπαντικής συνωµοσίας. Η συνεργασία τους, στα επόµενα χρόνια, 
έµελλε να γράψει ιστορία. Οι δυο τους κατάφεραν να σχεδιάσουν αυτό το 
περίφηµο «µηχάνηµα», που θα αποδεικνύονταν σωτήριο για χιλιάδες ανθρώ-
πινες ζωές. Εµπνεόµενοι από την απλότητα της φύσης και της Φυσικής, 
R. De Wall και C.W. Lillehei άρχισαν να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους 
στον εµπλουτισµό του αίµατος µε φυσαλίδες οξυγόνου. Μια από τις πρώτες 
προσπάθειές τους, ήταν η χρήση ενός κεκλιµένου σωλήνα, όπου το αίµα 
εκτίθονταν σε οξυγόνο µε πίεση και γίνονταν «αφρός». Η ενδιαφέρουσα 
ανακάλυψη που προέκυψε, συνίστατο στο ότι, οι φυσαλίδες οξυγόνου έφταναν 
στην επιφάνεια, αφήνοντας «καθαρό» το αίµα που έµενε στον πάτο της 
δεξαµενής.  

   Οι δυο άνδρες παρατήρησαν επίσης ότι ήταν πιο εύκολο να αφαιρέσουν τις 
µεγάλες παρά τις µικρές φυσαλίδες οξυγόνου. Το µόνο που χρειαζόταν, 
λοιπόν, ήταν να δηµιουργήσουν µεγαλύτερες φυσαλίδες, πιο ορατές και φυσι-
κά λιγότερες σε αριθµό…  

   Η λύση βρέθηκε µε λιγότερο από 15 δολάρια! Το πιο απλό σύστηµα 
οξυγόνωσης αίµατος είχε κατασκευαστεί επιτυχώς. Το µηχάνηµα έστελνε το 
αίµα σε πλαστική δεξαµενή ανάµιξης, όπου 18 βελόνες εισήγαγαν οξυγόνο 
παράγοντας µεγάλες φυσαλίδες. Το διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνο-
νταν, ενώ το οξυγόνο απορροφιόταν, όπως ακριβώς συµβαίνει σε ένα 
ζωντανό πνεύµονα. Καθώς το οξυγονωµένο αίµα κατέβαινε µέσω ενός σπιράλ 
στη δεξαµενή ανάµιξης, οι φυσαλίδες έµεναν στην κορυφή. Ο C.W. Lillehei 
γνώριζε βέβαια ότι η ύπαρξη αόρατων φυσαλίδων ενδεχοµένως να δηµιουρ-
γούσε πρόβληµα και για να το διαπιστώσει χρησιµοποίησε τη συσκευή αρχικά 
σε δέκα σκυλιά. Κανένα δεν υπέστη νευρολογική βλάβη και όλα κύλησαν 
οµαλά. Ο C.W. Lillehei ενθουσιάστηκε τόσο που φρόντισε να αποτυπώσει τις 
µεγαλειώδεις στιγµές σε κινηµατογραφική ταινία. Το ηµερολόγιο έδειχνε τότε, 
αρχές του 1955. 

   Στις 13 Μαΐου 1955, πραγµατοποιήθηκε η πρώτη δοκιµή του «DeWall – 
Lillehei Βubble Οxygenator» σε άνθρωπο. Ο «ιστορικός» ασθενής ήταν ο 
τρίχρονος James Robichaud, που έπασχε από VSD, σύµφωνα µε διάγνωση 
του W. Mustard δυο χρόνια νωρίτερα. Η καρδιά του παιδιού έµεινε ανοιχτή 
17,5 λεπτά.  Όλα φαίνονταν ότι πήγαν κατ' ευχήν, πράγµα που επιβεβαίωσε 
και ο µικρός ασθενής που ξύπνησε καλά το ίδιο απόγευµα. Δυστυχώς… Το ίδιο 
βράδυ, ο τρίχρονος κατέληξε από ενδοκαρδιακή fibroelastosis, προκληθείσα 
από παρωτίτιδα. Ο θάνατος του συγκλόνισε τον C.W. Lillehei, όµως η αιτία 
θανάτου απέκλειε αποτυχία της συσκευής. Έτσι, ο C.W. Lillehei αποφάσισε να 
την χρησιµοποιήσει εκ νέου, όπερ και εγένετο 18 ηµέρες αργότερα. Αυτή τη 
φορά, επρόκειτο για βρέφος 19 µηνών, που τελικά επέζησε µόνο τέσσερις 
ηµέρες. Η τρίτη, ωστόσο, προσπάθεια, θα άλλαζε το «απογοητευτικό» κλίµα… 
Η 20 µηνών Jessie Weddle χειρουργήθηκε επιτυχώς από Τετραλογία του 
Fallot και επέστρεψε υγιής στο σπίτι της. Το ηµερολόγιο έδειχνε 12 Ιουλίου 
1955. Μέχρι τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς και κατόπιν τεσσάρων ακόµη 
θετικών εκβάσεων σε ασθενείς που 
ακολούθησαν, ο C.W. Lillehei σταµάτησε 
οριστικά τη χρήση της Cross Circulation. 

   Την ίδια στιγµή, σε ένα άλλο γεωγρα-
φικό σηµείο, µόλις δυο ώρες νότια από 
εκείνο που βρίσκονταν ο C.W. Lillehei, 
ένας άλλος άνδρας έγραφε την δική του 
ιστορία. Ο John Kirklin της «Mayo 
Clinic» είχε βαλθεί να τελειοποιήσει τη 
συσκευή του J. Gibbon. Ήδη από το 
1952, µε βοηθό τον Earl Wood, 
καινοτόµο, που φέρεται να «έκανε 
όνοµα», µελετώντας την επίδραση της 
πτήσης στο διάστηµα στον ανθρώπινο 
οργανισµό και εφευρίσκοντας το ένδυµα 
της αντιβαρύτητας, είχαν αφιερώσει την 
επιστηµονική τους καριέρα σε αυτό τον 
σκοπό. Και τα κατάφεραν. 
Η αποκαλούµενη «Mayo-Gibbon 
Machine» ήταν γεγονός. 

O πρωτότυπος οξυγονωτής φυσαλίδων Lillehei - De Wall
που κατασκευάστηκε στο πανεπιστήµιο της Minnesota το 1955

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

J. Kirklin

Dear Walt, by all means go ahead. OHW". 

Ιδιόχειρο σηµείωµα του O. Wangesteen
έγκρισης διενέργειας της πρώτης σύγκλεισης
VSD από τον W. Lillehei µε την µέθοδο της
Cross-circulation
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   Το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, τα πράγµατα άλλαξαν άρδην. Μετά από 
αποτυχίες σε έξι από τις επτά περιπτώσεις που ακολούθησαν, οι φωνές των 
αµφισβητιών δυνάµωσαν, οι Καρδιολόγοι τον απαξίωσαν, ενώ οι νοσοκόµες 
τον αποκαλούσαν πίσω από την πλάτη του «δολοφόνο»… Μοναχικός και 
επίµονος, όπως κάθε πρωτοπόρος, ο C.W. Lillehei συνέχισε την εφαρµογή της 
µεθόδου του, για να δράξει, πολύ σύντοµα, τους καρπούς των προσπαθειών 
του.  Στο τέλος της χρονιάς του 1954 –κι ενώ οι «κακές γλώσσες» δεν είχαν 
ακόµα ηρεµήσει- ταξίδεψε στο Atlantic City για να παρευρεθεί στο Συνέδριο 
του «American College of Surgeons». Η παρουσία του εκεί συνδυάστηκε µε 
ανακοίνωση που αφορούσε στην αντιµετώπιση περίπτωσης AV Canal, γεγονός 
που τον καθιστούσε τον πρώτο άνθρωπο στην ιστορία που διενήργησε 
ανάλογη επέµβαση µε επιτυχία. Και δεν σταµάτησε εκεί. Ο C.W. Lillehei 
ανακοίνωσε παράλληλα την θεραπεία ενός παιδιού που έπασχε από 
Τετραλογία Fallot, νόσος που για τους Χειρουργούς της εποχής φάνταζε µη 
αντιµετωπίσιµη. Ίσως και για τον C.W. Lillehei στην αρχή,  καθώς αντιµε-
τώπισε επιπρόσθετες δυσκολίες. Για πρώτη φορά, µετά από 14 περιπτώσεις 
Cross Circulation, ο C.W. Lillehei δεν είχε συµβατό δότη. Έρευνες στα αρχεία 
βετεράνων στρατού και Ερυθρού Σταυρού, οδήγησαν στον 29χρονο Howard 
Holtz, µε την ίδια σπάνια οµάδα αίµατος, εργάτη εθνικών οδών, ο οποίος θα 
αναλάµβανε ρόλο δότη. Ο Howard Holtz, πατέρας τριών αγοριών, συµφώνησε 
να συµµετάσχει, ελπίζοντας ότι, αν ποτέ χρειαζόταν, κάποιος άλλος θα έκανε 
το ίδιο για να σώσει τα δικά του παιδιά. 
Ο 10χρονος Mike Shaw επέζησε, όπως και τα υπόλοιπα 15 παιδιά από τα 
συνολικά 19 µε Τετραλογία Fallot που χειρούργησε ο C.W. Lillehei. Μάλιστα, 
υπήρξε στιγµή, που ο ίδιος βίωνε τέτοια αυτοπεποίθηση, που 
πραγµατοποιούσε ακόµη και δυο χειρουργεία την ηµέρα… 

   Ωστόσο, οι σηµαντικότατες επιτυχίες του  C.W. Lillehei έµοιαζαν αδύναµες 
να προκαλέσουν µόνο θετική αντίδραση. Η Καρδιολόγος Helen Taussig, η 
οποία απολάµβανε ήδη αναγνώρισης µε την τεχνική της στην αντιµετώπιση 
της Τετραλογίας Fallot, µαθαίνοντας για την πρώτη επιτυχία του C.W. Lillehei 
φέρεται να είπε, «Κρίµα που θα συνεχίσει τη µέθοδο», ουσιαστικά, 
καταδικάζοντάς τον. 
Και δεν ήταν µόνο αυτό. Κατά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του C.W. 
Lillehei στο Συνέδριο «American College of Surgeons», κάποιος εκ των 
παρευρισκοµένων, ζήτησε από εκείνον να παραδεχθεί ότι στο νοσοκοµείο του 
υπήρχε ένα «λαχανικό», υπονοώντας την Geraldine Thompson, η οποία 
υπέστη εγκεφαλική βλάβη, κατά την διάρκεια της Cross Circulation, τον 
Οκτώβρη του 1954. 

Η εµβολή αέρα που προέκυψε ήταν η αιτία που οδήγησε την Geraldine 
Thompson να βρίσκεται σε κώµα από την στιγµή που εξήλθε από το 
χειρουργείο. Η προσωπικότητα του C.W. Lillehei,  αναδεικνύεται από το 
γεγονός ότι, ο ίδιος φέρεται να είχε παραδεχθεί στον σύζυγό της ότι, «είχε 
γίνει ένα τροµακτικό λάθος», παροτρύνοντάς τον, «off the record» να ασκήσει 
µήνυση, καθόσον δε θα µπορούσε να καλύψει οικονοµικά την εφ' όρου ζωής 
φροντίδα της συζύγου του…

   Ανάλογες προσπάθειες µε αυτές του C.W. Lillehei, όσον αφορά στην 
αντιµετώπιση της νόσου Τετραλογίας Fallot, είχε κάνει νωρίτερα και ο William 
Mustard, ο οποίος εργαζόταν στο φηµισµένο «Hospital for Sick Children» του 
Τορόντο.  Ο W. Mustard είχε εκπαιδευτεί αρχικά ως Ορθοπεδικός, ωστόσο, ο 
περιπετειώδης χαρακτήρας του γοητεύονταν περισσότερο από τις παθολογίες 
της καρδιάς. Τη στιγµή που άλλοι πειραµατίζονταν µε τεχνητούς πνεύµονες, 
εκείνος πειραµατίζονταν µε εκείνους των πιθήκων Rhesus.

    Έτσι, το 1951, πήρε την απόφαση να χειρουργήσει ένα παιδί 16 µηνών µε 
Τετραλογία Fallot, χρησιµοποιώντας ως δότες τέσσερις πιθήκους, των οποίων 
οι πνεύµονες ξεπλύθηκαν προσεκτικά από το αίµα µε χρήση αντιβιοτικών και 
φυσιολογικού ορού. Οι πνεύµονες εµβυθίστηκαν σε οξυγόνο και συνδέθηκαν 
κατόπιν µε την αντλία. Ωστόσο, η προσπάθεια ήταν ανεπιτυχής. Μέχρι το 
1954, ο W. Mustard είχε χειρουργήσει µε την ίδια µέθοδο 12 παιδιά, χωρίς, 
δυστυχώς, κανένα από αυτά να επιζήσει, καταγράφοντας ιστορικά θνητότητα 
της τάξεως του 100%.

       Ένας Χειρουργός που γοητεύτηκε επίσης από το έργο του C.W. Lillehei 
και αναζήτησε λύσεις ήταν ο Gilbert Campbell. Ο τριαντάχρονος, που ανήκε 
στην οµάδα του O. Wangesteen, είχε ήδη, παρά το νεαρό της ηλικίας του, περί 
τις 19 δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά και θεωρούνταν από τους 
πολλά υποσχόµενους επιστήµονες σε ερευνητικό επίπεδο. Χωρίς να γνωρίζει 
καν την προσπάθεια του W. Mustard µε τους πιθήκους Rhesus, φέρεται να 
αναρωτήθηκε: «Γιατί όχι στη χρήση πνευµόνων των σκυλιών;».  Μην έχοντας, 
όµως, εµπειρία ο ίδιος, ζήτησε την συνδροµή του C.W. Lillehei, ο οποίος ήταν 
πάντα έτοιµος να δοκιµάσει την όποια νέα ιδέα… Δυστυχώς, αυτή η 
προσπάθεια δεν είχε θετική έκβαση. Το νεαρό αγόρι µε νόσο Τετραλογίας 
Fallot, που χειρουργήθηκε µε δότη ένα σκύλο, κατέληξε αµέσως µετά την 
επέµβαση. 

   Λίγες µέρες όµως αργότερα, η επόµενη περίπτωση ήταν απόλυτα επιτυχής. 
Ο 13χρονος Αφρικανός Calvin Richmond είχε διαγνωσθεί µε έλλειµµα 
µεσοκοιλιακού διαφράγµατος, που προκλήθηκε από ένα σοβαρό τραυµατισµό 
από ρόδα φορτηγού. Οι φτωχοί γονείς του και ο ίδιος,  ταξίδεψαν από το 
Άρκανσας έως τη Μιννεάπολη –ένα ταξίδι σχεδόν 1.000 µιλίων-, προκειµένου 
ο νεαρός να εγχειριστεί από τον C.W. Lillehei. Ωστόσο, ένα νέο πρόβληµα 
προέκυψε. 

   Η µητέρα του Calvin αρνήθηκε να γίνει δότρια στην διαδικασία της Cross 
Circulation, υπό τον φόβο ότι δε θα ξυπνήσει ποτέ. Ο C.W. Lillehei, µη 
καταφέρνοντας να βρει δότη, καθόσον κανείς «λευκός» δεν θα ήθελε να 
ενώσει το αίµα του µε ένα «µαύρο», αποφάσισε να χρησιµοποιήσει ως δότη 
τον πνεύµονα ενός σκύλου. Η επέµβαση διήρκησε 20 λεπτά και αυτή τη φορά 
ο νεαρός Calvin επέστρεψε σπίτι του ένα µήνα αργότερα. Ο C.W. Lillehei 
χρησιµοποίησε τη µέθοδο µε τους πνεύµονες σκύλων σε άλλα δώδεκα περι-
στατικά που ακολούθησαν, όµως τα περισσότερα από αυτά δεν είχαν θετική 
έκβαση.  

   Όπως αποδεικνύονταν, καµία από τις µέχρι τότε δοκιµασµένες τεχνικές δεν 
έµοιαζαν ιδανικές για τα χειρουργεία «ανοιχτής» καρδιάς. Ο C.W. Lillehei 
άρχισε να πιστεύει ότι χρειαζόταν κάτι άλλο… Ίσως ένα «µηχάνηµα», πιο 
ασφαλές και πιο απλό από αυτά των C. Dennis και J. Gibbon. Κάποιος έπρεπε 
να το σχεδιάσει…
   
   Κανείς δε θα µπορούσε να φανταστεί ότι αυτός που το σχεδίασε τελικά, είχε 
ήδη εµφανιστεί στο University Hospital, µια ηµέρα πριν εγχειριστεί ο άτυχος 
G. Glidden. Πρόκειται για τον Richard DeWall, ο οποίος δεν ήταν καν 
Χειρουργός, απλά ένας Γενικός Ιατρός που µάλιστα είχε αποφοιτήσει 
τελευταίος στην τάξη του. Έχοντας βαρεθεί πια το αντικείµενό του, πέρναγε 
τον ελεύθερό του χρόνο σχεδιάζοντας διάφορες ευρεσιτεχνίες. Ο C.W. Lillehei 
δε µπόρεσε να προσφέρει στον R. De Wall θέση Ιατρού, ωστόσο, του πρότεινε 
να γίνει υπεύθυνος των πειραµατόζωων του Εργαστηρίου του. Πολύ σύντοµα, 
διεφάνηκε ότι ο 29χρονος R. DeWall αποδεικνύονταν «θησαυρός». Ήταν 
πανέξυπνος, είχε ιδιαίτερη κλήση στις µηχανικές συσκευές και µια φοβερή 
αντίληψη των συνθετικών υλικών και της αλληλεπίδρασής τους µε τα κύτταρα. 
Οι γνώσεις αυτές τού επέτρεπαν να γνωρίζει τη χρήση της αντλίας και, ενώ 
αρχικά συµµετείχε ως παρατηρητής στις τρεις πρώτες Cross Circulation του 
C.W. Lillehei, έφτασε να αντικαθιστά τον υπάρχοντα Τεχνικό στις υπόλοιπες 
ανάλογες επεµβάσεις. Από υπεύθυνος των ζώων του Εργαστηρίου, είχε πια 
γίνει ενεργό µέλος της κλινικής οµάδας… 

   

   Το µόνο σίγουρο είναι πως η συνάντηση C.W. Lillehei και R. De Wall ήταν 
µέρος της συµπαντικής συνωµοσίας. Η συνεργασία τους, στα επόµενα χρόνια, 
έµελλε να γράψει ιστορία. Οι δυο τους κατάφεραν να σχεδιάσουν αυτό το 
περίφηµο «µηχάνηµα», που θα αποδεικνύονταν σωτήριο για χιλιάδες ανθρώ-
πινες ζωές. Εµπνεόµενοι από την απλότητα της φύσης και της Φυσικής, 
R. De Wall και C.W. Lillehei άρχισαν να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους 
στον εµπλουτισµό του αίµατος µε φυσαλίδες οξυγόνου. Μια από τις πρώτες 
προσπάθειές τους, ήταν η χρήση ενός κεκλιµένου σωλήνα, όπου το αίµα 
εκτίθονταν σε οξυγόνο µε πίεση και γίνονταν «αφρός». Η ενδιαφέρουσα 
ανακάλυψη που προέκυψε, συνίστατο στο ότι, οι φυσαλίδες οξυγόνου έφταναν 
στην επιφάνεια, αφήνοντας «καθαρό» το αίµα που έµενε στον πάτο της 
δεξαµενής.  

   Οι δυο άνδρες παρατήρησαν επίσης ότι ήταν πιο εύκολο να αφαιρέσουν τις 
µεγάλες παρά τις µικρές φυσαλίδες οξυγόνου. Το µόνο που χρειαζόταν, 
λοιπόν, ήταν να δηµιουργήσουν µεγαλύτερες φυσαλίδες, πιο ορατές και φυσι-
κά λιγότερες σε αριθµό…  

   Η λύση βρέθηκε µε λιγότερο από 15 δολάρια! Το πιο απλό σύστηµα 
οξυγόνωσης αίµατος είχε κατασκευαστεί επιτυχώς. Το µηχάνηµα έστελνε το 
αίµα σε πλαστική δεξαµενή ανάµιξης, όπου 18 βελόνες εισήγαγαν οξυγόνο 
παράγοντας µεγάλες φυσαλίδες. Το διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνο-
νταν, ενώ το οξυγόνο απορροφιόταν, όπως ακριβώς συµβαίνει σε ένα 
ζωντανό πνεύµονα. Καθώς το οξυγονωµένο αίµα κατέβαινε µέσω ενός σπιράλ 
στη δεξαµενή ανάµιξης, οι φυσαλίδες έµεναν στην κορυφή. Ο C.W. Lillehei 
γνώριζε βέβαια ότι η ύπαρξη αόρατων φυσαλίδων ενδεχοµένως να δηµιουρ-
γούσε πρόβληµα και για να το διαπιστώσει χρησιµοποίησε τη συσκευή αρχικά 
σε δέκα σκυλιά. Κανένα δεν υπέστη νευρολογική βλάβη και όλα κύλησαν 
οµαλά. Ο C.W. Lillehei ενθουσιάστηκε τόσο που φρόντισε να αποτυπώσει τις 
µεγαλειώδεις στιγµές σε κινηµατογραφική ταινία. Το ηµερολόγιο έδειχνε τότε, 
αρχές του 1955. 

   Στις 13 Μαΐου 1955, πραγµατοποιήθηκε η πρώτη δοκιµή του «DeWall – 
Lillehei Βubble Οxygenator» σε άνθρωπο. Ο «ιστορικός» ασθενής ήταν ο 
τρίχρονος James Robichaud, που έπασχε από VSD, σύµφωνα µε διάγνωση 
του W. Mustard δυο χρόνια νωρίτερα. Η καρδιά του παιδιού έµεινε ανοιχτή 
17,5 λεπτά.  Όλα φαίνονταν ότι πήγαν κατ' ευχήν, πράγµα που επιβεβαίωσε 
και ο µικρός ασθενής που ξύπνησε καλά το ίδιο απόγευµα. Δυστυχώς… Το ίδιο 
βράδυ, ο τρίχρονος κατέληξε από ενδοκαρδιακή fibroelastosis, προκληθείσα 
από παρωτίτιδα. Ο θάνατος του συγκλόνισε τον C.W. Lillehei, όµως η αιτία 
θανάτου απέκλειε αποτυχία της συσκευής. Έτσι, ο C.W. Lillehei αποφάσισε να 
την χρησιµοποιήσει εκ νέου, όπερ και εγένετο 18 ηµέρες αργότερα. Αυτή τη 
φορά, επρόκειτο για βρέφος 19 µηνών, που τελικά επέζησε µόνο τέσσερις 
ηµέρες. Η τρίτη, ωστόσο, προσπάθεια, θα άλλαζε το «απογοητευτικό» κλίµα… 
Η 20 µηνών Jessie Weddle χειρουργήθηκε επιτυχώς από Τετραλογία του 
Fallot και επέστρεψε υγιής στο σπίτι της. Το ηµερολόγιο έδειχνε 12 Ιουλίου 
1955. Μέχρι τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς και κατόπιν τεσσάρων ακόµη 
θετικών εκβάσεων σε ασθενείς που 
ακολούθησαν, ο C.W. Lillehei σταµάτησε 
οριστικά τη χρήση της Cross Circulation. 

   Την ίδια στιγµή, σε ένα άλλο γεωγρα-
φικό σηµείο, µόλις δυο ώρες νότια από 
εκείνο που βρίσκονταν ο C.W. Lillehei, 
ένας άλλος άνδρας έγραφε την δική του 
ιστορία. Ο John Kirklin της «Mayo 
Clinic» είχε βαλθεί να τελειοποιήσει τη 
συσκευή του J. Gibbon. Ήδη από το 
1952, µε βοηθό τον Earl Wood, 
καινοτόµο, που φέρεται να «έκανε 
όνοµα», µελετώντας την επίδραση της 
πτήσης στο διάστηµα στον ανθρώπινο 
οργανισµό και εφευρίσκοντας το ένδυµα 
της αντιβαρύτητας, είχαν αφιερώσει την 
επιστηµονική τους καριέρα σε αυτό τον 
σκοπό. Και τα κατάφεραν. 
Η αποκαλούµενη «Mayo-Gibbon 
Machine» ήταν γεγονός. 

O πρωτότυπος οξυγονωτής φυσαλίδων Lillehei - De Wall
που κατασκευάστηκε στο πανεπιστήµιο της Minnesota το 1955

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

J. Kirklin

Dear Walt, by all means go ahead. OHW". 

Ιδιόχειρο σηµείωµα του O. Wangesteen
έγκρισης διενέργειας της πρώτης σύγκλεισης
VSD από τον W. Lillehei µε την µέθοδο της
Cross-circulation
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   Το µηχάνηµα αποτελούνταν από τρεις αντλίες, τρεις δεξαµενές, ένα σωλήνα, 
ένα κώνο, µια συσκευή µε αισθητήρα, έναν ρυθµιστή απορρόφησης, µια 
κολώνα κατά του αφρού, έναν µετρητή pH, έναν θερµαστή, ένα αρτηριακό 
φίλτρο, ένα διακόπτη υψηλής πίεσης και έναν οξυγονωτή αποτελούµενο από 
14 ατσάλινους δίσκους σε ένα πλαστικό διαµέρισµα. Η συσκευή ήταν πολύ-
πλοκη, κόστιζε δεκάδες χιλιάδες δολάρια και απαιτούσε τεχνική ιδιαιτέρων 
ικανοτήτων. Σηµασία είχε ένα: ότι δούλευε επιτυχώς. Εννιά από τα δέκα συνο-
λικά σκυλιά που δοκιµάστηκαν ως πειραµατόζωα, επέζησαν 30 λεπτά σε 
ByPass. Φανατικός της στατιστικής και της ακρίβειας, ο J. Kirklin αποφάσισε 
να τη δοκιµάσει ακριβώς σε οκτώ παιδιά. Ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα…

   Η διαγνωσµένη µε VSD πεντάχρονη Linda Stout θα ήταν η πρώτη περίπτω-
ση. Το γεγονός αυτό σόκαρε αρχικά τους γονείς της, οι οποίοι τελικά πείστη-
καν από τον -γεµάτο αυτοπεποίθηση, πανέξυπνο και αποκαλούµενο «boy 
wonder»- J. Kirklin, που φέρεται να τους είπε ότι θα χρησιµοποιούσε τη 
συσκευή, ανεξάρτητα από την έκβαση της επέµβασης της κόρης τους. Η µικρή 
Linda συνδέθηκε µε την «Mayo-Gibbon machine» και το χειρουργείο ξεκίνησε. 
Όµως, λίγα λεπτά αργότερα, η πίεση άρχισε να αυξάνει απότοµα, ενώ η 
συσκευή έµοιαζε έτοιµη να εκραγεί. Ο σωλήνας αποσυνδέθηκε ξαφνικά από 
την αρτηρία της µικρής. Η κυκλοφορία του αίµατός της σταµάτησε. 
Το χειρουργικό τραπέζι είχε γεµίσει αίµατα. Ήρεµος ο J. Kirklin αντικατέστησε 
την κάνουλα, απαέρωσε το κύκλωµα και επανασυνέδεσε την ασθενή. Είχαν 
περάσει 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, χρόνος που η Linda δεν είχε οξυγόνο 
στον εγκέφαλό της. Ευτυχώς, η χαµηλή θερµοκρασία στη χειρουργική αίθουσα 
είχε προκαλέσει υποθερµία στη µικρή Linda και έσωσε τον εγκέφαλό της. 
Ο J. Kirklin έκλεισε το VSD µε πέντε ραφές. Παρά τα όποια προβλήµατα, η 
επέµβαση ήταν επιτυχής, ενώ η µικρή ασθενής µπόρεσε σε δέκα ηµέρες να 
επιστρέψει στο σπίτι της. Το ηµερολόγιο έδειχνε την ηµέρα της επέµβασης: 
22 Μαρτίου 1955. Οι επόµενες επτά περιπτώσεις διενεργήθηκαν σύντοµα. 
Δυστυχώς για τον  J. Kirklin, µόνο ακόµη τρια από τα συνολικά οκτώ παιδιά 
επέζησαν, καταγράφοντας µια θνητότητα της τάξεως του 50%. Το σηµαντικό 
βέβαια είναι ένα: το 1955, οι J. Kirklin και C.W. Lillehei ήταν οι δυο 
µοναδικοί άνθρωποι στον κόσµο, που διενεργούσαν πολύπλοκα 
χειρουργεία «ανοιχτής» καρδιάς.

   Μια άλλη δηµοφιλής µηχανή οξυγόνωσης ήταν εκείνη του –εκπαιδευµένου 
επίσης στη Μιννεσότα- Frederick Cross, βοηθού του John Lewis στην πρώτη 
επέµβαση «ανοιχτής» καρδιάς. Με έδρα το Cleveland και µε βοηθό τον Earle 
Kay, κατασκεύασε µια απλή, αξιόπιστη και φτηνή µηχανή. Η µηχανή των Καy - 
Cross έγινε επίσης ευρείας παραγωγής. Το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η 
χρήση ατσάλινων δίσκων µε κυµατοειδή επιφάνεια, γεγονός που γρήγορα την 
κατέστησε ιδιαίτερα δηµοφιλή, µε επέκταση της χρήσης της σε πολλά κέντρα 
του κόσµου, συµπεριλαµβανοµένων των περισσότερων Ελληνικών.  

   Πρωτοπόρος ήταν και ένας ακόµη νεαρός Χειρουργός, ο σχεδόν 35χρονος 
Denton Cooley, που είχε δηµιουργήσει καλή φήµη στις «κλειστές» 
επεµβάσεις, τόσο για την ταχύτητά του, όσο και για τα ελάχιστα λάθη του. 
Δουλεύοντας µαζί µε τον Michael DeBakey στο «Huston Baylor University 
College of Medicine», είχε επινοήσει έναν αυτοσχέδιο τρόπο να διορθώνει τα 
αορτικά ανευρύσµατα. Σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, είχε αναχθεί σε 
«θρύλο του Τέξας». Αυτό που του έλειπε ήταν µια συσκευή… Εντυπωσιασµέ-
νος από τα αποτελέσµατα των C.W. Lillehei και DeWall, αποφάσισε να τους 
επισκεφτεί στη Μιννεάπολη. Ο D. Cooley ήταν παρόν στο χειρουργείο του 
τρίτου κατά σειρά περιστατικού µε τη χρήση της συσκευή τους. Σε συνεργασία 
µε τον M. DeBakey, πριν φτάσει το τέλος του 1956, και έχοντας αποκτήσει την 
δέουσα εµπειρία, ο D. Colley κατέγραφε περί τα 100 χειρουργεία «ανοιχτής» 
καρδιάς µε χρήση του οξυγονωτή DeWall – Lillehei. 

    Ξαφνικά, ένα τεράστιο «κύµα» Χειρουργών άρχισε να επισκέπτεται την 
Μιννεάπολη, προκειµένου να δει από κοντά τη χρήση του Bubble Oxygenator. 
Μεταξύ άλλων, ο C. Dennis από τη Νέα Υόρκη, ο Dwight Harken από το 
Harvard, ο καταξιωµένος Λόρδος Russell Brock από το Λονδίνο, αλλά και ο 
Καναδός George Trusler, που περνώντας δύο βδοµάδες στο πλευρό του C.W. 
Lillehei, φέρεται να είπε: «Αυτό είναι σίγουρα το µέρος για να δει κανείς 
χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς». Όσο για τους περιστασιακούς παρατηρητές, 
εκείνοι δεν είχαν απλά τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον C.W. Lillehei 
επί το έργον, η οποία δινόταν µέσω του ειδικά κατασκευασµένου γυάλινου 
τρούλου στο ταβάνι του χειρουργείου, αλλά επίσης, να του κάνουν ερωτήσεις 
µέσω ενδοεπικοινωνίας, στις οποίες µάλιστα απαντούσε ενώ χειρουργούσε. 
Πιθανά, θα σκεφτόταν κανείς, πως ο C.W. Lillehei απολάµβανε αυτό το 
ιδιότυπο «one man show». Λάθος. Ο ίδιος προσπάθησε αποδεδειγµένα να 
βοηθήσει Χειρουργούς, ώστε να ξεκινήσουν την χρήση της µεθόδου, 
προµηθεύοντας τους µε αντίγραφα των σχεδίων του οξυγονωτή, καθώς και µε 
τα τηλέφωνα των εταιρειών που κατασκεύαζαν τα επιµέρους τµήµατά του. 
Αποτέλεσµα αυτής της βοήθειας, ήταν η κατασκευή παρόµοιων συσκευών και 
η ευρεία χρήση τους σε όλα τα νοσοκοµεία ανά την υφήλιο…

   Πέραν των µηχανηµάτων για την υποστήριξη των επεµβάσεων «ανοιχτής» 
καρδιάς, αυτό που απασχολούσε ιδιαίτερα τους Χειρουργούς της εποχής, ήταν 
η αντιµετώπιση των επιπλοκών, που αποτελούσαν και την αιτία θανάτου των 
ασθενών. Από τις πλέον καταστροφικές, ήταν αυτή του κολποκοιλιακού 
αποκλεισµού που, ως επί το πλείστον, προέκυπτε µετά την διενέργεια του 
χειρουργείου. Ο C.W. Lillehei, που είχε υπολογίσει ότι από τις VSD 
περιπτώσεις που αντιµετώπισε χειρουργικά είχαν αυτό ως αίτιο θανάτου σε 
ποσοστό 37%. Εµπνευσµένος από τον Ιατρό του Harvard, Paul Zoll, ο οποίος 
το 1952 είχε καταφέρει να σώσει δυο ασθενείς µε τη χρήση ηλεκτρικής τάσης 
στο εξωτερικό µέρος του στήθους τους, ο C.W. Lillehei συνέδεσε απευθείας 
την καρδιά µε ηλεκτρόδιο, αποφεύγοντας έτσι την παρατεταµένη χρήση 
ηλεκτρισµού στα παιδικά στήθη που χειρουργούσε. Η πρώτη εφαρµογή, στις 
30 Ιανουαρίου 1957, που αφορούσε στην περίπτωση τρίχρονου κοριτσιού µε 
Τετραλογία Fallot, κατέληξε µε επιτυχία, όπως και οι επόµενες 16 από τις 17 
που ακολούθησαν. Ο C.W. Lillehei είχε ανοίξει την αυλαία µιας καινούριας 
εποχής, αυτής της βηµατοδότησης της καρδιάς, η οποία επισφραγίστηκε όταν 
γνώρισε τον επισκευαστή ηλεκτρικών συσκευών, Earl Bakken. Ο E. Bakken, 
φερόµενος θαυµαστής του C.W. Lillehei, σύµφωνα µε µαρτυρίες, ήταν και ο 
κατασκευαστής της πρώτης φορητής συσκευής βηµατοδότησης, λίγα χρόνια 
αργότερα. 

  

   Στο τέλος του 1957, ο C.W. Lillehei είχε φτάσει τις 413 επιτυχείς εγχειρή-
σεις «ανοιχτής» καρδιάς -µακράν τον µεγαλύτερο αριθµό στον κόσµο. Με την 
δυναµική του ανθρώπου που ψηφίστηκε από το United Press της Μιννεσότα 
ως «άντρας της χρονιάς», έδινε πλέον διαλέξεις σε Πανεπιστήµια όλης της 
υφηλίου µε εκατοντάδες συµµετέχοντες. Το ηµερολόγιο έδειχνε 12 
Αυγούστου 1960, όταν ο C.W. Lillehei διενήργησε την χιλιοστή επέµβαση 
«ανοιχτής» καρδιάς. Ελάχιστοι Χειρουργοί της εποχής πλησίαζαν αυτό τον 
αριθµό, µεταξύ των οποίων οι D. Colley, M. DeBakey και J. Kirklin. Όµως η 
υπόσχεση και η προοπτική της Χειρουργικής καρδιάς γιγαντώνονταν. 

   Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Μετά από επίπονη έρευνα και κλινική εµπειρία, 
ο C.W. Lillehei κατάφερε να βελτιώσει τον οξυγονωτή του, µετατρέποντάς τον 
από «Bubble» σε «Membrane», ενώ επιπροσθέτως σχεδίασε και τεχνητή 
βαλβίδα καρδιάς. Ο E. Bakken κατασκεύασε µινιατούρα βηµατοδότη, µετατρέ-
ποντας τον σε εµφυτεύσιµο. Ετοιµοθάνατοι ασθενείς, χωρίς ελπίδα σωτηρίας, 
επέστρεφαν σπίτι τους αποθεραπευµένοι και υγιείς.

ο   Γιορτάζοντας τα 48  γενέθλιά του, το 1966, και συµπληρώνοντας µια 
δεκαετία ως Associated Professor, ο C.W. Lillehei ήταν ο µοναδικός 
Χειρουργός στον κόσµο µε 13ετή εµπειρία στην Χειρουργική «ανοιχτής» 
καρδιάς. Και ίσως ο µοναδικός που εκπαίδευσε 138 Χειρουργούς από 
ολόκληρο τον κόσµο. 

Συσκευή Kay-Cross.
Ιδιαίτερα δηµοφιλής 
στην Ελλάδα καθώς 
την χρησιµοποίησαν οι
Β. Καραγεώργης, 
Κ. Τούντας, 
Α. Οικονοµόπουλος, 
Γρ. Σκαλκέας
και Δ. Λαζαρίδης

D. Cooley.
Πρωτοπόρος σε µία σειρά
επεµβάσεων και τεχνικών.
Ήταν ο χειρουργός µε τον

µεγαλύτερο αριθµό 
χειρουργείων διεθνώς

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

   Τα δώρα γενεθλίων του ήταν ανεπανάληπτα… Ο C.W. Lillehei επισκέπτεται 
τον Λευκό Οίκο, όπου και τιµάται από τον Πρόεδρο των Η.Π.Α., Lyndon 
Johnson, ενώ προτείνεται για το βραβείο «Νόµπελ» περισσότερες από µια 
φορές. Ωστόσο, τα Χριστούγεννα της ίδιας χρονιάς, ο C.W. Lillehei δέχτηκε 
ένα µεγάλο πλήγµα στην καριέρα του. Η κρίση για την ανάδειξη νέου 
Διευθυντή Χειρουργικής στο University of Minnesota Medical School στη 
θέση του αποχωρήσαντα «δασκάλου» του Owen Wangesteen –ο οποίος από 
τις αρχές του 1960 έµεινε µερικώς παράλυτος µετά από αλλεργική αντίδραση 
προκληθείσα από εµβολιασµό και απείχε από τις χειρουργικές αίθουσες για 
µια εξαετία-, ήταν απογοητευτική. Υποψήφιος, εκτός του C.W. Lillehei, ήταν ο 
39χρονος John Najarian, Αντιπρόεδρος του Χειρουργικού Τµήµατος στο 
University of California San Francisco Medical School, εξειδικευµένος στην 
Χειρουργική νεφρού. Την επιλογή αυτή, είχε κάνει ο Robert Howard, Κοσµή-
τορας του Minnesota Medical School, ο οποίος πίστευε ότι, «αρχηγός» έπρεπε 
να είναι κάποιος «εξωτερικός» και όχι κάποιος του ισχύοντος «καθεστώτος». 
Το παρασκήνιο ήθελε την απόφαση του R. Howard να σχετίζεται µε το 
εξεζητητµένο lifestyle του C.W. Lillehei, την «αδυναµία» που επεδείκνυε στα 
πάρτυ και τις συναναστροφές, αλλά επίσης και µε το γεγονός ότι φέρονταν ως 
µη ικανός στη διαχείριση. Η επιλογή του R. Howard απογοήτευσε τον 
«δάσκαλο» Ο. Wangesteen, ο οποίος µάλιστα συνέταξε επιστολή στην οποία 
επισήµανε πως µια τέτοια απόφαση θα προκαλούσε την αποχώρηση του C.W. 
Lillehei, µια αποχώρηση που θα σήµαινε µια τεράστια απώλεια για το ίδρυµα. 
Επιστολή απέστειλε και ο ίδιος ο C.W. Lillehei, υποστηρίζοντας ότι ήταν 
έτοιµος να µειώσει τον χειρουργικό του «χρόνο» και να αφιερωθεί στις 
«διαχειριστικές ευθύνες» που θα αναλάµβανε. Ακόµη και αν ο R. Howard είχε 
πειστεί, ήταν πια αργά. Ο J. Najarian είχε ήδη δεχτεί την προσφορά. Το 
ηµερολόγιο έδειχνε Φεβρουάριο του 1967. 

   Η άνοιξη της ίδιας χρονιάς έφερε και µια νέα «άνοιξη» στην καριέρα του 
C.W. Lillehei. Μια πρόταση να αναλάβει θέση Καθηγητή, Διευθυντή 
Χειρουργικής και Πρόοέδρου του Χειρουργικού Τµήµατος του New York 
Hospital «Cornell Medical Center» ήταν η απάντηση στην «αδικία» που βίωσε 
από τον R. Howard. Αποδεχόµενος την πρόταση αυτή, έθεσε ως όρο να πάρει 
µαζί του δώδεκα από τους καλύτερους Καρδιοχειρουργούς του, αλλά επίσης 
και τον εξοπλισµό του, που κόστιζε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, αλλά 
«του ανήκε», όπως υποστήριξε καθώς είχε αγοραστεί από επιδοτήσεις για 
έρευνα στο όνοµά του. Ο «αντίπαλος» J. Najarian έκρινε ότι ο εξοπλισµός 
ανήκε στο Πανεπιστήµιο και αφού τον κατέγραψε ανα
λυτικά, έδωσε λίστα στον C.W. Lillehei, 
ενηµερώνοντάς τον για το τι να πάρει και 
τι να αφήσει. Ο C.W. Lillehei όµως 
δεν είχε πει την τελευταία του 
λέξη. Μια µέρα πριν φύγει για 
τη Νέα Υόρκη, στα τέλη του 
1967, µε «συνεργάτες» τους 
βοηθούς του, νοίκιασε 
τρία φορτηγά και όταν 
σκοτείνιασε «σήκωσε» 
όλο το εργαστήριο. 
Άφησε πίσω µόνο ένα 
πράγµα. Ένα κόκκινο 
τριαντάφυλλο στο 
µέσο ενός άδειου 
δωµατίου…

Μ. De Bakey.
Από τους 
σηµαντικότερους 
Καρδιοχειρουργούς
ανά τον κόσµο

Συσκευή Kay-Cross του Λαϊκού Νοσοκοµείου Αθηνών

Cooley DA, 
Mahaffey DE, 
De Bakey ME.
Total excision 
of the aortic
arch for aneurysm

Πρωτότυπος βηµατοδότης
του Earl Bakken
που εφαρµόστηκε για πρώτη
φορά περιεγχειρητικά
από τον W. Lillehei
στις 30 Ιανουαρίου του 1957.
Στο στιγµιότυπο ο W. Lillehei
µε µικρό ασθενή του 

Τα «παραλειπόµενα» βασίστηκαν στο βιβλίο “King of Hearts”
του G.W. Miller των εκδόσεων Crown Publishers, New York, του 2000
Τα «παραλειπόµενα» βασίστηκαν στο βιβλίο “King of Hearts”
του G.W. Miller των εκδόσεων Crown Publishers, New York, του 2000
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   Το µηχάνηµα αποτελούνταν από τρεις αντλίες, τρεις δεξαµενές, ένα σωλήνα, 
ένα κώνο, µια συσκευή µε αισθητήρα, έναν ρυθµιστή απορρόφησης, µια 
κολώνα κατά του αφρού, έναν µετρητή pH, έναν θερµαστή, ένα αρτηριακό 
φίλτρο, ένα διακόπτη υψηλής πίεσης και έναν οξυγονωτή αποτελούµενο από 
14 ατσάλινους δίσκους σε ένα πλαστικό διαµέρισµα. Η συσκευή ήταν πολύ-
πλοκη, κόστιζε δεκάδες χιλιάδες δολάρια και απαιτούσε τεχνική ιδιαιτέρων 
ικανοτήτων. Σηµασία είχε ένα: ότι δούλευε επιτυχώς. Εννιά από τα δέκα συνο-
λικά σκυλιά που δοκιµάστηκαν ως πειραµατόζωα, επέζησαν 30 λεπτά σε 
ByPass. Φανατικός της στατιστικής και της ακρίβειας, ο J. Kirklin αποφάσισε 
να τη δοκιµάσει ακριβώς σε οκτώ παιδιά. Ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα…

   Η διαγνωσµένη µε VSD πεντάχρονη Linda Stout θα ήταν η πρώτη περίπτω-
ση. Το γεγονός αυτό σόκαρε αρχικά τους γονείς της, οι οποίοι τελικά πείστη-
καν από τον -γεµάτο αυτοπεποίθηση, πανέξυπνο και αποκαλούµενο «boy 
wonder»- J. Kirklin, που φέρεται να τους είπε ότι θα χρησιµοποιούσε τη 
συσκευή, ανεξάρτητα από την έκβαση της επέµβασης της κόρης τους. Η µικρή 
Linda συνδέθηκε µε την «Mayo-Gibbon machine» και το χειρουργείο ξεκίνησε. 
Όµως, λίγα λεπτά αργότερα, η πίεση άρχισε να αυξάνει απότοµα, ενώ η 
συσκευή έµοιαζε έτοιµη να εκραγεί. Ο σωλήνας αποσυνδέθηκε ξαφνικά από 
την αρτηρία της µικρής. Η κυκλοφορία του αίµατός της σταµάτησε. 
Το χειρουργικό τραπέζι είχε γεµίσει αίµατα. Ήρεµος ο J. Kirklin αντικατέστησε 
την κάνουλα, απαέρωσε το κύκλωµα και επανασυνέδεσε την ασθενή. Είχαν 
περάσει 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, χρόνος που η Linda δεν είχε οξυγόνο 
στον εγκέφαλό της. Ευτυχώς, η χαµηλή θερµοκρασία στη χειρουργική αίθουσα 
είχε προκαλέσει υποθερµία στη µικρή Linda και έσωσε τον εγκέφαλό της. 
Ο J. Kirklin έκλεισε το VSD µε πέντε ραφές. Παρά τα όποια προβλήµατα, η 
επέµβαση ήταν επιτυχής, ενώ η µικρή ασθενής µπόρεσε σε δέκα ηµέρες να 
επιστρέψει στο σπίτι της. Το ηµερολόγιο έδειχνε την ηµέρα της επέµβασης: 
22 Μαρτίου 1955. Οι επόµενες επτά περιπτώσεις διενεργήθηκαν σύντοµα. 
Δυστυχώς για τον  J. Kirklin, µόνο ακόµη τρια από τα συνολικά οκτώ παιδιά 
επέζησαν, καταγράφοντας µια θνητότητα της τάξεως του 50%. Το σηµαντικό 
βέβαια είναι ένα: το 1955, οι J. Kirklin και C.W. Lillehei ήταν οι δυο 
µοναδικοί άνθρωποι στον κόσµο, που διενεργούσαν πολύπλοκα 
χειρουργεία «ανοιχτής» καρδιάς.

   Μια άλλη δηµοφιλής µηχανή οξυγόνωσης ήταν εκείνη του –εκπαιδευµένου 
επίσης στη Μιννεσότα- Frederick Cross, βοηθού του John Lewis στην πρώτη 
επέµβαση «ανοιχτής» καρδιάς. Με έδρα το Cleveland και µε βοηθό τον Earle 
Kay, κατασκεύασε µια απλή, αξιόπιστη και φτηνή µηχανή. Η µηχανή των Καy - 
Cross έγινε επίσης ευρείας παραγωγής. Το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η 
χρήση ατσάλινων δίσκων µε κυµατοειδή επιφάνεια, γεγονός που γρήγορα την 
κατέστησε ιδιαίτερα δηµοφιλή, µε επέκταση της χρήσης της σε πολλά κέντρα 
του κόσµου, συµπεριλαµβανοµένων των περισσότερων Ελληνικών.  

   Πρωτοπόρος ήταν και ένας ακόµη νεαρός Χειρουργός, ο σχεδόν 35χρονος 
Denton Cooley, που είχε δηµιουργήσει καλή φήµη στις «κλειστές» 
επεµβάσεις, τόσο για την ταχύτητά του, όσο και για τα ελάχιστα λάθη του. 
Δουλεύοντας µαζί µε τον Michael DeBakey στο «Huston Baylor University 
College of Medicine», είχε επινοήσει έναν αυτοσχέδιο τρόπο να διορθώνει τα 
αορτικά ανευρύσµατα. Σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, είχε αναχθεί σε 
«θρύλο του Τέξας». Αυτό που του έλειπε ήταν µια συσκευή… Εντυπωσιασµέ-
νος από τα αποτελέσµατα των C.W. Lillehei και DeWall, αποφάσισε να τους 
επισκεφτεί στη Μιννεάπολη. Ο D. Cooley ήταν παρόν στο χειρουργείο του 
τρίτου κατά σειρά περιστατικού µε τη χρήση της συσκευή τους. Σε συνεργασία 
µε τον M. DeBakey, πριν φτάσει το τέλος του 1956, και έχοντας αποκτήσει την 
δέουσα εµπειρία, ο D. Colley κατέγραφε περί τα 100 χειρουργεία «ανοιχτής» 
καρδιάς µε χρήση του οξυγονωτή DeWall – Lillehei. 

    Ξαφνικά, ένα τεράστιο «κύµα» Χειρουργών άρχισε να επισκέπτεται την 
Μιννεάπολη, προκειµένου να δει από κοντά τη χρήση του Bubble Oxygenator. 
Μεταξύ άλλων, ο C. Dennis από τη Νέα Υόρκη, ο Dwight Harken από το 
Harvard, ο καταξιωµένος Λόρδος Russell Brock από το Λονδίνο, αλλά και ο 
Καναδός George Trusler, που περνώντας δύο βδοµάδες στο πλευρό του C.W. 
Lillehei, φέρεται να είπε: «Αυτό είναι σίγουρα το µέρος για να δει κανείς 
χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς». Όσο για τους περιστασιακούς παρατηρητές, 
εκείνοι δεν είχαν απλά τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον C.W. Lillehei 
επί το έργον, η οποία δινόταν µέσω του ειδικά κατασκευασµένου γυάλινου 
τρούλου στο ταβάνι του χειρουργείου, αλλά επίσης, να του κάνουν ερωτήσεις 
µέσω ενδοεπικοινωνίας, στις οποίες µάλιστα απαντούσε ενώ χειρουργούσε. 
Πιθανά, θα σκεφτόταν κανείς, πως ο C.W. Lillehei απολάµβανε αυτό το 
ιδιότυπο «one man show». Λάθος. Ο ίδιος προσπάθησε αποδεδειγµένα να 
βοηθήσει Χειρουργούς, ώστε να ξεκινήσουν την χρήση της µεθόδου, 
προµηθεύοντας τους µε αντίγραφα των σχεδίων του οξυγονωτή, καθώς και µε 
τα τηλέφωνα των εταιρειών που κατασκεύαζαν τα επιµέρους τµήµατά του. 
Αποτέλεσµα αυτής της βοήθειας, ήταν η κατασκευή παρόµοιων συσκευών και 
η ευρεία χρήση τους σε όλα τα νοσοκοµεία ανά την υφήλιο…

   Πέραν των µηχανηµάτων για την υποστήριξη των επεµβάσεων «ανοιχτής» 
καρδιάς, αυτό που απασχολούσε ιδιαίτερα τους Χειρουργούς της εποχής, ήταν 
η αντιµετώπιση των επιπλοκών, που αποτελούσαν και την αιτία θανάτου των 
ασθενών. Από τις πλέον καταστροφικές, ήταν αυτή του κολποκοιλιακού 
αποκλεισµού που, ως επί το πλείστον, προέκυπτε µετά την διενέργεια του 
χειρουργείου. Ο C.W. Lillehei, που είχε υπολογίσει ότι από τις VSD 
περιπτώσεις που αντιµετώπισε χειρουργικά είχαν αυτό ως αίτιο θανάτου σε 
ποσοστό 37%. Εµπνευσµένος από τον Ιατρό του Harvard, Paul Zoll, ο οποίος 
το 1952 είχε καταφέρει να σώσει δυο ασθενείς µε τη χρήση ηλεκτρικής τάσης 
στο εξωτερικό µέρος του στήθους τους, ο C.W. Lillehei συνέδεσε απευθείας 
την καρδιά µε ηλεκτρόδιο, αποφεύγοντας έτσι την παρατεταµένη χρήση 
ηλεκτρισµού στα παιδικά στήθη που χειρουργούσε. Η πρώτη εφαρµογή, στις 
30 Ιανουαρίου 1957, που αφορούσε στην περίπτωση τρίχρονου κοριτσιού µε 
Τετραλογία Fallot, κατέληξε µε επιτυχία, όπως και οι επόµενες 16 από τις 17 
που ακολούθησαν. Ο C.W. Lillehei είχε ανοίξει την αυλαία µιας καινούριας 
εποχής, αυτής της βηµατοδότησης της καρδιάς, η οποία επισφραγίστηκε όταν 
γνώρισε τον επισκευαστή ηλεκτρικών συσκευών, Earl Bakken. Ο E. Bakken, 
φερόµενος θαυµαστής του C.W. Lillehei, σύµφωνα µε µαρτυρίες, ήταν και ο 
κατασκευαστής της πρώτης φορητής συσκευής βηµατοδότησης, λίγα χρόνια 
αργότερα. 

  

   Στο τέλος του 1957, ο C.W. Lillehei είχε φτάσει τις 413 επιτυχείς εγχειρή-
σεις «ανοιχτής» καρδιάς -µακράν τον µεγαλύτερο αριθµό στον κόσµο. Με την 
δυναµική του ανθρώπου που ψηφίστηκε από το United Press της Μιννεσότα 
ως «άντρας της χρονιάς», έδινε πλέον διαλέξεις σε Πανεπιστήµια όλης της 
υφηλίου µε εκατοντάδες συµµετέχοντες. Το ηµερολόγιο έδειχνε 12 
Αυγούστου 1960, όταν ο C.W. Lillehei διενήργησε την χιλιοστή επέµβαση 
«ανοιχτής» καρδιάς. Ελάχιστοι Χειρουργοί της εποχής πλησίαζαν αυτό τον 
αριθµό, µεταξύ των οποίων οι D. Colley, M. DeBakey και J. Kirklin. Όµως η 
υπόσχεση και η προοπτική της Χειρουργικής καρδιάς γιγαντώνονταν. 

   Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Μετά από επίπονη έρευνα και κλινική εµπειρία, 
ο C.W. Lillehei κατάφερε να βελτιώσει τον οξυγονωτή του, µετατρέποντάς τον 
από «Bubble» σε «Membrane», ενώ επιπροσθέτως σχεδίασε και τεχνητή 
βαλβίδα καρδιάς. Ο E. Bakken κατασκεύασε µινιατούρα βηµατοδότη, µετατρέ-
ποντας τον σε εµφυτεύσιµο. Ετοιµοθάνατοι ασθενείς, χωρίς ελπίδα σωτηρίας, 
επέστρεφαν σπίτι τους αποθεραπευµένοι και υγιείς.

ο   Γιορτάζοντας τα 48  γενέθλιά του, το 1966, και συµπληρώνοντας µια 
δεκαετία ως Associated Professor, ο C.W. Lillehei ήταν ο µοναδικός 
Χειρουργός στον κόσµο µε 13ετή εµπειρία στην Χειρουργική «ανοιχτής» 
καρδιάς. Και ίσως ο µοναδικός που εκπαίδευσε 138 Χειρουργούς από 
ολόκληρο τον κόσµο. 

Συσκευή Kay-Cross.
Ιδιαίτερα δηµοφιλής 
στην Ελλάδα καθώς 
την χρησιµοποίησαν οι
Β. Καραγεώργης, 
Κ. Τούντας, 
Α. Οικονοµόπουλος, 
Γρ. Σκαλκέας
και Δ. Λαζαρίδης

D. Cooley.
Πρωτοπόρος σε µία σειρά
επεµβάσεων και τεχνικών.
Ήταν ο χειρουργός µε τον

µεγαλύτερο αριθµό 
χειρουργείων διεθνώς

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

   Τα δώρα γενεθλίων του ήταν ανεπανάληπτα… Ο C.W. Lillehei επισκέπτεται 
τον Λευκό Οίκο, όπου και τιµάται από τον Πρόεδρο των Η.Π.Α., Lyndon 
Johnson, ενώ προτείνεται για το βραβείο «Νόµπελ» περισσότερες από µια 
φορές. Ωστόσο, τα Χριστούγεννα της ίδιας χρονιάς, ο C.W. Lillehei δέχτηκε 
ένα µεγάλο πλήγµα στην καριέρα του. Η κρίση για την ανάδειξη νέου 
Διευθυντή Χειρουργικής στο University of Minnesota Medical School στη 
θέση του αποχωρήσαντα «δασκάλου» του Owen Wangesteen –ο οποίος από 
τις αρχές του 1960 έµεινε µερικώς παράλυτος µετά από αλλεργική αντίδραση 
προκληθείσα από εµβολιασµό και απείχε από τις χειρουργικές αίθουσες για 
µια εξαετία-, ήταν απογοητευτική. Υποψήφιος, εκτός του C.W. Lillehei, ήταν ο 
39χρονος John Najarian, Αντιπρόεδρος του Χειρουργικού Τµήµατος στο 
University of California San Francisco Medical School, εξειδικευµένος στην 
Χειρουργική νεφρού. Την επιλογή αυτή, είχε κάνει ο Robert Howard, Κοσµή-
τορας του Minnesota Medical School, ο οποίος πίστευε ότι, «αρχηγός» έπρεπε 
να είναι κάποιος «εξωτερικός» και όχι κάποιος του ισχύοντος «καθεστώτος». 
Το παρασκήνιο ήθελε την απόφαση του R. Howard να σχετίζεται µε το 
εξεζητητµένο lifestyle του C.W. Lillehei, την «αδυναµία» που επεδείκνυε στα 
πάρτυ και τις συναναστροφές, αλλά επίσης και µε το γεγονός ότι φέρονταν ως 
µη ικανός στη διαχείριση. Η επιλογή του R. Howard απογοήτευσε τον 
«δάσκαλο» Ο. Wangesteen, ο οποίος µάλιστα συνέταξε επιστολή στην οποία 
επισήµανε πως µια τέτοια απόφαση θα προκαλούσε την αποχώρηση του C.W. 
Lillehei, µια αποχώρηση που θα σήµαινε µια τεράστια απώλεια για το ίδρυµα. 
Επιστολή απέστειλε και ο ίδιος ο C.W. Lillehei, υποστηρίζοντας ότι ήταν 
έτοιµος να µειώσει τον χειρουργικό του «χρόνο» και να αφιερωθεί στις 
«διαχειριστικές ευθύνες» που θα αναλάµβανε. Ακόµη και αν ο R. Howard είχε 
πειστεί, ήταν πια αργά. Ο J. Najarian είχε ήδη δεχτεί την προσφορά. Το 
ηµερολόγιο έδειχνε Φεβρουάριο του 1967. 

   Η άνοιξη της ίδιας χρονιάς έφερε και µια νέα «άνοιξη» στην καριέρα του 
C.W. Lillehei. Μια πρόταση να αναλάβει θέση Καθηγητή, Διευθυντή 
Χειρουργικής και Πρόοέδρου του Χειρουργικού Τµήµατος του New York 
Hospital «Cornell Medical Center» ήταν η απάντηση στην «αδικία» που βίωσε 
από τον R. Howard. Αποδεχόµενος την πρόταση αυτή, έθεσε ως όρο να πάρει 
µαζί του δώδεκα από τους καλύτερους Καρδιοχειρουργούς του, αλλά επίσης 
και τον εξοπλισµό του, που κόστιζε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, αλλά 
«του ανήκε», όπως υποστήριξε καθώς είχε αγοραστεί από επιδοτήσεις για 
έρευνα στο όνοµά του. Ο «αντίπαλος» J. Najarian έκρινε ότι ο εξοπλισµός 
ανήκε στο Πανεπιστήµιο και αφού τον κατέγραψε ανα
λυτικά, έδωσε λίστα στον C.W. Lillehei, 
ενηµερώνοντάς τον για το τι να πάρει και 
τι να αφήσει. Ο C.W. Lillehei όµως 
δεν είχε πει την τελευταία του 
λέξη. Μια µέρα πριν φύγει για 
τη Νέα Υόρκη, στα τέλη του 
1967, µε «συνεργάτες» τους 
βοηθούς του, νοίκιασε 
τρία φορτηγά και όταν 
σκοτείνιασε «σήκωσε» 
όλο το εργαστήριο. 
Άφησε πίσω µόνο ένα 
πράγµα. Ένα κόκκινο 
τριαντάφυλλο στο 
µέσο ενός άδειου 
δωµατίου…

Μ. De Bakey.
Από τους 
σηµαντικότερους 
Καρδιοχειρουργούς
ανά τον κόσµο

Συσκευή Kay-Cross του Λαϊκού Νοσοκοµείου Αθηνών

Cooley DA, 
Mahaffey DE, 
De Bakey ME.
Total excision 
of the aortic
arch for aneurysm

Πρωτότυπος βηµατοδότης
του Earl Bakken
που εφαρµόστηκε για πρώτη
φορά περιεγχειρητικά
από τον W. Lillehei
στις 30 Ιανουαρίου του 1957.
Στο στιγµιότυπο ο W. Lillehei
µε µικρό ασθενή του 

Τα «παραλειπόµενα» βασίστηκαν στο βιβλίο “King of Hearts”
του G.W. Miller των εκδόσεων Crown Publishers, New York, του 2000
Τα «παραλειπόµενα» βασίστηκαν στο βιβλίο “King of Hearts”
του G.W. Miller των εκδόσεων Crown Publishers, New York, του 2000
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Νοσοκοµείο Ν. Ιωνίας, 
«Αγία Όλγα» το 1923

Βασίλης Καραγεώργης

ν µέσω των προαναφερόµενων διεθνών εξελίξεων, ήταν 
αναµενόµενο ότι και στην ελληνική πραγµατικότητα, τολµη-
ροί, πρωτοπόροι και αυτοδίδακτοι Γενικοί Χειρουργοί θα 

ήταν εκείνοι που επρόκειτο να ενδιαφερθούν για την αντιµετώ-
πιση καρδιοπαθειών, ακολουθώντας τις γνωστές για την εποχή, 
«κλειστές» πρακτικές και µεθόδους. Με αυτό το δεδοµένο, 
κυρίαρχοι πρωταγωνιστές στην πρώτη αυτή περίοδο έναρξης 
της Καρδιοχειρουργικής στην Ελλάδα, αναδείχθηκαν οι Βασίλειος 
Καραγεώργης, Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού 
Νοσοκοµείου Ν. Ιωνίας «Αγία Όλγα», Κωνσταντίνος Τούντας, 
Υφηγητής της Α' Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής στο 
Νοσοκοµείο «Λαϊκό» και Νικόλαος Οικονόµος, Διευθυντής 
της Χειρουργικής Κλινικής Καρδιάς, Θώρακος και Αγγείων του 
ιδρύµατος «Πολυκλινική» Αθηνών. 
 
   Σε γενικότερο πλαίσιο, η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από 
την έλλειψη οργανωµένων οµάδων, κατάλληλων συνθηκών και 
πρωτοκόλλων νοσηλείας Καρδιοχειρουργηµένων ασθενών, την 
µειωµένη εµπειρία εκ µέρους των Χειρουργών, η οποία είχε και 
ως αποτέλεσµα τις φτωχές -πολλές φορές- σε επιτυχία εκβάσεις, 
δηµιουργώντας διστακτικότητα στους ασθενείς να υποβληθούν σε 
οποιαδήποτε σχετική επέµβαση. 
 
    Αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις και τα προβλήµατα που προέ-
κυπταν εξ αυτών, ο Β. Καραγεώργης, διαθέτοντας ένα µεθοδικό 
και δηµιουργικό πνεύµα, απευθύνθηκε σε κέντρα του εξωτερικού, 
µε σκοπό την απόκτηση γνώσης και εµπειρίας. 

Ε    Περιόδευσε σε νοσοκοµεία της Ευρώπης και της Αµερικής και 
µε την επιστροφή του, οργάνωσε αρχικά Πειραµατικό Εργαστήριο, 
ενώ στη συνέχεια προχώρησε και στην διενέργεια των πρώτων 
στην Ελλάδα «κλειστών» επεµβάσεων καρδιάς. Το 1947, ανέλαβε 
την Διεύθυνση της Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκο-
µείου Ν. Ιωνίας «Αγία Όλγα» και σχεδόν αµέσως βρέθηκε να 
εργάζεται µε υποτροφία της UNESCO ως Assistant Etranger του 
διάσηµου Χειρουργού της εποχής F. D' Allaines και του συνεργάτη 
του C. Dubost, για ένα εξάµηνο. Εκεί, στην Χειρουργική Κλινική 
του Νοσοκοµείου «Broussais» των Παρισίων, είχε την ευκαιρία να 
παρακολουθήσει µια µεγάλη σειρά επεµβάσεων αντιµετώπισης 
συγγενών καρδιοπαθειών και κυρίως να ενστερνιστεί τις µεθό-
δους οργάνωσης και λειτουργίας µιας ανάλογης κλινικής. 
Συγκεκριµένα, µιας κλινικής που θα υποστηρίζονταν στενά από 
ένα Καρδιολογικό Τµήµα, θα διέθετε οργανωµένο εργαστήριο 
πειραµατικής εξάσκησης και θα χαρακτηρίζονταν από την 
αρµονική συνεργασία µιας οµάδας Ιατρών. Χάρη στην στενή φιλία 
που ανέπτυξε µε τον C. Dubost, ο Β. Καραγεώργης έλαβε µέρος 
σε πολλές πειραµατικές προσπάθειες, ενώ είχε τη δυνατότητα να 
αφοµοιώσει την τεχνική «Blalock-Taussig Shunt». Την αµέσως 
επόµενη περίοδο, επισκέφτηκε τον λόρδο R. Brock στο Λονδίνο, 
τον C. Crafoοrd στην Σουηδία και τον W. Mercer στο Εδιµβούργο. 
Το 1949, αµέσως µετά το δεύτερο µεταπολεµικό Διεθνές 
Χειρουργικό Συνέδριο στη Νέα Ορλεάνη, βρέθηκε διαδοχικά 
κοντά σε όλα τα µεγάλα ονόµατα της εποχής, όπως τον R. Gross 
στη Βοστόνη, τον A. Blalock στην Βαλτιµόρη και τον W. Potts στο 
Σικάγο. 

      Στις 27 Ιουνίου του 1923, ο Νικόλαος Πλαστήρας εγκαινίαζε στην περιοχή 
«Ποδαράδες» της Αθήνας, έναν συνοικισµό για τους πρόσφυγες που έφτασαν 
στην Ελλάδα µετά την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, αλλά και την 
ανταλλαγή πληθυσµών του 1923. Λίγους µήνες αργότερα, οι διαρκώς 
αυξανόµενες πληθυσµιακές ανάγκες του εν λόγω συνοικισµού, εξανάγκαζαν την 
πολιτική ηγεσία να µετατρέψει ένα σχολείο της περιοχής σε προσωρινό 
νοσηλευτικό ίδρυµα, ώστε να καλυφθεί άµεσα η περίθαλψη των νεοαφιχθέντων 
κατοίκων, που στις περισσότερες των περιπτώσεων ζούσαν κάτω από συνθήκες 
εξαθλίωσης και ανέχειας. Μέσα στους ασφυκτικούς χώρους, που κάποτε 
λειτούργησαν ως σχολικές αίθουσες, και µε ελάχιστο προσωπικό, οι πρώτοι 
ασθενείς γίνονταν αποδέκτες των πρώτων υπηρεσιών υγείας που προσέφερε το 
ίδρυµα. 

 «Νοσοκοµείο της γειτονιάς», αποκαλούνταν την εποχή εκείνη το µετέπειτα 
Νοσοκοµείο «Αγία Όλγα», στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Αττικής. Και έτσι 
παρέµεινε για πολλά ακόµη χρόνια, χωρίς βέβαια να λείψουν βελτιώσεις και 
παρεµβάσεις, οι οποίες αύξησαν την δυναµικότητα των κλινών και την ποιότητα 
των υπηρεσιών. Ο πόλεµος του 1940, δυστυχώς, έφερε για το ίδρυµα εκ νέου 
στασιµότητα και καθυστερήσεις στην ανάπτυξή του, ο ρόλος του όµως υπήρξε 
σηµαντικότατος και σε εκείνη την δύσκολη περίοδο της χώρας. Κανείς βέβαια 
τότε, δεν µπορούσε να φανταστεί, πως λίγα χρόνια αργότερα, σε αυτό το µικρό 
νοσηλευτικό ίδρυµα, έµελλε να πραγµατοποιηθούν κάποιες από τις πλέον 
πρωτοποριακές Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, που θα αποτελούσαν πρωτιές 
για τον ελλαδικό χώρο.  

Πρωταγωνιστής σε αυτή την σπουδαία εποχή που άνοιξε για το Νοσοκοµείο 
«Αγία Όλγα», ήταν ο Βασίλης Καραγεώργης, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναµικό 
του ιδρύµατος, ως Διευθυντής της Β' Χειρουργικής Κλινικής. Δεινός Γενικός 
Χειρουργός ο ίδιος, παρακολουθούσε ανελλιπώς τις παγκόσµιες εξελίξεις στον 
τοµέα του και όχι µόνο. Την περίοδο εκείνη, στο επίκεντρο του παγκόσµιου 
Ιατρικού ενδιαφέροντος βρίσκονταν οι πρώτοι Χειρουργοί Καρδιάς, Θώρακα και 
µεγάλων Αγγείων, οι οποίοι πραγµατοποιούσαν πρωτοποριακές επεµβάσεις, που 
κάποτε ανήκαν στην σφαίρα της Ιατρικής φαντασίας. Το ενδιαφέρον του αυτό, σε 
συνδυασµό µε το γεγονός πως τα µεγάλα νοσηλευτικά ιδρύµατα της εποχής, 
Πανεπιστηµιακά και µη, βρίσκονταν σε µεταπολεµική τελµάτωση, τον οδήγησαν 
στην ανάληψη πρωτοβουλιών που προκάλεσαν µια σειρά συναρπαστικών 
εξελίξεων. 

Το περιβάλλον θα µπορούσε να χαρακτηριστεί άγονο -το νοσηλευτικό προσωπικό 
δεν επαρκούσε, το νοσοκοµείο δεν διέθετε τις απαραίτητες υποδοµές και οι 
συνεργάτες του Χειρουργοί ήταν αρκετοί για να καλύψουν τις ανάγκες της 
Χειρουργικής Κλινικής και µόνο. Ο Β. Καραγεώργης, αναλαµβάνοντας εξ 
ολοκλήρου την ευθύνη, δηµιούργησε, για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά, ένα 
Πειραµατικό Εργαστήριο, το οποίο θεωρούσε βασική προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη και προώθηση της σύγχρονης Χειρουργικής, αλλά και της 
Καρδιοχειρουργικής. Το Βασιλικό Ίδρυµα Ερευνών, τότε, αναγνωρίζοντας τη 
σηµασία και τη συµβολή του Πειραµατικού αυτού Εργαστηρίου, το ανήγαγε σε 
Επιστηµονικό Ερευνητικό Κέντρο. Η συγκροτηµένη και ουσιαστική δουλειά που 
λάµβανε χώρα εκεί, καθώς και οι θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που 
απέκτησε ο Β. Καραγεώργης µετεκπαιδευόµενος σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σε 
µεγάλα Καρδιοχειρουργικά Κέντρα του εξωτερικού της εποχής, απέδωσε γρήγορα 
καρπούς. 

Γενικό Νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας 
"Κωνσταντοπούλειο - Αγία Όλγα" 

 Μια σειρά πρωτόγνωρων, για τα ελληνικά επιστηµονικά δεδοµένα, επεµβάσεων 
πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην χώρα, σχεδόν ταυτόχρονα µάλιστα µε 
την διενέργειά τους σε κέντρα του εξωτερικού, εκµηδενίζοντας τις αδιαµφισβή-
τητα κολοσσιαίες διαφορές σε έµψυχο υλικό και υποδοµές. Εξίσου σηµαντικές, 
όµως, αποδείχθηκαν και οι πρωτοβουλίες του Β. Καραγεώργη και των συνερ-
γατών του, όσον αφορά στις διαγνωστικές µεθόδους των παθήσεων της 
καρδιάς και των αγγείων, καθώς πραγµατοποιήθηκαν αγγειοκαρδιογραφίες, 
καθετηριασµοί των δεξιών και αριστερών κοιλοτήτων της καρδιάς, σπληνοπυ-
λαιογραφίες και άλλες τεχνικές. Το 1961, ο Β. Καραγεώργης, µετακινήθηκε στο 
Νοσοκοµείο Γενικό Κρατικό Πειραιώς «Βασίλισσα Φρειδερίκη», αναλαµβά-
νοντας θέση Διευθυντή της Β' Χειρουργικής Κλινικής. 

  Η αποχώρηση του Β. Καραγεώργη σήµανε και τη διακοπή όποιας Καρδιοχει-
ρουργικής δραστηριότητας υπήρξε στο Νοσοκοµείο «Αγία Όλγα». Δεν σήµανε 
βέβαια την διακοπή λειτουργίας του ίδιου του ιδρύµατος, το οποίο συνέχιζε 
πάραυτα να αντιµετωπίζει σοβαρότατα προβλήµατα στέγασης, υποδοµών και 
προσωπικού. Με πρωτοβουλία ενός εκ των Ιατρών του ιδρύµατος, του Δηµή-
τριου Ζάµπουρα, προσεγγίστηκε η κυρία Αλίκη Περρωτή-Κωνσταντοπούλου, 
γνωστή για το φιλανθρωπικό και κοινωφελές της έργο, µε σκοπό την εξεύρεση 
πόρων για την επέκταση και αναβάθµιση του νοσοκοµείου. Η κυρία Αλίκη 
Περρωτή-Κωνσταντοπούλου, κόρη του Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου, µιας 
κορυφαίας προσωπικότητας στην ιστορία της κατασκευαστικής βιοµηχανίας και 
των δηµοσίων έργων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, έκανε αποδεκτό το αίτηµα 
του Δ. Ζάµπουρα, προχωρώντας στην ανέγερση νέου πολυόροφου κτιρίου, στη 
µνήµη του πατέρα της. 

Το 1980, οι εργασίες για την κατασκευή του νέου κτιρίου ξεκίνησαν, για να 
ολοκληρωθούν το 1989. Μια χρονιά αργότερα, η τότε πολιτική ηγεσία της 
χώρας, αποφάσισε την µετονοµασία του ιδρύµατος σε «Κωνσταντοπούλειο 
Συγκρότηµα» Γενικό Νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας «Η Αγία Όλγα». Με το πέρας των 
εργασιών, η πολιτεία προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, µε απο-
τέλεσµα την διετία 1989-1990, το νοσοκοµείο να στελεχωθεί πλήρως και να 
αρχίσει να λειτουργεί κανονικά. 

Σήµερα, το ίδρυµα αναπτύσσεται σε µια έκταση 24 στρεµµάτων και βρίσκεται 
στον οδικό άξονα Χαλανδρίου - Ν. Φιλαδέλφειας, κοντά στον Ηλεκτρικό Σταθµό 
Ν. Ιωνίας. Περίπου 13 χρόνια µετά την πραγµατοποίηση των εγκαινίων του 
νέου κτιρίου, το Γενικό Νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο – Αγία 
Όλγα» -το ίδρυµα µετονοµάστηκε εκ νέου το 2008-, συνεχίζει ανελλιπώς την 
παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Υγείας, στα πλαίσια του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας, αποτίοντας τον καλύτερο δυνατό φόρο τιµής σε σπουδαίες 
Ιατρικές προσωπικότητες που στο πέρασµα των χρόνων τίµησαν µε την 
παρουσία τους το ίδρυµα, όπως αυτή του Β. Καραγεώργη. 

Δηµήτρης Ζάµπουρας
Διευθυντής Χειρουργικής 
Κλινικής.
O άνθρωπος που έπεισε 
τη δωρήτρια Α. Περρωτή -
Κωνσταντοπούλου
για την επέκταση του 1980.
Ήταν παράλληλα ο πρώτος 
ασθενής του νοσοκοµείου 
καθώς νοσηλεύτηκε 
πάσχοντας από καρκίνο... 
Δυστυχώς, δεν είχε την 
τύχη να δει το µέλλον 
του ιδρύµατος... 

Ο Χρ. Ζήκος, Διευθυντής 
Χειρουργικής Κλινικής και 
η δωρήτρια Αλίκη Περρωτή - 
Κωνσταντοπούλου,
στα εγκαίνια εγκατάστασης
αξονικού τοµογράφου
στο ίδρυµα. Ο Χρ. Ζήκος
προσέφερε πολύτιµο υλικό
για τη συγγραφή του 
λευκώµατος

Πρώτη Περίοδος, των «κλειστών» επεµβάσεων 1949-1958
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Νοσοκοµείο Ν. Ιωνίας, 
«Αγία Όλγα» το 1923

Βασίλης Καραγεώργης

ν µέσω των προαναφερόµενων διεθνών εξελίξεων, ήταν 
αναµενόµενο ότι και στην ελληνική πραγµατικότητα, τολµη-
ροί, πρωτοπόροι και αυτοδίδακτοι Γενικοί Χειρουργοί θα 

ήταν εκείνοι που επρόκειτο να ενδιαφερθούν για την αντιµετώ-
πιση καρδιοπαθειών, ακολουθώντας τις γνωστές για την εποχή, 
«κλειστές» πρακτικές και µεθόδους. Με αυτό το δεδοµένο, 
κυρίαρχοι πρωταγωνιστές στην πρώτη αυτή περίοδο έναρξης 
της Καρδιοχειρουργικής στην Ελλάδα, αναδείχθηκαν οι Βασίλειος 
Καραγεώργης, Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού 
Νοσοκοµείου Ν. Ιωνίας «Αγία Όλγα», Κωνσταντίνος Τούντας, 
Υφηγητής της Α' Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής στο 
Νοσοκοµείο «Λαϊκό» και Νικόλαος Οικονόµος, Διευθυντής 
της Χειρουργικής Κλινικής Καρδιάς, Θώρακος και Αγγείων του 
ιδρύµατος «Πολυκλινική» Αθηνών. 
 
   Σε γενικότερο πλαίσιο, η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από 
την έλλειψη οργανωµένων οµάδων, κατάλληλων συνθηκών και 
πρωτοκόλλων νοσηλείας Καρδιοχειρουργηµένων ασθενών, την 
µειωµένη εµπειρία εκ µέρους των Χειρουργών, η οποία είχε και 
ως αποτέλεσµα τις φτωχές -πολλές φορές- σε επιτυχία εκβάσεις, 
δηµιουργώντας διστακτικότητα στους ασθενείς να υποβληθούν σε 
οποιαδήποτε σχετική επέµβαση. 
 
    Αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις και τα προβλήµατα που προέ-
κυπταν εξ αυτών, ο Β. Καραγεώργης, διαθέτοντας ένα µεθοδικό 
και δηµιουργικό πνεύµα, απευθύνθηκε σε κέντρα του εξωτερικού, 
µε σκοπό την απόκτηση γνώσης και εµπειρίας. 

Ε    Περιόδευσε σε νοσοκοµεία της Ευρώπης και της Αµερικής και 
µε την επιστροφή του, οργάνωσε αρχικά Πειραµατικό Εργαστήριο, 
ενώ στη συνέχεια προχώρησε και στην διενέργεια των πρώτων 
στην Ελλάδα «κλειστών» επεµβάσεων καρδιάς. Το 1947, ανέλαβε 
την Διεύθυνση της Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκο-
µείου Ν. Ιωνίας «Αγία Όλγα» και σχεδόν αµέσως βρέθηκε να 
εργάζεται µε υποτροφία της UNESCO ως Assistant Etranger του 
διάσηµου Χειρουργού της εποχής F. D' Allaines και του συνεργάτη 
του C. Dubost, για ένα εξάµηνο. Εκεί, στην Χειρουργική Κλινική 
του Νοσοκοµείου «Broussais» των Παρισίων, είχε την ευκαιρία να 
παρακολουθήσει µια µεγάλη σειρά επεµβάσεων αντιµετώπισης 
συγγενών καρδιοπαθειών και κυρίως να ενστερνιστεί τις µεθό-
δους οργάνωσης και λειτουργίας µιας ανάλογης κλινικής. 
Συγκεκριµένα, µιας κλινικής που θα υποστηρίζονταν στενά από 
ένα Καρδιολογικό Τµήµα, θα διέθετε οργανωµένο εργαστήριο 
πειραµατικής εξάσκησης και θα χαρακτηρίζονταν από την 
αρµονική συνεργασία µιας οµάδας Ιατρών. Χάρη στην στενή φιλία 
που ανέπτυξε µε τον C. Dubost, ο Β. Καραγεώργης έλαβε µέρος 
σε πολλές πειραµατικές προσπάθειες, ενώ είχε τη δυνατότητα να 
αφοµοιώσει την τεχνική «Blalock-Taussig Shunt». Την αµέσως 
επόµενη περίοδο, επισκέφτηκε τον λόρδο R. Brock στο Λονδίνο, 
τον C. Crafoοrd στην Σουηδία και τον W. Mercer στο Εδιµβούργο. 
Το 1949, αµέσως µετά το δεύτερο µεταπολεµικό Διεθνές 
Χειρουργικό Συνέδριο στη Νέα Ορλεάνη, βρέθηκε διαδοχικά 
κοντά σε όλα τα µεγάλα ονόµατα της εποχής, όπως τον R. Gross 
στη Βοστόνη, τον A. Blalock στην Βαλτιµόρη και τον W. Potts στο 
Σικάγο. 

      Στις 27 Ιουνίου του 1923, ο Νικόλαος Πλαστήρας εγκαινίαζε στην περιοχή 
«Ποδαράδες» της Αθήνας, έναν συνοικισµό για τους πρόσφυγες που έφτασαν 
στην Ελλάδα µετά την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, αλλά και την 
ανταλλαγή πληθυσµών του 1923. Λίγους µήνες αργότερα, οι διαρκώς 
αυξανόµενες πληθυσµιακές ανάγκες του εν λόγω συνοικισµού, εξανάγκαζαν την 
πολιτική ηγεσία να µετατρέψει ένα σχολείο της περιοχής σε προσωρινό 
νοσηλευτικό ίδρυµα, ώστε να καλυφθεί άµεσα η περίθαλψη των νεοαφιχθέντων 
κατοίκων, που στις περισσότερες των περιπτώσεων ζούσαν κάτω από συνθήκες 
εξαθλίωσης και ανέχειας. Μέσα στους ασφυκτικούς χώρους, που κάποτε 
λειτούργησαν ως σχολικές αίθουσες, και µε ελάχιστο προσωπικό, οι πρώτοι 
ασθενείς γίνονταν αποδέκτες των πρώτων υπηρεσιών υγείας που προσέφερε το 
ίδρυµα. 

 «Νοσοκοµείο της γειτονιάς», αποκαλούνταν την εποχή εκείνη το µετέπειτα 
Νοσοκοµείο «Αγία Όλγα», στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Αττικής. Και έτσι 
παρέµεινε για πολλά ακόµη χρόνια, χωρίς βέβαια να λείψουν βελτιώσεις και 
παρεµβάσεις, οι οποίες αύξησαν την δυναµικότητα των κλινών και την ποιότητα 
των υπηρεσιών. Ο πόλεµος του 1940, δυστυχώς, έφερε για το ίδρυµα εκ νέου 
στασιµότητα και καθυστερήσεις στην ανάπτυξή του, ο ρόλος του όµως υπήρξε 
σηµαντικότατος και σε εκείνη την δύσκολη περίοδο της χώρας. Κανείς βέβαια 
τότε, δεν µπορούσε να φανταστεί, πως λίγα χρόνια αργότερα, σε αυτό το µικρό 
νοσηλευτικό ίδρυµα, έµελλε να πραγµατοποιηθούν κάποιες από τις πλέον 
πρωτοποριακές Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, που θα αποτελούσαν πρωτιές 
για τον ελλαδικό χώρο.  

Πρωταγωνιστής σε αυτή την σπουδαία εποχή που άνοιξε για το Νοσοκοµείο 
«Αγία Όλγα», ήταν ο Βασίλης Καραγεώργης, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναµικό 
του ιδρύµατος, ως Διευθυντής της Β' Χειρουργικής Κλινικής. Δεινός Γενικός 
Χειρουργός ο ίδιος, παρακολουθούσε ανελλιπώς τις παγκόσµιες εξελίξεις στον 
τοµέα του και όχι µόνο. Την περίοδο εκείνη, στο επίκεντρο του παγκόσµιου 
Ιατρικού ενδιαφέροντος βρίσκονταν οι πρώτοι Χειρουργοί Καρδιάς, Θώρακα και 
µεγάλων Αγγείων, οι οποίοι πραγµατοποιούσαν πρωτοποριακές επεµβάσεις, που 
κάποτε ανήκαν στην σφαίρα της Ιατρικής φαντασίας. Το ενδιαφέρον του αυτό, σε 
συνδυασµό µε το γεγονός πως τα µεγάλα νοσηλευτικά ιδρύµατα της εποχής, 
Πανεπιστηµιακά και µη, βρίσκονταν σε µεταπολεµική τελµάτωση, τον οδήγησαν 
στην ανάληψη πρωτοβουλιών που προκάλεσαν µια σειρά συναρπαστικών 
εξελίξεων. 

Το περιβάλλον θα µπορούσε να χαρακτηριστεί άγονο -το νοσηλευτικό προσωπικό 
δεν επαρκούσε, το νοσοκοµείο δεν διέθετε τις απαραίτητες υποδοµές και οι 
συνεργάτες του Χειρουργοί ήταν αρκετοί για να καλύψουν τις ανάγκες της 
Χειρουργικής Κλινικής και µόνο. Ο Β. Καραγεώργης, αναλαµβάνοντας εξ 
ολοκλήρου την ευθύνη, δηµιούργησε, για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά, ένα 
Πειραµατικό Εργαστήριο, το οποίο θεωρούσε βασική προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη και προώθηση της σύγχρονης Χειρουργικής, αλλά και της 
Καρδιοχειρουργικής. Το Βασιλικό Ίδρυµα Ερευνών, τότε, αναγνωρίζοντας τη 
σηµασία και τη συµβολή του Πειραµατικού αυτού Εργαστηρίου, το ανήγαγε σε 
Επιστηµονικό Ερευνητικό Κέντρο. Η συγκροτηµένη και ουσιαστική δουλειά που 
λάµβανε χώρα εκεί, καθώς και οι θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που 
απέκτησε ο Β. Καραγεώργης µετεκπαιδευόµενος σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σε 
µεγάλα Καρδιοχειρουργικά Κέντρα του εξωτερικού της εποχής, απέδωσε γρήγορα 
καρπούς. 

Γενικό Νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας 
"Κωνσταντοπούλειο - Αγία Όλγα" 

 Μια σειρά πρωτόγνωρων, για τα ελληνικά επιστηµονικά δεδοµένα, επεµβάσεων 
πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην χώρα, σχεδόν ταυτόχρονα µάλιστα µε 
την διενέργειά τους σε κέντρα του εξωτερικού, εκµηδενίζοντας τις αδιαµφισβή-
τητα κολοσσιαίες διαφορές σε έµψυχο υλικό και υποδοµές. Εξίσου σηµαντικές, 
όµως, αποδείχθηκαν και οι πρωτοβουλίες του Β. Καραγεώργη και των συνερ-
γατών του, όσον αφορά στις διαγνωστικές µεθόδους των παθήσεων της 
καρδιάς και των αγγείων, καθώς πραγµατοποιήθηκαν αγγειοκαρδιογραφίες, 
καθετηριασµοί των δεξιών και αριστερών κοιλοτήτων της καρδιάς, σπληνοπυ-
λαιογραφίες και άλλες τεχνικές. Το 1961, ο Β. Καραγεώργης, µετακινήθηκε στο 
Νοσοκοµείο Γενικό Κρατικό Πειραιώς «Βασίλισσα Φρειδερίκη», αναλαµβά-
νοντας θέση Διευθυντή της Β' Χειρουργικής Κλινικής. 

  Η αποχώρηση του Β. Καραγεώργη σήµανε και τη διακοπή όποιας Καρδιοχει-
ρουργικής δραστηριότητας υπήρξε στο Νοσοκοµείο «Αγία Όλγα». Δεν σήµανε 
βέβαια την διακοπή λειτουργίας του ίδιου του ιδρύµατος, το οποίο συνέχιζε 
πάραυτα να αντιµετωπίζει σοβαρότατα προβλήµατα στέγασης, υποδοµών και 
προσωπικού. Με πρωτοβουλία ενός εκ των Ιατρών του ιδρύµατος, του Δηµή-
τριου Ζάµπουρα, προσεγγίστηκε η κυρία Αλίκη Περρωτή-Κωνσταντοπούλου, 
γνωστή για το φιλανθρωπικό και κοινωφελές της έργο, µε σκοπό την εξεύρεση 
πόρων για την επέκταση και αναβάθµιση του νοσοκοµείου. Η κυρία Αλίκη 
Περρωτή-Κωνσταντοπούλου, κόρη του Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου, µιας 
κορυφαίας προσωπικότητας στην ιστορία της κατασκευαστικής βιοµηχανίας και 
των δηµοσίων έργων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, έκανε αποδεκτό το αίτηµα 
του Δ. Ζάµπουρα, προχωρώντας στην ανέγερση νέου πολυόροφου κτιρίου, στη 
µνήµη του πατέρα της. 

Το 1980, οι εργασίες για την κατασκευή του νέου κτιρίου ξεκίνησαν, για να 
ολοκληρωθούν το 1989. Μια χρονιά αργότερα, η τότε πολιτική ηγεσία της 
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Δηµήτρης Ζάµπουρας
Διευθυντής Χειρουργικής 
Κλινικής.
O άνθρωπος που έπεισε 
τη δωρήτρια Α. Περρωτή -
Κωνσταντοπούλου
για την επέκταση του 1980.
Ήταν παράλληλα ο πρώτος 
ασθενής του νοσοκοµείου 
καθώς νοσηλεύτηκε 
πάσχοντας από καρκίνο... 
Δυστυχώς, δεν είχε την 
τύχη να δει το µέλλον 
του ιδρύµατος... 

Ο Χρ. Ζήκος, Διευθυντής 
Χειρουργικής Κλινικής και 
η δωρήτρια Αλίκη Περρωτή - 
Κωνσταντοπούλου,
στα εγκαίνια εγκατάστασης
αξονικού τοµογράφου
στο ίδρυµα. Ο Χρ. Ζήκος
προσέφερε πολύτιµο υλικό
για τη συγγραφή του 
λευκώµατος
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Β. Καραγεώργης
   Η παρουσίαση ξεκίνησε ως εξής: «Αξιότιµοι κύριοι Συνάδελφοι, 
έλαβον τον λόγον δια να καταστήσω γνωστόν εις υµάς ότι πρό 
δεκαπέντε ηµερών, ακριβώς, ενηργήσαµεν την πρώτη επιτυχή 
χειρουργικήν επέµβασιν επί περιπτώσεως Κυανής Νόσου. Η περί-
πτωσις αφεώρα παιδίον ηλικίας 7 ετών το οποίον επιµελώς από 
µακρού µετά του συνεργάτου ηµών καρδιολόγου κ. Παπανικολή 
είχοµεν µελετήσει και προετοιµάσει...». 

   Στις 5 Ιουνίου του 1953, διενεργήθηκε και ανακοινώθηκε 
αργότερα από τον Β. Καραγεώργη και την οµάδα του «Περίπτω-
σις στενώσεως της µιτροειδούς πλήρως µελετηθείσα και υπο-
βληθείσα εις βαλβιδοτοµήν» υπό τους Β. Καραγεώργη, Ι. Παπα-
νικολή και Σ. Κουρεµένο (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 15/6/1953), που 
αφορούσε ασθενή 30 ετών και στον οποίο πραγµατοποιήθηκε 
δακτυλική διάνοιξη της µιτροειδούς δια του αριστερού κόλπου. 
Στην ίδια εγχείρηση είχαν προχωρήσει οι Γ. Καραγιαννόπουλος 
και Κ. Τούντας στο Νοσοκοµείο «Λαϊκό», τρεις µήνες νωρίτερα, 
στις 17/03/1953. Στην συνεδρίαση της Χειρουργικής Εταιρείας 
που έλαβε χώρα την 15η Ιουνίου 1953, οι προαναφερόµενοι 
ανακοίνωσαν ταυτόχρονα την αντιµετώπιση των εν λόγω περι-
στατικών.   

   Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, στις 21 Δεκεµβρίου 1954, η οµά-
δα του Β. Καραγεώργη πραγµατοποίησε, την πρώτη στην Ελλάδα,  
«Βαλβιδοτοµή κατά Brock επί στενώσεως της πνευµονικής 
αρτηρίας» υπό τους Β.  Καραγεώργη, Ι. Παπανικολή και Σ. 
Κουρεµένο (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 21/2/1955). Την τεχνική 
εισήγαγε ο Βρετανός Λόρδος R. Brock, η οποία και προέβλεπε την 
διαστολή της στενωµένης πνευµονικής αρτηρίας µε διαδοχικούς 
σε µέγεθος βαλβιδοτόµους -που εµπνεύστηκε ο ίδιος- δια µικρής 
δεξιάς κοιλιοτοµής εντός ραφής περίπαρσης.  Στο περιστατικό 
αυτό χρειάστηκε να πραγµατοποιηθεί καρδιοαναπνευστική 
αναζωογόνηση µε εσωτερικές µαλάξεις, λόγω παύσης της 
καρδιάς στο πέρας των διαστολών. 
Η τελική έκβαση ήταν επιτυχής. 

   Αυτή η επαφή µε τους σπουδαιότερους Χειρουργούς της επο-
χής, προσέδωσε στον Β. Καραγεώργη µια ποιότητα εµπειριών, την 
οποία και αποφάσισε να αξιοποιήσει στην Ελλάδα, αναπτύσσοντας 
το, άγνωστο έως τότε, πεδίο της Καρδιοχειρουργικής στην χώρα. 
Αρχικά, επιχείρησε την πειραµατική προπαρασκευή του τµήµατός 
του, σε συνεργασία µε τον Αναισθησιολόγο Β. Μεγαλοοικονόµου, 
Διευθυντή της αντίστοιχης κλινικής στο Νοσοκοµείο του «Ε.Ε.Σ.» 
και τους Σ. Κουρεµένο, Αναισθησιολόγο στο «Αγία Όλγα» και Ι. 
Παπανικολή, Καρδιολόγο, µε απώτερο βέβαια στόχο την διενέρ-
γεια ανάλογων επεµβάσεων στη χώρα µας. Παράλληλα, σε διάλε-
ξή του στις αρχές του 1950, στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία 
µε τίτλο «Αι σύγχρονοι τάσεις εγχειρήσεων επί συγγενών καρ-
διοπαθειών και δυνατότητες οργανώσεως αυτών παρ' ηµίν» 
(Ελληνική Χειρουργική, 1950), περιέγραψε τις εντυπώσεις από τον διεθνή 
χώρο και εξέφρασε τις προθέσεις του για την εµπλοκή του στον 
τοµέα της Χειρουργικής αντιµετώπισης των συγγενών καρδιο-
παθειών. 

   Η επόµενη συνεδρίαση της Ελληνικής 
Χειρουργικής Εταιρείας αποδείχθηκε ιδιαι-
τέρως εποικοδοµητική. Ο Καθηγητής της Β' 
Προπαιδευτικής Χειρουργικής του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών, Κ. Αλιβιζάτος, παρουσίασε 
εκ µέρους του πρώην συνεργάτη του Η. 
Λεκού την ανακοίνωση «Περίπτωσις παρα-
µονής αρτηριακού πόρου επί παιδίου 12 
ετών. Εγχείρησις – Ίασις» υπό τον Η. Λε-
κού (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία της 27/2/1950). 
Ο Β. Καραγεώργης, σύµφωνα µε τα πρακτι-
κά της Χειρουργικής Εταιρείας, φέρεται να 
συνεχάρη µεν τον Η. Λεκό, παρατηρώντας 
δε ότι, η αντιµετώπιση της περίπτωσης έγι-
νε εµπειρικά, χωρίς να προϋπάρξει πλήρης 
προεγχειρητική µελέτη του περιστατικού. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, ο Η. Λεκός ως 
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συνεργάτης της κλινικής του Καθηγητή Κ. Αλιβιζάτου συνέγραψε 
παλαιότερα διατριβή σχετική µε τις συµφυτικές περικαρδίτιδες και 
την Χειρουργική αντιµετώπιση τους. Όταν αργότερα ο ίδιος 
µετακινήθηκε στο Νοσοκοµείο Χανίων, αναλαµβάνοντας την Διεύ-
θυνση της Χειρουργικής Κλινικής, αντιµετώπισε το εν λόγω περι-
στατικό, πραγµατοποιώντας επί της ουσίας -χωρίς καµία προπα-
ρασκευή-, την πρώτη στην Ελλάδα Καρδιοχειρουργική επέµβαση. 
Έκτοτε, ο Η. Λεκός δεν είχε ξανά καµία ανάµειξη µε Καρδιοχει-
ρουργικά περιστατικά, αδιαµφισβήτητα όµως αποτέλεσε παρά-
δειγµα προς µίµηση για πολλούς Γενικούς Χειρουργούς, οι οποίοι 
στην συνέχεια ενεπλάκησαν µε την Χειρουργική αντιµετώπιση 
καρδιοπαθειών, δίνοντας ίσως και το έναυσµα έναρξης της δρα-
στηριοποίησης τους. 
 
    Και πράγµατι, όπως ήταν αναµενόµενο, ο Β. Καραγεώργης, 
πολύ σύντοµα, στις 28 Ιουνίου 1950, πραγµατοποίησε και ο ίδιος 
µε την παρουσία του C. Dubost την πρώτη πλήρως διερευνηθείσα 
σύγκλειση βοταλείου πόρου, η οποία ορίζει, κατά γενική παραδο-
χή, και την επίσηµη έναρξη Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων 
στην Ελλάδα. Η περίπτωση αυτή ανακοινώθηκε το επόµενο έτος 
στο συνέδριο της Χειρουργικής Εταιρείας, µε τίτλο «Παραµονή 
αρτηριακού πόρου εγχειρησθέντος» υπό τον Β. Καραγεώργη 
(Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 16/4/1951). Στην πορεία του χρόνου, µια 
σειρά άλλων πρωτοποριών του Β. Καραγεώργη, καθιέρωσαν την 
Χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Αγία Όλγα», αυτού του 
«άσηµου», µη Πανεπιστηµιακού ιδρύµατος, σαν το «πρώτο Καρ-
διοχειρουργικό Κέντρο της χώρας µας», όπως χαρακτηρίστηκε 
αργότερα από τον Καθηγητή Δηµήτριο Λαζαρίδη στον τιµητικό 
τόµο που συγκροτήθηκε για το έργο και την προσωπικότητα του 
Β. Καραγεώργη. Σύµφωνα µε τα αρχεία των συνεδριών της Ελλη-
νικής Χειρουργικής Εταιρείας, στις 28 Ιανουαρίου 1952, ανακοι-
νώθηκε η πρώτη στην Ελλάδα εγχείρηση “Blalock-Taussig” που 
διενεργήθηκε στις 2 Δεκεµβρίου 1951, µε τίτλο «Η πρώτη επιτυ-
χής εγχείρησις κατά Blalock-Taussig επί περιπτώσεως κυανής 
νόσου» υπό τους Β. Καραγεώργη, I. Παπανικολή και Σ. Κουρεµένο 
(Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 28/1/1952). 
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αρτηριακού πόρου εγχειρησθέντος» υπό τον Β. Καραγεώργη 
(Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 16/4/1951). Στην πορεία του χρόνου, µια 
σειρά άλλων πρωτοποριών του Β. Καραγεώργη, καθιέρωσαν την 
Χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Αγία Όλγα», αυτού του 
«άσηµου», µη Πανεπιστηµιακού ιδρύµατος, σαν το «πρώτο Καρ-
διοχειρουργικό Κέντρο της χώρας µας», όπως χαρακτηρίστηκε 
αργότερα από τον Καθηγητή Δηµήτριο Λαζαρίδη στον τιµητικό 
τόµο που συγκροτήθηκε για το έργο και την προσωπικότητα του 
Β. Καραγεώργη. Σύµφωνα µε τα αρχεία των συνεδριών της Ελλη-
νικής Χειρουργικής Εταιρείας, στις 28 Ιανουαρίου 1952, ανακοι-
νώθηκε η πρώτη στην Ελλάδα εγχείρηση “Blalock-Taussig” που 
διενεργήθηκε στις 2 Δεκεµβρίου 1951, µε τίτλο «Η πρώτη επιτυ-
χής εγχείρησις κατά Blalock-Taussig επί περιπτώσεως κυανής 
νόσου» υπό τους Β. Καραγεώργη, I. Παπανικολή και Σ. Κουρεµένο 
(Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 28/1/1952). 

Πρώτη Περίοδος, των «κλειστών» επεµβάσεων 1949-1958
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Προεγχειρητικά

Μετεγχειρητικά

Η χειρουργική θεραπεία 
του πιθοειδούς θώρακος
από τον Β. Καραγεώργη

Η δεύτερη περίπτωση κυανής 
νόσου επιτυχώς χειρουργηθείσης 
από τον Β. Καραγεώργη

Η πρώτη αµιγής περίπτωση 
σύγκλεισης βοταλείου πόρου 
από τον Β. Καραγεώργη 

      Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Λαϊκό» προέκυψε από την ενόραση πολιτικών 
προσωπικοτήτων της δεκαετίας του 1930, οι οποίοι εντοπίζοντας την ανάγκη 
ύπαρξης ενός νοσηλευτικού ιδρύµατος που θα περιθάλπει ασθενείς χωρίς οικο-
νοµικές διακρίσεις, αποφάσισαν και υποστήριξαν τη δηµιουργία του. Σε συνεργα-
σία µε Καθηγητές Πανεπιστηµίου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και κατόπιν συσκέ-
ψεων, κρίθηκε απαραίτητη η µετατροπή του Πανεπιστηµιακού Περιπτέρου στο 
Γουδί, το οποίο και προοριζόταν για Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής, σε 
νοσοκοµείο µε σκοπό να στεγάσει την Α' Παθολογική και την Α' Χειρουργική 
Πανεπιστηµιακή Κλινική. Με τον υπ' αριθµό Νόµο 5746 του 1933, η Βουλή των 
Ελλήνων µε πρωθυπουργό τον Παναγή Τσαλδάρη, ψήφισε την ίδρυση του νοσο-
κοµείου µε την επωνυµία «Λαϊκόν Νοσοκοµείον». Επρόκειτο για Νοµικό Πρόσωπο 
Δηµοσίου Δικαίου, κατά συνέπεια το τότε Υπουργείο Υγιεινής ανέλαβε την κάλυψη 
του κόστους µετατροπής του Εργαστηρίου σε νοσοκοµείο, τα έξοδα νοσηλείας 300 
περίπου ασθενών ετησίως, καθώς επίσης και την µισθοδοσία του συνόλου του 
εργατικού προσωπικού πλην του ιατρικού. Πέραν της παροχής περίθαλψης σε 
άπορους ασθενείς, σκοπός του ιδρύµατος ήταν και η εκπαίδευση φοιτητών της 
Ιατρικής Σχολής και νοσηλευτών, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζονταν και η ειδίκευση 
νέων Ιατρών. 

      Η Α' Πανεπιστηµιακή Χειρουργική Κλινική, δυναµικότητας 28 κλινών, ξεκίνησε 
τις εργασίες της τον Ιούνιο του 1934, µε Διευθυντή τον Καθηγητή Μαρίνο Γερου-
λάνο. Ωστόσο, στη διάρκεια της κατοχής, το «Λαϊκόν Νοσοκοµείον» επιτάχθηκε από 
τους Γερµανούς και διέκοψε την λειτουργία του. Με την επάνοδό του στο 
υγειονοµικό προσκήνιο της χώρας, αποφασίστηκε και η επέκταση των δραστηρι-
οτήτων του µε την προσθήκη και άλλων κλινικών. Την διεύθυνση της Α' Χειρουρ-
γικής Κλινικής ανέλαβε µε το πέρας του πολέµου, ο Καθηγητής Γεώργιος Καρα-
γιαννόπουλος, µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Θωρακοχειρουργική, ο οποίος και 
παρέµεινε στη θέση αυτή έως και το 1955. Την περίοδο της θητείας του, τόσο ο 
ίδιος όσο και οι συνεργάτες του είχαν την ευκαιρία, λόγω συγκυριών της εποχής, να 
αντιµετωπίσουν χειρουργικά µεγάλο αριθµό τραυµάτων θώρακος και αγγείων, 
αποκτώντας έτσι ιδιαίτερα σηµαντική εµπειρία. Ένας εκ των συνεργατών του, 
ο Κωνσταντίνος Τούντας πραγµατοποίησε πρωτοποριακές για την εποχή αγγειο-
χειρουργικές επεµβάσεις, όπως αντικατάσταση ιγνυακής αρτηρίας µε φλεβικό 
µόσχευµα το 1948, ενδαρτηρεκτοµή κατά Santos το 1951, αντικατάσταση απο-
φραχθείσης µηριαίας αρτηρίας µε χρήση συντηρηµένου αρτηριακού µοσχεύµατος 
το 1951, καθώς και διάφορες πυλαιοσυστηµατικές παρακάµψεις. Παράλληλα, 
διενήργησε µε τον Καθηγητή Γ. Καραγιαννόπουλο µεγάλο αριθµό θωρακοχει-
ρουργικών επεµβάσεων, ενώ πρωτοπόρησε και στο πεδίο των «κλειστών» καρ-
διοχειρουργικών επεµβάσεων. Το 1955, µε την συνταξιοδότηση του Γ. Καραγιαν-
νόπουλου, ο Κωνσταντίνος Τούντας αποχώρησε από την κλινική για να αναλάβει 
την Διεύθυνση της Β' Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου 
Πειραιώς «Βασίλισσα Φρειδερίκη». 

    Από το 1956 έως και το 1970, τα ηνία της Α' Χειρουργικής Κλινικής βρέθηκαν 
στα χέρια του Νικόλαου Χρηστέα, ενός ακόµη «µαθητή» του Γ. Καραγιαννόπουλου. 
Μεταπτυχιακός σπουδαστής Αγγειοχειρουργικής στο Στρασβούργο µαζί µε τους M. 
DeBakey και L.M. Dos Santos, στο τµήµα που διεύθυνε ο περίφηµος Rene Leriche, 
ο Ν. Χρηστέας ήταν φυσικό να δώσει µεγάλη ώθηση στον τοµέα αυτό και να 
καταστήσει το «Λαϊκόν Νοσοκοµείον» κοιτίδα της ελληνικής Αγγειοχειρουργικής 
στην πορεία των χρόνων. Ο Ν. Χρηστέας, µε συνεργάτες δυο εξαιρετικά 
φιλόδοξους Χειρουργούς, τον τότε πρώτο Πανεπιστηµιακό βοηθό  Γρηγόριο 
Σκαλκέα και τον εσωτερικό βοηθό Παναγιώτη Μπάλα, ολοκλήρωσαν το 1957 την 
πρώτη πειραµατική µελέτη αντικατάστασης κοιλιακής αορτής µε πλαστικό σωλήνα, 
ενώ το 1958 διενήργησαν την πρώτη επιτυχή διακοιλιακή ανοιχτή εµβολεκτοµή 
του αορτικού διχασµού. Εκ των συνεργατών του Ν. Χρηστέα, ο Π. Μπάλας διέγραψε 
µια λαµπρή πορεία στο χώρο της Αγγειοχειρουργικής, αναγνωριζόµενος ως 
πρωτοπόρος της ειδικότητας αυτής, καταλαµβάνοντας µάλιστα και τη Διεύθυνση 
της Α' Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Λαϊκόν» από το 1982 έως και το 
1994, διαδεχόµενος τον Παναγιώτη Χρυσοσπάθη που υπηρέτησε στην Διεύθυνση 
της εν λόγω κλινικής από το 1971 έως το 1982. 
 
      Ο έτερος εκ των συνεργατών, ο Γ. Σκαλκέας, που εκπαιδεύτηκε για µια 
πενταετία στη Μεγάλη Βρετανία και στις Η.Π.Α. στην Χειρουργική Θώρακος & 
Καρδιάς, επηρέασε ποικιλοτρόπως τις εξελίξεις της Χειρουργικής στην Ελλάδα, 
προσπαθώντας και προσφέροντας τα µάλα για την εδραίωση της Χειρουργικής 
Θώρακα & Καρδιάς. Στην κατεύθυνση αυτή, το 1962, ο ίδιος ίδρυσε και διεύθυνε, 
στα πλαίσια της Α' Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Λαϊκόν», Τµήµα 
Θωρακικής και Καρδιαγγειακής Χειρουργικής. Το 1967, ανέλαβε την Διεύθυνση 

οανεξάρτητης Πανεπιστηµιακής Κλινικής στον 4  όροφο του Νοσοκοµείου «Λαϊκόν», 
της Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής. 

      Ένας ακόµη «µαθητής» του Καθηγητή Γ. Καραγιαννόπουλου, πέραν των Κ. 
Τούντα και Ν. Χρηστέα, ο Παναγιώτης Μίχας ασχολήθηκε επίσης µε την Θωρακική 
και Καρδιαγγειακή Χειρουργική. Ο ίδιος, µε τον τίτλο του Υφηγητή, παρέµεινε ως 
συνεργάτης του Καθηγητή Ν. Χρηστέα, µέχρι και την µετακίνηση του στο Νοσο-
κοµείο «Ευαγγελισµός» στις αρχές της δεκαετίας του '60, καλύπτοντας το «κενό» 
που δηµιουργήθηκε στον τοµέα της αντιµετώπισης καρδιοπαθειών από την 
αποχώρηση των Γ. Καραγιαννόπουλου και Κ. Τούντα, πραγµατοποιώντας µια σειρά 
«κλειστών» καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων που αφορούσαν κυρίως την 
δακτυλική διάνοιξη της στένωσης της µιτροειδούς βαλβίδας.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

    Μεταξύ του 1955 και 1958, εφαρµόστηκε επίσης µε επιτυχία, 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η επιφανειακή υποθερµία κατά 
Swan για «ανοιχτή» αντιµετώπιση µεσοκολπικής επικοινωνίας και 
στένωσης πνευµονικής βαλβίδας. Το υλικό αυτό παρουσίασε ο Β. 
Καραγεώργης υπό µορφή κινηµατογραφικών ταινιών στο I Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, το 1958. Την ίδια χρονιά, ο Β. 
Καραγεώργης παρουσίασε επίσης 6 περιπτώσεις Χειρουργικής 
αντιµετώπισης ισθµικής στένωσης µε ελεγχόµενη υπόταση ως 
«Η συµβολή της ελεγχόµενης υποτάσεως εις την χειρουργικήν 
της στενώσεως του ισθµού της αορτής» υπό τους Σ. Κουρεµένο, 
Β. Καραγεώργη και Ι. Παπανικολή (Ελληνική Χειρουργική, 1958). 

   Πέραν των προαναφερόµενων πρωτοποριών, πλούσια χαρακτη-
ρίζεται και η συνολική δραστηριότητα του Χειρουργικού Τµήµατος 
του Νοσοκοµείου «Αγία Όλγα». Από τον Ιούνιο του 1953 έως τον 
Δεκέµβριο του 1959, αντιµετωπίστηκαν 450 από τις συνολικά 
1.000 περιπτώσεις στενώσεως µιτροειδούς, που ο Β. Καραγεώρ-
γης διενήργησε στην καριέρα του. Το ποσοστό επιτυχίας των 
επεµβάσεων ήταν πολύ υψηλό, αγγίζοντας το 95,4%. Στο ίδιο 
τµήµα, αντιµετωπίστηκε το µεγαλύτερο ποσοστό από τα συνολικά 
224 περιστατικά συγγενών καρδιοπαθειών που αντιµετώπισε ο Β. 
Καραγεώργης στη θητεία του ως Διευθυντής των Χειρουργικών 
Κλινικών του «Αγία Όλγα» και αργότερα του «Γενικού Κρατικού 
Νοσοκοµείου Πειραιώς». Τέλος, πέραν του µεγάλου όγκου περι-
στατικών Γενικής Χειρουργικής αντιµετωπίστηκαν και περιπτώσεις 
παθήσεων θώρακος και οισοφάγου. 

    Άλλες παρουσιάσεις του Β. Καραγεώργη, στην πρώτη αυτή 
περίοδο, τιτλοφορούνται ως «Aνάνηψις µετά µάλαξιν της καρ-
διακής λειτουργίας επί παύσεως ταύτης επί 9' κατά την διάρ-
κειαν ενδοθωρακικής εγχειρήσεως» υπό Β. Καραγεώργη (Ελληνική 

Χειρουργική, Συνεδρία 28/5/1951), «Αµιγής περίπτωσις βοταλείου 
πόρου χειρουργηθείσα» υπό τους Β. Καραγεώργη, Ι. Παπανικολή 
και Σ. Κουρεµένο (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 5/5/1952). Πρόκειται για 
την δεύτερη περίπτωση βοταλείου πόρου στο Νοσοκοµείο «Αγία 
Όλγα» σε αγόρι 14 ετών από το Αγρίνιο µε αµιγή νόσο, καθόσον 
στην πρώτη περίπτωση συνυπήρχαν και άλλες διαµαρτίες. Εν 
συνεχεία, παρουσιάσεις µε τίτλους «Νέα περίπτωσις κυανής 
νόσου επιτυχώς χειρουργηθείσης» υπό Β. Καραγεώργη, Ι. Παπα-
νικολή και Σ. Κουρεµένο (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 19/5/1952). 
«Σπληνοπυλαιογραφία» υπό Β. Καραγεώργη (Ελληνική Χειρουργική, 

Συνεδρία 16/3/1953), «Ο καθετηριασµός του αρτηριακού πόρου» 
υπό Ι. Παπανικολή και Β. Καραγεώργη (Ελληνική Χειρουργική, 1955), 
«Εχινόκοκκος κύστις µυακαρδίου» υπό τους Β. Καραγεώργη, Ι. 
Παπανικολή και Σ. Κουρεµένο (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 5/5/1952), 
υπό τους Ι. Παπανικολή και Σ. Κουρεµένο (Ελληνική Χειρουργική, 1955), 
«Εµβολή της µηριαίας επί στενώσεως της µιτροειδούς. Εµβο-
λεκτοµή. Συµφυσιοτοµή. Ίασις» υπό τους Β. Καραγεώργη και Ν. 
Οικονοµόπουλο (Ελληνική Χειρουργική, 1955), «Αι πρόοδοι εν τη χει-
ρουργική της καρδίας» υπό τον Β. Καραγεώργη (Ελληνική Χειρουργική 

– Διάλεξις – 1956), «Η χειρουργική θεραπεία του πιθοειδούς θώρα-
οκος» υπό Β. Καραγεώργη (Ελληνική Χειρουργική, Τεύχος 4 - 1956). 

Πρώτη Περίοδος, των «κλειστών» επεµβάσεων 1949-1958

Ο Καθηγητής Ν. Χρηστέας στο αµφιθέατρο του «Λαϊκού» Νοσοκοµείου 
(αρχείο Τζένης Δρόσου)
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Η χειρουργική θεραπεία 
του πιθοειδούς θώρακος
από τον Β. Καραγεώργη

Η δεύτερη περίπτωση κυανής 
νόσου επιτυχώς χειρουργηθείσης 
από τον Β. Καραγεώργη

Η πρώτη αµιγής περίπτωση 
σύγκλεισης βοταλείου πόρου 
από τον Β. Καραγεώργη 

      Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Λαϊκό» προέκυψε από την ενόραση πολιτικών 
προσωπικοτήτων της δεκαετίας του 1930, οι οποίοι εντοπίζοντας την ανάγκη 
ύπαρξης ενός νοσηλευτικού ιδρύµατος που θα περιθάλπει ασθενείς χωρίς οικο-
νοµικές διακρίσεις, αποφάσισαν και υποστήριξαν τη δηµιουργία του. Σε συνεργα-
σία µε Καθηγητές Πανεπιστηµίου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και κατόπιν συσκέ-
ψεων, κρίθηκε απαραίτητη η µετατροπή του Πανεπιστηµιακού Περιπτέρου στο 
Γουδί, το οποίο και προοριζόταν για Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής, σε 
νοσοκοµείο µε σκοπό να στεγάσει την Α' Παθολογική και την Α' Χειρουργική 
Πανεπιστηµιακή Κλινική. Με τον υπ' αριθµό Νόµο 5746 του 1933, η Βουλή των 
Ελλήνων µε πρωθυπουργό τον Παναγή Τσαλδάρη, ψήφισε την ίδρυση του νοσο-
κοµείου µε την επωνυµία «Λαϊκόν Νοσοκοµείον». Επρόκειτο για Νοµικό Πρόσωπο 
Δηµοσίου Δικαίου, κατά συνέπεια το τότε Υπουργείο Υγιεινής ανέλαβε την κάλυψη 
του κόστους µετατροπής του Εργαστηρίου σε νοσοκοµείο, τα έξοδα νοσηλείας 300 
περίπου ασθενών ετησίως, καθώς επίσης και την µισθοδοσία του συνόλου του 
εργατικού προσωπικού πλην του ιατρικού. Πέραν της παροχής περίθαλψης σε 
άπορους ασθενείς, σκοπός του ιδρύµατος ήταν και η εκπαίδευση φοιτητών της 
Ιατρικής Σχολής και νοσηλευτών, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζονταν και η ειδίκευση 
νέων Ιατρών. 

      Η Α' Πανεπιστηµιακή Χειρουργική Κλινική, δυναµικότητας 28 κλινών, ξεκίνησε 
τις εργασίες της τον Ιούνιο του 1934, µε Διευθυντή τον Καθηγητή Μαρίνο Γερου-
λάνο. Ωστόσο, στη διάρκεια της κατοχής, το «Λαϊκόν Νοσοκοµείον» επιτάχθηκε από 
τους Γερµανούς και διέκοψε την λειτουργία του. Με την επάνοδό του στο 
υγειονοµικό προσκήνιο της χώρας, αποφασίστηκε και η επέκταση των δραστηρι-
οτήτων του µε την προσθήκη και άλλων κλινικών. Την διεύθυνση της Α' Χειρουρ-
γικής Κλινικής ανέλαβε µε το πέρας του πολέµου, ο Καθηγητής Γεώργιος Καρα-
γιαννόπουλος, µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Θωρακοχειρουργική, ο οποίος και 
παρέµεινε στη θέση αυτή έως και το 1955. Την περίοδο της θητείας του, τόσο ο 
ίδιος όσο και οι συνεργάτες του είχαν την ευκαιρία, λόγω συγκυριών της εποχής, να 
αντιµετωπίσουν χειρουργικά µεγάλο αριθµό τραυµάτων θώρακος και αγγείων, 
αποκτώντας έτσι ιδιαίτερα σηµαντική εµπειρία. Ένας εκ των συνεργατών του, 
ο Κωνσταντίνος Τούντας πραγµατοποίησε πρωτοποριακές για την εποχή αγγειο-
χειρουργικές επεµβάσεις, όπως αντικατάσταση ιγνυακής αρτηρίας µε φλεβικό 
µόσχευµα το 1948, ενδαρτηρεκτοµή κατά Santos το 1951, αντικατάσταση απο-
φραχθείσης µηριαίας αρτηρίας µε χρήση συντηρηµένου αρτηριακού µοσχεύµατος 
το 1951, καθώς και διάφορες πυλαιοσυστηµατικές παρακάµψεις. Παράλληλα, 
διενήργησε µε τον Καθηγητή Γ. Καραγιαννόπουλο µεγάλο αριθµό θωρακοχει-
ρουργικών επεµβάσεων, ενώ πρωτοπόρησε και στο πεδίο των «κλειστών» καρ-
διοχειρουργικών επεµβάσεων. Το 1955, µε την συνταξιοδότηση του Γ. Καραγιαν-
νόπουλου, ο Κωνσταντίνος Τούντας αποχώρησε από την κλινική για να αναλάβει 
την Διεύθυνση της Β' Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου 
Πειραιώς «Βασίλισσα Φρειδερίκη». 

    Από το 1956 έως και το 1970, τα ηνία της Α' Χειρουργικής Κλινικής βρέθηκαν 
στα χέρια του Νικόλαου Χρηστέα, ενός ακόµη «µαθητή» του Γ. Καραγιαννόπουλου. 
Μεταπτυχιακός σπουδαστής Αγγειοχειρουργικής στο Στρασβούργο µαζί µε τους M. 
DeBakey και L.M. Dos Santos, στο τµήµα που διεύθυνε ο περίφηµος Rene Leriche, 
ο Ν. Χρηστέας ήταν φυσικό να δώσει µεγάλη ώθηση στον τοµέα αυτό και να 
καταστήσει το «Λαϊκόν Νοσοκοµείον» κοιτίδα της ελληνικής Αγγειοχειρουργικής 
στην πορεία των χρόνων. Ο Ν. Χρηστέας, µε συνεργάτες δυο εξαιρετικά 
φιλόδοξους Χειρουργούς, τον τότε πρώτο Πανεπιστηµιακό βοηθό  Γρηγόριο 
Σκαλκέα και τον εσωτερικό βοηθό Παναγιώτη Μπάλα, ολοκλήρωσαν το 1957 την 
πρώτη πειραµατική µελέτη αντικατάστασης κοιλιακής αορτής µε πλαστικό σωλήνα, 
ενώ το 1958 διενήργησαν την πρώτη επιτυχή διακοιλιακή ανοιχτή εµβολεκτοµή 
του αορτικού διχασµού. Εκ των συνεργατών του Ν. Χρηστέα, ο Π. Μπάλας διέγραψε 
µια λαµπρή πορεία στο χώρο της Αγγειοχειρουργικής, αναγνωριζόµενος ως 
πρωτοπόρος της ειδικότητας αυτής, καταλαµβάνοντας µάλιστα και τη Διεύθυνση 
της Α' Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Λαϊκόν» από το 1982 έως και το 
1994, διαδεχόµενος τον Παναγιώτη Χρυσοσπάθη που υπηρέτησε στην Διεύθυνση 
της εν λόγω κλινικής από το 1971 έως το 1982. 
 
      Ο έτερος εκ των συνεργατών, ο Γ. Σκαλκέας, που εκπαιδεύτηκε για µια 
πενταετία στη Μεγάλη Βρετανία και στις Η.Π.Α. στην Χειρουργική Θώρακος & 
Καρδιάς, επηρέασε ποικιλοτρόπως τις εξελίξεις της Χειρουργικής στην Ελλάδα, 
προσπαθώντας και προσφέροντας τα µάλα για την εδραίωση της Χειρουργικής 
Θώρακα & Καρδιάς. Στην κατεύθυνση αυτή, το 1962, ο ίδιος ίδρυσε και διεύθυνε, 
στα πλαίσια της Α' Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Λαϊκόν», Τµήµα 
Θωρακικής και Καρδιαγγειακής Χειρουργικής. Το 1967, ανέλαβε την Διεύθυνση 

οανεξάρτητης Πανεπιστηµιακής Κλινικής στον 4  όροφο του Νοσοκοµείου «Λαϊκόν», 
της Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής. 

      Ένας ακόµη «µαθητής» του Καθηγητή Γ. Καραγιαννόπουλου, πέραν των Κ. 
Τούντα και Ν. Χρηστέα, ο Παναγιώτης Μίχας ασχολήθηκε επίσης µε την Θωρακική 
και Καρδιαγγειακή Χειρουργική. Ο ίδιος, µε τον τίτλο του Υφηγητή, παρέµεινε ως 
συνεργάτης του Καθηγητή Ν. Χρηστέα, µέχρι και την µετακίνηση του στο Νοσο-
κοµείο «Ευαγγελισµός» στις αρχές της δεκαετίας του '60, καλύπτοντας το «κενό» 
που δηµιουργήθηκε στον τοµέα της αντιµετώπισης καρδιοπαθειών από την 
αποχώρηση των Γ. Καραγιαννόπουλου και Κ. Τούντα, πραγµατοποιώντας µια σειρά 
«κλειστών» καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων που αφορούσαν κυρίως την 
δακτυλική διάνοιξη της στένωσης της µιτροειδούς βαλβίδας.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

    Μεταξύ του 1955 και 1958, εφαρµόστηκε επίσης µε επιτυχία, 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η επιφανειακή υποθερµία κατά 
Swan για «ανοιχτή» αντιµετώπιση µεσοκολπικής επικοινωνίας και 
στένωσης πνευµονικής βαλβίδας. Το υλικό αυτό παρουσίασε ο Β. 
Καραγεώργης υπό µορφή κινηµατογραφικών ταινιών στο I Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, το 1958. Την ίδια χρονιά, ο Β. 
Καραγεώργης παρουσίασε επίσης 6 περιπτώσεις Χειρουργικής 
αντιµετώπισης ισθµικής στένωσης µε ελεγχόµενη υπόταση ως 
«Η συµβολή της ελεγχόµενης υποτάσεως εις την χειρουργικήν 
της στενώσεως του ισθµού της αορτής» υπό τους Σ. Κουρεµένο, 
Β. Καραγεώργη και Ι. Παπανικολή (Ελληνική Χειρουργική, 1958). 

   Πέραν των προαναφερόµενων πρωτοποριών, πλούσια χαρακτη-
ρίζεται και η συνολική δραστηριότητα του Χειρουργικού Τµήµατος 
του Νοσοκοµείου «Αγία Όλγα». Από τον Ιούνιο του 1953 έως τον 
Δεκέµβριο του 1959, αντιµετωπίστηκαν 450 από τις συνολικά 
1.000 περιπτώσεις στενώσεως µιτροειδούς, που ο Β. Καραγεώρ-
γης διενήργησε στην καριέρα του. Το ποσοστό επιτυχίας των 
επεµβάσεων ήταν πολύ υψηλό, αγγίζοντας το 95,4%. Στο ίδιο 
τµήµα, αντιµετωπίστηκε το µεγαλύτερο ποσοστό από τα συνολικά 
224 περιστατικά συγγενών καρδιοπαθειών που αντιµετώπισε ο Β. 
Καραγεώργης στη θητεία του ως Διευθυντής των Χειρουργικών 
Κλινικών του «Αγία Όλγα» και αργότερα του «Γενικού Κρατικού 
Νοσοκοµείου Πειραιώς». Τέλος, πέραν του µεγάλου όγκου περι-
στατικών Γενικής Χειρουργικής αντιµετωπίστηκαν και περιπτώσεις 
παθήσεων θώρακος και οισοφάγου. 

    Άλλες παρουσιάσεις του Β. Καραγεώργη, στην πρώτη αυτή 
περίοδο, τιτλοφορούνται ως «Aνάνηψις µετά µάλαξιν της καρ-
διακής λειτουργίας επί παύσεως ταύτης επί 9' κατά την διάρ-
κειαν ενδοθωρακικής εγχειρήσεως» υπό Β. Καραγεώργη (Ελληνική 

Χειρουργική, Συνεδρία 28/5/1951), «Αµιγής περίπτωσις βοταλείου 
πόρου χειρουργηθείσα» υπό τους Β. Καραγεώργη, Ι. Παπανικολή 
και Σ. Κουρεµένο (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 5/5/1952). Πρόκειται για 
την δεύτερη περίπτωση βοταλείου πόρου στο Νοσοκοµείο «Αγία 
Όλγα» σε αγόρι 14 ετών από το Αγρίνιο µε αµιγή νόσο, καθόσον 
στην πρώτη περίπτωση συνυπήρχαν και άλλες διαµαρτίες. Εν 
συνεχεία, παρουσιάσεις µε τίτλους «Νέα περίπτωσις κυανής 
νόσου επιτυχώς χειρουργηθείσης» υπό Β. Καραγεώργη, Ι. Παπα-
νικολή και Σ. Κουρεµένο (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 19/5/1952). 
«Σπληνοπυλαιογραφία» υπό Β. Καραγεώργη (Ελληνική Χειρουργική, 

Συνεδρία 16/3/1953), «Ο καθετηριασµός του αρτηριακού πόρου» 
υπό Ι. Παπανικολή και Β. Καραγεώργη (Ελληνική Χειρουργική, 1955), 
«Εχινόκοκκος κύστις µυακαρδίου» υπό τους Β. Καραγεώργη, Ι. 
Παπανικολή και Σ. Κουρεµένο (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 5/5/1952), 
υπό τους Ι. Παπανικολή και Σ. Κουρεµένο (Ελληνική Χειρουργική, 1955), 
«Εµβολή της µηριαίας επί στενώσεως της µιτροειδούς. Εµβο-
λεκτοµή. Συµφυσιοτοµή. Ίασις» υπό τους Β. Καραγεώργη και Ν. 
Οικονοµόπουλο (Ελληνική Χειρουργική, 1955), «Αι πρόοδοι εν τη χει-
ρουργική της καρδίας» υπό τον Β. Καραγεώργη (Ελληνική Χειρουργική 

– Διάλεξις – 1956), «Η χειρουργική θεραπεία του πιθοειδούς θώρα-
οκος» υπό Β. Καραγεώργη (Ελληνική Χειρουργική, Τεύχος 4 - 1956). 

Πρώτη Περίοδος, των «κλειστών» επεµβάσεων 1949-1958

Ο Καθηγητής Ν. Χρηστέας στο αµφιθέατρο του «Λαϊκού» Νοσοκοµείου 
(αρχείο Τζένης Δρόσου)
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Παράλληλα, στην Α' Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, η οποία στεγάζονταν στο Νοσοκοµείο «Λαϊκόν» ή 
«Βασιλεύς Παύλος» και από το 1940 διεύθυνε ο Καθηγητής 
Γ. Καραγιαννόπουλος, αντιµετωπίστηκε ένας µεγάλος αριθµός 
ασθενών µε αγγειακά τραύµατα, µε αποτέλεσµα την απόκτηση 
ικανοποιητικής εµπειρίας. Στο επιτελείο της κλινικής υπήρχε ένας 
ιδιαίτερα προικισµένος Χειρουργός, Επιµελητής αρχικά και 
Υφηγητής αργότερα, ο Κ. Τούντας. Ο τελευταίος συνδέονταν µε 
ιδιαίτερη φιλία µε τον Β. Καραγεώργη και όπως έγραφε ο ίδιος, 
«…µε τον Καραγεώργη, από το 1950 µέχρι το 1980, κάθε χρόνο, 
δηλαδή για τριάντα χρόνια, µαζί ταξιδεύαµε και µαζί αναζητούσαµε 
τις επιστηµονικές πηγές της σύγχρονης Χειρουργικής… και τα 
βράδια µαζί συζητούσαµε και προγραµµατίζαµε τις εφαρµογές τους 
στην Ελλάδα… Πολλές φορές βοηθούσε οικονοµικά ο ένας τον 
άλλο για να αγοράσουµε και οι δυο κάποιο καινούριο όργανο ή 
εργαλείο… Όταν ο ένας από τους δυο µας τύχαινε να πρωτοεφαρ-
µόσει κάτι καινούριο, ο άλλος πρώτος θα έσπευδε να τον 
συγχαρεί…». Πολύ σύντοµα, ο Κ. Τούντας, στα χνάρια του φίλου 
του Β. Καραγεώργη, διενήργησε ανάλογη εγχείρηση σύγκλεισης 
βοταλείου πόρου, την οποία και ανακοίνωσε ο Καθηγητής Γ. 
Καραγιαννόπουλος στην συνεδρία της Ελληνικής Χειρουργικής 
Εταιρείας, το 1951, µε τίτλο «Περίπτωσις διατηρήσεως βοτα-
λείου πόρου, συγγενούς χαλάσεως του αριστερού ηµιδιαφράγ-
µατος και συνδρόµου του Pick» υπό τους Γ. Καραγιαννόπουλο, 
Κ. Τούντα και Π. Κηλαηδόνη (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 28/5/1951).

   Οι Γ. Καραγιαννόπουλος και Κ. Τούντας πραγµατοποίησαν στο 
Νοσοκοµείο «Λαϊκόν» ανάλογες µε τον Β. Καραγεώργη επεµβά-
σεις, καλύπτοντας το πεδίο της τότε εφαρµοσµένης Καρδιοχει-
ρουργικής, τις οποίες επίσης ανακοίνωσαν στην Ελληνική Χει-
ρουργική Εταιρεία. Συγκεκριµένα, στις 15 Ιουνίου 1953, παρου-
σιάστηκε ταυτόχρονα µε τον Β. Καραγεώργη, «Περίπτωσις στενώ-
σεως της µιτροειδούς υποβληθείσα εις βαλβιδοτοµήν» υπό 
τους Γ. Καραγιαννόπουλο, Κ. Τούντα, Κ. Σαµαρά και Μ. Τούντα – 
Ιακωβίδου (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 15/6/1953), που αφορούσε 

ηγυναίκα ηλικίας 27 ετών η οποία είχε χειρουργηθεί την 17  Μαρ-
τίου του ίδιου έτους. Το περιστατικό αυτό αποτελούσε ουσιαστικά 
την πρώτη «κλειστή» βαλβιδοτοµή µιτροειδούς στην Ελλάδα. Στην 
ίδια συνεδρίαση ανακοινώθηκαν από τους ίδιους και τρεις περι-
πτώσεις διενέργειας «Blalock-Taussig Shunt» σε ασθενείς ηλικίας 
5 ετών, 8 µηνών και 7 ετών, που είχαν χειρουργηθεί στη διάρκεια 
του προηγούµενου έτους, µε τίτλο «Επίδειξις εγχειρηθεισών 
περιπτώσεων κυανής νόσου» υπό τους Κ. Καραγιαννόπουλο και 
Κ. Τούντα (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 15/6/1953). Βέβαια, ο κυρίαρχος 
προσανατολισµός του εν λόγω τµήµατος, όπως προαναφέρθηκε, 
ήταν οι εγχειρήσεις θώρακος και αγγείων, στον τοµέα των οποίων 
οι Γ. Καραγιαννόπουλος και Κ. Τούντας διακρίθηκαν σε µια σειρά 
επεµβάσεων που πρωτοεφαρµόστηκαν στην Ελλάδα, όπως η 
πλαστική µηριαίας αρτηρίας δια ελευθέρου συντηρηµένου 
µοσχεύµατος το 1951 και η αναστόµωση της πυλαίας προς την 
κάτω κοίλη φλέβα το 1954. 

   Με την συνταξιοδότηση του Καθηγητή Γ. Καραγιαννόπουλου, το 
1955, την Διεύθυνση ανέλαβε ο Καθηγητής Ν. Χρηστέας, ο οποίος 
προσανατόλισε τις δραστηριότητες του τµήµατος, κύρια, στην 
κατεύθυνση της Αγγειοχειρουργικής. Η αποχώρηση του Γ. Καρα-
γιαννόπουλου σηµατοδότησε και την ταυτόχρονη αποχώρηση του 
Υφηγητή Κ. Τούντα, ο οποίος ανέλαβε την Διεύθυνση της Χει-
ρουργικής Κλινικής του «Γενικού Κρατικού» Νοσοκοµείου Πει-
ραιώς «Βασίλισσα Φρειδερίκη», θέση στην οποία παρέµεινε έως 
και το 1961. Την αντιµετώπιση Καρδιοχειρουργικών περιστα-
τικών στο Νοσοκοµείο «Λαϊκόν» κάλυψε στην συνέχεια ένας εκ 
των «µαθητών» του Καθηγητή Γ. Καραγιαννόπουλου, ο Υφηγητής 
Π. Μίχας, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην Χειρουργική 
της µιτροειδούς βαλβίδας. Ο Π. Μίχας αναφέρεται για πρώτη 
φορά στην βιβλιογραφία σε µια πρωτοπόρο για την εποχή επέµ-
βαση, την οποία και παρουσίασε στην συνεδρία της Ελληνικής 

ηΧειρουργικής Εταιρείας, την 11  Ιουνίου 1956, ο Γ. Κοττάκης, 
Υφηγητής της κλινικής και µετέπειτα Διευθυντής της Α' Χειρουρ-
γικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Γενικού Κρατικού» Πειραιώς, ο 
οποίος είχε κάνει εξάµηνη µετεκπαίδευση στην κλινική του Bailey 
to 1957. Η ανακοίνωση είχε τίτλο «Επίδειξις ασθενούς χειρουρ-
γηθείσης επιτυχώς εις ένα χρόνον δια στένωσιν της αορτής και 
στένωσιν της µιτροειδούς» υπό τους Γ. Κοττάκη, Π. Κηλαηδόνη, 
Μ. Παππά, Π. Μίχα, Π. Ασηµακόπουλο και Β. Μεγαλοοικονόµου και 
αφορούσε σε περιστατικό γυναίκας 24 ετών, η οποία αντιµετωπί-

ηστηκε την 31  Μαρτίου 1956 µε δακτυλική διάνοιξη της µιτροει-
δούς βαλβίδας και διαστολή της αορτικής βαλβίδας µε χρήση 
διαστολέα του Bailey δια της αριστεράς κοιλίας. Η επόµενη 
δηµοσίευση είχε τίτλο «Διπλή εµβολή περιφερικών αρτηριών 
µετά την εγχείρησιν Blalock. Αµφοτερόπλευρος εµβολεκτοµή, 
αποκατάστασις της κυκλοφορίας», υπό τους Ν. Χρηστέα, Π. Μίχα 
και Σ. Διαµαντή (Ελληνική Χειρουργική, 1959). 

Ταυτόγχρονη αντιµετώπιση στένωσης µιτροειδούς 
µε δακτυλική βαλβιδοπλαστική και αορτικής στένωσης 

µε διακορυφαίο βαλβιδοτόµο.
Γ. Κοττάκης και Π. Μίχας (Λαϊκό Νοσοκοµείο 1956)
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Γ. Καραγιαννόπουλος - Κ. Τούντας

Πρώτη Περίοδος, των «κλειστών» επεµβάσεων 1949-1958

Κ. Τούντας

Η οµάδα του «Λαϊκού» 
µε τον Δ/ντή της κλινικής 
Καθ. Γ. Καραγιαννόπουλο 

και συνεργάτες
1. Καθ. Γ. Καραγιαννόπουλος 

2. Κ. Αλιβιζάτος
3. Κ. Τούντας

4. Χρ. Χρηστόπουλος

Lefkoma - Final.indd   66 14/7/2015   9:07:21 μμ



1949-195854 55
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Παράλληλα, στην Α' Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, η οποία στεγάζονταν στο Νοσοκοµείο «Λαϊκόν» ή 
«Βασιλεύς Παύλος» και από το 1940 διεύθυνε ο Καθηγητής 
Γ. Καραγιαννόπουλος, αντιµετωπίστηκε ένας µεγάλος αριθµός 
ασθενών µε αγγειακά τραύµατα, µε αποτέλεσµα την απόκτηση 
ικανοποιητικής εµπειρίας. Στο επιτελείο της κλινικής υπήρχε ένας 
ιδιαίτερα προικισµένος Χειρουργός, Επιµελητής αρχικά και 
Υφηγητής αργότερα, ο Κ. Τούντας. Ο τελευταίος συνδέονταν µε 
ιδιαίτερη φιλία µε τον Β. Καραγεώργη και όπως έγραφε ο ίδιος, 
«…µε τον Καραγεώργη, από το 1950 µέχρι το 1980, κάθε χρόνο, 
δηλαδή για τριάντα χρόνια, µαζί ταξιδεύαµε και µαζί αναζητούσαµε 
τις επιστηµονικές πηγές της σύγχρονης Χειρουργικής… και τα 
βράδια µαζί συζητούσαµε και προγραµµατίζαµε τις εφαρµογές τους 
στην Ελλάδα… Πολλές φορές βοηθούσε οικονοµικά ο ένας τον 
άλλο για να αγοράσουµε και οι δυο κάποιο καινούριο όργανο ή 
εργαλείο… Όταν ο ένας από τους δυο µας τύχαινε να πρωτοεφαρ-
µόσει κάτι καινούριο, ο άλλος πρώτος θα έσπευδε να τον 
συγχαρεί…». Πολύ σύντοµα, ο Κ. Τούντας, στα χνάρια του φίλου 
του Β. Καραγεώργη, διενήργησε ανάλογη εγχείρηση σύγκλεισης 
βοταλείου πόρου, την οποία και ανακοίνωσε ο Καθηγητής Γ. 
Καραγιαννόπουλος στην συνεδρία της Ελληνικής Χειρουργικής 
Εταιρείας, το 1951, µε τίτλο «Περίπτωσις διατηρήσεως βοτα-
λείου πόρου, συγγενούς χαλάσεως του αριστερού ηµιδιαφράγ-
µατος και συνδρόµου του Pick» υπό τους Γ. Καραγιαννόπουλο, 
Κ. Τούντα και Π. Κηλαηδόνη (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 28/5/1951).

   Οι Γ. Καραγιαννόπουλος και Κ. Τούντας πραγµατοποίησαν στο 
Νοσοκοµείο «Λαϊκόν» ανάλογες µε τον Β. Καραγεώργη επεµβά-
σεις, καλύπτοντας το πεδίο της τότε εφαρµοσµένης Καρδιοχει-
ρουργικής, τις οποίες επίσης ανακοίνωσαν στην Ελληνική Χει-
ρουργική Εταιρεία. Συγκεκριµένα, στις 15 Ιουνίου 1953, παρου-
σιάστηκε ταυτόχρονα µε τον Β. Καραγεώργη, «Περίπτωσις στενώ-
σεως της µιτροειδούς υποβληθείσα εις βαλβιδοτοµήν» υπό 
τους Γ. Καραγιαννόπουλο, Κ. Τούντα, Κ. Σαµαρά και Μ. Τούντα – 
Ιακωβίδου (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 15/6/1953), που αφορούσε 

ηγυναίκα ηλικίας 27 ετών η οποία είχε χειρουργηθεί την 17  Μαρ-
τίου του ίδιου έτους. Το περιστατικό αυτό αποτελούσε ουσιαστικά 
την πρώτη «κλειστή» βαλβιδοτοµή µιτροειδούς στην Ελλάδα. Στην 
ίδια συνεδρίαση ανακοινώθηκαν από τους ίδιους και τρεις περι-
πτώσεις διενέργειας «Blalock-Taussig Shunt» σε ασθενείς ηλικίας 
5 ετών, 8 µηνών και 7 ετών, που είχαν χειρουργηθεί στη διάρκεια 
του προηγούµενου έτους, µε τίτλο «Επίδειξις εγχειρηθεισών 
περιπτώσεων κυανής νόσου» υπό τους Κ. Καραγιαννόπουλο και 
Κ. Τούντα (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 15/6/1953). Βέβαια, ο κυρίαρχος 
προσανατολισµός του εν λόγω τµήµατος, όπως προαναφέρθηκε, 
ήταν οι εγχειρήσεις θώρακος και αγγείων, στον τοµέα των οποίων 
οι Γ. Καραγιαννόπουλος και Κ. Τούντας διακρίθηκαν σε µια σειρά 
επεµβάσεων που πρωτοεφαρµόστηκαν στην Ελλάδα, όπως η 
πλαστική µηριαίας αρτηρίας δια ελευθέρου συντηρηµένου 
µοσχεύµατος το 1951 και η αναστόµωση της πυλαίας προς την 
κάτω κοίλη φλέβα το 1954. 

   Με την συνταξιοδότηση του Καθηγητή Γ. Καραγιαννόπουλου, το 
1955, την Διεύθυνση ανέλαβε ο Καθηγητής Ν. Χρηστέας, ο οποίος 
προσανατόλισε τις δραστηριότητες του τµήµατος, κύρια, στην 
κατεύθυνση της Αγγειοχειρουργικής. Η αποχώρηση του Γ. Καρα-
γιαννόπουλου σηµατοδότησε και την ταυτόχρονη αποχώρηση του 
Υφηγητή Κ. Τούντα, ο οποίος ανέλαβε την Διεύθυνση της Χει-
ρουργικής Κλινικής του «Γενικού Κρατικού» Νοσοκοµείου Πει-
ραιώς «Βασίλισσα Φρειδερίκη», θέση στην οποία παρέµεινε έως 
και το 1961. Την αντιµετώπιση Καρδιοχειρουργικών περιστα-
τικών στο Νοσοκοµείο «Λαϊκόν» κάλυψε στην συνέχεια ένας εκ 
των «µαθητών» του Καθηγητή Γ. Καραγιαννόπουλου, ο Υφηγητής 
Π. Μίχας, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην Χειρουργική 
της µιτροειδούς βαλβίδας. Ο Π. Μίχας αναφέρεται για πρώτη 
φορά στην βιβλιογραφία σε µια πρωτοπόρο για την εποχή επέµ-
βαση, την οποία και παρουσίασε στην συνεδρία της Ελληνικής 

ηΧειρουργικής Εταιρείας, την 11  Ιουνίου 1956, ο Γ. Κοττάκης, 
Υφηγητής της κλινικής και µετέπειτα Διευθυντής της Α' Χειρουρ-
γικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Γενικού Κρατικού» Πειραιώς, ο 
οποίος είχε κάνει εξάµηνη µετεκπαίδευση στην κλινική του Bailey 
to 1957. Η ανακοίνωση είχε τίτλο «Επίδειξις ασθενούς χειρουρ-
γηθείσης επιτυχώς εις ένα χρόνον δια στένωσιν της αορτής και 
στένωσιν της µιτροειδούς» υπό τους Γ. Κοττάκη, Π. Κηλαηδόνη, 
Μ. Παππά, Π. Μίχα, Π. Ασηµακόπουλο και Β. Μεγαλοοικονόµου και 
αφορούσε σε περιστατικό γυναίκας 24 ετών, η οποία αντιµετωπί-

ηστηκε την 31  Μαρτίου 1956 µε δακτυλική διάνοιξη της µιτροει-
δούς βαλβίδας και διαστολή της αορτικής βαλβίδας µε χρήση 
διαστολέα του Bailey δια της αριστεράς κοιλίας. Η επόµενη 
δηµοσίευση είχε τίτλο «Διπλή εµβολή περιφερικών αρτηριών 
µετά την εγχείρησιν Blalock. Αµφοτερόπλευρος εµβολεκτοµή, 
αποκατάστασις της κυκλοφορίας», υπό τους Ν. Χρηστέα, Π. Μίχα 
και Σ. Διαµαντή (Ελληνική Χειρουργική, 1959). 

Ταυτόγχρονη αντιµετώπιση στένωσης µιτροειδούς 
µε δακτυλική βαλβιδοπλαστική και αορτικής στένωσης 

µε διακορυφαίο βαλβιδοτόµο.
Γ. Κοττάκης και Π. Μίχας (Λαϊκό Νοσοκοµείο 1956)
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Στις απαρχές του 20ου αιώνα, η παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα επιβρά-
βευσε µια ανακάλυψη που άνοιγε ορίζοντες για εφαρµογές που ξεπερνούσαν, 
για την εποχή, τα περιορισµένα όρια της φαντασίας. Το 1903, η Μαρία Κιουρί 
βραβευόταν από την Σουηδική Ακαδηµία µε το βραβείο Νόµπελ Φυσικής, για 
την έρευνα των φαινοµένων της ακτινοβολίας. 

    Στις απαρχές του 20ου αιώνα, η ελληνική πραγµατικότητα απείχε µακράν 
από επιστηµονικά επιτεύγµατα και πανηγυρισµούς για εφευρέσεις και εφαρµο-
γές που θα άλλαζαν τον κόσµο. Η ανέχεια και η προσπάθεια ανοικοδόµησης 
της χώρας δεν άφηναν περιθώρια για ανάπτυξη στον τοµέα της επιστήµης. 
Στην πρωτεύουσα, µόλις τρία Γενικά Νοσοκοµεία υπήρχαν σε λειτουργία, 
παρέχοντας υποτυπώδεις υπηρεσίες Υγείας -τα Νοσοκοµεία «Ευαγγελισµός», 
«Δηµοτικό Νοσοκοµείο Αθηνών» και το «Στρατιωτικό» Νοσοκοµείο. 
Το Νοσοκοµείο «Αρεταίειο», από την άλλη, κάλυπτε µόνο Χειρουργικά και 
Γυναικολογικά περιστατικά. Παράλληλα, η έλλειψη Ασφαλιστικών Ταµείων 
και Πολυϊατρείων για παροχή Πρωτοβάθµιων Υπηρεσιών Υγείας, ενέτεινε το 
πρόβληµα νοσηλείας, καθώς οι ασθενείς όφειλαν να πληρώσουν οι ίδιοι τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες. 
 
   Σε αυτό το καθ' όλα δύσκολο περιβάλλον, την ώρα που στο διεθνή χώρο 
η Μ. Κιουρί παραλάµβανε το βραβείο της, δυο σπουδαίοι άνδρες πήραν µια 
πρωτοβουλία, που άνοιγε νέους ορίζοντες στις υπηρεσίες Υγείας της ελληνι-
κής πραγµατικότητας. Οι αδερφοί Νικόλαος Σπ. Αλιβιζάτος, Χειρουργός, και 
Ανδρέας Σπ. Αλιβιζάτος, Μικροβιολόγος, αποφάσισαν και προχώρησαν στη 
δηµιουργία ενός ιδιωτικού θεραπευτηρίου, στο οποίο θα περιλαµβάνονταν 
τµήµατα όλων των γνωστών ειδικοτήτων της εποχής, µε σκοπό την παροχή 
δωρεάν υπηρεσιών Υγείας σε όλους τους φτωχούς και άπορους πολίτες, 
ανεξάρτητα εθνικότητας ή θρησκεύµατος. Όπερ και εγένετο... Το πρώτο 9µελές 
Διοικητικό Συµβούλιο του ιδρύµατος, που εγκαινιάστηκε υπό την επωνυµία 
«Πολυκλινική Αθηνών», απαρτιζόταν από τους Ν. Αλιβιζάτο, Πρόεδρο, Δ. 
Μάξιµο, Διοικητή της «Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος», Διονύσιο Λοβάρδο, 
Διοικητή της «Λαϊκής Τραπέζης», Ηλία Αγγελόπουλο, Αρχιτέκτονα, Γεώργιο 
Τραπάντζαλη, Επιχειρηµατία, Ιωάννη Βασιλόπουλο, Διοικητή της «Τραπέζης της 
Ανατολής» και Κωνσταντίνο Βασιλείου, Καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
  
   

Η «Πολυκλινική Αθηνών» ξεκίνησε τη λειτουργία της, στις 3 Μαρτίου 1903, 
καταλαµβάνοντας µόλις δυο δωµάτια του µεσαίου ορόφου µιας τριώροφης 
οικοδοµής στην οδό Σωκράτους 56. Μολαταύτα, τον Σεπτέµβριο του 1904, 
αναζητήθηκε νέος χώρος στην οδό Αθηνάς 57, όπου πια η κλινική επεκτάθηκε 
στους χώρους ενός ολόκληρου σπιτιού, δηλαδή στους χώρους επτά δωµατίων. 
Οι ανάγκες αυξάνονταν συνεχώς, µε αποτέλεσµα την εκ νέου µεταστέγαση του 
νοσηλευτηρίου, τον Ιούλιο του 2005, στον χώρο όπου η κλινική υφίσταται έως 
και σήµερα, στην οδό Πειραιώς 2, εκεί όπου παλαιότερα λειτουργούσε σχολικό 
συγκρότηµα µε αύλιο χώρο 2,5 στρεµµάτων. Η αγορά του οικοπέδου και του 
κτιρίου, έγινε µε δωρεές φίλων του ιδρύµατος, οι οποίοι εκτίµησαν το κοινωνι-
κό και φιλανθρωπικό έργο των ιδρυτών του νοσηλευτηρίου «Πολυκλινική Αθη-
νών». Κατόπιν των απαραίτητων διαρρυθµίσεων που έλαβαν χώρα, διαµορ-
φώθηκαν Εξωτερικά Ιατρεία, Χειρουργεία, Εργαστήρια και θάλαµοι, αναβαθµί-
ζοντας την δυναµικότητα της κλινικής στις 50 κλίνες. Την ίδια εκείνη περίοδο, 
µέλος του Δ.Σ. έγινε ένας ακόµη σπουδαίος άνδρας της εποχής, ο Καθηγητής 
Σ. Οικονόµος, ο οποίος λειτούργησε ως «στυλοβάτης» του νοσηλευτηρίου. 
  
   Τον Μάιο του 1921, οι διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες οδήγησαν τα µέλη 
της διοίκησης του ιδρύµατος στη σύναψη δανείου, µε σκοπό την ανέγερση της 
«πρόσθιας» πτέρυγας της «Πολυκλινικής Αθηνών», την οποία και σχεδίασε ο 
Αρχιτέκτονας Β. Τσαγκρής. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1924, µε την ολοκλήρω-
ση των εργασιών, η δυναµικότητα της «Πολυκλινικής Αθηνών» άγγιζε τις 80 
κλίνες, ενώ το 1931, αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε η κατεδάφιση του παλαι-
ού κτιρίου και η ανέγερση ενός νέου εξαώροφου. Το έργο δεν ολοκληρώθηκε 
παρά 22 χρόνια αργότερα, καθώς οι νέες περιπέτειες στις οποίες ενεπλάκη η 
χώρα -πόλεµος, κατοχή και Δεκεµβριανά- όχι απλά καθυστέρησαν τις εργα-
σίες, αλλά οδήγησαν επίσης σε µεγάλες καταστροφές των κτιριακών υποδο-
µών και σε κλοπές του εξοπλισµού. Με την αποκατάσταση των ζηµιών και την 
ολοκλήρωση των νέων ορόφων το 1953, η «Πολυκλινική Αθηνών» διέθετε 
πλέον 110 κλίνες, αµφιθέατρο διδασκαλίας, Πειραµατικό Χειρουργείο και 
Ενδοκρινολογικό Τµήµα, το πρώτο στην Ελλάδα, µε επικεφαλής τον Ι. Αλιβιζά-
το. Την πρώτη επίσης Νευροχειρουργική Κλινική µε επικεφαλής τον Δ. Οικο-
νόµο, ενώ εξακολουθούσαν να λειτουργούν τα έξι Εξωτερικά Ιατρεία, που 
συστάθηκαν το 1903, ήτοι Χειρουργικό, Παθολογικό, Οφθαλµολογικό, Αφροδί-
σιων Νόσων, Παιδιατρικό, Οδοντιατρικό, καθώς και εκείνα που συστάθηκαν το 
1915, ήτοι ΩΡΛ, Γυναικολογικό, Νευρολογικό και Ουρολογικό. Στην περίοδο 
αυτή του 1953, προστέθηκαν επίσης και τα Εξωτερικά Ιατρεία της Καρδιοχει-
ρουργικής µε επικεφαλής τον Ν. Οικονόµο και της Καρδιολογίας µε τους Π.
Παπαδάκη και Ε. Παπαδάκη, καθώς επίσης και το Ενδοκρινολογικό Εργαστήριο, 
Τµήµα Ραδιοϊσοτόπων, Ιατροπαιδαγωγικός σταθµός και Οίκος Αδελφών. 
Παράλληλα, τελειοποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν τα τέσσερα χειρουργεία του 
νοσηλευτηρίου, προκειµένου να υποδεχθούν µεταξύ των άλλων την Χειρουρ-
γική Καρδιάς µε εξωσωµατική κυκλοφορία, την οποία εισήγαγε πρώτος στην 
Ελλάδα, ο Ν. Οικονόµος, Διευθυντής της Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και 
Αγγείων.  

   Η βαθιά εµπλοκή των αδερφών Αλιβιζάτου και του πατέρα του Σ. Οικονόµου 
τόσο στην Ιατρική επιστήµη, όσο και στην διοίκηση του εν λόγω ιδρύµατος, 
αποτέλεσαν την αφορµή ώστε οι προσπάθειες του Ν. Οικονόµου να υποστη-
ριχθούν πλήρως. Ο ίδιος, έχοντας εκπαιδευθεί στο Νοσοκοµείο «Broussais» 
του Παρισιού από τον Γάλλο Καρδιοχειρουργό C. Dubost, οργάνωσε τα δεδο-
µένα της κλινικής του βασισµένος στα όσα είδε και κατέγραψε κατά την παρα-
µονή του στη Γαλλία. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, η «Πολυκλινική» Αθηνών να 
αποτελεί το πρώτο νοσηλευτικό ίδρυµα στην πρωτεύουσα που απέκτησε 
σύγχρονες εγκαταστάσεις γαλλικής τεχνολογίας, µηχάνηµα εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας και σύγχρονο αγγειογράφο. Οι πρωτοβουλίες αυτές απέφεραν 
καρπούς, καθώς το Νοέµβριο του 1958, ο Ν. Οικονόµος πραγµατοποίησε στο 
εν λόγω ίδρυµα, την πρώτη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς µε χρήση εξωσωµα-
τικής κυκλοφορίας. Έκτοτε, βέβαια, η εξέλιξη της Καρδιοχειρουργικής δραστη-
ριότητας στο ίδρυµα δεν έτυχε ανάλογης συνέχειας, µε αποκορύφωµα το 
1971, όταν η αποχώρηση του Ν. Οικονόµου µε σκοπό την ανάληψη θέσης 
Διευθυντή στην Α' Προπαιδευτική Πανεπιστηµιακή Χειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο», σήµανε και το τέλος αυτής. 

   Το 1985, µε το Ν. 1397/83, το νοσηλευτήριο εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστη-
µα Υγείας µε την επωνυµία Γενικό Νοσοκοµείο «Πολυκλινική Αθηνών» και 
έκτοτε λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ., προσφέροντας υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Περίθαλψης. Κλείνοντας αυτή την αναδροµή, θα αποτελούσε 
παράλειψη η µη αναφορά στον περίφηµο Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίµου, ο 
οποίος ιδρύθηκε το 1905 και έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς στους κόλπους του 
νοσοκοµείου. Στον Ιερό Ναό, υπηρέτησαν ως εφηµέριοι εξέχουσες ιερατικές 
φυσιογνωµίες, που διατήρησαν ψηλά το ηθικό των ασθενών και το θρησκευ-
τικό τους συναίσθηµα, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους. Η αγιογράφηση του 
Ιερού Ναού αποτελεί έργο ιστορικής σηµασίας, καθώς ανήκει στον µεγαλύτερο 
Αγιογράφο της εποχής εκείνης, Φώτη Κόντογλου. 

    Από την θέση του Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου Πειραιώς «Γενικό Κρατικό», ο Κ. Τούντας ασχολή-
θηκε κυρίως µε περιστατικά Γενικής Χειρουργικής, αλλά ωστόσο, 
στο τµήµα του καταγράφτηκε η πρώτη αντιµετώπιση ασθενούς µε 
στηθάγχη, µε την χρήση της τεχνικής κατά Beck το 1958, καθώς 
επίσης και η πρώτη τροποποιηµένη εγχείρηση “Blalock-Taussig”, 
µε χρήση σωληνωτού µοσχεύµατος µεταξύ υποκλειδίου και πνευ-
µονικής αρτηρίας. Οι εν λόγω περιπτώσεις δηµοσιεύτηκαν ως 
«Απώτερα αποτελέσµατα ασθενούς υποστάντος χειρουργικήν 
επέµβασιν διά στηθάγχην» υπό τους Κ. Τούντα, Ν. Σαλονικίδη, Μ. 
Φραγκόπουλο και Μ. Ιακωβίδου (Ελληνική Χειρουργική, 1958). Η εργασία 
αφορούσε σε ασθενή ηλικίας 60 ετών που είχε κλινική βελτίωση µε την 
εγχείρηση Beck χωρίς, ωστόσο, αλλαγή των ηλεκτροκαρδιογραφικών 
δεδοµένων. Ο Κ. Τούντας, κατά την διάρκεια της παρουσίασης, φέρεται να 
αναρωτήθηκε: «... διατί αι εγχειρήσεις του τύπου αυτού δεν έτυχον της γενικής 
αναγνωρίσεως ούτε εις αυτήν ταύτην την χώραν του εισηγητού των, του Beck. 
Ο ασθενής µας, όχι µόνον απηλλάγει των στηθαγχικών παροξυσµών, αλλά 
επανήλθε εις την κοπιώδην εργασίαν του σιδηρουργού... ». Γεγονός αποτελεί 
ωστόσο ότι, στην ελληνική βιβλιογραφία, η δηµοσίευση αυτή είναι η µοναδική 
στην οποία αναφέρεται η διενέργεια επεµβάσεων για αντιµετώπιση της 
στηθάγχης, βασισµένες σε παραδοσιακές τεχνικές, όπως των Beck και Vineberg. 
Η περίπτωση του ενήλικος µε την βαριά κυάνωση αφορούσε 
άντρα ηλικίας 22 ετών και δηµοσιεύτηκε ως «Επίδειξις ενήλικος 
ασθενούς µε βαρείαν κυάνωσιν συνεπεία Τετραλογίας Fallot 
ήτις εχειρουργήθη επιτυχώς τη βοηθεία πλαστικού µοσχεύµατος 
και της ψύξεως», υπό τους Κ. Τούντα, Ν. Σαλονικίδη, Κ. Φραγκό-
πουλο και Μ. Ιακωβίδου (Ελληνική Χειρουργική, 1958). Συνεργάτης του 
Κ. Τούντα στο «Γενικό Κρατικό» Πειραιώς ήταν και ο Θωρακοχει-
ρουργός Δ. Ζαµπούρας, ο άνθρωπος που προέτρεψε χρόνια 
αργότερα την Αλίκη Περρωτή να προχωρήσει στην ανέγερση του 
νέου κτιρίου του Νοσοκοµείου «Αγία Όλγα» και που είχε την ατυχή 
συγκυρία να αποτελέσει και τον πρώτο ασθενή του νέου νοσοκο-
µείου, καθώς ο ίδιος έπρεπε να εγχειριστεί λόγω κακοήθους 
νόσου. Τις προσπάθειες του Κ. Τούντα, τόσο στο «Λαϊκό» Νοσο-
κοµείο όσο και στο «Γενικό Κρατικό» Πειραιώς, υποστήριξε 
η Αναισθησιολόγος Μαρία Τούντα-Ιακωβίδου, αδερφή του Καθη-
γητή και πρωτοπόρος Καρδιο-αναισθησιολόγος. 

Η αίθουσα αναµονής 
των εξωτερικών 
ιατρείων (1906)

Βαλκανικοί Πόλεµοι.
Νοσηλευτικό προσωπικό και τραυµατίες 
(1912-1913)

Ν. Αλιβιζάτος
Χειρουργός

Ανδ. Αλιβιζάτος  
Μικροβιολόγος

Σωκράτους 56 
2 δωµάτια µεσαίου ορόφου 
(Μάρτιος 1903)

Αθηνάς  57 
Σπίτι επτά δωµατίων 
(Σεπτέµβριος 1904)

Πειραιώς 2, στον ίδιο χώρο 
όπου βρίσκεται το σηµερινό κτίριο
(Ιούλιος 1905)

Αναισθησία 
και εγχείρηση 

(1910)

Πρώτη Περίοδος, των «κλειστών» επεµβάσεων 1949-1958
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1949-1958
Γενικό Νοσοκοµείο 
«Πολυκλινική Αθηνών»

56 57
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Στις απαρχές του 20ου αιώνα, η παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα επιβρά-
βευσε µια ανακάλυψη που άνοιγε ορίζοντες για εφαρµογές που ξεπερνούσαν, 
για την εποχή, τα περιορισµένα όρια της φαντασίας. Το 1903, η Μαρία Κιουρί 
βραβευόταν από την Σουηδική Ακαδηµία µε το βραβείο Νόµπελ Φυσικής, για 
την έρευνα των φαινοµένων της ακτινοβολίας. 

    Στις απαρχές του 20ου αιώνα, η ελληνική πραγµατικότητα απείχε µακράν 
από επιστηµονικά επιτεύγµατα και πανηγυρισµούς για εφευρέσεις και εφαρµο-
γές που θα άλλαζαν τον κόσµο. Η ανέχεια και η προσπάθεια ανοικοδόµησης 
της χώρας δεν άφηναν περιθώρια για ανάπτυξη στον τοµέα της επιστήµης. 
Στην πρωτεύουσα, µόλις τρία Γενικά Νοσοκοµεία υπήρχαν σε λειτουργία, 
παρέχοντας υποτυπώδεις υπηρεσίες Υγείας -τα Νοσοκοµεία «Ευαγγελισµός», 
«Δηµοτικό Νοσοκοµείο Αθηνών» και το «Στρατιωτικό» Νοσοκοµείο. 
Το Νοσοκοµείο «Αρεταίειο», από την άλλη, κάλυπτε µόνο Χειρουργικά και 
Γυναικολογικά περιστατικά. Παράλληλα, η έλλειψη Ασφαλιστικών Ταµείων 
και Πολυϊατρείων για παροχή Πρωτοβάθµιων Υπηρεσιών Υγείας, ενέτεινε το 
πρόβληµα νοσηλείας, καθώς οι ασθενείς όφειλαν να πληρώσουν οι ίδιοι τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες. 
 
   Σε αυτό το καθ' όλα δύσκολο περιβάλλον, την ώρα που στο διεθνή χώρο 
η Μ. Κιουρί παραλάµβανε το βραβείο της, δυο σπουδαίοι άνδρες πήραν µια 
πρωτοβουλία, που άνοιγε νέους ορίζοντες στις υπηρεσίες Υγείας της ελληνι-
κής πραγµατικότητας. Οι αδερφοί Νικόλαος Σπ. Αλιβιζάτος, Χειρουργός, και 
Ανδρέας Σπ. Αλιβιζάτος, Μικροβιολόγος, αποφάσισαν και προχώρησαν στη 
δηµιουργία ενός ιδιωτικού θεραπευτηρίου, στο οποίο θα περιλαµβάνονταν 
τµήµατα όλων των γνωστών ειδικοτήτων της εποχής, µε σκοπό την παροχή 
δωρεάν υπηρεσιών Υγείας σε όλους τους φτωχούς και άπορους πολίτες, 
ανεξάρτητα εθνικότητας ή θρησκεύµατος. Όπερ και εγένετο... Το πρώτο 9µελές 
Διοικητικό Συµβούλιο του ιδρύµατος, που εγκαινιάστηκε υπό την επωνυµία 
«Πολυκλινική Αθηνών», απαρτιζόταν από τους Ν. Αλιβιζάτο, Πρόεδρο, Δ. 
Μάξιµο, Διοικητή της «Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος», Διονύσιο Λοβάρδο, 
Διοικητή της «Λαϊκής Τραπέζης», Ηλία Αγγελόπουλο, Αρχιτέκτονα, Γεώργιο 
Τραπάντζαλη, Επιχειρηµατία, Ιωάννη Βασιλόπουλο, Διοικητή της «Τραπέζης της 
Ανατολής» και Κωνσταντίνο Βασιλείου, Καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
  
   

Η «Πολυκλινική Αθηνών» ξεκίνησε τη λειτουργία της, στις 3 Μαρτίου 1903, 
καταλαµβάνοντας µόλις δυο δωµάτια του µεσαίου ορόφου µιας τριώροφης 
οικοδοµής στην οδό Σωκράτους 56. Μολαταύτα, τον Σεπτέµβριο του 1904, 
αναζητήθηκε νέος χώρος στην οδό Αθηνάς 57, όπου πια η κλινική επεκτάθηκε 
στους χώρους ενός ολόκληρου σπιτιού, δηλαδή στους χώρους επτά δωµατίων. 
Οι ανάγκες αυξάνονταν συνεχώς, µε αποτέλεσµα την εκ νέου µεταστέγαση του 
νοσηλευτηρίου, τον Ιούλιο του 2005, στον χώρο όπου η κλινική υφίσταται έως 
και σήµερα, στην οδό Πειραιώς 2, εκεί όπου παλαιότερα λειτουργούσε σχολικό 
συγκρότηµα µε αύλιο χώρο 2,5 στρεµµάτων. Η αγορά του οικοπέδου και του 
κτιρίου, έγινε µε δωρεές φίλων του ιδρύµατος, οι οποίοι εκτίµησαν το κοινωνι-
κό και φιλανθρωπικό έργο των ιδρυτών του νοσηλευτηρίου «Πολυκλινική Αθη-
νών». Κατόπιν των απαραίτητων διαρρυθµίσεων που έλαβαν χώρα, διαµορ-
φώθηκαν Εξωτερικά Ιατρεία, Χειρουργεία, Εργαστήρια και θάλαµοι, αναβαθµί-
ζοντας την δυναµικότητα της κλινικής στις 50 κλίνες. Την ίδια εκείνη περίοδο, 
µέλος του Δ.Σ. έγινε ένας ακόµη σπουδαίος άνδρας της εποχής, ο Καθηγητής 
Σ. Οικονόµος, ο οποίος λειτούργησε ως «στυλοβάτης» του νοσηλευτηρίου. 
  
   Τον Μάιο του 1921, οι διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες οδήγησαν τα µέλη 
της διοίκησης του ιδρύµατος στη σύναψη δανείου, µε σκοπό την ανέγερση της 
«πρόσθιας» πτέρυγας της «Πολυκλινικής Αθηνών», την οποία και σχεδίασε ο 
Αρχιτέκτονας Β. Τσαγκρής. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1924, µε την ολοκλήρω-
ση των εργασιών, η δυναµικότητα της «Πολυκλινικής Αθηνών» άγγιζε τις 80 
κλίνες, ενώ το 1931, αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε η κατεδάφιση του παλαι-
ού κτιρίου και η ανέγερση ενός νέου εξαώροφου. Το έργο δεν ολοκληρώθηκε 
παρά 22 χρόνια αργότερα, καθώς οι νέες περιπέτειες στις οποίες ενεπλάκη η 
χώρα -πόλεµος, κατοχή και Δεκεµβριανά- όχι απλά καθυστέρησαν τις εργα-
σίες, αλλά οδήγησαν επίσης σε µεγάλες καταστροφές των κτιριακών υποδο-
µών και σε κλοπές του εξοπλισµού. Με την αποκατάσταση των ζηµιών και την 
ολοκλήρωση των νέων ορόφων το 1953, η «Πολυκλινική Αθηνών» διέθετε 
πλέον 110 κλίνες, αµφιθέατρο διδασκαλίας, Πειραµατικό Χειρουργείο και 
Ενδοκρινολογικό Τµήµα, το πρώτο στην Ελλάδα, µε επικεφαλής τον Ι. Αλιβιζά-
το. Την πρώτη επίσης Νευροχειρουργική Κλινική µε επικεφαλής τον Δ. Οικο-
νόµο, ενώ εξακολουθούσαν να λειτουργούν τα έξι Εξωτερικά Ιατρεία, που 
συστάθηκαν το 1903, ήτοι Χειρουργικό, Παθολογικό, Οφθαλµολογικό, Αφροδί-
σιων Νόσων, Παιδιατρικό, Οδοντιατρικό, καθώς και εκείνα που συστάθηκαν το 
1915, ήτοι ΩΡΛ, Γυναικολογικό, Νευρολογικό και Ουρολογικό. Στην περίοδο 
αυτή του 1953, προστέθηκαν επίσης και τα Εξωτερικά Ιατρεία της Καρδιοχει-
ρουργικής µε επικεφαλής τον Ν. Οικονόµο και της Καρδιολογίας µε τους Π.
Παπαδάκη και Ε. Παπαδάκη, καθώς επίσης και το Ενδοκρινολογικό Εργαστήριο, 
Τµήµα Ραδιοϊσοτόπων, Ιατροπαιδαγωγικός σταθµός και Οίκος Αδελφών. 
Παράλληλα, τελειοποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν τα τέσσερα χειρουργεία του 
νοσηλευτηρίου, προκειµένου να υποδεχθούν µεταξύ των άλλων την Χειρουρ-
γική Καρδιάς µε εξωσωµατική κυκλοφορία, την οποία εισήγαγε πρώτος στην 
Ελλάδα, ο Ν. Οικονόµος, Διευθυντής της Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και 
Αγγείων.  

   Η βαθιά εµπλοκή των αδερφών Αλιβιζάτου και του πατέρα του Σ. Οικονόµου 
τόσο στην Ιατρική επιστήµη, όσο και στην διοίκηση του εν λόγω ιδρύµατος, 
αποτέλεσαν την αφορµή ώστε οι προσπάθειες του Ν. Οικονόµου να υποστη-
ριχθούν πλήρως. Ο ίδιος, έχοντας εκπαιδευθεί στο Νοσοκοµείο «Broussais» 
του Παρισιού από τον Γάλλο Καρδιοχειρουργό C. Dubost, οργάνωσε τα δεδο-
µένα της κλινικής του βασισµένος στα όσα είδε και κατέγραψε κατά την παρα-
µονή του στη Γαλλία. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, η «Πολυκλινική» Αθηνών να 
αποτελεί το πρώτο νοσηλευτικό ίδρυµα στην πρωτεύουσα που απέκτησε 
σύγχρονες εγκαταστάσεις γαλλικής τεχνολογίας, µηχάνηµα εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας και σύγχρονο αγγειογράφο. Οι πρωτοβουλίες αυτές απέφεραν 
καρπούς, καθώς το Νοέµβριο του 1958, ο Ν. Οικονόµος πραγµατοποίησε στο 
εν λόγω ίδρυµα, την πρώτη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς µε χρήση εξωσωµα-
τικής κυκλοφορίας. Έκτοτε, βέβαια, η εξέλιξη της Καρδιοχειρουργικής δραστη-
ριότητας στο ίδρυµα δεν έτυχε ανάλογης συνέχειας, µε αποκορύφωµα το 
1971, όταν η αποχώρηση του Ν. Οικονόµου µε σκοπό την ανάληψη θέσης 
Διευθυντή στην Α' Προπαιδευτική Πανεπιστηµιακή Χειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο», σήµανε και το τέλος αυτής. 

   Το 1985, µε το Ν. 1397/83, το νοσηλευτήριο εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστη-
µα Υγείας µε την επωνυµία Γενικό Νοσοκοµείο «Πολυκλινική Αθηνών» και 
έκτοτε λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ., προσφέροντας υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Περίθαλψης. Κλείνοντας αυτή την αναδροµή, θα αποτελούσε 
παράλειψη η µη αναφορά στον περίφηµο Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίµου, ο 
οποίος ιδρύθηκε το 1905 και έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς στους κόλπους του 
νοσοκοµείου. Στον Ιερό Ναό, υπηρέτησαν ως εφηµέριοι εξέχουσες ιερατικές 
φυσιογνωµίες, που διατήρησαν ψηλά το ηθικό των ασθενών και το θρησκευ-
τικό τους συναίσθηµα, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους. Η αγιογράφηση του 
Ιερού Ναού αποτελεί έργο ιστορικής σηµασίας, καθώς ανήκει στον µεγαλύτερο 
Αγιογράφο της εποχής εκείνης, Φώτη Κόντογλου. 

    Από την θέση του Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου Πειραιώς «Γενικό Κρατικό», ο Κ. Τούντας ασχολή-
θηκε κυρίως µε περιστατικά Γενικής Χειρουργικής, αλλά ωστόσο, 
στο τµήµα του καταγράφτηκε η πρώτη αντιµετώπιση ασθενούς µε 
στηθάγχη, µε την χρήση της τεχνικής κατά Beck το 1958, καθώς 
επίσης και η πρώτη τροποποιηµένη εγχείρηση “Blalock-Taussig”, 
µε χρήση σωληνωτού µοσχεύµατος µεταξύ υποκλειδίου και πνευ-
µονικής αρτηρίας. Οι εν λόγω περιπτώσεις δηµοσιεύτηκαν ως 
«Απώτερα αποτελέσµατα ασθενούς υποστάντος χειρουργικήν 
επέµβασιν διά στηθάγχην» υπό τους Κ. Τούντα, Ν. Σαλονικίδη, Μ. 
Φραγκόπουλο και Μ. Ιακωβίδου (Ελληνική Χειρουργική, 1958). Η εργασία 
αφορούσε σε ασθενή ηλικίας 60 ετών που είχε κλινική βελτίωση µε την 
εγχείρηση Beck χωρίς, ωστόσο, αλλαγή των ηλεκτροκαρδιογραφικών 
δεδοµένων. Ο Κ. Τούντας, κατά την διάρκεια της παρουσίασης, φέρεται να 
αναρωτήθηκε: «... διατί αι εγχειρήσεις του τύπου αυτού δεν έτυχον της γενικής 
αναγνωρίσεως ούτε εις αυτήν ταύτην την χώραν του εισηγητού των, του Beck. 
Ο ασθενής µας, όχι µόνον απηλλάγει των στηθαγχικών παροξυσµών, αλλά 
επανήλθε εις την κοπιώδην εργασίαν του σιδηρουργού... ». Γεγονός αποτελεί 
ωστόσο ότι, στην ελληνική βιβλιογραφία, η δηµοσίευση αυτή είναι η µοναδική 
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Η αίθουσα αναµονής 
των εξωτερικών 
ιατρείων (1906)

Βαλκανικοί Πόλεµοι.
Νοσηλευτικό προσωπικό και τραυµατίες 
(1912-1913)

Ν. Αλιβιζάτος
Χειρουργός

Ανδ. Αλιβιζάτος  
Μικροβιολόγος

Σωκράτους 56 
2 δωµάτια µεσαίου ορόφου 
(Μάρτιος 1903)

Αθηνάς  57 
Σπίτι επτά δωµατίων 
(Σεπτέµβριος 1904)

Πειραιώς 2, στον ίδιο χώρο 
όπου βρίσκεται το σηµερινό κτίριο
(Ιούλιος 1905)

Αναισθησία 
και εγχείρηση 

(1910)
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Ο τρίτος εκ των πρωταγωνιστών, ο Ν. Οικονόµος, αφού εκπαι-
δεύτηκε στο Νοσοκοµείο «Brussais» των Παρισίων από τον Γάλλο 
Καρδιοχειρουργό C. Dubost, επέστρεψε στην Ελλάδα το 1954 και 
οργάνωσε Πειραµατικό Εργαστήριο στην προοπτική έναρξης Καρ-
διοχειρουργικής δραστηριότητας, στο νοσηλευτικό ίδρυµα «Πολυ-
κλινική Αθηνών». Το ίδρυµα αυτό αποτέλεσε και το πρώτο στην 
πρωτεύουσα, το οποίο απέκτησε σύγχρονες εγκαταστάσεις, γαλλι-
κής τεχνολογίας, ώστε να υποστηριχθούν Καρδιοχειρουργικές 
επεµβάσεις, καθώς και µηχάνηµα εξωσωµατικής κυκλοφορίας. 
Εκεί, διαµορφώθηκε επίσης για πρώτη φορά ειδική αίθουσα Χει-
ρουργείου Καρδιάς. Το 1955, ο Ν. Οικονόµος πραγµατοποίησε και 
την πρώτη του ανακοίνωση στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, 
µε τίτλο «Παρατηρήσεις επί επτά περιπτώσεων στενώσεως του 
ισθµού της αορτής, επιτυχώς χειρουργηθεισών», υπό τους Ν. 
Οικονόµου, Δ. Οικονόµου, Ι. Νιχογιαννόπουλου, Κ. Νίκα και Γ. 
Παπανικολάου (Ελληνική Χειρουργική, 1956). Στη µελέτη περιλήφθηκαν 
περιστατικά, που αντιµετωπίστηκαν από τον Μάρτιο του 1954 
έως τον Ιούνιο του 1955, µε εξαιρετικά αποτελέσµατα. 
 

   Στο τέλος της περιόδου αυτής, έκανε την πρώτη του 
παρουσίαση ενώπιον της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας και 
ο Καρδιοχειρουργός Δ. Λαζαρίδης, ο οποίος στα χρόνια που 
ακολούθησαν διαδραµάτισε τον ρόλο του θεµελιωτή της 
Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής. Συγκεκριµένα, σε συνεδρία της 
Εταιρείας του έτους 1957, Δ. Λαζαρίδης µε την οµιλία του 
«Η χειρουργική θεραπεία της στενώσεως της αορτής και της 
συνυπαρχούσης στενώσεως του ισθµού της αορτής», παρέθεσε 
την αποκτηθείσα εµπειρία του από το Τµήµα Χειρουργικής 
Θώρακος του Νοσοκοµείου «Hahnemann» της Φιλαδέλφεια, 
όπου υπηρετούσε ως ειδικευόµενος δίπλα στον C. Bailey. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι, ο Δ. Λαζαρίδης ήταν ήδη από το 1953 αντεπι-
στέλλον µέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, όταν και 
πραγµατοποίησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα συρραφή βραχιό-
νιου αρτηρίας στο Νοσοκοµείο της Έδεσσας. 

   Ενδιαφέρον για την Χειρουργική Θώρακος και Καρδιάς επέδει-
ξε και ο Διευθυντής της Προπαιδευτικής Πανεπιστηµιακής Χει-
ρουργικής Κλινικής, Καθηγητής Ν. Αλιβιζάτος, που ωστόσο περιο-
ρίστηκε σε ορισµένες επεµβάσεις που αφορούσαν σε περιπτώσεις 
συµφυτικών περικαρδίτιδων. Στις αρχές της δεκαετίας του '50, 
παρουσίασε στη Χειρουργική Εταιρεία οµιλία µε τίτλο «Σκέψεις 
τινές επί της χειρουργικής θεραπείας της συµφυτικής περικαρ-
δίτιδας δια της θωρακοπλευρικής οδού», στην οποία περιλαµβά-
νονταν η εµπειρία αντιµετώπισης 5 ανάλογων περιστατικών. 
Τέλος, ο συνεργάτης του και µετέπειτα Καθηγητής Α. Ρωµάνος, 
ο οποίος µετεκπαιδεύτηκε στη Θωρακοχειρουργική σε ίδρυµα του 
Leiden της Ολλανδίας χωρίς να δώσει συνέχεια στην σχέση του 
µε το αντικείµενο, έδωσε διάλεξη στη Χειρουργική Εταιρεία, 
το 1956, µε θέµα «Εφαρµογή της υποθερµίας εις την χειρουρ-
γικήν της καρδιάς». Ωστόσο, η σηµαντικότερη προσφορά του 
Καθηγητή Κ. Αλιβιζάτου στην Ελληνική Καρδιοχειρουργική, δεν 
είναι άλλη από την απόφασή του, το 1959, να εντάξει ως συνερ-
γάτη στους κόλπους της κλινικής του, τον Δ. Λαζαρίδη, ο οποίος, 
στα χρόνια που θα ακολουθούσαν, θα κρατούσε τα σκήπτρα 
της «ανοιχτής» Καρδιοχειρουργικής, αναδεικνύοντας την Προπαι-
δευτική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» σε κέντρο σπου-
δαίων εξελίξεων Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας στην 
Ελλάδα. 

   Την ίδια περίοδο, ο Ν. Οικονόµος παρουσίασε δική του τεχνική 
για την επιτυχή αντιµετώπιση στενώσεως της πνευµονικής, µε 
τίτλο «Η χειρουργική της στενώσεως της πνευµονικής αρτηρίας 
υπό τον έλεγχο της οράσεως» υπό τον Ν. Οικονόµο (Ελληνική 

Χειρουργική, 1956). Στην περίπτωση αυτή, που αφορούσε ασθενή 23 ετών µε 
Τριλογία Fallot ο οποίος χειρουργήθηκε στις 22/10/1955, χρησιµοποιήθηκε 
παρακαµπτήριος κάνουλα από τη δεξιά κοιλία προς τον διχασµό της πνευµο-
νικής αρτηρίας και αποκλεισµός του κώνου της πνευµονικής εκατέρωθεν της 
πνευµονικής βαλβίδας. Το 1958, επίσης, ο Ν. Οικονόµος παρουσίασε 
σειρά 4 ασθενών µε αντικαταστάσεις τµηµάτων της θωρακικής 
και κοιλιακής αορτής, καθώς και του διχασµού της αορτής µε 
συνθετικά σωληνωτά µοσχεύµατα από Dacron, µε τίτλο «Αντικα-
τάστασις τµηµάτων αορτής» υπό τους Ν. Οικονόµο, Μ. Μορίδη, 
Γ. Βλαχάκη και Γ. Πεντόγαλο (Ελληνική Χειρουργική, 1959). 
Κατ΄άλλους, βέβαια, επρόκειτο για ισθµικές στενώσεις αορτής, 
αλλά η επιβεβαίωση είναι δύσκολη καθ΄όσον η πρακτική του Ν. 
Οικονόµου ήταν να χειρουργεί πάντα «εν κλειστώ».

Τµήµα ισθµού αορτής µε αυλό πάχους 
µεταλλικής καρφίδος (Ν. Οικονόµος 1956)

Εγχειρητικά παρασκευάσµατα εκταµέντων
ισθµικών στενώσεων (Ν. Οικονόµος 1956)

Χειρουργική τεχνική του 
Ν. Οικονόµου για αντιµετώπιση 

στένωσης της πνευµονικής αρτηρίας 
υπό τον έλεγχο της οράσεως µε 

χρήση παρακαµπτήριου Shunt
(1956)

Οι συνεργάτες του Ν. Οικονόµου 
στην «Πολυκλινική Αθηνών»
κατά την πρώτη εγχείρηση 
«ανοιχτής καρδιάς»

   Ωστόσο, στόχος του Ν. Οικονόµου από την αρχή της οργάνωσης 
του τµήµατος, ήταν η χρήση της εξωσωµατικής κυκλοφορίας σε 
επεµβάσεις καρδιάς, η οποία είχε ήδη επεκταθεί, την εποχή 
εκείνη, και στην Ευρώπη. Ο ίδιος ξεκίνησε µε τη διενέργεια πειρα-
µάτων µε τη βοήθεια συνεργατών του Dubost και Γάλλο τεχνικό 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας σε τρεις φάσεις, πραγµατοποιώντας 
πειραµατικές εγχειρήσεις σε περίπου 50 σκυλιά. Τον Μάϊο και τον 
Ιούνιο του 1958, προχώρησε στην αντιµετώπιση 2 ασθενών, 
δυστυχώς χωρίς επιτυχή έκβαση. Λίγους µήνες αργότερα όµως, 
στις 13 Νοεµβρίου, ο ίδιος και οι συνεργάτες του, πραγµατοποί-
ησαν την πρώτη στην Ελλάδα επιτυχή εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς 
µε χρήση συσκευής εξωσωµατικής κυκλοφορίας, η οποία 
αφορούσε µια βαλβιδική και υποβαλβιδική στένωση πνευµονικής 
αρτηρίας αγοριού 13 ετών. Ν. Οικονόµος µετά συνεργατών: 
«Περίπτωσις βαλβιδικής και υποβαλβιδικής στενώσεως της 
πνευµονικής αρτηρίας χειρουργηθείσα τη βοηθεία της εξωσω-
µατικής κυκλοφορίας. Επίδειξις ασθενούς» (Ελληνική Χειρουργική, 
Συνεδρία 1ης Δεκεµβρίου 1958). 

Η πρώτη 
στην Ελλάδα 
εγχείρηση 
«ανοιχτής καρδιάς» 
µε χρήση 
εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας 
(Ν. Οικονόµος 1958)
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υπό τον έλεγχο της οράσεως µε 

χρήση παρακαµπτήριου Shunt
(1956)

Οι συνεργάτες του Ν. Οικονόµου 
στην «Πολυκλινική Αθηνών»
κατά την πρώτη εγχείρηση 
«ανοιχτής καρδιάς»

   Ωστόσο, στόχος του Ν. Οικονόµου από την αρχή της οργάνωσης 
του τµήµατος, ήταν η χρήση της εξωσωµατικής κυκλοφορίας σε 
επεµβάσεις καρδιάς, η οποία είχε ήδη επεκταθεί, την εποχή 
εκείνη, και στην Ευρώπη. Ο ίδιος ξεκίνησε µε τη διενέργεια πειρα-
µάτων µε τη βοήθεια συνεργατών του Dubost και Γάλλο τεχνικό 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας σε τρεις φάσεις, πραγµατοποιώντας 
πειραµατικές εγχειρήσεις σε περίπου 50 σκυλιά. Τον Μάϊο και τον 
Ιούνιο του 1958, προχώρησε στην αντιµετώπιση 2 ασθενών, 
δυστυχώς χωρίς επιτυχή έκβαση. Λίγους µήνες αργότερα όµως, 
στις 13 Νοεµβρίου, ο ίδιος και οι συνεργάτες του, πραγµατοποί-
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µε χρήση συσκευής εξωσωµατικής κυκλοφορίας, η οποία 
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αρτηρίας αγοριού 13 ετών. Ν. Οικονόµος µετά συνεργατών: 
«Περίπτωσις βαλβιδικής και υποβαλβιδικής στενώσεως της 
πνευµονικής αρτηρίας χειρουργηθείσα τη βοηθεία της εξωσω-
µατικής κυκλοφορίας. Επίδειξις ασθενούς» (Ελληνική Χειρουργική, 
Συνεδρία 1ης Δεκεµβρίου 1958). 

Η πρώτη 
στην Ελλάδα 
εγχείρηση 
«ανοιχτής καρδιάς» 
µε χρήση 
εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας 
(Ν. Οικονόµος 1958)

Πρώτη Περίοδος, των «κλειστών» επεµβάσεων 1949-1958

Ν. Οικονόµος
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Βασίλειος
Καραγεώργης

     Ο Βασίλειος Καραγεώργης γεννήθηκε στην Αττάλεια της 
Μικράς Ασίας το 1904. Υπήρξε γόνος ιατρικής οικογένειας, καθώς 
ο παππούς του εκπαιδεύτηκε ως Ιατρός σε Ευρωπαϊκά ιδρύµατα. 
Φοίτησε στο Γυµνάσιο της Ρόδου και µετέπειτα στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, από όπου και έλαβε το πτυχίο 
του το 1928. Ως φοιτητής ακόµη, έχαιρε της εκτίµησης του Καθ. 
Γ. Φωκά, ο οποίος ως Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου «Αρεταίειον», τον προσέλαβε ως συνεργάτη, το 
1929. Μεταξύ 1932 και 1940, ο Β. Καραγεώργης βρέθηκε ως 
Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκοµείο της 
Ξάνθης, όπου και ανέπτυξε σοβαρή χειρουργική δράση. Στα 
χρόνια του πολέµου, υπηρέτησε ως Χειρουργός του Μακεδονικού 
Μετώπου, ενώ την περίοδο της κατοχής βρέθηκε στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός» της Αθήνας, ως Επιµελητής, θέση στην οποία 
παρέµεινε έως και το 1946. Ένα χρόνο αργότερα, διορίστηκε 
Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκοµείου 
Ν. Ιωνίας «Αγία Όλγα», ενώ σχεδόν αµέσως ξεκίνησε την 
µετεκπαίδευσή του, αρχικά σε κλινικές της Γερµανίας και µετέπει-
τα στο Νοσοκοµείο «Broussais» του Παρισιού σε θέση Assistant 
Étranger. Το 1949, µε υποτροφία της UNESCO βρέθηκε στην 
Αγγλία, στην Σουηδία και την Σκωτία, δίπλα σε πρωτοπόρους 
Καρδιοχειρουργούς. Στο Νοσοκοµείο «Αγία Όλγα» παρήγαγε ένα 
πλούσιο έργο στον τοµέα της Χειρουργικής Αγγείων & Καρδιάς, 
αλλά και της ευρύτερης Χειρουργικής. Πραγµατοποίησε µια σειρά 
«κλειστών» καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων µερικές εκ των 
οποίων, όπως το Blalock-Taussig Shunt και η εγχείρηση Brock, 
για πρώτη φορά στον Ελλαδικό χώρο. Ήταν, επίσης, ο πρώτος που 
εφάρµοσε στη χώρα µας την τεχνική της επιφανειακής υποθερµίας 
για σύγκλειση µεσοκολπικής επικοινωνίας µε άµεση όραση. Το 
1961, ανέλαβε την Διεύθυνση της Β' Χειρουργικής Κλινικής του 
Κρατικού Νοσοκοµείου Πειραιώς «Βασίλισσα Φρειδερίκη», θέση 
στην οποία παρέµεινε έως και το 1970. 

   Μετά το 1974 ασχολήθηκε ευρέως µε την ίδρυση και οργάνω-
ση του ιδιωτικού θεραπευτηρίου «Υγεία», του οποίου διετέλεσε 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου από την έναρξη λειτουρ-
γίας του και για κάποια έτη. Στο Ακαδηµαϊκό του έργο έχουν κατα-
γραφεί εκτός της Διδακτορικής του Διατριβής το 1931, περί τις 
360 επιστηµονικές εργασίες οι οποίες και ανακοινώθηκαν σε 
Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια ή δηµοσιεύτηκαν σε ιατρικά περιο-
δικά. Ο Β. Καραγεώργης υπήρξε µόνιµος σχεδόν αντιπρόσωπος 
της χώρας µας στην European Society for Cardiovascular Surgery. 
Το 1964 ήταν πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, 
ενώ το 1974 πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του IX 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής.  
   
   Για τον Β. Καραγεώργη αρκούν δυο αποστροφές σπουδαίων 
επιστηµόνων, όπως των Καθηγητών Κ. Τούντα και Δ. Λαζαρίδη, 
όπως δηµοσιεύτηκαν στον τιµητικό τόµο «Β. Καραγεώργης» το 
1981. Ο Κ. Τούντας έγραφε: «…Κατόρθωσε να κάνει ένα νοσηλευ-
τικό ίδρυµα µε πρωτόγονα µέσα, το Νοσοκοµείο «Αγία Όλγα», ένα 
σπουδαίο κέντρο, όπου έρχονταν ασθενείς απ' όλο τον ελλαδικό 
χώρο. Αυτό είναι η πιο τρανή αναγνώριση του επιστηµονικού του 
έργου…» Και σε άλλο σηµείο, «Αλλά και ο ίδιος, ως αληθινός επι-
στήµονας να χαίρεται και να αναγνωρίζει τις επιτυχίες και τις προ-
σπάθειες των άλλων…». Ο Δ. Λαζαρίδης έγραφε: «…Περιπτώσεις 
που Χειρουργός συνεχίζει να δηµιουργεί επί σαράντα και πλέον 
χρόνια σαν τον Β. Καραγεώργη είναι σπάνιες και πρέπει να αποτε-
λούν παράδειγµα προς µίµηση και αντικείµενο θαυµασµού. Η διε-
θνής ακτινοβολία και οι τιµητικές διακρίσεις που είχε τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αποτελούν την σπουδαιότερη ανα-
γνώριση της προσωπικότητας και του έργου του. Ευχή όλων µας 
είναι οι νεότεροι Χειρουργοί να εµπνέονται από αυτόν…».            

   Αξίζει να σηµειωθεί ότι στον Β. Καραγεώργη, εκτός από την 
χειρουργική του δεινότητα, αναγνωρίζονταν και η ικανότητα του 
να επιλέγει τους πλέον κατάλληλους συνεργάτες,  όπως τον Ι. 
Παπανικολή, καρδιολόγο, Στ. Κουρεµένο, αναισθησιολόγο και Σπ. 
Μηλίγκο, γενικό χειρουργό, γεγονός που διασφάλιζε και το σύνολο 
των επιτυχιών που έλαβαν χώρα. Αξίζει, επίσης, να αναφερθούν 
οι επιµελητές του Ν. Οικονοµόπουλος, Πλ. Μοµφεράτος, Ν. Δηµη-
τρακόπουλος, Π. Παναγάκος, Α. Ρήγας, Στ. Μηνακάκης και Ι. Τασ-
σόπουλος, ενώ θα πρέπει να µνηµονευτούν και τα ονόµατα συ-
νεργατών του, όπως της Δ. Ίκκου, υφηγήτριας καρδιολογίας, Μ. 
Ιακωβίδου και Κ. Καραµπίνη, αναισθησιολόγων. Ως εσωτερικοί 
βοηθοί, εργάστηκαν και εκπαιδεύτηκαν από τον Β. Καραγεώργη 
45 γενικοί χειρουργοί. Παρότι µη πανεπιστηµιακός ιατρός, διετέ-
λεσε τακτικό ή αντεπιστέλλον µέλος 26 ελληνικών ή διεθνών 
εταιρειών, καθώς και µέλος ακαδηµιών άλλων χωρών. 

Βιβλιογραφία του Β. Καραγεώργη, καθώς και διδακτορικές διατριβές που 
εκπονήθηκαν υπό την επίβλεψη του ίδιου από το 1951 έως το 1978 
σχετικές µε τη χειρουργική αντιµετώπιση συγγενών καρδιοπαθειών. 

Πρώτη Περίοδος, των «κλειστών» επεµβάσεων 1949-1958
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   Ο Κ. Τούντας υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους έλληνες χει-
ρουργούς της εποχής του, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στην χειρουργική θώρακα, καρδιάς & αγγείων. Το ενδιαφέρον 
αυτό τον οδήγησε στην οργάνωση τµηµάτων καρδιοχειρουργικής 
στα πλαίσια των κλινικών που διηύθυνε στα πανεπιστηµιακά 
Νοσοκοµεία «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης και «Αρεταίειον» Αθηνών. 
Σηµαντική κρίνεται η πρωτοβουλία του για την µετάκληση 
σπουδαίων καρδιοχειρουργών από τον διεθνή χώρο, µε σκοπό 
την µεταλαµπάδευση της εµπειρίας τους στον Ελλαδικό χώρο. 
Οργάνωσε τις πρώτες µονάδες εντατικής θεραπείας στο «ΑΧΕΠΑ» 
Θεσσαλονίκης και αργότερα στο «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο. Επίσης, 
ανέπτυξε πειραµατικά χειρουργεία σε όλους τους νοσοκοµειακούς 
χώρους που προαναφέρθηκαν, στα οποία έγιναν πρωτοποριακές 
έρευνες στις µεταµοσχεύσεις καρδιάς, νεφρών κλπ. 
Αποτέλεσµα αυτών ήταν η πραγµατοποίηση από τον ίδιο της 
πρώτης επιτυχούς µεταµόσχευσης νεφρού στη χώρα µας στο 
«ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης. Κατά την παρουσία του στο «Αρεταίειο», 
προχώρησε στην αδελφοποίηση του νοσοκοµείου µε το Mass 
General Hospital - Harvard University της Βοστόνης, σε συνερ-
γασία µε το οποίο οργάνωσε το τµήµα χειρουργικής καρδιάς που 
στη συνέχεια διεύθυνε ο συνεργάτης και µαθητής του Χρ. Λόλας. 

    Ο Κωνσταντίνος Τούντας γεννήθηκε το 1917 στην Αθήνα. 
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών το 1940. Ολοκλήρω-
σε την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής µέσα από άσχηµες 
συνθήκες, καθόσον έως το τέλος του εµφυλίου επιστρατεύτηκε 
τρεις φορές.  Συνέχισε τη µετεκπαίδευση του στο Λονδίνο, δίπλα 
στους µεγάλους χειρουργούς θώρακος της εποχής, όπως τον Sir 
Brock και άλλους. Με την επιστροφή του, αναγορεύτηκε σε Υφη-
γητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εργάστηκε στο Νοσοκοµείο 
«Λαϊκόν» από το 1950 έως το 1955 µε τον Καθ. Γ. Καραγιαννό-
πουλο, υπό τη διεύθυνση του οποίου πραγµατοποίησε πρωτοπο-
ριακές αγγειοχειρουργικές επεµβάσεις, καθώς και µια σειρά «κλει-
στών» καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων συµπεριλαµβανοµένης 
της πρώτης δακτυλικής διάνοιξης στένωσης µιτροειδούς στην 
Ελλάδα. Το 1955 ανέλαβε την Διεύθυνση της Β' Χειρουργικής 
Κλινικής του «Γενικού Κρατικού» Νοσοκοµείου Πειραιώς. Το 1960 
εξελέγη Καθηγητής Χειρουργικής στο «Αριστοτέλειο» Πανεπιστή-
µιο Θεσσαλονίκης, αναλαµβάνοντας παράλληλα και την Διεύθυνση 
της Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«ΑΧΕΠΑ». Το 1969, µετακινήθηκε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και 
την Διεύθυνση της Β' Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής που 
είχε την έδρα της στο Νοσοκοµείο «Αρεταίειον». Το 1971 εξελέγη 
Κοσµήτορας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ το 1973 διετέλεσε 
Πρύτανης του ιδίου Πανεπιστηµίου. Αποχώρησε από το Πανεπι-
στήµιο Αθηνών µε τον τίτλο του Οµότιµου Καθηγητή Χειρουργικής 
το 1984. Έξι χρόνια αργότερα, το 1990, η πολύπλευρη ακαδη-
µαϊκή του δραστηριότητα τιµήθηκε µε την εκλογή του ως τακτικού 
µέλους της Ακαδηµίας Αθηνών. Την περίοδο 1991-1993 προε-
τοίµασε την έναρξη λειτουργίας του «Ωνασείου Καρδιοχειρουρ-
γικού Κέντρου», του οποίου υπήρξε για το αρχικό διάστηµα αντι-
πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου. Απεβίωσε στην Αθήνα στις 
24 Οκτωβρίου 2004. 
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Κωνσταντίνος
Τούντας

    Ο Καθ. Κ. Τούντας έτυχε πολλών τιµητικών διακρίσεων, χρη-
µάτισε µέλος της συντακτικής επιτροπής διαφόρων περιοδικών - 
όπως του “Surgery” - και ήταν µέλος πολλών επιστηµονικών 
εταιρειών. Εξέδωσε τρίτοµο βιβλίο γενικής χειρουργικής, ενώ 
ήταν συγγραφέας περισσότερων των 400 επιστηµονικών µελε-
τών. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 
το 1970, εγκαινιάζοντας κατά τη θητεία του τα νεοσύστατα 
γραφεία της εταιρείας, ενώ ήταν Πρόεδρος της Οργανωτικής 
Επιτροπής του XII Πανελλήνιου Χειρουργικού Συνεδρίου το 1980 
στην Αθήνα. Το «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο τον τίµησε για την 
προσφορά του σε ειδική τελετή, όπου του απονεµήθηκε πλακέτα 
από µέρους του διαδόχου του στη Διεύθυνση της Β' Πανεπιστη-
µιακής Χειρουργικής Καθ. Ι. Παπαδηµητρίου. Ο τελευταίος, 
χαρακτήρισε τον Καθ. Κ. Τούντα ως ένα ακάµατο, πρωτοποριακό, 
φιλόδοξο, δηµιουργικό και κυρίως µη ανταγωνιστικό προς τους 
νεότερους συναδέλφους χειρουργό. 

    Εξίσου τιµητικά είναι τα λόγια του Χρ. Λόλα για τον δάσκαλο και 
µέντορά του Καθ. Κ. Τούντα. «Υπήρξε µια µεγάλη φυσιογνωµία, 
προικισµένος µε µεγάλη ψυχική και πνευµατική δύναµη, τολµηρός 
και µε πολυµήχανο µυαλό, που δηµιούργησε µεγάλη σχολή χειρουρ-
γών αφήνοντας πίσω ένα τεράστιο έργο που καλύπτει όλο το φάσµα 
της χειρουργικής. Είχε το χάρισµα να δηµιουργεί άριστες δηµόσιες 
σχέσεις και επισκέφτηκε πολλές φορές την αλλοδαπή µαζί µε τον 
φίλο του Β. Καραγεώργη γνωρίζοντας πολλούς διάσηµους 
ανθρώπους, πράγµα το οποίο τον έκανε γνωστό όχι µόνο στην 
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η εκρηκτική του όµως προσωπι-
κότητα και φιλοδοξία τον ώθησαν να εµπλακεί στα πολιτικά. Ήταν 
άτυχος γιατί ήταν στη φάση της δικτατορίας, παγιδεύτηκε µε τα 
γεγονότα της Νοµικής και έπεσε σε δυσµένεια µε αποτέλεσµα να 
τεθεί σε διαθεσιµότητα για µια περίοδο. Αποκαταστάθηκε στη θέση 
του και συνέχισε την καταπληκτική σταδιοδροµία του µε επιστέγα-
σµα την εκλογή του ως µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών. Τόσο οι 
συνεργάτες του όσο κι εγώ προσωπικά, νιώθουµε µεγάλη ευγνωµο-
σύνη απέναντί του, γιατί υπήρξε ένας πραγµατικός δάσκαλος που 
δίδαξε γενναιόδωρα την τέχνη σε εµάς τους επιστηµονικούς 
απογόνους του»,(Χρ. Λόλας, «Από Δεκέµβρη σε Δεκέµβρη»).

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Τούντας
κατά την αναγόρευσή του 
σε τακτικό µέλος 
της Ακαδηµίας Αθηνών 
(1990)

Απονοµή τιµητικής πλακέτας 
από τον διάδοχό του 

στη διεύθυνση 
της Β΄Πανεπιστηµιακής 
Χειρουργικής Κλινικής

του «Αρεταίειου» Νοσοκοµείου, 
Καθηγητή Ιωάννη Παπαδηµητρίου

Καθ. Κ. Τούντας και Χρήστος Λόλας,
«δάσκαλος και µαθητής»,
στο Προεδρείο επιστηµονικού συνεδρίου

Τρίτοµο βιβλίο Χειρουργικής
του Καθηγητή Κωνσταντίνου Τούντα

(1968)
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   Ο Κ. Τούντας υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους έλληνες χει-
ρουργούς της εποχής του, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στην χειρουργική θώρακα, καρδιάς & αγγείων. Το ενδιαφέρον 
αυτό τον οδήγησε στην οργάνωση τµηµάτων καρδιοχειρουργικής 
στα πλαίσια των κλινικών που διηύθυνε στα πανεπιστηµιακά 
Νοσοκοµεία «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης και «Αρεταίειον» Αθηνών. 
Σηµαντική κρίνεται η πρωτοβουλία του για την µετάκληση 
σπουδαίων καρδιοχειρουργών από τον διεθνή χώρο, µε σκοπό 
την µεταλαµπάδευση της εµπειρίας τους στον Ελλαδικό χώρο. 
Οργάνωσε τις πρώτες µονάδες εντατικής θεραπείας στο «ΑΧΕΠΑ» 
Θεσσαλονίκης και αργότερα στο «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο. Επίσης, 
ανέπτυξε πειραµατικά χειρουργεία σε όλους τους νοσοκοµειακούς 
χώρους που προαναφέρθηκαν, στα οποία έγιναν πρωτοποριακές 
έρευνες στις µεταµοσχεύσεις καρδιάς, νεφρών κλπ. 
Αποτέλεσµα αυτών ήταν η πραγµατοποίηση από τον ίδιο της 
πρώτης επιτυχούς µεταµόσχευσης νεφρού στη χώρα µας στο 
«ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης. Κατά την παρουσία του στο «Αρεταίειο», 
προχώρησε στην αδελφοποίηση του νοσοκοµείου µε το Mass 
General Hospital - Harvard University της Βοστόνης, σε συνερ-
γασία µε το οποίο οργάνωσε το τµήµα χειρουργικής καρδιάς που 
στη συνέχεια διεύθυνε ο συνεργάτης και µαθητής του Χρ. Λόλας. 

    Ο Κωνσταντίνος Τούντας γεννήθηκε το 1917 στην Αθήνα. 
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών το 1940. Ολοκλήρω-
σε την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής µέσα από άσχηµες 
συνθήκες, καθόσον έως το τέλος του εµφυλίου επιστρατεύτηκε 
τρεις φορές.  Συνέχισε τη µετεκπαίδευση του στο Λονδίνο, δίπλα 
στους µεγάλους χειρουργούς θώρακος της εποχής, όπως τον Sir 
Brock και άλλους. Με την επιστροφή του, αναγορεύτηκε σε Υφη-
γητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εργάστηκε στο Νοσοκοµείο 
«Λαϊκόν» από το 1950 έως το 1955 µε τον Καθ. Γ. Καραγιαννό-
πουλο, υπό τη διεύθυνση του οποίου πραγµατοποίησε πρωτοπο-
ριακές αγγειοχειρουργικές επεµβάσεις, καθώς και µια σειρά «κλει-
στών» καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων συµπεριλαµβανοµένης 
της πρώτης δακτυλικής διάνοιξης στένωσης µιτροειδούς στην 
Ελλάδα. Το 1955 ανέλαβε την Διεύθυνση της Β' Χειρουργικής 
Κλινικής του «Γενικού Κρατικού» Νοσοκοµείου Πειραιώς. Το 1960 
εξελέγη Καθηγητής Χειρουργικής στο «Αριστοτέλειο» Πανεπιστή-
µιο Θεσσαλονίκης, αναλαµβάνοντας παράλληλα και την Διεύθυνση 
της Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«ΑΧΕΠΑ». Το 1969, µετακινήθηκε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και 
την Διεύθυνση της Β' Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής που 
είχε την έδρα της στο Νοσοκοµείο «Αρεταίειον». Το 1971 εξελέγη 
Κοσµήτορας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ το 1973 διετέλεσε 
Πρύτανης του ιδίου Πανεπιστηµίου. Αποχώρησε από το Πανεπι-
στήµιο Αθηνών µε τον τίτλο του Οµότιµου Καθηγητή Χειρουργικής 
το 1984. Έξι χρόνια αργότερα, το 1990, η πολύπλευρη ακαδη-
µαϊκή του δραστηριότητα τιµήθηκε µε την εκλογή του ως τακτικού 
µέλους της Ακαδηµίας Αθηνών. Την περίοδο 1991-1993 προε-
τοίµασε την έναρξη λειτουργίας του «Ωνασείου Καρδιοχειρουρ-
γικού Κέντρου», του οποίου υπήρξε για το αρχικό διάστηµα αντι-
πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου. Απεβίωσε στην Αθήνα στις 
24 Οκτωβρίου 2004. 
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ήταν συγγραφέας περισσότερων των 400 επιστηµονικών µελε-
τών. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 
το 1970, εγκαινιάζοντας κατά τη θητεία του τα νεοσύστατα 
γραφεία της εταιρείας, ενώ ήταν Πρόεδρος της Οργανωτικής 
Επιτροπής του XII Πανελλήνιου Χειρουργικού Συνεδρίου το 1980 
στην Αθήνα. Το «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο τον τίµησε για την 
προσφορά του σε ειδική τελετή, όπου του απονεµήθηκε πλακέτα 
από µέρους του διαδόχου του στη Διεύθυνση της Β' Πανεπιστη-
µιακής Χειρουργικής Καθ. Ι. Παπαδηµητρίου. Ο τελευταίος, 
χαρακτήρισε τον Καθ. Κ. Τούντα ως ένα ακάµατο, πρωτοποριακό, 
φιλόδοξο, δηµιουργικό και κυρίως µη ανταγωνιστικό προς τους 
νεότερους συναδέλφους χειρουργό. 

    Εξίσου τιµητικά είναι τα λόγια του Χρ. Λόλα για τον δάσκαλο και 
µέντορά του Καθ. Κ. Τούντα. «Υπήρξε µια µεγάλη φυσιογνωµία, 
προικισµένος µε µεγάλη ψυχική και πνευµατική δύναµη, τολµηρός 
και µε πολυµήχανο µυαλό, που δηµιούργησε µεγάλη σχολή χειρουρ-
γών αφήνοντας πίσω ένα τεράστιο έργο που καλύπτει όλο το φάσµα 
της χειρουργικής. Είχε το χάρισµα να δηµιουργεί άριστες δηµόσιες 
σχέσεις και επισκέφτηκε πολλές φορές την αλλοδαπή µαζί µε τον 
φίλο του Β. Καραγεώργη γνωρίζοντας πολλούς διάσηµους 
ανθρώπους, πράγµα το οποίο τον έκανε γνωστό όχι µόνο στην 
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η εκρηκτική του όµως προσωπι-
κότητα και φιλοδοξία τον ώθησαν να εµπλακεί στα πολιτικά. Ήταν 
άτυχος γιατί ήταν στη φάση της δικτατορίας, παγιδεύτηκε µε τα 
γεγονότα της Νοµικής και έπεσε σε δυσµένεια µε αποτέλεσµα να 
τεθεί σε διαθεσιµότητα για µια περίοδο. Αποκαταστάθηκε στη θέση 
του και συνέχισε την καταπληκτική σταδιοδροµία του µε επιστέγα-
σµα την εκλογή του ως µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών. Τόσο οι 
συνεργάτες του όσο κι εγώ προσωπικά, νιώθουµε µεγάλη ευγνωµο-
σύνη απέναντί του, γιατί υπήρξε ένας πραγµατικός δάσκαλος που 
δίδαξε γενναιόδωρα την τέχνη σε εµάς τους επιστηµονικούς 
απογόνους του»,(Χρ. Λόλας, «Από Δεκέµβρη σε Δεκέµβρη»).

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Τούντας
κατά την αναγόρευσή του 
σε τακτικό µέλος 
της Ακαδηµίας Αθηνών 
(1990)

Απονοµή τιµητικής πλακέτας 
από τον διάδοχό του 

στη διεύθυνση 
της Β΄Πανεπιστηµιακής 
Χειρουργικής Κλινικής

του «Αρεταίειου» Νοσοκοµείου, 
Καθηγητή Ιωάννη Παπαδηµητρίου

Καθ. Κ. Τούντας και Χρήστος Λόλας,
«δάσκαλος και µαθητής»,
στο Προεδρείο επιστηµονικού συνεδρίου

Τρίτοµο βιβλίο Χειρουργικής
του Καθηγητή Κωνσταντίνου Τούντα

(1968)
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   Ο Νικόλαος Οικονόµος απετέλεσε µέλος µιας λαµπρής οικογέ-
νειας µε πλούσιο ιατρικό και κοινωνικό έργο. Ο πατέρας του, 
Σπυρίδων Ν. Οικονόµος, µε καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο και 
σπουδές στο Montpellier της Γαλλίας, ήταν ιδρυτής και Διευθυντής 
της Ουρολογικής Κλινικής της «Πολυκλινικής» Αθηνών από το 
1916 έως το 1967, Τακτικός Καθηγητής Ουρολογίας από το 
1942 και ιδρυτής της Πανεπιστηµιακής Ουρολογικής Κλινικής του 
«Αρεταίειου» Νοσοκοµείου το 1938. Φιλόπατρις, εισήλθε ως εθε-
λοντής του Ελληνικού Στρατού στα Ιωάννινα, κατά την απελευθέ-
ρωσή τους τον Φεβρουάριο του 1913. Εξόχως ουµανιστής, εµ-
πνεύστηκε και ίδρυσε το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυµα της Κω το 
1961. Με τις ίδιες αρχές και φιλοδοξίες οι δυο γιοι του, Νικόλαος 
και Δώρος, βρέθηκαν να ακολουθούν ανάλογους δρόµους στην 
καρδιοχειρουργική και τη νευροχειρουργική αντίστοιχα. 

   Ο Ν. Οικονόµος, γεννηµένος στην Αθήνα το 1918, επιµελής και 
θετικός, άρχισε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και 
τις ολοκλήρωσε στην αντίστοιχη των Παρισίων. Παρέµεινε στη 
Γαλλία για περίπου δεκαπέντε χρόνια, διάστηµα στο οποίο ολο-
κλήρωσε την ειδικότητα της χειρουργικής και στη συνέχεια εργά-
στηκε δίπλα σε διαπρεπείς καθηγητές µεταξύ των οποίων του C. 
Dubost, πρωτοπόρου καρδιοχειρουργού στο Νοσοκοµείο Brοus-
sais του Παρισιού. Στο πειραµατικό χειρουργείο του συγκεκριµέ-
νου νοσοκοµείου, διενήργησε και δηµοσίευσε µια σειρά πειρα-
µάτων για την επιφανειακή υποθερµία, τη δράση των υποτασικών 
φαρµάκων, τη χρήση διαφόρων βαλβιδοτόµων και άλλα. Ως 
ερευνητής, µετακλήθηκε επίσης το 1951 στο Royal College of 
Surgeons της Αγγλίας για µελέτες σε θέµατα µεταµόσχευσης του 
νεφρού. Έγινε διεθνώς γνωστός για το συνολικό ερευνητικό του 
έργο στις µεταµοσχεύσεις συντηρηµένων αγγείων και «νωπών» 
οργάνων και για τη συµµετοχή του στην πρώτη νεφρική µεταµό-
σχευση στη Γαλλία, σε ασθενή µε νόσο του Millez. Ακόµη, για τη 
συµµετοχή του στην πρώτη στην Ευρώπη αφαίρεση ανευρύσµατος 
κοιλιακής αορτής και αντικατάστασης της µε πλαστικό µόσχευµα 
από τον C. Dubost το 1951. Σε αναγνώριση του έργου του ανα-
γορεύτηκε Υφηγητής του Πανεπιστηµίου των Παρισίων το 1952, 
ενώ παράλληλα τιµήθηκε από το Γαλλικό κράτος µε το παράσηµο 
της Λεγεώνος της Τιµής. 

1949-195864 65
ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Νικόλαος
Οικονόµος

     Το 1954, ο νόστος τον οδήγησε πίσω στην πατρίδα και 
συγκεκριµένα στην «Πολυκλινική» Αθηνών, µε τη φιλοδοξία της 
οργάνωσης πρότυπου κέντρου καρδιαγγειακής χειρουργικής µε 
αυτοτελές πειραµατικό εργαστήριο. Μετά την αναµόρφωση των 
υφιστάµενων υποδοµών, τον σύγχρονο εξοπλισµό τους και τη 
διενέργεια µιας σειράς πειραµατικών προεργασιών, πραγµατο-
ποίησε την πρώτη στην Ελλάδα εγχείρηση «ανοιχτής» καρδιάς 
µε χρήση καρδιοπνευµονικής συσκευής, τον Νοέµβριο του 1958. 
Επίσης την πρώτη αντικατάσταση µιτροειδούς βαλβίδας µε 
προσθετική Starr-Edwards το 1964. Διατήρησε τη θέση του 
διευθυντή του εν λόγω κέντρου της «Πολυκλινικής» Αθηνών έως 
το 1971. Από το 1965, ήταν παράλληλα εντεταλµένος Υφηγητής 
της Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής στο «Ιπποκράτειο» 
Νοσοκοµείο, ενώ από το 1971 τακτικός Καθηγητής και Διευθυ-
ντής της εν λόγω Κλινικής, διαδεχόµενος τον Κ. Αλιβιζάτο. Από τη 
θέση αυτή, επιχείρησε την οργάνωση καρδιοχειρουργικού 
τµήµατος στους κόλπους της κλινικής του χωρίς όµως ιδιαίτερη 
επιτυχία. Το 1975 ήταν πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής 
Εταιρείας, ενώ το 1976 πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 
X Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής. Το 1978 εκλέχτηκε 
Κοσµήτορας της ιατρικής σχολής Αθηνών, ενώ υπήρξε άξιος 
συνεχιστής του Ιπποκρατικού έργου του πατέρα του ολοκληρών-
οντας την κατασκευή του Ιπποκράτειου Μέλαθρου στο νησί της 
Κω. 

    Ο Ν. Οικονόµος χάθηκε αδόκητα από την επάρατη νόσο τον 
Μάιο του 1980, ευρισκόµενος σε ενεργό δράση. Τον επικήδειο 
του, πέραν των Καθηγητών Γρ. Σκαλκέα και Α. Ρωµάνου, εκφώ-
νησε ο περίφηµος C. Dubost, δείχνοντας µε την παρουσία του το 
µέγεθος και την διεθνή ακτινοβολία του πρωτοπόρου αυτού επι-
στήµονα.  Ο Ν. Οικονόµος άφησε πίσω του ένα πλούσιο συγγρα-
φικό έργο στην Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, ενώ εξέδωσε και 
δίτοµη «Χειρουργική Παθολογία». Υπήρξε µέλος πολλών Ελληνι-
κών και ξένων εταιρειών µε εξέχουσες την Χειρουργική Ακαδηµία 
και την Ιατρική Ακαδηµία των Παρισίων. Ο Ν. Οικονόµος, µε την 
νεοϊπποκρατική του σκέψη, ως φιλοσοφία του είχε την «πειθαρχία 
του πνεύµατος και την τήρηση κανόνων καλής χειρουργικής». 
Ωστόσο, φαίνεται πως παρά τις λαµπρές του επιτυχίες στο εξωτε-
ρικό και την πρωτοπορία του στον χώρο της καρδιοχειρουργικής, 
δεν κατάφερε να αποτελέσει τον κυρίαρχο βραχίονα εξέλιξης της 
ειδικότητας. Χάθηκε πρόωρα, στην παραγωγική ηλικία των 62 
ετών, πριν ακόµη ολοκληρώσει την καριέρα του. Πέραν αυτού, 
όπως φαίνεται από µαρτυρίες συναδέλφων, η προσωπικότητά του 
δεν συνέβαλε στην απαραίτητη ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος µε 
τους συνεργάτες του, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η σύγχρονη γνώση 
και ο ίδιος να παίξει έναν πολύ σηµαντικότερο ρόλο στην ιστορία 
της καρδιοχειρουργικής. Παραθέτουµε από το βιβλίο του Χρήστου 
Λόλα «Από Δεκέµβρη σε Δεκέµβρη» τα ακόλουθα. «Τον αείµνηστο 
Νικόλαο Οικονόµου τον γνώρισα ως έναν αριστοκράτη γιατρό µε 
λαµπρές σπουδές στη Γαλλία, κοντά στον Dubost. Ήταν πράγµατι 
ιπποκρατικός γιατρός, γιατί τα έκανε όλα κατεχόµενος από ένα 
σύµπλεγµα ανωτερότητας, που τον εµπόδισε όµως να αντιληφθεί το 
teamwork που ήταν βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 
καρδιοχειρουργικής. Αυτό ήταν ένα από τα σοβαρά αίτια που δεν 
προχώρησε η καρδιοχειρουργική στο Πανεπιστήµιο και που ο Π. 
Αλιβιζάτος φιλονίκησε µαζί του και έφυγε. Το σύµπλεγµα αυτό της 
ανωτερότητας τον τύφλωνε πολλές φορές ώστε να επιτίθεται σε 
εµάς τους νεότερους, παρόλο που τα τελευταία χρόνια άρχισε να 
γίνεται πιο διαλλακτικός και φιλικός. Ατυχώς, πέθανε πριν ακόµα 
τελειώσει τη σταδιοδροµία του, οπωσδήποτε όµως υπήρξε ένα 
φωτεινό µυαλό για την ελληνική ιατρική και ιδιαίτερα για την 
καρδιοχειρουργική». 

Ο Γάλλος  
καρδιοχειρουργός
Charles Dubost

Μακέτα 

Ιπποκράτειο 
Μέλαθρο

Το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυµα της Κώ, που εµπνεύστηκε ο Σπ. Οικονόµος 
και ολοκλήρωσε ο γιος του Ν. Οικονόµος

1976.
Ν. Οικονόµος, Χ. Λόλας

Σπυρίδων 
Οικονόµος 
(1886 - 1975)
Τακτικός 
καθηγητής 
Ουρολογίας και
ιδρυτής του 
Διεθνούς 
Ιπποκρατείου 
Ιδρύµατος
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   Ο Νικόλαος Οικονόµος απετέλεσε µέλος µιας λαµπρής οικογέ-
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λοντής του Ελληνικού Στρατού στα Ιωάννινα, κατά την απελευθέ-
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ερευνητής, µετακλήθηκε επίσης το 1951 στο Royal College of 
Surgeons της Αγγλίας για µελέτες σε θέµατα µεταµόσχευσης του 
νεφρού. Έγινε διεθνώς γνωστός για το συνολικό ερευνητικό του 
έργο στις µεταµοσχεύσεις συντηρηµένων αγγείων και «νωπών» 
οργάνων και για τη συµµετοχή του στην πρώτη νεφρική µεταµό-
σχευση στη Γαλλία, σε ασθενή µε νόσο του Millez. Ακόµη, για τη 
συµµετοχή του στην πρώτη στην Ευρώπη αφαίρεση ανευρύσµατος 
κοιλιακής αορτής και αντικατάστασης της µε πλαστικό µόσχευµα 
από τον C. Dubost το 1951. Σε αναγνώριση του έργου του ανα-
γορεύτηκε Υφηγητής του Πανεπιστηµίου των Παρισίων το 1952, 
ενώ παράλληλα τιµήθηκε από το Γαλλικό κράτος µε το παράσηµο 
της Λεγεώνος της Τιµής. 
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Δεύτερη Περίοδος 1958-1966
Από την πρώτη εγχείρηση «ανοικτής» καρδιάς 

µε χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας 
στην δηµιουργία της πρώτης αµιγούς Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 

Δ. Λαζαρίδης 
Γ. Ανδριτσάκης

Α. Οικονοµόπουλος

Β. Καραγεώργης
Κ. Τούντας

Ν. Οικονόµος

Π. Μίχας

Γρ. Σκαλκέας

67

Lefkoma - Final.indd   78 14/7/2015   9:07:32 μμ



Δεύτερη Περίοδος 1958-1966
Από την πρώτη εγχείρηση «ανοικτής» καρδιάς 

µε χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας 
στην δηµιουργία της πρώτης αµιγούς Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 

Δ. Λαζαρίδης 
Γ. Ανδριτσάκης

Α. Οικονοµόπουλος

Β. Καραγεώργης
Κ. Τούντας

Ν. Οικονόµος

Π. Μίχας

Γρ. Σκαλκέας

67

Lefkoma - Final.indd   79 14/7/2015   9:07:32 μμ



Επισκέπτονταν εβδοµαδιαία µια φάρµα στο Buxton Brown, όπου, µε χρήση 
χηµικών, κατάφερε να διατηρήσει την καρδιά ενός αρουραίου, τεχνική η οποία 
φέρεται να ενθουσίασε ακόµη και τον Πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος ζήτησε να 
τον συναντήσει. Το 1955, µαζί µε τους συνεργάτες του, χρησιµοποιώντας 
Potassium Citrate και µετά Potassium Chloride, κατάφεραν να σταµατήσουν 
µε ασφάλεια την καρδιά σκυλιών σε αναισθησία, συνδεδεµένα σε Heart-Lung 
machine. Χρησιµοποιώντας αποµονωµένες καρδιές λαγών και αρουραίων, 
κατάφερε να τις διατηρεί στη ζωή, βυθίζοντας τις σε µείγµα ουσιών και µειώ-
νοντας τη θερµοκρασία κάτω από 28° C. Η µέθοδος ονοµάστηκε «Cold 
Cardioplegia» και το 1957, εφαρµόστηκε από τον ίδιο για πρώτη φορά σε 
ασθενείς –αρχικά, στο Νοσοκοµείο «Hammersmith» του Λονδίνου και αργό-
τερα στην «Cleveland Clinic» των Η.Π.Α.  Ο D. Melrose εγκατέλειψε την Ιατρική 
στα 62 του χρόνια, ενώ η ιδιορρυθµία του παρέµενε ανεξάντλητη έως το 
τέλος της ζωής του, καθώς παρά το γεγονός ότι εκλέχτηκε Fellow στο Royal 
College of Surgery και στο Royal College of Physicians, δεν δέχτηκε ποτέ να 
του αποδωθούν δηµόσια τιµές για την αναγνώριση της προσφοράς του. 

Willem Kolff (1911-2009)
Αυτοσχεδιάζοντας… την δηµιουργία τεχνητών οργάνων
Λέγεται ότι, η αναζήτηση του «ωραίου», δεν συνδέεται µε απαράβατους κανό-
νες. Στην αναζήτηση του επιστηµονικού «ωραίου», ο Willem Kolff µοιάζει να 
παραβίασε κάθε κανόνα. Όπως αποδείχθηκε, σοφά έπραξε. Ως ο µεγαλύτερος 
εκ των πέντε παιδιών ενός Ιατρού που διεύθυνε ένα σανατόριο στο Leiden 
της Ολλανδίας, η είσοδός του στην Ιατρική Σχολή ήταν αναµενόµενη. Όχι όµως 
και η εξέλιξή του. Κατά την διάρκεια της ειδίκευσής του, στο Groningen 
University, ήταν η πρώτη φορά που ο W. Kolff σκέφτηκε να παραβιάσει τους 
κανόνες. Παρακολουθώντας έναν 22χρονο ασθενή να αργοπεθαίνει από 
νεφρική νόσο, εµπνεύστηκε την δηµιουργία µηχανήµατος αντικατάστασης 
νεφρών. «…Διαπίστωσα ότι αποµακρύνοντας 22cc τοξικότητας από το αίµα του, 
θα του είχα σώσει τη ζωή. Έπρεπε να κάνω κάτι… », φέρεται να είπε. Το 1943, 
την ώρα που οι Ναζί καταλάµβαναν την Ολλανδία, ο W. Kolff αυτοσχεδίαζε, 
δηµιουργώντας την πρώτη εκδοχή «τεχνητού ήπατος», παρά το γεγονός ότι, 
η προµήθεια των υλικών ήταν περιορισµένη. Το 1945, αν και µέλος της 
αντίστασης κατά της Γερµανικής κατοχής, ο W. Kolff έσωσε µια 67χρονη 
νεφροπαθή, οπαδό των Ναζί, που νοσηλεύονταν στο «Kampen City Hospital». 
Η θεραπεία της µε αυτοσχέδιο «τεχνητό νεφρό» κράτησε µια εβδοµάδα, ενώ 
εκείνη επέζησε άλλα επτά χρόνια, πριν αποβιώσει από άλλο αίτιο. Το 1950, 
διαισθανόµενος την ευκαιρία, µετακόµισε στις Η.Π.Α., όπου πρωτοπόρησε µε 
την «τεχνητή καρδιά» και τον οξυγονωτή µεµβράνης, ενώ το 1957, ο ίδιος 
µαζί µε ένα συνάδελφό του, ήταν οι πρώτοι ιατρικοί ερευνητές της Δύσης που 
εµφύτευσαν τεχνητή καρδιά σε ένα σκύλο. Το 1982, στο Salt Lake City, ένας 
συνταξιούχος οδοντίατρος, ήταν ο πρώτος άνθρωπος, στον οποίο πραµατο-
ποιούνταν εµφύτευση τεχνητής καρδιάς. Το τεχνητό αυτό όργανο είχε αναπτυ-
χθεί στο “Institute for Biomedical Engineering” του Πανεπιστηµίου της Utah, 
το οποίο ο W. Kolff διεύθυνε από το 1967, ενώ η πρωτοποριακή του δουλειά 
εκεί, είχε ως αποτέλεσµα να του προσδώσουν τον χαρακτηρισµό «πατέρας 
των τεχνητών οργάνων». Ωστόσο, ο ασθενής έζησε µόνο 112 µέρες, υποφέ-
ροντας από σπασµούς, ενώ κατέληξε από καρδιακό επεισόδιο. Ο θάνατός του 
αποτέλεσε θέµα αντιπαραθέσεων. Παρά τα όποια προβλήµατα, ο W. Kolff 
κατεύθυνε την επιστηµονική του έρευνα πάνω σε τεχνητά µάτια, ακοή, ηλε-
κτρονικά ελεγχόµενα χέρια και τον οξυγονωτή µεµβράνης, ενώ συνέχισε την 
έρευνα ακόµα και µετά την συνταξιοδότησή του -σε ηλικία 75 ετών.  Ακόµα 
και στην ένατη δεκαετία της ζωής του, διαβιώνοντας πια σε οίκο ευγηρίας 
ενός προαστίου της Φιλαδέλφεια, εργαζόταν πάνω σε ένα φορητό τεχνητό 
πνεύµονα, µε την υποστήριξη κάποιου Γερµανού κατασκευαστή. 
Οι ανακαλύψεις του, δεν του χάρισαν ποτέ αναγνωρισιµότητα. Κι όµως. 
Όντας υπερήλικας, είχε την τύχη να δει τις ανακαλύψεις του να κρατούν εν 
ζωή περισσότερους από ένα εκατοµµύριο ανθρώπους, σε ολόκληρο τον 
κόσµο. 
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Sarns’ first products
included stainless steel
cannulae and catheters 
and a sternal saw. 
The 3M tm Sarns tm
Sternal Saw is still the 
most widely used sternal 
saw in the world.

Sarns, Inc. formed,
Sternal Saw released

1960

Ronald Ross and Sir
Brian Barratt-Boyes,
independently, successfully
replaced the aortic valve 
with a homograft. 
By 1970, homograft
valve replacement had 
become widely popular, 
mainly due to Dr. Alain 
Carpentier’s contributions 
in tissue valve preserva-
tion and operative 
technique.

Homograft valves

1962

Drs. Michael DeBakey 
and Stanley Crawford 
demonstrated effective 
post-operative use of a 
ventricular assist device
to aid or restore 
ventricular function.

Left ventricular
assist device (LVAD)

1963

      Η εισαγωγή της εξωσωµατικής κυκλοφορίας στην καθηµερινή 
Καρδιοχειρουργική πράξη, µε την παράλληλη αξιοποίηση της 
τεχνολογίας για την δηµιουργία τεχνητών βαλβίδων, έδωσε ώθη-
ση στην Χειρουργική µεγαλύτερου φάσµατος συγγενών καρδιο-
παθειών, καθώς και επίκτητων. Σηµαντικά γεγονότα της εποχής 
αποτελούν, η πρώτη επιτυχής εγχείρηση µετάθεσης µεγάλων 
αγγείων, το 1958, από τον Σουηδό A. Senning, µε την τεχνική 
«Atrial Switch» και η πρώτη ολική εµφύτευση βηµατοδότη από τον 
ίδιο, το 1959. Στις Η.Π.Α., αντίστοιχα, οι πρώτες εµφυτεύσεις 
πραγµατοποιήθηκαν από τους W. Chardack και P. Zoll, µε 
διαφορά εβδοµάδων, το 1960. Στον τοµέα των βαλβιδοπαθειών, 
αξίζει να σηµειωθούν οι πρώτες αντικαταστάσεις βαλβίδων µε την 
χρήση τεχνητών τύπου κλωβού –«Caged Ball»-, από τον 
Dwight Harken στην αορτική θέση και από τον Albert Starr στην 
µιτροειδική, το 1960 επίσης. Την ίδια χρονιά, καταγράφηκε και η 
πρώτη αντικατάσταση της ανιούσας αορτής µε την χρήση εξωσω-
µατικής κυκλοφορίας, από τους Dr. D. Cooley και M. DeBakey, 
στο «Texas Heart Institute». Με το τέλος της δεκαετίας του '60, 
είχαν πραγµατοποιηθεί παγκοσµίως περί τις 10.000 ανοιχτές 
εγχειρήσεις καρδιάς. 

   Αξιοσηµείωτες είναι και οι προσπάθειες στον τοµέα της Καρδιο-
λογίας, όπου πέραν των εµφυτεύσεων βηµατοδοτών, υπήρξε η 
καθιέρωση της στεφανιογραφίας, το 1958, από τον F. Mason 
Sones, στην «Cleveland Clinic» της πολιτείας του Ohio των Η.Π.Α.. 
Επίσης, ορισµένες ερευνητικές προσπάθειες από τον Dennis 
Melrose, αναφορικά µε την χρήση καρδιοπληγίας –«potassium 
based Cardioplegia»-, που για πρώτη φορά εφαρµόστηκε σε 
ασθενή στην ίδια κλινική, το 1955, καθώς και οι πειραµατικές 
προσπάθειες του Willem Kolff για την δηµιουργία οξυγονωτή 
µεµβράνης για βελτίωση της συσκευής εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας.      

      Στις απαρχές της δεκαετίας του '60 και µέχρι τα µέσα αυτής, 
διενεργήθηκε η πρώτη αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας µε 
οµοιοµόσχευµα από τον Donald Ross το 1962 στο Λονδίνο, 
χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά η χοίρειος βαλβίδα για αντικα-
τάσταση της αορτικής από τον Carlos Duran το 1965, ενώ 
πραγµατοποιήθηκε και µια σειρά παρεµβάσεων στα στεφανιαία 
αγγεία από τους William Longmire και David Sabiston, που 
ουσιαστικά προετοίµασαν το έδαφος για την εφαρµογή της 
κλασικής αορτοστεφανιαίας παράκαµψης, το 1967.    

Dr. F. Mason Sones’ achievement
permitted the precise definition
of coronary artery bypass
surgery. Dr. Sones is shown in his 
lab at The Cleveland Clinic.

Development of coronary
angiography

1958

Drs. Dwight Harken and 
AlbertStarr, separately, 
succesfully used caged-ball 
valves within the heart: 
Harken replacing the aortic
valve and Starr replacing 
the mitral. 

Implantation of a caged
ball valve in the heart

1960

Mason Sones

ΤGA - Senning

Η πρώτη στεφανιογραφία 
- Sones and Shirey

A. Starr

Αντικατάσταση µιτροειδούς
µε βαλβίδα τύπου κλωβού

Ο Μ. DeBakey 
κατασκευάζοντας ένα 

σωληνωτό 
αορτικό µόσχευµα
στη ραπτοµηχανή 
της συζύγου του

In 1960, fewer than 
10,000 open heart 

surgeries were performed
world wide.

Pacemaker 50's

Swedish surgeon Ake Senning
reported the first clinical use 
of a fully implantable
pacemaker. In the U.S., Drs.
William Chardack and Paul Zoll
implanted pacemakers within
weeks of each other in 1960.

First fully implantable
pacemaker

1959

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Ake Senning (1915-2000)
Από την εµπνευσµένη «εγχείρηση Senning», στον εµφυτεύσιµο 
βηµατοδότη

Αµέλεια, υποστήριζε ο Κλεµανσώ, είναι η ακινησία 
της ψυχής. Για τον Ake Senning, αυτή η µακάρια 
ακινησία –έστω και αν κράτησε ελάχιστα-, µόνο 
εγκληµατική δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 
από την παγκόσµια Ιατρική κοινότητα. Για ένα λόγο 
που ποτέ ο ίδιος δεν κατάφερε να εξηγήσει, 
αµέλησε να στείλει εγκαίρως την αίτησή του στο 
Τµήµα Μηχανολογίας του Πανεπιστηµίου Rattvik 
της Σουηδίας, όπου και ποθούσε διακαώς να 
ενταχθεί. Η είσοδός του στην Ιατρική Σχολή, 
άλλωστε, έµοιαζε αυτονόητη, καθώς ο πατέρας 
του ήταν Ιατρός και η µητέρα του επιθυµούσε για 
τον γιο της την ίδια σταδιοδροµία. Αν και 
εκπαιδεύτηκε ως Ορθοπεδικός και 
Νευροχειρουργός, η επαφή του µε τον C. 

Crafoord, το 1948, µε σκοπό να ολοκληρώσει την εκπαίδευση του στην 
Θωρακοχειρουργική, άλλαξε τα σχέδια του, καθώς βρέθηκε στο Πειραµατικό 
Εργαστήριο, µε στόχο να κατασκευάσει µια Heart-Lung machine. Το 1954, 
κατά τη διάρκεια επέµβασης ByPass, στην οποία συµµετείχε, αφαίρεσε –για 
πρώτη φορά στην Ευρώπη- µύξωµα αριστερής κοιλίας µε Ventricular 
Fibrillation, την οποία επέτυχε µε ηλεκτρισµό, ακολουθούµενο από ηλεκτρικό 
Defibrillation. Η ασθενής, µάλιστα, παρέµεινε εν ζωή έως το 2000. Τα δύο 
µηχανήµατα που χρησιµοποιήθηκαν, είχαν σχεδιαστεί από το συνάδελφο του 
Rune Elmqvist. Το 1955, ο A. Senning αντιµετώπισε επιτυχώς ανεύρυσµα της 
αριστερής κοιλίας, ενώ το 1956 προχώρησε σε ολική διόρθωση της “Supra 
Cardiac Anomalous Pulmonary Venous Drainage”. Δύο χρόνια αργότερα, 
εκλέχτηκε Senior Surgeon στην Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου της 
Ζυρίχης και ένα χρόνο µετά, επινόησε αιµοδυναµική διόρθωση µετάθεσης των 
µεγάλων αγγείων µε Atrial Switch, γνωστή ως «Senning Operation». Το 
1961, εµφύτευσε µε θωρακοτοµή τον πρώτο επαναφορτιζόµενο βηµατοδότη, 
σχεδιασµένο από τον R. Elmqvist, σε ασθενή µε “Complete Heart Block” και 
συγκοπή, µετά από τρεις προσπάθειες, αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα θέση 
Chief της κλινικής, ενώ το 1968, διενήργησε την πρώτη µεταµόσχευση 
καρδιάς στην Ευρώπη. 

Denis Melrose (1921-2007)
Από την «φάρµα» των πειραµάτων, στην Cold Cardioplegia 
«Τα πάντα ρει», κατά τον Ηράκλειτο, ακριβώς όπως «έρρεαν» και στην ζωή 
του Denis Melrose…, χωρίς εκείνος να ορίζει την εξέλιξή της. Από το Cape 
Town, όπου γεννήθηκε, βρέθηκε στην Αγγλία, µε σκοπό να σπουδάσει 
Ιστορικός στο Oxford University.  Όµως ο πατέρας του, Αξιωµατικός Ιατρός 
του Ναυτικού, είχε άλλη άποψη. Έτσι, ο D. Melrose βρέθηκε στην Ιατρική. 
Η πρώτη του επαφή µε τον θάνατο ήταν τραγική. Ένας συµφοιτητής του, 
πυροβολώντας στον αέρα, τραυµάτισε τον ίδιο και σκότωσε ακαριαία έναν 
άλλο. Η σφαίρα άφησε στο στήθος του D. Melrose µια αµυχή, καθώς είχε 
εξοστρακιστεί από ένα στυλό που υπήρχε στην τσέπη του πουκαµίσου του. 
Η ιδιορρυθµία που ανέπτυξε ήταν παροιµιώδης, καθώς –λέγεται- πως κατά τη 
διάρκεια ενός σεµιναρίου Μαιευτικής, ακολουθούσε τη νοσοκόµα µε 
ποδήλατο, όταν εκείνη επισκέπτονταν έγκυες γυναίκες. Το 1945 πια, ο D. 
Melrose εργάζονταν στο Βασιλικό Ναυτικό ως Ωτορινολαρυγγολόγος, µε έδρα 
το Χονγκ Κόνγκ. Δύο χρόνια αργότερα, επέστρεψε στο «Hammersmith 
Hospital» της Αγγλίας, αποφασισµένος να ερευνήσει πρωτόκολλα 
εγχειρήσεων «ανοιχτής» καρδιάς. 

A. Senning

A. Senning

W. Kolff
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Επισκέπτονταν εβδοµαδιαία µια φάρµα στο Buxton Brown, όπου, µε χρήση 
χηµικών, κατάφερε να διατηρήσει την καρδιά ενός αρουραίου, τεχνική η οποία 
φέρεται να ενθουσίασε ακόµη και τον Πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος ζήτησε να 
τον συναντήσει. Το 1955, µαζί µε τους συνεργάτες του, χρησιµοποιώντας 
Potassium Citrate και µετά Potassium Chloride, κατάφεραν να σταµατήσουν 
µε ασφάλεια την καρδιά σκυλιών σε αναισθησία, συνδεδεµένα σε Heart-Lung 
machine. Χρησιµοποιώντας αποµονωµένες καρδιές λαγών και αρουραίων, 
κατάφερε να τις διατηρεί στη ζωή, βυθίζοντας τις σε µείγµα ουσιών και µειώ-
νοντας τη θερµοκρασία κάτω από 28° C. Η µέθοδος ονοµάστηκε «Cold 
Cardioplegia» και το 1957, εφαρµόστηκε από τον ίδιο για πρώτη φορά σε 
ασθενείς –αρχικά, στο Νοσοκοµείο «Hammersmith» του Λονδίνου και αργό-
τερα στην «Cleveland Clinic» των Η.Π.Α.  Ο D. Melrose εγκατέλειψε την Ιατρική 
στα 62 του χρόνια, ενώ η ιδιορρυθµία του παρέµενε ανεξάντλητη έως το 
τέλος της ζωής του, καθώς παρά το γεγονός ότι εκλέχτηκε Fellow στο Royal 
College of Surgery και στο Royal College of Physicians, δεν δέχτηκε ποτέ να 
του αποδωθούν δηµόσια τιµές για την αναγνώριση της προσφοράς του. 

Willem Kolff (1911-2009)
Αυτοσχεδιάζοντας… την δηµιουργία τεχνητών οργάνων
Λέγεται ότι, η αναζήτηση του «ωραίου», δεν συνδέεται µε απαράβατους κανό-
νες. Στην αναζήτηση του επιστηµονικού «ωραίου», ο Willem Kolff µοιάζει να 
παραβίασε κάθε κανόνα. Όπως αποδείχθηκε, σοφά έπραξε. Ως ο µεγαλύτερος 
εκ των πέντε παιδιών ενός Ιατρού που διεύθυνε ένα σανατόριο στο Leiden 
της Ολλανδίας, η είσοδός του στην Ιατρική Σχολή ήταν αναµενόµενη. Όχι όµως 
και η εξέλιξή του. Κατά την διάρκεια της ειδίκευσής του, στο Groningen 
University, ήταν η πρώτη φορά που ο W. Kolff σκέφτηκε να παραβιάσει τους 
κανόνες. Παρακολουθώντας έναν 22χρονο ασθενή να αργοπεθαίνει από 
νεφρική νόσο, εµπνεύστηκε την δηµιουργία µηχανήµατος αντικατάστασης 
νεφρών. «…Διαπίστωσα ότι αποµακρύνοντας 22cc τοξικότητας από το αίµα του, 
θα του είχα σώσει τη ζωή. Έπρεπε να κάνω κάτι… », φέρεται να είπε. Το 1943, 
την ώρα που οι Ναζί καταλάµβαναν την Ολλανδία, ο W. Kolff αυτοσχεδίαζε, 
δηµιουργώντας την πρώτη εκδοχή «τεχνητού ήπατος», παρά το γεγονός ότι, 
η προµήθεια των υλικών ήταν περιορισµένη. Το 1945, αν και µέλος της 
αντίστασης κατά της Γερµανικής κατοχής, ο W. Kolff έσωσε µια 67χρονη 
νεφροπαθή, οπαδό των Ναζί, που νοσηλεύονταν στο «Kampen City Hospital». 
Η θεραπεία της µε αυτοσχέδιο «τεχνητό νεφρό» κράτησε µια εβδοµάδα, ενώ 
εκείνη επέζησε άλλα επτά χρόνια, πριν αποβιώσει από άλλο αίτιο. Το 1950, 
διαισθανόµενος την ευκαιρία, µετακόµισε στις Η.Π.Α., όπου πρωτοπόρησε µε 
την «τεχνητή καρδιά» και τον οξυγονωτή µεµβράνης, ενώ το 1957, ο ίδιος 
µαζί µε ένα συνάδελφό του, ήταν οι πρώτοι ιατρικοί ερευνητές της Δύσης που 
εµφύτευσαν τεχνητή καρδιά σε ένα σκύλο. Το 1982, στο Salt Lake City, ένας 
συνταξιούχος οδοντίατρος, ήταν ο πρώτος άνθρωπος, στον οποίο πραµατο-
ποιούνταν εµφύτευση τεχνητής καρδιάς. Το τεχνητό αυτό όργανο είχε αναπτυ-
χθεί στο “Institute for Biomedical Engineering” του Πανεπιστηµίου της Utah, 
το οποίο ο W. Kolff διεύθυνε από το 1967, ενώ η πρωτοποριακή του δουλειά 
εκεί, είχε ως αποτέλεσµα να του προσδώσουν τον χαρακτηρισµό «πατέρας 
των τεχνητών οργάνων». Ωστόσο, ο ασθενής έζησε µόνο 112 µέρες, υποφέ-
ροντας από σπασµούς, ενώ κατέληξε από καρδιακό επεισόδιο. Ο θάνατός του 
αποτέλεσε θέµα αντιπαραθέσεων. Παρά τα όποια προβλήµατα, ο W. Kolff 
κατεύθυνε την επιστηµονική του έρευνα πάνω σε τεχνητά µάτια, ακοή, ηλε-
κτρονικά ελεγχόµενα χέρια και τον οξυγονωτή µεµβράνης, ενώ συνέχισε την 
έρευνα ακόµα και µετά την συνταξιοδότησή του -σε ηλικία 75 ετών.  Ακόµα 
και στην ένατη δεκαετία της ζωής του, διαβιώνοντας πια σε οίκο ευγηρίας 
ενός προαστίου της Φιλαδέλφεια, εργαζόταν πάνω σε ένα φορητό τεχνητό 
πνεύµονα, µε την υποστήριξη κάποιου Γερµανού κατασκευαστή. 
Οι ανακαλύψεις του, δεν του χάρισαν ποτέ αναγνωρισιµότητα. Κι όµως. 
Όντας υπερήλικας, είχε την τύχη να δει τις ανακαλύψεις του να κρατούν εν 
ζωή περισσότερους από ένα εκατοµµύριο ανθρώπους, σε ολόκληρο τον 
κόσµο. 
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Sarns’ first products
included stainless steel
cannulae and catheters 
and a sternal saw. 
The 3M tm Sarns tm
Sternal Saw is still the 
most widely used sternal 
saw in the world.

Sarns, Inc. formed,
Sternal Saw released

1960

Ronald Ross and Sir
Brian Barratt-Boyes,
independently, successfully
replaced the aortic valve 
with a homograft. 
By 1970, homograft
valve replacement had 
become widely popular, 
mainly due to Dr. Alain 
Carpentier’s contributions 
in tissue valve preserva-
tion and operative 
technique.

Homograft valves

1962

Drs. Michael DeBakey 
and Stanley Crawford 
demonstrated effective 
post-operative use of a 
ventricular assist device
to aid or restore 
ventricular function.

Left ventricular
assist device (LVAD)

1963

      Η εισαγωγή της εξωσωµατικής κυκλοφορίας στην καθηµερινή 
Καρδιοχειρουργική πράξη, µε την παράλληλη αξιοποίηση της 
τεχνολογίας για την δηµιουργία τεχνητών βαλβίδων, έδωσε ώθη-
ση στην Χειρουργική µεγαλύτερου φάσµατος συγγενών καρδιο-
παθειών, καθώς και επίκτητων. Σηµαντικά γεγονότα της εποχής 
αποτελούν, η πρώτη επιτυχής εγχείρηση µετάθεσης µεγάλων 
αγγείων, το 1958, από τον Σουηδό A. Senning, µε την τεχνική 
«Atrial Switch» και η πρώτη ολική εµφύτευση βηµατοδότη από τον 
ίδιο, το 1959. Στις Η.Π.Α., αντίστοιχα, οι πρώτες εµφυτεύσεις 
πραγµατοποιήθηκαν από τους W. Chardack και P. Zoll, µε 
διαφορά εβδοµάδων, το 1960. Στον τοµέα των βαλβιδοπαθειών, 
αξίζει να σηµειωθούν οι πρώτες αντικαταστάσεις βαλβίδων µε την 
χρήση τεχνητών τύπου κλωβού –«Caged Ball»-, από τον 
Dwight Harken στην αορτική θέση και από τον Albert Starr στην 
µιτροειδική, το 1960 επίσης. Την ίδια χρονιά, καταγράφηκε και η 
πρώτη αντικατάσταση της ανιούσας αορτής µε την χρήση εξωσω-
µατικής κυκλοφορίας, από τους Dr. D. Cooley και M. DeBakey, 
στο «Texas Heart Institute». Με το τέλος της δεκαετίας του '60, 
είχαν πραγµατοποιηθεί παγκοσµίως περί τις 10.000 ανοιχτές 
εγχειρήσεις καρδιάς. 

   Αξιοσηµείωτες είναι και οι προσπάθειες στον τοµέα της Καρδιο-
λογίας, όπου πέραν των εµφυτεύσεων βηµατοδοτών, υπήρξε η 
καθιέρωση της στεφανιογραφίας, το 1958, από τον F. Mason 
Sones, στην «Cleveland Clinic» της πολιτείας του Ohio των Η.Π.Α.. 
Επίσης, ορισµένες ερευνητικές προσπάθειες από τον Dennis 
Melrose, αναφορικά µε την χρήση καρδιοπληγίας –«potassium 
based Cardioplegia»-, που για πρώτη φορά εφαρµόστηκε σε 
ασθενή στην ίδια κλινική, το 1955, καθώς και οι πειραµατικές 
προσπάθειες του Willem Kolff για την δηµιουργία οξυγονωτή 
µεµβράνης για βελτίωση της συσκευής εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας.      

      Στις απαρχές της δεκαετίας του '60 και µέχρι τα µέσα αυτής, 
διενεργήθηκε η πρώτη αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας µε 
οµοιοµόσχευµα από τον Donald Ross το 1962 στο Λονδίνο, 
χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά η χοίρειος βαλβίδα για αντικα-
τάσταση της αορτικής από τον Carlos Duran το 1965, ενώ 
πραγµατοποιήθηκε και µια σειρά παρεµβάσεων στα στεφανιαία 
αγγεία από τους William Longmire και David Sabiston, που 
ουσιαστικά προετοίµασαν το έδαφος για την εφαρµογή της 
κλασικής αορτοστεφανιαίας παράκαµψης, το 1967.    

Dr. F. Mason Sones’ achievement
permitted the precise definition
of coronary artery bypass
surgery. Dr. Sones is shown in his 
lab at The Cleveland Clinic.

Development of coronary
angiography

1958

Drs. Dwight Harken and 
AlbertStarr, separately, 
succesfully used caged-ball 
valves within the heart: 
Harken replacing the aortic
valve and Starr replacing 
the mitral. 

Implantation of a caged
ball valve in the heart

1960

Mason Sones

ΤGA - Senning

Η πρώτη στεφανιογραφία 
- Sones and Shirey

A. Starr

Αντικατάσταση µιτροειδούς
µε βαλβίδα τύπου κλωβού

Ο Μ. DeBakey 
κατασκευάζοντας ένα 

σωληνωτό 
αορτικό µόσχευµα
στη ραπτοµηχανή 
της συζύγου του

In 1960, fewer than 
10,000 open heart 

surgeries were performed
world wide.

Pacemaker 50's

Swedish surgeon Ake Senning
reported the first clinical use 
of a fully implantable
pacemaker. In the U.S., Drs.
William Chardack and Paul Zoll
implanted pacemakers within
weeks of each other in 1960.

First fully implantable
pacemaker

1959

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Ake Senning (1915-2000)
Από την εµπνευσµένη «εγχείρηση Senning», στον εµφυτεύσιµο 
βηµατοδότη

Αµέλεια, υποστήριζε ο Κλεµανσώ, είναι η ακινησία 
της ψυχής. Για τον Ake Senning, αυτή η µακάρια 
ακινησία –έστω και αν κράτησε ελάχιστα-, µόνο 
εγκληµατική δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 
από την παγκόσµια Ιατρική κοινότητα. Για ένα λόγο 
που ποτέ ο ίδιος δεν κατάφερε να εξηγήσει, 
αµέλησε να στείλει εγκαίρως την αίτησή του στο 
Τµήµα Μηχανολογίας του Πανεπιστηµίου Rattvik 
της Σουηδίας, όπου και ποθούσε διακαώς να 
ενταχθεί. Η είσοδός του στην Ιατρική Σχολή, 
άλλωστε, έµοιαζε αυτονόητη, καθώς ο πατέρας 
του ήταν Ιατρός και η µητέρα του επιθυµούσε για 
τον γιο της την ίδια σταδιοδροµία. Αν και 
εκπαιδεύτηκε ως Ορθοπεδικός και 
Νευροχειρουργός, η επαφή του µε τον C. 

Crafoord, το 1948, µε σκοπό να ολοκληρώσει την εκπαίδευση του στην 
Θωρακοχειρουργική, άλλαξε τα σχέδια του, καθώς βρέθηκε στο Πειραµατικό 
Εργαστήριο, µε στόχο να κατασκευάσει µια Heart-Lung machine. Το 1954, 
κατά τη διάρκεια επέµβασης ByPass, στην οποία συµµετείχε, αφαίρεσε –για 
πρώτη φορά στην Ευρώπη- µύξωµα αριστερής κοιλίας µε Ventricular 
Fibrillation, την οποία επέτυχε µε ηλεκτρισµό, ακολουθούµενο από ηλεκτρικό 
Defibrillation. Η ασθενής, µάλιστα, παρέµεινε εν ζωή έως το 2000. Τα δύο 
µηχανήµατα που χρησιµοποιήθηκαν, είχαν σχεδιαστεί από το συνάδελφο του 
Rune Elmqvist. Το 1955, ο A. Senning αντιµετώπισε επιτυχώς ανεύρυσµα της 
αριστερής κοιλίας, ενώ το 1956 προχώρησε σε ολική διόρθωση της “Supra 
Cardiac Anomalous Pulmonary Venous Drainage”. Δύο χρόνια αργότερα, 
εκλέχτηκε Senior Surgeon στην Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου της 
Ζυρίχης και ένα χρόνο µετά, επινόησε αιµοδυναµική διόρθωση µετάθεσης των 
µεγάλων αγγείων µε Atrial Switch, γνωστή ως «Senning Operation». Το 
1961, εµφύτευσε µε θωρακοτοµή τον πρώτο επαναφορτιζόµενο βηµατοδότη, 
σχεδιασµένο από τον R. Elmqvist, σε ασθενή µε “Complete Heart Block” και 
συγκοπή, µετά από τρεις προσπάθειες, αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα θέση 
Chief της κλινικής, ενώ το 1968, διενήργησε την πρώτη µεταµόσχευση 
καρδιάς στην Ευρώπη. 

Denis Melrose (1921-2007)
Από την «φάρµα» των πειραµάτων, στην Cold Cardioplegia 
«Τα πάντα ρει», κατά τον Ηράκλειτο, ακριβώς όπως «έρρεαν» και στην ζωή 
του Denis Melrose…, χωρίς εκείνος να ορίζει την εξέλιξή της. Από το Cape 
Town, όπου γεννήθηκε, βρέθηκε στην Αγγλία, µε σκοπό να σπουδάσει 
Ιστορικός στο Oxford University.  Όµως ο πατέρας του, Αξιωµατικός Ιατρός 
του Ναυτικού, είχε άλλη άποψη. Έτσι, ο D. Melrose βρέθηκε στην Ιατρική. 
Η πρώτη του επαφή µε τον θάνατο ήταν τραγική. Ένας συµφοιτητής του, 
πυροβολώντας στον αέρα, τραυµάτισε τον ίδιο και σκότωσε ακαριαία έναν 
άλλο. Η σφαίρα άφησε στο στήθος του D. Melrose µια αµυχή, καθώς είχε 
εξοστρακιστεί από ένα στυλό που υπήρχε στην τσέπη του πουκαµίσου του. 
Η ιδιορρυθµία που ανέπτυξε ήταν παροιµιώδης, καθώς –λέγεται- πως κατά τη 
διάρκεια ενός σεµιναρίου Μαιευτικής, ακολουθούσε τη νοσοκόµα µε 
ποδήλατο, όταν εκείνη επισκέπτονταν έγκυες γυναίκες. Το 1945 πια, ο D. 
Melrose εργάζονταν στο Βασιλικό Ναυτικό ως Ωτορινολαρυγγολόγος, µε έδρα 
το Χονγκ Κόνγκ. Δύο χρόνια αργότερα, επέστρεψε στο «Hammersmith 
Hospital» της Αγγλίας, αποφασισµένος να ερευνήσει πρωτόκολλα 
εγχειρήσεων «ανοιχτής» καρδιάς. 

A. Senning

A. Senning

W. Kolff
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Δ. Λαζαρίδης

1958-1966
«Γερουλάνειο Ίδρυµα»
Ιδιωτική «Κλινική Σµπαρούνη» 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ατέστη σαφές από τα έως τώρα γραφόµενα, πως η απαρχή 
Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο 
συνδέεται µε Γενικούς Χειρουργούς, οι οποίοι στα πλαίσια 

της κλινικής τους πρακτικής συµπεριέλαβαν -επιτυχώς, σε κάποιες 
περιπτώσεις- τη διενέργεια καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων. 
Η περίοδος 1959-1966 σηµατοδοτήθηκε από την παρουσία των 
πρώτων ειδικευµένων πια Χειρουργών Καρδιάς, Θώρακα & Αγ-
γείων, οι οποίοι επιστρέφοντας στην Ελλάδα από κέντρα του εξω-
τερικού, ανέλαβαν ενεργό Καρδιοχειρουργική δράση, δηµιουργώ-
ντας έτσι τις προϋποθέσεις βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρε-
σιών. Ο λόγος για τον Καρδιοχειρουργό και µετέπειτα Καθηγητή  
Δηµήτριο Λαζαρίδη, ο οποίος θεωρείται ο βασικός πρωταγωνι-
στής της περιόδου, για τον συνεργάτη του στο «Ιπποκράτειο» 
Νοσοκοµείο Αθηνών Γεώργιο Ανδριτσάκη, καθώς και τον 
Αθανάσιο Οικονοµόπουλο, ο οποίος εντάχθηκε αρχικά στα τµή-
µατα των Καθηγητών Κ. Τούντα και Ν. Καβαζαράκη στο Νοσοκο-
µείο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια, διεύθυνε το τµήµα 
Γενικής Χειρουργικής και Θωρακοχειρουργικής στο «ΚΝΘΒΕ» στην 
Εξοχή Θεσσαλονίκης. 

   Οραµατιστής και πρωτοπόρος, εργατικός και παθιασµένος, ο 
Καθηγητής Δ. Λαζαρίδης, έχοντας ολοκληρώσει πλήρη Καρδιοχει-
ρουργική εκπαίδευση στην Αµερική, στο Νοσοκοµείο «Hahne-
mann» της Φιλαδέλφεια, µε δάσκαλο τον διάσηµο Charles Bailey, 
επέστρεψε στην Ελλάδα το 1958. Αρχικά, συνεργάστηκε µε την 
«Κλινική Σµπαρούνη» που αποτελούσε µέρος του «Γερουλάνειου 
Ιδρύµατος», ενώ από το 1959 ξεκίνησε και στο «Ιπποκράτειο» 
Νοσοκοµείο Αθηνών, σαν συνεργάτης της Προπαιδευτικής Χει-
ρουργικής Κλινικής, που διεύθυνε ο Καθηγητής Κ. Αλιβιζάτος, 
θεµελιώνοντας το πρόγραµµα των επεµβάσεων ανοιχτής καρδιάς. 
Άξιος συµπαραστάτης στα έργα και ηµέρες του Δ. Λαζαρίδη 
υπήρξε αργότερα ο Γ. Ανδριτσάκης, ο πρώτος Έλληνας Καρδιο-
χειρουργός µε Αµερικάνικα Boards Θωρακοχειρουργικής, που 
επέστρεψε στην Ελλάδα το 1962. Σεµνός, υποστηρικτικός και λίαν 
εργατικός, απετέλεσαν µαζί µε τον Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη τους 
εγγυητές επιτυχούς εξέλιξης καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων στο 
«Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο Αθηνών, στα πλαίσια της Προπαιδευ-
τικής Χειρουργικής Κλινικής. Μάλιστα, µε το τέλος της περιόδου 
αυτής, το 1965, η καρδιοχειρουργική δραστηριότητα του εν λόγω 
ιδρύµατος ανεξαρτητοποιήθηκε πλήρως, καθώς δηµιουργήθηκε 
η πρώτη αµιγώς Καρδιοχειρουργική Κλινική στο νέο κτίριο του 
«Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου, µε Διευθυντή τον Δ. Λαζαρίδη 
και Επιµελητή τον Γ. Ανδριτσάκη. 

Κ
ου   Στις απαρχές του 20  αιώνα, η έλλειψη κλινών στα δηµόσια νοσοκοµεία 

της χώρας ώστε να εξασφαλίζεται µια αξιοπρεπής παροχή υπηρεσιών Υγείας 
στους πολίτες, δηµιούργησε την ανάγκη ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών. Ως 
πρώτες ιδιωτικές κλινικές της πρωτεύουσας έχουν καταγραφεί εκείνη του 
Καθ. Γ. Φωκά, του Θ. Παπαϊωάννου στην οδό Πατησίων, καθώς και εκείνη 
των Ασηµακόπουλου και Ταρσούλη. Το 1907, ο Διευθυντής της Χειρουργικής 
Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», Καθ. Μ. Γερουλάνος, αναγνωρί-
ζοντας και βιώνοντας και ο ίδιος τις ελλείψεις του συστήµατος, αποφάσισε 
την ίδρυση δικής του ιδιωτικής κλινικής, µε την επωνυµία «Κλινική Γερουλά-
νου».     

   Η κλινική αναπτύχθηκε το 1907, αρχικά σε οίκηµα της συνοικίας Μακρυ-
γιάννη, στην πλατεία προ της Πύλης του Αδριανού και αποτελούνταν από 
επτά δωµάτια νοσηλείας. Την επιµέλειά της ανέλαβε ο συνεργάτης του Καθ. 
Μ. Γερουλάνου στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Ξενοφών Σερδάρης. Οι 
περαιτέρω αυξηµένες ανάγκες νοσηλείας, όµως, «επέβαλαν» την µετακίνησή 
της σε µεγαλύτερο οίκηµα, όπερ και συνέβη τον Ιούνιο του 1909, σε κτίριο 
επί της οδού Χ. Τρικούπη 35 που είχε εξ αρχής διαρρυθµιστεί ώστε να καλύ-
πτει µια δυναµικότητα της τάξεως των 30 περίπου κλινών. Η έναρξη των 
Βαλκανικών Πολέµων και ο διπλασιασµός σχεδόν του πληθυσµού της χώρας, 
«επέβαλε» εκ νέου επέκταση της κλινικής, η οποία και πραγµατοποιήθηκε µε 
τη χρήση παρακείµενων οικοπέδων της οδού Χ. Τρικούπη και την προσθήκη 

ηνέων πτερύγων στο υπάρχον κτίριο. Την 1  Ιανουαρίου 1924, η νέα, πρότυπη 
ιδιωτική «Κλινική Γερουλάνου», δυναµικότητας 100 κλινών, εγκαινιάστηκε, 
παρουσία σηµαντικών προσωπικοτήτων της χώρας. 
      
   Μέχρι το 1941, όταν και ο Καθηγητής Μ. Γερουλάνος συνταξιοδοτήθηκε 
από την Διεύθυνση της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείο «Λαϊκόν», η 
«Κλινική Γερουλάνου» διέγραψε µια λαµπρή πορεία στα ιατρικά δρώµενα της 
χώρας. Aπόδειξη ότι κατά την περίοδο των 34 αυτών χρόνων νοσήλευσε 
περί τους 17.000 ασθενείς, εκπαίδευσε περί τους 38 Χειρουργούς, ενώ πρα-
γµατοποιήθηκαν περί τις 14.605 εγχειρήσεις. Ιστορική θεωρήθηκε επίσης και 
η φιλανθρωπική της δράση, καθώς ο Μ. Γερουλάνος δώρισε µεγάλες εκτά-
σεις στην περιφέρεια της πόλης των Αθηνών για την εγκατάσταση των προσ-
φύγων της Μικράς Ασίας. Η αποχώρηση του Μ. Γερουλάνου από την ενεργό 
δράση «προκάλεσε» την ίδια χρονιά, την απόφαση της ηγεσίας του 

υπουργείου Εργασίας της εποχής να απαγορέψει την δυνατότητα σε εκείνον 
να συνεχίσει να διατηρεί την ιδιωτική του κλινική. Αποτέλεσµα ήταν η ανάλη-
ψη της κλινικής από τον Νικόλαο Σµπαρούνη-Τρίκορφο και η µετονοµασία 
της σε «Κλινική Σµπαρούνη». Ωστόσο, µια περίπου δεκαετία αργότερα, το 
1952, η επιθυµία του Μ. Γερουλάνου για σύσταση ενός κοινωφελούς ιδρύ-
µατος στο οποίο θα άφηνε το έργο του ως παρακαταθήκη για τις επερχόµε-
νες γενεές, πραγµατοποιήθηκε µε την δηµιουργία του «Γερουλάνειου Ιδρύ-
µατος». Η σύσταση του Ιδρύµατος έγινε µε την δωρεά των κτιρίων της κλι-
νικής από τον Μ. Γερουλάνο, των παρακείµενων οικοπέδων από την σύζυγό 
του Μαργαρίτα και του εξοπλισµού και της βιβλιοθήκης από τον Ν. Σµπαρού-
νη-Τρίκορφο. 
   
   Στο τέλος της πρώτης δεκαετίας δράσης του, το «Γερουλάνειον Ίδρυµα» 
επέκτεινε τις δραστηριότητές του, µε την προσθήκη του άλλοτε «Σανατορίου 
Μπόµπολα» στα Μελίσσια, το 1960. Η δυναµικότητα των δυο ιδρυµάτων αυ-
ξήθηκε σε 380 κλίνες, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ανάπτυξης και λειτουρ-
γίας 5 κλινικών, 9 τµηµάτων και 7 εργαστηρίων συµπεριλαµβανοµένων, 
πέραν των βασικών, δηλαδή της Χειρουργικής και Παθολογικής Κλινικής, και 
άλλων συναφών ειδικοτήτων µεταξύ των οποίων της Καρδιολογίας και της 
Καρδιοχειρουργικής. Στον χώρο της «Κλινικής Σµπαρούνη» του «Γερουλανεί-
ου Ιδρύµατος» δραστηριοποιήθηκε µε την επιστροφή του από την Φιλαδέλ-
φεια των Η.Π.Α., ο «πατέρας» της ελληνικής Καρδιοχειρουργικής, Καθηγητής
Δηµήτριος Λαζαρίδης, ο οποίος εξόπλισε το τµήµα και το Αιµοδυναµικό 
Εργαστήριο και προχώρησε στην διενέργεια µιας σειράς «κλειστών» επεµβά-
σεων καρδιάς. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι, ένας εκ των βοηθών του Κα-
θηγητή υπήρξε την περίοδο εκείνη ως ειδικευόµενος ο µετέπειτα Καθηγητής 
Καρδιοχειρουργικής του Α.Π.Θ., Παναγιώτης Σπανός.      

   Η δράση των κλινικών του «Γερουλανείου Ιδρύµατος» τερµατίστηκε 
–δυστυχώς- το 1970, όταν η πολιτεία προχώρησε σε πλειστηριασµό των 
περιουσιακών τους στοιχείων για χρέη έξι εκατοµµυρίων δραχµών. Σήµερα, 
εξακολουθεί να υφίσταται ως ίδρυµα µε την ελπίδα να αναγεννηθεί, ώστε να 
καταφέρει στο µέλλον όσα οι δηµιουργοί του οραµατίστηκαν. Τα κτίρια της 
κλινικής κατεδαφίστηκαν και στη θέση τους δηµιουργήθηκε από τους περί-
οικους πάρκο αναψυχής. 

Το Γερουλάνειο Ίδρυµα 
στην οδό Χαρ. Τρικούπη 35

Τιµής ένεκεν στον σπουδαίο Χειρουργό και µεγάλο Έλληνα ευπατρίδη 
αναφέρουµε ένα σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα του. 

Το προσωπικό της Κλινικής Γερουλάνου. 
Στην πρώτη σειρά: Κελαϊδίτης, Μπούρµπουλης, Σερδάρης, 

Καπετανόπουλος, Τριχόπουλος, Παπαδηµητρίου (Πάσχα 1926)

Ο Μ. Γερουλάνος 
κατά την αποχώρησή του 
από το Πανεπιστήµιο, 
το 1939

Στη θέση του κατεδαφισθέντος 
Γερουλάνειου Ιδρύµατος
δηµιουργήθηκε από τους 
περίοικους πάρκο αναψυχής

   Ο Μαρίνος Γερουλάνος, Καθηγητής Χειρουργικής και Ακαδηµαϊκός, συγκαταλέ-
γεται ανάµεσα στους κορυφαίους Έλληνες Ιατρούς. Γεννήθηκε το 1867 στην Πά-
τρα, όπου είχαν καταφύγει οι γονείς του µετά τους σεισµούς των Ιονίων νήσων. 
Γενέτειρα του θεωρείται το Ληξούρι της Κεφαλονιάς. Σπούδασε Ιατρική στο 
Πανεπιστήµιο του Μονάχου, απ' όπου και αποφοίτησε το 1892. Το 1902, όντας 
Καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Κιέλου, κλήθηκε από την Βασίλισσα Όλγα για 
να αναλάβει την Διεύθυνση της Α' Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«Ευαγγελισµός» στη θέση του θανόντος Ι. Γαλβάνη. Παράλληλα από το 1911 
δίδασκε ως Τακτικός Καθηγητής της Χειρουργικής Παθολογίας στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών. Το 1917 πολιτεύτηκε και εκλέχθηκε Βουλευτής Κεφαλληνίας. Μετά την 
απόλυσή του από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» το 1916, για πολιτικούς 
λόγους, διαδέχθηκε το 1921 τον Καθ. Θ. Ζαϊµη στην Διεύθυνση της Α' Πανεπι-
στηµιακής Χειρουργικής Κλινικής που ήταν εγκατεστηµένη στο Δηµοτικό 
Νοσοκοµείο «Ελπίς» µέχρι το 1934. Ο Μ. Γερουλάνος αύξησε τη δύναµη της 
Κλινικής από 16 σε 60 κλίνες, ενώ πρόσθεσε σύγχρονο χειρουργείο και µεγάλο 
αµφιθέατρο. Ως Τακτικός Καθηγητής παρέµεινε Διευθυντής της Κλινικής και µετά 
τη µεταφορά της το 1934 στο «Λαϊκό» Νοσοκοµείο, αποχωρώντας το 1939 µε 
την συνταξιοδότηση του. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και 
υπήρξε ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας το 
1929. Επανεκλέχτηκε στη θέση του Προέδρου το 1934 και 1941. Το 1933 
εκλέχτηκε Ακαδηµαϊκός και, έγινε Πρόεδρος της Ακαδηµίας Αθηνών το 1940. Το 
1952, όπως προαναφέρθηκε,  ίδρυσε το «Γερουλάνειον Ίδρυµα». Συµµετείχε 
εθελοντικά σε όλους τους πολέµους από το 1912 έως και το 1945, διοργάνωσε 
και διοίκησε πολλά στρατιωτικά νοσοκοµεία και επέδειξε πλούσια φιλανθρωπική 
δράση. Απεβίωσε το 1960, σε ηλικία 93 ετών. 

   Ο Μ. Γερουλάνος ανήκε στην ηρωική εποχή της χειρουργικής και ήταν από 
εκείνους που εισήγαγαν τη διενέργεια µεγάλων επεµβάσεων όπως γαστρεκτοµές, 
γαστροεντεροαναστοµώσεις, αντιµετώπιση εχινόκοκκων κύστεων, µεταµοσχεύ-
σεις τενόντων, χειρουργική πνευµοθώρακος και άλλων. Ήταν προσωπικός ιατρός 
του Βασιλέα Κωνσταντίνου Α' και του Πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου. Το όνοµα 
του έγινε «θρύλος» και τραγούδι δηµοτικό, «µάνα µου, το'παν οι γιατροί, το'πε κι 
ο Γερουλάνος…», για να εκφραστεί η εµπιστοσύνη του κόσµου στον πρωτοπόρο 
αυτόν χειρουργό της αρχής του προηγούµενου αιώνα.             

Δεύτερη Περίοδος, της «θεµελίωσης» 1958-1966

Μαρίνος Γερουλάνος (1902). 
Κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα

Ο Καθ. Μ. Γερουλάνος στο Αµφιθέατρο 
του Λαϊκού Νοσοκοµείου διδάσκοντας 
το µάθηµα της χειρουργικής στους φοιτητές 

Πρακτικό εγχείρησης
µε ιδιόχειρη γραφή
του Μ. Γερουλάνου
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Δ. Λαζαρίδης

1958-1966
«Γερουλάνειο Ίδρυµα»
Ιδιωτική «Κλινική Σµπαρούνη» 
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ατέστη σαφές από τα έως τώρα γραφόµενα, πως η απαρχή 
Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο 
συνδέεται µε Γενικούς Χειρουργούς, οι οποίοι στα πλαίσια 

της κλινικής τους πρακτικής συµπεριέλαβαν -επιτυχώς, σε κάποιες 
περιπτώσεις- τη διενέργεια καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων. 
Η περίοδος 1959-1966 σηµατοδοτήθηκε από την παρουσία των 
πρώτων ειδικευµένων πια Χειρουργών Καρδιάς, Θώρακα & Αγ-
γείων, οι οποίοι επιστρέφοντας στην Ελλάδα από κέντρα του εξω-
τερικού, ανέλαβαν ενεργό Καρδιοχειρουργική δράση, δηµιουργώ-
ντας έτσι τις προϋποθέσεις βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρε-
σιών. Ο λόγος για τον Καρδιοχειρουργό και µετέπειτα Καθηγητή  
Δηµήτριο Λαζαρίδη, ο οποίος θεωρείται ο βασικός πρωταγωνι-
στής της περιόδου, για τον συνεργάτη του στο «Ιπποκράτειο» 
Νοσοκοµείο Αθηνών Γεώργιο Ανδριτσάκη, καθώς και τον 
Αθανάσιο Οικονοµόπουλο, ο οποίος εντάχθηκε αρχικά στα τµή-
µατα των Καθηγητών Κ. Τούντα και Ν. Καβαζαράκη στο Νοσοκο-
µείο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια, διεύθυνε το τµήµα 
Γενικής Χειρουργικής και Θωρακοχειρουργικής στο «ΚΝΘΒΕ» στην 
Εξοχή Θεσσαλονίκης. 

   Οραµατιστής και πρωτοπόρος, εργατικός και παθιασµένος, ο 
Καθηγητής Δ. Λαζαρίδης, έχοντας ολοκληρώσει πλήρη Καρδιοχει-
ρουργική εκπαίδευση στην Αµερική, στο Νοσοκοµείο «Hahne-
mann» της Φιλαδέλφεια, µε δάσκαλο τον διάσηµο Charles Bailey, 
επέστρεψε στην Ελλάδα το 1958. Αρχικά, συνεργάστηκε µε την 
«Κλινική Σµπαρούνη» που αποτελούσε µέρος του «Γερουλάνειου 
Ιδρύµατος», ενώ από το 1959 ξεκίνησε και στο «Ιπποκράτειο» 
Νοσοκοµείο Αθηνών, σαν συνεργάτης της Προπαιδευτικής Χει-
ρουργικής Κλινικής, που διεύθυνε ο Καθηγητής Κ. Αλιβιζάτος, 
θεµελιώνοντας το πρόγραµµα των επεµβάσεων ανοιχτής καρδιάς. 
Άξιος συµπαραστάτης στα έργα και ηµέρες του Δ. Λαζαρίδη 
υπήρξε αργότερα ο Γ. Ανδριτσάκης, ο πρώτος Έλληνας Καρδιο-
χειρουργός µε Αµερικάνικα Boards Θωρακοχειρουργικής, που 
επέστρεψε στην Ελλάδα το 1962. Σεµνός, υποστηρικτικός και λίαν 
εργατικός, απετέλεσαν µαζί µε τον Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη τους 
εγγυητές επιτυχούς εξέλιξης καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων στο 
«Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο Αθηνών, στα πλαίσια της Προπαιδευ-
τικής Χειρουργικής Κλινικής. Μάλιστα, µε το τέλος της περιόδου 
αυτής, το 1965, η καρδιοχειρουργική δραστηριότητα του εν λόγω 
ιδρύµατος ανεξαρτητοποιήθηκε πλήρως, καθώς δηµιουργήθηκε 
η πρώτη αµιγώς Καρδιοχειρουργική Κλινική στο νέο κτίριο του 
«Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου, µε Διευθυντή τον Δ. Λαζαρίδη 
και Επιµελητή τον Γ. Ανδριτσάκη. 

Κ
ου   Στις απαρχές του 20  αιώνα, η έλλειψη κλινών στα δηµόσια νοσοκοµεία 

της χώρας ώστε να εξασφαλίζεται µια αξιοπρεπής παροχή υπηρεσιών Υγείας 
στους πολίτες, δηµιούργησε την ανάγκη ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών. Ως 
πρώτες ιδιωτικές κλινικές της πρωτεύουσας έχουν καταγραφεί εκείνη του 
Καθ. Γ. Φωκά, του Θ. Παπαϊωάννου στην οδό Πατησίων, καθώς και εκείνη 
των Ασηµακόπουλου και Ταρσούλη. Το 1907, ο Διευθυντής της Χειρουργικής 
Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», Καθ. Μ. Γερουλάνος, αναγνωρί-
ζοντας και βιώνοντας και ο ίδιος τις ελλείψεις του συστήµατος, αποφάσισε 
την ίδρυση δικής του ιδιωτικής κλινικής, µε την επωνυµία «Κλινική Γερουλά-
νου».     

   Η κλινική αναπτύχθηκε το 1907, αρχικά σε οίκηµα της συνοικίας Μακρυ-
γιάννη, στην πλατεία προ της Πύλης του Αδριανού και αποτελούνταν από 
επτά δωµάτια νοσηλείας. Την επιµέλειά της ανέλαβε ο συνεργάτης του Καθ. 
Μ. Γερουλάνου στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Ξενοφών Σερδάρης. Οι 
περαιτέρω αυξηµένες ανάγκες νοσηλείας, όµως, «επέβαλαν» την µετακίνησή 
της σε µεγαλύτερο οίκηµα, όπερ και συνέβη τον Ιούνιο του 1909, σε κτίριο 
επί της οδού Χ. Τρικούπη 35 που είχε εξ αρχής διαρρυθµιστεί ώστε να καλύ-
πτει µια δυναµικότητα της τάξεως των 30 περίπου κλινών. Η έναρξη των 
Βαλκανικών Πολέµων και ο διπλασιασµός σχεδόν του πληθυσµού της χώρας, 
«επέβαλε» εκ νέου επέκταση της κλινικής, η οποία και πραγµατοποιήθηκε µε 
τη χρήση παρακείµενων οικοπέδων της οδού Χ. Τρικούπη και την προσθήκη 

ηνέων πτερύγων στο υπάρχον κτίριο. Την 1  Ιανουαρίου 1924, η νέα, πρότυπη 
ιδιωτική «Κλινική Γερουλάνου», δυναµικότητας 100 κλινών, εγκαινιάστηκε, 
παρουσία σηµαντικών προσωπικοτήτων της χώρας. 
      
   Μέχρι το 1941, όταν και ο Καθηγητής Μ. Γερουλάνος συνταξιοδοτήθηκε 
από την Διεύθυνση της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείο «Λαϊκόν», η 
«Κλινική Γερουλάνου» διέγραψε µια λαµπρή πορεία στα ιατρικά δρώµενα της 
χώρας. Aπόδειξη ότι κατά την περίοδο των 34 αυτών χρόνων νοσήλευσε 
περί τους 17.000 ασθενείς, εκπαίδευσε περί τους 38 Χειρουργούς, ενώ πρα-
γµατοποιήθηκαν περί τις 14.605 εγχειρήσεις. Ιστορική θεωρήθηκε επίσης και 
η φιλανθρωπική της δράση, καθώς ο Μ. Γερουλάνος δώρισε µεγάλες εκτά-
σεις στην περιφέρεια της πόλης των Αθηνών για την εγκατάσταση των προσ-
φύγων της Μικράς Ασίας. Η αποχώρηση του Μ. Γερουλάνου από την ενεργό 
δράση «προκάλεσε» την ίδια χρονιά, την απόφαση της ηγεσίας του 

υπουργείου Εργασίας της εποχής να απαγορέψει την δυνατότητα σε εκείνον 
να συνεχίσει να διατηρεί την ιδιωτική του κλινική. Αποτέλεσµα ήταν η ανάλη-
ψη της κλινικής από τον Νικόλαο Σµπαρούνη-Τρίκορφο και η µετονοµασία 
της σε «Κλινική Σµπαρούνη». Ωστόσο, µια περίπου δεκαετία αργότερα, το 
1952, η επιθυµία του Μ. Γερουλάνου για σύσταση ενός κοινωφελούς ιδρύ-
µατος στο οποίο θα άφηνε το έργο του ως παρακαταθήκη για τις επερχόµε-
νες γενεές, πραγµατοποιήθηκε µε την δηµιουργία του «Γερουλάνειου Ιδρύ-
µατος». Η σύσταση του Ιδρύµατος έγινε µε την δωρεά των κτιρίων της κλι-
νικής από τον Μ. Γερουλάνο, των παρακείµενων οικοπέδων από την σύζυγό 
του Μαργαρίτα και του εξοπλισµού και της βιβλιοθήκης από τον Ν. Σµπαρού-
νη-Τρίκορφο. 
   
   Στο τέλος της πρώτης δεκαετίας δράσης του, το «Γερουλάνειον Ίδρυµα» 
επέκτεινε τις δραστηριότητές του, µε την προσθήκη του άλλοτε «Σανατορίου 
Μπόµπολα» στα Μελίσσια, το 1960. Η δυναµικότητα των δυο ιδρυµάτων αυ-
ξήθηκε σε 380 κλίνες, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ανάπτυξης και λειτουρ-
γίας 5 κλινικών, 9 τµηµάτων και 7 εργαστηρίων συµπεριλαµβανοµένων, 
πέραν των βασικών, δηλαδή της Χειρουργικής και Παθολογικής Κλινικής, και 
άλλων συναφών ειδικοτήτων µεταξύ των οποίων της Καρδιολογίας και της 
Καρδιοχειρουργικής. Στον χώρο της «Κλινικής Σµπαρούνη» του «Γερουλανεί-
ου Ιδρύµατος» δραστηριοποιήθηκε µε την επιστροφή του από την Φιλαδέλ-
φεια των Η.Π.Α., ο «πατέρας» της ελληνικής Καρδιοχειρουργικής, Καθηγητής
Δηµήτριος Λαζαρίδης, ο οποίος εξόπλισε το τµήµα και το Αιµοδυναµικό 
Εργαστήριο και προχώρησε στην διενέργεια µιας σειράς «κλειστών» επεµβά-
σεων καρδιάς. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι, ένας εκ των βοηθών του Κα-
θηγητή υπήρξε την περίοδο εκείνη ως ειδικευόµενος ο µετέπειτα Καθηγητής 
Καρδιοχειρουργικής του Α.Π.Θ., Παναγιώτης Σπανός.      

   Η δράση των κλινικών του «Γερουλανείου Ιδρύµατος» τερµατίστηκε 
–δυστυχώς- το 1970, όταν η πολιτεία προχώρησε σε πλειστηριασµό των 
περιουσιακών τους στοιχείων για χρέη έξι εκατοµµυρίων δραχµών. Σήµερα, 
εξακολουθεί να υφίσταται ως ίδρυµα µε την ελπίδα να αναγεννηθεί, ώστε να 
καταφέρει στο µέλλον όσα οι δηµιουργοί του οραµατίστηκαν. Τα κτίρια της 
κλινικής κατεδαφίστηκαν και στη θέση τους δηµιουργήθηκε από τους περί-
οικους πάρκο αναψυχής. 

Το Γερουλάνειο Ίδρυµα 
στην οδό Χαρ. Τρικούπη 35

Τιµής ένεκεν στον σπουδαίο Χειρουργό και µεγάλο Έλληνα ευπατρίδη 
αναφέρουµε ένα σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα του. 

Το προσωπικό της Κλινικής Γερουλάνου. 
Στην πρώτη σειρά: Κελαϊδίτης, Μπούρµπουλης, Σερδάρης, 

Καπετανόπουλος, Τριχόπουλος, Παπαδηµητρίου (Πάσχα 1926)

Ο Μ. Γερουλάνος 
κατά την αποχώρησή του 
από το Πανεπιστήµιο, 
το 1939

Στη θέση του κατεδαφισθέντος 
Γερουλάνειου Ιδρύµατος
δηµιουργήθηκε από τους 
περίοικους πάρκο αναψυχής

   Ο Μαρίνος Γερουλάνος, Καθηγητής Χειρουργικής και Ακαδηµαϊκός, συγκαταλέ-
γεται ανάµεσα στους κορυφαίους Έλληνες Ιατρούς. Γεννήθηκε το 1867 στην Πά-
τρα, όπου είχαν καταφύγει οι γονείς του µετά τους σεισµούς των Ιονίων νήσων. 
Γενέτειρα του θεωρείται το Ληξούρι της Κεφαλονιάς. Σπούδασε Ιατρική στο 
Πανεπιστήµιο του Μονάχου, απ' όπου και αποφοίτησε το 1892. Το 1902, όντας 
Καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Κιέλου, κλήθηκε από την Βασίλισσα Όλγα για 
να αναλάβει την Διεύθυνση της Α' Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«Ευαγγελισµός» στη θέση του θανόντος Ι. Γαλβάνη. Παράλληλα από το 1911 
δίδασκε ως Τακτικός Καθηγητής της Χειρουργικής Παθολογίας στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών. Το 1917 πολιτεύτηκε και εκλέχθηκε Βουλευτής Κεφαλληνίας. Μετά την 
απόλυσή του από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» το 1916, για πολιτικούς 
λόγους, διαδέχθηκε το 1921 τον Καθ. Θ. Ζαϊµη στην Διεύθυνση της Α' Πανεπι-
στηµιακής Χειρουργικής Κλινικής που ήταν εγκατεστηµένη στο Δηµοτικό 
Νοσοκοµείο «Ελπίς» µέχρι το 1934. Ο Μ. Γερουλάνος αύξησε τη δύναµη της 
Κλινικής από 16 σε 60 κλίνες, ενώ πρόσθεσε σύγχρονο χειρουργείο και µεγάλο 
αµφιθέατρο. Ως Τακτικός Καθηγητής παρέµεινε Διευθυντής της Κλινικής και µετά 
τη µεταφορά της το 1934 στο «Λαϊκό» Νοσοκοµείο, αποχωρώντας το 1939 µε 
την συνταξιοδότηση του. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και 
υπήρξε ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας το 
1929. Επανεκλέχτηκε στη θέση του Προέδρου το 1934 και 1941. Το 1933 
εκλέχτηκε Ακαδηµαϊκός και, έγινε Πρόεδρος της Ακαδηµίας Αθηνών το 1940. Το 
1952, όπως προαναφέρθηκε,  ίδρυσε το «Γερουλάνειον Ίδρυµα». Συµµετείχε 
εθελοντικά σε όλους τους πολέµους από το 1912 έως και το 1945, διοργάνωσε 
και διοίκησε πολλά στρατιωτικά νοσοκοµεία και επέδειξε πλούσια φιλανθρωπική 
δράση. Απεβίωσε το 1960, σε ηλικία 93 ετών. 

   Ο Μ. Γερουλάνος ανήκε στην ηρωική εποχή της χειρουργικής και ήταν από 
εκείνους που εισήγαγαν τη διενέργεια µεγάλων επεµβάσεων όπως γαστρεκτοµές, 
γαστροεντεροαναστοµώσεις, αντιµετώπιση εχινόκοκκων κύστεων, µεταµοσχεύ-
σεις τενόντων, χειρουργική πνευµοθώρακος και άλλων. Ήταν προσωπικός ιατρός 
του Βασιλέα Κωνσταντίνου Α' και του Πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου. Το όνοµα 
του έγινε «θρύλος» και τραγούδι δηµοτικό, «µάνα µου, το'παν οι γιατροί, το'πε κι 
ο Γερουλάνος…», για να εκφραστεί η εµπιστοσύνη του κόσµου στον πρωτοπόρο 
αυτόν χειρουργό της αρχής του προηγούµενου αιώνα.             

Δεύτερη Περίοδος, της «θεµελίωσης» 1958-1966

Μαρίνος Γερουλάνος (1902). 
Κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα

Ο Καθ. Μ. Γερουλάνος στο Αµφιθέατρο 
του Λαϊκού Νοσοκοµείου διδάσκοντας 
το µάθηµα της χειρουργικής στους φοιτητές 

Πρακτικό εγχείρησης
µε ιδιόχειρη γραφή
του Μ. Γερουλάνου
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   Στην βιβλιογραφία της περιόδου ανήκει µια σειρά ανακοινώσε-
ων για περιπτώσεις κλειστών επεµβάσεων, τις οποίες πραγµατο-
ποίησε ο Δ. Λαζαρίδης στην «Κλινική Σµπαρούνη» και το «Ιππο-
κράτειο» Νοσοκοµείο, την διετία 1958-1960. Η πρώτη ανακοίνω-
ση κλινικού έργου στο εν λόγω ίδρυµα, αφορούσε στην επανεγ-
χείρηση µιτροειδούς βαλβίδας σε γυναίκα 28 ετών, που πραγµα-
τοποιήθηκε στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, µε δεξιά προσπέλαση, 
είσοδο στο αριστερό κόλπο δια της µεσοκολπικής αύλακας και δα-
κτυλική βαλβιδοτοµή κατά Bailey. Η µέθοδος είχε το πλεονέκτηµα 
ότι απέφευγε τις συµφύσεις της πρώτης προσπέλασης από το αρι-
στερό ωτίο, ενώ ταυτόχρονα µείωνε τις δυσκολίες και τις επιπλο-
κές. Το εν λόγω περιστατικό παρουσιάστηκε µε τον τίτλο «Υπο-
τροπή στενώσεως της µιτροειδούς αιµοδυναµικώς ελεχθείσα 
και επαναχειρουργηθείσα δια της δεξιάς οδού κατά Bailey» 
(Ελληνική Χειρουργική, 6: 868-875, 1959), υπό τους συγγραφείς Δ. Λαζα-
ρίδη, Δ. Λεκό, Χ. Αραβανή και Δ. Πιτσίνη. Ακολούθησε εκτενής 
συζήτηση µε τον Ν. Οικονόµο, σύµφωνα µε τα πρακτικά, να παρατηρεί, «…Δεν 
υπάρχει αµφιβολία ότι η εκ δεξιών προσπέλασις ευρίσκει την κατ' εξοχήν καλήν 
ένδειξιν επί περιπτώσεων επανεπεµβάσεως... Εκτός αυτής, διαθέτοµεν σήµερον 
και την διπλήν οδόν προσπελάσεως της µιτροειδούς συγχρόνως δια της 
αριστεράς κοιλίας και του αριστερού κόλπου. Την τεχνικήν ταύτην έχω 
επανειληµµένως χρησιµοποιήσει µε άριστα αποτελέσµατα, δι' ό και την 
προτιµώ…». Με την σειρά του, ο Π. Μίχας από το Νοσοκοµείο «Λαϊκό» 
αναφέρθηκε επίσης στην εµπειρία του, παρατηρώντας, «…εκ της προσωπικής 
µου πείρας βασιζοµένης εις ολίγας εκατοντάδες περιπτώσεων εγχειρήσεων επί 
στενώσεως της µιτροειδούς, είχον την ευκαιρία να επανεγχειρήσω ολίγας 
περιπτώσεις άλλας δια του αριστερού και εις άλλας δια του δεξιού 
ηµιθωρακίου…πιστεύω ότι το επιτυχές αποτέλεσµα είναι συνυφασµένον µε την 
εµπειρίαν και την ικανότητα του χειρουργού ανεξαρτήτως οδού προσπελάσεως 
της βαλβίδος». Τέλος, ο Α. Ρωµάνος, µε αφορµή την παρουσίαση, περιέγραψε 
µε τη σειρά του, δική του περίπτωση ασθενή, λέγοντας, «…ας µου επιτραπεί να 
επιδείξω ασθενή τον οποίο εχειρούργησα προ 20µήνου και πλέον 
(04/06/1957) δια νόθον υποτροπήν στενώσεως της µιτροειδούς δια αριστεράς 
θωρακοτοµής και δια του αριστερού κόλπου µε άριστον αποτέλεσµα». 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Τα υποστηριχθέντα στη συνεδρίαση εκείνη από τον Δ. Λαζαρίδη 
για τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου, επιβεβαιώθηκαν και από άλλη 
µεταγενέστερη ανακοίνωση του ιδίου, µια δεκαετία αργότερα, στη 
συνεδρία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που έλαβε χώρα 
στις 14/01/1969. Ο Δ. Λαζαρίδης παρουσίασε τότε, «Σκέψεις 
επί της εγχειρητικής θεραπείας της στενώσεως της µιτροειδούς 
βαλβίδος βάσει των αποτελεσµάτων µιας δεκαετίας», υπό τους 
Δ. Λαζαρίδη, Δ. Αυγουστάκη, Χ. Αραβανή, Δ. Λεκό, Δ. Αθανασιάδη 
και Γ. Μιχαηλίδη (Πρακτικά Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Συνεδρία 14 
Ιανουαρίου 1969). Η εργασία αναφέρονταν σε περιπτώσεις 55 ασθενών, οι 
οποίοι υποβλήθηκαν σε βαλβιδοτοµή της επανεστενωθείσης µιτροειδούς µε την 
εν λόγω προσπέλαση, παρουσιάζοντας θνητότητα µόλις 2%, µετεγχειρητικά 
εµβολικά επεισόδια 4% και κλινικά µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα χαρακτηρι-
ζόµενα ως εξαίρετα σε 23 εκ των ασθενών και ικανοποιητικά σε 15 εξ αυτών. 

   Ενδιαφέρουσα, επίσης, είναι η ανακοίνωση στην Ελληνική Καρ-
διολογική Εταιρεία, της αντιµετώπισης δύο ασθενών, ηλικίας 12 
και 16 ετών, µε στένωση της µιτροειδούς βαλβίδας, µε τίτλο «Επί 
της χειρουργικής θεραπείας της στενώσεως της µιτροειδούς 
των παίδων», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Δ. Αυγουστάκη, Γ. Πιπιλή και 
Γ. Μιχαηλίδη (Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, 1959).

   Σε άλλη ανακοίνωση που πραγµατοποιήθηκε στην Ελληνική Χει-
ρουργική Εταιρεία το 1959, οι συγγραφείς Δ. Λαζαρίδης, Ι. Νιχο-
γιαννόπουλος και Π. Σµπαρούνης, παρουσίασαν την «Περίπτωσις 
τετραλογίας του Fallot χειρουργηθείσα κατά την µέθοδον Brock»  
(Ελληνική Χειρουργική, 6:729-735, 1959). Η µέθοδος αυτή βασίζονταν στη 
συντηρητική εκτοµή τµηµάτων του αποφράσσοντος τον χώρο εκροής της δεξιάς 
κοιλίας µυϊκού ιστού, έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερη αιµάτωση των 
πνευµόνων χωρίς αναστοµωτική επέµβαση. 

Προεγχειρητικά και µετεγχειρητικά δεδοµένα µετά βαλβιδοτοµή µιτροειδούς 
κατά Bailey (Δ. Λαζαρίδης 1959)

Από την «Κλινική Σµπαρούνη», χώρο αρχικής δραστηριοποίησης 
του Δ. Λαζαρίδη, οι συγγραφείς Δ. Λαζαρίδης και Χ. Σµπαρούνης 
παρουσίασαν στην ίδια συνεδρία, την εµπειρία τους επί της 
«Χειρουργικής θεραπείας των αθηροσκληρωτικής αιτιολογίας 
αποφρακτικών αρτηριϊτιδων», εργασία που αφορούσε 5 περι-
πτώσεις ασθενών και η οποία δηµοσιεύτηκε στα πρακτικά του 
ΙΙ Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής το 1960. Σε αυτή περιγρά-
φεται η τεχνική θροµβοενδαρτηριεκτοµής κατά Wiley στις αορτολαγόνιες και 
µηροϊγνυακές αθηροσκληρωτικές αποφράξεις. Το υλικό της µελέτης, εµπλουτι-
σµένο µε περισσότερες περιπτώσεις, απετέλεσε αντικείµενο διδακτορικής 
διατριβής του Χ. Σµπαρούνη επί του συγκεκριµένου θέµατος. 

 
   Μια σειρά άλλων δηµοσιεύσεων του Δ. Λαζαρίδη, που αφορού-
σαν κλειστές επεµβάσεις, είχε ως αφετηρία την «Περίπτωσις 
συνδρόµου αποφράξεως της άνω κοίλης φλεβός επιτυχώς χει-
ρουργηθείσα», υπό τους Δ. Λαζαρίδη και Π. Βασιλικό (Ελληνική Χει-

ρουργική, 7: 560-565, 1960),   η οποία και πραγµατεύονταν την αντιµε-
µετώπιση του συνδρόµου σε ασθενή 53 ετών, µε χρησιµοποίηση 
της διευρυσµένης πρόσθιας σφαγίτιδας φλέβας που κατασπάστη-
κε και αναστοµώθηκε κεντρικότερα από το κώλυµα στον δεξιό 
κόλπο. Φαίνεται ότι, η επιλογή της συγκεκριµένης τεχνικής ήταν η πλέον 
ενδεδειγµένη, γεγονός που επιβεβαίωσαν, στη διάρκεια της συζήτησης που 
ακολούθησε στην παρουσίαση του περιστατικού  στη Χειρουργική Εταιρεία, οι 
Ν. Οικονόµος και Ε. Κατσαράς, οι οποίοι είχαν αρνητική εµπειρία από χρήση 
πλαστικών µοσχευµάτων Dacron σε ανάλογες περιπτώσεις, καθώς η χρήση των 
τελευταίων στην φλεβική κυκλοφορία οδηγούσε σε απόφραξη τους µετά από 
σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ακολούθησε η περίπτωση «Αρτηριοφλε-
βική επικοινωνία αριστεράς στεφανιαίας αρτηρίας δεξιάς 
κοιλίας χειρουργηθείσα (Επίδειξις ασθενούς)», υπό τους Δ. 
Λαζαρίδη και Α. Παπαϊωάννου (Πρακτικά Ελλην. Χειρουργ. Εταιρείας, Συνεδρία 

14-1-61), η οποία αφορούσε σε βρέφος ηλικίας δεκατεσσάρων 
µηνών, που µετά από πλήρη αγγειογραφική µελέτη για την 
ταυτοποίηση της επικοινωνίας, αντιµετωπίστηκε επιτυχώς 
χειρουργικά µε απολίνωση του συριγγίου. Η εν λόγω περίπτωση 
δηµοσιεύτηκε αργότερα και στα πρακτικά του IV Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Χειρουργικής. Στις 14/11/1961, ο Δ. Λαζαρίδης 
παρουσίασε τα πρώτα 150 περιστατικά αντιµετώπισης στένωσης 
µιτροειδούς βαλβίδας µε κλειστή επέµβαση, σε εργασία µε τίτλο 
«Αποτελέσµατα της χειρουργικής θεραπείας της στενώσεως της 
µιτροειδούς βαλβίδος δια της δεξιάς προσπελάσεως, επί τη βάση 
150 περιπτώσεων», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Αυλάµη, Κ. Αλιβι-
ζάτο, Γ. Μιχαηλίδη, Δ. Αυγουστάκη, Χ. Αραβανή, Δ. Λεκό, Α. Παπα-
δόπουλο, Ε. Βορίδη και Μ. Φιλιππάκη (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής 
Εταιρείας). Η διεγχειρητική θνητότητα αναφέρονταν ως 4,7%, ενώ υπήρξε 
εξαφάνιση του φυσήµατος στο 35% των περιπτώσεων. Το υλικό της εργασίας 
αυτής αποτέλεσε και το θέµα της διατριβής του τότε βοηθού της κλινικής Μ. 
Φιλιππάκη, που υποβλήθηκε στη σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 
βαθµολογήθηκε µε το βαθµό Άριστα. 

Αρτηριοφλεβικό συρίγγιο. Φωτογραφία ληφθείσα 
κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως. «Ο διηυρυσµένος 
και ελικοειδώς διήκων προς την κορυφήν της καρδίας 
πρόσθιος κατιών στεφανιαίος κλάδος, απεικονίζεται 
ευκρινώς, ως επίσης, και η ηλλοιωµένη µοίρα 
του µυοκαρδίου (λευκάζουσα περιοχή),διά της 
οποίας ούτος εκβάλλει εντός της δεξιάς κοιλίας»
(Δ. Λαζαρίδης, 1961)

 Στην Τετραλογία του Fallot εφαρµόζονταν την περίοδο εκείνη διεθνώς τρεις 
ανακουφιστικές µέθοδοι: η κλασσική εγχείρηση Blalock – Taussig, η εγχείρηση 
Potts και η εγχείρηση Brock, ενώ άρχισε εφαρµοζόµενη η πλήρης διόρθωση της 
συγγενούς διαµαρτίας από τους Kirklin και Lillehei, που είχαν οργανωθεί καλά από 
απόψεως υποστήριξης εξωσωµατικής κυκλοφορίας, έχοντας ωστόσο 
θνητότητα 39,3% σε 122 περιστατικά. Η θνητότητα στις άλλες περιπτώσεις ήταν 
19% στην εγχείρηση Blalock  σε 1457 περιστατικά, 17% στην εγχείρηση Potts σε 
515 περιστατικά και 26% στην εγχείρηση Βrock σε µόλις 67 περιστατικά. Ο C. 
Bailey, δάσκαλος του Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη, ήταν θιασώτης της εγχείρησης Brock, 
διότι είχε µια σειρά πλεονεκτηµάτων έναντι της κλασσικής αναστoµωτικής επέµ-
βασης Blalock – Taussig. Αυτά ήταν η αποφυγή της ανάπτυξης αρτηριοσκληρωτικής 
αρτηριίτιδος στα πνευµονικά αγγεία, η αποφυγή επιβάρυνσης της αριστερής 
κοιλίας, η καλύτερη επιτυγχανόµενη µερική οξυγόνωση του αίµατος του ασθενούς, 
η αποφυγή όποιων µελλοντικών θροµβώσεων της αναστοµωτικής επέµβασης, 
συχνή σε ένα ποσοστό 10% και τέλος, η αποφυγή της πνευµονεκτοµής, σε 
επαεγχείρηση ολικής διόρθωσης, όταν στην εγχείρηση Blalock – Taussig η 
αναστόµωση της υποκλειδίου αρτηρίας προς την πνευµονική ήταν τελικοτελική. 
Ο Δ. Λαζαρίδης εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη µέθοδο Brock, σε 
αντίθεση µε τους Καραγεώργη και Τούντα που ήταν υποστηρικτές του κλασσικού 
Blalock – Taussig shunt.

Δεύτερη Περίοδος, της «θεµελίωσης» 1958-1966

«Σχηµατική απεικόνισις
των εκτελεσθεισών διά 
την παράκαµψιν του 
κωλύµατος, φλεβικών 
αναστοµώσεων. 
Η προσθία σφαγίτις
απεδόθη ευρυτέρα»
(Δ. Λαζαρίδης, 1960)
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   Στην βιβλιογραφία της περιόδου ανήκει µια σειρά ανακοινώσε-
ων για περιπτώσεις κλειστών επεµβάσεων, τις οποίες πραγµατο-
ποίησε ο Δ. Λαζαρίδης στην «Κλινική Σµπαρούνη» και το «Ιππο-
κράτειο» Νοσοκοµείο, την διετία 1958-1960. Η πρώτη ανακοίνω-
ση κλινικού έργου στο εν λόγω ίδρυµα, αφορούσε στην επανεγ-
χείρηση µιτροειδούς βαλβίδας σε γυναίκα 28 ετών, που πραγµα-
τοποιήθηκε στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, µε δεξιά προσπέλαση, 
είσοδο στο αριστερό κόλπο δια της µεσοκολπικής αύλακας και δα-
κτυλική βαλβιδοτοµή κατά Bailey. Η µέθοδος είχε το πλεονέκτηµα 
ότι απέφευγε τις συµφύσεις της πρώτης προσπέλασης από το αρι-
στερό ωτίο, ενώ ταυτόχρονα µείωνε τις δυσκολίες και τις επιπλο-
κές. Το εν λόγω περιστατικό παρουσιάστηκε µε τον τίτλο «Υπο-
τροπή στενώσεως της µιτροειδούς αιµοδυναµικώς ελεχθείσα 
και επαναχειρουργηθείσα δια της δεξιάς οδού κατά Bailey» 
(Ελληνική Χειρουργική, 6: 868-875, 1959), υπό τους συγγραφείς Δ. Λαζα-
ρίδη, Δ. Λεκό, Χ. Αραβανή και Δ. Πιτσίνη. Ακολούθησε εκτενής 
συζήτηση µε τον Ν. Οικονόµο, σύµφωνα µε τα πρακτικά, να παρατηρεί, «…Δεν 
υπάρχει αµφιβολία ότι η εκ δεξιών προσπέλασις ευρίσκει την κατ' εξοχήν καλήν 
ένδειξιν επί περιπτώσεων επανεπεµβάσεως... Εκτός αυτής, διαθέτοµεν σήµερον 
και την διπλήν οδόν προσπελάσεως της µιτροειδούς συγχρόνως δια της 
αριστεράς κοιλίας και του αριστερού κόλπου. Την τεχνικήν ταύτην έχω 
επανειληµµένως χρησιµοποιήσει µε άριστα αποτελέσµατα, δι' ό και την 
προτιµώ…». Με την σειρά του, ο Π. Μίχας από το Νοσοκοµείο «Λαϊκό» 
αναφέρθηκε επίσης στην εµπειρία του, παρατηρώντας, «…εκ της προσωπικής 
µου πείρας βασιζοµένης εις ολίγας εκατοντάδες περιπτώσεων εγχειρήσεων επί 
στενώσεως της µιτροειδούς, είχον την ευκαιρία να επανεγχειρήσω ολίγας 
περιπτώσεις άλλας δια του αριστερού και εις άλλας δια του δεξιού 
ηµιθωρακίου…πιστεύω ότι το επιτυχές αποτέλεσµα είναι συνυφασµένον µε την 
εµπειρίαν και την ικανότητα του χειρουργού ανεξαρτήτως οδού προσπελάσεως 
της βαλβίδος». Τέλος, ο Α. Ρωµάνος, µε αφορµή την παρουσίαση, περιέγραψε 
µε τη σειρά του, δική του περίπτωση ασθενή, λέγοντας, «…ας µου επιτραπεί να 
επιδείξω ασθενή τον οποίο εχειρούργησα προ 20µήνου και πλέον 
(04/06/1957) δια νόθον υποτροπήν στενώσεως της µιτροειδούς δια αριστεράς 
θωρακοτοµής και δια του αριστερού κόλπου µε άριστον αποτέλεσµα». 
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   Τα υποστηριχθέντα στη συνεδρίαση εκείνη από τον Δ. Λαζαρίδη 
για τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου, επιβεβαιώθηκαν και από άλλη 
µεταγενέστερη ανακοίνωση του ιδίου, µια δεκαετία αργότερα, στη 
συνεδρία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που έλαβε χώρα 
στις 14/01/1969. Ο Δ. Λαζαρίδης παρουσίασε τότε, «Σκέψεις 
επί της εγχειρητικής θεραπείας της στενώσεως της µιτροειδούς 
βαλβίδος βάσει των αποτελεσµάτων µιας δεκαετίας», υπό τους 
Δ. Λαζαρίδη, Δ. Αυγουστάκη, Χ. Αραβανή, Δ. Λεκό, Δ. Αθανασιάδη 
και Γ. Μιχαηλίδη (Πρακτικά Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Συνεδρία 14 
Ιανουαρίου 1969). Η εργασία αναφέρονταν σε περιπτώσεις 55 ασθενών, οι 
οποίοι υποβλήθηκαν σε βαλβιδοτοµή της επανεστενωθείσης µιτροειδούς µε την 
εν λόγω προσπέλαση, παρουσιάζοντας θνητότητα µόλις 2%, µετεγχειρητικά 
εµβολικά επεισόδια 4% και κλινικά µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα χαρακτηρι-
ζόµενα ως εξαίρετα σε 23 εκ των ασθενών και ικανοποιητικά σε 15 εξ αυτών. 

   Ενδιαφέρουσα, επίσης, είναι η ανακοίνωση στην Ελληνική Καρ-
διολογική Εταιρεία, της αντιµετώπισης δύο ασθενών, ηλικίας 12 
και 16 ετών, µε στένωση της µιτροειδούς βαλβίδας, µε τίτλο «Επί 
της χειρουργικής θεραπείας της στενώσεως της µιτροειδούς 
των παίδων», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Δ. Αυγουστάκη, Γ. Πιπιλή και 
Γ. Μιχαηλίδη (Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, 1959).

   Σε άλλη ανακοίνωση που πραγµατοποιήθηκε στην Ελληνική Χει-
ρουργική Εταιρεία το 1959, οι συγγραφείς Δ. Λαζαρίδης, Ι. Νιχο-
γιαννόπουλος και Π. Σµπαρούνης, παρουσίασαν την «Περίπτωσις 
τετραλογίας του Fallot χειρουργηθείσα κατά την µέθοδον Brock»  
(Ελληνική Χειρουργική, 6:729-735, 1959). Η µέθοδος αυτή βασίζονταν στη 
συντηρητική εκτοµή τµηµάτων του αποφράσσοντος τον χώρο εκροής της δεξιάς 
κοιλίας µυϊκού ιστού, έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερη αιµάτωση των 
πνευµόνων χωρίς αναστοµωτική επέµβαση. 

Προεγχειρητικά και µετεγχειρητικά δεδοµένα µετά βαλβιδοτοµή µιτροειδούς 
κατά Bailey (Δ. Λαζαρίδης 1959)

Από την «Κλινική Σµπαρούνη», χώρο αρχικής δραστηριοποίησης 
του Δ. Λαζαρίδη, οι συγγραφείς Δ. Λαζαρίδης και Χ. Σµπαρούνης 
παρουσίασαν στην ίδια συνεδρία, την εµπειρία τους επί της 
«Χειρουργικής θεραπείας των αθηροσκληρωτικής αιτιολογίας 
αποφρακτικών αρτηριϊτιδων», εργασία που αφορούσε 5 περι-
πτώσεις ασθενών και η οποία δηµοσιεύτηκε στα πρακτικά του 
ΙΙ Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής το 1960. Σε αυτή περιγρά-
φεται η τεχνική θροµβοενδαρτηριεκτοµής κατά Wiley στις αορτολαγόνιες και 
µηροϊγνυακές αθηροσκληρωτικές αποφράξεις. Το υλικό της µελέτης, εµπλουτι-
σµένο µε περισσότερες περιπτώσεις, απετέλεσε αντικείµενο διδακτορικής 
διατριβής του Χ. Σµπαρούνη επί του συγκεκριµένου θέµατος. 

 
   Μια σειρά άλλων δηµοσιεύσεων του Δ. Λαζαρίδη, που αφορού-
σαν κλειστές επεµβάσεις, είχε ως αφετηρία την «Περίπτωσις 
συνδρόµου αποφράξεως της άνω κοίλης φλεβός επιτυχώς χει-
ρουργηθείσα», υπό τους Δ. Λαζαρίδη και Π. Βασιλικό (Ελληνική Χει-

ρουργική, 7: 560-565, 1960),   η οποία και πραγµατεύονταν την αντιµε-
µετώπιση του συνδρόµου σε ασθενή 53 ετών, µε χρησιµοποίηση 
της διευρυσµένης πρόσθιας σφαγίτιδας φλέβας που κατασπάστη-
κε και αναστοµώθηκε κεντρικότερα από το κώλυµα στον δεξιό 
κόλπο. Φαίνεται ότι, η επιλογή της συγκεκριµένης τεχνικής ήταν η πλέον 
ενδεδειγµένη, γεγονός που επιβεβαίωσαν, στη διάρκεια της συζήτησης που 
ακολούθησε στην παρουσίαση του περιστατικού  στη Χειρουργική Εταιρεία, οι 
Ν. Οικονόµος και Ε. Κατσαράς, οι οποίοι είχαν αρνητική εµπειρία από χρήση 
πλαστικών µοσχευµάτων Dacron σε ανάλογες περιπτώσεις, καθώς η χρήση των 
τελευταίων στην φλεβική κυκλοφορία οδηγούσε σε απόφραξη τους µετά από 
σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ακολούθησε η περίπτωση «Αρτηριοφλε-
βική επικοινωνία αριστεράς στεφανιαίας αρτηρίας δεξιάς 
κοιλίας χειρουργηθείσα (Επίδειξις ασθενούς)», υπό τους Δ. 
Λαζαρίδη και Α. Παπαϊωάννου (Πρακτικά Ελλην. Χειρουργ. Εταιρείας, Συνεδρία 

14-1-61), η οποία αφορούσε σε βρέφος ηλικίας δεκατεσσάρων 
µηνών, που µετά από πλήρη αγγειογραφική µελέτη για την 
ταυτοποίηση της επικοινωνίας, αντιµετωπίστηκε επιτυχώς 
χειρουργικά µε απολίνωση του συριγγίου. Η εν λόγω περίπτωση 
δηµοσιεύτηκε αργότερα και στα πρακτικά του IV Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Χειρουργικής. Στις 14/11/1961, ο Δ. Λαζαρίδης 
παρουσίασε τα πρώτα 150 περιστατικά αντιµετώπισης στένωσης 
µιτροειδούς βαλβίδας µε κλειστή επέµβαση, σε εργασία µε τίτλο 
«Αποτελέσµατα της χειρουργικής θεραπείας της στενώσεως της 
µιτροειδούς βαλβίδος δια της δεξιάς προσπελάσεως, επί τη βάση 
150 περιπτώσεων», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Αυλάµη, Κ. Αλιβι-
ζάτο, Γ. Μιχαηλίδη, Δ. Αυγουστάκη, Χ. Αραβανή, Δ. Λεκό, Α. Παπα-
δόπουλο, Ε. Βορίδη και Μ. Φιλιππάκη (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής 
Εταιρείας). Η διεγχειρητική θνητότητα αναφέρονταν ως 4,7%, ενώ υπήρξε 
εξαφάνιση του φυσήµατος στο 35% των περιπτώσεων. Το υλικό της εργασίας 
αυτής αποτέλεσε και το θέµα της διατριβής του τότε βοηθού της κλινικής Μ. 
Φιλιππάκη, που υποβλήθηκε στη σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 
βαθµολογήθηκε µε το βαθµό Άριστα. 

Αρτηριοφλεβικό συρίγγιο. Φωτογραφία ληφθείσα 
κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως. «Ο διηυρυσµένος 
και ελικοειδώς διήκων προς την κορυφήν της καρδίας 
πρόσθιος κατιών στεφανιαίος κλάδος, απεικονίζεται 
ευκρινώς, ως επίσης, και η ηλλοιωµένη µοίρα 
του µυοκαρδίου (λευκάζουσα περιοχή),διά της 
οποίας ούτος εκβάλλει εντός της δεξιάς κοιλίας»
(Δ. Λαζαρίδης, 1961)

 Στην Τετραλογία του Fallot εφαρµόζονταν την περίοδο εκείνη διεθνώς τρεις 
ανακουφιστικές µέθοδοι: η κλασσική εγχείρηση Blalock – Taussig, η εγχείρηση 
Potts και η εγχείρηση Brock, ενώ άρχισε εφαρµοζόµενη η πλήρης διόρθωση της 
συγγενούς διαµαρτίας από τους Kirklin και Lillehei, που είχαν οργανωθεί καλά από 
απόψεως υποστήριξης εξωσωµατικής κυκλοφορίας, έχοντας ωστόσο 
θνητότητα 39,3% σε 122 περιστατικά. Η θνητότητα στις άλλες περιπτώσεις ήταν 
19% στην εγχείρηση Blalock  σε 1457 περιστατικά, 17% στην εγχείρηση Potts σε 
515 περιστατικά και 26% στην εγχείρηση Βrock σε µόλις 67 περιστατικά. Ο C. 
Bailey, δάσκαλος του Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη, ήταν θιασώτης της εγχείρησης Brock, 
διότι είχε µια σειρά πλεονεκτηµάτων έναντι της κλασσικής αναστoµωτικής επέµ-
βασης Blalock – Taussig. Αυτά ήταν η αποφυγή της ανάπτυξης αρτηριοσκληρωτικής 
αρτηριίτιδος στα πνευµονικά αγγεία, η αποφυγή επιβάρυνσης της αριστερής 
κοιλίας, η καλύτερη επιτυγχανόµενη µερική οξυγόνωση του αίµατος του ασθενούς, 
η αποφυγή όποιων µελλοντικών θροµβώσεων της αναστοµωτικής επέµβασης, 
συχνή σε ένα ποσοστό 10% και τέλος, η αποφυγή της πνευµονεκτοµής, σε 
επαεγχείρηση ολικής διόρθωσης, όταν στην εγχείρηση Blalock – Taussig η 
αναστόµωση της υποκλειδίου αρτηρίας προς την πνευµονική ήταν τελικοτελική. 
Ο Δ. Λαζαρίδης εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη µέθοδο Brock, σε 
αντίθεση µε τους Καραγεώργη και Τούντα που ήταν υποστηρικτές του κλασσικού 
Blalock – Taussig shunt.

Δεύτερη Περίοδος, της «θεµελίωσης» 1958-1966

«Σχηµατική απεικόνισις
των εκτελεσθεισών διά 
την παράκαµψιν του 
κωλύµατος, φλεβικών 
αναστοµώσεων. 
Η προσθία σφαγίτις
απεδόθη ευρυτέρα»
(Δ. Λαζαρίδης, 1960)
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Δ. Λαζαρίδης Γ. Ανδριτσάκης 

    Άλλες πρωτοποριακές κλειστές επεµβάσεις που διενεργήθηκαν 
από τον Δ. Λαζαρίδη την αναφερόµενη περίοδο, αφορούσαν στην 

ηπρώτη στην Ελλάδα και 5  δηµοσιευθείσα διεθνώς «Εγχείρηση 
Glenn» σε ασθενή µε ατρησία της τριγλώχινος, το 1961. Η 
περίπτωση ανακοινώθηκε µε τίτλο «Αναστόµωσις της άνω κοίλης 
φλεβός-δεξιάς πνευµονικής αρτηρίας επί συγγενούς ατρησίας 
της τριγλώχινος βαλβίδος», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Δ. Αυγουστά-
κη και Φ. Κωστέα (Ελληνική Χειρουργική 8: 474-482, 1961). Την ίδια χρο-
νιά, στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, έλαβε επίσης χώρα η πρώτη 
τοποθέτηση µερικού εµφυτεύσιµου ηλεκτρονικού βηµατοδότη σε 
ασθενή µε κρίσεις Adams Stokes και παρουσιάστηκε ως «Εφαρ-
µογή τεχνητού (ηλεκτρονικού) βηµατοδότου της καρδίας επί 
κολποκοιλιακού αποκλεισµού µετά κρίσεων Adams-Stokes 
(Επίδειξις ασθενούς)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη και Δ. Αυγουστάκη 
(Ελληνική Χειρουργική, 8: 340-344, 1961). Άλλη µια περίπτωση, αυτή τη 
φορά ολικού εµφυτεύσιµου βηµατοδότη πραγµατοποιήθηκε το 
1963 και ανακοινώθηκε ως «Εµφύτευσις εσωτερικού βηµατο-
δότου επί πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισµού µετά κρίσεων 
Adams-Stokes (Επίδειξις ασθενούς και συσκευής)», υπό τους Δ. 
Λαζαρίδη, Δ. Αυγουστάκη και Φ. Κωστέα (Ελληνική Χειρουργική 10: 463,

1963). 
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    Στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, ο Δ. Λαζαρίδης προχώρησε 
επίσης στην οργάνωση της υποδοµής για την έναρξη του προ-
γράµµατος ανοιχτών επεµβάσεων, µε χρήση της εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας. Ήταν µια προσπάθεια επίπονη, αλλά συγχρόνως 
ενθουσιώδης, καθώς ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της 
Προπαιδευτικής Κλινικής συµµετείχε ενεργά στις πειραµατικές, 
αρχικά, προσπάθειες και αργότερα στην κλινική εφαρµογή. 
Το «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο είχε όλες τις προϋποθέσεις για την 
έναρξη ενός τέτοιου προγράµµατος, καθόσον υποστηρίζονταν από 
πλήρως οργανωµένη Καρδιολογική Κλινική, Μονάδα Αιµοδοσίας, 
Βιοχηµικό Εργαστήριο και πολλές άλλες ειδικότητες. Από τα έως 
τώρα γραφόµενα, καθώς και όσα θα αναλυθούν από τον 
υπογράφοντα παρακάτω, και βασιζόµενοι πάντα στη βιβλιογραφία 
της εποχής, η «αυλαία» των ανοιχτών Καρδιοχειρουργικών 
επεµβάσεων είχε ανοίξει στην Ελλάδα, λίγο µετά την επιστροφή 
του Δ. Λαζαρίδη από την Αµερική, το 1958, από τον Ν. Οικο-
νόµο. Ο αρχικός ενθουσιασµός οδήγησε στον εξοπλισµό όλων των 
κέντρων που είχαν καρδιοχειρουργική δραστηριότητα µε συσκευές 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Ωστόσο, η εφαρµογή τους στις λίγες 
φορές που χρησιµοποιήθηκαν, συνδέθηκε µε αρκετές αποτυχίες, 
γεγονός που αποθάρρυνε τη χρήση τους και περιόριζε την 
εµπιστοσύνη του κόσµου. Ο ίδιος ο Δ. Λαζαρίδης, σε οµιλία του 
ως τιµώµενος Καρδιοχειρουργός, το 2011, σηµείωσε, 
αναφερόµενος σε εκείνη την εποχή, «Τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ 
δύσκολα. Που να τολµήσει να ασκήσει κανείς Καρδιοχειρουργική 
στην Ελλάδα, ύστερα από τη δυσφήµιση που είχε πάθει; Η επιτυχία 
της δικής µας προσπάθειας βασίστηκε στο γεγονός ότι είχαµε 
συνεργάτες σχεδόν όλο το νοσοκοµείο. Η επιτυχία δεν ήταν µέσω 
ενός ανδρός, αλλά οφείλονταν στον συντονισµό όλου του επιστη-
µονικού δυναµικού του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο». Έπρεπε να 
αρχίσουµε να µαθαίνουµε πως λειτουργεί η εξωσωµατική κυκλο-
φορία. Τα πειράµατα γίνονταν τη νύχτα. Οι νοσοκόµες δούλευαν µε 
πρωτοφανή αυτοθυσία, µέχρι τη µία το πρωί. Μαζί και οι Καρδιο-
λόγοι και Γενικοί Χειρουργοί. Ήταν µια άλλη εποχή, η οποία διαπνέ-
ονταν από οραµατισµό και ροµαντισµό. Όλοι µαζί συνετέλεσαν στο 
να αρχίσει να εµπεδώνεται η Καρδιοχειρουργική. Έτσι, µαζί µε τον 
Γ. Ανδριτσάκη, που υπέφερε τα πάνδεινα µαζί µε εµένα µέχρι να 
στρώσει η δουλειά, κατορθώσαµε και στήσαµε την πρώτη Καρδιο-
χειρουργική Κλινική στην Ελλάδα, την οποία διεύθυνα µερικά 
χρόνια, µέχρι να εκλεγώ Καθηγητής στη Θεσσαλονίκη. Με αντικα-
τέστησε εκείνος, ο οποίος προώθησε το έργο σε επίπεδο πολύ 
ανώτερο από το δικό µου. Ήταν ένας τροµερός Καρδιοχειρουργός, 
µε περγαµηνές πρωτοφανείς για την Ελλάδα. Θα ήθελα να εκφράσω 
την ευγνωµοσύνη µου σε όλους εκείνους που µας συµπαραστάθη-
καν ώστε, µέχρι το 1970, το «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο να αποτελεί 
και το µοναδικό Καρδιοχειρουργικό κέντρο στην Ελλάδα». 

   

 
Τέλος, η ανακοίνωση «Η χειρουργική θεραπεία της συµπιεστικής 
περικαρδίτιδος δι' ολικής περικαρδιεκτοµής και µέσης στερνο-
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υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Δ. Αυγουστάκη, Κ. Μιχαηλίδη και Κ. Αλιβι-
ζάτο (Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία 19-11-1963), αφορούσε στην αντιµε-
τώπιση των συµφυτικών περικαρδίτιδων. Η παθολογία αυτή αποτέλεσε 
παλαιότερα αντικείµενο Γενικών Χειρουργών, όπως του Καθηγητή Κ. Αλιβιζάτου 
και των συνεργατών του Μ. Σαρρή και Γ. Αυλάµη, καθώς και των Β. Καραγεώρ-
γη και Κ. Τούντα. Η συνήθης προσπέλαση ήταν η αριστερή προσθιοπλάγια 
θωρακοτοµή που, ωστόσο, δεν επέτρεπε την πλήρη αποφλοίωση του περικαρ-
δίου. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται τρεις περικαρδιεκτοµές από τον Β. Καρα-
γεώργη δια τοµής κατά Schieden, δύο περιπτώσεις του Κ. Τούντα και πέντε 
περιπτώσεις του Κ. Αλιβιζάτου, όλων των συγγραφέων στην περίοδο 1951-
1952. Ο Δ. Λαζαρίδης, διαφοροποιώντας την προσπέλαση µε τη χρήση µέσης 
στερνοτοµής, είχε τη δυνατότητα ολικής περικαρδιεκτοµής. Ως αποτέλεσµα, 
στους 18 ασθενείς, οι οποίοι συµπεριλήφθηκαν στην µελέτη του, υπήρξε στις 
περισσότερες περιπτώσεις αποκατάσταση των αιµοδυναµικών δεδοµένων. 
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   Αδιαµφισβήτητα, βέβαια, στις προσπάθειες του Δ. Λαζαρίδη 
και αργότερα του συνεργάτη του Γ. Ανδριτσάκη, οφείλεται η θεµε-
λίωση της «ανοιχτής» καρδιοχειρουργικής και η δηµιουργία της 
πρώτης επίσηµης αµιγούς Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στην 
χώρα, µε βάση το «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο της Αθήνας. 

Δεύτερη Περίοδος, της «θεµελίωσης» 1958-1966
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Δ. Λαζαρίδης Γ. Ανδριτσάκης 

    Άλλες πρωτοποριακές κλειστές επεµβάσεις που διενεργήθηκαν 
από τον Δ. Λαζαρίδη την αναφερόµενη περίοδο, αφορούσαν στην 

ηπρώτη στην Ελλάδα και 5  δηµοσιευθείσα διεθνώς «Εγχείρηση 
Glenn» σε ασθενή µε ατρησία της τριγλώχινος, το 1961. Η 
περίπτωση ανακοινώθηκε µε τίτλο «Αναστόµωσις της άνω κοίλης 
φλεβός-δεξιάς πνευµονικής αρτηρίας επί συγγενούς ατρησίας 
της τριγλώχινος βαλβίδος», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Δ. Αυγουστά-
κη και Φ. Κωστέα (Ελληνική Χειρουργική 8: 474-482, 1961). Την ίδια χρο-
νιά, στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, έλαβε επίσης χώρα η πρώτη 
τοποθέτηση µερικού εµφυτεύσιµου ηλεκτρονικού βηµατοδότη σε 
ασθενή µε κρίσεις Adams Stokes και παρουσιάστηκε ως «Εφαρ-
µογή τεχνητού (ηλεκτρονικού) βηµατοδότου της καρδίας επί 
κολποκοιλιακού αποκλεισµού µετά κρίσεων Adams-Stokes 
(Επίδειξις ασθενούς)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη και Δ. Αυγουστάκη 
(Ελληνική Χειρουργική, 8: 340-344, 1961). Άλλη µια περίπτωση, αυτή τη 
φορά ολικού εµφυτεύσιµου βηµατοδότη πραγµατοποιήθηκε το 
1963 και ανακοινώθηκε ως «Εµφύτευσις εσωτερικού βηµατο-
δότου επί πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισµού µετά κρίσεων 
Adams-Stokes (Επίδειξις ασθενούς και συσκευής)», υπό τους Δ. 
Λαζαρίδη, Δ. Αυγουστάκη και Φ. Κωστέα (Ελληνική Χειρουργική 10: 463,

1963). 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

    Στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, ο Δ. Λαζαρίδης προχώρησε 
επίσης στην οργάνωση της υποδοµής για την έναρξη του προ-
γράµµατος ανοιχτών επεµβάσεων, µε χρήση της εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας. Ήταν µια προσπάθεια επίπονη, αλλά συγχρόνως 
ενθουσιώδης, καθώς ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της 
Προπαιδευτικής Κλινικής συµµετείχε ενεργά στις πειραµατικές, 
αρχικά, προσπάθειες και αργότερα στην κλινική εφαρµογή. 
Το «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο είχε όλες τις προϋποθέσεις για την 
έναρξη ενός τέτοιου προγράµµατος, καθόσον υποστηρίζονταν από 
πλήρως οργανωµένη Καρδιολογική Κλινική, Μονάδα Αιµοδοσίας, 
Βιοχηµικό Εργαστήριο και πολλές άλλες ειδικότητες. Από τα έως 
τώρα γραφόµενα, καθώς και όσα θα αναλυθούν από τον 
υπογράφοντα παρακάτω, και βασιζόµενοι πάντα στη βιβλιογραφία 
της εποχής, η «αυλαία» των ανοιχτών Καρδιοχειρουργικών 
επεµβάσεων είχε ανοίξει στην Ελλάδα, λίγο µετά την επιστροφή 
του Δ. Λαζαρίδη από την Αµερική, το 1958, από τον Ν. Οικο-
νόµο. Ο αρχικός ενθουσιασµός οδήγησε στον εξοπλισµό όλων των 
κέντρων που είχαν καρδιοχειρουργική δραστηριότητα µε συσκευές 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Ωστόσο, η εφαρµογή τους στις λίγες 
φορές που χρησιµοποιήθηκαν, συνδέθηκε µε αρκετές αποτυχίες, 
γεγονός που αποθάρρυνε τη χρήση τους και περιόριζε την 
εµπιστοσύνη του κόσµου. Ο ίδιος ο Δ. Λαζαρίδης, σε οµιλία του 
ως τιµώµενος Καρδιοχειρουργός, το 2011, σηµείωσε, 
αναφερόµενος σε εκείνη την εποχή, «Τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ 
δύσκολα. Που να τολµήσει να ασκήσει κανείς Καρδιοχειρουργική 
στην Ελλάδα, ύστερα από τη δυσφήµιση που είχε πάθει; Η επιτυχία 
της δικής µας προσπάθειας βασίστηκε στο γεγονός ότι είχαµε 
συνεργάτες σχεδόν όλο το νοσοκοµείο. Η επιτυχία δεν ήταν µέσω 
ενός ανδρός, αλλά οφείλονταν στον συντονισµό όλου του επιστη-
µονικού δυναµικού του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο». Έπρεπε να 
αρχίσουµε να µαθαίνουµε πως λειτουργεί η εξωσωµατική κυκλο-
φορία. Τα πειράµατα γίνονταν τη νύχτα. Οι νοσοκόµες δούλευαν µε 
πρωτοφανή αυτοθυσία, µέχρι τη µία το πρωί. Μαζί και οι Καρδιο-
λόγοι και Γενικοί Χειρουργοί. Ήταν µια άλλη εποχή, η οποία διαπνέ-
ονταν από οραµατισµό και ροµαντισµό. Όλοι µαζί συνετέλεσαν στο 
να αρχίσει να εµπεδώνεται η Καρδιοχειρουργική. Έτσι, µαζί µε τον 
Γ. Ανδριτσάκη, που υπέφερε τα πάνδεινα µαζί µε εµένα µέχρι να 
στρώσει η δουλειά, κατορθώσαµε και στήσαµε την πρώτη Καρδιο-
χειρουργική Κλινική στην Ελλάδα, την οποία διεύθυνα µερικά 
χρόνια, µέχρι να εκλεγώ Καθηγητής στη Θεσσαλονίκη. Με αντικα-
τέστησε εκείνος, ο οποίος προώθησε το έργο σε επίπεδο πολύ 
ανώτερο από το δικό µου. Ήταν ένας τροµερός Καρδιοχειρουργός, 
µε περγαµηνές πρωτοφανείς για την Ελλάδα. Θα ήθελα να εκφράσω 
την ευγνωµοσύνη µου σε όλους εκείνους που µας συµπαραστάθη-
καν ώστε, µέχρι το 1970, το «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο να αποτελεί 
και το µοναδικό Καρδιοχειρουργικό κέντρο στην Ελλάδα». 
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   Το Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» αποτέλεσε από πολύ νωρίς το λίκνο της Ελ-
ληνικής Καρδιολογίας µε αποτέλεσµα να γίνει και ο χώρος των πρώτων Καρ-
διοχειρουργικών δραστηριοτήτων. Το 1938, µια εµβληµατική προσωπικότητα 
της Ελληνικής Καρδιολογίας, ο Γεώργιος Μιχαηλίδης, µε 12ετή εκπαίδευση 
στην Γαλλία, εντάχθηκε στην Β' Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική του 
«Ιπποκρατείου», αποτελώντας τον πρώτο ειδικό Καρδιολόγο στην Ελλάδα. Το 
1954, ο Αρκ. Γούτας, ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής της Β' Πανεπιστηµιακής 
Κλινικής από το 1947 έως το 1965, αντικαθιστώντας τον Β. Μπένση, πέραν 
της δηµιουργίας µιας εκ των αξιολογότερων αιµατολογικών σχολών στην 
Ευρώπη, έδωσε το έναυσµα και της οργανωµένης άσκησης της Καρδιολογίας, 
δηµιουργώντας Καρδιολογικό Τµήµα υπό την Διεύθυνσή του. Επιστηµονικός 
υπεύθυνος και επικεφαλής του Τµήµατος τέθηκε ο έκτακτος τότε Καθ. Γ. 
Μιχαηλίδης και µέλη οι Επιµελητές Δ. Αυγουστάκης, Α. Παπαδόπουλος και Δ. 
Λεκκός.  Στο τµήµα εντάχθηκαν προοδευτικά οι Χρ. Αραβανής, Γ. Τσιτουρής, 
Ευτ. Βορίδης,  Αντ. Κοϊδάκης και Γ. Καρούζος. Το Τµήµα στεγάζονταν στο 
υπόγειο του κτιρίου και αποτελούνταν από δύο θαλάµους στους οποίους 
αναπτύσσονταν 16 κλίνες νοσηλείας. Το 1961, ο Γ. Μιχαηλίδης εξελέγη 
τακτικός Καθηγητής Καρδιολογίας, ενώ παρέµεινε Διευθυντής της 
Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής από το 1960, όταν και ιδρύθηκε, έως 
το 1971, που ανέλαβε ο Καθηγητής Δηµήτριος Αυγουστάκης. Το 1984 τον 
διαδέχτηκε ο Καθηγητής Παύλος Τούτουζας, που το 2002 παρέδωσε την 
σκυτάλη στον Καθ. Χριστόδουλο Στεφανάδη. 

   Το 1939, ξεκίνησε στο «Ιπποκράτειο» η ανέγερση νέας τετραώροφης πτέ-
ρυγας που ολοκληρώθηκε µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. Με την κήρυξη του, 
το 1940, τα κτίρια του Νοσοκοµείου επιτάχθηκαν και φιλοξένησαν και πάλι 
το Δ' Στρατιωτικό Νοσοκοµείο, ενώ στο παρακείµενο «Λαϊκό» Νοσοκοµείο 

οεγκαταστάθηκε το 7  Στρατιωτικό Νοσοκοµείο, στο οποίο, ως δεκανέας, 
υπηρέτησε ο µετέπειτα πρωταγωνιστής της καρδιοχειρουργικής δραστηριότη-
τας του «Ιπποκράτειου», Καθ. Δ. Λαζαρίδης. Οι υπηρεσίες του «Ιπποκρατείου» 
µετακόµισαν σε επιταχθέντα ξενοδοχεία της Κηφισιάς και συγκεκριµένα στο 
«Θεοξένεια» και «Αττικόν», όπου νοσηλεύονταν ασθενείς και στο «Πεντέλη», 
όπου φιλοξενούνταν το προσωπικό του «Ιπποκράτειου». Παράλληλα, στον Β' 
όροφο του «Θεοξένεια» δηµιουργήθηκαν 3 αίθουσες χειρουργείων. Στα τέλη 
του 1943, το «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο µεταφέρθηκε από τα ξενοδοχεία της 
Κηφισιάς στο κτίριο της Σχολής Επισκεπτριών Αδερφών Νοσοκόµων, στη 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πλην της Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής που 
εγκαταστάθηκε στον «Ευαγγελισµό», υπό τη Διεύθυνση του Καθ. Β. Κούρια, 
έως τον Ιούλιο του 1944. Την περίοδο αυτή, το «Ιπποκράτειο» άρχισε να 
λειτουργεί όπως πριν την κήρυξη του πολέµου έχοντας αναπτύξει 100 
επιπλέον κλίνες στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο του σηµερινού 
τετραώροφου κτιρίου. Προσπερνώντας και την περιπέτεια των Δεκεµβριανών 
του 1944, όταν ΕΛΑΣίτες εγκαταστάθηκαν στην ταράτσα του νέου κτιρίου και 
βοµβαρδίζονταν µε όλµους προερχόµενους από το Γουδί, το «Ιπποκράτειο» 
εισήλθε σε µια πορεία περαιτέρω ανάπτυξης µε την ολοκλήρωση του 
τετραώροφου κτιρίου και τη θεµελίωση µιας νέας οκταώροφης πτέρυγας που 
ολοκληρώθηκε το 1964. 

   Το 1951, το «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο διέθετε 310 κλίνες και περιελάµβα-
νε µια κρατική Οφθαλµολογική Κλινική και τέσσερις Πανεπιστηµιακές άλλων 
ειδικοτήτων. Στον περιορισµένο σχετικά χώρο του στεγαζόταν η Ουρολογική 
Κλινική του Καθ. Σ. Οικονόµου, η ΩΡΛ του Καθ. Χρυσικού, η Προπαιδευτική 
Χειρουργική του Καθ. Κ. Αλιβιζάτου και η Β' Παθολογική του Αρκ. Γούτα, που 
συµπεριελάµβανε το Νεφρολογικό Τµήµα του Ι. Γιατζίδη και το Καρδιολογικό 
του Γ. Μιχαηλίδη. Επίσης, Κέντρο Αιµοδοσίας µε Διευθυντή τον Ιππ. Τσεβρένη 
και Ακτινολογικό Εργαστήριο µε τα τελευταία µηχανήµατα Καρδιοαγγειογρα- 
φίας, µε Διευθυντή τον Γ. Βλαβιανό. Έκτοτε, το ίδρυµα διατήρησε τον 
χαρακτήρα του, καταγράφοντας σπουδαίες επιτυχίες και πρωτοπορίες στο 
υγειονοµικό τοπίο της χώρας. Από τις πρώτες και σηµαντικότερες αυτών, η 
ίδρυση της πρώτης Έδρας Καρδιολογίας στην Ελλάδα το 1960, η ίδρυση της 
πρώτης µονάδας κινητής αιµοδοσίας και της πρώτης αµιγούς Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής στη χώρα µας, το 1965.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Η «αυλαία» των εγχειρήσεων που πραγµατοποίησε ο Δ. Λαζα-
ρίδης µε εξωσωµατική κυκλοφορία, άνοιξε µε την διενέργεια 
σύγκλισης µιας µεσοκολπικής επικοινωνίας, στο εν λόγω 
Νοσοκοµείο. Έκτοτε, ακολούθησε µια σειρά πρωτοποριακών για 
την εποχή επεµβάσεων, που µε βάση τη βιβλιογραφία εξελίχθη-
καν, όπως αναλύεται παρακάτω. Το 1963, ανακοινώθηκαν οι 
πρώτες στην Ελλάδα περιπτώσεις ολικής διόρθωσης Τετραλογίας 
του Fallot, µε τίτλο «Διορθωτικαί εγχειρήσεις επί τριλογίας και 
πενταλογίας του Fallot τη βοηθεία της εξωσωµατικής κυκλο-
φορίας», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Χ. Δήµα, Κ. Μπονέλλο, Δ. Πιτσινή, 
Μ. Φιλιππάκη, Α. Κασιούµη, Δ. Λεκό, Ε. Βορίδη, Ι. Γιατζίδη, Μ. 
Γαρίδη, Β. Μανδαλάκη και Χ. Αραβανή (Ελληνική Χειρουργική, 8: 848- 854, 

1963). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι, στην ασθενή µε την πενταλογία του 
Fallot χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τεχνητός νεφρός, ώστε να 
αντιµετωπιστεί επιπλοκή οξείας σωληναριακής νέκρωσης, την οποία και 
αντιµετώπισε επιτυχώς ο νεφρολόγος Ι. Γιατζίδης. Τρία χρόνια µετά τη 
δηµοσίευση αυτής της πρώτης περίπτωσης και συγκεκριµένα το 
1966, στο V Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής στη Αθήνα, 
παρουσιάστηκαν 6 συνολικά ασθενείς µε ολική διόρθωση 
Τετραλογίας του Fallot, 5 από τις οποίες ήταν επιτυχείς. Τα 
περιστατικά αυτά αποτέλεσαν τα πρώτα της κατηγορίας αυτής 
στην Ελλάδα και η ανακοίνωση είχε τίτλο, «Ολική εγχειρητική 
διόρθωσις της τετραλογίας του Fallot τη βοηθεία εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Ανδριτσάκη, Χ. Αραβανή, 
Δ. Αυγουστάκη, Δ. Λεκό και Γ. Μιχαηλίδη (V Πανελλήνιον Συνέδριον 

Χειρουργικής, Αθήναι 1966). Πρωτοποριακή, επίσης, χαρακτηρίστηκε 
για την εποχή, η πρώτη επιτυχής εξαίρεση µυξώµατος µε χρήση 

ηεξωσωµατικής κυκλοφορίας, που αποτέλεσε και την 52  περίπτω-
ση στην διεθνή βιβλιογραφία και ανακοινώθηκε ως «Ενδοκαρδια-
κόν µύξωµα εξαιρεθέν τη βοηθεία εξωσωµατικής κυκλοφορίας 
(Επίδειξις ασθενούς και παρασκευάσµατος)», υπό τους Δ. Λαζα-
ρίδη, Γ. Ανδριτσάκη, Μ. Φιλιππάκη, Α. Κοϊδάκη και Α. Κασιούµη 
(Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία 4-6-63). 

   Στο νεοκλασικό κτίριο της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, το οποίο θεµε-
ουλιώθηκε στα τέλη του 19  αιώνα, γράφτηκαν κάποια από τα σηµαντικότερα 

κεφάλαια της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής Ιστορίας. Η δηµιουργία του είχε 
ως σκοπό την στέγαση της σχολής καλών τεχνών, αλλά στην πορεία φιλοξέ-
νησε το «Μαράσλειο Χηµείο», έως και τις αρχές του Α' Βαλκανικού πολέµου το 
1912, όταν πλέον οι ανάγκες που δηµιουργήθηκαν επέβαλαν τη µετατροπή του 
σε προσωρινό νοσοκοµείο και την εγκατάσταση σε αυτό της αποστολής του 
Γερµανικού Ερυθρού Σταυρού υπό τον καθηγητή Coenen. Με το πέρας του 
πολέµου συνέχισε να λειτουργεί µε στρατιωτική διοίκηση ως Δ' Στρατιωτικό 
Νοσοκοµείο έως και το τέλος του 1922. Την ίδια χρονιά, µε Βασιλικό Διάταγµα 
της 3/12/1922 συστήθηκε υπουργείο µε την ονοµασία «Υπουργείο Πρόνοιας 
και Αντιλήψεως», απόφαση που προέκυψε µετά το κύµα προσφύγων που 
έφτασαν στην πόλη από την Μικρασιατική καταστροφή το 1922 µε σκοπό να 
επιλύσει τις επείγουσες ανάγκες στέγασης, σίτισης και περίθαλψης των 
ξεριζωµένων συµπατριωτών µας. Μια από τις ενέργειες του ήταν η µετατροπή 
του Δ'  Στρατιωτικού Νοσοκοµείου σε «Νοσοκοµείο Προσφύγων Αθηνών», µε 
το Βασιλικό Διάταγµα της 3/8/1923. Την οργάνωσή του ανέλαβε ο Επίατρος 
και τέως Διευθυντής του Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Σµύρνης, Απόστολος 
Ορφανίδης, ο οποίος παρέµεινε στη θέση του Διοικητή του Ιδρύµατος επί µια 
25ετία. Το «Νοσοκοµείο Προσφύγων Αθηνών» στελέχωσαν στην αρχική του 
λειτουργία Ιατροί µεγάλης εµπειρίας από Νοσοκοµεία της Σµύρνης και της 
Κωνσταντινούπολης, µεταξύ των οποίων οι Χειρουργοί Γ. Σώτροπας και Δ. 
Δρακόπουλος. Λειτούργησε αρχικά µε 75 κλίνες παράγοντας ένα σηµαντικό 
έργο, καθώς την πρώτη δεκαετία της λειτουργίας του νοσηλεύτηκαν 32.052 
ασθενείς, ενώ πραγµατοποιήθηκαν 11.156 επεµβάσεις. Το 1926 το 
Νοσοκοµείο κατέστη Ν.Π.Δ.Δ. µε δική του Εφορεία, ενώ το έτος 1933 έγινε 
δεκτή από το Υπουργείο Υγιεινής, παρά τις αντιδράσεις της διοίκησης του 
Νοσοκοµείου, η πρόταση της Ιατρικής Σχολής να χρησιµοποιηθούν οι 
εγκαταστάσεις του «Προσφυγικού Νοσοκοµείου» για την επέκταση των 
Πανεπιστηµιακών Κλινικών που στεγάζονταν στο Δηµοτικό Νοσοκοµείο 
«Ελπίς». Έτσι, το 1934, εγκαταστάθηκε στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο του 
νεοκλασικού κτιρίου η Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική µε Διευθυντή τον 
Καθηγητή Εµµ. Κοντολέοντα και η Β' Πανεπιστηµιακή Παθολογική Κλινική υπό 
τον Βλαδίµηρο Μπένση. Το 1935, µε απόφαση της τότε Κυβέρνησης, η οποία 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 341/30-7-1935, η πρώτη αυτή ιστορική περίοδος 
του Νοσοκοµείου, κατά τη διάρκεια της οποίας καλύφθηκαν ζωτικές ανάγκες 
περίθαλψης τραυµατιών και προσφύγων, τερµατίστηκε µε την µετατροπή του 
ιδρύµατος σε Γενικό Νοσοκοµείο µε την επωνυµία «Ιπποκράτειον Γενικό 
Νοσοκοµείο Αθηνών». Το 1937, αναδιοργανώθηκε η νοµοθεσία του Νοσοκο-
µείου και το κράτος ανέλαβε τη διαχείριση, καθώς και την επέκταση του. 

Βλαδίµηρος Μπένσης 
(1912 - 1947)
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(1984 - 2003)
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   Το Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» αποτέλεσε από πολύ νωρίς το λίκνο της Ελ-
ληνικής Καρδιολογίας µε αποτέλεσµα να γίνει και ο χώρος των πρώτων Καρ-
διοχειρουργικών δραστηριοτήτων. Το 1938, µια εµβληµατική προσωπικότητα 
της Ελληνικής Καρδιολογίας, ο Γεώργιος Μιχαηλίδης, µε 12ετή εκπαίδευση 
στην Γαλλία, εντάχθηκε στην Β' Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική του 
«Ιπποκρατείου», αποτελώντας τον πρώτο ειδικό Καρδιολόγο στην Ελλάδα. Το 
1954, ο Αρκ. Γούτας, ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής της Β' Πανεπιστηµιακής 
Κλινικής από το 1947 έως το 1965, αντικαθιστώντας τον Β. Μπένση, πέραν 
της δηµιουργίας µιας εκ των αξιολογότερων αιµατολογικών σχολών στην 
Ευρώπη, έδωσε το έναυσµα και της οργανωµένης άσκησης της Καρδιολογίας, 
δηµιουργώντας Καρδιολογικό Τµήµα υπό την Διεύθυνσή του. Επιστηµονικός 
υπεύθυνος και επικεφαλής του Τµήµατος τέθηκε ο έκτακτος τότε Καθ. Γ. 
Μιχαηλίδης και µέλη οι Επιµελητές Δ. Αυγουστάκης, Α. Παπαδόπουλος και Δ. 
Λεκκός.  Στο τµήµα εντάχθηκαν προοδευτικά οι Χρ. Αραβανής, Γ. Τσιτουρής, 
Ευτ. Βορίδης,  Αντ. Κοϊδάκης και Γ. Καρούζος. Το Τµήµα στεγάζονταν στο 
υπόγειο του κτιρίου και αποτελούνταν από δύο θαλάµους στους οποίους 
αναπτύσσονταν 16 κλίνες νοσηλείας. Το 1961, ο Γ. Μιχαηλίδης εξελέγη 
τακτικός Καθηγητής Καρδιολογίας, ενώ παρέµεινε Διευθυντής της 
Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής από το 1960, όταν και ιδρύθηκε, έως 
το 1971, που ανέλαβε ο Καθηγητής Δηµήτριος Αυγουστάκης. Το 1984 τον 
διαδέχτηκε ο Καθηγητής Παύλος Τούτουζας, που το 2002 παρέδωσε την 
σκυτάλη στον Καθ. Χριστόδουλο Στεφανάδη. 

   Το 1939, ξεκίνησε στο «Ιπποκράτειο» η ανέγερση νέας τετραώροφης πτέ-
ρυγας που ολοκληρώθηκε µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. Με την κήρυξη του, 
το 1940, τα κτίρια του Νοσοκοµείου επιτάχθηκαν και φιλοξένησαν και πάλι 
το Δ' Στρατιωτικό Νοσοκοµείο, ενώ στο παρακείµενο «Λαϊκό» Νοσοκοµείο 

οεγκαταστάθηκε το 7  Στρατιωτικό Νοσοκοµείο, στο οποίο, ως δεκανέας, 
υπηρέτησε ο µετέπειτα πρωταγωνιστής της καρδιοχειρουργικής δραστηριότη-
τας του «Ιπποκράτειου», Καθ. Δ. Λαζαρίδης. Οι υπηρεσίες του «Ιπποκρατείου» 
µετακόµισαν σε επιταχθέντα ξενοδοχεία της Κηφισιάς και συγκεκριµένα στο 
«Θεοξένεια» και «Αττικόν», όπου νοσηλεύονταν ασθενείς και στο «Πεντέλη», 
όπου φιλοξενούνταν το προσωπικό του «Ιπποκράτειου». Παράλληλα, στον Β' 
όροφο του «Θεοξένεια» δηµιουργήθηκαν 3 αίθουσες χειρουργείων. Στα τέλη 
του 1943, το «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο µεταφέρθηκε από τα ξενοδοχεία της 
Κηφισιάς στο κτίριο της Σχολής Επισκεπτριών Αδερφών Νοσοκόµων, στη 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πλην της Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής που 
εγκαταστάθηκε στον «Ευαγγελισµό», υπό τη Διεύθυνση του Καθ. Β. Κούρια, 
έως τον Ιούλιο του 1944. Την περίοδο αυτή, το «Ιπποκράτειο» άρχισε να 
λειτουργεί όπως πριν την κήρυξη του πολέµου έχοντας αναπτύξει 100 
επιπλέον κλίνες στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο του σηµερινού 
τετραώροφου κτιρίου. Προσπερνώντας και την περιπέτεια των Δεκεµβριανών 
του 1944, όταν ΕΛΑΣίτες εγκαταστάθηκαν στην ταράτσα του νέου κτιρίου και 
βοµβαρδίζονταν µε όλµους προερχόµενους από το Γουδί, το «Ιπποκράτειο» 
εισήλθε σε µια πορεία περαιτέρω ανάπτυξης µε την ολοκλήρωση του 
τετραώροφου κτιρίου και τη θεµελίωση µιας νέας οκταώροφης πτέρυγας που 
ολοκληρώθηκε το 1964. 

   Το 1951, το «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο διέθετε 310 κλίνες και περιελάµβα-
νε µια κρατική Οφθαλµολογική Κλινική και τέσσερις Πανεπιστηµιακές άλλων 
ειδικοτήτων. Στον περιορισµένο σχετικά χώρο του στεγαζόταν η Ουρολογική 
Κλινική του Καθ. Σ. Οικονόµου, η ΩΡΛ του Καθ. Χρυσικού, η Προπαιδευτική 
Χειρουργική του Καθ. Κ. Αλιβιζάτου και η Β' Παθολογική του Αρκ. Γούτα, που 
συµπεριελάµβανε το Νεφρολογικό Τµήµα του Ι. Γιατζίδη και το Καρδιολογικό 
του Γ. Μιχαηλίδη. Επίσης, Κέντρο Αιµοδοσίας µε Διευθυντή τον Ιππ. Τσεβρένη 
και Ακτινολογικό Εργαστήριο µε τα τελευταία µηχανήµατα Καρδιοαγγειογρα- 
φίας, µε Διευθυντή τον Γ. Βλαβιανό. Έκτοτε, το ίδρυµα διατήρησε τον 
χαρακτήρα του, καταγράφοντας σπουδαίες επιτυχίες και πρωτοπορίες στο 
υγειονοµικό τοπίο της χώρας. Από τις πρώτες και σηµαντικότερες αυτών, η 
ίδρυση της πρώτης Έδρας Καρδιολογίας στην Ελλάδα το 1960, η ίδρυση της 
πρώτης µονάδας κινητής αιµοδοσίας και της πρώτης αµιγούς Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής στη χώρα µας, το 1965.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Η «αυλαία» των εγχειρήσεων που πραγµατοποίησε ο Δ. Λαζα-
ρίδης µε εξωσωµατική κυκλοφορία, άνοιξε µε την διενέργεια 
σύγκλισης µιας µεσοκολπικής επικοινωνίας, στο εν λόγω 
Νοσοκοµείο. Έκτοτε, ακολούθησε µια σειρά πρωτοποριακών για 
την εποχή επεµβάσεων, που µε βάση τη βιβλιογραφία εξελίχθη-
καν, όπως αναλύεται παρακάτω. Το 1963, ανακοινώθηκαν οι 
πρώτες στην Ελλάδα περιπτώσεις ολικής διόρθωσης Τετραλογίας 
του Fallot, µε τίτλο «Διορθωτικαί εγχειρήσεις επί τριλογίας και 
πενταλογίας του Fallot τη βοηθεία της εξωσωµατικής κυκλο-
φορίας», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Χ. Δήµα, Κ. Μπονέλλο, Δ. Πιτσινή, 
Μ. Φιλιππάκη, Α. Κασιούµη, Δ. Λεκό, Ε. Βορίδη, Ι. Γιατζίδη, Μ. 
Γαρίδη, Β. Μανδαλάκη και Χ. Αραβανή (Ελληνική Χειρουργική, 8: 848- 854, 

1963). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι, στην ασθενή µε την πενταλογία του 
Fallot χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τεχνητός νεφρός, ώστε να 
αντιµετωπιστεί επιπλοκή οξείας σωληναριακής νέκρωσης, την οποία και 
αντιµετώπισε επιτυχώς ο νεφρολόγος Ι. Γιατζίδης. Τρία χρόνια µετά τη 
δηµοσίευση αυτής της πρώτης περίπτωσης και συγκεκριµένα το 
1966, στο V Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής στη Αθήνα, 
παρουσιάστηκαν 6 συνολικά ασθενείς µε ολική διόρθωση 
Τετραλογίας του Fallot, 5 από τις οποίες ήταν επιτυχείς. Τα 
περιστατικά αυτά αποτέλεσαν τα πρώτα της κατηγορίας αυτής 
στην Ελλάδα και η ανακοίνωση είχε τίτλο, «Ολική εγχειρητική 
διόρθωσις της τετραλογίας του Fallot τη βοηθεία εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Ανδριτσάκη, Χ. Αραβανή, 
Δ. Αυγουστάκη, Δ. Λεκό και Γ. Μιχαηλίδη (V Πανελλήνιον Συνέδριον 

Χειρουργικής, Αθήναι 1966). Πρωτοποριακή, επίσης, χαρακτηρίστηκε 
για την εποχή, η πρώτη επιτυχής εξαίρεση µυξώµατος µε χρήση 

ηεξωσωµατικής κυκλοφορίας, που αποτέλεσε και την 52  περίπτω-
ση στην διεθνή βιβλιογραφία και ανακοινώθηκε ως «Ενδοκαρδια-
κόν µύξωµα εξαιρεθέν τη βοηθεία εξωσωµατικής κυκλοφορίας 
(Επίδειξις ασθενούς και παρασκευάσµατος)», υπό τους Δ. Λαζα-
ρίδη, Γ. Ανδριτσάκη, Μ. Φιλιππάκη, Α. Κοϊδάκη και Α. Κασιούµη 
(Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία 4-6-63). 

   Στο νεοκλασικό κτίριο της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, το οποίο θεµε-
ουλιώθηκε στα τέλη του 19  αιώνα, γράφτηκαν κάποια από τα σηµαντικότερα 

κεφάλαια της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής Ιστορίας. Η δηµιουργία του είχε 
ως σκοπό την στέγαση της σχολής καλών τεχνών, αλλά στην πορεία φιλοξέ-
νησε το «Μαράσλειο Χηµείο», έως και τις αρχές του Α' Βαλκανικού πολέµου το 
1912, όταν πλέον οι ανάγκες που δηµιουργήθηκαν επέβαλαν τη µετατροπή του 
σε προσωρινό νοσοκοµείο και την εγκατάσταση σε αυτό της αποστολής του 
Γερµανικού Ερυθρού Σταυρού υπό τον καθηγητή Coenen. Με το πέρας του 
πολέµου συνέχισε να λειτουργεί µε στρατιωτική διοίκηση ως Δ' Στρατιωτικό 
Νοσοκοµείο έως και το τέλος του 1922. Την ίδια χρονιά, µε Βασιλικό Διάταγµα 
της 3/12/1922 συστήθηκε υπουργείο µε την ονοµασία «Υπουργείο Πρόνοιας 
και Αντιλήψεως», απόφαση που προέκυψε µετά το κύµα προσφύγων που 
έφτασαν στην πόλη από την Μικρασιατική καταστροφή το 1922 µε σκοπό να 
επιλύσει τις επείγουσες ανάγκες στέγασης, σίτισης και περίθαλψης των 
ξεριζωµένων συµπατριωτών µας. Μια από τις ενέργειες του ήταν η µετατροπή 
του Δ'  Στρατιωτικού Νοσοκοµείου σε «Νοσοκοµείο Προσφύγων Αθηνών», µε 
το Βασιλικό Διάταγµα της 3/8/1923. Την οργάνωσή του ανέλαβε ο Επίατρος 
και τέως Διευθυντής του Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Σµύρνης, Απόστολος 
Ορφανίδης, ο οποίος παρέµεινε στη θέση του Διοικητή του Ιδρύµατος επί µια 
25ετία. Το «Νοσοκοµείο Προσφύγων Αθηνών» στελέχωσαν στην αρχική του 
λειτουργία Ιατροί µεγάλης εµπειρίας από Νοσοκοµεία της Σµύρνης και της 
Κωνσταντινούπολης, µεταξύ των οποίων οι Χειρουργοί Γ. Σώτροπας και Δ. 
Δρακόπουλος. Λειτούργησε αρχικά µε 75 κλίνες παράγοντας ένα σηµαντικό 
έργο, καθώς την πρώτη δεκαετία της λειτουργίας του νοσηλεύτηκαν 32.052 
ασθενείς, ενώ πραγµατοποιήθηκαν 11.156 επεµβάσεις. Το 1926 το 
Νοσοκοµείο κατέστη Ν.Π.Δ.Δ. µε δική του Εφορεία, ενώ το έτος 1933 έγινε 
δεκτή από το Υπουργείο Υγιεινής, παρά τις αντιδράσεις της διοίκησης του 
Νοσοκοµείου, η πρόταση της Ιατρικής Σχολής να χρησιµοποιηθούν οι 
εγκαταστάσεις του «Προσφυγικού Νοσοκοµείου» για την επέκταση των 
Πανεπιστηµιακών Κλινικών που στεγάζονταν στο Δηµοτικό Νοσοκοµείο 
«Ελπίς». Έτσι, το 1934, εγκαταστάθηκε στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο του 
νεοκλασικού κτιρίου η Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική µε Διευθυντή τον 
Καθηγητή Εµµ. Κοντολέοντα και η Β' Πανεπιστηµιακή Παθολογική Κλινική υπό 
τον Βλαδίµηρο Μπένση. Το 1935, µε απόφαση της τότε Κυβέρνησης, η οποία 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 341/30-7-1935, η πρώτη αυτή ιστορική περίοδος 
του Νοσοκοµείου, κατά τη διάρκεια της οποίας καλύφθηκαν ζωτικές ανάγκες 
περίθαλψης τραυµατιών και προσφύγων, τερµατίστηκε µε την µετατροπή του 
ιδρύµατος σε Γενικό Νοσοκοµείο µε την επωνυµία «Ιπποκράτειον Γενικό 
Νοσοκοµείο Αθηνών». Το 1937, αναδιοργανώθηκε η νοµοθεσία του Νοσοκο-
µείου και το κράτος ανέλαβε τη διαχείριση, καθώς και την επέκταση του. 

Βλαδίµηρος Μπένσης 
(1912 - 1947)

Αρκάγαθος Γούτας 
(1947 - 1965)

Εκπαίδευση 
νοσηλευτριών
στο «Ιπποκράτειο» 
Νοσοκοµείο
(φωτογραφία 
Βούλας 
Παπαϊωάννου)

Γεώργιος Μιχαηλίδης 
(1961 - 1971)

Δηµ. Αυγουστάκης 
(1971 - 1984)

Π. Τούτουζας 
(1984 - 2003)

Ο αείµνηστος Καθηγητής Γεώργιος Μιχαηλίδης εν µέσω 
των Δηµητρίου Αυγουστάκη και Αγησιλάου Παπαδοπούλου

και άλλων ιατρών του Ιπποκρατείου το έτος 1949 

Διευθυντές 
Β΄ Πανεπιστηµιακής

Παθολογικής Κλινικής
περιόδου 1912 - 1965

Πρώτες εγχειρήσεις 
ολικής διόρθωσης  
Τετραλογίας Fallot
(Δ. Λαζαρίδης, 1963)

Πρώτη εγχείρηση 
αφαίρεσης ενδοκαρδιακού
µυξώµατος
(Δ. Λαζαρίδης, 1963)

Πρωτοποριακές
εγχειρήσεις του Δ. Λαζαρίδη

Διευθυντές 
Καρδιολογικής
Κλινικής, περιόδου 
1961 - 2003
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Η καρδιολογική δραστηριότητα του «Ιπποκρατείου» Νοσοκοµείου 
υποστηρίχθηκε χειρουργικά, στα πρώτα της στάδια, από την Πανεπιστηµιακή 
Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του ιδρύµατος. Τον πρώτο Διευθυντή της 
Εµµ. Κοντολέοντα, αντικατέστησε το 1940 ο Ξενοφών Κοντιάδης, µια ηρωική 
µορφή που πήρε µέρος στον αγώνα της Ελλάδας απέναντι στους Ιταλούς 
εισβολείς και έχασε τη ζωή του ενώ χειρουργούσε στο υπόγειο του κτιρίου 
της Ακαδηµίας Ιωαννίνων, που είχε µετατραπεί σε προωθηµένο Γενικό Νοσο-
κοµείο. Στις 20/4/1941, πέντε βόµβες διέτρησαν το κτίριο σπέρνοντας τον 
θάνατο σε 73 ανθρώπους, µεταξύ των οποίων και του Ξ. Κοντιάδη. Τον 
διαδέχθηκαν για µικρό διάστηµα οι Π. Κόκκαλης και Β. Κούριας. Το 1945, ο 
Καθ. Κ. Αλιβιζάτος ανέλαβε την Διεύθυνση της Κλινικής και την διατήρησε ως 
το 1970. Ο Καθ. Κ. Αλιβιζάτος είχε πάντα ένα ενδιαφέρον για τη χειρουργική 
θώρακος. Αρχικά, ο ίδιος και οι Επιµελητές Γ. Αυλάµης και Μιχ. Σαρρής 
αντιµετώπιζαν περιστατικά ασβεστοποιού συµπιεστικής περικαρδίτιδας, ενώ 
στα τέλη του 1956 και κατά τη διάρκεια του 1957 επιχειρήθηκαν οι πρώτες 
κλειστές επεµβάσεις στένωσης της µιτροειδούς. 

   Το 1958 επέστρεψε στην Ελλάδα ο Δ Λαζαρίδης, ο οποίος ξεκίνησε την 
πραγµατοποίηση κλειστών επεµβάσεων στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο της 
εποχής «Κλινική Σµπαρούνη – Γερουλάνειο Ίδρυµα». Κατόπιν παραινέσεων 
και πρωτοβουλιών του Καθηγητή Γ. Μιχαηλίδη, ο Δ. Λαζαρίδης εντάχθηκε 
στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο ως άµισθος συνεργάτης, αρχίζοντας έτσι την 
καρδιοχειρουργική δραστηριότητα του ιδρύµατος µε την πραγµατοποίηση 
επεµβάσεων µε τη χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Από το 1961, στο 
δυναµικό του «Ιπποκρατείου» Νοσοκοµείου συµπεριλήφθηκε και ο άρτι 
αφιχθείς από την Αµερική Γεώργιος Ανδριτσάκης, προσφέροντας στον Δ. 
Λαζαρίδη αµέριστη βοήθεια. 

Οι δυο άνδρες, από κοινού, ξεκίνησαν να γράφουν τις πρώτες σελίδες της 
Ιστορίας της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής. Υποστηρικτής της προσπάθειας 
από το 1963 και ο Εµµανουήλ Χλαπουτάκης, που ως ειδικευόµενος της 
Γενικής Χειρουργικής, συνέβαλε σηµαντικά στην δραστηριότητα της κλινικής. 
Αρωγοί στην αρχική αυτή περίοδο και Γενικοί Χειρουργοί, όπως οι Μιχάλης 
Μπονέλος, Μιχάλης Φιλιππάκης, Διαµαντής Κασιούµης και Δηµήτριος Πιτσίνης, 
οι οποίοι έδωσαν σηµαντική χείρα βοηθείας στην χρήση του µηχανήµατος 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας, στο πλευρό της κυρίας Μαριάννας Κασαπλή, της 
πρώτης τεχνικού εξωσωµατικής κυκλοφορίας που εκπαιδεύτηκε από τους 
ίδιους τους Καρδιοχειρουργούς, Δ. Λαζαρίδη και Γ. Ανδριτσάκη. Επίσης, οι 
αναισθησιολόγοι Δήµας και Ρήγας, η προϊσταµένη του χειρουργείου Δέλα 
και οι αδερφές νοσηλεύτριες Ράγκα και Διαρµισάκη. Τα προβλήµατα που 
έπρεπε να ανταπεξέλθουν οι δυο άνδρες, καθώς και οι άνθρωποι που 
πλαισίωναν την προσπάθειά τους ήταν πολλά και ενίοτε δυσεπίλυτα, αλλά 
προοδευτικά, µε υποµονή και επιµονή, εµπεδώθηκε η λειτουργία µιας 
άτυπης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στους κόλπους της Πανεπιστηµιακής 
Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής, την οποία διεύθυνε ο Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Αλιβιζάτος. 

Εµµανουήλ Κοντολέων 
(1924 - 1939)

Ξενοφών Κοντιάδης 
(1939 - 1941)

Πέτρος Κόκκαλης
(1941 - 1943)

Βασίλειος Κούριας
(1943 - 1945)

Κωνσταντίνος Αλιβιζάτος
(1945 - 1970)

Νικ. Οικονόµος
(1970 - 1980)

Διατελέσαντες Δ/ντές 
Α΄ Προπαιδευτικής 
Χειρουργικής Κλινικής 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 
περιόδου 1924 - 1980

   Ο Καθ. Δ. Λαζαρίδης µε συνεργάτη τον Γ. Ανδριτσάκη, προχώρησε σε µια 
σειρά πρωτοποριακών επεµβάσεων για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπως της 
εγχείρησης Glenn, της τετραλογίας Fallot, αντικατάστασης αορτικής βαλβίδος, 
εκτοµή ανευρυσµάτων ανιούσης και κατιούσης αορτής, αφαίρεσης µυξώµατος 
καθώς και τοποθέτησης των πρώτων βηµατοδοτών στην Ελλάδα, τις οποίες 
και συνέχισε έως το 1969 όταν πλέον ο Καρδιολόγος Ι. Γιαλάφος, µε 
εκπαίδευση στην Αγγλία, ξεκίνησε την διαδερµική εµφύτευσή τους. Επίσης, 
ήταν αυτός και η οµάδα του που καθιέρωσαν την τεχνική της αιµοαραίωσης και 
της χρήσης πλαστικών αναλώσιµων οξυγονωτών, καθώς και την τοποθέτηση 
της αρτηριακής κάνουλας στην αορτή. Το 1966, µε την ολοκλήρωση του νέου 
κτιρίου του «Ιπποκρατείου» Νοσοκοµείου, που θεµελιώθηκε το 1964, 
µεταφέρθηκαν εκεί το Αιµοδυναµικό Εργαστήριο, η Καρδιολογική Κλινική, 
καθώς και η νεοσύστατη πρώτη στην Ελλάδα αµιγής Καρδιοχειρουργική Κλινική 
υπό την διεύθυνση του Δ. Λαζαρίδη, στους τρεις ορόφους που έως σήµερα 
κατέχουν. Η εκλογή του Δ. Λαζαρίδη, το 1969, στη θέση του Καθηγητή 
Χειρουργικής του «Αριστοτελείου» Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, σήµανε και 
την αποχώρησή του από το «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο. 

   Την ίδια χρονιά, την διεύθυνση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ανέλαβε 
ο Γ. Ανδριτσάκης, µε άµεσο συνεργάτη τον Ε. Χλαπουτάκη, ο οποίος είχε εν τω 
µεταξύ ολοκληρώσει την ειδικότητα της Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακος και 
Αγγείων και τον Δ. Βίσκο, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί στις Η.Π.Α. και παρέµεινε 
συνεργάτης του «Ιπποκρατείου» Νοσοκοµείου από το 1969 έως το 1975, 
όταν και ακολούθησε πλέον καριέρα Γενικού Χειρουργού αρχικά στην Πάτρα 
και αργότερα στην Αθήνα. Το 1971, Διευθυντής της Α' Προπαιδευτικής 
Χειρουργικής Κλινικής του «Ιπποκρατείου» ανέλαβε ο Καθ. Ν. Οικονόµος, που 
επιχείρησε να οργανώσει εκ νέου καρδιοχειρουργική δραστηριότητα στους 
κόλπους της κλινικής του µετακαλώντας από την Αµερική τον Π, Αλιβιζάτο. 
Ο τελευταίος παρέµεινε για περίπου δύο χρόνια και αποχώρησε έχοντας 
σοβαρές διαφωνίες για τον τρόπο λειτουργίας της καρδιοχειρουργικής οµάδας 
και για τα µέτρια αποτελέσµατα της. Αντίθετα, ο Γ. Ανδριτσάκης, όχι µόνο 
αύξησε τον αριθµό των επεµβάσεων αλλά πρωτοπόρησε επίσης σε µια σειρά 
επεµβάσεων, όπως του Waterstone Shunt, της πρώτης διπλής αντικατάστασης 
βαλβίδων, της εγχείρησης Bentall, της αντιµετώπισης κοινού αρτηριακού 
κορµού, της χρήσης κυκλοφοριακής ανακοπής για εγχείρηση ανευρυσµάτων, 
της εγχείρησης Konno και άλλων. Σε σχέση µε τους συνεργάτες του, το 1972, 
ο Ε. Χλαπουτάκης κατέλαβε θέση έµµισθου Επιµελητή, ενώ το 1975 περίπου, 
στην κλινική εντάχθηκε και ο Χειρουργός Ανδρέας Βοµβογιάννης, ώστε να 
πραγµατοποιήσει την ειδίκευσή του. Από τη λήξη της περιόδου αυτής το 1978 
και µετέπειτα, ο Α. Βοµβογιάν-νης υπηρέτησε την εν λόγω κλινική από 
διάφορες θέσεις, παραµένοντας σε αυτή έως και την συνταξιοδότησή του το 
2000. Θέσεις ειδικευόµενων στην Χειρουργική, έλαβαν επίσης το 1977 ο 
Ιωάννης Νοµικός, που εντάχθηκε µετέπειτα στην κλινική και παρέµεινε ως 
συνεργάτης έως το τέλος της καριέρας του το 2004, καθώς επίσης και ο 
Γεώργιος Αντύπας, από το 1981 έως και την αποχώρησή του το 1985 για το 
Νοσοκοµείο «Μεταξά», στον Πειραιά. Παράλληλα, από το 1978, θέση 
Επιµελητή της κλινικής κατέλαβε ο Ιωάννης Παπαϊωάννου, µε σπουδές και 
µετεκπαίδευση στο εξωτερικό, ο οποίος επίσης παρέµεινε εκεί έως την 
συνταξιοδότησή του, το 2004. Τέλος, το 1983 συνεργάστηκε µε την κλινική ο 
Μιχάλης Μπονώρης, ο οποίος παρέµεινε έως και το 1991, όταν και 
µετακινήθηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο «Αγία Σοφία».

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με το ΦΕΚ της 14ης Αυγούστου 1964
ιδρύθηκε στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο η πρώτη
Κλινική Χειρουργικής Θώρακος στην Ελλάδα, 
µε δύναµη 30 κλινών.

    Σε ό,τι αφορά στις επίκτητες καρδιοπάθειες, ο Δ. Λαζαρίδης 
ακολούθησε επίσης τις εξελίξεις της εποχής. Όπως προαναφέρ-
θηκε, ξεκίνησε µε την αντιµετώπιση 150 περιστατικών µιτροειδι-
κής στένωσης µε κλειστή επέµβαση κατά Bailey. Ωστόσο, το 1964, 
ο Δ. Λαζαρίδης επέδειξε, στα πλαίσια των εργασιών του IV 
Πανελλήνιου Χειρουργικού Συνεδρίου, µε τη χρήση κινηµατογρα-
φικής ταινίας, περίπτωση «Αντικατάστασης µιτροειδούς βαλβίδας 
µε τοποθέτηση µιας προσθετικής τύπου Starr-Edwards». Λίγο 
νωρίτερα, ο Ν. Οικονόµος είχε πραγµατοποιήσει την πρώτη στην 
Ελλάδα αντικατάσταση µιτροειδούς βαλβίδος επί αµιγούς 
στενώσεως της µιτροειδούς στο ίδρυµα «Πολυκλινική Αθηνών», 
τοποθετώντας επίσης µια προσθετική Starr-Edwards. 

   Γεγονός είναι πάντως ότι, την εποχή εκείνη, η χρήση εξωσωµα-
τικής κυκλοφορίας στα µεγάλα νοσηλευτικά ιδρύµατα της Αθήνας, 
µετά τον αρχικό ενθουσιασµό, συνέχισε να εφαρµόζεται κυρίως 
στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο και σε µερικές περιπτώσεις, στο 
ιδιωτικό ίδρυµα «Πολυκλινική Αθηνών». Οι υποδοµές που είχαν 
δηµιουργηθεί στα Νοσοκοµεία «Αγία Όλγα», «Λαϊκόν» και «Γενικό 
Κρατικό Πειραιώς», µε την αγορά συσκευών καρδιοαναπνευστικής 
υποστήριξης, σπάνια χρησιµοποιήθηκαν. Έτσι, δηµοσιεύσεις της 
εποχής που αφορούν σε επεµβάσεις µε χρήση εξωσωµατικής κυ-
κλοφορίας, αντιπροσωπεύουν τις πρώτες προσπάθειες στην Ελλά-
δα, που έγιναν κυρίως στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, σε ένα 
περιβάλλον µε πενιχρά µεν µέσα, αλλά µε ικανό επιστηµονικό προ-
σωπικό, το οποίο και βοήθησε να θεµελιωθεί η νέα εποχή της  
Καρδιοχειρουργικής στη χώρα, δηλαδή της αντιµετώπισης των 
καρδιοπαθειών µε άµεση όραση και µε τη βοήθεια της καρδιο-
πνευµονικής συσκευής.

   Στο πεδίο της αντιµετώπισης νόσων της αορτικής βαλβίδας, 
στις 04/06/1963, στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία ανακοινώ-
θηκε από τον Δ. Λαζαρίδη η πραγµατοποίηση πλαστικής διόρθω-
σης αορτικής βαλβίδας µε υποστήριξη εξωσωµατικής κυκλοφο-
ρίας, που διενεργήθηκε µε αφαίρεση των αποτιτανώσεων της 
βαλβίδος, ως «Ασβεστώδης στένωσις αορτικής βαλβίδος χει-
ρουργηθείσα τη βοηθεία εξωσωµατικής κυκλοφορίας», υπό 
τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Ανδριτσάκη, Μ. Φιλιππάκη, Κ. Μπονέλλο 
και Α. Κοϊδάκη. Λίγο αργότερα, το 1966, οι Δ. Λαζαρίδης και Γ. 
Ανδριτσάκης ανακοίνωσαν στην Χειρουργική Εταιρεία περιπτώσεις 
8 ασθενών µε συγγενή αορτική στένωση - 5 µε αµιγή και 3 µε 
υποβαλβιδική στένωση - επιδεικνύοντας εξαιρετικά αποτελέσµατα, 
µε θνητότητα µηδενική. Η ανακοίνωση είχε τίτλο, «Η συγγενής 
στένωσις του στοµίου της αορτής και η εγχειρητική αντιµετώ-
πισις ταύτης (Επί τη βάσει 8 ιδίων χειρουργηθεισών περιπτώ-
σεων)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Ανδριτσάκη, Α. Παπαδόπουλο 
και Κ. Μπονέλλο (Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, 22-3-1966). 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Η καρδιολογική δραστηριότητα του «Ιπποκρατείου» Νοσοκοµείου 
υποστηρίχθηκε χειρουργικά, στα πρώτα της στάδια, από την Πανεπιστηµιακή 
Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του ιδρύµατος. Τον πρώτο Διευθυντή της 
Εµµ. Κοντολέοντα, αντικατέστησε το 1940 ο Ξενοφών Κοντιάδης, µια ηρωική 
µορφή που πήρε µέρος στον αγώνα της Ελλάδας απέναντι στους Ιταλούς 
εισβολείς και έχασε τη ζωή του ενώ χειρουργούσε στο υπόγειο του κτιρίου 
της Ακαδηµίας Ιωαννίνων, που είχε µετατραπεί σε προωθηµένο Γενικό Νοσο-
κοµείο. Στις 20/4/1941, πέντε βόµβες διέτρησαν το κτίριο σπέρνοντας τον 
θάνατο σε 73 ανθρώπους, µεταξύ των οποίων και του Ξ. Κοντιάδη. Τον 
διαδέχθηκαν για µικρό διάστηµα οι Π. Κόκκαλης και Β. Κούριας. Το 1945, ο 
Καθ. Κ. Αλιβιζάτος ανέλαβε την Διεύθυνση της Κλινικής και την διατήρησε ως 
το 1970. Ο Καθ. Κ. Αλιβιζάτος είχε πάντα ένα ενδιαφέρον για τη χειρουργική 
θώρακος. Αρχικά, ο ίδιος και οι Επιµελητές Γ. Αυλάµης και Μιχ. Σαρρής 
αντιµετώπιζαν περιστατικά ασβεστοποιού συµπιεστικής περικαρδίτιδας, ενώ 
στα τέλη του 1956 και κατά τη διάρκεια του 1957 επιχειρήθηκαν οι πρώτες 
κλειστές επεµβάσεις στένωσης της µιτροειδούς. 

   Το 1958 επέστρεψε στην Ελλάδα ο Δ Λαζαρίδης, ο οποίος ξεκίνησε την 
πραγµατοποίηση κλειστών επεµβάσεων στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο της 
εποχής «Κλινική Σµπαρούνη – Γερουλάνειο Ίδρυµα». Κατόπιν παραινέσεων 
και πρωτοβουλιών του Καθηγητή Γ. Μιχαηλίδη, ο Δ. Λαζαρίδης εντάχθηκε 
στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο ως άµισθος συνεργάτης, αρχίζοντας έτσι την 
καρδιοχειρουργική δραστηριότητα του ιδρύµατος µε την πραγµατοποίηση 
επεµβάσεων µε τη χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Από το 1961, στο 
δυναµικό του «Ιπποκρατείου» Νοσοκοµείου συµπεριλήφθηκε και ο άρτι 
αφιχθείς από την Αµερική Γεώργιος Ανδριτσάκης, προσφέροντας στον Δ. 
Λαζαρίδη αµέριστη βοήθεια. 

Οι δυο άνδρες, από κοινού, ξεκίνησαν να γράφουν τις πρώτες σελίδες της 
Ιστορίας της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής. Υποστηρικτής της προσπάθειας 
από το 1963 και ο Εµµανουήλ Χλαπουτάκης, που ως ειδικευόµενος της 
Γενικής Χειρουργικής, συνέβαλε σηµαντικά στην δραστηριότητα της κλινικής. 
Αρωγοί στην αρχική αυτή περίοδο και Γενικοί Χειρουργοί, όπως οι Μιχάλης 
Μπονέλος, Μιχάλης Φιλιππάκης, Διαµαντής Κασιούµης και Δηµήτριος Πιτσίνης, 
οι οποίοι έδωσαν σηµαντική χείρα βοηθείας στην χρήση του µηχανήµατος 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας, στο πλευρό της κυρίας Μαριάννας Κασαπλή, της 
πρώτης τεχνικού εξωσωµατικής κυκλοφορίας που εκπαιδεύτηκε από τους 
ίδιους τους Καρδιοχειρουργούς, Δ. Λαζαρίδη και Γ. Ανδριτσάκη. Επίσης, οι 
αναισθησιολόγοι Δήµας και Ρήγας, η προϊσταµένη του χειρουργείου Δέλα 
και οι αδερφές νοσηλεύτριες Ράγκα και Διαρµισάκη. Τα προβλήµατα που 
έπρεπε να ανταπεξέλθουν οι δυο άνδρες, καθώς και οι άνθρωποι που 
πλαισίωναν την προσπάθειά τους ήταν πολλά και ενίοτε δυσεπίλυτα, αλλά 
προοδευτικά, µε υποµονή και επιµονή, εµπεδώθηκε η λειτουργία µιας 
άτυπης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στους κόλπους της Πανεπιστηµιακής 
Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής, την οποία διεύθυνε ο Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Αλιβιζάτος. 

Εµµανουήλ Κοντολέων 
(1924 - 1939)

Ξενοφών Κοντιάδης 
(1939 - 1941)

Πέτρος Κόκκαλης
(1941 - 1943)

Βασίλειος Κούριας
(1943 - 1945)

Κωνσταντίνος Αλιβιζάτος
(1945 - 1970)

Νικ. Οικονόµος
(1970 - 1980)

Διατελέσαντες Δ/ντές 
Α΄ Προπαιδευτικής 
Χειρουργικής Κλινικής 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 
περιόδου 1924 - 1980

   Ο Καθ. Δ. Λαζαρίδης µε συνεργάτη τον Γ. Ανδριτσάκη, προχώρησε σε µια 
σειρά πρωτοποριακών επεµβάσεων για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπως της 
εγχείρησης Glenn, της τετραλογίας Fallot, αντικατάστασης αορτικής βαλβίδος, 
εκτοµή ανευρυσµάτων ανιούσης και κατιούσης αορτής, αφαίρεσης µυξώµατος 
καθώς και τοποθέτησης των πρώτων βηµατοδοτών στην Ελλάδα, τις οποίες 
και συνέχισε έως το 1969 όταν πλέον ο Καρδιολόγος Ι. Γιαλάφος, µε 
εκπαίδευση στην Αγγλία, ξεκίνησε την διαδερµική εµφύτευσή τους. Επίσης, 
ήταν αυτός και η οµάδα του που καθιέρωσαν την τεχνική της αιµοαραίωσης και 
της χρήσης πλαστικών αναλώσιµων οξυγονωτών, καθώς και την τοποθέτηση 
της αρτηριακής κάνουλας στην αορτή. Το 1966, µε την ολοκλήρωση του νέου 
κτιρίου του «Ιπποκρατείου» Νοσοκοµείου, που θεµελιώθηκε το 1964, 
µεταφέρθηκαν εκεί το Αιµοδυναµικό Εργαστήριο, η Καρδιολογική Κλινική, 
καθώς και η νεοσύστατη πρώτη στην Ελλάδα αµιγής Καρδιοχειρουργική Κλινική 
υπό την διεύθυνση του Δ. Λαζαρίδη, στους τρεις ορόφους που έως σήµερα 
κατέχουν. Η εκλογή του Δ. Λαζαρίδη, το 1969, στη θέση του Καθηγητή 
Χειρουργικής του «Αριστοτελείου» Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, σήµανε και 
την αποχώρησή του από το «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο. 

   Την ίδια χρονιά, την διεύθυνση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ανέλαβε 
ο Γ. Ανδριτσάκης, µε άµεσο συνεργάτη τον Ε. Χλαπουτάκη, ο οποίος είχε εν τω 
µεταξύ ολοκληρώσει την ειδικότητα της Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακος και 
Αγγείων και τον Δ. Βίσκο, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί στις Η.Π.Α. και παρέµεινε 
συνεργάτης του «Ιπποκρατείου» Νοσοκοµείου από το 1969 έως το 1975, 
όταν και ακολούθησε πλέον καριέρα Γενικού Χειρουργού αρχικά στην Πάτρα 
και αργότερα στην Αθήνα. Το 1971, Διευθυντής της Α' Προπαιδευτικής 
Χειρουργικής Κλινικής του «Ιπποκρατείου» ανέλαβε ο Καθ. Ν. Οικονόµος, που 
επιχείρησε να οργανώσει εκ νέου καρδιοχειρουργική δραστηριότητα στους 
κόλπους της κλινικής του µετακαλώντας από την Αµερική τον Π, Αλιβιζάτο. 
Ο τελευταίος παρέµεινε για περίπου δύο χρόνια και αποχώρησε έχοντας 
σοβαρές διαφωνίες για τον τρόπο λειτουργίας της καρδιοχειρουργικής οµάδας 
και για τα µέτρια αποτελέσµατα της. Αντίθετα, ο Γ. Ανδριτσάκης, όχι µόνο 
αύξησε τον αριθµό των επεµβάσεων αλλά πρωτοπόρησε επίσης σε µια σειρά 
επεµβάσεων, όπως του Waterstone Shunt, της πρώτης διπλής αντικατάστασης 
βαλβίδων, της εγχείρησης Bentall, της αντιµετώπισης κοινού αρτηριακού 
κορµού, της χρήσης κυκλοφοριακής ανακοπής για εγχείρηση ανευρυσµάτων, 
της εγχείρησης Konno και άλλων. Σε σχέση µε τους συνεργάτες του, το 1972, 
ο Ε. Χλαπουτάκης κατέλαβε θέση έµµισθου Επιµελητή, ενώ το 1975 περίπου, 
στην κλινική εντάχθηκε και ο Χειρουργός Ανδρέας Βοµβογιάννης, ώστε να 
πραγµατοποιήσει την ειδίκευσή του. Από τη λήξη της περιόδου αυτής το 1978 
και µετέπειτα, ο Α. Βοµβογιάν-νης υπηρέτησε την εν λόγω κλινική από 
διάφορες θέσεις, παραµένοντας σε αυτή έως και την συνταξιοδότησή του το 
2000. Θέσεις ειδικευόµενων στην Χειρουργική, έλαβαν επίσης το 1977 ο 
Ιωάννης Νοµικός, που εντάχθηκε µετέπειτα στην κλινική και παρέµεινε ως 
συνεργάτης έως το τέλος της καριέρας του το 2004, καθώς επίσης και ο 
Γεώργιος Αντύπας, από το 1981 έως και την αποχώρησή του το 1985 για το 
Νοσοκοµείο «Μεταξά», στον Πειραιά. Παράλληλα, από το 1978, θέση 
Επιµελητή της κλινικής κατέλαβε ο Ιωάννης Παπαϊωάννου, µε σπουδές και 
µετεκπαίδευση στο εξωτερικό, ο οποίος επίσης παρέµεινε εκεί έως την 
συνταξιοδότησή του, το 2004. Τέλος, το 1983 συνεργάστηκε µε την κλινική ο 
Μιχάλης Μπονώρης, ο οποίος παρέµεινε έως και το 1991, όταν και 
µετακινήθηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο «Αγία Σοφία».

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με το ΦΕΚ της 14ης Αυγούστου 1964
ιδρύθηκε στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο η πρώτη
Κλινική Χειρουργικής Θώρακος στην Ελλάδα, 
µε δύναµη 30 κλινών.

    Σε ό,τι αφορά στις επίκτητες καρδιοπάθειες, ο Δ. Λαζαρίδης 
ακολούθησε επίσης τις εξελίξεις της εποχής. Όπως προαναφέρ-
θηκε, ξεκίνησε µε την αντιµετώπιση 150 περιστατικών µιτροειδι-
κής στένωσης µε κλειστή επέµβαση κατά Bailey. Ωστόσο, το 1964, 
ο Δ. Λαζαρίδης επέδειξε, στα πλαίσια των εργασιών του IV 
Πανελλήνιου Χειρουργικού Συνεδρίου, µε τη χρήση κινηµατογρα-
φικής ταινίας, περίπτωση «Αντικατάστασης µιτροειδούς βαλβίδας 
µε τοποθέτηση µιας προσθετικής τύπου Starr-Edwards». Λίγο 
νωρίτερα, ο Ν. Οικονόµος είχε πραγµατοποιήσει την πρώτη στην 
Ελλάδα αντικατάσταση µιτροειδούς βαλβίδος επί αµιγούς 
στενώσεως της µιτροειδούς στο ίδρυµα «Πολυκλινική Αθηνών», 
τοποθετώντας επίσης µια προσθετική Starr-Edwards. 

   Γεγονός είναι πάντως ότι, την εποχή εκείνη, η χρήση εξωσωµα-
τικής κυκλοφορίας στα µεγάλα νοσηλευτικά ιδρύµατα της Αθήνας, 
µετά τον αρχικό ενθουσιασµό, συνέχισε να εφαρµόζεται κυρίως 
στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο και σε µερικές περιπτώσεις, στο 
ιδιωτικό ίδρυµα «Πολυκλινική Αθηνών». Οι υποδοµές που είχαν 
δηµιουργηθεί στα Νοσοκοµεία «Αγία Όλγα», «Λαϊκόν» και «Γενικό 
Κρατικό Πειραιώς», µε την αγορά συσκευών καρδιοαναπνευστικής 
υποστήριξης, σπάνια χρησιµοποιήθηκαν. Έτσι, δηµοσιεύσεις της 
εποχής που αφορούν σε επεµβάσεις µε χρήση εξωσωµατικής κυ-
κλοφορίας, αντιπροσωπεύουν τις πρώτες προσπάθειες στην Ελλά-
δα, που έγιναν κυρίως στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, σε ένα 
περιβάλλον µε πενιχρά µεν µέσα, αλλά µε ικανό επιστηµονικό προ-
σωπικό, το οποίο και βοήθησε να θεµελιωθεί η νέα εποχή της  
Καρδιοχειρουργικής στη χώρα, δηλαδή της αντιµετώπισης των 
καρδιοπαθειών µε άµεση όραση και µε τη βοήθεια της καρδιο-
πνευµονικής συσκευής.

   Στο πεδίο της αντιµετώπισης νόσων της αορτικής βαλβίδας, 
στις 04/06/1963, στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία ανακοινώ-
θηκε από τον Δ. Λαζαρίδη η πραγµατοποίηση πλαστικής διόρθω-
σης αορτικής βαλβίδας µε υποστήριξη εξωσωµατικής κυκλοφο-
ρίας, που διενεργήθηκε µε αφαίρεση των αποτιτανώσεων της 
βαλβίδος, ως «Ασβεστώδης στένωσις αορτικής βαλβίδος χει-
ρουργηθείσα τη βοηθεία εξωσωµατικής κυκλοφορίας», υπό 
τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Ανδριτσάκη, Μ. Φιλιππάκη, Κ. Μπονέλλο 
και Α. Κοϊδάκη. Λίγο αργότερα, το 1966, οι Δ. Λαζαρίδης και Γ. 
Ανδριτσάκης ανακοίνωσαν στην Χειρουργική Εταιρεία περιπτώσεις 
8 ασθενών µε συγγενή αορτική στένωση - 5 µε αµιγή και 3 µε 
υποβαλβιδική στένωση - επιδεικνύοντας εξαιρετικά αποτελέσµατα, 
µε θνητότητα µηδενική. Η ανακοίνωση είχε τίτλο, «Η συγγενής 
στένωσις του στοµίου της αορτής και η εγχειρητική αντιµετώ-
πισις ταύτης (Επί τη βάσει 8 ιδίων χειρουργηθεισών περιπτώ-
σεων)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Ανδριτσάκη, Α. Παπαδόπουλο 
και Κ. Μπονέλλο (Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, 22-3-1966). 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

    Ένα από τα πλέον σηµαντικά επιτεύγµατα της οµάδας του Δ. 
Λαζαρίδη, την περίοδο που αναλύεται, ήταν η χρήση της τεχνικής 
αιµοαραιώσεως κατά την διενέργεια εγχειρήσεων εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας. Όπως προαναφέρθηκε, οι προσπάθειες της πρώτης 
περιόδου, αφορούσαν στην πλήρωση του συστήµατος καρδιο-
πνευµονικής συσκευής – οξυγονωτού και πραγµατοποιούνταν µε 
τη χρήση µεγάλης ποσότητας πρόσφατου αίµατος. Το γεγονός 
αυτό περιόριζε τον ρυθµό προγραµµατισµού εγχειρήσεων καρδιάς 
και την αντιµετώπιση επειγόντων περιπτώσεων. Η οµάδα των  
Δ. Λαζαρίδη και Γ. Ανδριτσάκη δηµοσίευσε το 1966 την «Τεχνική 
αιµοαραιώσεως εις την εξωσωµατικήν κυκλοφορίαν», υπό τους
Γ. Ανδριτσάκη, Δ. Λαζαρίδη, Κ. Μπονέλλο, Μ. Φιλιππάκη και Α. 
Κασιούµη, στην οποία αναφέρεται ότι, µε τη χρήση συσκευής εξω-
σωµατικής κυκλοφορίας τύπου Pemco, οξυγονωτή τύπου Κay-
Cross και θερµορρυθµιστή τύπου Brown, µελετήθηκαν 12 περι-
πτώσεις. Στην αντιµετώπισή τους, η πλήρωση της συσκευής έγινε µε αίµα 48 
ωρών και αραίωση µε χρήση Rheomacrodex -δεξτράνης χαµηλού µοριακού 
βάρους-, σε αναλογία 25 cc/kg βάρους του ασθενούς, µέχρι του ποσού των 
800 cc. Στην µελέτη περιγράφηκε διεξοδικά η τεχνική της πληρώσεως του συ-
στήµατος της εξωσωµατικής κυκλοφορίας µε αίµα και Rheomacrodex, αναφέρ-
θηκαν τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου και ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα 
έκβασης που αφορούσαν στους ασθενείς στους οποίους χρησιµοποιήθηκε η εν 
λόγω τεχνική. Οι περιπτώσεις περιελάµβαναν αντιµετώπιση 3 ασθενών µε στέ-
νωση πνευµονικής, 5 ασθενών µε στένωση αορτικής βαλβίδος, ενός ασθενούς 
µε µεσοκολπική επικοινωνία, ενός ασθενούς µε Τετραλογία Fallot και ενός 
ασθενούς µε εχινόκοκκο καρδιάς. Μόλις για έναν εκ των ασθενών, η έκβαση της 
επέµβασης δεν υπήρξε επιτυχής, ενώ δεν παρατηρήθηκαν νευρολογικές 
διαταραχές ή προβλήµατα οξυγόνωσης κατά τη διάρκεια της εξωσωµατικής. 

Θωρακική αορτογραφία µε 
υπερστερνική παρακέντηση.
Θέση της κεφαλής και του 
τραχήλου κατά την εισαγωγή 
της βελόνης κατά Radner
(Δ. Λαζαρίδης, 1960)

   Ο Δ. Λαζαρίδης συµµετείχε την ίδια περίοδο και σε µια σειρά 
δηµοσιεύσεων που αφορούσαν σε περιπτώσεις εχινοκοκκίασης 
της καρδιάς και του περικαρδίου. Η πρώτη εξ αυτών, το 1961, 
ανακοινώθηκε ως «Εχινοκοκκίασις καρδίας µετ' εχινοκοκκικής 
περικαρδίτιδος χειρουργηθείσα (Επίδειξις ασθενούς και παρα-
σκευασµάτων)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Δ. Αυγουστάκη, Ε. Βορίδη 
και Μ. Φιλιππάκη (Ελληνική Χειρουργική 8: 198-206, 1961). Η δεύτερη 
αντιµετωπίστηκε το 1965 και ανακοινώθηκε ως «Εχινοκοκκίασις
καρδίας µετά συνδρόµου ρήξεως προς την µεγάλην κυκλοφο-
ρίαν και αρτηριακής εµβολής επιτυχώς χειρουργηθείσα τη βοη-
θεία εξωσωµατικής κυκλοφορίας (Επίδειξις ασθενούς)», υπό 
τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Ανδριτσάκη, Κ. Μπονέλλο, Χ. Δήµα και Α. 
Κασιούµη (Ελληνική Χειρουργική 12: 770-775, 1965). Η τρίτη, την ίδια χρο-
νιά, ως «Οξεία απόφραξις της άνω µεσεντερίου αρτηρίας υπό 
κύστεως εχινοκόκκου», υπό τους Μ. Σαρρή, Δ. Λαζαρίδη και Μ. 
Φιλιππάκη (Ελληνική Χειρουργική 12: 801-807, 1965). 

   Ο ίδιος συµµετείχε επίσης σε δηµοσιεύσεις που αφορούσαν σε 
καθετηριασµούς κοιλοτήτων της καρδιάς ή αγγειογραφίες, όπως 
«Ο καθετηριασµός των αριστερών κοιλοτήτων της καρδίας», 
υπό τον Δ. Λαζαρίδη (Ελληνική Ιατρική, 28: 1193-1231, 1959) και «Θωρα-
κική αορτογραφία δι' υπερστερνικής παρακεντήσεως  της αορ
τής», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Βλαβιανό, Φ. Κωστέα και Γ. Μιχαη-
λίδη (Ελληνική Χειρουργική, 7: 260-266, 1960). Στην διάρκεια της παρουσίασης 
της τελευταίας, επιδείχθηκε ασθενής που µελετήθηκε µε την τεχνική υπερστερ-
νικής παρακεντήσεως της θωρακικής αορτής κατά τη µέθοδο Radner, για τη 
σκιαγράφηση του αορτικού τόξου και των µεγάλων αγγείων.  Η µέθοδος 
εφαρµόστηκε τότε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 

   Επίσης, ο Δ. Λαζαρίδης συνέβαλε στην «Αιµοδυναµική µελέτη 
ρήξεως ανευρύσµατος κόλπου του Βαλσάλβα εν τω δεξιώ 
κόλπω προ και µετά την επιτυχή εγχειρητικήν απόφραξίν του», 
που ανακοινώθηκε από τους Ε. Βορίδη, Δ. Αυγουστάκη, Δ. Λεκό, 
Α. Παπαδόπουλο και Δ. Λαζαρίδη (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2: 

381-389, 1961), καθώς και στην δηµοσίευση «Η συµβολή της 
αγγειοκαρδιογραφίας εις την διάγνωσιν των συγγενών και 
επίκτητων καρδιοπαθειών», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Βλαβιανό, 
Γ. Μιχαηλίδη και Κ. Αλιβιζάτο (ΙΙΙ Πανελλήνιον Συνέδριον Χειρουργικής, Αθήναι, 

1962). Τέλος, εφάρµοσε για πρώτη φορά τεχνική που 
δηµοσιεύθηκε  ως «Η δια διαβροχικής παρακεντήσεως λήψις της 
πιέσεως του αριστερού κόλπου, επί τη βάσει 20 ιδίων περιπτώ-
σεων)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Χ. Σµπαρούνη και Κ. Κόττα (Ελληνική 

Καρδιολογική Επιθεώρηση 11: 167-178, 1961). 

   Μια σειρά αγγειοχειρουργικών ή άλλων επεµβάσεων που έλα-
βαν χώρα την ίδια περίοδο, έφεραν κατά τη δηµοσίευσή τους, την 
ταυτόχρονη συµµετοχή των Δ. Λαζαρίδη και Γ. Ανδριτσάκη.
Όπως η δηµοσίευση «Περί της αντιµετωπίσεως της ρήξεως των 
ανευρυσµάτων της κοιλιακής αορτής», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. 
Ανδριτσάκη και Σ. Ρήγα το 1966, η οποία αφορούσε στις παρατη-
ρήσεις επί 5 περιπτώσεων -4 εκ των οποίων επιτυχώς αντιµετω-
πισθεισών-, εξαίρεσης του ανευρύσµατος και αντικατάστασης του 
τµήµατος της αορτής µε αγγειακή πρόθεση. Επίσης, στη δηµοσίευ-
ση, «Οι καθυστερηµέναι εµβολεκτοµαί – Παρατηρήσεις επί 16 
ιδίων περιπτώσεων», υπό τους Δ. Λαζαρίδη και Γ. Ανδριτσάκη 
(Ελληνική Χειρουργική, 950-962, 1966), που αναφέρεται σε εµβολεκτοµές 
16-72 ωρών σε 16 ασθενείς, από το 1959 έως το 1966, σε τέσ-
σερα νοσηλευτικά ιδρύµατα, όπου σε 9 ασθενείς υπήρξε επιτυχές 
αποτέλεσµα, σε 2 βελτίωση, σε 2 ακρωτηριασµός του σκέλους, 
ενώ 3 ασθενείς απωλέσθησαν. Εν συνεχεία, στη δηµοσίευση «Πε-
ρί της θεραπευτικής αξίας του Iniprol επί της ινοδολύσεως», υπό 
τους Ι. Τσεβρένη, Δ. Λαζαρίδης, Τ. Μανταλάκη, Γ. Ανδριτσάκη και 
Χ. Χουλιάρα, το 1966, που αφορούσε στην χρήση του Iniprol για 
την υποστήριξη 2 περιπτώσεων ασθενών µε σύνδροµο ινοδολύ-
σεως, που υποβλήθηκαν σε ανοιχτή Καρδιοχειρουργική επέµβαση. Ανάλυση 11 περιπτώσεων αντιµετωπισθέντων 

µε την τεχνική της αιµοαραίωσης (Ανδριτσάκης, Λαζαρίδης, 1966)

   Ο Μιχάλης Φιλιππάκης, Καθηγητής Χειρουργικής του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών και Διευθυντής της Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής από το 
1991 έως το 1996, βρέθηκε από την αρχή της καριέρας του δίπλα 
σε χειρουργούς που έγραψαν ιστορία στην Καρδιοχειρουργική. Το 
1955, µε το τέλος της στρατιωτικής του θητείας, συνεργάστηκε για 
ένα χρόνο στην ιδιωτική «Κλινική Καµπά» στην πλατεία Παγκρατίου 
µε τον Κ. Τούντα που πραγµατοποιούσε στο χώρο αυτό – µεταξύ 
άλλων – και µικρό αριθµό «κλειστών» βαλβιδοτοµών µιτροειδούς. Το 
1956, εντάχθηκε ως Πανεπιστηµιακός βοηθός στην Προπαιδευτική 
Χειρουργική Κλινική του Κ. Αλιβιζάτου στο «Ιπποκράτειο». Επιλέχθηκε 
από τον Δ. Λαζαρίδη, µαζί µε τους Δ. Πιτσίνη και Κ. Μπονέλλο, ως 
συνεργάτης του καρδιοχειρουργικού τµήµατος παίρνοντας µέρος ως 
βοηθός στις εγχειρήσεις καρδιάς. Το 1964, αναχώρησε µε υποτρο-
φία του British Council, για το Λονδίνο όπου εκπαιδεύτηκε για ένα 
χρόνο στη χειρουργική του οισοφάγου στο Νοσοκοµείο "Hammer-
smith" και για δύο χρόνια, ως Senior Registrar, στην καρδιοχειρουρ-
γική, στα Νοσοκοµεία "Brompton" και "Hammersmith" µαζί µε τον 
Magdi Yacoub. 

   Με την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1967, είχε πρόταση συνεργασίας από 
τον παλαιό του προϊστάµενο και τότε Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του «Ιπποκρατείου» Δ. Λαζαρίδη, καθώς και από τον Καθ. Γρ. Σκαλκέα 
για ένταξη του στην οµάδα του τελευταίου. Επιθυµώντας µια Πανεπιστηµιακή 
καριέρα και προτιµώντας τη χειρουργική του οισοφάγου, επανεντάχθηκε ως 
Υφηγητής στην Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του «Ιπποκρατείου», 
όπου παρέµεινε έως το 1978. Παραµένοντας στο «Ιπποκράτειο» ως τακτικός 
καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ανέλαβε την Διεύθυνση της Ε΄Πανε-
πιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής το 1991. 

   Συµφοιτητής και στενός φίλος του Γ. Ανδριτσάκη, έχει να θυµάται την 
παρουσία τους δίπλα στον Δ. Λαζαρίδη στην αρχική περίοδο θεµελίωσης της 
καρδιοχειρουργικής στα χρόνια του «Ιπποκρατείου» και να µας προσφέρει 
πολύτιµες πληροφορίες για τη συγγραφή της Ιστορίας της Ελληνικής Καρδιο-
χειρουργικής. Δε θα ξεχάσει ποτέ την 35χρονη, βαθειά κυανωτική, κυρία 
Δαµίγου, πρώτη επιτυχή αντιµετώπιση τετραλογίας Fallot στην Ελλάδα, που 
µετά από ολοήµερο επιτυχές χειρουργείο παρουσίασε ανουρία και χρειάστηκε 
να βγάλουν από τα «κουτιά» τη συσκευή τεχνητού νεφρού που µόλις είχε 
παραλάβει ο νεφρολόγος Ι. Γιατσίδης. Ήταν ο 
Μιχάλης Φιλιππάκης εκείνος που ένα µήνα 
αργότερα οδήγησε την ασθενή στον 
«Ευαγγελισµό», όπου γίνονταν οι επιδείξεις 
ενδιαφερόντων περιστατικών, για να παρου-
σιάσει µια ακόµη από τις πρωτοποριακές 
επεµβάσεις της οµάδας Δ. Λαζαρίδη στο «Ιππο-
κράτειο» Νοσοκοµείο και την Προπαιδευτική 
Χειρουργική Κλινική. 

Μέλος της αρχικής Καρδιοχειρουργικής οµάδας του «Ιπποκρατείου»
που επέλεξε τελικά την Χειρουργική του Οισοφάγου 

Μιχ. Φιλιππάκης
Καθηγητής Χειρουργικής
Δ/ντής Ε΄Πανεπιστηµιακής 
Χειρουργικής Κλινικής
Πρόεδρος Ε.Χ.Ε. το 1993

Ο Καθ. Μ Φιλιππάκης 
αφηγέιται τις µνήµες 

από την θητεία του 
στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο

στον Σωτήρη Πράπα

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ 
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    Ένα από τα πλέον σηµαντικά επιτεύγµατα της οµάδας του Δ. 
Λαζαρίδη, την περίοδο που αναλύεται, ήταν η χρήση της τεχνικής 
αιµοαραιώσεως κατά την διενέργεια εγχειρήσεων εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας. Όπως προαναφέρθηκε, οι προσπάθειες της πρώτης 
περιόδου, αφορούσαν στην πλήρωση του συστήµατος καρδιο-
πνευµονικής συσκευής – οξυγονωτού και πραγµατοποιούνταν µε 
τη χρήση µεγάλης ποσότητας πρόσφατου αίµατος. Το γεγονός 
αυτό περιόριζε τον ρυθµό προγραµµατισµού εγχειρήσεων καρδιάς 
και την αντιµετώπιση επειγόντων περιπτώσεων. Η οµάδα των  
Δ. Λαζαρίδη και Γ. Ανδριτσάκη δηµοσίευσε το 1966 την «Τεχνική 
αιµοαραιώσεως εις την εξωσωµατικήν κυκλοφορίαν», υπό τους
Γ. Ανδριτσάκη, Δ. Λαζαρίδη, Κ. Μπονέλλο, Μ. Φιλιππάκη και Α. 
Κασιούµη, στην οποία αναφέρεται ότι, µε τη χρήση συσκευής εξω-
σωµατικής κυκλοφορίας τύπου Pemco, οξυγονωτή τύπου Κay-
Cross και θερµορρυθµιστή τύπου Brown, µελετήθηκαν 12 περι-
πτώσεις. Στην αντιµετώπισή τους, η πλήρωση της συσκευής έγινε µε αίµα 48 
ωρών και αραίωση µε χρήση Rheomacrodex -δεξτράνης χαµηλού µοριακού 
βάρους-, σε αναλογία 25 cc/kg βάρους του ασθενούς, µέχρι του ποσού των 
800 cc. Στην µελέτη περιγράφηκε διεξοδικά η τεχνική της πληρώσεως του συ-
στήµατος της εξωσωµατικής κυκλοφορίας µε αίµα και Rheomacrodex, αναφέρ-
θηκαν τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου και ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα 
έκβασης που αφορούσαν στους ασθενείς στους οποίους χρησιµοποιήθηκε η εν 
λόγω τεχνική. Οι περιπτώσεις περιελάµβαναν αντιµετώπιση 3 ασθενών µε στέ-
νωση πνευµονικής, 5 ασθενών µε στένωση αορτικής βαλβίδος, ενός ασθενούς 
µε µεσοκολπική επικοινωνία, ενός ασθενούς µε Τετραλογία Fallot και ενός 
ασθενούς µε εχινόκοκκο καρδιάς. Μόλις για έναν εκ των ασθενών, η έκβαση της 
επέµβασης δεν υπήρξε επιτυχής, ενώ δεν παρατηρήθηκαν νευρολογικές 
διαταραχές ή προβλήµατα οξυγόνωσης κατά τη διάρκεια της εξωσωµατικής. 

Θωρακική αορτογραφία µε 
υπερστερνική παρακέντηση.
Θέση της κεφαλής και του 
τραχήλου κατά την εισαγωγή 
της βελόνης κατά Radner
(Δ. Λαζαρίδης, 1960)

   Ο Δ. Λαζαρίδης συµµετείχε την ίδια περίοδο και σε µια σειρά 
δηµοσιεύσεων που αφορούσαν σε περιπτώσεις εχινοκοκκίασης 
της καρδιάς και του περικαρδίου. Η πρώτη εξ αυτών, το 1961, 
ανακοινώθηκε ως «Εχινοκοκκίασις καρδίας µετ' εχινοκοκκικής 
περικαρδίτιδος χειρουργηθείσα (Επίδειξις ασθενούς και παρα-
σκευασµάτων)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Δ. Αυγουστάκη, Ε. Βορίδη 
και Μ. Φιλιππάκη (Ελληνική Χειρουργική 8: 198-206, 1961). Η δεύτερη 
αντιµετωπίστηκε το 1965 και ανακοινώθηκε ως «Εχινοκοκκίασις
καρδίας µετά συνδρόµου ρήξεως προς την µεγάλην κυκλοφο-
ρίαν και αρτηριακής εµβολής επιτυχώς χειρουργηθείσα τη βοη-
θεία εξωσωµατικής κυκλοφορίας (Επίδειξις ασθενούς)», υπό 
τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Ανδριτσάκη, Κ. Μπονέλλο, Χ. Δήµα και Α. 
Κασιούµη (Ελληνική Χειρουργική 12: 770-775, 1965). Η τρίτη, την ίδια χρο-
νιά, ως «Οξεία απόφραξις της άνω µεσεντερίου αρτηρίας υπό 
κύστεως εχινοκόκκου», υπό τους Μ. Σαρρή, Δ. Λαζαρίδη και Μ. 
Φιλιππάκη (Ελληνική Χειρουργική 12: 801-807, 1965). 

   Ο ίδιος συµµετείχε επίσης σε δηµοσιεύσεις που αφορούσαν σε 
καθετηριασµούς κοιλοτήτων της καρδιάς ή αγγειογραφίες, όπως 
«Ο καθετηριασµός των αριστερών κοιλοτήτων της καρδίας», 
υπό τον Δ. Λαζαρίδη (Ελληνική Ιατρική, 28: 1193-1231, 1959) και «Θωρα-
κική αορτογραφία δι' υπερστερνικής παρακεντήσεως  της αορ
τής», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Βλαβιανό, Φ. Κωστέα και Γ. Μιχαη-
λίδη (Ελληνική Χειρουργική, 7: 260-266, 1960). Στην διάρκεια της παρουσίασης 
της τελευταίας, επιδείχθηκε ασθενής που µελετήθηκε µε την τεχνική υπερστερ-
νικής παρακεντήσεως της θωρακικής αορτής κατά τη µέθοδο Radner, για τη 
σκιαγράφηση του αορτικού τόξου και των µεγάλων αγγείων.  Η µέθοδος 
εφαρµόστηκε τότε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 

   Επίσης, ο Δ. Λαζαρίδης συνέβαλε στην «Αιµοδυναµική µελέτη 
ρήξεως ανευρύσµατος κόλπου του Βαλσάλβα εν τω δεξιώ 
κόλπω προ και µετά την επιτυχή εγχειρητικήν απόφραξίν του», 
που ανακοινώθηκε από τους Ε. Βορίδη, Δ. Αυγουστάκη, Δ. Λεκό, 
Α. Παπαδόπουλο και Δ. Λαζαρίδη (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2: 

381-389, 1961), καθώς και στην δηµοσίευση «Η συµβολή της 
αγγειοκαρδιογραφίας εις την διάγνωσιν των συγγενών και 
επίκτητων καρδιοπαθειών», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Βλαβιανό, 
Γ. Μιχαηλίδη και Κ. Αλιβιζάτο (ΙΙΙ Πανελλήνιον Συνέδριον Χειρουργικής, Αθήναι, 

1962). Τέλος, εφάρµοσε για πρώτη φορά τεχνική που 
δηµοσιεύθηκε  ως «Η δια διαβροχικής παρακεντήσεως λήψις της 
πιέσεως του αριστερού κόλπου, επί τη βάσει 20 ιδίων περιπτώ-
σεων)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Χ. Σµπαρούνη και Κ. Κόττα (Ελληνική 

Καρδιολογική Επιθεώρηση 11: 167-178, 1961). 

   Μια σειρά αγγειοχειρουργικών ή άλλων επεµβάσεων που έλα-
βαν χώρα την ίδια περίοδο, έφεραν κατά τη δηµοσίευσή τους, την 
ταυτόχρονη συµµετοχή των Δ. Λαζαρίδη και Γ. Ανδριτσάκη.
Όπως η δηµοσίευση «Περί της αντιµετωπίσεως της ρήξεως των 
ανευρυσµάτων της κοιλιακής αορτής», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. 
Ανδριτσάκη και Σ. Ρήγα το 1966, η οποία αφορούσε στις παρατη-
ρήσεις επί 5 περιπτώσεων -4 εκ των οποίων επιτυχώς αντιµετω-
πισθεισών-, εξαίρεσης του ανευρύσµατος και αντικατάστασης του 
τµήµατος της αορτής µε αγγειακή πρόθεση. Επίσης, στη δηµοσίευ-
ση, «Οι καθυστερηµέναι εµβολεκτοµαί – Παρατηρήσεις επί 16 
ιδίων περιπτώσεων», υπό τους Δ. Λαζαρίδη και Γ. Ανδριτσάκη 
(Ελληνική Χειρουργική, 950-962, 1966), που αναφέρεται σε εµβολεκτοµές 
16-72 ωρών σε 16 ασθενείς, από το 1959 έως το 1966, σε τέσ-
σερα νοσηλευτικά ιδρύµατα, όπου σε 9 ασθενείς υπήρξε επιτυχές 
αποτέλεσµα, σε 2 βελτίωση, σε 2 ακρωτηριασµός του σκέλους, 
ενώ 3 ασθενείς απωλέσθησαν. Εν συνεχεία, στη δηµοσίευση «Πε-
ρί της θεραπευτικής αξίας του Iniprol επί της ινοδολύσεως», υπό 
τους Ι. Τσεβρένη, Δ. Λαζαρίδης, Τ. Μανταλάκη, Γ. Ανδριτσάκη και 
Χ. Χουλιάρα, το 1966, που αφορούσε στην χρήση του Iniprol για 
την υποστήριξη 2 περιπτώσεων ασθενών µε σύνδροµο ινοδολύ-
σεως, που υποβλήθηκαν σε ανοιχτή Καρδιοχειρουργική επέµβαση. Ανάλυση 11 περιπτώσεων αντιµετωπισθέντων 

µε την τεχνική της αιµοαραίωσης (Ανδριτσάκης, Λαζαρίδης, 1966)

   Ο Μιχάλης Φιλιππάκης, Καθηγητής Χειρουργικής του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών και Διευθυντής της Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής από το 
1991 έως το 1996, βρέθηκε από την αρχή της καριέρας του δίπλα 
σε χειρουργούς που έγραψαν ιστορία στην Καρδιοχειρουργική. Το 
1955, µε το τέλος της στρατιωτικής του θητείας, συνεργάστηκε για 
ένα χρόνο στην ιδιωτική «Κλινική Καµπά» στην πλατεία Παγκρατίου 
µε τον Κ. Τούντα που πραγµατοποιούσε στο χώρο αυτό – µεταξύ 
άλλων – και µικρό αριθµό «κλειστών» βαλβιδοτοµών µιτροειδούς. Το 
1956, εντάχθηκε ως Πανεπιστηµιακός βοηθός στην Προπαιδευτική 
Χειρουργική Κλινική του Κ. Αλιβιζάτου στο «Ιπποκράτειο». Επιλέχθηκε 
από τον Δ. Λαζαρίδη, µαζί µε τους Δ. Πιτσίνη και Κ. Μπονέλλο, ως 
συνεργάτης του καρδιοχειρουργικού τµήµατος παίρνοντας µέρος ως 
βοηθός στις εγχειρήσεις καρδιάς. Το 1964, αναχώρησε µε υποτρο-
φία του British Council, για το Λονδίνο όπου εκπαιδεύτηκε για ένα 
χρόνο στη χειρουργική του οισοφάγου στο Νοσοκοµείο "Hammer-
smith" και για δύο χρόνια, ως Senior Registrar, στην καρδιοχειρουρ-
γική, στα Νοσοκοµεία "Brompton" και "Hammersmith" µαζί µε τον 
Magdi Yacoub. 

   Με την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1967, είχε πρόταση συνεργασίας από 
τον παλαιό του προϊστάµενο και τότε Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του «Ιπποκρατείου» Δ. Λαζαρίδη, καθώς και από τον Καθ. Γρ. Σκαλκέα 
για ένταξη του στην οµάδα του τελευταίου. Επιθυµώντας µια Πανεπιστηµιακή 
καριέρα και προτιµώντας τη χειρουργική του οισοφάγου, επανεντάχθηκε ως 
Υφηγητής στην Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του «Ιπποκρατείου», 
όπου παρέµεινε έως το 1978. Παραµένοντας στο «Ιπποκράτειο» ως τακτικός 
καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ανέλαβε την Διεύθυνση της Ε΄Πανε-
πιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής το 1991. 

   Συµφοιτητής και στενός φίλος του Γ. Ανδριτσάκη, έχει να θυµάται την 
παρουσία τους δίπλα στον Δ. Λαζαρίδη στην αρχική περίοδο θεµελίωσης της 
καρδιοχειρουργικής στα χρόνια του «Ιπποκρατείου» και να µας προσφέρει 
πολύτιµες πληροφορίες για τη συγγραφή της Ιστορίας της Ελληνικής Καρδιο-
χειρουργικής. Δε θα ξεχάσει ποτέ την 35χρονη, βαθειά κυανωτική, κυρία 
Δαµίγου, πρώτη επιτυχή αντιµετώπιση τετραλογίας Fallot στην Ελλάδα, που 
µετά από ολοήµερο επιτυχές χειρουργείο παρουσίασε ανουρία και χρειάστηκε 
να βγάλουν από τα «κουτιά» τη συσκευή τεχνητού νεφρού που µόλις είχε 
παραλάβει ο νεφρολόγος Ι. Γιατσίδης. Ήταν ο 
Μιχάλης Φιλιππάκης εκείνος που ένα µήνα 
αργότερα οδήγησε την ασθενή στον 
«Ευαγγελισµό», όπου γίνονταν οι επιδείξεις 
ενδιαφερόντων περιστατικών, για να παρου-
σιάσει µια ακόµη από τις πρωτοποριακές 
επεµβάσεις της οµάδας Δ. Λαζαρίδη στο «Ιππο-
κράτειο» Νοσοκοµείο και την Προπαιδευτική 
Χειρουργική Κλινική. 

Μέλος της αρχικής Καρδιοχειρουργικής οµάδας του «Ιπποκρατείου»
που επέλεξε τελικά την Χειρουργική του Οισοφάγου 

Μιχ. Φιλιππάκης
Καθηγητής Χειρουργικής
Δ/ντής Ε΄Πανεπιστηµιακής 
Χειρουργικής Κλινικής
Πρόεδρος Ε.Χ.Ε. το 1993

Ο Καθ. Μ Φιλιππάκης 
αφηγέιται τις µνήµες 

από την θητεία του 
στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο

στον Σωτήρη Πράπα
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    Κι ενώ στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, η Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα έµπαινε σε πορεία ανόδου, στο Νοσοκοµείο «Αγία 
Όλγα», η αποχώρηση του Β. Καραγεώργη, έµελλε να σηµάνει και 
την αρχή του τέλους για όποιες πρωτοπορίες έλαβαν χώρα την 
πρώτη περίοδο. Έως και το 1961, όταν πια αποχώρησε για το 
«Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Πειραιώς», ο Β. Καραγεώργης, αν και 
Γενικός Χειρουργός, πρωτοπορούσε σε κλειστές επεµβάσεις καρ-
διάς ή σε περιπτώσεις επεµβάσεων ανοιχτής καρδιάς µε υποθερ-
µία κατά Swan. Στο I Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, το 1958, 
παρουσίασε σε κινηµατογραφικές ταινίες την εµπειρία του από τη 
«Χειρουργική της στενώσεως µιτροειδούς και της πνευµονικής
αρτηρίας», καθώς επίσης και «Σύγκλεισις του ελλείµµατος του 
µεσοκολπικού διαφράγµατος υπό ψύξιν (υποθερµία)». Παράλλη-
λα, τον Ιούνιο του 1959, παρουσίασε στη διάρκεια συνεδρίας της 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας «Σύγκλεισις µεσοκολπικής επι-
κοινωνίας µετ΄ανωµάλου εκβολής πνευµονικής φλεβός υπό τον 
άµεσον έλεγχον της οράσεως» (Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, 8 Ιουνίου 

1959), περίπτωση που αντιµετωπίστηκε επίσης µε την τεχνική της 
επιφανειακής υποθερµίας. Τον Μάιο του 1960, κατά τη διάρκεια 
του II Πανελλήνιου Χειρουργικού Συνεδρίου ανακοίνωσε τη διε-
νέργεια 16 επεµβάσεων που αφορούσαν στην «Εφαρµογή της 
υποθερµίας εις την χειρουργικήν της καρδίας», υπό τους Β. Κα-
ραγεώργη, Ι. Παπανικολή και Σ. Κουρεµένο (II Πανελλήνιο Χειρουργικό 

Συνέδριο, 1960). Η εν λόγω ανακοίνωση περιελάµβανε 4 περιπτώσεις επιτυχούς 
διενέργειας «Blalock–Taussig Shunt» για αντιµετώπιση Τετραλογίας του Fallot, 
7 περιπτώσεις µεσοκολπικής επικοινωνίας εκ των οποίων 2 κατέληξαν από 
κοιλιακή µαρµαρυγή, 4 περιπτώσεις µε στένωση πνευµονικής αρτηρίας µε µια 
ατυχή κατάληξη και µια περίπτωση αορτικής στένωσης που επίσης ήταν ανεπι-
τυχής. Αξίζει να επανατονιστεί το γεγονός ότι, ο Β. Καραγεώργης ήταν ο πρώτος 
που εφάρµοσε την υποθερµία µε επιφανειακή ψύξη κατά Swan, κατά την πρώτη 
περίοδο. Ωστόσο, φαίνεται ότι η πιθανότητα επιπλοκών, µε κυρίαρχη την κοι-
λιακή µαρµαρυγή, ήταν αρκετά υψηλή, καθώς στην προηγούµενη ανακοίνωσή 
του, προσδιορίστηκε στο 25%. 

1958-1966Δεύτερη Περίοδος, της «θεµελίωσης» 1958-196682 83
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Ανακοινώσεις του Β. Καραγεώργη στην ίδια περίοδο αφορούσαν 
περιπτώσεις όπως, «Η χειρουργική θεραπεία των ανευρυσµάτων 
της κοιλιακής αορτής», υπό τους Β. Καραγεώργη, Π. Οικονοµό-

οπουλο και Π. Μηλίγκο (Ελληνική Χειρουργική, Τεύχος 4 , 1960), ενώ παράλ-
ληλα δηµοσιεύθηκαν «Πειραµατικαί παρατηρήσεις επί εξωσωµα-
τικής κυκλοφορίας (Γενικαί αρχαί)», υπό τους Β. Καραγεώργη, 
Ι. Παπανικολή, Ν. Οικονοµόπουλο, Σ. Μηλίγκο, Στ. Κουρεµένο, Κ. 
Καραµπίνη, Ο. Τσόλα και Π. Φαρµάκη (Πρακτικά II Πανελλήνιου Συνεδρίου 

Χειρουργικής, 1960). 

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις της Καρδιοχειρουργικής σε παγκόσµιο επίπεδο 
και εµπνεόµενος από αυτές, ο Β. Καραγεώργης επιχείρησε να εµπλακεί σε 
επεµβάσεις ανοιχτής καρδιάς µε χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Για τον 
λόγο αυτό, διενήργησε, από το 1958 και για µια διετία, 70 πειράµατα στο 
Πειραµατικό Χειρουργείο του Νοσοκοµείου «Αγία Όλγα», χρησιµοποιώντας 450 
σκυλιά. Είναι εµφανές πως ενώ ο ίδιος επιθυµούσε την εµπλοκή του στην χρήση 
της καρδιοπνευµονικής συσκευής, ταυτόχρονα βρίσκονταν σε αναµονή 
νεότερων τεχνολογιών. Σε µια ανακοίνωση του Ν. Οικονόµου, το 1960, 
αναφορικά µε 5 περιστατικά στα οποία έγινε χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας, 
ο Β. Καραγεώργης, αφού τον συνεχάρη, ανέφερε ότι στην κλινική του υπήρξε 
µια καθυστέρηση εφαρµογής της µεθόδου, καθόσον ο ίδιος επιθυµούσε την 
αγορά ενός νέου µηχανήµατος της εταιρείας Pemco. 
Το µηχάνηµα αποτελούνταν από αντλίες τύπου De Bakey και οξυγονωτή τύπου 
Kay-Cross µετά κυµατοειδούς επιφανείας δίσκων, οι οποίοι πλεονεκτούσαν 
συγκριτικά µε τους επίπεδους δίσκους στην αύξηση της συνολικής επιφάνειας 
ανταλλαγής αερίων κατά 40%. Παρά ταύτα, είναι γεγονός ότι οι προσπάθειες 
του Β. Καραγεώργη όσον αφορά στην χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας δεν 
αποδείχθηκαν ιδιαιτέρως επιτυχείς, σε σχέση πάντα µε το έργο που επέδειξε 
στις κλειστές Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις. Στην ανασκόπηση των 
αποτελεσµάτων των ασθενών µε συγγενή καρδιοπάθεια που δηµοσίευσε το 
1980, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, από το 1950 έως το 1970, όταν και 
συνταξιοδοτήθηκε, διενήργησε συνολικά 224 επεµβάσεις σε συγγενείς 
καρδιοπάθειες. Εξ' αυτών, µόλις 22 περιπτώσεις αντιµετωπίστηκαν µε 
εξωσωµατική κυκλοφορία, ήτοι 11 µεσοκολπικές, 5 στενώσεις πνευµονικής και 
5 µεσοκοιλιακές επικοινωνίες. Πάραυτα, η θνητότητα άγγιζε το 30%. 

   Το 1961, ο Β. Καραγεώργης κατέλαβε τη θέση του αποχωρήσα-
ντος Κ. Τούντα στο Νοσοκοµείο «Γενικό Κρατικό Πειραιά», ως Δι-
ευθυντής της Β' Χειρουργικής Κλινικής. Ανατρέχοντας και πάλι στη 
βιβλιογραφία της εποχής, γίνεται κατανοητό ότι, κατά τη διάρκεια 
της θητείας του στη θέση αυτή, ο Β. Καραγεώργης καταπιάστηκε 
περισσότερο µε περιστατικά Γενικής Χειρουργικής, Αγγειοχειρουρ-
γικής και Θωρακοχειρουργικής, ενώ πολύ λιγότερο µε Καρδιοχει-
ρουργικά περιστατικά. Ωστόσο, υπήρξαν αρκετές δηµοσιεύσεις, 
οι οποίες θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ανασκοπήσεις του 
παλαιότερου έργου του, καθώς και µερικές του επιτελεσθέντος 
έργου από τη νέα του θέση. Πιο συγκεκριµένα, σε δηµοσίευση του 
1964, που αφορούσε τον προσδιορισµό απωλειών αίµατος µε την 
ειδική συσκευή Haemoporrhometer, διαφαίνεται ότι ο Β. Καρα-
γεώργης χρησιµοποίησε την συσκευή σε 14 καρδιοχειρουργικές 
επεµβάσεις, συνολικά έως τότε. 

   Σε συνέχεια των προαναφερθέντων, το 1966, ο Β. 
Καραγεώργης δηµοσίευσε εργασία µε τίτλο, «Βασικαί 
αρχαί ανανήψεως εν τη καρδιοχειρουργική», υπό 
τους Β. Καραγεώργη, Μ. Ιακωβίδου και Σ. Μηλίγκο, (V 

Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 1966), όπου περιγράφηκαν η 
οργάνωση και ο εξοπλισµός ειδικής Καρδιοχειρουργι-
κής µονάδας, την οποία ο ίδιος και οι συνεργάτες του 
δηµιούργησαν στο Νοσοκοµείο «Γενικό Κρατικό 
Πειραιώς». Ο εξοπλισµός περιελάµβανε τις πλέον σύγχρονες 
για την εποχή συσκευές, όπως αναπνευστήρες Engstrom, εντοιχι-
σµένα µανόµετρα αρτηριακής πιέσεως και φορητό µανόµετρο 
φλεβικής πιέσεως, ηλεκτροκαρδιογράφο, pace maker, ζυγό τύπου 
Secca, απινιδωτή Corbin, συσκευή Astrup για µέτρηση αερίων 
αίµατος, καθώς και εργαλεία επείγουσας θωρακοτοµής. 
Κλείνοντας την αναφορά σε αυτή την αδιαµφισβήτητα 
εµπνευσµένη προσωπικότητα, αξίζει η µνηµόνευση 
κάποιων άλλων δηµοσιεύσεων του Β. Καραγεώργη 
στην ίδια περίοδο. Μια εξ' αυτών, τιτλοφορούµενη 
«Παρατηρήσεις και συµπεράσµατα της εφαρµογής 
τοπικής χηµειοθεραπείας κακοήθων νεοπλασµάτων 
δια εξωσωµατικής κυκλοφορίας» (Ελληνική Χειρουργική, 

1964), αφορούσε στην έγχυση χηµειοθεραπευτικών 
φαρµάκων σε περιπτώσεις κακοηθών νεοπλασιών 
άκρων, όπου η χορήγηση γινόταν µε την εφαρµογή 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας τοπικά. «Επί µιας νέας 
περιπτώσεως κύστεως εχινοκόκκου µυοκαρδίου και 
περικαρδίου επιτυχώς χειρουργηθείσης (Mετά 
κινηµατογραφικής προβολής)», υπό τους Β. Καραγεώργη, Στ. 
Κυριµλίδη, Δ. Ίκου, Μ. Ιακωβίδου, Απ. Ηλιάδη και Σπ. Μηλίγκο, 
(Ελληνική Χειρουργική, 1965), «Εµβολεκτοµή κατά Fogarty» υπό τον Β. 
Καραγεώργη (Ελληνική Χειρουργική, 1965), µέθοδο που εφάρµοσαν την 
ίδια περίοδο οι Χρηστέας, Μπάλλας και Σέχας στο Νοσοκοµείο 
«Λαϊκό».

Β. Καραγεώργης

Συσκευή PEMCO 
µε αντλία De Bakey 
και οξυγονωτή Kay-Cross

Συνδεσµολογία
εξωσωµατικής 

κυκλοφορίας
πειραµατικών 
πρωτοκόλλων

(Β. Καραγεώργης 
1958)

   Στο ίδιο συνέδριο, ο Β. Καραγεώργης παρουσίασε τα «Απώτερα 
αποτελέσµατα 450 περιπτώσεων χειρουργηθεισών στενώσεων 
της µιτροειδούς», υπό τους Β. Καραγεώργη, Ι. Παπανικολής, Σ. 
Κουρεµένο, Ν. Οικονοµόπουλο, Σ. Μηλίγκο και Ν. Κορδά (II Πανελλή-

νιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1960). Τα περιστατικά αφορούσαν στην περίοδο από 
τον Ιούνιο του 1953 µέχρι τον Δεκέµβριο του 1959, έργο δηλαδή που 
επιτελέστηκε κατά την παρουσία του Β. Καραγεώργη στο Νοσοκοµείο «Αγία 
Όλγα». Αυτό που αξίζει να σηµειώσει κανείς εν προκειµένω, είναι το γεγονός 
ότι, οι ασθενείς προέρχονταν όχι µόνο από την Αθήνα και τον Πειραιά -οι οποίοι 
ανέρχονταν στους 145-, αλλά κυρίως από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως από την 
Μακεδονία, την Πελοπόννησο, Νήσους Αιγαίου, Θεσσαλία, Θράκη, Ήπειρο, 
Νήσους Ιονίου, καθώς και 5 από το εξωτερικό. Επίσης, άξιο αναφοράς είναι ότι, 
η θνητότητα στους πρώτους 50 ασθενείς ήταν 12%, ενώ στους 150 
τελευταίους µόλις 2%. Ως συνολική θνητότητα καταγράφηκε το ποσοστό 4,66%. 
Τα αποτελέσµατα χαρακτηρίστηκαν άριστα σε ποσοστό 65%, καλά σε 10% και 
µέτρια σε 9%, ενώ απώτεροι θάνατοι κατά την 6ετία αυτή παρατηρήθηκαν σε 
ποσοστό 5,4% των ασθενών. 

Τοπική χηµειοθεραπεία 
κακοήθων νεοπλασιών 

διά εξωσωµατικής κυκλοφορίας.
(Βασ. Καραγεώργης, 

Γενικό Κρατικό «Πειραιώς», 1964)

Ο επί ετών συνεργάτης 
του Β. Καραγεώργη 
αναισθησιολόγος 
Σ. Κουρεµένος (1) 
µε οµάδα Ελλήνων ιατρών 
στη διάρκεια επίσκεψης 
στο Νοσοκοµείο Fu Wai του 
Πεκίνου. 
Στην πρώτη σειρά Ε. Βορίδης (2), 
Κ. Τούντας (3), Π. Μπάλλας (4), 
καθώς και ο Φ. Φέσσας (5) και 
ο Π. Συµεωνίδης (6)
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    Κι ενώ στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, η Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα έµπαινε σε πορεία ανόδου, στο Νοσοκοµείο «Αγία 
Όλγα», η αποχώρηση του Β. Καραγεώργη, έµελλε να σηµάνει και 
την αρχή του τέλους για όποιες πρωτοπορίες έλαβαν χώρα την 
πρώτη περίοδο. Έως και το 1961, όταν πια αποχώρησε για το 
«Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Πειραιώς», ο Β. Καραγεώργης, αν και 
Γενικός Χειρουργός, πρωτοπορούσε σε κλειστές επεµβάσεις καρ-
διάς ή σε περιπτώσεις επεµβάσεων ανοιχτής καρδιάς µε υποθερ-
µία κατά Swan. Στο I Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, το 1958, 
παρουσίασε σε κινηµατογραφικές ταινίες την εµπειρία του από τη 
«Χειρουργική της στενώσεως µιτροειδούς και της πνευµονικής
αρτηρίας», καθώς επίσης και «Σύγκλεισις του ελλείµµατος του 
µεσοκολπικού διαφράγµατος υπό ψύξιν (υποθερµία)». Παράλλη-
λα, τον Ιούνιο του 1959, παρουσίασε στη διάρκεια συνεδρίας της 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας «Σύγκλεισις µεσοκολπικής επι-
κοινωνίας µετ΄ανωµάλου εκβολής πνευµονικής φλεβός υπό τον 
άµεσον έλεγχον της οράσεως» (Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, 8 Ιουνίου 

1959), περίπτωση που αντιµετωπίστηκε επίσης µε την τεχνική της 
επιφανειακής υποθερµίας. Τον Μάιο του 1960, κατά τη διάρκεια 
του II Πανελλήνιου Χειρουργικού Συνεδρίου ανακοίνωσε τη διε-
νέργεια 16 επεµβάσεων που αφορούσαν στην «Εφαρµογή της 
υποθερµίας εις την χειρουργικήν της καρδίας», υπό τους Β. Κα-
ραγεώργη, Ι. Παπανικολή και Σ. Κουρεµένο (II Πανελλήνιο Χειρουργικό 

Συνέδριο, 1960). Η εν λόγω ανακοίνωση περιελάµβανε 4 περιπτώσεις επιτυχούς 
διενέργειας «Blalock–Taussig Shunt» για αντιµετώπιση Τετραλογίας του Fallot, 
7 περιπτώσεις µεσοκολπικής επικοινωνίας εκ των οποίων 2 κατέληξαν από 
κοιλιακή µαρµαρυγή, 4 περιπτώσεις µε στένωση πνευµονικής αρτηρίας µε µια 
ατυχή κατάληξη και µια περίπτωση αορτικής στένωσης που επίσης ήταν ανεπι-
τυχής. Αξίζει να επανατονιστεί το γεγονός ότι, ο Β. Καραγεώργης ήταν ο πρώτος 
που εφάρµοσε την υποθερµία µε επιφανειακή ψύξη κατά Swan, κατά την πρώτη 
περίοδο. Ωστόσο, φαίνεται ότι η πιθανότητα επιπλοκών, µε κυρίαρχη την κοι-
λιακή µαρµαρυγή, ήταν αρκετά υψηλή, καθώς στην προηγούµενη ανακοίνωσή 
του, προσδιορίστηκε στο 25%. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Ανακοινώσεις του Β. Καραγεώργη στην ίδια περίοδο αφορούσαν 
περιπτώσεις όπως, «Η χειρουργική θεραπεία των ανευρυσµάτων 
της κοιλιακής αορτής», υπό τους Β. Καραγεώργη, Π. Οικονοµό-

οπουλο και Π. Μηλίγκο (Ελληνική Χειρουργική, Τεύχος 4 , 1960), ενώ παράλ-
ληλα δηµοσιεύθηκαν «Πειραµατικαί παρατηρήσεις επί εξωσωµα-
τικής κυκλοφορίας (Γενικαί αρχαί)», υπό τους Β. Καραγεώργη, 
Ι. Παπανικολή, Ν. Οικονοµόπουλο, Σ. Μηλίγκο, Στ. Κουρεµένο, Κ. 
Καραµπίνη, Ο. Τσόλα και Π. Φαρµάκη (Πρακτικά II Πανελλήνιου Συνεδρίου 

Χειρουργικής, 1960). 

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις της Καρδιοχειρουργικής σε παγκόσµιο επίπεδο 
και εµπνεόµενος από αυτές, ο Β. Καραγεώργης επιχείρησε να εµπλακεί σε 
επεµβάσεις ανοιχτής καρδιάς µε χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Για τον 
λόγο αυτό, διενήργησε, από το 1958 και για µια διετία, 70 πειράµατα στο 
Πειραµατικό Χειρουργείο του Νοσοκοµείου «Αγία Όλγα», χρησιµοποιώντας 450 
σκυλιά. Είναι εµφανές πως ενώ ο ίδιος επιθυµούσε την εµπλοκή του στην χρήση 
της καρδιοπνευµονικής συσκευής, ταυτόχρονα βρίσκονταν σε αναµονή 
νεότερων τεχνολογιών. Σε µια ανακοίνωση του Ν. Οικονόµου, το 1960, 
αναφορικά µε 5 περιστατικά στα οποία έγινε χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας, 
ο Β. Καραγεώργης, αφού τον συνεχάρη, ανέφερε ότι στην κλινική του υπήρξε 
µια καθυστέρηση εφαρµογής της µεθόδου, καθόσον ο ίδιος επιθυµούσε την 
αγορά ενός νέου µηχανήµατος της εταιρείας Pemco. 
Το µηχάνηµα αποτελούνταν από αντλίες τύπου De Bakey και οξυγονωτή τύπου 
Kay-Cross µετά κυµατοειδούς επιφανείας δίσκων, οι οποίοι πλεονεκτούσαν 
συγκριτικά µε τους επίπεδους δίσκους στην αύξηση της συνολικής επιφάνειας 
ανταλλαγής αερίων κατά 40%. Παρά ταύτα, είναι γεγονός ότι οι προσπάθειες 
του Β. Καραγεώργη όσον αφορά στην χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας δεν 
αποδείχθηκαν ιδιαιτέρως επιτυχείς, σε σχέση πάντα µε το έργο που επέδειξε 
στις κλειστές Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις. Στην ανασκόπηση των 
αποτελεσµάτων των ασθενών µε συγγενή καρδιοπάθεια που δηµοσίευσε το 
1980, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, από το 1950 έως το 1970, όταν και 
συνταξιοδοτήθηκε, διενήργησε συνολικά 224 επεµβάσεις σε συγγενείς 
καρδιοπάθειες. Εξ' αυτών, µόλις 22 περιπτώσεις αντιµετωπίστηκαν µε 
εξωσωµατική κυκλοφορία, ήτοι 11 µεσοκολπικές, 5 στενώσεις πνευµονικής και 
5 µεσοκοιλιακές επικοινωνίες. Πάραυτα, η θνητότητα άγγιζε το 30%. 

   Το 1961, ο Β. Καραγεώργης κατέλαβε τη θέση του αποχωρήσα-
ντος Κ. Τούντα στο Νοσοκοµείο «Γενικό Κρατικό Πειραιά», ως Δι-
ευθυντής της Β' Χειρουργικής Κλινικής. Ανατρέχοντας και πάλι στη 
βιβλιογραφία της εποχής, γίνεται κατανοητό ότι, κατά τη διάρκεια 
της θητείας του στη θέση αυτή, ο Β. Καραγεώργης καταπιάστηκε 
περισσότερο µε περιστατικά Γενικής Χειρουργικής, Αγγειοχειρουρ-
γικής και Θωρακοχειρουργικής, ενώ πολύ λιγότερο µε Καρδιοχει-
ρουργικά περιστατικά. Ωστόσο, υπήρξαν αρκετές δηµοσιεύσεις, 
οι οποίες θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ανασκοπήσεις του 
παλαιότερου έργου του, καθώς και µερικές του επιτελεσθέντος 
έργου από τη νέα του θέση. Πιο συγκεκριµένα, σε δηµοσίευση του 
1964, που αφορούσε τον προσδιορισµό απωλειών αίµατος µε την 
ειδική συσκευή Haemoporrhometer, διαφαίνεται ότι ο Β. Καρα-
γεώργης χρησιµοποίησε την συσκευή σε 14 καρδιοχειρουργικές 
επεµβάσεις, συνολικά έως τότε. 

   Σε συνέχεια των προαναφερθέντων, το 1966, ο Β. 
Καραγεώργης δηµοσίευσε εργασία µε τίτλο, «Βασικαί 
αρχαί ανανήψεως εν τη καρδιοχειρουργική», υπό 
τους Β. Καραγεώργη, Μ. Ιακωβίδου και Σ. Μηλίγκο, (V 

Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 1966), όπου περιγράφηκαν η 
οργάνωση και ο εξοπλισµός ειδικής Καρδιοχειρουργι-
κής µονάδας, την οποία ο ίδιος και οι συνεργάτες του 
δηµιούργησαν στο Νοσοκοµείο «Γενικό Κρατικό 
Πειραιώς». Ο εξοπλισµός περιελάµβανε τις πλέον σύγχρονες 
για την εποχή συσκευές, όπως αναπνευστήρες Engstrom, εντοιχι-
σµένα µανόµετρα αρτηριακής πιέσεως και φορητό µανόµετρο 
φλεβικής πιέσεως, ηλεκτροκαρδιογράφο, pace maker, ζυγό τύπου 
Secca, απινιδωτή Corbin, συσκευή Astrup για µέτρηση αερίων 
αίµατος, καθώς και εργαλεία επείγουσας θωρακοτοµής. 
Κλείνοντας την αναφορά σε αυτή την αδιαµφισβήτητα 
εµπνευσµένη προσωπικότητα, αξίζει η µνηµόνευση 
κάποιων άλλων δηµοσιεύσεων του Β. Καραγεώργη 
στην ίδια περίοδο. Μια εξ' αυτών, τιτλοφορούµενη 
«Παρατηρήσεις και συµπεράσµατα της εφαρµογής 
τοπικής χηµειοθεραπείας κακοήθων νεοπλασµάτων 
δια εξωσωµατικής κυκλοφορίας» (Ελληνική Χειρουργική, 

1964), αφορούσε στην έγχυση χηµειοθεραπευτικών 
φαρµάκων σε περιπτώσεις κακοηθών νεοπλασιών 
άκρων, όπου η χορήγηση γινόταν µε την εφαρµογή 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας τοπικά. «Επί µιας νέας 
περιπτώσεως κύστεως εχινοκόκκου µυοκαρδίου και 
περικαρδίου επιτυχώς χειρουργηθείσης (Mετά 
κινηµατογραφικής προβολής)», υπό τους Β. Καραγεώργη, Στ. 
Κυριµλίδη, Δ. Ίκου, Μ. Ιακωβίδου, Απ. Ηλιάδη και Σπ. Μηλίγκο, 
(Ελληνική Χειρουργική, 1965), «Εµβολεκτοµή κατά Fogarty» υπό τον Β. 
Καραγεώργη (Ελληνική Χειρουργική, 1965), µέθοδο που εφάρµοσαν την 
ίδια περίοδο οι Χρηστέας, Μπάλλας και Σέχας στο Νοσοκοµείο 
«Λαϊκό».

Β. Καραγεώργης

Συσκευή PEMCO 
µε αντλία De Bakey 
και οξυγονωτή Kay-Cross

Συνδεσµολογία
εξωσωµατικής 

κυκλοφορίας
πειραµατικών 
πρωτοκόλλων

(Β. Καραγεώργης 
1958)

   Στο ίδιο συνέδριο, ο Β. Καραγεώργης παρουσίασε τα «Απώτερα 
αποτελέσµατα 450 περιπτώσεων χειρουργηθεισών στενώσεων 
της µιτροειδούς», υπό τους Β. Καραγεώργη, Ι. Παπανικολής, Σ. 
Κουρεµένο, Ν. Οικονοµόπουλο, Σ. Μηλίγκο και Ν. Κορδά (II Πανελλή-

νιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1960). Τα περιστατικά αφορούσαν στην περίοδο από 
τον Ιούνιο του 1953 µέχρι τον Δεκέµβριο του 1959, έργο δηλαδή που 
επιτελέστηκε κατά την παρουσία του Β. Καραγεώργη στο Νοσοκοµείο «Αγία 
Όλγα». Αυτό που αξίζει να σηµειώσει κανείς εν προκειµένω, είναι το γεγονός 
ότι, οι ασθενείς προέρχονταν όχι µόνο από την Αθήνα και τον Πειραιά -οι οποίοι 
ανέρχονταν στους 145-, αλλά κυρίως από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως από την 
Μακεδονία, την Πελοπόννησο, Νήσους Αιγαίου, Θεσσαλία, Θράκη, Ήπειρο, 
Νήσους Ιονίου, καθώς και 5 από το εξωτερικό. Επίσης, άξιο αναφοράς είναι ότι, 
η θνητότητα στους πρώτους 50 ασθενείς ήταν 12%, ενώ στους 150 
τελευταίους µόλις 2%. Ως συνολική θνητότητα καταγράφηκε το ποσοστό 4,66%. 
Τα αποτελέσµατα χαρακτηρίστηκαν άριστα σε ποσοστό 65%, καλά σε 10% και 
µέτρια σε 9%, ενώ απώτεροι θάνατοι κατά την 6ετία αυτή παρατηρήθηκαν σε 
ποσοστό 5,4% των ασθενών. 

Τοπική χηµειοθεραπεία 
κακοήθων νεοπλασιών 

διά εξωσωµατικής κυκλοφορίας.
(Βασ. Καραγεώργης, 

Γενικό Κρατικό «Πειραιώς», 1964)
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στη διάρκεια επίσκεψης 
στο Νοσοκοµείο Fu Wai του 
Πεκίνου. 
Στην πρώτη σειρά Ε. Βορίδης (2), 
Κ. Τούντας (3), Π. Μπάλλας (4), 
καθώς και ο Φ. Φέσσας (5) και 
ο Π. Συµεωνίδης (6)
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Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο 
Νίκαιας – Πειραιά  «Άγιος Παντελεήµων» 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Η ιστορία του Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήµων» 
ξεκινάει από την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής. Δεδοµένης της 
εγκατάστασης των προσφυγικών πληθυσµών στις περιοχές γύρω από τον 
Πειραιά, η οργάνωση των «Αµερικανίδων Κυριών» άρχισε να λειτουργεί στην 
κεντρική πλατεία της Κοκκινιάς πολυϊατρείο, προκειµένου να παρέχει περί-
θαλψη και φροντίδα στους πολύπαθους πρόσφυγες της εποχής. Το πολυϊα-
τρείο ονοµάσθηκε «Νοσοκοµείο Αµερικανίδων Κυριών», εγκαταστάθηκε σε 
πρόχειρα παραπήγµατα και είχε βασικές ελλείψεις ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Στη διάρκεια περίπου µιας δεκαετίας, το πολυϊατρείο µετατράπηκε σε Γενικό 
Νοσοκοµείο µε προσθήκες και επεκτάσεις γύρω από αυτό. Το 1934 αριθµού-
σε 60 κλίνες. 

   Με τη λήξη της φιλανθρωπικής δραστηριότητας των «Αµερικανίδων 
Κυριών», το νοσοκοµείο περιήλθε στο Ελληνικό κράτος, µετονοµάστηκε σε 
“Προσφυγικό Νοσοκοµείο Νέας Κοκκινιάς” και διοικήθηκε από 7µελή εκτελε-
στική επιτροπή. Ένα χρόνο αργότερα, το 1935 µετονοµάστηκε εκ νέου σε 
“Πρότυπο Λαϊκό Νοσοκοµείο”. Το µικρό αυτό Νοσοκοµείο, όπως γρήγορα έγινε 
αντιληπτό, ήταν αδύνατον να ανταποκριθεί στις αυξανόµενες ανάγκες 
περίθαλψης και φροντίδας του πληθυσµού, καθώς κάλυπτε όχι µόνο την 
περιοχή γύρω από αυτό αλλά και την ευρύτερη του Πειραιά. Το 1937 αποφα-
σίστηκε από το Υπουργείο Υγιεινής η ανέγερση νέου Νοσοκοµείου δύναµης 
300 κλινών µε την επωνυµία «Γενικό Νοσοκοµείο Πειραιώς» στη θέση του 
σηµερινού Νοσοκοµείου. Οι εργασίες ανέγερσης άρχισαν το 1939 και διακό-
πηκαν µε την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέµου. Είχαν στο µεταξύ κατα-
σκευαστεί οι θεµελιώσεις όλου του κτιρίου και είχαν ολοκληρωθεί οι πρώτοι 
όροφοι της Α΄και Β΄ Πτέρυγας. 

   Κατά τη διάρκεια του πολέµου το Νοσοκοµείο εγκαταστάθηκε σε κτίριο 
αποθήκης καπνού της “Commercial Company” που βρισκόταν στην οδό Θη-
βών, όπου µε κατάλληλες τροποποιήσεις και κτιριακές παρεµβάσεις διαµορ-
φώθηκαν χώροι για 210 κλίνες. Το Νοσοκοµείο αυτό ήταν γνωστό στην 
κατοχή ως «Νοσοκοµείο Σαπόρτα» και κατάφερε να ανταποκριθεί µέσα στις 
δύσκολες συνθήκες της περιόδου, τόσο στις έκτακτες όσο και στις τακτικές 
ανάγκες υγείας του πληθυσµού. Με τη λήξη του πολέµου, το Νοσοκοµείο 
επανήλθε στις αρχικές εγκαταστάσεις, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1948,

επαναλήφθηκαν µε µικρές αναθεωρήσεις οι εργασίες ανέγερσης του νέου 
Νοσοκοµείου. Το 1952 το Γενικό Νοσοκοµείο Πειραιά «Βασίλισσα Φρειδε-
ρίκη», θεσµοθετήθηκε ως  ΝΠΔΔ και επεκτεινόµενο σταθερά έφτασε το 1955-
56 να διαθέτει 400 κλίνες.  

   Το 1955, Διευθυντής της Β' Χειρουργικής Κλινικής του Γ. Ν. Πειραιώς, 
ανέλαβε ο Κ. Τούντας, Υφηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μεταξύ των 
άλλων, ο Κ. Τούντας πραγµατοποίησε µια σειρά «κλειστών» επεµβάσεων που 
περιελάµβαναν και κάποιες πρωτοποριακές για την εποχή, όπως την αντιµε-
τώπιση πνευµονικής εµβολής και άλλες. Το 1961, ο Κ. Τούντας ανακηρύχθη-
κε Καθηγητής στο Α.Π. Θεσσαλονίκης και µετακινήθηκε στη Διεύθυνση της Α' 
Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής, στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ». Την 
παράδοση της διενέργειας «κλειστών» καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων, που 
καθιέρωσε ο Καθ. Κ. Τούντας στο «Γενικό Νοσοκοµείο Πειραιώς», συνέχισε ο 
Β. Καραγεώργης, που µετακινήθηκε από το Νοσοκοµείο «Αγία Όλγα». 

   Το 1964, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής και το Νοσοκοµείο 
έφτασε να αριθµεί πλέον των 600 κλινών µε ταυτόχρονη ανάπτυξη όλων των 
απαραίτητων εργαστηρίων. Ο Β. Καραγεώργης, εξόπλισε τα χειρουργεία και 
την εντατική µονάδα, µε σύγχρονα µηχανήµατα και συσκευή εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας και συνέχισε τη διενέργεια κλειστών κυρίως, επεµβάσεων 
καρδιάς, έως το 1971 όταν και συνταξιοδοτήθηκε. Με την αποχώρηση του, 
έπαψε κάθε καρδιοχειρουργική δραστηριότητα στο Γ.Κ.Ν. Πειραιώς. 

   Το 1983 το Νοσοκοµείο εντάχθηκε στο ΕΣΥ (Ν. 1397/83) και ονοµάστηκε 
Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας  “Δάµων Βασιλείου”. Τέλος, από το 
1991, διατηρεί τη σηµερινή του ονοµασία, ήτοι Περιφερειακό Γενικό  Νοσοκο-
µείο Νίκαιας-Πειραιά “Άγιος Παντελεήµων”  µε 716 οργανικές κλίνες.  

   Την ίδια περίοδο, στο IV Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο του 
1964, έτος κατά το οποίο ο Β. Καραγεώργης ήταν Πρόεδρος της 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, δηµοσίευσε εργασία µε τίτλο 
«Παρατηρήσεις επί της διακοιλιακής βαλβιδοτοµής επί στενώ-
σεως της µιτροειδούς βαλβίδος», υπό τον Β. Καραγεώργη, η ο-
ποία επί της ουσίας ήταν µια αναδροµική µελέτη, που περιελάµβα-
νε την εµπειρία του σε 880 περιπτώσεις διάνοιξης µιτροειδούς 
βαλβίδας. Συγκεκριµένα, στα πρώτα 800 περιστατικά ο Β. Καραγεώργης 
πραγµατοποίησε τη διάνοιξη της στενωµένης µιτροειδούς βαλβίδας τυφλά, µε το 
δάκτυλο ή µε τον βαλβιδοτόµο Dubost, µέσω του αριστερού ωτίου. Η θνητότητα 
την περίοδο εκείνη ήταν 3,5%. Από το 1961, όταν και βρέθηκε στο Νοσοκοµείο 
«Γενικό Κρατικό Πειραιά», χρησιµοποίησε τον διακοιλιακό βαλβιδοτόµο του 
Βρετανού O. Tubbs, που αποτελούσε τροποποίηση των παλαιότερων 
διακολπικών βαλβιδοτόµων, καθώς εισάγονταν από την κορυφή της αριστερής 
κοιλίας, µέσω ραφής περίπαρσης και ήταν δυνατός ο καθορισµός του εύρους 
της διανοίξεως. Ο Β. Καραγεώργης φαίνεται να υπήρξε οπαδός της χρήσης του 
συγκεκριµένου δισκελούς διαστολέα τον οποίο και εφάρµοσε σε όλες τις 
επόµενες 80 περιπτώσεις, έχοντας απολέσει 3 περιστατικά. Η προσπέλαση που 
χρησιµοποιούσε για την αντιµετώπιση της στένωσης της µιτροειδούς ήταν 

ηςοπισθοπλάγια αριστερή θωρακοτοµή στο ανώτερο χείλος 5  πλευράς. 
Η συγκεκριµένη τεχνική, µάλιστα, απεδείχθη αποτελεσµατική σε περιπτώσεις 
επανεγχειρήσεων, καθόσον οι χειρισµοί γίνονταν µακράν της περιοχής των 
συµφύσεων της προηγούµενης εγχείρησης, επανεγχειρήσεις τις οποίες ο Β. 
Καραγεώργης διενήργησε σε 8 περιπτώσεις. Αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι, την 
κάθε περίπτωση µελετούσε διεξοδικά και η κυρία Δανάη Ίκου, Διευθύντρια του 
Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου του Νοσοκοµείου. 
    

   Δύο χρόνια αργότερα, το 1966, ο Β. Καραγεώργης δηµοσίευσε 
εργασία µε τίτλο «Παρατηρήσεις επί της επαναστενώσεως της 
µιτροειδούς», υπό τους Β. Καραγεώργη, Ι. Παπανικολή και Σ. Μη-
λίγκο (V Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 1966), η οποία περιελάµβανε 
1.000 περιπτώσεις ασθενών που χειρουργήθηκαν την 10ετία 
1953-1963. Εξ' αυτών των περιπτώσεων επέζησαν, µετά τη διετία, 975 
ασθενείς, ενώ επαναστένωση εµφάνισαν οι 75, σε ποσοστό δηλαδή 7,6%. 
Ωστόσο, εξ' αυτών επανεγχειρίστηκαν µόνο 25 ασθενείς, µε θνητότητα 8%. 

Βαλβιδοτοµή µιτροειδούς.
Ανάλυση 1000 περιστατικών του Β. Καραγεώργη 

της περιόδου 1953 - 1963
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(Δ/ντης Β. Καραγεώργης)
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σε 5 περιπτώσεις. Στην περίοδο παρουσίας του στο Νοσοκοµείο 
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Σπυρίδων Μηλίγκος.
Ο στενότερος συνεργάτης του 

Β. Καραγεώργη στο «Αγία Όλγα»
και το «Κρατικό Πειραιώς» 

και αντικαταστάτης του στην 
Διεύθυνση της Β΄ Χειρουργικής 

Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«Γενικό Κρατικό Νίκαιας - Πειραιά»
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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1953-1963. Εξ' αυτών των περιπτώσεων επέζησαν, µετά τη διετία, 975 
ασθενείς, ενώ επαναστένωση εµφάνισαν οι 75, σε ποσοστό δηλαδή 7,6%. 
Ωστόσο, εξ' αυτών επανεγχειρίστηκαν µόνο 25 ασθενείς, µε θνητότητα 8%. 

Βαλβιδοτοµή µιτροειδούς.
Ανάλυση 1000 περιστατικών του Β. Καραγεώργη 

της περιόδου 1953 - 1963

Νοσηλεία ασθενούς στην 
Εντατική Μονάδα του
Γ.Ν. Κρατικού Πειραιώς
(Δ/ντης Β. Καραγεώργης)

Εντατική Μονάδα
Γ.Ν. Κρατικού Πειραιώς
(Δ/ντής Β. Καραγεώργης)

Διακοιλιακή βαλβιδοτοµή µιτροειδούς 
µε χρήση βαλβιδοτόµου Tubbs 

Διακοιλιακός 
Βαλβιδοτόµος 

Tubbs

Το ίδιο έτος, ο ίδιος δηµοσίευσε και τα «Απώτερα 
αποτελέσµατα της αναστοµωτικής επεµβάσεως κατά 
Blalock–Taussig επί πασχόντων εκ Τετραλογίας 
Fallot», υπό τους Ι. Παπανικολή, Β. Καραγεώργη και Σ. 
Μηλίγκο (V Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 1966), όπου και 
παρουσιάστηκε µελέτη 72 ασθενών, οι οποίοι 
υποβλήθηκαν σε αναστοµωτική επέµβαση, από το 
1952 έως το 1961, περίοδο δηλαδή που αφορά την 
δραστηριότητα του Β. Καραγεώργη στο Νοσοκοµείο 
«Αγία Όλγα». Εξ' αυτών, οι 68 ήταν τελικοπλάγιες αναστοµώ-
σεις, οι 3 τελικοτελικές και η µια ερευνητική. Οι 9 εκ των ασθενών 
ήταν ηλικίας 2 έως 5 ετών, 43 αυτών από 5 έως 12 ετών, 13 
αυτών από 13 έως 17 ετών και 7 ασθενείς άνω των 18 ετών. 
Παρατηρήθηκαν 11 θάνατοι, ποσοστό δηλαδή της τάξεως του 
15,2%, 3 εγχειρητικοί, 6 της πρώτης εβδοµάδος και 2 του πρώτου 
τριµήνου. Τα απώτερα αποτελέσµατα κρίθηκαν λίαν ικανοποιητικά 
σε 30 ασθενείς, µέτρια σε 20, πενιχρά σε 6 και χωρίς αποτέλεσµα 
σε 5 περιπτώσεις. Στην περίοδο παρουσίας του στο Νοσοκοµείο 
«Γενικό Κρατικό Πειραιώς», ο Β. Καραγεώργης διενήργησε 
επιπλέον 10 επεµβάσεις κατά «Blalock–Taussig Shunt», κλείνοντας 
την καριέρα του µε συνολικά 82 περιστατικά, στα οποία 
εφαρµόστηκε η εν λόγω µέθοδος. 
   

Σπυρίδων Μηλίγκος.
Ο στενότερος συνεργάτης του 

Β. Καραγεώργη στο «Αγία Όλγα»
και το «Κρατικό Πειραιώς» 

και αντικαταστάτης του στην 
Διεύθυνση της Β΄ Χειρουργικής 

Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«Γενικό Κρατικό Νίκαιας - Πειραιά»
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Ο Κ. Τούντας, στην περίοδο που ακόµα παρέµενε Διευθυντής 
του Νοσοκοµείου «Γενικό Κρατικό Πειραιώς», επιχείρησε επίσης 
την έναρξη εγχειρήσεων ανοιχτής καρδιάς µε χρήση εξωσωµατι-
κής κυκλοφορίας. Στη βιβλιογραφία της εποχής, βέβαια, η δρα-
στηριότητα αυτή δεν επιβεβαιώθηκε. Πάραυτα, σε συνεδρίαση της 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, το 1960, κατά την επίδειξη 5 χειρουργηθέ-
ντων περιστατικών µε χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας από τον Ν. Οικονόµο, 
ο συνεργάτης του Κ. Τούντα και µετέπειτα Διευθυντής της B' Χειρουργικής 
Κλινικής του Νοσοκοµείου «Αγία Όλγα» Δ. Ζαµπούρας, στη θέση του Β. Καρα-
γεώργη, έλαβε το λόγο ανακοινώνοντας περίπτωση µεσοκολπικής επικοινωνίας 
χειρουργηθείσα από τον Διευθυντή του. Σύµφωνα µε τον Δ. Ζαµπούρα, οι 
λεπτοµέρειες της περίπτωσης θα περιγράφονταν αναλυτικά σε επόµενη 
δηµοσίευση που προετοιµάζονταν από τον Κ. Τούντα, γεγονός που δεν συνέβη 
τελικά. Από το έργο του Κ. Τούντα θα πρέπει να µνηµονευθούν την 
εν λόγω περίοδο, δύο πρωτοποριακές για την εποχή επεµβάσεις. 
Στις 8 Μαΐου του 1961, ο ίδιος παρουσίασε ενώπιον της 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας την «Αφαίρεση ευµεγέθους 
όγκου του ήπατος τη βοηθεία της υποθερµίας ψύξεως», υπό 
τους Κ. Τούντα, Δ. Ζαµπούρα, Κ. Κυριακού και Μ. Ιακωβίδου 
(Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, Συνεδρία 8/5/1961). Σκοπό είχε να καταδείξει τα 
πλεονεκτήµατα της επιφανειακής υποθερµίας στην ελαχιστοποίηση των 
συµβαµάτων από την ισχαιµία του ήπατος, κατά τη διάρκεια εκπυρηνίσεως του 
όγκου και για καλύτερο έλεγχο της αιµορραγίας. Η τεχνική αυτή εφαρµόζονταν 
συστηµατικά από την οµάδα του Κ. Τούντα στη Β' Χειρουργική Κλινική του 
«Γενικού Κρατικού Πειραιώς», σε όλες τις µεγάλες επεµβάσεις ήπατος. 

   Επίσης, πρωτοποριακή ήταν και η εγχείρηση που πραγµατοποι-
ήθηκε σε µαζική εµβολή πνευµονικής αρτηρίας,στο «Γενικό 

ηςΚρατικό Πειραιώς» και παρουσιάστηκε στη συνεδρία της 5  
Ιουνίου του 1961, µε τίτλο «Εµβολή µαζική πνευµονικής 
αρτηρίας – αφαίρεσις θρόµβων - ίασις», υπό τους Κ. Τούντα, Κ. 
Κυριακού και Π. Καλακώνα (Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, Συνεδρία 

5/6/1961). Επρόκειτο για 56χρονο ασθενή µε οξεία πνευµονική εµβολή, στον 
οποίο πραγµατοποιήθηκε άµεση επέµβαση, µόλις 20 λεπτά µετά την εκδήλωση 
των συµπτωµάτων, που περιελάµβανε αφαίρεση των θρόµβων από τους δύο 
κλάδους της πνευµονικής αρτηρίας και το στέλεχος αυτής, µε εξαιρετική έκβαση. 

   Το 1961, ο Κ. Τούντας εκλέχθηκε Τακτικός Καθηγητής Χειρουρ-
γικής και ανέλαβε την διεύθυνση της Α' Πανεπιστηµιακής Χειρουρ-
γικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης. Η µετα-
κίνησή του αυτή συνδυάστηκε µε ταυτόχρονη µετακίνηση ενός 
µεγάλου µέρους των συνεργατών του, πλην της πρωτοπόρου για 
την εποχή Αναισθησιολόγου, Μ. Ιακωβίδου-Τούντα και της σπου-
δαίας Αιµοδυναµίστριας, εκπαιδευµένης στη Σουηδία, Δ. Ίκου, που 
παρέµεινε στη θέση της Διευθύντριας του Αιµοδυναµικού Εργα-
στηρίου. Με την εγκατάσταση του στη Θεσσαλονίκη, ο Κ. Τούντας 
οδηγήθηκε αρχικά στην οργάνωση της οµάδας του, όπου βασικός 
συνεργάτης παρέµεινε ο Κ. Κυριακού, στον οποίο ο Καθηγητής 
είχε απόλυτη εµπιστοσύνη, και δευτερευόντως ο Γ. Μαρσέλλος. 
Ο τελευταίος έπαιξε στη συνέχεια σηµαντικότατο ρόλο στην υπο-
στήριξη της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας, καθ' όσον είχε 
την απόλυτη ευθύνη χειρισµού της συσκευής εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας, υποβοηθούµενος και από τα άλλα στελέχη της κλινι-
κής, Η. Καραπιστόλη και Γ. Αντρουλάκη. Ειδικευόµενοι στην οµάδα 
του Κ. Τούντα την περίοδο εκείνη, ήταν ο µετέπειτα Διευθυντής 
της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του «Ευαγγελισµού» Χ. Λόλας, 
ο Δ. Τούσης και ο Χ. Πισιώτης. Επίσης, οι Στρατιωτικοί Ιατροί, 
Ι. Μπουχούτσος και Χ. Σαρηγιάννης, ενώ τη θέση του Αναισθησιο-
λόγου κατείχε ο Μ. Πατέλης. Την εποχή εκείνη, όπως και στο 
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» της Αθήνας, Γενικοί Χειρουργοί και 
ειδικευόµενοι Ιατροί είχαν την ευθύνη χειρισµού του µηχανήµατος 
της εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Η ειδικότητα του Technician, 
προέκυψε πολύ αργότερα και ένας από αυτούς ήταν ο κυνοκόµος 
του Πειραµατικού Χειρουργείου, Γ. Κατσαµπέρης, ο οποίος µετε-
ξελίχθηκε σε σπουδαίο Τεχνικό εξωσωµατικής κυκλοφορίας και 
δηµιούργησε τη δική του «σχολή» στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 
εκπαιδεύοντας σειρά µαθητών που στελέχωσαν Καρδιοχειρουρ-
γικά τµήµατα της χώρας. Το Πειραµατικό Χειρουργείο ήταν ένα 
από τα πρώτα τµήµατα που ο Καθηγητής οργάνωσε µε την 
ανάληψη της Διεύθυνσης της κλινικής. Παράλληλα, ο Κ. Τούντας 
οργάνωσε Αιµοδυναµικό Εργαστήριο, που ανήκε µεν διοικητικά 
στην Α' Χειρουργική Κλινική, είχε δε ως επικεφαλής του τµήµατος 
τον Καρδιολόγο Π. Βασιλικό, Υφηγητή του ΑΠΘ.

Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο 
Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

   Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» αποτελεί το πρώτο µεγά-
λο νοσοκοµείο που χτίστηκε στη Θεσσαλονίκη µετά την απελευθέρωσή της 
στις 26 Οκτωβρίου του 1913. Μέχρι τα εγκαίνια του το 1953, η συµπρωτεύ-
ουσα διατηρούσε τις υποδοµές που είχαν δηµιουργηθεί από την περίοδο της 
Οθωµανικής κατοχής. Ούσα µια πολυπολιτισµική πόλη µε Έλληνες, Τούρκους, 
Εβραίους, Σέρβους, Βλάχους, Βούλγαρους και άλλες εθνότητες διέθετε και το 
ανάλογο µωσαϊκό Νοσοκοµείων. Με δωρεά του Θεαγένη Χαρίση κτίστηκε το 
«Θεαγένειο» ενώ το 1881 δηµιουργήθηκε από τους Έλληνες ιατρούς της 
Θεσσαλονίκης ο «εν Θεσσαλονίκη Σύλλογος των Ελλήνων Ιατρών» µε 
Πρόεδρο τον Κ. Σχινά, επιφανή χειρουργό της περιόδου. Ο ίδιος και ο Γ. 
Βόγας, χειρουργούσαν στο «Θεαγένειο» και τον «Άγιο Παύλο», το δεύτερο 
νοσοκοµείο της ελληνικής κοινότητας. Παράλληλα, οι Οθωµανοί διατηρούσαν 
στρατιωτικό νοσοκοµείο όπου χειρουργούσαν ο Τούρκος Αλή Εφέντης και ο 
Εβραίος στρατιωτικός Ζακ Νισίµ. Την περίοδο αυτή οι συγκρούσεις των 
Ελλήνων µε τους οπαδούς της Ρουµανικής προπαγάνδας και των Βουλγάρι-
κων κοµιτάτων δεν άφησαν ανεπηρέαστους τους ιατρούς της πόλης, που 
είχαν εµπλακεί στην τραγωδία των εθνικών συγκρούσεων. Θύµατα τους, ο Δ. 
Κυβερνίδης που δολοφονήθηκε το 1903 και ο Αλ. Λούης που τραυµατίστηκε 
θανάσιµα το 1906 από Βούλγαρους πράκτορες, την ώρα που χειρουργούσε 
και πέθανε τρεις µέρες αργότερα από περιτονίτιδα στο Νοσοκοµείο «Άγιος 
Παύλος». 

ου   Με την ανατολή του 20  αιώνα είχαµε την ανακήρυξη του 
Συντάγµατος από τους Νεότουρκους µε αποτέλεσµα µια πιο 
ήρεµη περίοδο και τη δηµιουργία 4 νέων νοσοκοµείων. Το 1894 
άρχισε τη λειτουργία του το «Ιταλικό» Νοσοκοµείο, όπου σήµερα 
στεγάζεται το Νοσοκοµείο Ειδικών Νοσηµάτων. Τον Σεπτέµβριο 
του 1904 εγκαινιάστηκε το «Χαµηδιέ», σηµερινό Δηµοτικό 
Νοσοκοµείο «Άγιος Δηµήτριος». Σε νεοκλασικό ρυθµό, θεωρή-
θηκε ως ένα από τα καλύτερα νοσοκοµεία της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας. «Αρχιχειρούργος», κατά την έκφραση της 
εποχής, ήταν ο Π. Οικονόµου µε βοηθούς τον Ζ. Σαββαρίκα 
και τον Ριζάτ Σερβέτ Βέη. Την ίδια περίοδο, λειτούργησε το 
Νοσοκοµείο «Χιρς», δωρεά της Βαρώνης Κλάρας Χιρς που 
οδηγήθηκε στην απόφαση της από τον ξεχωριστό ιατρό Μωϋσή 
Μισδραχή και νοσήλευε κυρίως Εβραίους ασθενείς. Στις µέρες 
µας, αποτελεί το παλιό κτίριο του «Ιπποκρατείου» Νοσοκοµείου 
Θεσσαλονίκης. 

Νοσοκοµείο «ΧΑΜΗΔΙΕ».
Ένα από τα καλύτερα νοσοκοµεία
της Οθωµανικής αυτοκρατορίας
σε νεοκλασσικό ρυθµό 
(Θεσσαλονίκη, 1904)

Εµβολεκτοµή 
πνευµονικής

αρτηρίας 
(Κ. Τούντας, 1961)

Κ. Τούντας - Κρατικό Πειραιώς

   Στο σηµείο αυτό, οφείλεται και µια µικρή αναφορά στο πειρα-
µατικό έργο του Κ. Τούντα, κατά την παρουσία του στο Νοσοκο-
µείο «Γενικό Κρατικό Πειραιώς». Η µελέτη µε τίτλο «Ηλεκτρο-
εγκεφαλογραφικά ευρήµατα και όγκος αίµατος των στεφα-
νιαίων αγγείων κατά τας διαφόρους θέσεις του αρτηριακού 
καθετήρος κατά την εξωσωµατικήν κυκλοφορίαν», υπό τους Κ. 
Τούντα, Γ. Δροσόπουλου, Δ. Ζαµπούρα, Ν. Αγαπητίδη, Κ. 
Κυριακού, Ν. Ανεζύρη, Π. Καλακώνα, Γ. Μπαλαφούτα, Αθ. Δαλυνά 
και Ι. Γιαννακοπούλου (Πρακτικά II Πανελλήνιου Συνέδριου Χειρουργικής, 1960), 
αφορούσε τη σύγκριση των αποτελεσµάτων από την επίπτωση στο 
ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα και στην αιµάτωση των στεφανιαίων 
αγγείων σε δύο διαφορετικές θέσεις της αρτηριακής κάνουλας 
κατά τη διάρκεια της εξωσωµατικής κυκλοφορίας, ήτοι στην 
µηριαία ή την υποκλείδιο αρτηρία. Τα εννέα συνολικά πειράµατα 
που πραγµατοποιήθηκαν δεν ανέδειξαν κάποιες σηµαίνουσες 
διαφορές.

Η οµάδα του 
Κ. Τούντα

Πρώτος δεξιά 
ο ειδικευόµενος 

της κλινικής,
Χ. Λόλας, 

κατά την περίοδο 
1964-1969
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Ο Κ. Τούντας, στην περίοδο που ακόµα παρέµενε Διευθυντής 
του Νοσοκοµείου «Γενικό Κρατικό Πειραιώς», επιχείρησε επίσης 
την έναρξη εγχειρήσεων ανοιχτής καρδιάς µε χρήση εξωσωµατι-
κής κυκλοφορίας. Στη βιβλιογραφία της εποχής, βέβαια, η δρα-
στηριότητα αυτή δεν επιβεβαιώθηκε. Πάραυτα, σε συνεδρίαση της 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, το 1960, κατά την επίδειξη 5 χειρουργηθέ-
ντων περιστατικών µε χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας από τον Ν. Οικονόµο, 
ο συνεργάτης του Κ. Τούντα και µετέπειτα Διευθυντής της B' Χειρουργικής 
Κλινικής του Νοσοκοµείου «Αγία Όλγα» Δ. Ζαµπούρας, στη θέση του Β. Καρα-
γεώργη, έλαβε το λόγο ανακοινώνοντας περίπτωση µεσοκολπικής επικοινωνίας 
χειρουργηθείσα από τον Διευθυντή του. Σύµφωνα µε τον Δ. Ζαµπούρα, οι 
λεπτοµέρειες της περίπτωσης θα περιγράφονταν αναλυτικά σε επόµενη 
δηµοσίευση που προετοιµάζονταν από τον Κ. Τούντα, γεγονός που δεν συνέβη 
τελικά. Από το έργο του Κ. Τούντα θα πρέπει να µνηµονευθούν την 
εν λόγω περίοδο, δύο πρωτοποριακές για την εποχή επεµβάσεις. 
Στις 8 Μαΐου του 1961, ο ίδιος παρουσίασε ενώπιον της 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας την «Αφαίρεση ευµεγέθους 
όγκου του ήπατος τη βοηθεία της υποθερµίας ψύξεως», υπό 
τους Κ. Τούντα, Δ. Ζαµπούρα, Κ. Κυριακού και Μ. Ιακωβίδου 
(Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, Συνεδρία 8/5/1961). Σκοπό είχε να καταδείξει τα 
πλεονεκτήµατα της επιφανειακής υποθερµίας στην ελαχιστοποίηση των 
συµβαµάτων από την ισχαιµία του ήπατος, κατά τη διάρκεια εκπυρηνίσεως του 
όγκου και για καλύτερο έλεγχο της αιµορραγίας. Η τεχνική αυτή εφαρµόζονταν 
συστηµατικά από την οµάδα του Κ. Τούντα στη Β' Χειρουργική Κλινική του 
«Γενικού Κρατικού Πειραιώς», σε όλες τις µεγάλες επεµβάσεις ήπατος. 

   Επίσης, πρωτοποριακή ήταν και η εγχείρηση που πραγµατοποι-
ήθηκε σε µαζική εµβολή πνευµονικής αρτηρίας,στο «Γενικό 

ηςΚρατικό Πειραιώς» και παρουσιάστηκε στη συνεδρία της 5  
Ιουνίου του 1961, µε τίτλο «Εµβολή µαζική πνευµονικής 
αρτηρίας – αφαίρεσις θρόµβων - ίασις», υπό τους Κ. Τούντα, Κ. 
Κυριακού και Π. Καλακώνα (Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, Συνεδρία 

5/6/1961). Επρόκειτο για 56χρονο ασθενή µε οξεία πνευµονική εµβολή, στον 
οποίο πραγµατοποιήθηκε άµεση επέµβαση, µόλις 20 λεπτά µετά την εκδήλωση 
των συµπτωµάτων, που περιελάµβανε αφαίρεση των θρόµβων από τους δύο 
κλάδους της πνευµονικής αρτηρίας και το στέλεχος αυτής, µε εξαιρετική έκβαση. 

   Το 1961, ο Κ. Τούντας εκλέχθηκε Τακτικός Καθηγητής Χειρουρ-
γικής και ανέλαβε την διεύθυνση της Α' Πανεπιστηµιακής Χειρουρ-
γικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης. Η µετα-
κίνησή του αυτή συνδυάστηκε µε ταυτόχρονη µετακίνηση ενός 
µεγάλου µέρους των συνεργατών του, πλην της πρωτοπόρου για 
την εποχή Αναισθησιολόγου, Μ. Ιακωβίδου-Τούντα και της σπου-
δαίας Αιµοδυναµίστριας, εκπαιδευµένης στη Σουηδία, Δ. Ίκου, που 
παρέµεινε στη θέση της Διευθύντριας του Αιµοδυναµικού Εργα-
στηρίου. Με την εγκατάσταση του στη Θεσσαλονίκη, ο Κ. Τούντας 
οδηγήθηκε αρχικά στην οργάνωση της οµάδας του, όπου βασικός 
συνεργάτης παρέµεινε ο Κ. Κυριακού, στον οποίο ο Καθηγητής 
είχε απόλυτη εµπιστοσύνη, και δευτερευόντως ο Γ. Μαρσέλλος. 
Ο τελευταίος έπαιξε στη συνέχεια σηµαντικότατο ρόλο στην υπο-
στήριξη της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας, καθ' όσον είχε 
την απόλυτη ευθύνη χειρισµού της συσκευής εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας, υποβοηθούµενος και από τα άλλα στελέχη της κλινι-
κής, Η. Καραπιστόλη και Γ. Αντρουλάκη. Ειδικευόµενοι στην οµάδα 
του Κ. Τούντα την περίοδο εκείνη, ήταν ο µετέπειτα Διευθυντής 
της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του «Ευαγγελισµού» Χ. Λόλας, 
ο Δ. Τούσης και ο Χ. Πισιώτης. Επίσης, οι Στρατιωτικοί Ιατροί, 
Ι. Μπουχούτσος και Χ. Σαρηγιάννης, ενώ τη θέση του Αναισθησιο-
λόγου κατείχε ο Μ. Πατέλης. Την εποχή εκείνη, όπως και στο 
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» της Αθήνας, Γενικοί Χειρουργοί και 
ειδικευόµενοι Ιατροί είχαν την ευθύνη χειρισµού του µηχανήµατος 
της εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Η ειδικότητα του Technician, 
προέκυψε πολύ αργότερα και ένας από αυτούς ήταν ο κυνοκόµος 
του Πειραµατικού Χειρουργείου, Γ. Κατσαµπέρης, ο οποίος µετε-
ξελίχθηκε σε σπουδαίο Τεχνικό εξωσωµατικής κυκλοφορίας και 
δηµιούργησε τη δική του «σχολή» στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 
εκπαιδεύοντας σειρά µαθητών που στελέχωσαν Καρδιοχειρουρ-
γικά τµήµατα της χώρας. Το Πειραµατικό Χειρουργείο ήταν ένα 
από τα πρώτα τµήµατα που ο Καθηγητής οργάνωσε µε την 
ανάληψη της Διεύθυνσης της κλινικής. Παράλληλα, ο Κ. Τούντας 
οργάνωσε Αιµοδυναµικό Εργαστήριο, που ανήκε µεν διοικητικά 
στην Α' Χειρουργική Κλινική, είχε δε ως επικεφαλής του τµήµατος 
τον Καρδιολόγο Π. Βασιλικό, Υφηγητή του ΑΠΘ.

Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο 
Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

   Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» αποτελεί το πρώτο µεγά-
λο νοσοκοµείο που χτίστηκε στη Θεσσαλονίκη µετά την απελευθέρωσή της 
στις 26 Οκτωβρίου του 1913. Μέχρι τα εγκαίνια του το 1953, η συµπρωτεύ-
ουσα διατηρούσε τις υποδοµές που είχαν δηµιουργηθεί από την περίοδο της 
Οθωµανικής κατοχής. Ούσα µια πολυπολιτισµική πόλη µε Έλληνες, Τούρκους, 
Εβραίους, Σέρβους, Βλάχους, Βούλγαρους και άλλες εθνότητες διέθετε και το 
ανάλογο µωσαϊκό Νοσοκοµείων. Με δωρεά του Θεαγένη Χαρίση κτίστηκε το 
«Θεαγένειο» ενώ το 1881 δηµιουργήθηκε από τους Έλληνες ιατρούς της 
Θεσσαλονίκης ο «εν Θεσσαλονίκη Σύλλογος των Ελλήνων Ιατρών» µε 
Πρόεδρο τον Κ. Σχινά, επιφανή χειρουργό της περιόδου. Ο ίδιος και ο Γ. 
Βόγας, χειρουργούσαν στο «Θεαγένειο» και τον «Άγιο Παύλο», το δεύτερο 
νοσοκοµείο της ελληνικής κοινότητας. Παράλληλα, οι Οθωµανοί διατηρούσαν 
στρατιωτικό νοσοκοµείο όπου χειρουργούσαν ο Τούρκος Αλή Εφέντης και ο 
Εβραίος στρατιωτικός Ζακ Νισίµ. Την περίοδο αυτή οι συγκρούσεις των 
Ελλήνων µε τους οπαδούς της Ρουµανικής προπαγάνδας και των Βουλγάρι-
κων κοµιτάτων δεν άφησαν ανεπηρέαστους τους ιατρούς της πόλης, που 
είχαν εµπλακεί στην τραγωδία των εθνικών συγκρούσεων. Θύµατα τους, ο Δ. 
Κυβερνίδης που δολοφονήθηκε το 1903 και ο Αλ. Λούης που τραυµατίστηκε 
θανάσιµα το 1906 από Βούλγαρους πράκτορες, την ώρα που χειρουργούσε 
και πέθανε τρεις µέρες αργότερα από περιτονίτιδα στο Νοσοκοµείο «Άγιος 
Παύλος». 

ου   Με την ανατολή του 20  αιώνα είχαµε την ανακήρυξη του 
Συντάγµατος από τους Νεότουρκους µε αποτέλεσµα µια πιο 
ήρεµη περίοδο και τη δηµιουργία 4 νέων νοσοκοµείων. Το 1894 
άρχισε τη λειτουργία του το «Ιταλικό» Νοσοκοµείο, όπου σήµερα 
στεγάζεται το Νοσοκοµείο Ειδικών Νοσηµάτων. Τον Σεπτέµβριο 
του 1904 εγκαινιάστηκε το «Χαµηδιέ», σηµερινό Δηµοτικό 
Νοσοκοµείο «Άγιος Δηµήτριος». Σε νεοκλασικό ρυθµό, θεωρή-
θηκε ως ένα από τα καλύτερα νοσοκοµεία της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας. «Αρχιχειρούργος», κατά την έκφραση της 
εποχής, ήταν ο Π. Οικονόµου µε βοηθούς τον Ζ. Σαββαρίκα 
και τον Ριζάτ Σερβέτ Βέη. Την ίδια περίοδο, λειτούργησε το 
Νοσοκοµείο «Χιρς», δωρεά της Βαρώνης Κλάρας Χιρς που 
οδηγήθηκε στην απόφαση της από τον ξεχωριστό ιατρό Μωϋσή 
Μισδραχή και νοσήλευε κυρίως Εβραίους ασθενείς. Στις µέρες 
µας, αποτελεί το παλιό κτίριο του «Ιπποκρατείου» Νοσοκοµείου 
Θεσσαλονίκης. 

Νοσοκοµείο «ΧΑΜΗΔΙΕ».
Ένα από τα καλύτερα νοσοκοµεία
της Οθωµανικής αυτοκρατορίας
σε νεοκλασσικό ρυθµό 
(Θεσσαλονίκη, 1904)

Εµβολεκτοµή 
πνευµονικής

αρτηρίας 
(Κ. Τούντας, 1961)

Κ. Τούντας - Κρατικό Πειραιώς

   Στο σηµείο αυτό, οφείλεται και µια µικρή αναφορά στο πειρα-
µατικό έργο του Κ. Τούντα, κατά την παρουσία του στο Νοσοκο-
µείο «Γενικό Κρατικό Πειραιώς». Η µελέτη µε τίτλο «Ηλεκτρο-
εγκεφαλογραφικά ευρήµατα και όγκος αίµατος των στεφα-
νιαίων αγγείων κατά τας διαφόρους θέσεις του αρτηριακού 
καθετήρος κατά την εξωσωµατικήν κυκλοφορίαν», υπό τους Κ. 
Τούντα, Γ. Δροσόπουλου, Δ. Ζαµπούρα, Ν. Αγαπητίδη, Κ. 
Κυριακού, Ν. Ανεζύρη, Π. Καλακώνα, Γ. Μπαλαφούτα, Αθ. Δαλυνά 
και Ι. Γιαννακοπούλου (Πρακτικά II Πανελλήνιου Συνέδριου Χειρουργικής, 1960), 
αφορούσε τη σύγκριση των αποτελεσµάτων από την επίπτωση στο 
ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα και στην αιµάτωση των στεφανιαίων 
αγγείων σε δύο διαφορετικές θέσεις της αρτηριακής κάνουλας 
κατά τη διάρκεια της εξωσωµατικής κυκλοφορίας, ήτοι στην 
µηριαία ή την υποκλείδιο αρτηρία. Τα εννέα συνολικά πειράµατα 
που πραγµατοποιήθηκαν δεν ανέδειξαν κάποιες σηµαίνουσες 
διαφορές.

Η οµάδα του 
Κ. Τούντα

Πρώτος δεξιά 
ο ειδικευόµενος 

της κλινικής,
Χ. Λόλας, 

κατά την περίοδο 
1964-1969
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Η οµάδα του Κ. Τούντα: 1) Ν. Νάτσικας, 2) Κ, Τούντας, 3) Γ. Ανδρουλάκης, 
4) Κ. Καραγκούνης, 5) Π. Καλακώνας, 6) Ι. Κούφας, 7) Γ. Μπλάντζας, 8) Γ. Μαρσέλλος,
9) Η. Καραπιστόλης, 10) Κ. Κυριακού

Τέλος, το 1910, εγκαινιάστηκε ένα µικρό αλλά υποδειγµατικό για τη λειτουρ-
γία του νοσοκοµείο, το «Ρώσικο», που είναι πλέον ερειπωµένο, δίπλα από 
τον «Ευκλείδη». «Αρχιχειρουργοί» της περιόδου υπήρξαν οι Ιω. Νεδέλκος, Ε. 
Χαρισιάδης και Α. Μουτσόπουλος στο «Θεαγένειο», ο Ν. Κασάπης ή Ν. Βέης 
κατά τους Οθωµανούς, στο Στρατιωτικό Νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης, οι 
Ασλανιάν και Μοδιάνο στο «Ιταλικό» Νοσοκοµείο και ο Σλάβος Μιχ. Χρίστο-
βιτς σε δική του ιδιωτική κλινική. Ωστόσο, οι Έλληνες χειρουργοί είχαν τον 
πρώτο λόγο, είτε στα νοσοκοµεία της Ορθόδοξης κοινότητας, είτε στα υπό-
λοιπα στρατιωτικά και πολιτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα. Τα  νοσοκοµεία που 
λειτούργησαν λίγο µετά την απελευθέρωση είχαν ένα ειδικό προορισµό και 
εξυπηρέτησαν συγκεκριµένες ανάγκες περίθαλψης. Το 1919 ιδρύθηκε το 
«Κρατικό Ψυχιατρείο» Θεσσαλονίκης  και το 1922 το «Κεντρικόν» Θεσσαλο-
νίκης, για να καλύψει ανάγκες περίθαλψης των προσφύγων της Μικρασιατι-
κής καταστροφής, ευρισκόµενο σε λειτουργία µέχρι των ηµερών µας. Επίσης, 
το Νοσοκοµείο «Φυµατιούντων» στην Εξοχή Θεσσαλονίκης µετέπειτα 
«ΚΝΘΒΕ» ή «Γ. Παπανικολάου» για τους πάσχοντες από φυµατίωση ασθε-
νείς. 

   
   Επανερχόµενοι στην ίδρυση του Πανεπιστη-
µιακού Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης 
«ΑΧΕΠΑ» θα πρέπει να τονιστεί εξ αρχής, ότι η 
ιστορία του είναι στενά συνδεδεµένη µε εκείνη 
της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ενώ η 
δηµιουργία του µε τους «ΑΧΕΠΑΝΣ», την 
γνωστή για το πολύπλευρο έργο της Ελληνο-
αµερικανική Κοινότητα. Η Ιατρική Σχολή του 
Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1942, κατά την διάρκεια 
της Γερµανικής κατοχής, εποχή που οι Έλληνες 
του εξωτερικού προσπαθούσαν µε κάθε τρόπο 
να στηρίξουν την δοκιµαζόµενη πατρίδα. Στο 
συνέδριο των «ΑΧΕΠΑΝΣ» στην Ουάσιγκτον το 
1945, αποφασίστηκε, σε συνεργασία µε την 
Ελληνική Οργάνωση Αρωγής, η ίδρυση 
νοσοκοµειακών µονάδων σε διάφορες πόλεις 
της Ελλάδος. Κύριος υποστηρικτής της ιδέας 
ίδρυσης ενός Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 
στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Καθ. Κ. Σαµαράς, ο 
οποίος αποτελούσε ο ίδιος µέλος της 
οργάνωσης. Το 1947 εγκρίθηκε οριστικά η 
χορηγία για την ίδρυση του σύγχρονου αυτού 
νοσοκοµείου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, µε 
την επωνυµία «ΑΧΕΠΑ». Το ίδρυµα θεµελιώ-
θηκε το 1951 και δυο χρόνια αργότερα, το 
1953, εγκαινιάστηκε η έναρξη λειτουργίας του. 

ουΕγχείρηση στις αρχές του 20  αιώνα
σε νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης

   Στην αρχική του µορφή διέθετε 120 κλίνες, οι οποίες κάλυπταν τις ανάγκες 
τριών Χειρουργικών Κλινικών, καθώς και µιας Παθολογικής Κλινικής. 
Το 1955, µε δωρεά της Σουηδικής Φιλανθρωπικής οργάνωσης «RAEDDA
BARNER» ανεγέρθηκε και εξοπλίστηκε µια νέα πτέρυγα, δυναµικότητας 100 
κλινών, η οποία άρχισε να λειτουργεί το 1958 ως Παιδιατρική Κλινική. 
Στα χρόνια που ακολούθησαν, το νοσοκοµείο επεκτείνονταν κατά περιόδους µε 
νέες πτέρυγες. Μια πρώτη επέκταση το 1967 που ανέβασε την δυναµικότητα 
του νοσοκοµείου σε 500 κλίνες, µια δεύτερη στην εσωτερική αυλή το 1969 
και έναν επιπρόσθετο όροφο σε προηγούµενη πτέρυγα την ίδια περίοδο. 
Οι διαδικασίες υπήρξαν ιδιαίτερα χρονοβόρες, µε αποτέλεσµα ο προααφερθείς 
όροφος να ολοκληρωθεί τελικά το 1981, στεγάζοντας την Προπαιδευτική 
Χειρουργική Κλινική, ενώ η πτέρυγα της εσωτερικής αυλής στέγασε το 1984, 
όταν ολοκληρώθηκε, την ανεξάρτητη πλέον Καρδιοχειρουργική Κλινική. Το 
1986 το νοσοκοµείο τροποποιώντας τον οργανισµό του (ΦΕΚ 897/Β/22-12-
86), εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, διαθέτοντας 625 κλίνες, ενώ το 
2002 αποφασίστηκε η αλλαγή του ονόµατός του από Περιφερειακό σε 
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ». Οι σηµερινές 
εγκαταστάσεις καταλαµβάνουν 36.000 τ.µ. και εκτείνονται σε ένα οικόπεδο 50 
στρεµµάτων στο χώρο της Πανεπιστηµιούπολης Θεσσαλονίκης, καθιστώντας το 
ίδρυµα ένα από τα µεγαλύτερα νοσοκοµεία της Ελλάδος µε δυναµικότητα 950 
κλινών.

   Από το 1964, στο δυναµικό της κλινικής εντάχθηκε ως ειδικευόµενος ο 
Χ. Λόλας, ο οποίος µε αφορµή τη «µοιραία» του συνάντηση µε τον Καθ. Albert 
Starr, όταν ο τελευταίος πραγµατοποίησε το 1966 βαλβιδικές αντικαταστάσεις 
επισκεπτόµενος το «ΑΧΕΠΑ», πήρε την απόφαση να ακολουθήσει τον δρόµο 
της Καρδιοχειρουργικής και να εκπαιδευθεί από τον µεγάλο αυτόν Καρδιοχει-
ρουργό στο Portland της πολιτείας του Oregon των Η.Π.Α. από το 1969 έως 
το 1974. Αξιοσηµείωτη θεωρήθηκε την εποχή εκείνη και η αποχώρηση του 
αείµνηστου Α. Οικονοµόπουλου από την κλινική του Κ. Τούντα και η ένταξη του 
στην Β' Χειρουργική Κλινική που λειτουργούσε υπό την Διεύθυνση του Καθ. 
Ν. Καβαζαράκη. Κατά την περίοδο της συνεργασίας του εκεί, πραγµατοποίησε 
µια σειρά κλειστών επεµβάσεων καρδιάς, µέχρι την οριστική του τοποθέτηση 
ως Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής του Κέντρου Νοσηµάτων Θώρακος 
Βορείου Ελλάδος, το 1964.    

   Το 1970, µε την µετακίνηση του Καθηγητή Κ. Τούντα στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, Καθηγητής και Διευθυντής της Α' Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής 
Κλινικής ανακηρύχθηκε ο Δ. Λαζαρίδης, ο οποίος µε συνεργάτες τον Δηµήτριο 
Κασιούµη αρχικά και αργότερα τον Φώτιο Παναγόπουλο δραστηριοποιήθηκε 
και στον τοµέα της Καρδιοχειρουργικής. Την οµάδα αυτή ενίσχυσε από το 
1976 ο Π. Σπανός, ο οποίος έχοντας ολοκληρώσει την Καρδιοχειρουργική του 
εκπαίδευση στην «Mayo Clinic» της Μινεάπολης των Η.Π.Α., συνάντησε ξανά 
τον πρώτο του δάσκαλο, τον Δ. Λαζαρίδη µε τον οποίο είχε συνεργαστεί από 
τη θέση του βοηθού στην «Κλινική Σµπαρούνη», στα µέσα της δεκαετίας του 
1960. Την ίδια περίοδο, ο Μιχ. Τούµπουρας, συνεργάτης της κλινικής, 
εντάχθηκε στην «υποοµάδα» της Καρδιοχειρουργικής που λειτουργούσε στους 
κόλπους της Α' Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου, µετά την επιστροφή 
του από την Γερµανία όπου µετεκπαιδεύτηκε από το 1978 έως το 1980 στην 
Καρδιοχειρουργική. Δυο χρόνια αργότερα, το 1982, στην οµάδα προστέθηκε 
ένα ακόµη µέλος, ο Χ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος έχοντας θητεύσει δίπλα 
στον διάσηµο για την εποχή Σουηδό V. Bjork, κατέλαβε θέση Λέκτορα στο 
«Α.Π.Θ.» και στην Α' Xειρουργική Κλινική του Δ. Λαζαρίδη. Ο Χ. Παπακωνστα-
ντίνου διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της αυτόνοµης 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στα µετέπειτα χρόνια, φροντίζοντας για τον 
εξοπλισµό και αναλαµβάνοντας την εκπαίδευση του Νοσηλευτικού και 
Παραϊατρικού προσωπικού. 

   Η δηµιουργία αµιγούς Καρδιοχειρουργικής Κλινικής αποτέλεσε όνειρο του 
Καθ. Δ. Λαζαρίδη από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, 
ωστόσο η κτιριακή υποδοµή του νοσοκοµείου λειτούργησε αποτρεπτικά σε 
αυτό το ενδεχόµενο. Με την ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης και τη 
δηµιουργία της πτέρυγας στην εσωτερική αυλή του «ΑΧΕΠΑ», το όνειρο πήρε 
σάρκα και οστά. Τον Ιούνιο του 1984 εγκαινιάστηκε η νεοσυσταθείσα Κλινική 
Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακος και Αγγείων δυναµικότητας 26 κλινών, που 
διέθετε επίσης Εντατική Μονάδα Θεραπείας 6 κλινών καθώς και ανεξάρτητη 
χειρουργική αίθουσα. Ο Καθ. Δ. Λαζαρίδης ανακηρύχθηκε Διευθυντής της 
κλινικής, θέση στην οποία παρέµεινε για δυο χρόνια, καθώς το 1986 αποχώ-
ρησε από την ενεργό δράση, αντικαθιστούµενος από τον Π. Σπανό. Προς τιµή 
του, η πτέρυγα µετονοµάστηκε το 1990 σε «Πτέρυγα Δηµητρίου Λαζαρίδη». 

   Το Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» κατέχει µια ιδιάζουσα θέση στην ιστορία της Ελ-
ληνικής Καρδιοχειρουργικής, όχι µόνο διότι αποτελεί το πρώτο νοσοκοµείο 
εκτός Αθηνών όπου αναπτύχθηκε Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα, αλλά και 
για το γεγονός ότι, για πολλές δεκαετίες, ανέπτυξε ιδιαίτερα πρωτοποριακό 
έργο. Ήδη από το 1962, ο Καθ. Κ. Τούντας, Διευθυντής της Α' Πανεπιστηµια-
κής Χειρουργικής Κλινικής, διενεργούσε έναν σηµαντικό αριθµό κλειστών και 
ανοιχτών επεµβάσεων καρδιάς, έχοντας ως βασικό του συνεργάτη τον Αθα-
νάσιο Οικονοµόπουλο, ο οποίος από τον Ιανουάριο του 1962 διορίστηκε 
Επιµελητής Α' στην εν λόγω κλινική. Σαφώς βέβαια, ο προσανατολισµός του 
τµήµατος αφορούσε στην άσκηση Γενικής Χειρουργικής διαθέτοντας ένα εξαι-
ρετικό επιτελείο χειρουργών που αναδείχθηκαν στην πορεία σε κορυφαίους της 
ειδικότητας, όπως οι Κ. Κυριακού, Α. Μαρσέλος, Η. Καραπιστόλης, Γ. 
Μπλάντζας, Δ. Καραγκούνης, Ε. Αρεάλης και άλλοι. Ο Καθ. Κ. Τούντας, ιδιαίτ-
ερα πρωτοπόρος και διορατικός, εξόπλισε την κλινική µε ό,τι νεότερο για την 
εποχή, ανέπτυξε το πρώτο Πειραµατικό Χειρουργείο καρδιάς, ενώ µετακαλού-
σε µεγάλα ονόµατα Καρδιοχειρουργών της εποχής, όπως οι R. Ross και F. 
Gerbode, οι οποίοι πραγµατοποίησαν κάποιες εγχειρήσεις συγγενών καρδιο-

1972. Α΄ Χειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ (Δ/ντης Καθ. Δ. Λαζαρίδης)
1) Χ. Σµπαρούνης, 2) Δ. Λαζαρίδης, 3) Ε. Αρεάλης, 4) Ν. Νάτσικας, 5) Γ. Κατσαµπέρης, 

τεχνικός, 6) Κ. Κυριακού, 7) Ι. Κούφας, 8) Φ. Παναγόπουλος, 9) Γ. Χατζηκώστας

Η είσοδος του Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ
στη δεκαετία του ’70
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Πανοραµική άποψη του Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ
στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του

Μαρµάρινη πλάκα που αναρτήθηκε 
µε την ολοκλήρωση της ανέγερσης 
του νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ το 1951

1990. 
Η µετονοµασία 
της πτέρυγας της 
Κλινικής Καρδιάς - 
Θώρακος - Αγγείων 
σε Πτέρυγα 
Καθηγητού 
Δηµητρίου 
Λαζαρίδη, 
προς τιµήν 
του ιδρυτή της

1984. Στιγµιότυπα από τα εγκαίνια της 
νεοσύσταθείσας Κλινικής Καρδιάς, 
Θώρακος και Αγγείων 
στο Νσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
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