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   Να µπορείς να µιλάς µε τα πλήθη κι ακέριος στο ήθος να µένεις,
ή αν βρεθείς µε ρηγάδες χωρίς τα µυαλά σου να πάρουν αέρα… 
Ανάµεσα σε «πλήθη» ασθενών και «ρηγάδες» της κοινωνίας 
βρίσκεται πια, ο Γ. Μπουγιούκας. Χωρίς η ακεραιότητα του ήθους 
του να κλονιστεί στο ελάχιστο. «Έκανα πολλά πράγµατα στη ζωή 
µου και είµαι χαρούµενος για αυτό… Βρέθηκα στον ιδιωτικό τοµέα, 
στο Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς», από το 1989 έως το 1997… 
Υπήρξα, παράλληλα, επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του 
Μονάχου, ενώ το 2008, επέτυχα την υπογραφή συνεργασίας µεταξύ 
του Πανεπιστηµίου «Δηµοκρίτειο» Θράκης και του «George August 
University» του Gottingen… Δοκίµασα τις δυνάµεις µου σε όλα τα 
επίπεδα, άλλοτε µε νίκες και άλλοτε µε ήττες… Αλλά τουλάχιστον 
είχα τη δύναµη να δοκιµάσω και να δοκιµαστώ…».  

   Να µπορείς να γεµίζεις το αµείλιχτο ένα λεφτό της κάθε ώρας
στην αξία των εξήντα µοιραίων δευτερόλεπτων της διαδροµής 
του… Και αυτό το µπορεί. Πέραν των καθηµερινών υποχρεώσεων 
του, τα εξήντα πολύτιµα δευτερόλεπτα του κάθε λεπτού της ζωής 
του είναι αφιερωµένα και σε ένα άλλο σκοπό. Και όταν ο σκοπός 
επιτευχθεί, ένας νέος θα πάρει τη θέση του. «Θέλω πάντα να είµαι 
σε εγρήγορση και να έχω ένα καινούριο στόχο… Ανάµεσα σε 
χειρουργεία και αίθουσες διδασκαλίας, βρίσκω πάντα χρόνο για να 
δραστηριοποιούµαι σε άλλα επίπεδα… Υπήρξα τακτικό µέλος της 
Εξεταστικής Επιτροπής για την χορήγηση τίτλου ειδικότητας 
Θωρακοχειρουργικής της διετία 2010 και 2011… Είµαι µέλος του 
Ελληνο-Γερµανικού Ιατρικού Συνδέσµου Θεσσαλονίκης, µέλος της 
Ένωσης Δωρητών Οργάνων Σώµατος, και µέλος της Ελληνικής 
Επιστηµονικής Εταιρείας, µέσω της οποίας µάλιστα κάνω διαλέξεις 
στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, επισκεπτόµενος ακριτικές περιοχές της 
χώρας µας…».   

   Αν τα καταφέρεις όλα αυτά, λέει ο ποιητής, τότε θα 'ναι όλη η 
Γη σα δικιά σου, ως και κάθε που υπάρχει σε τούτη… Τα «αν» 
αυτών των σπουδαίων στίχων, ο Γ. Μπουγιούκας τα έκανε στη 
ζωή του προστακτική… Μην φοβάσαι τους υψηλούς στόχους, 
έλεγε στον εαυτό του… Όσο υψηλότεροι είναι, τόσο µεγαλώνει η 
πίστη σου ότι θα τους πετύχεις… Αυτά τα «αν», ο Γ. Μπουγιούκας 
τα έκανε µπορώ… Και µαζί τους µπόρεσε και άγγιξε την ουσία… Το 
να είναι ένας «…άνθρωπος πλέριος, παιδί µου…».

Με τους παλιούς συνεργάτες στο «ΑΧΕΠΑ», Γ. Δρόσο, Καθ. Μ. Τούµπουρα,
Καθ. Χρ. Παπακωνσταντίνου και τον Σ. Πράπα

Με τους Ανδρέα Μπάκα και Δηµήτρη Μικρούλη Στο προεδρείο, µε τον Αχιλλέα Λούλια (2012) Ν. Τσιλιµίγκας, Δ. Μικρούλης και Γ. Μπουγιούκας

Με την 
σύζυγό του 
Χρύσα

Με τον 
Σ. Πράπα

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

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

   Κάποτε ο Πλάτωνας ρώτησε τον δάσκαλό του τι χρειάζεται να 
κάνει για να είναι σίγουρος ότι θα πετύχει εκείνο που θέλει. 
Εκείνος τον οδήγησε σε µια λίµνη και του βούτηξε το κεφάλι µέσα 
στο νερό για πολύ ώρα. Νιώθοντας να πνίγεται, ο Πλάτωνας 
τίναξε το κεφάλι και ρώτησε εναγωνίως: «Τι κάνεις εκεί; Πας να 
µε σκοτώσεις;». Ο Σωκράτης αποκρίθηκε γαλήνια: «Όταν θα θέλεις 
κάτι µε την ίδια λαχτάρα που θέλησες αυτή την ανάσα, τότε να 
ξέρεις πως θα το πετύχεις…». 

   Μικρό παιδί κι όµως η «ανάσα» που λαχταρά ο Βασίλης Διδίλης, 
περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη ζωή του, είναι η 
Καρδιοχειρουργική. «Ο πατέρας µου ήταν κουρέας και κάποιες 
ηµέρες της εβδοµάδας τον βοηθούσα για το χαρτζιλίκι. Ήµουνα 10 
χρονών, το 1967, όταν άκουσα στο κουρείο µια παρέα ανδρών να 
µιλά για την πρώτη επιτυχή µεταµόσχευση καρδιάς. Τότε είπα, εγώ 
αυτό θα γίνω. Καρδιοχειρουργός…». Από εκείνη την στιγµή, το 
κεφάλι του Β. Διδίλη βρίσκεται πολλές φορές µέσα στο «νερό»… 
Ο πατέρας χάνεται νωρίς και η οικογένεια βασίζει την επιβίωσή 
της σε εκείνον. «Στην Ιατρική Αθηνών µπήκα το 1975, αλλά 
τελείωσα το 1984. Έπρεπε να δουλεύω παράλληλα για να συντηρώ 
την οικογένεια. Έτρεχα από τη δουλειά στα εργαστήρια και το 
αντίθετο. Δεν είχα φίλους, δεν θυµάµαι ανέµελα φοιτητικά χρόνια. 
Την ηµέρα που πήρα το πτυχίο µου, ένιωθα ο πιο ευτυχισµένος 
άνθρωπος του κόσµου…». 

   Αλλά η θέληση για την «ανάσα» όλο και δυναµώνει... Ολοκλη-
ρώνοντας την ειδικότητα στη Γενική Χειρουργική στο Δηµοτικό 
Νοσοκοµείο Αθηνών, δίπλα στον Καθηγητή Σ. Πλέσσα, αναζητά 
τον καλύτερο «δάσκαλο» για να ξεκινήσει Καρδιοχειρουργική. 
«Εκείνη την εποχή, το 1987, ο Γ. Τόλης θεωρούνταν ο καλύτερος 
στην Ελλάδα. Είχε αποχωρήσει, όµως, από το ΕΣΥ. Τότε άκουσα για 
τον Π. Σπύρου, στη Θεσσαλονίκη. Δεν τα αλλάζω αυτά τα χρόνια. 
Ήταν χρόνια που µας χαρακτήρισαν. Ο αριθµός των χειρουργείων 
που πραγµατοποιούσαµε ήταν δυσθεώρητος για την εποχή. Ο Π. 
Σπύρου ήταν σπουδαίος δάσκαλος. Μας δίδαξε πάθος, τεχνική…».

   Η θέληση έχει ανταµειφθεί… Όµως εκείνος δεν σταµατά εκεί. 
Ξέρει πια τι πρέπει να κάνει για να πετύχει. Ένα µόλις µήνα µετά το 
γάµο του, το 1991, αποδέχεται θέση ως βοηθός Χειρουργός στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Aachen στη Γερµανία. «Το 
εξωτερικό ήταν για µένα όνειρο. Είχα επιχειρήσει να φύγω στην 
Γερµανία για την ειδικότητά µου, αλλά οι ελλείψεις µου στη γλώσσα 
δεν µου επέτρεψαν την παραµονή µου εκεί. Βέβαια και τη δεύτερη 
φορά, δεν µου αναγνώρισαν την ειδικότητα. Ήξερα ότι έπρεπε να 
ξεκινήσω ειδίκευση από την αρχή, αλλά δεν µε πείραζε. Είχα τον 
µισθό µου και ζούσα µια αξιοπρεπή ζωή. Μάλιστα, οι γιατροί, 
βλέποντας την εµπειρία µου σε καρδιοχειρουργικά περιστατικά, µε 
ενέταξαν στην δουλειά άµεσα. Εγώ µάθαινα τους νεότερους 
Καρδιοχειρουργική και εκείνοι µου µάθαιναν Γερµανικά…».

   Ολοκληρώνοντας πια και τη 
Διδακτορική Διατριβή του, το 1997, 
ο Β. Διδίλης επιστρέφει στην Ελλάδα, 
όπου η Καρδιοχειρουργική βρίσκεται 
σε κατάσταση…βρασµού, καθώς 
αναπτύσσονται τα πρώτα περιφερειακά 
Πανεπιστηµιακά Καρδιοχειρουργικά 
Τµήµατα. «Με την επιστροφή µου, 
βοηθούσα τον κουµπάρο µου Μανώλη
Διαρµισάκη, στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο 
«Άγιος Λουκάς» στη Θεσσαλονίκη. 
Κάποια στιγµή, γνώρισα τον Καθηγητή Γ. 
Μπουγιούκα, ο οποίος µου πρότεινε µια 
θέση Λέκτορα στο Πανεπιστήµιο της 
Θράκης...».

   Η «ανάσα» των δυο ανδρών 
συντονίζεται στο ρυθµό της δηµιουρ-
γίας Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο 
«Δηµοκρίτειο» Πανεπιστήµιο Θράκης. 
Ο Β. Διδίλης εργάζεται πυρετωδώς και 
µάλιστα αµισθί… «Ζούσα µε τα χρήµατα 
που είχα αποταµιεύσει στα χρόνια της 
Γερµανίας…». Το 1999 διορίζεται Επιµελητής Α', ενώ το 2000, η 
Αλεξανδρούπολη γιορτάζει την πρώτη εγχείρηση καρδιάς. «Έκτοτε 
και µέχρι την µεταφορά µας στο νέο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο, 
το 2003, πραγµατοποιήσαµε περί τις 600 επεµβάσεις. Η κλινική µας 
πέτυχε γιατί είχε ανθρώπους αφιερωµένους. Εισάγαµε νέες 
τεχνολογίες, αλλάξαµε τρόπο σκέψης και λειτουργίας…». 

   Στην ίδια περίοδο, ο Β. Διδίλης αναλαµβάνει Επίκουρος 
Καθηγητής Καρδιάς - Θώρακα στο Πανεπιστήµιο Θράκης, ενώ 
µετά 4 έτη, το 2007, εξελίσσεται σε Αναπληρωτή Καθηγητή. Ό,τι 
θέλησε, ό,τι λαχτάρησε, για ό,τι «ανάσανε», σήµερα του ανήκει. 
Αυτό που οραµατίζεται πια, είναι να βοηθήσει, σαν καλός 
δάσκαλος, έστω και έναν µαθητή που µοιράζεται την ίδια θέληση, 
λαχτάρα, «ανάσα»… «Ο Γερµανός δάσκαλος είχε τη δυνατότητα να 
επιλέξει εκείνος ποιον θα διδάξει… Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αυτή 
η δυνατότητα. Αν δω όµως, αν συνειδητοποιήσω πως κάποιος από 
τους µαθητές µου έχει το ταλέντο και θέλει να αφιερωθεί, τότε είµαι 
διατεθειµένος να του δείξω τα πάντα…».   
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   «Ιδέες δεν υπάρχουν - Υπάρχουν µονάχα άνθρωποι που 
κουβαλούν τις ιδέες - κι αυτές παίρνουν το µπόι του ανθρώπου 
που τις κουβαλάει… Και ποια είναι η πιο αψηλή εντολή; Ν' 
αρνηθείς όλες τις παρηγοριές -Θεούς, πατρίδες, ηθικές, αλήθειες- 
ν' αποµείνεις µόνος και ν' αρχίσεις να πλάθεις εσύ, µε µοναχά τη 
δύναµή σου, έναν κόσµο που να µην ντροπιάζει την καρδιά σου... 
Ποια 'ναι η πιο αντρίκια χαρά; Ν' αναλαβαίνεις την πάσα 
ευθύνη…». 

   Με την ευχή να κουβαλήσει µια ιδέα –κι αυτή να πάρει το µπόι 
του. Έτσι ξεκινά τη ζωή του ένας νέος που θαρρεί πως έχει χρέος 
να ξαναδηµιουργήσει τον κόσµο, να τον κάµει πιο σύµφωνο µε την 
αρετή και τη δικαιοσύνη, πιο σύµφωνο µε την καρδιά του. Το 
όνοµά του είναι Δηµήτριος Μικρούλης και η ιδέα που εύχεται να 
κουβαλήσει είναι λαµπρή. «Γεννήθηκα στην Αθήνα, το 1958, όπου 
και µεγάλωσα, στις παρυφές του Λυκαβηττού… Με το πέρας της 
φοίτησής µου στο Γυµνάσιο, πέρασα στο Πολυτεχνείο, από όπου κι 
έλαβα πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, το 1981… Μέσα µου 
γνώριζα πως αυτό το πτυχίο αποτελούσε µεν το εισιτήριο για µια 
υποσχόµενη καριέρα µε καλές αποδοχές, δεν ήταν όµως αυτό που 
θα µε έκανε ευτυχισµένο… Υπήρχε µια έντονη εσωτερική 
παρόρµηση που µε οδηγούσε στην Ιατρική… Πήρα το θάρρος και 
την άκουσα… Το 1982, εισήγθα στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών…». 

   Για ένα ήµουν σε όλη µου τη ζωή βέβαιος, έγραφε ο µέγιστος Ν. 
Καζαντζάκης. Πως ένας δρόµος, ένας µονάχα οδηγάει στο Θεό, ο 
ανήφορος. Ποτέ ο κατήφορος, ποτέ ο δρόµος ο στρωτός, ο 
ανήφορος µονάχα. Αυτό το δρόµο, τον ανηφορικό, αυτό που θα 
έδινε στην ιδέα ύψος, επιλέγει και ο Δ. Μικρούλης. Ενώ ξεκινά να 
εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, συνειδητοποιεί πως ο δικός του 
ανηφορικός δρόµος περνάει από ακαδηµαϊκά µονοπάτια. «Στο λίγο 
διάστηµα που συνεργάστηκα µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών», κατανόησα πως το ενδιαφέρον µου επικεντρώνονταν 
στην έρευνα και τη διδασκαλία… Το 1999, προκηρύχθηκε µια θέση 
Λέκτορα στο Πανεπιστήµιο της Αλεξανδρούπολης, που τότε έκανε τα 
πρώτα σχέδια για να οργανώσει Καρδιοχειρουργική Κλινική...  
Αποφάσισα να πάρω όλο το κόστος -κοινωνικό, επαγγελµατικό, 
οικονοµικό, οικογενειακό- και να ακολουθήσω Πανεπιστηµιακή 
καριέρα στην Αλεξανδρούπολη, ενώνοντας τις προσπάθειές µου και 
µε άλλους συναδέλφους που είχαν έρθει από άλλα µέρη ώστε να 
συνδράµουν στην οργάνωση και λειτουργία της κλινικής… Τελικά, 
όλοι µαζί, τα καταφέραµε… Ταυτόχρονα, όλα αυτά τα χρόνια, 
φρόντιζα να επισκέπτοµαι κέντρα του εξωτερικού, σε πρωτόκολλα 
µετεκπαίδευσης… Βρέθηκα στα Νοσοκοµεία «Harefield» και «Royal 
Brompton» της Αγγλίας, αλλά και στο Νοσοκοµείο «Lenox Hill» της 
Νέας Υόρκης και στο περίφηµο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο του 
Houston…». 

   Και ποια είναι η πιο αψηλή εντολή; Αυτή που ο Δ. Μικρούλης 
άκουσε και ακολούθησε. Αρνήθηκε όλες τις παρηγοριές και 
απέµεινε µόνος, πλάθοντας ο ίδιος, µε τη δύναµή του, ένα κόσµο 
που να µην ντροπιάζει την καρδιά του. «Στην Καρδιοχειρουργική, 
τα τελευταία 20 χρόνια, έγιναν τεράστια άλµατα… Αφού κάναµε 
λοιπόν αυτά τα ποσοτικά άλµατα, χρέος µας πια είναι να 
µετατρέψουµε την ποσότητα σε ποιότητα, να εξειδικευτούµε και να 
γίνουµε ακόµη καλύτεροι σε όλους τους τοµείς, ακόµη και στους 
πλέον εξειδικευµένους… Θεωρώ πως αυτή είναι η ευθύνη µας προς 
τις επόµενες γενεές…». Άλλωστε, ποια 'ναι η πιο αντρίκια χαρά; 
Ν' αναλαβαίνεις την πάσα ευθύνη. 

Φώτιος
Κωνσταντίνου

Επιµελητής Β', Καρδιοχειρουργική Κλινική, 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης 

Βιογραφικό Φώτιου Κωνσταντίνου

Φώτιος 
Κωνσταντίνου

   «Υπήρξα ιδιαίτερα καλός µαθητής κατά τη διάρκεια των σχολικών µου 
χρόνων, οπότε η απόφαση για σπουδές στην Ιατρική ήρθε απλά ως 
αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος… Επί της ουσίας, δεν γνώριζα καν τι 
σηµαίνει να είσαι Γιατρός, δεν είχα ιδέα ποια είναι η πραγµατικότητα… 
Σήµερα σκέφτοµαι, πως αν ήξερα τότε τις θυσίες που απαιτούνται για το 
λιγοστό ανταποδοτικό, ίσως να ακολουθούσα άλλη επαγγελµατική 
σταδιοδροµία… Η αίγλη του Ιατρικού λειτουργήµατος έχει ευτελιστεί στις 
µέρες µας, το να είσαι Γιατρός έχει πια γίνει απλά ένα ακόµη «κοινό» 
επάγγελµα… Οµολογώ πως µε στενοχωρεί και µε απογοητεύει αυτή η 
εξέλιξη…» 

   «Έφυγα για σπουδές στη Βουλγαρία, µετά την αποφοίτησή µου από το 
Λύκειο… Δεν ήταν εύκολα τα χρόνια εκεί –όποιος δεν έχει βρεθεί στο 
εξωτερικό, δεν µπορεί να κατανοήσει τις δυσκολίες που καλείται να 
αντιµετωπίσει ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε ξένο τόπο… Σηµασία έχει 
πως κατάφερα να ανταπεξέλθω και να επιστρέψω στην Ελλάδα µε το πτυχίο 
µου…»  

   «Με την επιστροφή µου στην Ελλάδα, ξεκίνησα ειδίκευση στη Γενική 
Χειρουργική στο Γενικό Νοσοκοµείο Διδυµοτείχου… Ως φοιτητής, επέλεξα 
τη Χειρουργική ως µελλοντική ειδίκευση… Θεωρώ πως ταιριάζει στον 
τρόπο που προσεγγίζω τη ζωή, πιο επιθετικά ίσως… Κατόπιν, βρέθηκα στην 
Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 
Αλεξανδρούπολης, υπό τη Διεύθυνση του Γεώργιου Μπουγιούκα, για την 
ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική και Καρδιοχειρουργική… Το 2006, 
λίγους µήνες µετά τη λήψη τίτλου ειδίκευσης κι έχοντας ήδη εκπονήσει τη 
Διδακτορική Διατριβή µου, ανέλαβα θέση Επιµελητή Β' στην ίδια κλινική, 
όπου και παραµένω µέχρι σήµερα…»

   «Εργάστηκα για µια διετία, έχοντας θέση διδακτικού προσωπικού στο 
Πανεπιστήµιο «Δηµοκρίτειο» Θράκης… Παρόλ' αυτά, ένιωθα ένα κενό. 
Ήθελα να φύγω στο εξωτερικό για µετεκπαίδευση… Αυτό επετεύχθη το 
2011, δυστυχώς για πολύ µικρό διάστηµα, όπου βρέθηκα στο Νοσοκοµείο 
«Royal Brompton» του Λονδίνου… Εκεί, είπα πια, ότι είδα την 
Καρδιοχειρουργική όπως πρέπει να ασκείται…Ένας Καρδιοχειρουργός 
αποδεικνύει τις ικανότητές του στην αίθουσα του χειρουργείου και τα 
αποτελέσµατά του είναι εµφανή στον ασθενή… Αυτό που κανείς δεν µπορεί 
να καταλάβει είναι η ψυχοσύνθεση του Χειρουργού... Δεν µπορεί να 
κατανοήσει πως εκείνος βρίσκεται από το ναδίρ στο ζενίθ –και αντίστροφα-
… Μπορεί να τελειώσεις ένα χειρουργείο και να πάνε όλα καλά και την 
επόµενη µέρα, να κάνεις το ίδιο χειρουργείο και ο ασθενής σου να 
πεθάνει… Όσο περνάνε τα χρόνια, συνηθίζω να λέω, εµείς οι 
Καρδιοχειρουργοί καταθέτουµε στις χειρουργικές αίθουσες προσωπικό 
µυοκάρδιο…»

   «Δηµιούργησα οικογένεια νωρίς, όταν ήµουν ειδικευόµενος… Η συζυγός 
µου είναι συνάδελφος, οπότε βιώνει κι εκείνη τις ίδιες αγωνίες µε εµένα… 
Η Ιατρική απαιτεί ένα τεράστιο µέρος του χρόνου µας –ακόµη και όταν 
είµαστε σε άδεια ή εκτός βάρδιας… Τα παιδιά µας µεγαλώνουν στον 
αυτόµατο πιλότο… Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που δεν προσανατολίζονται 
προς την Ιατρική… Δεν το κρύβω, µε χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός αυτό… 
Όχι απλά δεν θα προέτρεπα τα παιδιά µου να γίνουν Γιατροί, θα τους το 
απαγόρευα…»

Τόπος γέννησης, Ορεστιάδα, Έβρος, 15 Μαρτίου 1970 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Φιλιππούπολης, Βουλγαρία,  1987 - 1996
Στρατιωτική θητεία, 1996 – 1998
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Ν. Διδυµοτείχου, Έβρος, 1998 - 2001 
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική και Καρδιοχειρουργική, 
Παν. Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, 2001 - 2006
Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήµιο «Δηµοκρίτειο» Θράκης, 2005
Επιµελητής Β', Παν. Νοσοκοµείο «Αλεξανδρούπολης», 2006 – σήµερα
Διδακτικό Προσωπικό, Πανεπιστήµιο «Δηµοκρίτειο» Θράκης, 
Αλεξανδρούπολη, 2007 - 2009

Ο Δ. Μικρούλης στο 1ο Συνέδριο 
της ΕΑΒ το 2004 Με τη σύζυγό του Πηνελόπη

   Αλίµονο, σε όποιον αρχίζει τη ζωή του χωρίς παραφροσύνη. 
Άλλωστε, δεν υπάρχει δύναµη πιο ιµπεριαλιστική στον κόσµο από 
την ψυχή του ανθρώπου. Καταχτάει, καταχτάται και όλο κι η 
αυτοκρατορία της φαντάζει στενή, πλαντάει, και θέλει να κυριέψει 
τον κόσµο για να µπορεί ν' ανασάνει. «Για να καταφέρω να γίνω 
Γιατρός, ήµουν αναγκασµένος να εργάζοµαι για να µπορώ να 
συντηρηθώ… Τις πρωινές ώρες ήµουν στο Πανεπιστήµιο και στις 
κλινικές και το βράδυ διατηρούσα θέση Ελεγκτή Εναέριας 
Κυκλοφορίας -µέχρι και το 1989, όταν και παραιτήθηκα καθώς 
έλαβα πτυχίο Ιατρικής… Ήταν κουραστικά χρόνια, αλλά ταυτόχρονα 
µε γέµιζαν µε µια ενέργεια απίστευτη… Θεωρώ πως η Ιατρική ως 
ιδέα και αξία προσφοράς στο συνάνθρωπο είναι εκείνες που µου 
έδιναν δύναµη και ώθηση να συνεχίσω… Όσο παράξενο και αν 
ακούγεται σήµερα, εκείνα τα χρόνια, οι ιδέες και οι αξίες είχαν 
σηµαντική θέση στη ζωή µας… Με την ίδια λογική κινήθηκα και στην 
επιλογή της ειδικότητας… Η Καρδιοχειρουργική είναι η υπέρτατη 
των ειδικοτήτων… Η καρδιά το υπέρτατο της ύπαρξής µας… Έχοντας 
παράλληλα και την εµπειρία ως Μηχανολόγος, θεώρησα πως θα 
ήταν ο ιδανικότερος προσανατολισµός για µένα… Και φυσικά δεν 
απογοητεύτηκα ποτέ…».   

   Αυτή η πρώτη ευχή να κουβαλήσει µια ιδέα, αρχίζει να 
υλοποιείται. Αρχικά, στο Νοσοκοµείο «Τζάνειο» του Πειραιά, όπου 
ο Δ. Μικρούλης ειδικεύεται στη Γενική Χειρουργική και κατόπιν 
στα Νοσοκοµεία «Μεταξά» του Πειραιά και «Ευαγγελισµός» της 
Αθήνας, για την ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική και 
Καρδιοχειρουργική αντίστοιχα. «Βασικός µου εκπαιδευτής και 
µέντορας, αυτά τα χρόνια της ειδίκευσης, υπήρξε ο Χρήστος Λόλας, 
Διευθυντής µου στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός»… Επρόκειτο για 
ένα χειρουργικό παράδειγµα για εµάς... Χωρίς να θέλω να 
υποτιµήσω κανένα από όλους τους µεγαλύτερους συναδέλφους που 
βρέθηκα µαζί, οφείλω πολλά στον Χ. Λόλα, καθώς ήταν αυτός που 
στάθηκε δίπλα µου σε εκείνα τα πρώτα βήµατα µου στην 
Καρδιοχειρουργική, εµπνέοντας πάθος, αγάπη και δεξιότητα…». 
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Μικρούλης

Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής «Δηµοκρίτειου» Πανεπιστηµίου Θράκης

   «Ιδέες δεν υπάρχουν - Υπάρχουν µονάχα άνθρωποι που 
κουβαλούν τις ιδέες - κι αυτές παίρνουν το µπόι του ανθρώπου 
που τις κουβαλάει… Και ποια είναι η πιο αψηλή εντολή; Ν' 
αρνηθείς όλες τις παρηγοριές -Θεούς, πατρίδες, ηθικές, αλήθειες- 
ν' αποµείνεις µόνος και ν' αρχίσεις να πλάθεις εσύ, µε µοναχά τη 
δύναµή σου, έναν κόσµο που να µην ντροπιάζει την καρδιά σου... 
Ποια 'ναι η πιο αντρίκια χαρά; Ν' αναλαβαίνεις την πάσα 
ευθύνη…». 

   Με την ευχή να κουβαλήσει µια ιδέα –κι αυτή να πάρει το µπόι 
του. Έτσι ξεκινά τη ζωή του ένας νέος που θαρρεί πως έχει χρέος 
να ξαναδηµιουργήσει τον κόσµο, να τον κάµει πιο σύµφωνο µε την 
αρετή και τη δικαιοσύνη, πιο σύµφωνο µε την καρδιά του. Το 
όνοµά του είναι Δηµήτριος Μικρούλης και η ιδέα που εύχεται να 
κουβαλήσει είναι λαµπρή. «Γεννήθηκα στην Αθήνα, το 1958, όπου 
και µεγάλωσα, στις παρυφές του Λυκαβηττού… Με το πέρας της 
φοίτησής µου στο Γυµνάσιο, πέρασα στο Πολυτεχνείο, από όπου κι 
έλαβα πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, το 1981… Μέσα µου 
γνώριζα πως αυτό το πτυχίο αποτελούσε µεν το εισιτήριο για µια 
υποσχόµενη καριέρα µε καλές αποδοχές, δεν ήταν όµως αυτό που 
θα µε έκανε ευτυχισµένο… Υπήρχε µια έντονη εσωτερική 
παρόρµηση που µε οδηγούσε στην Ιατρική… Πήρα το θάρρος και 
την άκουσα… Το 1982, εισήγθα στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών…». 

   Για ένα ήµουν σε όλη µου τη ζωή βέβαιος, έγραφε ο µέγιστος Ν. 
Καζαντζάκης. Πως ένας δρόµος, ένας µονάχα οδηγάει στο Θεό, ο 
ανήφορος. Ποτέ ο κατήφορος, ποτέ ο δρόµος ο στρωτός, ο 
ανήφορος µονάχα. Αυτό το δρόµο, τον ανηφορικό, αυτό που θα 
έδινε στην ιδέα ύψος, επιλέγει και ο Δ. Μικρούλης. Ενώ ξεκινά να 
εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, συνειδητοποιεί πως ο δικός του 
ανηφορικός δρόµος περνάει από ακαδηµαϊκά µονοπάτια. «Στο λίγο 
διάστηµα που συνεργάστηκα µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών», κατανόησα πως το ενδιαφέρον µου επικεντρώνονταν 
στην έρευνα και τη διδασκαλία… Το 1999, προκηρύχθηκε µια θέση 
Λέκτορα στο Πανεπιστήµιο της Αλεξανδρούπολης, που τότε έκανε τα 
πρώτα σχέδια για να οργανώσει Καρδιοχειρουργική Κλινική...  
Αποφάσισα να πάρω όλο το κόστος -κοινωνικό, επαγγελµατικό, 
οικονοµικό, οικογενειακό- και να ακολουθήσω Πανεπιστηµιακή 
καριέρα στην Αλεξανδρούπολη, ενώνοντας τις προσπάθειές µου και 
µε άλλους συναδέλφους που είχαν έρθει από άλλα µέρη ώστε να 
συνδράµουν στην οργάνωση και λειτουργία της κλινικής… Τελικά, 
όλοι µαζί, τα καταφέραµε… Ταυτόχρονα, όλα αυτά τα χρόνια, 
φρόντιζα να επισκέπτοµαι κέντρα του εξωτερικού, σε πρωτόκολλα 
µετεκπαίδευσης… Βρέθηκα στα Νοσοκοµεία «Harefield» και «Royal 
Brompton» της Αγγλίας, αλλά και στο Νοσοκοµείο «Lenox Hill» της 
Νέας Υόρκης και στο περίφηµο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο του 
Houston…». 

   Και ποια είναι η πιο αψηλή εντολή; Αυτή που ο Δ. Μικρούλης 
άκουσε και ακολούθησε. Αρνήθηκε όλες τις παρηγοριές και 
απέµεινε µόνος, πλάθοντας ο ίδιος, µε τη δύναµή του, ένα κόσµο 
που να µην ντροπιάζει την καρδιά του. «Στην Καρδιοχειρουργική, 
τα τελευταία 20 χρόνια, έγιναν τεράστια άλµατα… Αφού κάναµε 
λοιπόν αυτά τα ποσοτικά άλµατα, χρέος µας πια είναι να 
µετατρέψουµε την ποσότητα σε ποιότητα, να εξειδικευτούµε και να 
γίνουµε ακόµη καλύτεροι σε όλους τους τοµείς, ακόµη και στους 
πλέον εξειδικευµένους… Θεωρώ πως αυτή είναι η ευθύνη µας προς 
τις επόµενες γενεές…». Άλλωστε, ποια 'ναι η πιο αντρίκια χαρά; 
Ν' αναλαβαίνεις την πάσα ευθύνη. 

Φώτιος
Κωνσταντίνου

Επιµελητής Β', Καρδιοχειρουργική Κλινική, 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης 

Βιογραφικό Φώτιου Κωνσταντίνου

Φώτιος 
Κωνσταντίνου

   «Υπήρξα ιδιαίτερα καλός µαθητής κατά τη διάρκεια των σχολικών µου 
χρόνων, οπότε η απόφαση για σπουδές στην Ιατρική ήρθε απλά ως 
αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος… Επί της ουσίας, δεν γνώριζα καν τι 
σηµαίνει να είσαι Γιατρός, δεν είχα ιδέα ποια είναι η πραγµατικότητα… 
Σήµερα σκέφτοµαι, πως αν ήξερα τότε τις θυσίες που απαιτούνται για το 
λιγοστό ανταποδοτικό, ίσως να ακολουθούσα άλλη επαγγελµατική 
σταδιοδροµία… Η αίγλη του Ιατρικού λειτουργήµατος έχει ευτελιστεί στις 
µέρες µας, το να είσαι Γιατρός έχει πια γίνει απλά ένα ακόµη «κοινό» 
επάγγελµα… Οµολογώ πως µε στενοχωρεί και µε απογοητεύει αυτή η 
εξέλιξη…» 

   «Έφυγα για σπουδές στη Βουλγαρία, µετά την αποφοίτησή µου από το 
Λύκειο… Δεν ήταν εύκολα τα χρόνια εκεί –όποιος δεν έχει βρεθεί στο 
εξωτερικό, δεν µπορεί να κατανοήσει τις δυσκολίες που καλείται να 
αντιµετωπίσει ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε ξένο τόπο… Σηµασία έχει 
πως κατάφερα να ανταπεξέλθω και να επιστρέψω στην Ελλάδα µε το πτυχίο 
µου…»  

   «Με την επιστροφή µου στην Ελλάδα, ξεκίνησα ειδίκευση στη Γενική 
Χειρουργική στο Γενικό Νοσοκοµείο Διδυµοτείχου… Ως φοιτητής, επέλεξα 
τη Χειρουργική ως µελλοντική ειδίκευση… Θεωρώ πως ταιριάζει στον 
τρόπο που προσεγγίζω τη ζωή, πιο επιθετικά ίσως… Κατόπιν, βρέθηκα στην 
Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 
Αλεξανδρούπολης, υπό τη Διεύθυνση του Γεώργιου Μπουγιούκα, για την 
ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική και Καρδιοχειρουργική… Το 2006, 
λίγους µήνες µετά τη λήψη τίτλου ειδίκευσης κι έχοντας ήδη εκπονήσει τη 
Διδακτορική Διατριβή µου, ανέλαβα θέση Επιµελητή Β' στην ίδια κλινική, 
όπου και παραµένω µέχρι σήµερα…»

   «Εργάστηκα για µια διετία, έχοντας θέση διδακτικού προσωπικού στο 
Πανεπιστήµιο «Δηµοκρίτειο» Θράκης… Παρόλ' αυτά, ένιωθα ένα κενό. 
Ήθελα να φύγω στο εξωτερικό για µετεκπαίδευση… Αυτό επετεύχθη το 
2011, δυστυχώς για πολύ µικρό διάστηµα, όπου βρέθηκα στο Νοσοκοµείο 
«Royal Brompton» του Λονδίνου… Εκεί, είπα πια, ότι είδα την 
Καρδιοχειρουργική όπως πρέπει να ασκείται…Ένας Καρδιοχειρουργός 
αποδεικνύει τις ικανότητές του στην αίθουσα του χειρουργείου και τα 
αποτελέσµατά του είναι εµφανή στον ασθενή… Αυτό που κανείς δεν µπορεί 
να καταλάβει είναι η ψυχοσύνθεση του Χειρουργού... Δεν µπορεί να 
κατανοήσει πως εκείνος βρίσκεται από το ναδίρ στο ζενίθ –και αντίστροφα-
… Μπορεί να τελειώσεις ένα χειρουργείο και να πάνε όλα καλά και την 
επόµενη µέρα, να κάνεις το ίδιο χειρουργείο και ο ασθενής σου να 
πεθάνει… Όσο περνάνε τα χρόνια, συνηθίζω να λέω, εµείς οι 
Καρδιοχειρουργοί καταθέτουµε στις χειρουργικές αίθουσες προσωπικό 
µυοκάρδιο…»

   «Δηµιούργησα οικογένεια νωρίς, όταν ήµουν ειδικευόµενος… Η συζυγός 
µου είναι συνάδελφος, οπότε βιώνει κι εκείνη τις ίδιες αγωνίες µε εµένα… 
Η Ιατρική απαιτεί ένα τεράστιο µέρος του χρόνου µας –ακόµη και όταν 
είµαστε σε άδεια ή εκτός βάρδιας… Τα παιδιά µας µεγαλώνουν στον 
αυτόµατο πιλότο… Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που δεν προσανατολίζονται 
προς την Ιατρική… Δεν το κρύβω, µε χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός αυτό… 
Όχι απλά δεν θα προέτρεπα τα παιδιά µου να γίνουν Γιατροί, θα τους το 
απαγόρευα…»

Τόπος γέννησης, Ορεστιάδα, Έβρος, 15 Μαρτίου 1970 
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Ο Δ. Μικρούλης στο 1ο Συνέδριο 
της ΕΑΒ το 2004 Με τη σύζυγό του Πηνελόπη

   Αλίµονο, σε όποιον αρχίζει τη ζωή του χωρίς παραφροσύνη. 
Άλλωστε, δεν υπάρχει δύναµη πιο ιµπεριαλιστική στον κόσµο από 
την ψυχή του ανθρώπου. Καταχτάει, καταχτάται και όλο κι η 
αυτοκρατορία της φαντάζει στενή, πλαντάει, και θέλει να κυριέψει 
τον κόσµο για να µπορεί ν' ανασάνει. «Για να καταφέρω να γίνω 
Γιατρός, ήµουν αναγκασµένος να εργάζοµαι για να µπορώ να 
συντηρηθώ… Τις πρωινές ώρες ήµουν στο Πανεπιστήµιο και στις 
κλινικές και το βράδυ διατηρούσα θέση Ελεγκτή Εναέριας 
Κυκλοφορίας -µέχρι και το 1989, όταν και παραιτήθηκα καθώς 
έλαβα πτυχίο Ιατρικής… Ήταν κουραστικά χρόνια, αλλά ταυτόχρονα 
µε γέµιζαν µε µια ενέργεια απίστευτη… Θεωρώ πως η Ιατρική ως 
ιδέα και αξία προσφοράς στο συνάνθρωπο είναι εκείνες που µου 
έδιναν δύναµη και ώθηση να συνεχίσω… Όσο παράξενο και αν 
ακούγεται σήµερα, εκείνα τα χρόνια, οι ιδέες και οι αξίες είχαν 
σηµαντική θέση στη ζωή µας… Με την ίδια λογική κινήθηκα και στην 
επιλογή της ειδικότητας… Η Καρδιοχειρουργική είναι η υπέρτατη 
των ειδικοτήτων… Η καρδιά το υπέρτατο της ύπαρξής µας… Έχοντας 
παράλληλα και την εµπειρία ως Μηχανολόγος, θεώρησα πως θα 
ήταν ο ιδανικότερος προσανατολισµός για µένα… Και φυσικά δεν 
απογοητεύτηκα ποτέ…».   

   Αυτή η πρώτη ευχή να κουβαλήσει µια ιδέα, αρχίζει να 
υλοποιείται. Αρχικά, στο Νοσοκοµείο «Τζάνειο» του Πειραιά, όπου 
ο Δ. Μικρούλης ειδικεύεται στη Γενική Χειρουργική και κατόπιν 
στα Νοσοκοµεία «Μεταξά» του Πειραιά και «Ευαγγελισµός» της 
Αθήνας, για την ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική και 
Καρδιοχειρουργική αντίστοιχα. «Βασικός µου εκπαιδευτής και 
µέντορας, αυτά τα χρόνια της ειδίκευσης, υπήρξε ο Χρήστος Λόλας, 
Διευθυντής µου στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός»… Επρόκειτο για 
ένα χειρουργικό παράδειγµα για εµάς... Χωρίς να θέλω να 
υποτιµήσω κανένα από όλους τους µεγαλύτερους συναδέλφους που 
βρέθηκα µαζί, οφείλω πολλά στον Χ. Λόλα, καθώς ήταν αυτός που 
στάθηκε δίπλα µου σε εκείνα τα πρώτα βήµατα µου στην 
Καρδιοχειρουργική, εµπνέοντας πάθος, αγάπη και δεξιότητα…». 
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   «Το παιδικό µου όνειρο δεν εµπεριείχε την Ιατρική ως 
επαγγελµατικό στόχο… Ήθελα να γίνω πιλότος της Πολεµικής 
Αεροπορίας και το επιθυµούσα διακαώς… Δυστυχώς, οι ελπίδες µου 
χάθηκαν, όταν τρείς µήνες πριν τις εξετάσεις, ανακάλυψα πως είχα 
µυωπία… Επαναπροσδιορίζοντας, επηρεάστηκα πια από τη µητέρα 
µου, που ήταν Νοσηλεύτρια… Φυσικά, οι εξετάσεις ήταν πια χαµένη 
υπόθεση για µένα, καθώς δεν υπήρχε χρόνος για να προετοιµαστώ. 
Έτσι, µε την αποφοίτησή µου, εγγράφηκα στην Ιατρική Σχολή του 
Βουκουρεστίου…Η ζωή στο Βουκουρέστι, υπό το καθεστώς Τσαου-
σέσκου, ήταν πολύ δύσκολη για ένα νεαρό φοιτητή και δη ξένο...»
   
   «Παρόλα, βέβαια, τα προβλήµατα του συστήµατος, θεωρώ τον 
εαυτό µου κερδισµένο µε την επιλογή της συγκεκριµένης χώρας, 
καθώς το επίπεδο των σπουδών εκεί, µε εξέλιξε αρκετά… Όλοι οι 
φοιτητές, ήταν πραγµατικά µορφωµένοι, γνώριζαν δυο ή τρεις 
γλώσσες απαραίτητα, είχαν παιδεία και κουλτούρα… Αυτό που µε 
εντυπωσίασε περισσότερο, ήταν ότι για να εισαχθούν στην Ιατρική, 
τελείωναν συγκεκριµένα σχολεία, τα οποία τους προετοίµαζαν για 
τα µαθήµατα που θα ακολουθούσαν… Ως Έλληνας, από πλευράς 
εφοδίων, ήµουν πολύ πίσω… Όµως, πάτησα γερά στα πόδια µου, 
απαίτησα από τον εαυτό µου να τα καταφέρει, να ανταγωνιστεί 
εκείνα τα παιδιά και να βγει νικητής… Την κέρδισα την πρόκληση…»

Τόπος γέννησης, Σέρρες, 22 Ιουνίου 1962 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Βουκουρεστίου, Ρουµανία, 1981 - 1987
Στρατιωτική θητεία, 1987 - 1989
Υπηρεσία Υπαίθρου, Κέντρο Υγείας Πρίνου, Θάσος, 1989 - 1990
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Ν. Καβάλας, Καβάλα, 1993 - 1995  
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Ν.Σερρών, Σέρρες, 1995 - 1996
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Σωτηρία», Αθήνα, 1996 - 1999
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσηλευτήριο «Ω.Κ.Κ.», 1999 - 1999
Ειδίκευση στην Παιδοκαρδιοχειορυργική, Νοσηλευτήριο «Ω.Κ.Κ.», 1999 - 2001
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Ω.Κ.Κ.», 2001 - 2004
Επιµελητής Β', Παν. Νοσοκοµείο «Αλεξανδρούπολης», 2004 – σήµερα 

   «Μεγάλωσα στο Λάγος της Νιγηρίας, σε µια εποχή που η χώρα 
και οι άνθρωποί της προσπαθούσαν να επαναπροσδιοριστούν και να 
βρουν νέες ισορροπίες, µετά την ανεξαρτητοποίηση από τους 
Βρετανούς… Η µόρφωση θεωρούνταν ιδιαίτερα σηµαντική, ενώ 
υποτροφίες δίνονταν στους άριστους µαθητές, ώστε να µεταβούν 
για σπουδές στο εξωτερικό… Τελειώνοντας το Λύκειο, ως 
αριστούχος, και εν αναµονή των αποτελεσµάτων, εργάστηκα ως 
τραπεζικός υπάλληλος, αφού δεν µου άρεσε ποτέ να κάθοµαι 
άπραγος… Από µικρός, ωστόσο, πίστευα ότι η Ιατρική, ήταν το µόνο 
επάγγελµα που θα µπορούσα να ασκήσω… Κάνοντας χρήση της 
υποτροφίας που µου δόθηκε, µου προτάθηκε να έρθω στην 
Ελλάδα… Στην αρχή, έφερα αντιρρήσεις, καθώς η γλώσσα έµοιαζε 
ακατανόητη και δύσκολη… Τελικά, άλλαξα γνώµη και το 1980 ήρθα 
στη Θεσσαλονίκη, όπου ξεκίνησα µαθήµατα εκµάθησης ελληνικών… 
Σε λιγότερο από ένα χρόνο, κατάφερα να µιλάω καλά και έτσι 
εισάχθηκα στην Ιατρική Σχολή…» 
� � � �
   «Εξίσου σίγουρος υπήρξα και στην επιλογή της ειδίκευσής µου 
–γνώριζα εξαρχής πως θα γινόµουν Χειρουργός και µάλιστα 
Παιδοχειρουργός… Η ιδέα της Καρδιοχειρουργικής βέβαια 
προέκυψε στην πορεία, κατά συνέπεια και για να τα συνδυάσω, 
σκέφτηκα την Παιδοκαρδιοχειρουργική... Δυστυχώς, δεν κατάφερα 
να ασχοληθώ µε το αντικείµενο, καθώς η ειδικότητα αυτή απαιτεί 
πολλά χρόνια αφοσίωσης κι έχει υψηλά στάνταρτς…»

Τόπος γέννησης, Λάγος, Νιγηρία, 20 Μαίου 1960 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1981 – 1988
Υπηρεσία Υπαίθρου, Λάγος, Νιγηρία, 1989 - 1990
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών, 1990 - 1993
Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 1994 - 1997
Στρατιωτική θητεία, 2000 - 2001
Επιµελητής Β', Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, 2002 - 2012
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο Charlotte, 
Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ, 2004
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Royal Brompton», Λονδίνο, Αγγλία, 2005
Επιµελητής Α', Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, 2012 – σήµερα 

Επιµελητής A', Καρδιοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοκοµείο Αλεξανδρούπολης

   «Με την απόκτηση του πτυχίου µου, επέστρεψα στη Νιγηρία, για 
να θητεύσω στην αντίστοιχη Υπηρεσία Υπαίθρου, σε περίπτωση που 
αποφάσιζα να εργαστώ στην πατρίδα µου… Το 1990, µε βρήκε και 
πάλι στην Ελλάδα, πιο συγκεκριµένα στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Σερρών, όπου ειδικεύτηκα στη Γενική Χειρουργική… Μετέπειτα, 
συνέχισα στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» της 
Θεσσαλονίκης, υπό τους Καθηγητές Φώτιο Παναγόπουλο, Χρήστο 
Παπακωνσταντίνου, Κυριάκο Ράµµο και Μιχαήλ Τούµπουρα, από 
όπου και έλαβα τίτλο ειδίκευσης ως Καρδιοχειρουργός… Το 2000, 
λαµβάνοντας την ελληνική ιθαγένεια, προχώρησα στην εκπλήρωση 
των στρατιωτικών µου υποχρεώσεων και αργότερα πήγα στην 
Ορεστιάδα για την Υπηρεσία Υπαίθρου… Η απόσπασή µου στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης όρισε και τις 
εξελίξεις στην καριέρα µου…»
�
   «Το 2002 ανέλαβα θέση Επιµελητή Β', στην Καρδιο-Θωρακοχει-
ρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 
Αλεξανδρούπολης, όπου και παραµένω µέχρι σήµερα σε θέση 
Επιµελητή Α'… Κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών, είχα την 
ευκαιρία να µετεκπαιδευτώ στην Αµερική και στην Αγγλία, ενώ 
βρέθηκα στη Λειψία και στη Βιέννη για µικρότερο χρονικό 
διάστηµα… Πιστεύω ακράδαντα πως η συνεχής εκπαίδευση είναι ο 
ακρωγονιαίος λίθος της ειδικότητάς µας… Είµαστε υποχρεωµένοι να 
ενηµερωνόµαστε διαρκώς για νέες τεχνικές, αφού στην 
Καρδιοχειρουργική οι πράξεις είναι αυτές που µετράνε και όχι οι 
θεωρίες…» 

   «Αν δήλωνα πως δεν βίωσα ρατσισµό και αποκλεισµό στην 
πορεία της ζωής µου, θα ήταν ψέµα… Μετά από τόσα χρόνια 
βέβαια, έχω αναπτύξει µηχανισµούς άµυνας, ώστε να µην 
επηρεάζοµαι από όσα λέγονται ή γίνονται µε αφορµή το χρώµα του 
δέρµατός µου ή την καταγωγή µου… Σηµαντικό ρόλο, 
αδιαµφισβήτητα, έπαιξε και η συζυγός µου, η οποία είναι Ελληνίδα… 
Η κοινωνία της Αλεξανδρούπολης µας έχει αποδεχθεί µε µεγάλο 
σεβασµό και ευγνωµοσύνη… Εκεί, δεν υπάρχει ρατσισµός ή 
αµφισβήτηση… Εκεί υπάρχει µόνο αναγνώριση της αξίας του 
ανθρώπου ως οντότητα και ως Γιατρό…» 

   «Κατά τη διάρκεια της θητείας µου στην Υπηρεσία Υπαίθρου, στη 
Θάσο, συνειδητοποίησα την ευχαρίστηση που έπαιρνα όταν 
συµµετείχα σε χειρουργικές επεµβάσεις, βοηθώντας το Χειρουργό 
του Κέντρου Υγείας Πρίνου… Αυτό συνέβαινε εξαιτίας των τραγικών 
συνθηκών που επικρατούσαν, καθώς η εν λόγω Υγειονοµική 
Μονάδα, καλούνταν να εξυπηρετήσει και ασθενείς των γύρω 
νησιών, λειτουργώντας επί της ουσίας σαν ένα µικρό νοσοκοµείο… 
Ξεκίνησα µε τη Γενική Χειρουργική στα Νοσοκοµεία Καβάλας και 
Σερρών, κατόπιν βρέθηκα στο Νοσοκοµείο «Σωτηρία», υπό τη 
Διεύθυνση του Ιωάννη Σκότη για την ειδίκευση στη 
Θωρακοχειρουργική και τέλος στο Νοσηλευτήριο «Ω.Κ.Κ.» για την 
Καρδιοχειρουργική… Αρχικά, εντάχθηκα στην κλινική του Γεώργιου 
Παλατιανού, αλλά έξι µήνες αργότερα, µεταφέρθηκα στην 
Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική…» 
 
   «Θεώρησα την ενασχόλησή µου µε την Παιδοκαρδιοχειρουργική, 
εύνοια της τύχης… Το επιθυµούσα συνειδητά ήδη από τη δεύτερη 
χρονιά ειδίκευσης στη Γενική Χειρουργική… Ήταν µια νέα πρόκληση 
για µένα, την οποία αποδέχτηκα µε ενθουσιασµό… Το 2001, µετά τη 
λήψη τίτλου ειδικότητας, εργάστηκα για ένα µικρό διάστηµα στο 
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική»… Εντάχθηκα στην Παιδοκαρδιοχει-
ρουργική Κλινική του Νοσηλευτηρίου «Ω.Κ.Κ.», όπου για 
περισσότερα από τρία χρόνια ασχολήθηκα µε προεγχειρητικά και 
µετεγχειρητικά θέµατα, συµµετέχοντας παράλληλα και σε 
χειρουργεία… Από το 2004, εργάζοµαι  στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο της Αλεξανδρούπολης ως Επιµελητής...»

   «Αν κάτι µε χαρακτηρίζει, αυτό είναι ότι δεν κάνω ποτέ πίσω… 
Όταν επιλέξω κάτι, όταν µια απόφαση δροµολογηθεί στο µυαλό µου, 
τότε την ακολουθώ χωρίς φόβο… Έχω ένα φοβερό σθένος, όταν 
έχω όραµα και ελπίδα… Με τη βοήθεια του Θεού, κατάφερα 
πολλά… Δυστυχώς, το µόνο κοµµάτι της ζωής µου που δεν έχει 
εξελιχθεί ως θα ήθελα, είναι η δηµιουργία οικογένειας… Αναµένω 
την παρουσία του κατάλληλου προσώπου, ώστε να προχωρήσω 
σε αυτό… Θα είναι το «κλειδί» που θα ταιριάζει σε µια και µόνο 
«κλειδαριά», τη δική µου… Τότε µαζί, θα µπορέσουµε να ανοίξουµε 
την πόρτα της ευτυχίας…»
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   «Το παιδικό µου όνειρο δεν εµπεριείχε την Ιατρική ως 
επαγγελµατικό στόχο… Ήθελα να γίνω πιλότος της Πολεµικής 
Αεροπορίας και το επιθυµούσα διακαώς… Δυστυχώς, οι ελπίδες µου 
χάθηκαν, όταν τρείς µήνες πριν τις εξετάσεις, ανακάλυψα πως είχα 
µυωπία… Επαναπροσδιορίζοντας, επηρεάστηκα πια από τη µητέρα 
µου, που ήταν Νοσηλεύτρια… Φυσικά, οι εξετάσεις ήταν πια χαµένη 
υπόθεση για µένα, καθώς δεν υπήρχε χρόνος για να προετοιµαστώ. 
Έτσι, µε την αποφοίτησή µου, εγγράφηκα στην Ιατρική Σχολή του 
Βουκουρεστίου…Η ζωή στο Βουκουρέστι, υπό το καθεστώς Τσαου-
σέσκου, ήταν πολύ δύσκολη για ένα νεαρό φοιτητή και δη ξένο...»
   
   «Παρόλα, βέβαια, τα προβλήµατα του συστήµατος, θεωρώ τον 
εαυτό µου κερδισµένο µε την επιλογή της συγκεκριµένης χώρας, 
καθώς το επίπεδο των σπουδών εκεί, µε εξέλιξε αρκετά… Όλοι οι 
φοιτητές, ήταν πραγµατικά µορφωµένοι, γνώριζαν δυο ή τρεις 
γλώσσες απαραίτητα, είχαν παιδεία και κουλτούρα… Αυτό που µε 
εντυπωσίασε περισσότερο, ήταν ότι για να εισαχθούν στην Ιατρική, 
τελείωναν συγκεκριµένα σχολεία, τα οποία τους προετοίµαζαν για 
τα µαθήµατα που θα ακολουθούσαν… Ως Έλληνας, από πλευράς 
εφοδίων, ήµουν πολύ πίσω… Όµως, πάτησα γερά στα πόδια µου, 
απαίτησα από τον εαυτό µου να τα καταφέρει, να ανταγωνιστεί 
εκείνα τα παιδιά και να βγει νικητής… Την κέρδισα την πρόκληση…»

Τόπος γέννησης, Σέρρες, 22 Ιουνίου 1962 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Βουκουρεστίου, Ρουµανία, 1981 - 1987
Στρατιωτική θητεία, 1987 - 1989
Υπηρεσία Υπαίθρου, Κέντρο Υγείας Πρίνου, Θάσος, 1989 - 1990
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Ν. Καβάλας, Καβάλα, 1993 - 1995  
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Ν.Σερρών, Σέρρες, 1995 - 1996
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Σωτηρία», Αθήνα, 1996 - 1999
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσηλευτήριο «Ω.Κ.Κ.», 1999 - 1999
Ειδίκευση στην Παιδοκαρδιοχειορυργική, Νοσηλευτήριο «Ω.Κ.Κ.», 1999 - 2001
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Ω.Κ.Κ.», 2001 - 2004
Επιµελητής Β', Παν. Νοσοκοµείο «Αλεξανδρούπολης», 2004 – σήµερα 

   «Μεγάλωσα στο Λάγος της Νιγηρίας, σε µια εποχή που η χώρα 
και οι άνθρωποί της προσπαθούσαν να επαναπροσδιοριστούν και να 
βρουν νέες ισορροπίες, µετά την ανεξαρτητοποίηση από τους 
Βρετανούς… Η µόρφωση θεωρούνταν ιδιαίτερα σηµαντική, ενώ 
υποτροφίες δίνονταν στους άριστους µαθητές, ώστε να µεταβούν 
για σπουδές στο εξωτερικό… Τελειώνοντας το Λύκειο, ως 
αριστούχος, και εν αναµονή των αποτελεσµάτων, εργάστηκα ως 
τραπεζικός υπάλληλος, αφού δεν µου άρεσε ποτέ να κάθοµαι 
άπραγος… Από µικρός, ωστόσο, πίστευα ότι η Ιατρική, ήταν το µόνο 
επάγγελµα που θα µπορούσα να ασκήσω… Κάνοντας χρήση της 
υποτροφίας που µου δόθηκε, µου προτάθηκε να έρθω στην 
Ελλάδα… Στην αρχή, έφερα αντιρρήσεις, καθώς η γλώσσα έµοιαζε 
ακατανόητη και δύσκολη… Τελικά, άλλαξα γνώµη και το 1980 ήρθα 
στη Θεσσαλονίκη, όπου ξεκίνησα µαθήµατα εκµάθησης ελληνικών… 
Σε λιγότερο από ένα χρόνο, κατάφερα να µιλάω καλά και έτσι 
εισάχθηκα στην Ιατρική Σχολή…» 
� � � �
   «Εξίσου σίγουρος υπήρξα και στην επιλογή της ειδίκευσής µου 
–γνώριζα εξαρχής πως θα γινόµουν Χειρουργός και µάλιστα 
Παιδοχειρουργός… Η ιδέα της Καρδιοχειρουργικής βέβαια 
προέκυψε στην πορεία, κατά συνέπεια και για να τα συνδυάσω, 
σκέφτηκα την Παιδοκαρδιοχειρουργική... Δυστυχώς, δεν κατάφερα 
να ασχοληθώ µε το αντικείµενο, καθώς η ειδικότητα αυτή απαιτεί 
πολλά χρόνια αφοσίωσης κι έχει υψηλά στάνταρτς…»

Τόπος γέννησης, Λάγος, Νιγηρία, 20 Μαίου 1960 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1981 – 1988
Υπηρεσία Υπαίθρου, Λάγος, Νιγηρία, 1989 - 1990
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών, 1990 - 1993
Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 1994 - 1997
Στρατιωτική θητεία, 2000 - 2001
Επιµελητής Β', Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, 2002 - 2012
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο Charlotte, 
Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ, 2004
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Royal Brompton», Λονδίνο, Αγγλία, 2005
Επιµελητής Α', Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, 2012 – σήµερα 

Επιµελητής A', Καρδιοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοκοµείο Αλεξανδρούπολης

   «Με την απόκτηση του πτυχίου µου, επέστρεψα στη Νιγηρία, για 
να θητεύσω στην αντίστοιχη Υπηρεσία Υπαίθρου, σε περίπτωση που 
αποφάσιζα να εργαστώ στην πατρίδα µου… Το 1990, µε βρήκε και 
πάλι στην Ελλάδα, πιο συγκεκριµένα στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Σερρών, όπου ειδικεύτηκα στη Γενική Χειρουργική… Μετέπειτα, 
συνέχισα στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» της 
Θεσσαλονίκης, υπό τους Καθηγητές Φώτιο Παναγόπουλο, Χρήστο 
Παπακωνσταντίνου, Κυριάκο Ράµµο και Μιχαήλ Τούµπουρα, από 
όπου και έλαβα τίτλο ειδίκευσης ως Καρδιοχειρουργός… Το 2000, 
λαµβάνοντας την ελληνική ιθαγένεια, προχώρησα στην εκπλήρωση 
των στρατιωτικών µου υποχρεώσεων και αργότερα πήγα στην 
Ορεστιάδα για την Υπηρεσία Υπαίθρου… Η απόσπασή µου στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης όρισε και τις 
εξελίξεις στην καριέρα µου…»
�
   «Το 2002 ανέλαβα θέση Επιµελητή Β', στην Καρδιο-Θωρακοχει-
ρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 
Αλεξανδρούπολης, όπου και παραµένω µέχρι σήµερα σε θέση 
Επιµελητή Α'… Κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών, είχα την 
ευκαιρία να µετεκπαιδευτώ στην Αµερική και στην Αγγλία, ενώ 
βρέθηκα στη Λειψία και στη Βιέννη για µικρότερο χρονικό 
διάστηµα… Πιστεύω ακράδαντα πως η συνεχής εκπαίδευση είναι ο 
ακρωγονιαίος λίθος της ειδικότητάς µας… Είµαστε υποχρεωµένοι να 
ενηµερωνόµαστε διαρκώς για νέες τεχνικές, αφού στην 
Καρδιοχειρουργική οι πράξεις είναι αυτές που µετράνε και όχι οι 
θεωρίες…» 

   «Αν δήλωνα πως δεν βίωσα ρατσισµό και αποκλεισµό στην 
πορεία της ζωής µου, θα ήταν ψέµα… Μετά από τόσα χρόνια 
βέβαια, έχω αναπτύξει µηχανισµούς άµυνας, ώστε να µην 
επηρεάζοµαι από όσα λέγονται ή γίνονται µε αφορµή το χρώµα του 
δέρµατός µου ή την καταγωγή µου… Σηµαντικό ρόλο, 
αδιαµφισβήτητα, έπαιξε και η συζυγός µου, η οποία είναι Ελληνίδα… 
Η κοινωνία της Αλεξανδρούπολης µας έχει αποδεχθεί µε µεγάλο 
σεβασµό και ευγνωµοσύνη… Εκεί, δεν υπάρχει ρατσισµός ή 
αµφισβήτηση… Εκεί υπάρχει µόνο αναγνώριση της αξίας του 
ανθρώπου ως οντότητα και ως Γιατρό…» 

   «Κατά τη διάρκεια της θητείας µου στην Υπηρεσία Υπαίθρου, στη 
Θάσο, συνειδητοποίησα την ευχαρίστηση που έπαιρνα όταν 
συµµετείχα σε χειρουργικές επεµβάσεις, βοηθώντας το Χειρουργό 
του Κέντρου Υγείας Πρίνου… Αυτό συνέβαινε εξαιτίας των τραγικών 
συνθηκών που επικρατούσαν, καθώς η εν λόγω Υγειονοµική 
Μονάδα, καλούνταν να εξυπηρετήσει και ασθενείς των γύρω 
νησιών, λειτουργώντας επί της ουσίας σαν ένα µικρό νοσοκοµείο… 
Ξεκίνησα µε τη Γενική Χειρουργική στα Νοσοκοµεία Καβάλας και 
Σερρών, κατόπιν βρέθηκα στο Νοσοκοµείο «Σωτηρία», υπό τη 
Διεύθυνση του Ιωάννη Σκότη για την ειδίκευση στη 
Θωρακοχειρουργική και τέλος στο Νοσηλευτήριο «Ω.Κ.Κ.» για την 
Καρδιοχειρουργική… Αρχικά, εντάχθηκα στην κλινική του Γεώργιου 
Παλατιανού, αλλά έξι µήνες αργότερα, µεταφέρθηκα στην 
Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική…» 
 
   «Θεώρησα την ενασχόλησή µου µε την Παιδοκαρδιοχειρουργική, 
εύνοια της τύχης… Το επιθυµούσα συνειδητά ήδη από τη δεύτερη 
χρονιά ειδίκευσης στη Γενική Χειρουργική… Ήταν µια νέα πρόκληση 
για µένα, την οποία αποδέχτηκα µε ενθουσιασµό… Το 2001, µετά τη 
λήψη τίτλου ειδικότητας, εργάστηκα για ένα µικρό διάστηµα στο 
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική»… Εντάχθηκα στην Παιδοκαρδιοχει-
ρουργική Κλινική του Νοσηλευτηρίου «Ω.Κ.Κ.», όπου για 
περισσότερα από τρία χρόνια ασχολήθηκα µε προεγχειρητικά και 
µετεγχειρητικά θέµατα, συµµετέχοντας παράλληλα και σε 
χειρουργεία… Από το 2004, εργάζοµαι  στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο της Αλεξανδρούπολης ως Επιµελητής...»

   «Αν κάτι µε χαρακτηρίζει, αυτό είναι ότι δεν κάνω ποτέ πίσω… 
Όταν επιλέξω κάτι, όταν µια απόφαση δροµολογηθεί στο µυαλό µου, 
τότε την ακολουθώ χωρίς φόβο… Έχω ένα φοβερό σθένος, όταν 
έχω όραµα και ελπίδα… Με τη βοήθεια του Θεού, κατάφερα 
πολλά… Δυστυχώς, το µόνο κοµµάτι της ζωής µου που δεν έχει 
εξελιχθεί ως θα ήθελα, είναι η δηµιουργία οικογένειας… Αναµένω 
την παρουσία του κατάλληλου προσώπου, ώστε να προχωρήσω 
σε αυτό… Θα είναι το «κλειδί» που θα ταιριάζει σε µια και µόνο 
«κλειδαριά», τη δική µου… Τότε µαζί, θα µπορέσουµε να ανοίξουµε 
την πόρτα της ευτυχίας…»
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Το Νοσηλευτήριο «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ» Αθηνών 

Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
Ιδρυτής του Καρδιοχειρουργικού 

Κέντρου της «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ»
Συνεργάτης την περίοδο 1998 - 2004

Το Νοσηλευτήριο «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ» Αθηνών

Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο 
«ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ»  Αθηνών

Μιχάλης Μπονώρης
Διευθυντής του Καρδιοχειρουργικού 

Κέντρου της «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ»
την περίοδο 1998 - 2010

Καθ. Ευτύχιος Βορίδης 
και Πόλλυ Ζησιµοπούλου 

    Η άποψη ότι, η υγεία είναι ιδιωτικό αγαθό διαµορφώθηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του 1960 και υποστηρίχτηκε µε φανατισµό από τον Βρετανό 
Οικονοµολόγο Καθηγητή John Jewkes, ο οποίος στο βιβλίο που συνέγραψε µε 
την σύζυγό του Sylvia Jewkes, «Value for Money in Medicine» -και που 
αργότερα υιοθετήθηκε από τους οπαδούς της Σχολής του Πανεπιστηµίου του 
Σικάγο-, υποστήριξε πως οι δυνάµεις της αγοράς µπορούν να επιφέρουν µια 
«άριστη» και αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων υγείας, όπως ακρι-
βώς συµβαίνει µε όλα τα άλλα ιδιωτικά αγαθά. Ειδικότερα, οι υποστηρικτές της 
άποψης αυτής αποδέχονται ότι στον τοµέα της υγείας ο καταναλωτής των 
υπηρεσιών υγείας εκδηλώνει, σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του, την ατοµική 
ζήτηση για τις υπηρεσίες υγείας που επιθυµεί να καταναλώσει, καταβάλλοντας 
την αντίστοιχη τιµή, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται η ισορροπία στην αγορά 
των υπηρεσιών υγείας, υποκείµενη, δηλαδή, στις δυνάµεις της προσφοράς και 
ζήτησης. 

   Στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1960, η υγεία, ως ιδιωτικό αγαθό, είχε καθαρά 
εννοιολογική προσέγγιση, καθώς η παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας 
περιορίζονταν στην λειτουργία κάποιων µικρών κλινικών, οι οποίες 
απευθύνονταν κατά βάση στη µεγαλοαστική τάξη της πρωτεύουσας. Την 
επόµενη δεκαετία, οι δυνάµεις προσφοράς και ζήτησης, «επέβαλλαν» µικρές 
επενδύσεις σε επίπεδο Μαιευτικών ή Γενικών Κλινικών, οι οποίες διατηρήθηκαν 
για κάποιο χρονικό διάστηµα, µέχρι και την δεκαετία του 1990, όταν πια η 
παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην χώρα, φάνηκε να εδραιώνεται στην 
συνείδηση των πολιτών, επιφέροντας την περαιτέρω επέκτασή τους.  

   Χαρακτηριστικό παράδειγµα της προαναφερόµενης κατάστασης αποτελεί το 
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» Αθηνών, το οποίο αναπτύχθηκε στο πέρασµα των 
χρόνων, εκφράζοντας τη δυναµικότητα της αγοράς. Το «Μαιευτήριο Αθηνών», η 
πρώτη µαιευτική κλινική της δεκαετίας του 1970, εξαγοράστηκε το 1995, από 
τον Health Manager Δηµήτριο Σπυρίδη, στην προοπτική δηµιουργίας 
σύγχρονου νοσηλευτηρίου παροχής ευρύτερων υπηρεσιών υγείας, που 
ονοµάστηκε «Ευρωκλινική» Αθηνών. Η εξαγορά αυτή συνέπεσε µε την πρόθεση 
του Προέδρου του Οµίλου Interamerican, Δηµητρίου Κοντοµηνά, για τη 
δηµιουργία ενός νοσηλευτικού ιδρύµατος, που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες των 
ασφαλισµένων στον εν λόγω όµιλο, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελούσε έναν 
τέταρτο πόλο παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, παράλληλα µε τα τρία 
ιδιωτικά Νοσηλευτήρια «Υγεία», «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» και «Ιατρικό Κέντρο 
Ψυχικού», που ήδη δραστηριοποιούνταν στο χώρο. Δύο χρόνια αργότερα, το 
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» µεταβιβάστηκε στον Όµιλο Interamerican, µε τον 
Δ. Σπυρίδη να διατηρεί τον ρόλο του Manager και τον Καθηγητή Καρδιολογίας 
Ευτύχιο Βορίδη να αναλαµβάνει Πρόεδρος του Δ.Σ., επιφορτισµένος µε το 
καθήκον επιλογής του επιστηµονικού δυναµικού που θα στελέχωνε το ίδρυµα. 

   Τις βασικές αρχές λειτουργίας του νέου πια νοσηλευτηρίου συνιστούσαν 
–όπως και σε κάθε ανάλογο ίδρυµα-, η επιλογή στελεχών κύρους και άρτιας 
κατάρτισης, ο υπερσύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός και η 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση προς τον εκάστοτε ασθενή. Καθοριστικό ρόλο 
στην επιλογή του λοιπού προσωπικού –πέραν του ιατρικού-, καθώς και στην 
οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Νοσηλευτηρίου «Ευρωκλινική» 
διαδραµάτισε η Πόλλυ Ζησιµοπούλου, η οποία αντικατέστησε µετά από 
σύντοµο χρονικό διάστηµα τον Δ. Σπυρίδη, αναλαµβάνοντας θέση Γενικής 
Διευθύντριας.

   Η πώληση του Οµίλου Interamerican οδήγησε προοδευτικά στην αναζήτηση 
νέου επενδυτή µε σκοπό τη µεταβίβαση των µετοχών του ιδρύµατος, καθώς η 
νέα διοίκηση δεν επιθυµούσε τη διατήρησή τους στο χαρτοφυλάκιό της. Το 
2008, το Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» πέρασε στον Όµιλο Global Finance, 
ιδιοκτησίας Άγγελου Πλακόπητα, ενώ  θέση Διευθύνοντα Συµβούλου ανέλαβε 
to 2010 ο Ιωάννης Κοκολινάκης, µε µεγάλη εµπειρία από ανάλογη θέση στο 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης». Η ανανέωση του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, οι ανακαινίσεις που έλαβαν χώρα –µε 
σηµαντικότερη εκείνη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας-, καθώς και οι 
στοχευµένες συνεργασίες µε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, σηµατοδότησαν τη 
νέα εποχή του ιδρύµατος. Από το 2012, Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίστηκε ο Σπύρος 
Καπράλος, Διευθύνων Σύµβουλος ο Παύλος Τρυποσκιάδης και Πρόεδρος 
Επιστηµονικής Επιτροπής ο Ευτύχιος Βορίδης, αντικαθιστώντας τον Καθηγητή 
Μιχάλη Φιλιππάκη. 

   Σήµερα το Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» είναι ένα υπερσύγχρονο Διαγνωστικό, 
Θεραπευτικό και Χειρουργικό Κέντρο µε 164 νοσηλευτικές κλίνες, 12 κλίνες 
Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, οκτώ χειρουργικές αίθουσες και τέσσερις κλίνες 
Μονάδας Εµφραγµάτων. Συνεργάζεται µε 180 µόνιµους και 1.000 εξωτερικούς 
ιατρούς και απασχολεί 500 άτοµα προσωπικό. Παράλληλα, στον Όµιλο 
«Ευρωκλινική» ανήκει και η «Ευρωκλινική Παίδων», η οποία λειτουργεί σε 
ανεξάρτητο χώρο, δυναµικότητας 80 νοσηλευτικές κλίνες, µε δυνατότητα 
νοσηλείας παιδιών ηλικίας από 30 ηµερών έως 14 ετών, καθώς και η 
«Αθηναϊκή Κλινική», ένα µικρής δυναµικότητας νοσηλευτήριο στην οδό 
Δορυλαίου. 

   Η αντιµετώπιση καρδιολογικών παθήσεων αποτέλεσε βασικό πυλώνα 
δραστηριοποίησης, από την πρώτη στιγµή λειτουργίας του ιδρύµατος. Κορυφαία 
στελέχη από το χώρο της Καρδιολογίας, όπως οι Καθηγητές Ευτύχιος Βορίδης 
και Παύλος Τούτουζας και οι Αιµοδυναµιστές Δηµοσθένης Κατρίτσης, Βασίλειος 
Σπανός, Δηµήτριος Ρίχτερ, Ιωάννης Βασιλειάδης και άλλοι, υπέγραψαν 
συµβόλαια συνεργασίας. Η οργάνωση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
ανατέθηκε στον Καθηγητή Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος έχοντας 
επιστρέψει µόνιµα στην Ελλάδα, είχε επωµιστεί παράλληλα το έργο της 
οργάνωσης της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων. Επιστηµονικός υπεύθυνος της κλινικής 
ορίστηκε ο Μιχάλης Μπονώρης, παραιτούµενος από τη θέση του Διευθυντή της 
Β' Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Αγ. Σοφία», θέση που 
διατήρησε έως και τη συνταξιοδότησή του, το 2010. Την οµάδα πλαισίωσαν 
στην αρχική αυτή περίοδο, οι Καρδιοχειρουργοί Νίκος Σφύρας και Βασίλειος 
Λόζος, ο Αναισθησιολόγος Σταύρος Κανελλάς και η Τεχνικός εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας Karin Schaefer. 

Καθηγητής

Δηµήτρης 
Κοντοµηνάς.

Πρόεδρος 
του Οµίλου 

“INTERAMERICAN”

Η Πόλλυ Ζησιµοπούλου
µε στελέχη της «Ευρωκλινικής» 

Δηµήτρης 
Σπυρίδης

Η πολυδύναµη ΜΕΘ και το Αιµοδυναµικό εργαστήριο, πιστοποιηµένα
µε ISO 9001:2000

Ν. Πλακόπητας, Θ. Μυτιληναίος, Μ. Μαδιανός, 
Π. Τρυποσκιάδης, Σπ. Καπράλος, Ιω.Κοκολινάκης, 

Καθ. Ευτύχιος Βορίδης,

Άγγελος Πλακόπητας 
και Δούκας Παλαιολόγος

Kαθ. Μιχάλης Φιλιππάκης

Δήµος Κατρίτσης. 
Καρδιολόγος - Αιµοδυναµιστής

Καθ. Παύλος Τούτουζας. 
Καρδιολόγος 

Δηµήτριος Ρίχτερ 
και Καθ. Ευτύχιος Βορίδης

Ο Δήµος Κατρίτσης 
συγκαταλέγεται µεταξύ 
των συγγραφέων του 

“Cardiovascular Medicine”

Νικόλαος Σφύρας. 
Συνεργάτης 

ΚΡΧ Κλινικής

Βασίλειος Λόζος. 
Συνεργάτης 

ΚΡΧ Κλινικής

Karin Schaefer. 
Τεχνικός εξωσωµατικής 

κυκλοφορίας

Σταύρος Κανελλάς. 
Αναισθησιολόγος

ΚΡΧ Κλινικής

Lefkoma - Final.indd   806 14/7/2015   8:52:13 μμ



2001-2013ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΟΜΙΛΟΣ GLOBAL FINANCE

794 795
1998: ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Το Νοσηλευτήριο «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ» Αθηνών 

Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
Ιδρυτής του Καρδιοχειρουργικού 
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Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο 
«ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ»  Αθηνών

Μιχάλης Μπονώρης
Διευθυντής του Καρδιοχειρουργικού 

Κέντρου της «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ»
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Καθ. Ευτύχιος Βορίδης 
και Πόλλυ Ζησιµοπούλου 

    Η άποψη ότι, η υγεία είναι ιδιωτικό αγαθό διαµορφώθηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του 1960 και υποστηρίχτηκε µε φανατισµό από τον Βρετανό 
Οικονοµολόγο Καθηγητή John Jewkes, ο οποίος στο βιβλίο που συνέγραψε µε 
την σύζυγό του Sylvia Jewkes, «Value for Money in Medicine» -και που 
αργότερα υιοθετήθηκε από τους οπαδούς της Σχολής του Πανεπιστηµίου του 
Σικάγο-, υποστήριξε πως οι δυνάµεις της αγοράς µπορούν να επιφέρουν µια 
«άριστη» και αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων υγείας, όπως ακρι-
βώς συµβαίνει µε όλα τα άλλα ιδιωτικά αγαθά. Ειδικότερα, οι υποστηρικτές της 
άποψης αυτής αποδέχονται ότι στον τοµέα της υγείας ο καταναλωτής των 
υπηρεσιών υγείας εκδηλώνει, σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του, την ατοµική 
ζήτηση για τις υπηρεσίες υγείας που επιθυµεί να καταναλώσει, καταβάλλοντας 
την αντίστοιχη τιµή, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται η ισορροπία στην αγορά 
των υπηρεσιών υγείας, υποκείµενη, δηλαδή, στις δυνάµεις της προσφοράς και 
ζήτησης. 

   Στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1960, η υγεία, ως ιδιωτικό αγαθό, είχε καθαρά 
εννοιολογική προσέγγιση, καθώς η παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας 
περιορίζονταν στην λειτουργία κάποιων µικρών κλινικών, οι οποίες 
απευθύνονταν κατά βάση στη µεγαλοαστική τάξη της πρωτεύουσας. Την 
επόµενη δεκαετία, οι δυνάµεις προσφοράς και ζήτησης, «επέβαλλαν» µικρές 
επενδύσεις σε επίπεδο Μαιευτικών ή Γενικών Κλινικών, οι οποίες διατηρήθηκαν 
για κάποιο χρονικό διάστηµα, µέχρι και την δεκαετία του 1990, όταν πια η 
παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην χώρα, φάνηκε να εδραιώνεται στην 
συνείδηση των πολιτών, επιφέροντας την περαιτέρω επέκτασή τους.  

   Χαρακτηριστικό παράδειγµα της προαναφερόµενης κατάστασης αποτελεί το 
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» Αθηνών, το οποίο αναπτύχθηκε στο πέρασµα των 
χρόνων, εκφράζοντας τη δυναµικότητα της αγοράς. Το «Μαιευτήριο Αθηνών», η 
πρώτη µαιευτική κλινική της δεκαετίας του 1970, εξαγοράστηκε το 1995, από 
τον Health Manager Δηµήτριο Σπυρίδη, στην προοπτική δηµιουργίας 
σύγχρονου νοσηλευτηρίου παροχής ευρύτερων υπηρεσιών υγείας, που 
ονοµάστηκε «Ευρωκλινική» Αθηνών. Η εξαγορά αυτή συνέπεσε µε την πρόθεση 
του Προέδρου του Οµίλου Interamerican, Δηµητρίου Κοντοµηνά, για τη 
δηµιουργία ενός νοσηλευτικού ιδρύµατος, που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες των 
ασφαλισµένων στον εν λόγω όµιλο, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελούσε έναν 
τέταρτο πόλο παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, παράλληλα µε τα τρία 
ιδιωτικά Νοσηλευτήρια «Υγεία», «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» και «Ιατρικό Κέντρο 
Ψυχικού», που ήδη δραστηριοποιούνταν στο χώρο. Δύο χρόνια αργότερα, το 
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» µεταβιβάστηκε στον Όµιλο Interamerican, µε τον 
Δ. Σπυρίδη να διατηρεί τον ρόλο του Manager και τον Καθηγητή Καρδιολογίας 
Ευτύχιο Βορίδη να αναλαµβάνει Πρόεδρος του Δ.Σ., επιφορτισµένος µε το 
καθήκον επιλογής του επιστηµονικού δυναµικού που θα στελέχωνε το ίδρυµα. 

   Τις βασικές αρχές λειτουργίας του νέου πια νοσηλευτηρίου συνιστούσαν 
–όπως και σε κάθε ανάλογο ίδρυµα-, η επιλογή στελεχών κύρους και άρτιας 
κατάρτισης, ο υπερσύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός και η 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση προς τον εκάστοτε ασθενή. Καθοριστικό ρόλο 
στην επιλογή του λοιπού προσωπικού –πέραν του ιατρικού-, καθώς και στην 
οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Νοσηλευτηρίου «Ευρωκλινική» 
διαδραµάτισε η Πόλλυ Ζησιµοπούλου, η οποία αντικατέστησε µετά από 
σύντοµο χρονικό διάστηµα τον Δ. Σπυρίδη, αναλαµβάνοντας θέση Γενικής 
Διευθύντριας.

   Η πώληση του Οµίλου Interamerican οδήγησε προοδευτικά στην αναζήτηση 
νέου επενδυτή µε σκοπό τη µεταβίβαση των µετοχών του ιδρύµατος, καθώς η 
νέα διοίκηση δεν επιθυµούσε τη διατήρησή τους στο χαρτοφυλάκιό της. Το 
2008, το Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» πέρασε στον Όµιλο Global Finance, 
ιδιοκτησίας Άγγελου Πλακόπητα, ενώ  θέση Διευθύνοντα Συµβούλου ανέλαβε 
to 2010 ο Ιωάννης Κοκολινάκης, µε µεγάλη εµπειρία από ανάλογη θέση στο 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης». Η ανανέωση του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, οι ανακαινίσεις που έλαβαν χώρα –µε 
σηµαντικότερη εκείνη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας-, καθώς και οι 
στοχευµένες συνεργασίες µε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, σηµατοδότησαν τη 
νέα εποχή του ιδρύµατος. Από το 2012, Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίστηκε ο Σπύρος 
Καπράλος, Διευθύνων Σύµβουλος ο Παύλος Τρυποσκιάδης και Πρόεδρος 
Επιστηµονικής Επιτροπής ο Ευτύχιος Βορίδης, αντικαθιστώντας τον Καθηγητή 
Μιχάλη Φιλιππάκη. 

   Σήµερα το Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» είναι ένα υπερσύγχρονο Διαγνωστικό, 
Θεραπευτικό και Χειρουργικό Κέντρο µε 164 νοσηλευτικές κλίνες, 12 κλίνες 
Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, οκτώ χειρουργικές αίθουσες και τέσσερις κλίνες 
Μονάδας Εµφραγµάτων. Συνεργάζεται µε 180 µόνιµους και 1.000 εξωτερικούς 
ιατρούς και απασχολεί 500 άτοµα προσωπικό. Παράλληλα, στον Όµιλο 
«Ευρωκλινική» ανήκει και η «Ευρωκλινική Παίδων», η οποία λειτουργεί σε 
ανεξάρτητο χώρο, δυναµικότητας 80 νοσηλευτικές κλίνες, µε δυνατότητα 
νοσηλείας παιδιών ηλικίας από 30 ηµερών έως 14 ετών, καθώς και η 
«Αθηναϊκή Κλινική», ένα µικρής δυναµικότητας νοσηλευτήριο στην οδό 
Δορυλαίου. 

   Η αντιµετώπιση καρδιολογικών παθήσεων αποτέλεσε βασικό πυλώνα 
δραστηριοποίησης, από την πρώτη στιγµή λειτουργίας του ιδρύµατος. Κορυφαία 
στελέχη από το χώρο της Καρδιολογίας, όπως οι Καθηγητές Ευτύχιος Βορίδης 
και Παύλος Τούτουζας και οι Αιµοδυναµιστές Δηµοσθένης Κατρίτσης, Βασίλειος 
Σπανός, Δηµήτριος Ρίχτερ, Ιωάννης Βασιλειάδης και άλλοι, υπέγραψαν 
συµβόλαια συνεργασίας. Η οργάνωση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
ανατέθηκε στον Καθηγητή Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος έχοντας 
επιστρέψει µόνιµα στην Ελλάδα, είχε επωµιστεί παράλληλα το έργο της 
οργάνωσης της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων. Επιστηµονικός υπεύθυνος της κλινικής 
ορίστηκε ο Μιχάλης Μπονώρης, παραιτούµενος από τη θέση του Διευθυντή της 
Β' Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Αγ. Σοφία», θέση που 
διατήρησε έως και τη συνταξιοδότησή του, το 2010. Την οµάδα πλαισίωσαν 
στην αρχική αυτή περίοδο, οι Καρδιοχειρουργοί Νίκος Σφύρας και Βασίλειος 
Λόζος, ο Αναισθησιολόγος Σταύρος Κανελλάς και η Τεχνικός εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας Karin Schaefer. 
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Μαρία Αρώνη
Συνεργάτης - Διευθυντής

 την περίοδο 2005 - σήµερα

Ιωάννης Χλωρογιάννης
Συνεργάτης - Διευθυντής 

την περίοδο 2000 - σήµερα

Ιωάννης 
Παναγιωτόπουλος.
Τέως συνεργάτης 

του Καθ. Χρ. Ρόκκα

Γεώργιος 
Παλατιανός

   Στην πρώτη αυτή περίοδο λειτουργίας της, αν και πολλά υποσχόµενη, η κλινική 
δεν απέδωσε τα προσδοκώµενα, καθώς η προσέλκυση ασθενών ήταν µηδαµινή. 
Σε µια προσπάθεια να δηµιουργήσει θετικό κλίµα, ο Κ. Αναγνωστόπουλος 
αναλάµβανε εξαιρετικά δύσκολα περιστατικά –οι δυο πρώτοι ασθενείς µάλιστα 
µεταφέρθηκαν στο Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» από τη Μ.Ε.Θ. του 
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων προκειµένου να χειρουργηθούν από 
τον ίδιο. Η κίνησή του αυτή φαίνεται να αντέστρεψε το κλίµα, µε αποτέλεσµα όχι 
µόνο την αύξηση των ασθενών, αλλά και την αύξηση του ενδιαφέροντος των 
Καρδιοχειρουργών να συνεργαστούν µε το ίδρυµα. Πιο συγκεκριµένα, το 1999, 
συµβόλαιο συνεργασίας υπέγραψε ο νυν Αναπλ. Καθηγητής Χρήστος Ρόκας, 
επιστρέφοντας από την Αµερική, το οποίο διήρκησε έως το 2002 , όταν πλέον 
ανέλαβε την οργάνωση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσηλευτηρίου 
«Κεντρική Κλινική Αθηνών». Συνεργάτες του υπήρξαν οι Καρδιοχειρουργοί 
Βασίλειος Λόζος και Ιωάννης Παναγιωτόπουλος. 

   Το 2000, υπήρξε και νεότερη επέκταση της Καρδιοχειρουργικής 
δραστηριότητας, µε την ένταξη του Ιωάννη Χλωρογιάννη στο δυναµικό της. 
Επιστρέφοντας κι εκείνος από την Αµερική και έχοντας συνεργαστεί αρχικά µε το 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού» για µια διετία, µετακινήθηκε στο 
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική». Ο Ι. Χλωρογιάννης επιδόθηκε στην εφαρµογή της 
πλήρους αρτηριακής επαναιµάτωσης µε χρήση των δύο µαστικών αρτηριών και 
της κερκιδικής αρτηρίας, καθώς επίσης και στην τεχνική της επιδιόρθωσης της 
µιτροειδούς βαλβίδος. Το ποσοστό της ολικής αρτηριακής επαναιµάτωσης άγγιζε 
το 99,5%, µε µέσο αριθµό αναστοµώσεων περισσότερες από τρεις. Σχετική 
µελέτη που αφορούσε 1.825 ασθενείς δηµοσιεύτηκε στο Επιστηµονικό Journal 
«Angiology». Παράλληλα, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας επιδιορθώθηκαν πάνω 
από 200 µιτροειδείς βαλβίδες σε διάστηµα 12 ετών. Στην ίδια κατεύθυνση 
κινήθηκε και η Μαρία Αρώνη, κορυφαία Ελληνίδα Καρδιοχειρουργός, η οποία 
συµπληρώνοντας µια 30ετή πορεία στις ΗΠΑ -όπου και ολοκλήρωσε τις 
σπουδές της στην Ιατρική, αλλά και έλαβε ειδικότητα Καρδιοχειρουργικής-, 
επέστρεψε στην Ελλάδα το 2005, έχοντας στο ενεργητικό της µια 12ετή 
εµπειρία ως επικεφαλής οµάδας σε Καρδιοχειρουργικές Κλινικές της Ν. Υόρκης, 
µε περισσότερα από 4.000 περιστατικά. Η Μαρία Αρώνη, πολύ γρήγορα 
επιβεβαίωσε τη φήµη της σε επιδιορθώσεις µιτροειδούς βαλβίδος, 
πολυβαλβιδοπαθειών, εγχειρήσεων ανευρυσµάτων καθώς και επανεγχειρήσεων. 

Καθ. Χρήστος Ρόκκας
Συνεργάτης 

την περίοδο 1999 - 2002

   Οι επόµενες συνεργασίες συµπλήρωσαν ουσιαστικά την σύνθεση της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Ευρωκλινική», όπως αυτή 
διατηρείται έως και σήµερα. Ο Νικόλαος Χαροκόπος, Επίκουρος Καθηγητής του 
«Α.Π.Θ.», αφού παραιτήθηκε από την πανεπιστηµιακή του θέση, καθώς και τη 
θέση που διατηρούσε στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» της Θεσσαλονίκης, και µετά µια 
σύντοµη παρουσία στο Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ GENERAL», µετακινήθηκε στο 
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική», το 2009. Επίσης, ο Καθηγητής Παναγιώτης 
Ασηµακόπουλος, µε θητεία στα Νοσηλευτήρια «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 
«Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», «Ερρίκος Ντυνάν» και «ΙΑΣΩ GENERAL», υπέγραψε 
συµβόλαιο συνεργασίας µε το ίδρυµα, το 2011. 

   Σήµερα, οι οµάδες που απασχολούνται στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσηλευτηρίου «Ευρωκλινική» Αθηνών είναι οι εξής:
   Η οµάδα του Ιωάννη Χλωρογιάννη, µε συνεργάτη τον Κωνσταντίνο 
Βουτετάκη.  Αναισθησιολόγοι της οµάδας οι Γεώργιος Μαστροκωστόπουλος 
και Κωνσταντίνα Δρακοπούλου. Τεχνικός εξωσωµατικής η Ιωάννα 
Κατσανίδου. 
   Η οµάδα της Μαρίας Αρώνη, µε συνεργάτη τον Σωτήριο Τσαγκάρη. 
Αναισθησιολόγος ο Σταύρος Κανελλάς, µε συνεργάτιδά του την Χρύσα Τόλια, 
και τεχνικός εξωσωµατικής η Karin Schaefer. 
   Η οµάδα του Νικολάου Χαροκόπου, µε συνεργάτη τον Παναγιώτη Αρτεµίου. 
   Η οµάδα του Καθηγητή Παναγιώτη Ασηµακόπουλου, µε συνεργάτη τον 
Φίλιππο Κωνσταντινίδη.  
   Οι δύο τελευταίες οµάδες καλύπτονται επίσης από τους Σταύρο Κανελλά και 
Karin Schaefer. 
   Συνεργασία µε την «Ευρωκλινική» Αθηνών υπέγραψε στο τέλος του 2013
και ο Γεώργιος Παλατιανός, επί εικοσαετία Διευθυντής της Γ΄ΚΡΧ Κλινικής
του «Ω.Κ.Κ.»

«Με καλή διοίκηση και µε καλούς γιατρούς, 
η Ευρωκλινική Αθηνών θα εξακολουθήσει να

παίζει πρωτεύοντα ρόλο σε ό,τι αφορά
στη νοσηλεία των ασθενών στην Ελλάδα
και θα υπάρχει για πολλά χρόνια ακόµη».

Απόσπασµα από συνένετευξη του Καθ. Μ. Φιλιππάκη
τ. Προέδρου της Επιστηµονικής Επιτροπής

της «Ευρωκλινικής»

Η Μαρία Αρώνη
µε τους συνεργάτες της
Σωτ. Τσαγκάρη και
Σταύρο Κανελλά 
(αναισθησιολόγο)

Ο Ιωάννης Χλωρογιάννης
σε εκδήλωση της 
«Ευρωκλινικής»

Με τους συνεργάτες του

Παναγιώτης Ασηµακόπουλος
- Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής 
   Πανεπιστηµίου Αθηνών (1994 - 2005)
- Συνεργάτης της «Ευρωκλινικής» 
   (2011 - σήµερα)

Διεθνής αναγνώριση
Διεθνώς αναγνωρισµένη έρευνα για το 
bypass και την ολική αρτηριακή 
επαναιµάτωση του µυοκαρδίου από τον 
κ. Ιωάννη Α. Χλωρογιάννη, 
Καρδιοχειρουργό MD., Διευθυντή 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Ευρωκλινική 
Αθηνών, και τους συνεργάτες του.

   Η µέθοδος εφαρµόστηκε στην Καρδιοχειρουργική Κλινική της Ευρωκλινικής 
Αθηνών σε 1.825 ασθενείς τα τελευταία επτά χρόνια. Ολική αρτηριακή 
επαναιµάτωση επιτεύχθηκε σε 1.817 από 1.825 ασθενείς (99,5%), µε 5.815 
αναστοµώσεις και µε τη χρήση µόνο µαστικών αρτηριών µε ή χωρίς 
κερκιδική αρτηρία. Συνδυαστικές επεµβάσεις πραγµατοποιήθηκαν σε 345 
ασθενείς (18,9%). Τα άµεσα χειρουργικά αποτελέσµατα ήταν ανώτερα από τα 
προβλεπόµενα, µε βάση τα διεθνή δεδοµένα (Euroscore).

Aναφορά στο έργο του Ιωάννη Χλωρογιάννη, στο ενηµερωτικό έντυπο
«MEDIlife» της «Ευρωκλινικής» Αθηνών

Παθήσεις
βαλβίδων καρδιάς:
Εύκολη διάγνωση, άριστα
µακροχρόνια αποτελέσµατα

Μαρία Αρώνη, MD FACS, FACC, FCCP, 
Καρδιοχειρουργός, Ευρωκλινική Αθηνών, 
Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου
Cornell – New York, Διπλωµατούχος 
American Board of Thoracic Surgeons, 
Μέλος Αµερικανικής Ακαδηµίας 
Χειρουργών

Η Μαρία Αρώνη
οµιλήτρια στο 8ο 

Πανελλήνιο
Συνέδριο

της ΕΕΧΘΚΑ

2001-2013ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΟΜΙΛΟΣ GLOBAL FINANCE

1998: ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Το Νοσηλευτήριο «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ» Αθηνών 

Aναφορά στο έργο της Μαρίας Αρώνη, στο ενηµερωτικό έντυπο
«MEDIlife» της «Ευρωκλινικής» Αθηνών

Γεννήθηκε στην Πάτρα και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών.  Μεταβαίνοντας στις Η.Π.Α. 
συµµετείχε σε σειρά ερευνητικών πρωτοκόλλων,  ως έµµισθος-υπότροφος ερευνητής στην Καρδιαγγειακή 
χειρουργική στο Πανεπιστήµιο του Harvard την περίοδο 1969-1971.  Σηµαντικότερο όλων των 
πρωτοκόλλων ήταν εκείνο που αφορούσε  την δηµιουργία τεχνητής καρδιάς µε θερµοπυρηνική ενέργεια, 
που απετέλεσε και το θέµα της διδακτορικής του διατριβής.  Στην συνέχεια φοίτησε Βιοϊατρική Τεχνολογία 
στο M. I. T.  Πήρε την ειδικότητα της γενικής χειρουργικής στο Πανεπιστήµιο του Χαρβαρντ (1972-1978) 
και της καρδιοχειρουργικής στο Medical College of Winsconsin (1978-1982).  Μετεκπαιδεύτηκε για δύο 
έτη στο Baylor College of Medicine ,Houston, Texas υπό τους διάσηµους M. E. DeBekey, S.E. Crawford., 
G.C. Morris. Από το 1982-1994,  άσκησε στην Αµερική το επάγγελµα του καρδιοχειρουργού εκτελώντας 
περισσότερες από 4000 χειρουργικές επεµβάσεις. Παράλληλα, ακολούθησε πανεπιστηµιακή καριέρα στο 
Baylor College φτάνοντας στον βαθµό του καθηγητή.  Το 1994, ανέλαβε  έδρα στο πανεπιστήµιο Αθηνών, 
ως ο πρώτος Τακτικός Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής. Πέραν των ακαδηµαϊκών του δραστηριοτήτων 
επιτέλεσε πλούσιο και ποιοτικό κλινικό έργο στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια «Ιατρικό Κέντρο» Αθηνών, «Ιατρικό 
Κέντρο» Ψυχικού, «ΙΑΣΩ General» και στο κοινωφελές ίδρυµα «Ερρίκος Ντυνάν». Από το 2011 ασκεί την 
χειρουργική Καρδιάς, Αγγείων και Θώρακος στην «Ευρωκλινική» Αθηνών. 
 

Ο Καθ. Π. Ασηµακόπουλος 
µε τον Norman Shumway

και τους  Έλληνες συναδέλφους του 
Κ. Ράµµο, Γ. Σαρρή και Β. Χαλβατζούλη
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Μαρία Αρώνη
Συνεργάτης - Διευθυντής

 την περίοδο 2005 - σήµερα

Ιωάννης Χλωρογιάννης
Συνεργάτης - Διευθυντής 

την περίοδο 2000 - σήµερα

Ιωάννης 
Παναγιωτόπουλος.
Τέως συνεργάτης 

του Καθ. Χρ. Ρόκκα

Γεώργιος 
Παλατιανός

   Στην πρώτη αυτή περίοδο λειτουργίας της, αν και πολλά υποσχόµενη, η κλινική 
δεν απέδωσε τα προσδοκώµενα, καθώς η προσέλκυση ασθενών ήταν µηδαµινή. 
Σε µια προσπάθεια να δηµιουργήσει θετικό κλίµα, ο Κ. Αναγνωστόπουλος 
αναλάµβανε εξαιρετικά δύσκολα περιστατικά –οι δυο πρώτοι ασθενείς µάλιστα 
µεταφέρθηκαν στο Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» από τη Μ.Ε.Θ. του 
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων προκειµένου να χειρουργηθούν από 
τον ίδιο. Η κίνησή του αυτή φαίνεται να αντέστρεψε το κλίµα, µε αποτέλεσµα όχι 
µόνο την αύξηση των ασθενών, αλλά και την αύξηση του ενδιαφέροντος των 
Καρδιοχειρουργών να συνεργαστούν µε το ίδρυµα. Πιο συγκεκριµένα, το 1999, 
συµβόλαιο συνεργασίας υπέγραψε ο νυν Αναπλ. Καθηγητής Χρήστος Ρόκας, 
επιστρέφοντας από την Αµερική, το οποίο διήρκησε έως το 2002 , όταν πλέον 
ανέλαβε την οργάνωση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσηλευτηρίου 
«Κεντρική Κλινική Αθηνών». Συνεργάτες του υπήρξαν οι Καρδιοχειρουργοί 
Βασίλειος Λόζος και Ιωάννης Παναγιωτόπουλος. 

   Το 2000, υπήρξε και νεότερη επέκταση της Καρδιοχειρουργικής 
δραστηριότητας, µε την ένταξη του Ιωάννη Χλωρογιάννη στο δυναµικό της. 
Επιστρέφοντας κι εκείνος από την Αµερική και έχοντας συνεργαστεί αρχικά µε το 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού» για µια διετία, µετακινήθηκε στο 
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική». Ο Ι. Χλωρογιάννης επιδόθηκε στην εφαρµογή της 
πλήρους αρτηριακής επαναιµάτωσης µε χρήση των δύο µαστικών αρτηριών και 
της κερκιδικής αρτηρίας, καθώς επίσης και στην τεχνική της επιδιόρθωσης της 
µιτροειδούς βαλβίδος. Το ποσοστό της ολικής αρτηριακής επαναιµάτωσης άγγιζε 
το 99,5%, µε µέσο αριθµό αναστοµώσεων περισσότερες από τρεις. Σχετική 
µελέτη που αφορούσε 1.825 ασθενείς δηµοσιεύτηκε στο Επιστηµονικό Journal 
«Angiology». Παράλληλα, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας επιδιορθώθηκαν πάνω 
από 200 µιτροειδείς βαλβίδες σε διάστηµα 12 ετών. Στην ίδια κατεύθυνση 
κινήθηκε και η Μαρία Αρώνη, κορυφαία Ελληνίδα Καρδιοχειρουργός, η οποία 
συµπληρώνοντας µια 30ετή πορεία στις ΗΠΑ -όπου και ολοκλήρωσε τις 
σπουδές της στην Ιατρική, αλλά και έλαβε ειδικότητα Καρδιοχειρουργικής-, 
επέστρεψε στην Ελλάδα το 2005, έχοντας στο ενεργητικό της µια 12ετή 
εµπειρία ως επικεφαλής οµάδας σε Καρδιοχειρουργικές Κλινικές της Ν. Υόρκης, 
µε περισσότερα από 4.000 περιστατικά. Η Μαρία Αρώνη, πολύ γρήγορα 
επιβεβαίωσε τη φήµη της σε επιδιορθώσεις µιτροειδούς βαλβίδος, 
πολυβαλβιδοπαθειών, εγχειρήσεων ανευρυσµάτων καθώς και επανεγχειρήσεων. 

Καθ. Χρήστος Ρόκκας
Συνεργάτης 

την περίοδο 1999 - 2002

   Οι επόµενες συνεργασίες συµπλήρωσαν ουσιαστικά την σύνθεση της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Ευρωκλινική», όπως αυτή 
διατηρείται έως και σήµερα. Ο Νικόλαος Χαροκόπος, Επίκουρος Καθηγητής του 
«Α.Π.Θ.», αφού παραιτήθηκε από την πανεπιστηµιακή του θέση, καθώς και τη 
θέση που διατηρούσε στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» της Θεσσαλονίκης, και µετά µια 
σύντοµη παρουσία στο Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ GENERAL», µετακινήθηκε στο 
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική», το 2009. Επίσης, ο Καθηγητής Παναγιώτης 
Ασηµακόπουλος, µε θητεία στα Νοσηλευτήρια «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 
«Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», «Ερρίκος Ντυνάν» και «ΙΑΣΩ GENERAL», υπέγραψε 
συµβόλαιο συνεργασίας µε το ίδρυµα, το 2011. 

   Σήµερα, οι οµάδες που απασχολούνται στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσηλευτηρίου «Ευρωκλινική» Αθηνών είναι οι εξής:
   Η οµάδα του Ιωάννη Χλωρογιάννη, µε συνεργάτη τον Κωνσταντίνο 
Βουτετάκη.  Αναισθησιολόγοι της οµάδας οι Γεώργιος Μαστροκωστόπουλος 
και Κωνσταντίνα Δρακοπούλου. Τεχνικός εξωσωµατικής η Ιωάννα 
Κατσανίδου. 
   Η οµάδα της Μαρίας Αρώνη, µε συνεργάτη τον Σωτήριο Τσαγκάρη. 
Αναισθησιολόγος ο Σταύρος Κανελλάς, µε συνεργάτιδά του την Χρύσα Τόλια, 
και τεχνικός εξωσωµατικής η Karin Schaefer. 
   Η οµάδα του Νικολάου Χαροκόπου, µε συνεργάτη τον Παναγιώτη Αρτεµίου. 
   Η οµάδα του Καθηγητή Παναγιώτη Ασηµακόπουλου, µε συνεργάτη τον 
Φίλιππο Κωνσταντινίδη.  
   Οι δύο τελευταίες οµάδες καλύπτονται επίσης από τους Σταύρο Κανελλά και 
Karin Schaefer. 
   Συνεργασία µε την «Ευρωκλινική» Αθηνών υπέγραψε στο τέλος του 2013
και ο Γεώργιος Παλατιανός, επί εικοσαετία Διευθυντής της Γ΄ΚΡΧ Κλινικής
του «Ω.Κ.Κ.»

«Με καλή διοίκηση και µε καλούς γιατρούς, 
η Ευρωκλινική Αθηνών θα εξακολουθήσει να

παίζει πρωτεύοντα ρόλο σε ό,τι αφορά
στη νοσηλεία των ασθενών στην Ελλάδα
και θα υπάρχει για πολλά χρόνια ακόµη».

Απόσπασµα από συνένετευξη του Καθ. Μ. Φιλιππάκη
τ. Προέδρου της Επιστηµονικής Επιτροπής

της «Ευρωκλινικής»

Η Μαρία Αρώνη
µε τους συνεργάτες της
Σωτ. Τσαγκάρη και
Σταύρο Κανελλά 
(αναισθησιολόγο)

Ο Ιωάννης Χλωρογιάννης
σε εκδήλωση της 
«Ευρωκλινικής»

Με τους συνεργάτες του

Παναγιώτης Ασηµακόπουλος
- Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής 
   Πανεπιστηµίου Αθηνών (1994 - 2005)
- Συνεργάτης της «Ευρωκλινικής» 
   (2011 - σήµερα)

Διεθνής αναγνώριση
Διεθνώς αναγνωρισµένη έρευνα για το 
bypass και την ολική αρτηριακή 
επαναιµάτωση του µυοκαρδίου από τον 
κ. Ιωάννη Α. Χλωρογιάννη, 
Καρδιοχειρουργό MD., Διευθυντή 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Ευρωκλινική 
Αθηνών, και τους συνεργάτες του.

   Η µέθοδος εφαρµόστηκε στην Καρδιοχειρουργική Κλινική της Ευρωκλινικής 
Αθηνών σε 1.825 ασθενείς τα τελευταία επτά χρόνια. Ολική αρτηριακή 
επαναιµάτωση επιτεύχθηκε σε 1.817 από 1.825 ασθενείς (99,5%), µε 5.815 
αναστοµώσεις και µε τη χρήση µόνο µαστικών αρτηριών µε ή χωρίς 
κερκιδική αρτηρία. Συνδυαστικές επεµβάσεις πραγµατοποιήθηκαν σε 345 
ασθενείς (18,9%). Τα άµεσα χειρουργικά αποτελέσµατα ήταν ανώτερα από τα 
προβλεπόµενα, µε βάση τα διεθνή δεδοµένα (Euroscore).

Aναφορά στο έργο του Ιωάννη Χλωρογιάννη, στο ενηµερωτικό έντυπο
«MEDIlife» της «Ευρωκλινικής» Αθηνών

Παθήσεις
βαλβίδων καρδιάς:
Εύκολη διάγνωση, άριστα
µακροχρόνια αποτελέσµατα

Μαρία Αρώνη, MD FACS, FACC, FCCP, 
Καρδιοχειρουργός, Ευρωκλινική Αθηνών, 
Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου
Cornell – New York, Διπλωµατούχος 
American Board of Thoracic Surgeons, 
Μέλος Αµερικανικής Ακαδηµίας 
Χειρουργών

Η Μαρία Αρώνη
οµιλήτρια στο 8ο 

Πανελλήνιο
Συνέδριο

της ΕΕΧΘΚΑ

2001-2013ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΟΜΙΛΟΣ GLOBAL FINANCE

1998: ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Το Νοσηλευτήριο «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ» Αθηνών 

Aναφορά στο έργο της Μαρίας Αρώνη, στο ενηµερωτικό έντυπο
«MEDIlife» της «Ευρωκλινικής» Αθηνών

Γεννήθηκε στην Πάτρα και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών.  Μεταβαίνοντας στις Η.Π.Α. 
συµµετείχε σε σειρά ερευνητικών πρωτοκόλλων,  ως έµµισθος-υπότροφος ερευνητής στην Καρδιαγγειακή 
χειρουργική στο Πανεπιστήµιο του Harvard την περίοδο 1969-1971.  Σηµαντικότερο όλων των 
πρωτοκόλλων ήταν εκείνο που αφορούσε  την δηµιουργία τεχνητής καρδιάς µε θερµοπυρηνική ενέργεια, 
που απετέλεσε και το θέµα της διδακτορικής του διατριβής.  Στην συνέχεια φοίτησε Βιοϊατρική Τεχνολογία 
στο M. I. T.  Πήρε την ειδικότητα της γενικής χειρουργικής στο Πανεπιστήµιο του Χαρβαρντ (1972-1978) 
και της καρδιοχειρουργικής στο Medical College of Winsconsin (1978-1982).  Μετεκπαιδεύτηκε για δύο 
έτη στο Baylor College of Medicine ,Houston, Texas υπό τους διάσηµους M. E. DeBekey, S.E. Crawford., 
G.C. Morris. Από το 1982-1994,  άσκησε στην Αµερική το επάγγελµα του καρδιοχειρουργού εκτελώντας 
περισσότερες από 4000 χειρουργικές επεµβάσεις. Παράλληλα, ακολούθησε πανεπιστηµιακή καριέρα στο 
Baylor College φτάνοντας στον βαθµό του καθηγητή.  Το 1994, ανέλαβε  έδρα στο πανεπιστήµιο Αθηνών, 
ως ο πρώτος Τακτικός Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής. Πέραν των ακαδηµαϊκών του δραστηριοτήτων 
επιτέλεσε πλούσιο και ποιοτικό κλινικό έργο στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια «Ιατρικό Κέντρο» Αθηνών, «Ιατρικό 
Κέντρο» Ψυχικού, «ΙΑΣΩ General» και στο κοινωφελές ίδρυµα «Ερρίκος Ντυνάν». Από το 2011 ασκεί την 
χειρουργική Καρδιάς, Αγγείων και Θώρακος στην «Ευρωκλινική» Αθηνών. 
 

Ο Καθ. Π. Ασηµακόπουλος 
µε τον Norman Shumway

και τους  Έλληνες συναδέλφους του 
Κ. Ράµµο, Γ. Σαρρή και Β. Χαλβατζούλη
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Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

Χλωρογιάννης
Ιωάννης Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής

Νοσηλευτήριο «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ» Αθηνών

   Ο Καµύ έλεγε πως ο µόνος αληθινός ρόλος του ανθρώπου, που 
έχει γεννηθεί σε έναν παράλογο κόσµο, είναι να ζει, να 
συνειδητοποιεί τη ζωή του, την εξέγερση, την ελευθερία του. Η 
ζωή είναι κίνηση, αδιάκοπη µεταβολή, συνεχής ανανέωση, 
αναπροσαρµογή, πορεία µετεξέλιξης, επανάσταση. Μια 
επανάσταση απέναντι στον ανήλεο νόµο της εντροπίας -αυτού 
που οι επιστήµονες λένε πως µια ηµέρα θα γίνει η αιτία για να 
πεθάνει το σύµπαν-, καθώς η δράση του µεταφέρεται από τη 
φύση στην ιστορία και από τη σχέση των πραγµάτων στην ηθική 
του ανθρώπου. Η εντροπία είναι η δύναµη που συνεχώς τον 
σπρώχνει στη νωθρότητα, στην αβελτερία, στον εφησυχασµό, στη 
µισητή φιλαυτία, στη χειµερία νάρκη του µυαλού και της σάρκας. 
Είναι η ηθική βαρύτητα, που ακατάπαυστα µας σπρώχνει προς τα 
κάτω, προς το κακό, προς τον εκφυλισµό. Η πραγµατική 
επανάσταση επιτυγχάνεται µόνο µε τη δηµιουργία. Κι έχει ένα 
σύνθηµα – βρυχηθµό: Wille zur Macht. Βούληση για δύναµη. 

   Ο αληθινός ρόλος του ανθρώπου, όπως τον όρισε ο Καµύ, 
αυτός της συνειδητοποίησης, της εξέγερσης, της ελευθερίας, 
γίνεται κτήµα στη συνείδηση ενός αγοριού που µεγαλώνει σε µια 
µονοκατοικία της Αταλάντης, από πολύ νωρίς. Η έννοια της 
δηµιουργίας κατακτά την ύπαρξή του και κατευθύνει την εξέλιξη 
της ζωής του. «Μπορεί να φανεί απίστευτο, µα θυµάµαι τον εαυτό 
µου, µικρό παιδί ακόµη, στην Αταλάντη, να αποζητώ να 
δηµιουργήσω, χρησιµοποιώντας τα χέρια και το µυαλό µου… 
Σε ένα σπίτι γεµάτο παιχνίδια, εγώ έπαιζα µε το λάστιχο ποτίσµατος, 
κόβοντάς το σε σηµεία, τα οποία µετά κολλούσα µεταξύ τους… 
Αργότερα, η βασική µου ενασχόληση ήταν τα ποδήλατα, τα οποία 
αναβάθµιζα βάζοντάς τους ταχύτητες και τα Black & Decker –µέχρι 
να τελειώσω το Λύκειο πρέπει να είχα διαλύσει λόγω υπερβολικής 
χρήσης, πέντε ή έξι… Όταν, µάλιστα, χαλούσαν, φρόντιζα να τα 
επισκευάζω…». 

Η οµάδα του Ι. Χλωρογιάννη.
Διακρίνονται οι κυρίες 
Χ. Μαραντίδου, Στ. Γιαµαλή, 
Στ. Μπαλάση, Κ. Δρακοπούλου,
Ι. Κατσανίδου και οι
Κ. Βουτετάκης, 
Γ. Μαστροκωστόπουλος
και Χρ. Κοντοτάσιος

   Ο πατέρας του, διάγει µια άκρως επιτυχή πορεία στον 
επιχειρηµατικό κόσµο. Όνειρό του, είναι ο γιός του να αναλάβει 
κάποια στιγµή τις επιχειρήσεις, να συνεχίσει το έργο που εκείνος 
ξεκίνησε. Όµως ο γιός, ο Ιωάννης Χλωρογιάννης, έχει άλλες 
αναζητήσεις, άλλα σχέδια, που µακράν απέχουν από τον 
εφησυχασµό που προσφέρει η πατρική υποστήριξη. «Στον 
οικογενειακό περίγυρο –συµπεριλαµβανοµένων και µακρινότερων 
συγγενών- Γιατρός δεν υπήρχε… Οι γονείς µου δεν ήθελαν ούτε να 
ακούσουν για Ιατρική… Ήταν ίσως η πρώτη φορά που αναγκάστηκα 
να τους εναντιωθώ… Ήµουν άριστος µαθητής και η εισαγωγή µου 
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Πατρών, το 1980, υπήρξε 
εύκολη υπόθεση, χωρίς φροντιστήρια ή άλλη βοήθεια… Περίµενα 
από τον πατέρα µου µια αναγνώριση, ένα µπράβο, αλλά αυτό που 
έλαβα ήταν επίπληξη… Ήµουν ο µοναδικός απόγονος και η διαδοχή 
στον κόσµο των επιχειρήσεων, θα χανόταν… Εγώ, όµως, ήθελα 
απλά να δηµιουργώ… Να µπαίνω στην ψυχή του δηµιουργήµατος, 
αλλά και στο µυαλό τους δηµιουργού… Η Ιατρική, µέσω της 
Χειρουργικής, µου κάλυπτε αυτή την ανάγκη… Άλλωστε, το 
τελειότερο δηµιούργηµα όλων, ο άνθρωπος…».

   Μάθε το νέο να µάχεται µε κόπο αλησµόνητο τις αδυναµίες του, 
παραινούσε ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ, και τη ροπή του προς το εύκολο. 
Μάθε τον να αντιστέκεται στην εγγενή ηθική εντροπία του, που 
είναι αόρατη και ύπουλη όσο η νοτιά και η σκόνη. Η εγγενής ηθική 
εντροπία του Ι. Χλωρογιάννη µοιάζει υποταγµένη στην ηθική της 
δηµιουργικότητας, στην οποία έχει ταχθεί ο ίδιος. Με πλήρη 
συνείδηση, εκείνος µάχεται να κατατροπώσει τις αδυναµίες του, 
επιλέγοντας το δύσκολο δρόµο. «Ήξερα καλά πως η καλύτερη 
δυνατή εκπαίδευση θα µου παρέχονταν στην Αµερική… Γι' αυτό και 
αποφάσισα, φοιτητής ακόµη, ότι τελειώνοντας τις σπουδές µου, θα 
έφευγα για το εξωτερικό… Είχα την τύχη να βρεθώ στο Νοσοκοµείο 
«Evanston Saint Francis Hospital», καλεσµένος ενός οικογενειακού 
φίλου, ο οποίος ήταν Χειρουργός Οφθαλµίατρος… Ήµουν µόλις 19 
ετών και επί της ουσίας έκανα διακοπές… Μα το µυαλό µου δεν 
ήταν στα ξενύχτια και στην ανεµελιά των εµπειριών που θα µου 
πρόσφερε αυτός ο µαγικός τόπος… Συνόδευα συχνά τον γνωστό 
µου στο νοσοκοµείο, µε την ελπίδα να παρακολουθήσω κάποια 
επέµβαση… Μια ηµέρα, κι ενώ εκείνος χειρουργούσε έναν ασθενή, 
µε παρότρυνε να παρακολουθήσω ένα χειρουργείο ByPass που 
διενεργούνταν σε διπλανή αίθουσα… Θυµάµαι πως έφυγα από εκεί 
νύχτα… Ήταν έρωτας µε την πρώτη µατιά… Ερωτεύτηκα την 
Καρδιοχειρουργική…». Η ζωή είναι κίνηση, αδιάκοπη µεταβολή, 
συνεχής ανανέωση, αναπροσαρµογή. Ο στόχος που θέτει, η 
Καρδιοχειρουργική, τον οδηγεί να προσαρµόσει τη ζωή του, ώστε 
να είναι έτοιµος για να την κατακτήσει. «Κατά την περίοδο της 
στρατιωτικής µου θητείας, είχα την τύχη να µετατεθώ στο 
Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών, ως ειδικευόµενος στην 
Καρδιολογία…».

   «Θεωρούσα απαραίτητο να αποκτήσω ειδικές γνώσεις –πως θα 
γινόµουν Καρδιοχειρουργός αν δεν ήξερα να διαβάζω ένα 
καρδιογράφηµα;… Θεωρώ πως τελικά αποδείχθηκε µεγάλο εφόδιο… 
Το 1988, κατόπιν εξετάσεων, ήµουν πια έτοιµος να αναχωρήσω για 
την Αµερική… Σκέφτηκα, όµως, πως αφού σκοπός µου ήταν να 
επιστρέψω στην Ελλάδα και όχι να παραµείνω εκεί, θα έπρεπε να 
γνωρίζω πως λειτουργεί κι εδώ το σύστηµα… Έτσι, ξεκίνησα την 
ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, στο Νοσοκοµείο «Λαϊκό», υπό τη 
Διεύθυνση του Γρηγόριου Σκαλκέα και κατόπιν βρέθηκα στο 
Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», για την ειδίκευση στην 
Καρδιοχειρουργική…».

   Μάθε το νέο να υποφέρει, συµβούλευε ο Ζ.Ζ. Ρουσσώ, και δεν 
θα είναι ποτέ δυστυχής. Μάθε τον να τρέχει όπως το βέλος του 
χρόνου και παρότι θα φαίνεται ακίνητος, θα είναι πάντα 
σφριγηλός. Όπως το λουλούδι την άνοιξη· όπως ο καρπός το 
καλοκαίρι· το χιόνι το χειµώνα. Ο Ι. Χλωρογιάννης έχει µάθει να 
υποφέρει. Τώρα πια, µπορεί να τρέξει, απολαµβάνοντας τη 
σφριγηλότητα της δύναµής του. «Όταν έφυγα για την Αµερική, 
αγόρασα, θυµάµαι, ένα ζευγάρι παπούτσια Sebago, αυτά µε τη 
χοντρή σόλα… Γύρισα όλα τα νοσοκοµεία, µέσα σε ένα µήνα, 
αναζητώντας µια καλή θέση για να ενταχθώ ως ειδικευόµενος… 
Βοστόνη, Νέα Υόρκη, Σικάγο, Τενεσσί… Κάποια στιγµή, επισκέφτηκα 
το Χιούστον, στο περιβόητο Νοσοκοµείο «Texas Heart Institute»… 
Δεν πίστευα ότι είχα ελπίδα να επιλεχθώ… Κι όµως έγινε… Πέρασα 
interview από τον Denton Cooley, ο οποίος µε ρώτησε το εξής 
–Όταν κοιµάσαι, ονειρεύεσαι την Καρδιοχειρουργική; Θυµήθηκα 
εκείνη την πρώτη επαφή µου, στα 19 µου, και τον έρωτα… 
Προφανώς, το βλέµµα µου έλαµψε, γιατί ο D. Cooley αποφάσισε να 
µε προσλάβει…». Η πραγµατική επανάσταση επιτυγχάνεται µόνο µε 
τη δηµιουργία. Η ώρα που το παιδί το οποίο κάποτε έκοβε και 
ξανακολλούσε το λάστιχο της αυλής, καλούνταν να αποδείξει ότι 
είναι δηµιουργός, είχε φτάσει. «Παρέκαµψα τη Γενική Χειρουργική 
και ξεκίνησα Καρδιοχειρουργική… Πραγµατοποιούσαµε ενίοτε και 
περί τις 40 επεµβάσεις καρδιάς την ηµέρα, ενώ ο ίδιος ο D. Cooley 
έφτανε να κάνει 26 χειρουργεία την ηµέρα… Δούλεψα σκληρά και η 
ώρα της ανταµοιβής δεν άργησε… Την ηµέρα της αποφοίτησής µου, 
ο D. Cooley, µαζί µε ένα αριστείο υπογεγραµµένο από τον ίδιο, µου 
παρέδωσε και τη δυνατότητα επιλογής υποτροφίας σε δυο 
ιδρύµατα, µε έξοδα πληρωµένα από τον ίδιο… Επέλεξα το 
Νοσοκοµείο του Harvard….».             
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Χλωρογιάννης
Ιωάννης Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής

Νοσηλευτήριο «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ» Αθηνών

   Ο Καµύ έλεγε πως ο µόνος αληθινός ρόλος του ανθρώπου, που 
έχει γεννηθεί σε έναν παράλογο κόσµο, είναι να ζει, να 
συνειδητοποιεί τη ζωή του, την εξέγερση, την ελευθερία του. Η 
ζωή είναι κίνηση, αδιάκοπη µεταβολή, συνεχής ανανέωση, 
αναπροσαρµογή, πορεία µετεξέλιξης, επανάσταση. Μια 
επανάσταση απέναντι στον ανήλεο νόµο της εντροπίας -αυτού 
που οι επιστήµονες λένε πως µια ηµέρα θα γίνει η αιτία για να 
πεθάνει το σύµπαν-, καθώς η δράση του µεταφέρεται από τη 
φύση στην ιστορία και από τη σχέση των πραγµάτων στην ηθική 
του ανθρώπου. Η εντροπία είναι η δύναµη που συνεχώς τον 
σπρώχνει στη νωθρότητα, στην αβελτερία, στον εφησυχασµό, στη 
µισητή φιλαυτία, στη χειµερία νάρκη του µυαλού και της σάρκας. 
Είναι η ηθική βαρύτητα, που ακατάπαυστα µας σπρώχνει προς τα 
κάτω, προς το κακό, προς τον εκφυλισµό. Η πραγµατική 
επανάσταση επιτυγχάνεται µόνο µε τη δηµιουργία. Κι έχει ένα 
σύνθηµα – βρυχηθµό: Wille zur Macht. Βούληση για δύναµη. 

   Ο αληθινός ρόλος του ανθρώπου, όπως τον όρισε ο Καµύ, 
αυτός της συνειδητοποίησης, της εξέγερσης, της ελευθερίας, 
γίνεται κτήµα στη συνείδηση ενός αγοριού που µεγαλώνει σε µια 
µονοκατοικία της Αταλάντης, από πολύ νωρίς. Η έννοια της 
δηµιουργίας κατακτά την ύπαρξή του και κατευθύνει την εξέλιξη 
της ζωής του. «Μπορεί να φανεί απίστευτο, µα θυµάµαι τον εαυτό 
µου, µικρό παιδί ακόµη, στην Αταλάντη, να αποζητώ να 
δηµιουργήσω, χρησιµοποιώντας τα χέρια και το µυαλό µου… 
Σε ένα σπίτι γεµάτο παιχνίδια, εγώ έπαιζα µε το λάστιχο ποτίσµατος, 
κόβοντάς το σε σηµεία, τα οποία µετά κολλούσα µεταξύ τους… 
Αργότερα, η βασική µου ενασχόληση ήταν τα ποδήλατα, τα οποία 
αναβάθµιζα βάζοντάς τους ταχύτητες και τα Black & Decker –µέχρι 
να τελειώσω το Λύκειο πρέπει να είχα διαλύσει λόγω υπερβολικής 
χρήσης, πέντε ή έξι… Όταν, µάλιστα, χαλούσαν, φρόντιζα να τα 
επισκευάζω…». 

Η οµάδα του Ι. Χλωρογιάννη.
Διακρίνονται οι κυρίες 
Χ. Μαραντίδου, Στ. Γιαµαλή, 
Στ. Μπαλάση, Κ. Δρακοπούλου,
Ι. Κατσανίδου και οι
Κ. Βουτετάκης, 
Γ. Μαστροκωστόπουλος
και Χρ. Κοντοτάσιος

   Ο πατέρας του, διάγει µια άκρως επιτυχή πορεία στον 
επιχειρηµατικό κόσµο. Όνειρό του, είναι ο γιός του να αναλάβει 
κάποια στιγµή τις επιχειρήσεις, να συνεχίσει το έργο που εκείνος 
ξεκίνησε. Όµως ο γιός, ο Ιωάννης Χλωρογιάννης, έχει άλλες 
αναζητήσεις, άλλα σχέδια, που µακράν απέχουν από τον 
εφησυχασµό που προσφέρει η πατρική υποστήριξη. «Στον 
οικογενειακό περίγυρο –συµπεριλαµβανοµένων και µακρινότερων 
συγγενών- Γιατρός δεν υπήρχε… Οι γονείς µου δεν ήθελαν ούτε να 
ακούσουν για Ιατρική… Ήταν ίσως η πρώτη φορά που αναγκάστηκα 
να τους εναντιωθώ… Ήµουν άριστος µαθητής και η εισαγωγή µου 
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Πατρών, το 1980, υπήρξε 
εύκολη υπόθεση, χωρίς φροντιστήρια ή άλλη βοήθεια… Περίµενα 
από τον πατέρα µου µια αναγνώριση, ένα µπράβο, αλλά αυτό που 
έλαβα ήταν επίπληξη… Ήµουν ο µοναδικός απόγονος και η διαδοχή 
στον κόσµο των επιχειρήσεων, θα χανόταν… Εγώ, όµως, ήθελα 
απλά να δηµιουργώ… Να µπαίνω στην ψυχή του δηµιουργήµατος, 
αλλά και στο µυαλό τους δηµιουργού… Η Ιατρική, µέσω της 
Χειρουργικής, µου κάλυπτε αυτή την ανάγκη… Άλλωστε, το 
τελειότερο δηµιούργηµα όλων, ο άνθρωπος…».

   Μάθε το νέο να µάχεται µε κόπο αλησµόνητο τις αδυναµίες του, 
παραινούσε ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ, και τη ροπή του προς το εύκολο. 
Μάθε τον να αντιστέκεται στην εγγενή ηθική εντροπία του, που 
είναι αόρατη και ύπουλη όσο η νοτιά και η σκόνη. Η εγγενής ηθική 
εντροπία του Ι. Χλωρογιάννη µοιάζει υποταγµένη στην ηθική της 
δηµιουργικότητας, στην οποία έχει ταχθεί ο ίδιος. Με πλήρη 
συνείδηση, εκείνος µάχεται να κατατροπώσει τις αδυναµίες του, 
επιλέγοντας το δύσκολο δρόµο. «Ήξερα καλά πως η καλύτερη 
δυνατή εκπαίδευση θα µου παρέχονταν στην Αµερική… Γι' αυτό και 
αποφάσισα, φοιτητής ακόµη, ότι τελειώνοντας τις σπουδές µου, θα 
έφευγα για το εξωτερικό… Είχα την τύχη να βρεθώ στο Νοσοκοµείο 
«Evanston Saint Francis Hospital», καλεσµένος ενός οικογενειακού 
φίλου, ο οποίος ήταν Χειρουργός Οφθαλµίατρος… Ήµουν µόλις 19 
ετών και επί της ουσίας έκανα διακοπές… Μα το µυαλό µου δεν 
ήταν στα ξενύχτια και στην ανεµελιά των εµπειριών που θα µου 
πρόσφερε αυτός ο µαγικός τόπος… Συνόδευα συχνά τον γνωστό 
µου στο νοσοκοµείο, µε την ελπίδα να παρακολουθήσω κάποια 
επέµβαση… Μια ηµέρα, κι ενώ εκείνος χειρουργούσε έναν ασθενή, 
µε παρότρυνε να παρακολουθήσω ένα χειρουργείο ByPass που 
διενεργούνταν σε διπλανή αίθουσα… Θυµάµαι πως έφυγα από εκεί 
νύχτα… Ήταν έρωτας µε την πρώτη µατιά… Ερωτεύτηκα την 
Καρδιοχειρουργική…». Η ζωή είναι κίνηση, αδιάκοπη µεταβολή, 
συνεχής ανανέωση, αναπροσαρµογή. Ο στόχος που θέτει, η 
Καρδιοχειρουργική, τον οδηγεί να προσαρµόσει τη ζωή του, ώστε 
να είναι έτοιµος για να την κατακτήσει. «Κατά την περίοδο της 
στρατιωτικής µου θητείας, είχα την τύχη να µετατεθώ στο 
Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών, ως ειδικευόµενος στην 
Καρδιολογία…».

   «Θεωρούσα απαραίτητο να αποκτήσω ειδικές γνώσεις –πως θα 
γινόµουν Καρδιοχειρουργός αν δεν ήξερα να διαβάζω ένα 
καρδιογράφηµα;… Θεωρώ πως τελικά αποδείχθηκε µεγάλο εφόδιο… 
Το 1988, κατόπιν εξετάσεων, ήµουν πια έτοιµος να αναχωρήσω για 
την Αµερική… Σκέφτηκα, όµως, πως αφού σκοπός µου ήταν να 
επιστρέψω στην Ελλάδα και όχι να παραµείνω εκεί, θα έπρεπε να 
γνωρίζω πως λειτουργεί κι εδώ το σύστηµα… Έτσι, ξεκίνησα την 
ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, στο Νοσοκοµείο «Λαϊκό», υπό τη 
Διεύθυνση του Γρηγόριου Σκαλκέα και κατόπιν βρέθηκα στο 
Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», για την ειδίκευση στην 
Καρδιοχειρουργική…».

   Μάθε το νέο να υποφέρει, συµβούλευε ο Ζ.Ζ. Ρουσσώ, και δεν 
θα είναι ποτέ δυστυχής. Μάθε τον να τρέχει όπως το βέλος του 
χρόνου και παρότι θα φαίνεται ακίνητος, θα είναι πάντα 
σφριγηλός. Όπως το λουλούδι την άνοιξη· όπως ο καρπός το 
καλοκαίρι· το χιόνι το χειµώνα. Ο Ι. Χλωρογιάννης έχει µάθει να 
υποφέρει. Τώρα πια, µπορεί να τρέξει, απολαµβάνοντας τη 
σφριγηλότητα της δύναµής του. «Όταν έφυγα για την Αµερική, 
αγόρασα, θυµάµαι, ένα ζευγάρι παπούτσια Sebago, αυτά µε τη 
χοντρή σόλα… Γύρισα όλα τα νοσοκοµεία, µέσα σε ένα µήνα, 
αναζητώντας µια καλή θέση για να ενταχθώ ως ειδικευόµενος… 
Βοστόνη, Νέα Υόρκη, Σικάγο, Τενεσσί… Κάποια στιγµή, επισκέφτηκα 
το Χιούστον, στο περιβόητο Νοσοκοµείο «Texas Heart Institute»… 
Δεν πίστευα ότι είχα ελπίδα να επιλεχθώ… Κι όµως έγινε… Πέρασα 
interview από τον Denton Cooley, ο οποίος µε ρώτησε το εξής 
–Όταν κοιµάσαι, ονειρεύεσαι την Καρδιοχειρουργική; Θυµήθηκα 
εκείνη την πρώτη επαφή µου, στα 19 µου, και τον έρωτα… 
Προφανώς, το βλέµµα µου έλαµψε, γιατί ο D. Cooley αποφάσισε να 
µε προσλάβει…». Η πραγµατική επανάσταση επιτυγχάνεται µόνο µε 
τη δηµιουργία. Η ώρα που το παιδί το οποίο κάποτε έκοβε και 
ξανακολλούσε το λάστιχο της αυλής, καλούνταν να αποδείξει ότι 
είναι δηµιουργός, είχε φτάσει. «Παρέκαµψα τη Γενική Χειρουργική 
και ξεκίνησα Καρδιοχειρουργική… Πραγµατοποιούσαµε ενίοτε και 
περί τις 40 επεµβάσεις καρδιάς την ηµέρα, ενώ ο ίδιος ο D. Cooley 
έφτανε να κάνει 26 χειρουργεία την ηµέρα… Δούλεψα σκληρά και η 
ώρα της ανταµοιβής δεν άργησε… Την ηµέρα της αποφοίτησής µου, 
ο D. Cooley, µαζί µε ένα αριστείο υπογεγραµµένο από τον ίδιο, µου 
παρέδωσε και τη δυνατότητα επιλογής υποτροφίας σε δυο 
ιδρύµατα, µε έξοδα πληρωµένα από τον ίδιο… Επέλεξα το 
Νοσοκοµείο του Harvard….».             
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Ο Ιωάννης Χλωρογιάννης,
βασικό στέλεχος του
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
της «Ευρωκλινικής» Αθηνών
και ένας από τους 
θερµότερους υποστηρικτές
της πλήρους αρτηριακής
επαναιµάτωσης του µυοκαρδίου

   Η επιστροφή στην ελληνική πραγµατικότητα βιώνεται σαν 
εντροπία. Σαν µια ηθική βαρύτητα, που ακατάπαυστα προσπαθεί 
να τον σπρώξει προς τα κάτω, προς το κακό, προς τον εκφυλισµό. 
«Η επιστροφή µου µε βρήκε και πάλι στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός», να υποβάλλοµαι σε δυσχερείς καταστάσεις, οι 
οποίες µε έκαναν να συνειδητοποιήσω πως η πιθανότητα µιας 
καριέρας στο δηµόσιο τοµέα ήταν για µένα ελάχιστη, έως αδύνατη… 
Εκείνο το διάστηµα, ο Γεώργιος Αποστολόπουλος είχε επενδύσει 
στην αγορά του Νοσηλευτηρίου «Απολλώνειο», µετονοµάζοντάς το 
σε «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού»… Η Καρδιοχειρουργική Κλινική 
ανακαινίστηκε και εκσυγχρονίστηκε, µε αποτέλεσµα η συνεργασία µε 
το ίδρυµα να µοιάζει δελεαστική σε κάθε Καρδιοχειρουργό… 
Κλείνοντας τα αυτιά του σε όσους τον συµβούλευαν να µε 
απορρίψει, ο Γ. Αποστολόπουλος µε εµπιστεύτηκε, δίνοντάς µου την 
ευκαιρία να αναδειχθώ…». Αυτό το παλιό σύνθηµα, αυτός ο 
βρυχηθµός της νιότης, ηχεί δυνατά και πάλι στην Ελληνική 
Καρδιοχειρουργική κοινότητα. Wille zur Macht. Βούληση για 
δύναµη. Το 2000, µόλις στα 38 του χρόνια, ο Ι. Χλωρογιάννης 
αναλαµβάνει τη Διεύθυνση της νεοσύστατης Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Ευρωκλινική», εγκαινιάζοντας µια 
συνεργασία που διαρκεί µέχρι και σήµερα. «Η χρήση µαστικών 
αρτηριών, στην οποία πίστεψα µε πάθος όπως και ο D. Cooley, αλλά 
και η δυνατότητα αντιµετώπισης δύσκολων περιστατικών που 
καλύπτουν όλο το φάσµα της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας, 
έχουν αναδείξει την κλινική µας σε µια από τις καλύτερες της 
χώρας… Πριν από τρία χρόνια, επισκέφτηκα εκ νέου την Αµερική, το 
Νοσοκοµείο «Good Samaritan Hospital» του Σινσινάτι, όπου 
µετεκπαιδεύτηκα στη Ροµποτική Καρδιοχειρουργική… Χωρίς να 
απορρίπτω τις παλαιότερες τεχνικές, φροντίζω να ενηµερώνοµαι 
και να παρακολουθώ τις εξελίξεις εκείνες που µε κρατούν κοντά στο 
παρόν και µέλλον της ειδικότητας…».      

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

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

Ιωάννης Χλωρογιάννης
και Σωτήρης Πράπας

   «Από µικρή ηλικία, ονειρευόµουν µια επαγγελµατική σταδιοδροµία ως 
Γιατρός… Αργότερα, συνειδητοποίησα πως αυτή η παρόρµηση ενείχε µια 
µεταφυσική διάσταση… Η επιµονή µου ήταν τέτοια µάλιστα, ώστε παρά την 
αδυναµία µου να εισαχθώ σε κάποια Ιατρική Σχολή στην Ελλάδα, έφυγα για 
το εξωτερικό αµέσως, για να αποφύγω κάθε καθυστέρηση… Μόλις ένα 
χρόνο µετά την εισαγωγή µου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου «Iuliu 
Hatieganu» του Cluj Napoca της Ρουµανίας, έχασα τον πατέρα µου από 
έµφραγµα του µυοκαρδίου... Το γεγονός µε συντάραξε, αλλά ταυτόχρονα µε 
οδήγησε και στην επιλογή της Καρδιοχειρουργικής ως µελλοντική 
ειδίκευση… Έκτοτε και µέχρι σήµερα, δεν υπήρξε ουδεµία στιγµή που να 
έχω αµφιταλαντευτεί ή να έχω µετανιώσει για εκείνη την απόφασή µου…»

   «Με την επιστροφή µου στην Ελλάδα και την εκπλήρωση των 
στρατιωτικών µου υποχρεώσεων, εντάχθηκα στο δυναµικό του Νοσοκοµείο 
«Ιπποκράτειο», ως ειδικευόµενος στη Γενική Χειρουργική… Παρέµεινα στο 
ίδιο ίδρυµα και για την ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, αρχικά υπό τη 
Διεύθυνση του Ανδρέα Βοµβογιάννη και µετέπειτα του Ιωάννη 
Παπαϊωάννου… Η λήψη τίτλου ειδικότητας αποτέλεσε την απαρχή της 
συνεργασίας µου µε τον Καθηγητή Παναγιώτη Ασηµακόπουλο, αρχικά στο 
Νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν» και από το 2005, στο Νοσηλευτήριο 
«ΙΑΣΩ General»… Θεωρώ µεγάλη τιµή και ευλογία αυτή τη συνεργασία, η 
οποία αποτέλεσε και αποτελεί το θεµέλιο λίθο της καριέρας µου…   
Παραµένω φύσει και θέσει αισιόδοξος, παρά τα όσα συµβαίνουν στην 
κοινωνία… Σε αυτή µου τη στάση, σπουδαίο ρόλο διαδραµατίζει η 
οικογένειά µου, η σύγυζος και τα δυο παιδιά µου… Μαζί τους, η ζωή 
αποκτά νόηµα… Αναµένω να συµβούν τα καλύτερα και είµαι σίγουρος πως 
θα έρθουν…»

Φίλιππος
Κωνσταντινίδης

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» Αθηνών

Κωνσταντίνος 
Βουτετάκης

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» Αθηνών

Βιογραφικό Κ. Βουτετάκη

Τόπος γέννησης, Χανιά, Κρήτη, 1967
Ιατρική Σχολή, «Α.Π. Θεσσαλονίκης», 1987 - 1993
Στρατιωτική θητεία, 1993 - 1994. Υπηρεσία Υπαίθρου, 1995-1996
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, «Ευαγγελισµός», 1997 – 2000
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, «Ευαγγελισµός», 2001 - 2003
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, «Ευαγγελισµός», 2003 - 2005
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 2005
Επιµελητής Α', ΠΕ.ΠΑ.ΓΝ. Ηρακλείου, Κρήτη, 2005 - 2007 
Συνεργάτης Θωρακοχειρουργός, «ΚΑΤ», 2007 - 2008 
Συνεργάτης Θωρακοχειρουργός, «Υγεία», 2008 - 2009 
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Ευρωκλινική», 2009 - σήµερα

Βιογραφικό Φ. Κωνσταντινίδη
Τόπος γέννησης, Πειραιάς, 6 Ιούνιος 1966 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Iuliu Hatieganu», Cluj Napoca, 
Ρουµανία, 1986 - 1992 
Στρατιωτική θητεία, 1992 - 1993
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, «Ιπποκράτειο», 1993 - 1996 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, «Ιπποκράτειο», 1996 - 1999
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Ερρίκος Ντυνάν», 1999 - 2005
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «ΙΑΣΩ General», 2005 - 2011
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Ευρωκλινική», 2011 - σήµερα

   Ο µόνος αληθινός ρόλος του ανθρώπου, που έχει γεννηθεί σε 
έναν παράλογο κόσµο, είναι να ζει, να συνειδητοποιεί τη ζωή του, 
την εξέγερση, την ελευθερία του. Η ζωή είναι µια διαρκής 
επανάσταση. Μια επανάσταση απέναντι στον ανήλεο νόµο της 
εντροπίας -αυτού που οι επιστήµονες λένε πως µια ηµέρα θα γίνει 
η αιτία για να πεθάνει το σύµπαν-, καθώς η δράση του 
µεταφέρεται από τη φύση στην ιστορία και από τη σχέση των 
πραγµάτων στην ηθική του ανθρώπου. Η πραγµατική επανάσταση 
επιτυγχάνεται µόνο µε τη δηµιουργία. «Υπήρξα ανέκαθεν στη ζωή 
µου οπαδός του δηµιουργικού χώρου… Είµαι εχθρός της εντροπίας 
και κατ' επέκταση της αποσύνθεσης, που οδηγεί στο θάνατο… Μέσα 
από τη δηµιουργία, η ζωή αποκτά άλλο νόηµα… Η κάθε προσπάθεια 
παραγωγής δηµιουργικού έργου εµπεριέχει τέχνη και η τέχνη δεν 
µπορεί παρά να είναι καλή… Ως τέχνη αντιµετώπισα και συνεχίζω να 
αντιµετωπίζω την Καρδιοχειρουργική… Και τον εαυτό µου, ως 
καλλιτέχνη που λάτρεψε το τελειότερο των δηµιουργηµάτων… Τον 
άνθρωπο…». 

   Πολεµήστε, είπε ο Νίτσε, το σκουλήκι της αδυναµίας µέσα σας, 
το φτηνό εγωισµό σας, την αδιαφορία σας για το συνάνθρωπο, τις 
προλήψεις της ηθικής σας. Και ξεδιπλώστε στα φτερά του αγέρα 
τον απτό. Τότε θα αποβασκάνετε το παρόν. Και θα ιδρύσετε το 
µέλλον του ανθρώπου. Σε ένα µέλλον όπου συνιδρυτές θα είναι 
άνθρωποι σαν τον Ι. Χλωρογιάννη. 

   «Ασχολήθηκα µε τον αθλητισµό από νεαρή ηλικία… Έπαιζα water polo και 
όσο παράξενο κι αν ακούγεται, η ιδέα να γίνω Γιατρός, γεννήθηκε µέσα στο 
νερό… Με συνέπαιρνε η λειτουργία του καρδιοαναπνευστικού συστήµατος 
κι άρχισα να ασχολούµαι και να διαβάζω πάνω σε αυτό… Στο Γυµνάσιο πια, 
είχα αποφασίσει ότι θα γινόµουν Γιατρός και µάλιστα η ειδίκευσή µου θα 
είχε σίγουρα συνάφεια µε την καρδιά και τους πνεύµονες…» 

   «Με την αποφοίτησή µου από την Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης, το 
1993, και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων µου στο στρατό και την 
Υπηρεσία Αγροτικής Υπαίθρου, ξεκίνησα ειδίκευση Γενικής Χειρουργικής 
στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», όπου και παρέµεινα για την ειδίκευση στη 
Θωρακοχειρουργική, υπό την Διεύθυνση του Ίωνα Μπελλένη… Το 2003, 
βρέθηκα για ένα εξάµηνο στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Bradford 
της Αγγλίας και µε την επιστροφή µου, εντάχθηκα και πάλι στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός», υπό τη Διεύθυνση του Δηµήτριου Κάκαβου αρχικά και 
Κωνσταντίνου Μπόλου στη συνέχεια, για την ειδίκευσή µου στην 
Καρδιοχειρουργική…»

   «Η πρώτη µου συνεργασία ως ειδικευµένος Καρδιοχειρουργός ήταν µε το 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» και την οµάδα του Μάκη 
Παναγιώτου… Εκείνη την περίοδο, ο Καθηγητής Ιωάννης Χάσουλας έκανε 
µια ουσιαστική προσπάθεια να οργανώσει και να λειτουργήσει την 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου… 
Σκέφτηκα πως θα ήταν ωραίο να γυρίσω στον τόπο µου και να προσφέρω 
εκεί… Δυστυχώς, µετά από δυο χρόνια άκαρπων ενεργειών, επέστρεψα 
στην Αθήνα… Ακολούθησε µια περίοδος που προσανατολίστηκα στη 
Θωρακοχειρουργική, µε αποτέλεσµα τη συνεργασία µου µε το Νοσοκοµείο 
«ΚΑΤ», ως Επικουρικός Γιατρός και µετέπειτα στο Νοσηλευτήριο «Υγεία, ως 
βοηθός του Κοσµά Ηλιάδη… Μου έλειπε όµως η Καρδιοχειρουργική…»  
  
   «Μετέβη στο Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική», το 2009, ως συνεργάτης της 
οµάδας του Ιωάννη Χλωρογιάννη, όπου και παραµένω µέχρι σήµερα… Σε 
αυτό το χώρο και σε αυτή την οµάδα, βίωσα τη δύναµη της 
Καρδιοχειρουργικής ως επιστήµης… Δίνουµε παράταση ζωής στον ασθενή 
µε τις καλύτερες χειρουργικές τεχνικές, του προσφέρουµε σε επιστηµονικό, 
αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο, βελτιώνοντας τη ζωή του… Νιώθω πλήρης 
και ικανοποιηµένος που είχα την τύχη και την επιλογή να ασχοληθώ τόσο µε 
τη Θωρακοχειρουργική όσο και µε την Καρδιοχειρουργική… Είµαι γεµάτος 
εµπειριών και γνώσεων…»

   «Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, η Καρδιοχειρουργική δεν είναι απλά ένα 
επάγγελµα… Είναι παροχή ζωής… Οφείλουµε να αγαπάµε τον άνθρωπο και 
να έχουµε τη θέληση να προσφέρουµε ίαση… Τα υπόλοιπα έπονται…» 

   «Μετά τη δουλειά µου, όλος ο χρόνος µου είναι αφιερωµένος στην 
οικογένειά µου… Χρειάζεται µεγάλη δύναµη από τη σύντροφο-σύζυγο να 
στηρίξει τον αγώνα ενός Καρδιοχειρουργού… Είναι τέτοιο το µέγεθος της 
ευθύνης, που σπάνια το αφήνουµε εντός χειρουργικής αίθουσας, παρά το 
µεταφέρουµε µαζί µας και ίσως το διοχετεύουµε ασυνείδητα στους 
ανθρώπους που αγαπάµε… Γι' αυτό κι εγώ, φροντίζω να επιστρέφω στην 
πισίνα… Εκεί, το άγχος διοχετεύεται στο νερό και χάνεται µαζί του…» 
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της «Ευρωκλινικής» Αθηνών
και ένας από τους 
θερµότερους υποστηρικτές
της πλήρους αρτηριακής
επαναιµάτωσης του µυοκαρδίου

   Η επιστροφή στην ελληνική πραγµατικότητα βιώνεται σαν 
εντροπία. Σαν µια ηθική βαρύτητα, που ακατάπαυστα προσπαθεί 
να τον σπρώξει προς τα κάτω, προς το κακό, προς τον εκφυλισµό. 
«Η επιστροφή µου µε βρήκε και πάλι στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός», να υποβάλλοµαι σε δυσχερείς καταστάσεις, οι 
οποίες µε έκαναν να συνειδητοποιήσω πως η πιθανότητα µιας 
καριέρας στο δηµόσιο τοµέα ήταν για µένα ελάχιστη, έως αδύνατη… 
Εκείνο το διάστηµα, ο Γεώργιος Αποστολόπουλος είχε επενδύσει 
στην αγορά του Νοσηλευτηρίου «Απολλώνειο», µετονοµάζοντάς το 
σε «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού»… Η Καρδιοχειρουργική Κλινική 
ανακαινίστηκε και εκσυγχρονίστηκε, µε αποτέλεσµα η συνεργασία µε 
το ίδρυµα να µοιάζει δελεαστική σε κάθε Καρδιοχειρουργό… 
Κλείνοντας τα αυτιά του σε όσους τον συµβούλευαν να µε 
απορρίψει, ο Γ. Αποστολόπουλος µε εµπιστεύτηκε, δίνοντάς µου την 
ευκαιρία να αναδειχθώ…». Αυτό το παλιό σύνθηµα, αυτός ο 
βρυχηθµός της νιότης, ηχεί δυνατά και πάλι στην Ελληνική 
Καρδιοχειρουργική κοινότητα. Wille zur Macht. Βούληση για 
δύναµη. Το 2000, µόλις στα 38 του χρόνια, ο Ι. Χλωρογιάννης 
αναλαµβάνει τη Διεύθυνση της νεοσύστατης Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Ευρωκλινική», εγκαινιάζοντας µια 
συνεργασία που διαρκεί µέχρι και σήµερα. «Η χρήση µαστικών 
αρτηριών, στην οποία πίστεψα µε πάθος όπως και ο D. Cooley, αλλά 
και η δυνατότητα αντιµετώπισης δύσκολων περιστατικών που 
καλύπτουν όλο το φάσµα της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας, 
έχουν αναδείξει την κλινική µας σε µια από τις καλύτερες της 
χώρας… Πριν από τρία χρόνια, επισκέφτηκα εκ νέου την Αµερική, το 
Νοσοκοµείο «Good Samaritan Hospital» του Σινσινάτι, όπου 
µετεκπαιδεύτηκα στη Ροµποτική Καρδιοχειρουργική… Χωρίς να 
απορρίπτω τις παλαιότερες τεχνικές, φροντίζω να ενηµερώνοµαι 
και να παρακολουθώ τις εξελίξεις εκείνες που µε κρατούν κοντά στο 
παρόν και µέλλον της ειδικότητας…».      

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

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

Ιωάννης Χλωρογιάννης
και Σωτήρης Πράπας

   «Από µικρή ηλικία, ονειρευόµουν µια επαγγελµατική σταδιοδροµία ως 
Γιατρός… Αργότερα, συνειδητοποίησα πως αυτή η παρόρµηση ενείχε µια 
µεταφυσική διάσταση… Η επιµονή µου ήταν τέτοια µάλιστα, ώστε παρά την 
αδυναµία µου να εισαχθώ σε κάποια Ιατρική Σχολή στην Ελλάδα, έφυγα για 
το εξωτερικό αµέσως, για να αποφύγω κάθε καθυστέρηση… Μόλις ένα 
χρόνο µετά την εισαγωγή µου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου «Iuliu 
Hatieganu» του Cluj Napoca της Ρουµανίας, έχασα τον πατέρα µου από 
έµφραγµα του µυοκαρδίου... Το γεγονός µε συντάραξε, αλλά ταυτόχρονα µε 
οδήγησε και στην επιλογή της Καρδιοχειρουργικής ως µελλοντική 
ειδίκευση… Έκτοτε και µέχρι σήµερα, δεν υπήρξε ουδεµία στιγµή που να 
έχω αµφιταλαντευτεί ή να έχω µετανιώσει για εκείνη την απόφασή µου…»

   «Με την επιστροφή µου στην Ελλάδα και την εκπλήρωση των 
στρατιωτικών µου υποχρεώσεων, εντάχθηκα στο δυναµικό του Νοσοκοµείο 
«Ιπποκράτειο», ως ειδικευόµενος στη Γενική Χειρουργική… Παρέµεινα στο 
ίδιο ίδρυµα και για την ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, αρχικά υπό τη 
Διεύθυνση του Ανδρέα Βοµβογιάννη και µετέπειτα του Ιωάννη 
Παπαϊωάννου… Η λήψη τίτλου ειδικότητας αποτέλεσε την απαρχή της 
συνεργασίας µου µε τον Καθηγητή Παναγιώτη Ασηµακόπουλο, αρχικά στο 
Νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν» και από το 2005, στο Νοσηλευτήριο 
«ΙΑΣΩ General»… Θεωρώ µεγάλη τιµή και ευλογία αυτή τη συνεργασία, η 
οποία αποτέλεσε και αποτελεί το θεµέλιο λίθο της καριέρας µου…   
Παραµένω φύσει και θέσει αισιόδοξος, παρά τα όσα συµβαίνουν στην 
κοινωνία… Σε αυτή µου τη στάση, σπουδαίο ρόλο διαδραµατίζει η 
οικογένειά µου, η σύγυζος και τα δυο παιδιά µου… Μαζί τους, η ζωή 
αποκτά νόηµα… Αναµένω να συµβούν τα καλύτερα και είµαι σίγουρος πως 
θα έρθουν…»

Φίλιππος
Κωνσταντινίδης

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» Αθηνών

Κωνσταντίνος 
Βουτετάκης

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» Αθηνών

Βιογραφικό Κ. Βουτετάκη

Τόπος γέννησης, Χανιά, Κρήτη, 1967
Ιατρική Σχολή, «Α.Π. Θεσσαλονίκης», 1987 - 1993
Στρατιωτική θητεία, 1993 - 1994. Υπηρεσία Υπαίθρου, 1995-1996
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, «Ευαγγελισµός», 1997 – 2000
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, «Ευαγγελισµός», 2001 - 2003
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, «Ευαγγελισµός», 2003 - 2005
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 2005
Επιµελητής Α', ΠΕ.ΠΑ.ΓΝ. Ηρακλείου, Κρήτη, 2005 - 2007 
Συνεργάτης Θωρακοχειρουργός, «ΚΑΤ», 2007 - 2008 
Συνεργάτης Θωρακοχειρουργός, «Υγεία», 2008 - 2009 
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Ευρωκλινική», 2009 - σήµερα

Βιογραφικό Φ. Κωνσταντινίδη
Τόπος γέννησης, Πειραιάς, 6 Ιούνιος 1966 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Iuliu Hatieganu», Cluj Napoca, 
Ρουµανία, 1986 - 1992 
Στρατιωτική θητεία, 1992 - 1993
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, «Ιπποκράτειο», 1993 - 1996 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, «Ιπποκράτειο», 1996 - 1999
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Ερρίκος Ντυνάν», 1999 - 2005
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «ΙΑΣΩ General», 2005 - 2011
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Ευρωκλινική», 2011 - σήµερα

   Ο µόνος αληθινός ρόλος του ανθρώπου, που έχει γεννηθεί σε 
έναν παράλογο κόσµο, είναι να ζει, να συνειδητοποιεί τη ζωή του, 
την εξέγερση, την ελευθερία του. Η ζωή είναι µια διαρκής 
επανάσταση. Μια επανάσταση απέναντι στον ανήλεο νόµο της 
εντροπίας -αυτού που οι επιστήµονες λένε πως µια ηµέρα θα γίνει 
η αιτία για να πεθάνει το σύµπαν-, καθώς η δράση του 
µεταφέρεται από τη φύση στην ιστορία και από τη σχέση των 
πραγµάτων στην ηθική του ανθρώπου. Η πραγµατική επανάσταση 
επιτυγχάνεται µόνο µε τη δηµιουργία. «Υπήρξα ανέκαθεν στη ζωή 
µου οπαδός του δηµιουργικού χώρου… Είµαι εχθρός της εντροπίας 
και κατ' επέκταση της αποσύνθεσης, που οδηγεί στο θάνατο… Μέσα 
από τη δηµιουργία, η ζωή αποκτά άλλο νόηµα… Η κάθε προσπάθεια 
παραγωγής δηµιουργικού έργου εµπεριέχει τέχνη και η τέχνη δεν 
µπορεί παρά να είναι καλή… Ως τέχνη αντιµετώπισα και συνεχίζω να 
αντιµετωπίζω την Καρδιοχειρουργική… Και τον εαυτό µου, ως 
καλλιτέχνη που λάτρεψε το τελειότερο των δηµιουργηµάτων… Τον 
άνθρωπο…». 

   Πολεµήστε, είπε ο Νίτσε, το σκουλήκι της αδυναµίας µέσα σας, 
το φτηνό εγωισµό σας, την αδιαφορία σας για το συνάνθρωπο, τις 
προλήψεις της ηθικής σας. Και ξεδιπλώστε στα φτερά του αγέρα 
τον απτό. Τότε θα αποβασκάνετε το παρόν. Και θα ιδρύσετε το 
µέλλον του ανθρώπου. Σε ένα µέλλον όπου συνιδρυτές θα είναι 
άνθρωποι σαν τον Ι. Χλωρογιάννη. 

   «Ασχολήθηκα µε τον αθλητισµό από νεαρή ηλικία… Έπαιζα water polo και 
όσο παράξενο κι αν ακούγεται, η ιδέα να γίνω Γιατρός, γεννήθηκε µέσα στο 
νερό… Με συνέπαιρνε η λειτουργία του καρδιοαναπνευστικού συστήµατος 
κι άρχισα να ασχολούµαι και να διαβάζω πάνω σε αυτό… Στο Γυµνάσιο πια, 
είχα αποφασίσει ότι θα γινόµουν Γιατρός και µάλιστα η ειδίκευσή µου θα 
είχε σίγουρα συνάφεια µε την καρδιά και τους πνεύµονες…» 

   «Με την αποφοίτησή µου από την Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης, το 
1993, και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων µου στο στρατό και την 
Υπηρεσία Αγροτικής Υπαίθρου, ξεκίνησα ειδίκευση Γενικής Χειρουργικής 
στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», όπου και παρέµεινα για την ειδίκευση στη 
Θωρακοχειρουργική, υπό την Διεύθυνση του Ίωνα Μπελλένη… Το 2003, 
βρέθηκα για ένα εξάµηνο στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Bradford 
της Αγγλίας και µε την επιστροφή µου, εντάχθηκα και πάλι στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός», υπό τη Διεύθυνση του Δηµήτριου Κάκαβου αρχικά και 
Κωνσταντίνου Μπόλου στη συνέχεια, για την ειδίκευσή µου στην 
Καρδιοχειρουργική…»

   «Η πρώτη µου συνεργασία ως ειδικευµένος Καρδιοχειρουργός ήταν µε το 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» και την οµάδα του Μάκη 
Παναγιώτου… Εκείνη την περίοδο, ο Καθηγητής Ιωάννης Χάσουλας έκανε 
µια ουσιαστική προσπάθεια να οργανώσει και να λειτουργήσει την 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου… 
Σκέφτηκα πως θα ήταν ωραίο να γυρίσω στον τόπο µου και να προσφέρω 
εκεί… Δυστυχώς, µετά από δυο χρόνια άκαρπων ενεργειών, επέστρεψα 
στην Αθήνα… Ακολούθησε µια περίοδος που προσανατολίστηκα στη 
Θωρακοχειρουργική, µε αποτέλεσµα τη συνεργασία µου µε το Νοσοκοµείο 
«ΚΑΤ», ως Επικουρικός Γιατρός και µετέπειτα στο Νοσηλευτήριο «Υγεία, ως 
βοηθός του Κοσµά Ηλιάδη… Μου έλειπε όµως η Καρδιοχειρουργική…»  
  
   «Μετέβη στο Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική», το 2009, ως συνεργάτης της 
οµάδας του Ιωάννη Χλωρογιάννη, όπου και παραµένω µέχρι σήµερα… Σε 
αυτό το χώρο και σε αυτή την οµάδα, βίωσα τη δύναµη της 
Καρδιοχειρουργικής ως επιστήµης… Δίνουµε παράταση ζωής στον ασθενή 
µε τις καλύτερες χειρουργικές τεχνικές, του προσφέρουµε σε επιστηµονικό, 
αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο, βελτιώνοντας τη ζωή του… Νιώθω πλήρης 
και ικανοποιηµένος που είχα την τύχη και την επιλογή να ασχοληθώ τόσο µε 
τη Θωρακοχειρουργική όσο και µε την Καρδιοχειρουργική… Είµαι γεµάτος 
εµπειριών και γνώσεων…»

   «Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, η Καρδιοχειρουργική δεν είναι απλά ένα 
επάγγελµα… Είναι παροχή ζωής… Οφείλουµε να αγαπάµε τον άνθρωπο και 
να έχουµε τη θέληση να προσφέρουµε ίαση… Τα υπόλοιπα έπονται…» 

   «Μετά τη δουλειά µου, όλος ο χρόνος µου είναι αφιερωµένος στην 
οικογένειά µου… Χρειάζεται µεγάλη δύναµη από τη σύντροφο-σύζυγο να 
στηρίξει τον αγώνα ενός Καρδιοχειρουργού… Είναι τέτοιο το µέγεθος της 
ευθύνης, που σπάνια το αφήνουµε εντός χειρουργικής αίθουσας, παρά το 
µεταφέρουµε µαζί µας και ίσως το διοχετεύουµε ασυνείδητα στους 
ανθρώπους που αγαπάµε… Γι' αυτό κι εγώ, φροντίζω να επιστρέφω στην 
πισίνα… Εκεί, το άγχος διοχετεύεται στο νερό και χάνεται µαζί του…» 
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Αρώνη
Μαρία Διευθύντρια Καρδιοχειρουργικής Κλινικής

Νοσηλευτήριο «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ» Αθηνών

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

   «Τι σηµαίνει να είσαι γυναίκα;… «Tota mulier in utero» -κάποιος 
ισχυρίζεται-, «Η γυναίκα είναι µια µήτρα»… Μα δεν είναι η φύση 
αυτή που προσδιορίζει τη γυναικεία ταυτότητα… Είναι η ίδια η 
γυναίκα που προσδιορίζει τον εαυτό της, αποφασίζοντας πως θα 
διαχειριστεί τη γυναικεία της φύση… Ο κόσµος µας ήταν πάντα 
ανδροκρατούµενος, όµως κανένας από τους λόγους που 
αναφέρονται ως εξήγηση γι' αυτή την πεποίθηση, δεν υπήρξε ποτέ 
επαρκής… Μας προτρέπουν να είµαστε γυναίκες, να παραµείνουµε 
γυναίκες, να γίνουµε γυναίκες… Η αλήθεια είναι ότι κάθε 
συγκροτηµένο άτοµο αποτελεί µια µοναδική, ξεχωριστή 
προσωπικότητα... Στη ζωή µου κατάφερα να απεµπλακώ από την 
ασφάλεια που δηµιουργούν οι βεβαιότητες... Κι αυτό το πέτυχα 
µέσω της αγάπης µου για την αλήθεια –κι η αλήθεια µε 
αντάµειψε… Τώρα πια ξέρω πως γυναίκα δεν γεννιέσαι, γυναίκα 
γίνεσαι…».  

   Τι σηµαίνει να είσαι γυναίκα;… Η γυναίκα είναι µια «µήτρα»… Και 
πρέπει να ανατραφεί αναλόγως. Η πεποίθηση αυτή στοιχειώνει 
την ύπαρξη ενός µικρού κοριτσιού, που γεννιέται στα τέλη της 
δεκαετίας του '50 στη Νέα Υόρκη. «Ο πατέρας µου διατηρούσε 
επιχειρήσεις εστίασης στην Αµερική… Θα έλεγε κανείς πως ήταν 
ευλογία για ένα ελληνόπουλο να γεννηθεί εκεί τότε, όταν πίσω στην 
πατρίδα, οι άνθρωποι µετανάστευαν µε την ελπίδα µιας καλύτερης 
προοπτικής για τα παιδιά τους… Εκείνος δεν είχε την ίδια άποψη… 
Ήµουν µόλις δυο ετών, όταν επιστρέψαµε στην Ελλάδα… Οι γονείς 
µου κατάγονταν από την Ερείκουσα, ένα από τα Διαπόντια Νησιά 
του Ιονίου, µια µικρή κοινωνία στην οποία η πεποίθηση πως τα 
κορίτσια έπρεπε να ανατραφούν µε σκοπό τη δηµιουργία 
οικογένειας, ήταν βαθιά ριζωµένη στη συνείδησή τους… Ήµουν και 
το µοναδικό τους παιδί, το κέντρο της ζωής τους…». Δεν είναι, 
όµως, η φύση που προσδιορίζει τη γυναικεία ταυτότητα... Είναι η 
ίδια η γυναίκα που προσδιορίζει τον εαυτό της, αποφασίζοντας 
πως θα διαχειριστεί τη γυναικεία της φύση… 

803802

Η Μαρία Αρώνη (αριστερά), σε ώρα δράσης

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

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

   Η στάση ζωής της γυναίκας-µητέρας του µικρού αυτού 
κοριτσιού γίνεται διδαχή αυτοπροσδιορισµού. «Η επιρροή της 
µητέρας µου ήταν καθοριστική για την εξέλιξή µου… Σχολείο στην 
Ερείκουσα δεν υπήρχε, οπότε για το Δηµοτικό, µετακοµίσαµε στην 
Κέρκυρα… Ούτε γιατρός υπήρχε στην Ερείκουσα… Εκείνη, λοιπόν, 
επικαλούµενη λόγους φιλασθένειας, έπεισε τον πατέρα µου να 
παραµείνουµε στην Κέρκυρα... Κόντρα στις πεποιθήσεις της κλειστής 
κοινωνίας, µε ώθησε να φοιτήσω στο Γυµνάσιο… Ίσως είχε στο 
µυαλό της µελλοντικές σπουδές, για να είµαι οικονοµικά 
ανεξάρτητη… Ήµουν κι εγώ καλή µαθήτρια…». Το µικρό κορίτσι 
µεγαλώνει, είναι πια έφηβη. Ακόµη και αν ο κόσµος της είναι 
ανδροκρατούµενος, η εκκολαπτόµενη γυναικεία της ταυτότητα 
ενέχει τεράστια δύναµη. «Ήµουν µαθήτρια της δεύτερης τάξης του 
Γυµνασίου, όταν ξεκίνησα την ενασχόλησή µου µε τον στίβο … 
Αγωνιζόµουν στα 100 µέτρα ταχύτητας και στις σκυταλοδροµίες… 
Η ενασχόλησή µου αυτή υπήρξε επίσης καθοριστική όσον αφορά 
στη διαµόρφωση του χαρακτήρα µου και την ανεξαρτητοποίησή 
µου… Ήταν πρωτάκουστο για την εποχή και την κοινωνία της 
επαρχίας, ένα έφηβο κορίτσι να ταξιδεύει χωρίς τους γονείς του, 
ώστε να αγωνιστεί µε την σχολική οµάδα σε άλλες πόλεις… Από τα 
δεκαπέντε άτοµα της οµάδας τότε, µόλις τα τρία ήµασταν 
κορίτσια…».

   Μας προτρέπουν να είµαστε γυναίκες, να παραµείνουµε 
γυναίκες, να γίνουµε γυναίκες... Το 1976, αυτό το µικρό κορίτσι 
που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του '50, 
ενηλικιώνεται. Την προέτρεπαν να είναι… γυναίκα. Και τώρα πια 
είναι. Είναι µια γυναίκα 18 ετών. Τώρα, όλοι γύρω της, την 
προτρέπουν να παραµείνει γυναίκα… «Λίγο πριν τελειώσω το 
Γυµνάσιο, τέθηκε θέµα συνέχισης των σπουδών µου… Δυστυχώς, ο 
πατέρας µου ήταν κατηγορηµατικά αντίθετος µε αυτό το 
ενδεχόµενο… Από το κοινωνικό περιβάλλον του, θα ήµουν η πρώτη 
κοπέλα που θα ολοκλήρωνε την δευτεροβάθµια εκπαίδευση… Αυτό 
ήταν ήδη αρκετό… Είχε έρθει η ώρα να αφήσω τα «γράµµατα» και 
να φροντίσω να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια… Αυτό ήθελε ο 
πατέρας µου…». Η ίδια έχει άλλη άποψη. Αποφασίζει να αποδείξει 
πως µπορεί να παραµείνει γυναίκα... κάνοντας αυτό που επιθυµεί. 
«Ο πατέρας µου δεν έµενε στην Ελλάδα παρά δυο ή τρεις µήνες το 
χρόνο, καθώς έπρεπε να βρίσκεται στα εστιατόρια µας, στη Νέα 
Υόρκη… Φοβήθηκα πως αν έπαιρνα την απόφαση να δώσω 
εξετάσεις για εισαγωγή σε ελληνικό Πανεπιστήµιο, δεν θα είχα την 
παραµικρή οικονοµική υποστήριξη… Σκέφτηκα, λοιπόν, πρακτικά… 
Την τελευταία χρονιά του Γυµνασίου, ξεκίνησα εντατικά µαθήµατα 
Αγγλικών… Θα έφευγα για την Αµερική… Εκεί θα µπορούσα να 
σπουδάζω και να δουλεύω ταυτόχρονα… Ήταν µια κίνηση να 
ξεφύγω από ό,τι οι άλλοι είχαν προγραµµατίσει για τη ζωή µου…». 

   Το 1976, η νεαρή γυναίκα επιστρέφει στον τόπο που γεννήθηκε, 
µε ένα σκοπό. Να σπουδάσει. Και δεν είναι µόνη. Στο πλευρό της 
και πάλι, η γυναίκα-µητέρα. «Η µητέρα µου ήθελε να σπουδάσω… 
Φύγαµε µαζί από την Κέρκυρα για τη Νέα Υόρκη… Εκείνη στήριξε 
για ακόµη µια φορά τις αποφάσεις µου… Ενώ ο πατέρας µου ήθελε 
να επιστρέψει στην Ελλάδα, έχοντας ήδη συνταξιοδοτηθεί, τον 
έπεισε να µείνουν µαζί µου … Όταν τελείωσα το τετραετές Bachelor 
Degree, τους ανακοίνωσα ότι θα συνέχιζα στην Ιατρική… Τότε πια, ο 
πατέρας µου την πήρε και γύρισαν πίσω στο νησί…». Μα δεν είναι η 
φύση αυτή που προσδιορίζει τη γυναικεία ταυτότητα… Είναι η ίδια 
η γυναίκα αυτή που προσδιορίζει τον εαυτό της, αποφασίζοντας 
πως θα διαχειριστεί τη γυναικεία της φύση… «Τα χρόνια του 
Πανεπιστηµίου ήταν δύσκολα… Δούλευα ως σερβιτόρα για να 
πληρώσω τα δίδακτρα… Υπήρχε µια πολύ µικρή οικονοµική βοήθεια 
και αυτή προερχόµενη από τη µητέρα µου… Ταυτόχρονα, έπρεπε να 
διαβάζω, να είµαι στις παρακολουθήσεις… Έκανα αυτό που ήθελα, 
ναι… Όµως ποτέ, δεν απαρνήθηκα την γυναικεία µου φύση… Η 
µητέρα µου µε δίδαξε και µε βοήθησε να είµαι ανεξάρτητη… 
Παράλληλα όµως, µε δίδαξε και την αξία της οικογένειας… Η 
ανεξαρτητοποίησή µου δεν σήµαινε και την απόρριψη του 
γυναικείου µου ρόλου… Αυτού της συζύγου και µητέρας…». Είναι 
δευτεροετής φοιτήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
«Cornell» της Νέας Υόρκης, όταν γνωρίζει τον σύζυγο της, Ηλία 
Θεοδωρόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην Αµερική σε 
µεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Αρχιτεκτονική. Ένα χρόνο 
αργότερα, µια ακόµη γυναίκα µπαίνει στη ζωή της. Η κόρη της, 
Δήµητρα. 
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Αρώνη
Μαρία Διευθύντρια Καρδιοχειρουργικής Κλινικής

Νοσηλευτήριο «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ» Αθηνών

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

   «Τι σηµαίνει να είσαι γυναίκα;… «Tota mulier in utero» -κάποιος 
ισχυρίζεται-, «Η γυναίκα είναι µια µήτρα»… Μα δεν είναι η φύση 
αυτή που προσδιορίζει τη γυναικεία ταυτότητα… Είναι η ίδια η 
γυναίκα που προσδιορίζει τον εαυτό της, αποφασίζοντας πως θα 
διαχειριστεί τη γυναικεία της φύση… Ο κόσµος µας ήταν πάντα 
ανδροκρατούµενος, όµως κανένας από τους λόγους που 
αναφέρονται ως εξήγηση γι' αυτή την πεποίθηση, δεν υπήρξε ποτέ 
επαρκής… Μας προτρέπουν να είµαστε γυναίκες, να παραµείνουµε 
γυναίκες, να γίνουµε γυναίκες… Η αλήθεια είναι ότι κάθε 
συγκροτηµένο άτοµο αποτελεί µια µοναδική, ξεχωριστή 
προσωπικότητα... Στη ζωή µου κατάφερα να απεµπλακώ από την 
ασφάλεια που δηµιουργούν οι βεβαιότητες... Κι αυτό το πέτυχα 
µέσω της αγάπης µου για την αλήθεια –κι η αλήθεια µε 
αντάµειψε… Τώρα πια ξέρω πως γυναίκα δεν γεννιέσαι, γυναίκα 
γίνεσαι…».  

   Τι σηµαίνει να είσαι γυναίκα;… Η γυναίκα είναι µια «µήτρα»… Και 
πρέπει να ανατραφεί αναλόγως. Η πεποίθηση αυτή στοιχειώνει 
την ύπαρξη ενός µικρού κοριτσιού, που γεννιέται στα τέλη της 
δεκαετίας του '50 στη Νέα Υόρκη. «Ο πατέρας µου διατηρούσε 
επιχειρήσεις εστίασης στην Αµερική… Θα έλεγε κανείς πως ήταν 
ευλογία για ένα ελληνόπουλο να γεννηθεί εκεί τότε, όταν πίσω στην 
πατρίδα, οι άνθρωποι µετανάστευαν µε την ελπίδα µιας καλύτερης 
προοπτικής για τα παιδιά τους… Εκείνος δεν είχε την ίδια άποψη… 
Ήµουν µόλις δυο ετών, όταν επιστρέψαµε στην Ελλάδα… Οι γονείς 
µου κατάγονταν από την Ερείκουσα, ένα από τα Διαπόντια Νησιά 
του Ιονίου, µια µικρή κοινωνία στην οποία η πεποίθηση πως τα 
κορίτσια έπρεπε να ανατραφούν µε σκοπό τη δηµιουργία 
οικογένειας, ήταν βαθιά ριζωµένη στη συνείδησή τους… Ήµουν και 
το µοναδικό τους παιδί, το κέντρο της ζωής τους…». Δεν είναι, 
όµως, η φύση που προσδιορίζει τη γυναικεία ταυτότητα... Είναι η 
ίδια η γυναίκα που προσδιορίζει τον εαυτό της, αποφασίζοντας 
πως θα διαχειριστεί τη γυναικεία της φύση… 

803802

Η Μαρία Αρώνη (αριστερά), σε ώρα δράσης

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

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

   Η στάση ζωής της γυναίκας-µητέρας του µικρού αυτού 
κοριτσιού γίνεται διδαχή αυτοπροσδιορισµού. «Η επιρροή της 
µητέρας µου ήταν καθοριστική για την εξέλιξή µου… Σχολείο στην 
Ερείκουσα δεν υπήρχε, οπότε για το Δηµοτικό, µετακοµίσαµε στην 
Κέρκυρα… Ούτε γιατρός υπήρχε στην Ερείκουσα… Εκείνη, λοιπόν, 
επικαλούµενη λόγους φιλασθένειας, έπεισε τον πατέρα µου να 
παραµείνουµε στην Κέρκυρα... Κόντρα στις πεποιθήσεις της κλειστής 
κοινωνίας, µε ώθησε να φοιτήσω στο Γυµνάσιο… Ίσως είχε στο 
µυαλό της µελλοντικές σπουδές, για να είµαι οικονοµικά 
ανεξάρτητη… Ήµουν κι εγώ καλή µαθήτρια…». Το µικρό κορίτσι 
µεγαλώνει, είναι πια έφηβη. Ακόµη και αν ο κόσµος της είναι 
ανδροκρατούµενος, η εκκολαπτόµενη γυναικεία της ταυτότητα 
ενέχει τεράστια δύναµη. «Ήµουν µαθήτρια της δεύτερης τάξης του 
Γυµνασίου, όταν ξεκίνησα την ενασχόλησή µου µε τον στίβο … 
Αγωνιζόµουν στα 100 µέτρα ταχύτητας και στις σκυταλοδροµίες… 
Η ενασχόλησή µου αυτή υπήρξε επίσης καθοριστική όσον αφορά 
στη διαµόρφωση του χαρακτήρα µου και την ανεξαρτητοποίησή 
µου… Ήταν πρωτάκουστο για την εποχή και την κοινωνία της 
επαρχίας, ένα έφηβο κορίτσι να ταξιδεύει χωρίς τους γονείς του, 
ώστε να αγωνιστεί µε την σχολική οµάδα σε άλλες πόλεις… Από τα 
δεκαπέντε άτοµα της οµάδας τότε, µόλις τα τρία ήµασταν 
κορίτσια…».

   Μας προτρέπουν να είµαστε γυναίκες, να παραµείνουµε 
γυναίκες, να γίνουµε γυναίκες... Το 1976, αυτό το µικρό κορίτσι 
που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του '50, 
ενηλικιώνεται. Την προέτρεπαν να είναι… γυναίκα. Και τώρα πια 
είναι. Είναι µια γυναίκα 18 ετών. Τώρα, όλοι γύρω της, την 
προτρέπουν να παραµείνει γυναίκα… «Λίγο πριν τελειώσω το 
Γυµνάσιο, τέθηκε θέµα συνέχισης των σπουδών µου… Δυστυχώς, ο 
πατέρας µου ήταν κατηγορηµατικά αντίθετος µε αυτό το 
ενδεχόµενο… Από το κοινωνικό περιβάλλον του, θα ήµουν η πρώτη 
κοπέλα που θα ολοκλήρωνε την δευτεροβάθµια εκπαίδευση… Αυτό 
ήταν ήδη αρκετό… Είχε έρθει η ώρα να αφήσω τα «γράµµατα» και 
να φροντίσω να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια… Αυτό ήθελε ο 
πατέρας µου…». Η ίδια έχει άλλη άποψη. Αποφασίζει να αποδείξει 
πως µπορεί να παραµείνει γυναίκα... κάνοντας αυτό που επιθυµεί. 
«Ο πατέρας µου δεν έµενε στην Ελλάδα παρά δυο ή τρεις µήνες το 
χρόνο, καθώς έπρεπε να βρίσκεται στα εστιατόρια µας, στη Νέα 
Υόρκη… Φοβήθηκα πως αν έπαιρνα την απόφαση να δώσω 
εξετάσεις για εισαγωγή σε ελληνικό Πανεπιστήµιο, δεν θα είχα την 
παραµικρή οικονοµική υποστήριξη… Σκέφτηκα, λοιπόν, πρακτικά… 
Την τελευταία χρονιά του Γυµνασίου, ξεκίνησα εντατικά µαθήµατα 
Αγγλικών… Θα έφευγα για την Αµερική… Εκεί θα µπορούσα να 
σπουδάζω και να δουλεύω ταυτόχρονα… Ήταν µια κίνηση να 
ξεφύγω από ό,τι οι άλλοι είχαν προγραµµατίσει για τη ζωή µου…». 

   Το 1976, η νεαρή γυναίκα επιστρέφει στον τόπο που γεννήθηκε, 
µε ένα σκοπό. Να σπουδάσει. Και δεν είναι µόνη. Στο πλευρό της 
και πάλι, η γυναίκα-µητέρα. «Η µητέρα µου ήθελε να σπουδάσω… 
Φύγαµε µαζί από την Κέρκυρα για τη Νέα Υόρκη… Εκείνη στήριξε 
για ακόµη µια φορά τις αποφάσεις µου… Ενώ ο πατέρας µου ήθελε 
να επιστρέψει στην Ελλάδα, έχοντας ήδη συνταξιοδοτηθεί, τον 
έπεισε να µείνουν µαζί µου … Όταν τελείωσα το τετραετές Bachelor 
Degree, τους ανακοίνωσα ότι θα συνέχιζα στην Ιατρική… Τότε πια, ο 
πατέρας µου την πήρε και γύρισαν πίσω στο νησί…». Μα δεν είναι η 
φύση αυτή που προσδιορίζει τη γυναικεία ταυτότητα… Είναι η ίδια 
η γυναίκα αυτή που προσδιορίζει τον εαυτό της, αποφασίζοντας 
πως θα διαχειριστεί τη γυναικεία της φύση… «Τα χρόνια του 
Πανεπιστηµίου ήταν δύσκολα… Δούλευα ως σερβιτόρα για να 
πληρώσω τα δίδακτρα… Υπήρχε µια πολύ µικρή οικονοµική βοήθεια 
και αυτή προερχόµενη από τη µητέρα µου… Ταυτόχρονα, έπρεπε να 
διαβάζω, να είµαι στις παρακολουθήσεις… Έκανα αυτό που ήθελα, 
ναι… Όµως ποτέ, δεν απαρνήθηκα την γυναικεία µου φύση… Η 
µητέρα µου µε δίδαξε και µε βοήθησε να είµαι ανεξάρτητη… 
Παράλληλα όµως, µε δίδαξε και την αξία της οικογένειας… Η 
ανεξαρτητοποίησή µου δεν σήµαινε και την απόρριψη του 
γυναικείου µου ρόλου… Αυτού της συζύγου και µητέρας…». Είναι 
δευτεροετής φοιτήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
«Cornell» της Νέας Υόρκης, όταν γνωρίζει τον σύζυγο της, Ηλία 
Θεοδωρόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην Αµερική σε 
µεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Αρχιτεκτονική. Ένα χρόνο 
αργότερα, µια ακόµη γυναίκα µπαίνει στη ζωή της. Η κόρη της, 
Δήµητρα. 
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Σωτήριος
Τσαγκάρης

Σωτήριος
Τσαγκάρης

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» Αθηνών

Τόπος γέννησης, Αµµόχωστος, Κύπρος, 30 Ιουνίου 1967 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα,  1987 - 1993
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών, 
Ρίο, 1996 - 1999 
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική και Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός», Αθήνα, 1999 - 2002
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα, 
2002
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 
Αθήνα, 2003
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Fellowship, Νοσοκοµείο 
«Baptist Medical Center», Wake Forest University, Winston-Salem, 
ΗΠΑ, 2004 - 2006 
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική», Αθήνα, 
2006 – 2012 
Υπεύθυνος Καρδιοχειρουργικού Τοµέα, Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική», 
Αθήνα, 2012 - σήµερα

Βιογραφικό

Στιγµιότυπα 
από τα χειρουργεία 
της «Ευρωκλινικής»

Ο Σωτήρης 
Τσαγκάρης, 
συνεργάτης 
της «Ευρωκλινικής» 
µε τον 
Σωτήρη Πράπα
στα χρόνια της 
σύντοµης 
συνεργασίας τους

   Στη ζωή µου κατάφερα να απεµπλακώ από την ασφάλεια που 
δηµιουργούν οι βεβαιότητες... Άλλωστε, οι βεβαιότητες δεν 
υπήρξαν ποτέ σύµµαχοι στην πορεία αυτής της γυναίκας, που 
τώρα µητέρα και η ίδια, καλείται εκ νέου να προσδιοριστεί. Αυτή 
τη φορά, ως επαγγελµατίας. Σύµµαχος υπάρχει. Και δεν είναι 
άλλος, από έναν άνδρα, τον σύζυγό της… «Η γέννηση της κόρης 
µου διαδραµάτισε σπουδαίο ρόλο στην απόφασή µου να γίνω 
Καρδιοχειρουργός… Έχοντας ολοκληρώσει το κεφάλαιο οικογένεια, 
ήµουν πια ελεύθερη να επιλέξω… Η καρδιά, άλλωστε, µε γοήτευε 
πάντα… Μικρό κορίτσι ακόµη, είχα διαβάσει ένα βιβλίο, µε τίτλο «Ο 
άνθρωπος αυτό το θαύµα», που περιέγραφε την καρδιά µε ένα 
µοναδικό τρόπο… Χωρίς όµως την στήριξη του συζύγου µου, δεν θα 
έπαιρνα ποτέ αυτή την απόφαση… Με την παρότρυνσή του, 
ξεκίνησα ειδίκευση στη Χειρουργική… Ο Ηλίας έρχονταν µε τη µικρή 
για να δειπνήσουµε το βράδυ σε ένα εστιατόριο απέναντι από το 
νοσοκοµείο, ώστε να µπορώ να τη βλέπω… Κάποια στιγµή, ένιωσα 
τόσο κουρασµένη, που σκέφτηκα να τα παρατήσω… Του το είπα… 
Θα κάνεις αυτό που θέλεις, µου απάντησε… Αν έλεγε κάτι άλλο, 
ίσως και να µην συνέχιζα…».

   Το 1993,  το µικρό κορίτσι που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, 
µεγάλωσε στην Κέρκυρα και επέστρεψε στον τόπο γέννησής της 
για να συναντηθεί µε την ταυτότητά της, είναι πια ένα 
συγκροτηµένο άτοµο… Μια ξεχωριστή, µοναδική προσωπικότητα… 
Αγάπησε την αλήθεια –κι η αλήθεια την αντάµειψε… Στα 35 της 
χρόνια, εργάζεται στο Μανχάταν, στο «St. Luke 's Hospital», ένα 
από τα µεγαλύτερα σε επισκεψιµότητα ιδιωτικά Καρδιοχειρουργικά 
Νοσηλευτήρια της πόλης. «Για κάποιον που τελείωνε ειδικότητα 
Καρδιοχειρουργικής, το να διενεργεί 350 επεµβάσεις ετησίως, 
φάνταζε αδιανόητο… Εγώ το έζησα… Έµεινα εκεί έξι χρόνια… Από 
το 1999 έως και το 2004, ήµουνα Διευθύντρια Καρδιοχειρουργικής 
Οµάδας στο «New York Hospital», ενώ παράλληλα έλαβα τίτλο 
Επίκουρης Καθηγήτριας Καρδιοχειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστήµιου «Cornell» της Νέας Υόρκης…».  

   Ο κόσµος µας ήταν πάντα ανδροκρατούµενος, όµως κανένας 
από τους λόγους που αναφέρονται ως εξήγηση γι' αυτή την 
πεποίθηση, δεν υπήρξε ποτέ επαρκής… Όσο ανδροκρατούµενος 
και αν υπήρξε ο ελληνικός κόσµος, όσο ανεπαρκείς ή όχι και αν 
υπήρξαν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την πεποίθηση, δεν 
στάθηκαν ποτέ αρκετοί για να αµφισβητήσουν την ώριµη πια 
γυναίκα, που το καλοκαίρι του 2005, αποφασίζει να επιστρέψει µε 
την οικογένειά της στην Ελλάδα, αναλαµβάνοντας θέση 
Διευθύντριας Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Νοσηλευτήριο 
«Ευρωκλινική» Αθηνών και ταυτόχρονα αναλαµβάνοντας το 
«βάρος» που φέρει το γεγονός ότι είναι η µοναδική γυναίκα 
Καρδιοχειρουργός µε δική της οµάδα σήµερα στην χώρα. Μα αυτή 
η γυναίκα, τη µοναδικότητα, την έχει ξαναζήσει. Το 1993, οι 
Η.Π.Α. µετρούσαν 1.500 Καρδιοχειρουργούς, µόλις 30 γυναίκες. 

ηΜια εξ αυτών, ήταν η ίδια. Ήταν η ίδια, που το 1994, έλαβε τη 10  
θέση ανάµεσα στους Καρδιοχειρουργούς που δραστηριοποιούνταν 
στη Νέα Υόρκη, µε σηµείο ανταγωνισµού τη χαµηλότερη 
θνησιµότητα. Ήταν η ίδια, που από το 1990 έως το 2001, είχε 
εκπληρώσει 5.000 Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην αντιµετώπιση βαλβιδοπαθειών και ανευρυσµάτων. 
Είναι η ίδια γυναίκα και σήµερα. «Η σωστή Καρδιοχειρουργική 
επιβάλλει µια σωστή οµάδα… Η έκβαση του χειρουργείου δεν 
εξαρτάται µόνον από το Χειρουργό, αλλά και από τον 
Αναισθησιολόγο και από τον Τεχνικό εξωσωµατικής κυκλοφορίας, 
που έχουν στα χέρια τους τη ζωή του ασθενούς…». Είναι η ίδια 
γυναίκα που διαχειρίζεται τόσο σπουδαία την γυναικεία της φύση. 
«Η αφοσίωση στην επιστήµη είναι η µισή µου ζωή… Η άλλη µισή 
είναι η οικογένεια… Εκτός από τον Ηλία και τη Δήµητρα, την κόρη 
µου, το πρόσωπο του µικρού Βασίλη, του γιού µου, είναι αυτό που 
µε ολοκληρώνει…». Είναι η ίδια γυναίκα που αγάπησε την αλήθεια 
και η αλήθεια την αντάµειψε. «Κανένας ασθενής δεν έχει φύγει από 
το ιατρείο µου αρνούµενος να τον χειρουργήσω, επειδή είµαι 
γυναίκα… Σπάνια δεν θα µπορέσω να δηµιουργήσω τη γέφυρα 
εµπιστοσύνης που αναγκαία πρέπει να συνδέει γιατρό και 
ασθενή...». Είναι η ίδια γυναίκα που θα έκανε ακόµη και τη Simone 
de Beauvoir να δικαιολογήσει γιατί κάποτε έγραψε, «Γυναίκα δεν 
γεννιέσαι, γυναίκα γίνεσαι…». Είναι η Μαρία Αρώνη που έγινε και 
παραµένει µια σπουδαία Γυναίκα. 

Rouen - Γαλλία (2007).
Σεµινάριο για την τοποθέτηση 
αορτικής βαλβίδας
µε τη µέθοδο TAVΙ. 
Στιγµιότυπο από την δεξίωση

Επί του πιεστηρίου:
Η Μ. Αρώνη, απεχώρησε

τον Ιούλιο του 2014
για το «Ιασώ General»

804
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
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Μαρία Αρώνη και Σωτήριος Τσαγκάρης

   «Από µικρή ηλικία, αγωνιζόµουν σε οµάδα Α' Εθνικής κατηγορίας, στο 
ηµι-επαγγελµατικό ποδόσφαιρο... Ποτέ, όµως, η πιθανότητα µιας 
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας στο ποδόσφαιρο δεν υπερκέρασε το πάθος 
για σπουδές… Μεγαλώνοντας λοιπόν και καθώς οι υποχρεώσεις 
αυξάνονταν στο σχολείο, το ποδόσφαιρο στάµατησε… Το µόνο που έµεινε 
–και συνεχίζει να υπάρχει-, είναι η αγάπη για τον αθλητισµό… Φροντίζω να 
κολυµπάω και παίζω τένις, όταν έχω χρόνο, αλλά ταυτόχρονα, λατρεύω και 
τα ταξίδια… Όσο για τη µουσική… Αν λείψει από τη ζωή µου, θα αισθανθώ 
χαµένος…» 

   «Ανήκω σε µια πολυµελή οικογένεια, µε γονείς που φρόντισαν να 
γαλουχήσουν και να µεταδώσουν στα παιδιά τους την σηµασία και αξία της 
µόρφωσης… Ήµασταν πέντε και ήθελαν όλοι µας να σπουδάσουµε και να 
«προκόψουµε» στη ζωή και γι' αυτό µόχθησαν ώστε να τα καταφέρουµε… 
Ως ο µικρότερος, ήµουν αποδέκτης περισσότερης φροντίδας και 
προστασίας από όλους… Όταν, λοιπόν, τους ανακοίνωσα ότι πρόθεσή µου 
είναι να σπουδάσω Ιατρική –µαθητής ακόµη-, ολόκληρη η οικογένεια 
στάθηκε στο πλευρό µου, µε αµέριστη προσοχή… Η εισαγωγή µου στην 
Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήµιο Πατρών χαροποίησε τους πάντες…» 

   «Παρέµεινα στην Πάτρα, µετά την αποφοίτησή µου, για την ειδίκευση στη 
Γενική Χειρουργική… Κατόπιν, µετακινήθηκα στην Αθήνα, στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός» για την ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική και 
Καρδιοχειρουργική… Η απόφασή µου να γίνω Καρδιοχειρουργός, πάρθηκε 
κατά τη διάρκεια των φοιτητικών µου χρόνων, µε µοναδικό κριτήριο τη 
γοητεία που µου ασκούσε η καρδιά, ως µέλος του ανθρώπινου 
οργανισµού…Το 2002, λίγο πριν τη λήψη τίτλου ειδικότητας, συνεργάστηκα 
µε το Νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν», ως βοηθός του Διευθυντή 
Σωτήριου Πράπα… Οφείλω να οµολογήσω ότι θυµάµαι εκείνα τα χρόνια µε 
ιδιαίτερη νοσταλγία… Ως γόνος πολύτεκνης οικογένειας, είχα µάθει στην 
οµαδικότητα και την αρµονική συνύπαρξη… Για µένα, είναι σηµαντικά 
στοιχεία αυτά, ειδικά όταν η εφαρµογή τους σε µια αίθουσα χειρουργείου 
µπορεί να διασφαλίσει ένα καλύτερο αποτέλεσµα για τον ασθενή… Στο εν 
λόγω ίδρυµα, εισέπραξα µια εξαιρετικά αρµονική συνύπαρξη, χωρίς 
«υπερτροφικά εγώ», στα πλαίσια µιας οργανωµένης Κλινικής… Συγγραφή 
εργασιών, συγκροτηµένη χειρουργική στάση… Όλα λειτουργούσαν άψογα…»

   «Εν αναµονή της λήψης τίτλου ειδικότητας, συνεργάστηκα µε τον 
Δηµήτριο Ηλιόπουλο, στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», για 
περίπου ένα χρόνο… Εκεί συνειδητοποίησα πως η περαιτέρω 
µετεκπαίδευση είναι απαραίτητη για έναν Καρδιοχειρουργό που έχει όραµα 
να εξελιχθεί και να προσφέρει το καλύτερο δυνατό για τον ασθενή του… 
Πήρα την απόφαση, λοιπόν, κι έφυγα για την Αµερική, όπου βρέθηκα ως 
Fellow, στο Νοσοκοµείο «Baptist Medical Center» του Wake Forest 
University, για δυο χρόνια… Η επιστροφή µου στην Ελλάδα, το 2006, 
σηµατοδότησε και την απαρχή της συνεργασίας µου µε το Νοσηλευτήριο 
«Ευρωκλινική», αρχικά ως ανεξάρτητος Καρδιοχειρουργός και, από το 
2012, ως Υπεύθυνος Καρδιοχειρουργικού Τοµέα… Παράλληλα, 
συνεργάζοµαι µε την Μαρία Αρώνη, που έχει πολυετή πείρα από την 
άσκηση Καρδιοχειρουργικής στην Αµερική, και έχουµε βρει καλές 
ισορροπίες…» 

   «Αν και λάτρης της οικογενειακής ζωής, απέκτησα τη δική µου οικογένεια, 
µόλις πριν από µερικά χρόνια… Σήµερα είµαι πατέρας δυο µικρών αγοριών, 
αν και θα επιθυµούσα µια πολυµελέστερη οικογένεια, σαν εκείνη που 
µεγάλωσα… Δυστυχώς, οι υποχρεώσεις και η φύση της εργασίας δεν 
επιτρέπει κάτι τέτοιο, καθώς οι ευθύνες επωµίζονται στη σύζυγο… Ωστόσο, 
θεωρώ πως το να γίνει κανείς γονιός σε µεγάλη ηλικία, ενέχει το 
πλεονέκτηµα της ωριµότητας, που δίνει τη δυνατότητα στο να βιωθεί 
ουσιαστικότερα τόσο η πατρότητα όσο και η εξέλιξη του παιδιού…»
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Σωτήριος
Τσαγκάρης

Σωτήριος
Τσαγκάρης

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» Αθηνών

Τόπος γέννησης, Αµµόχωστος, Κύπρος, 30 Ιουνίου 1967 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα,  1987 - 1993
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών, 
Ρίο, 1996 - 1999 
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική και Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός», Αθήνα, 1999 - 2002
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα, 
2002
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 
Αθήνα, 2003
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Fellowship, Νοσοκοµείο 
«Baptist Medical Center», Wake Forest University, Winston-Salem, 
ΗΠΑ, 2004 - 2006 
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική», Αθήνα, 
2006 – 2012 
Υπεύθυνος Καρδιοχειρουργικού Τοµέα, Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική», 
Αθήνα, 2012 - σήµερα

Βιογραφικό

Στιγµιότυπα 
από τα χειρουργεία 
της «Ευρωκλινικής»

Ο Σωτήρης 
Τσαγκάρης, 
συνεργάτης 
της «Ευρωκλινικής» 
µε τον 
Σωτήρη Πράπα
στα χρόνια της 
σύντοµης 
συνεργασίας τους

   Στη ζωή µου κατάφερα να απεµπλακώ από την ασφάλεια που 
δηµιουργούν οι βεβαιότητες... Άλλωστε, οι βεβαιότητες δεν 
υπήρξαν ποτέ σύµµαχοι στην πορεία αυτής της γυναίκας, που 
τώρα µητέρα και η ίδια, καλείται εκ νέου να προσδιοριστεί. Αυτή 
τη φορά, ως επαγγελµατίας. Σύµµαχος υπάρχει. Και δεν είναι 
άλλος, από έναν άνδρα, τον σύζυγό της… «Η γέννηση της κόρης 
µου διαδραµάτισε σπουδαίο ρόλο στην απόφασή µου να γίνω 
Καρδιοχειρουργός… Έχοντας ολοκληρώσει το κεφάλαιο οικογένεια, 
ήµουν πια ελεύθερη να επιλέξω… Η καρδιά, άλλωστε, µε γοήτευε 
πάντα… Μικρό κορίτσι ακόµη, είχα διαβάσει ένα βιβλίο, µε τίτλο «Ο 
άνθρωπος αυτό το θαύµα», που περιέγραφε την καρδιά µε ένα 
µοναδικό τρόπο… Χωρίς όµως την στήριξη του συζύγου µου, δεν θα 
έπαιρνα ποτέ αυτή την απόφαση… Με την παρότρυνσή του, 
ξεκίνησα ειδίκευση στη Χειρουργική… Ο Ηλίας έρχονταν µε τη µικρή 
για να δειπνήσουµε το βράδυ σε ένα εστιατόριο απέναντι από το 
νοσοκοµείο, ώστε να µπορώ να τη βλέπω… Κάποια στιγµή, ένιωσα 
τόσο κουρασµένη, που σκέφτηκα να τα παρατήσω… Του το είπα… 
Θα κάνεις αυτό που θέλεις, µου απάντησε… Αν έλεγε κάτι άλλο, 
ίσως και να µην συνέχιζα…».

   Το 1993,  το µικρό κορίτσι που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, 
µεγάλωσε στην Κέρκυρα και επέστρεψε στον τόπο γέννησής της 
για να συναντηθεί µε την ταυτότητά της, είναι πια ένα 
συγκροτηµένο άτοµο… Μια ξεχωριστή, µοναδική προσωπικότητα… 
Αγάπησε την αλήθεια –κι η αλήθεια την αντάµειψε… Στα 35 της 
χρόνια, εργάζεται στο Μανχάταν, στο «St. Luke 's Hospital», ένα 
από τα µεγαλύτερα σε επισκεψιµότητα ιδιωτικά Καρδιοχειρουργικά 
Νοσηλευτήρια της πόλης. «Για κάποιον που τελείωνε ειδικότητα 
Καρδιοχειρουργικής, το να διενεργεί 350 επεµβάσεις ετησίως, 
φάνταζε αδιανόητο… Εγώ το έζησα… Έµεινα εκεί έξι χρόνια… Από 
το 1999 έως και το 2004, ήµουνα Διευθύντρια Καρδιοχειρουργικής 
Οµάδας στο «New York Hospital», ενώ παράλληλα έλαβα τίτλο 
Επίκουρης Καθηγήτριας Καρδιοχειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστήµιου «Cornell» της Νέας Υόρκης…».  

   Ο κόσµος µας ήταν πάντα ανδροκρατούµενος, όµως κανένας 
από τους λόγους που αναφέρονται ως εξήγηση γι' αυτή την 
πεποίθηση, δεν υπήρξε ποτέ επαρκής… Όσο ανδροκρατούµενος 
και αν υπήρξε ο ελληνικός κόσµος, όσο ανεπαρκείς ή όχι και αν 
υπήρξαν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την πεποίθηση, δεν 
στάθηκαν ποτέ αρκετοί για να αµφισβητήσουν την ώριµη πια 
γυναίκα, που το καλοκαίρι του 2005, αποφασίζει να επιστρέψει µε 
την οικογένειά της στην Ελλάδα, αναλαµβάνοντας θέση 
Διευθύντριας Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Νοσηλευτήριο 
«Ευρωκλινική» Αθηνών και ταυτόχρονα αναλαµβάνοντας το 
«βάρος» που φέρει το γεγονός ότι είναι η µοναδική γυναίκα 
Καρδιοχειρουργός µε δική της οµάδα σήµερα στην χώρα. Μα αυτή 
η γυναίκα, τη µοναδικότητα, την έχει ξαναζήσει. Το 1993, οι 
Η.Π.Α. µετρούσαν 1.500 Καρδιοχειρουργούς, µόλις 30 γυναίκες. 

ηΜια εξ αυτών, ήταν η ίδια. Ήταν η ίδια, που το 1994, έλαβε τη 10  
θέση ανάµεσα στους Καρδιοχειρουργούς που δραστηριοποιούνταν 
στη Νέα Υόρκη, µε σηµείο ανταγωνισµού τη χαµηλότερη 
θνησιµότητα. Ήταν η ίδια, που από το 1990 έως το 2001, είχε 
εκπληρώσει 5.000 Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην αντιµετώπιση βαλβιδοπαθειών και ανευρυσµάτων. 
Είναι η ίδια γυναίκα και σήµερα. «Η σωστή Καρδιοχειρουργική 
επιβάλλει µια σωστή οµάδα… Η έκβαση του χειρουργείου δεν 
εξαρτάται µόνον από το Χειρουργό, αλλά και από τον 
Αναισθησιολόγο και από τον Τεχνικό εξωσωµατικής κυκλοφορίας, 
που έχουν στα χέρια τους τη ζωή του ασθενούς…». Είναι η ίδια 
γυναίκα που διαχειρίζεται τόσο σπουδαία την γυναικεία της φύση. 
«Η αφοσίωση στην επιστήµη είναι η µισή µου ζωή… Η άλλη µισή 
είναι η οικογένεια… Εκτός από τον Ηλία και τη Δήµητρα, την κόρη 
µου, το πρόσωπο του µικρού Βασίλη, του γιού µου, είναι αυτό που 
µε ολοκληρώνει…». Είναι η ίδια γυναίκα που αγάπησε την αλήθεια 
και η αλήθεια την αντάµειψε. «Κανένας ασθενής δεν έχει φύγει από 
το ιατρείο µου αρνούµενος να τον χειρουργήσω, επειδή είµαι 
γυναίκα… Σπάνια δεν θα µπορέσω να δηµιουργήσω τη γέφυρα 
εµπιστοσύνης που αναγκαία πρέπει να συνδέει γιατρό και 
ασθενή...». Είναι η ίδια γυναίκα που θα έκανε ακόµη και τη Simone 
de Beauvoir να δικαιολογήσει γιατί κάποτε έγραψε, «Γυναίκα δεν 
γεννιέσαι, γυναίκα γίνεσαι…». Είναι η Μαρία Αρώνη που έγινε και 
παραµένει µια σπουδαία Γυναίκα. 

Rouen - Γαλλία (2007).
Σεµινάριο για την τοποθέτηση 
αορτικής βαλβίδας
µε τη µέθοδο TAVΙ. 
Στιγµιότυπο από την δεξίωση

Επί του πιεστηρίου:
Η Μ. Αρώνη, απεχώρησε

τον Ιούλιο του 2014
για το «Ιασώ General»
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2001-2013Έβδοµη Περίοδος, της «απογείωσης» 2001 - 2013

Μαρία Αρώνη και Σωτήριος Τσαγκάρης

   «Από µικρή ηλικία, αγωνιζόµουν σε οµάδα Α' Εθνικής κατηγορίας, στο 
ηµι-επαγγελµατικό ποδόσφαιρο... Ποτέ, όµως, η πιθανότητα µιας 
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας στο ποδόσφαιρο δεν υπερκέρασε το πάθος 
για σπουδές… Μεγαλώνοντας λοιπόν και καθώς οι υποχρεώσεις 
αυξάνονταν στο σχολείο, το ποδόσφαιρο στάµατησε… Το µόνο που έµεινε 
–και συνεχίζει να υπάρχει-, είναι η αγάπη για τον αθλητισµό… Φροντίζω να 
κολυµπάω και παίζω τένις, όταν έχω χρόνο, αλλά ταυτόχρονα, λατρεύω και 
τα ταξίδια… Όσο για τη µουσική… Αν λείψει από τη ζωή µου, θα αισθανθώ 
χαµένος…» 

   «Ανήκω σε µια πολυµελή οικογένεια, µε γονείς που φρόντισαν να 
γαλουχήσουν και να µεταδώσουν στα παιδιά τους την σηµασία και αξία της 
µόρφωσης… Ήµασταν πέντε και ήθελαν όλοι µας να σπουδάσουµε και να 
«προκόψουµε» στη ζωή και γι' αυτό µόχθησαν ώστε να τα καταφέρουµε… 
Ως ο µικρότερος, ήµουν αποδέκτης περισσότερης φροντίδας και 
προστασίας από όλους… Όταν, λοιπόν, τους ανακοίνωσα ότι πρόθεσή µου 
είναι να σπουδάσω Ιατρική –µαθητής ακόµη-, ολόκληρη η οικογένεια 
στάθηκε στο πλευρό µου, µε αµέριστη προσοχή… Η εισαγωγή µου στην 
Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήµιο Πατρών χαροποίησε τους πάντες…» 

   «Παρέµεινα στην Πάτρα, µετά την αποφοίτησή µου, για την ειδίκευση στη 
Γενική Χειρουργική… Κατόπιν, µετακινήθηκα στην Αθήνα, στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός» για την ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική και 
Καρδιοχειρουργική… Η απόφασή µου να γίνω Καρδιοχειρουργός, πάρθηκε 
κατά τη διάρκεια των φοιτητικών µου χρόνων, µε µοναδικό κριτήριο τη 
γοητεία που µου ασκούσε η καρδιά, ως µέλος του ανθρώπινου 
οργανισµού…Το 2002, λίγο πριν τη λήψη τίτλου ειδικότητας, συνεργάστηκα 
µε το Νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν», ως βοηθός του Διευθυντή 
Σωτήριου Πράπα… Οφείλω να οµολογήσω ότι θυµάµαι εκείνα τα χρόνια µε 
ιδιαίτερη νοσταλγία… Ως γόνος πολύτεκνης οικογένειας, είχα µάθει στην 
οµαδικότητα και την αρµονική συνύπαρξη… Για µένα, είναι σηµαντικά 
στοιχεία αυτά, ειδικά όταν η εφαρµογή τους σε µια αίθουσα χειρουργείου 
µπορεί να διασφαλίσει ένα καλύτερο αποτέλεσµα για τον ασθενή… Στο εν 
λόγω ίδρυµα, εισέπραξα µια εξαιρετικά αρµονική συνύπαρξη, χωρίς 
«υπερτροφικά εγώ», στα πλαίσια µιας οργανωµένης Κλινικής… Συγγραφή 
εργασιών, συγκροτηµένη χειρουργική στάση… Όλα λειτουργούσαν άψογα…»

   «Εν αναµονή της λήψης τίτλου ειδικότητας, συνεργάστηκα µε τον 
Δηµήτριο Ηλιόπουλο, στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», για 
περίπου ένα χρόνο… Εκεί συνειδητοποίησα πως η περαιτέρω 
µετεκπαίδευση είναι απαραίτητη για έναν Καρδιοχειρουργό που έχει όραµα 
να εξελιχθεί και να προσφέρει το καλύτερο δυνατό για τον ασθενή του… 
Πήρα την απόφαση, λοιπόν, κι έφυγα για την Αµερική, όπου βρέθηκα ως 
Fellow, στο Νοσοκοµείο «Baptist Medical Center» του Wake Forest 
University, για δυο χρόνια… Η επιστροφή µου στην Ελλάδα, το 2006, 
σηµατοδότησε και την απαρχή της συνεργασίας µου µε το Νοσηλευτήριο 
«Ευρωκλινική», αρχικά ως ανεξάρτητος Καρδιοχειρουργός και, από το 
2012, ως Υπεύθυνος Καρδιοχειρουργικού Τοµέα… Παράλληλα, 
συνεργάζοµαι µε την Μαρία Αρώνη, που έχει πολυετή πείρα από την 
άσκηση Καρδιοχειρουργικής στην Αµερική, και έχουµε βρει καλές 
ισορροπίες…» 

   «Αν και λάτρης της οικογενειακής ζωής, απέκτησα τη δική µου οικογένεια, 
µόλις πριν από µερικά χρόνια… Σήµερα είµαι πατέρας δυο µικρών αγοριών, 
αν και θα επιθυµούσα µια πολυµελέστερη οικογένεια, σαν εκείνη που 
µεγάλωσα… Δυστυχώς, οι υποχρεώσεις και η φύση της εργασίας δεν 
επιτρέπει κάτι τέτοιο, καθώς οι ευθύνες επωµίζονται στη σύζυγο… Ωστόσο, 
θεωρώ πως το να γίνει κανείς γονιός σε µεγάλη ηλικία, ενέχει το 
πλεονέκτηµα της ωριµότητας, που δίνει τη δυνατότητα στο να βιωθεί 
ουσιαστικότερα τόσο η πατρότητα όσο και η εξέλιξη του παιδιού…»
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   «Πέρασα τα παιδικά µου χρόνια σε ένα υπέροχο νησί της Ελλάδας, 
τη Χίο, και κρατώ σπουδαίες αναµνήσεις από τότε, που µε 
συντροφεύουν για µια ζωή… Όταν ήµουν δέκα χρονών, 
µετακοµίσαµε µε τους γονείς µου στην Αθήνα, για επαγγελµατικούς 
λόγους… Στην Ιατρική, βρέθηκα χωρίς ουσιαστικά να γνωρίζω κι 
εγώ το γιατί… Ενώ ως µαθητής του Γυµνασίου, είχα αποφασίσει να 
ακολουθήσω θεωρητική κατεύθυνση, ξαφνικά, στην πρώτη τάξη του 
Λυκείου, έκανα µια απότοµη στροφή, εντυπωσιάζοντας την 
οικογένεια και τους καθηγητές µου… Ήταν, όµως, µια καθαρά 
συνειδητή απόφασή και για το λόγο αυτό επέτυχα στις εξετάσεις, 
καταφέρνοντας να εισαχθώ στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, από 
όπου και αποφοίτησα…»

   «Ως ειδικευόµενος στη Γενική Χειρουργική, στο Νοσοκοµείο της 
Αλεξανδρούπολης –όπου και ολοκλήρωσα τη Διδακτορική Διατριβή 
µου-, έτυχε να διαβάσω µια συνέντευξη του αείµνηστου Δηµήτρη 
Μπουλαφέντη, ο οποίος επισκεπτόµενος την Ελλάδα, παρουσίαζε τα 
επιτεύγµατα της Καρδιοχειρουργικής παγκοσµίως… Τα λόγια του 
ήταν αρκετά για να αποτελέσουν κίνητρο… Η Καρδιοχειρουργική και 
ο ίδιος µε είχαν εµπνεύσει, έχοντας ουσιαστικά ορίσει και το 
επαγγελµατικό µου µέλλον…»   

Τόπος γέννησης, Χίος, 24 Μαϊου 1963 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη, 1981 - 1987
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοσοκοµείο 
Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, 1988 - 1991
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», 
Αθήνα, 1992 - 1993
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «St. Thomas», 
Λονδίνο, Αγγλία, 1995 - 1996
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Cardiothoracic 
Center», Λίβερπουλ, Αγγλία, 1996 - 1997
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο 
«St. George's University Hospital», Λονδίνο, Αγγλία, 1999 - 2000 
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο 
«South West Cardiothoracic Centre», Plymouth, Αγγλία, 2000
Λέκτορας Καρδιοχειρουργικής µε εξέλιξη σε Επίκουρο Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη, 2000 - 2009 
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική», 
Αθήνα, 2009 - σήµερα

Παναγιώτης
Αρτεµίου

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» Αθηνών 

Παναγιώτης
Αρτεµίου

   «Γεννήθηκα και µεγάλωσα στη Λευκωσία της Κύπρου… Σε µια εποχή που 
οι δυσκολίες δεν έλειπαν… Υπάρχουν πράγµατα που θα µείνουν για πάντα 
χαραγµένα στη µνήµη…»

   «Ήθελα να γίνω γιατρός… Ήταν µια ξεκάθαρη απόφαση… Για αυτό και 
αποφάσισα από νωρίς τις επόµενες κινήσεις µου… Ξεκίνησα µαθήµατα 
εκµάθησης γλώσσας το 1988 και ένα χρόνο αργότερα, ήµουν πια 
πρωτοετής φοιτητής στο «Comenius University» της Μπρατισλάβα…»
 
   «Επέστρεψα στην Κύπρο για την υποχρεωτική στράτευση και εγγραφή 
στους καταλόγους της χώρας… Ήταν για λίγο και γνώριζα πως θα φύγω και 
πάλι…»

   «Βρέθηκα στο Ισραήλ, χωρίς δεύτερη σκέψη… Ξεκίνησα ειδίκευση στην 
Καρδιοχειρουργική και παράλληλα έκανα µαθήµατα εκµάθησης της 
εβραϊκής γλώσσας… Πίστευα πως µπορεί να µείνω εκεί για µια ζωή…»    

   «Η επιστροφή µου στη Σλοβακία συνδέεται µε την απόφασή µου να δώσω 
εξετάσεις ειδίκευσης στη Γενική Χειρουργική και να λάβω άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος, ώστε να µπορώ –αν το θελήσω- να εργαστώ ως 
Χειρουργός… Ολοκλήρωσα τις εξετάσεις, όµως προτίµησα να φύγω…»

   «Στο Ισραήλ, ολοκήρωσα και την ειδίκευσή µου στην Καρδιοχειρουργική… 
Όµως, επέλεξα να έρθω στην Ελλάδα… Το 2005, ξεκίνησα το Διδακτορικό 
µου στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» της Θεσσαλονίκης, µε το οποίο ασχολούµαι 
µέχρι και σήµερα… Η ενασχόλησή µου µε τη διατριβή µου, µε έφερε σε 
επαφή µε το Νικόλαο Χαροκόπο, έναν άνθρωπο σηµαντικό για µένα, καθώς 
έκτοτε συνεργαζόµαστε έξοχα…» 

   «Είµαι έτοιµος να δηµιουργήσω τη δική µου οικογένεια… Ελπίζω να 
καταφέρω να ανταποκριθώ… Η Καρδιοχειρουργική είναι δύσκολη 
ειδικότητα… Απαιτεί αφοσίωση… Έχω παραδείγµατα συναδέλφων των 
οποίων οι οικογένειες επηρεάστηκαν από τις υπερβολικές υποχρεώσεις… 
Πιστεύω πως είναι σηµαντικό να προσπαθείς να βρίσκεις χρόνο για την 
οικογένεια… Χρειάζεται πρόγραµµα, ώστε η οικογένεια να είναι µέσα στις 
προτεραιότητες και όχι δευτερεύουσα υποχρέωση… Όσο ζούσα στην 
Κύπρο, αγωνιζόµουν επαγγελµατικά ως κολυµβητής… Η κολύµβηση έγινε 
πια δευτερεύον χόµπυ… Αυτό που κρατώ, από τότε ακόµη, είναι µια 
απίστευτη συλλογή γραµµατοσήµων… Από το 1974 έως σήµερα, είµαι 
κάτοχος όλων των εκδοθέντων σειρών… Τα γραµµατόσηµα λένε µόνα τους 
µια ιστορία… Αποτυπώνουν γεγονότα και στιγµιότυπα… Με συναρπάζει 
αυτό…» 

Ιατρική Σχολή Μπρατισλάβα, Σλοβακία, 1989 - 1995
Στρατιωτική θητεία, Κύπρος, 1995 - 1996
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο …, Ισραήλ, 1996 - 1997
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Μπρατισλάβα, Σλοβακία, 1997 - 1999
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο…, Ισραήλ, 1999 - 2005
Συνεργασία µε το Νοσηλευτήριο «Κυανούς Σταυρός», Θεσσαλονίκη, 
Οµάδα Νικόλαου Χαροκόπου, 2007 - 2009
Συνεργασία µε το Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική», Οµάδα Νικόλαου 
Χαροκόπου, 2010 - σήµερα 

Βιογραφικό

Ο Νικόλαος Χαροκόπος, 
συνεργάτης της «Ευρωκλινικής» από το 2009. 

Στο στιγµιότυπο ως µέλος της οµάδας του «ΑΧΕΠΑ»

«Δεν πίστεψα ποτέ ότι η Καρδιοχειρουργική 
είναι one man show… 
Είναι µια ολόκληρη οµάδα που πρέπει να κινείται 
συντονισµένα...»

«Η εκπαίδευση είναι θέµα χηµείας… 
Πρέπει η γνώση να προσφέρεται στον δέκτη 
µε τρόπο που να µπορεί να την αφοµοιώσει… 
Διαφορετικά, ο ρόλος του δασκάλου καταργείται…»

   «Ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στην Καρδιοχειρουργική στο 
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» της Αθήνας… Συνειδητοποιώντας τις 
αδυναµίες και ελλείψεις του Ελληνικού συστήµατος, αλλά και 
επηρεαζόµενος από συναδέλφους οι οποίοι είχαν ειδικευθεί στο 
εξωτερικό, αποφάσισα να φύγω κι εγώ, σε µια προσπάθεια να 
συγκροτηθώ χειρουργικά από άποψη κατάρτισης και εµπειρίας… 
Βρεθήκαµε µε την οικογένειά µου αρχικά στο Λονδίνο, όπου 
ξεκίνησα στο Νοσοκοµείο «St. Thomas» και αργότερα µετακινηθήκα 
στο Νοσοκοµείο «Cardiothoracic Centre» του Λίβερπουλ… 
Επέστρεψα στην Ελλάδα, έλαβα τίτλο ειδικότητας και συνέχισα στην 
Αγγλία, µετεκπαιδευόµενος στις µεταµοσχεύσεις καρδιάς, στα 
Νοσοκοµεία «St. George's University Hospital» στο Λονδίνο και 
«South West Cardiothoracic Centre» στο Plymouth…»

   «Η απόφαση για επιστροφή στην Ελλάδα πάρθηκε κατόπιν πίεσης 
που άσκησαν τα παιδιά µου και η συζυγός µου, η οποία –αν και 
Γιατρός και η ίδια- άφησε πίσω την καριέρα της για να υποστηρίξει 
τη δική µου… Το 2000, κατέλαβα θέση Λέκτορα στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, όπου και 
παρέµεινα για εννέα χρόνια, εξελισσόµενος σε Επίκουρο Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής… Το 2007, βρέθηκα για ένα εξάµηνο σε ένα 
µετεκπαιδευτικό πρόγραµµα στο Βέλγιο, δίπλα στον Gebrine El 
Khoury, µε θέµα την πλαστική επί των βαλβίδων… Δυο χρόνια 
αργότερα πια, ήρθα στην Αθήνα, να δοκιµαστώ στον ιδιωτικό τοµέα, 
συνεργαζόµενος αρχικά µε το Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» στο 
οποίο παρέµεινα για µερικούς µόνο µήνες…»  

   «Ένιωσα από την πρώτη στιγµή πως η συνεργασία µου µε το 
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» θα είναι εποικοδοµητική και δεν 
διαψεύστηκα… Είµαι απόλυτα ικανοποιηµένος από τις συνθήκες 
λειτουργίας –που ακολουθούν πρωτόκολλα εξωτερικού- και πάνω 
απ' όλα από την οµάδα µου, στην οποία οφείλω µεγάλο µερίδιο από 
κάθε επιτυχία που έχουµε… Δεν πίστεψα ποτέ ότι η 
Καρδιοχειρουργική είναι one man show… Είναι µια ολόκληρη οµάδα 
που πρέπει να κινείται συντονισµένα και σωστά για να µπορέσει να 
φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο που λέγεται Καρδιοχειρουργική 
επέµβαση… Οι συνάδελφοί µου δεν είναι απλά βοηθοί µου, είναι 
κοµµάτι του εαυτού µου…»

   «Πάντα πίστευα πως η γνώση, όσο απλή είναι, τόσο δύσκολα 
προσφέρεται… Πρέπει να την κυνηγήσεις, πρέπει να βγεις έξω και 
να παλέψεις για να φτάσεις σε ένα επίπεδο επιστηµονικής και 
τεχνικής γνώσης, ώστε να καταφέρεις να ασκείς µε αξιοπρέπεια και 
αυτοσεβασµό τη χειρουργική σου… Ως «δάσκαλος», φρόντιζα και 
φροντίζω να «διαβάζω» την ανάγκη του νεότερου συναδέλφου που 
έχω απέναντί µου… Η εκπαίδευση είναι θέµα χηµείας… Πρέπει η 
γνώση να προσφέρεται στον δέκτη µε τρόπο που να µπορεί να την 
αφοµοιώσει… Διαφορετικά, ο ρόλος του δασκάλου καταργείται…»

   «Χωρίς την υποµονή και συµπαράσταση της οικογένειάς µου, δεν 
ξέρω αν θα έφτανα ποτέ µέχρι εδώ… Οφείλω πολλά στη σύζυγό 
µου, µε την οποία ξεκινήσαµε µαζί, ονειρευτήκαµε µαζί… Το 
µεγαλύτερο δώρο που µου χάρισε, τα δυο µας παιδιά, είναι σήµερα 
φοιτητές της Ιατρικής -ο γιος µου στο Πανεπιστήµιο «Yale» και η 
κόρη µου στο Πανεπιστήµιο Πατρών… Είµαι περήφανος πατέρας και 
τα παιδιά µου είναι η µεγαλύτερή µου επιτυχία σε αυτή τη ζωή...» 
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   «Πέρασα τα παιδικά µου χρόνια σε ένα υπέροχο νησί της Ελλάδας, 
τη Χίο, και κρατώ σπουδαίες αναµνήσεις από τότε, που µε 
συντροφεύουν για µια ζωή… Όταν ήµουν δέκα χρονών, 
µετακοµίσαµε µε τους γονείς µου στην Αθήνα, για επαγγελµατικούς 
λόγους… Στην Ιατρική, βρέθηκα χωρίς ουσιαστικά να γνωρίζω κι 
εγώ το γιατί… Ενώ ως µαθητής του Γυµνασίου, είχα αποφασίσει να 
ακολουθήσω θεωρητική κατεύθυνση, ξαφνικά, στην πρώτη τάξη του 
Λυκείου, έκανα µια απότοµη στροφή, εντυπωσιάζοντας την 
οικογένεια και τους καθηγητές µου… Ήταν, όµως, µια καθαρά 
συνειδητή απόφασή και για το λόγο αυτό επέτυχα στις εξετάσεις, 
καταφέρνοντας να εισαχθώ στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, από 
όπου και αποφοίτησα…»

   «Ως ειδικευόµενος στη Γενική Χειρουργική, στο Νοσοκοµείο της 
Αλεξανδρούπολης –όπου και ολοκλήρωσα τη Διδακτορική Διατριβή 
µου-, έτυχε να διαβάσω µια συνέντευξη του αείµνηστου Δηµήτρη 
Μπουλαφέντη, ο οποίος επισκεπτόµενος την Ελλάδα, παρουσίαζε τα 
επιτεύγµατα της Καρδιοχειρουργικής παγκοσµίως… Τα λόγια του 
ήταν αρκετά για να αποτελέσουν κίνητρο… Η Καρδιοχειρουργική και 
ο ίδιος µε είχαν εµπνεύσει, έχοντας ουσιαστικά ορίσει και το 
επαγγελµατικό µου µέλλον…»   

Τόπος γέννησης, Χίος, 24 Μαϊου 1963 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη, 1981 - 1987
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοσοκοµείο 
Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, 1988 - 1991
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», 
Αθήνα, 1992 - 1993
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «St. Thomas», 
Λονδίνο, Αγγλία, 1995 - 1996
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Cardiothoracic 
Center», Λίβερπουλ, Αγγλία, 1996 - 1997
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο 
«St. George's University Hospital», Λονδίνο, Αγγλία, 1999 - 2000 
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο 
«South West Cardiothoracic Centre», Plymouth, Αγγλία, 2000
Λέκτορας Καρδιοχειρουργικής µε εξέλιξη σε Επίκουρο Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη, 2000 - 2009 
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική», 
Αθήνα, 2009 - σήµερα

Παναγιώτης
Αρτεµίου

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» Αθηνών 

Παναγιώτης
Αρτεµίου

   «Γεννήθηκα και µεγάλωσα στη Λευκωσία της Κύπρου… Σε µια εποχή που 
οι δυσκολίες δεν έλειπαν… Υπάρχουν πράγµατα που θα µείνουν για πάντα 
χαραγµένα στη µνήµη…»

   «Ήθελα να γίνω γιατρός… Ήταν µια ξεκάθαρη απόφαση… Για αυτό και 
αποφάσισα από νωρίς τις επόµενες κινήσεις µου… Ξεκίνησα µαθήµατα 
εκµάθησης γλώσσας το 1988 και ένα χρόνο αργότερα, ήµουν πια 
πρωτοετής φοιτητής στο «Comenius University» της Μπρατισλάβα…»
 
   «Επέστρεψα στην Κύπρο για την υποχρεωτική στράτευση και εγγραφή 
στους καταλόγους της χώρας… Ήταν για λίγο και γνώριζα πως θα φύγω και 
πάλι…»

   «Βρέθηκα στο Ισραήλ, χωρίς δεύτερη σκέψη… Ξεκίνησα ειδίκευση στην 
Καρδιοχειρουργική και παράλληλα έκανα µαθήµατα εκµάθησης της 
εβραϊκής γλώσσας… Πίστευα πως µπορεί να µείνω εκεί για µια ζωή…»    

   «Η επιστροφή µου στη Σλοβακία συνδέεται µε την απόφασή µου να δώσω 
εξετάσεις ειδίκευσης στη Γενική Χειρουργική και να λάβω άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος, ώστε να µπορώ –αν το θελήσω- να εργαστώ ως 
Χειρουργός… Ολοκλήρωσα τις εξετάσεις, όµως προτίµησα να φύγω…»

   «Στο Ισραήλ, ολοκήρωσα και την ειδίκευσή µου στην Καρδιοχειρουργική… 
Όµως, επέλεξα να έρθω στην Ελλάδα… Το 2005, ξεκίνησα το Διδακτορικό 
µου στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» της Θεσσαλονίκης, µε το οποίο ασχολούµαι 
µέχρι και σήµερα… Η ενασχόλησή µου µε τη διατριβή µου, µε έφερε σε 
επαφή µε το Νικόλαο Χαροκόπο, έναν άνθρωπο σηµαντικό για µένα, καθώς 
έκτοτε συνεργαζόµαστε έξοχα…» 

   «Είµαι έτοιµος να δηµιουργήσω τη δική µου οικογένεια… Ελπίζω να 
καταφέρω να ανταποκριθώ… Η Καρδιοχειρουργική είναι δύσκολη 
ειδικότητα… Απαιτεί αφοσίωση… Έχω παραδείγµατα συναδέλφων των 
οποίων οι οικογένειες επηρεάστηκαν από τις υπερβολικές υποχρεώσεις… 
Πιστεύω πως είναι σηµαντικό να προσπαθείς να βρίσκεις χρόνο για την 
οικογένεια… Χρειάζεται πρόγραµµα, ώστε η οικογένεια να είναι µέσα στις 
προτεραιότητες και όχι δευτερεύουσα υποχρέωση… Όσο ζούσα στην 
Κύπρο, αγωνιζόµουν επαγγελµατικά ως κολυµβητής… Η κολύµβηση έγινε 
πια δευτερεύον χόµπυ… Αυτό που κρατώ, από τότε ακόµη, είναι µια 
απίστευτη συλλογή γραµµατοσήµων… Από το 1974 έως σήµερα, είµαι 
κάτοχος όλων των εκδοθέντων σειρών… Τα γραµµατόσηµα λένε µόνα τους 
µια ιστορία… Αποτυπώνουν γεγονότα και στιγµιότυπα… Με συναρπάζει 
αυτό…» 

Ιατρική Σχολή Μπρατισλάβα, Σλοβακία, 1989 - 1995
Στρατιωτική θητεία, Κύπρος, 1995 - 1996
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο …, Ισραήλ, 1996 - 1997
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Μπρατισλάβα, Σλοβακία, 1997 - 1999
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο…, Ισραήλ, 1999 - 2005
Συνεργασία µε το Νοσηλευτήριο «Κυανούς Σταυρός», Θεσσαλονίκη, 
Οµάδα Νικόλαου Χαροκόπου, 2007 - 2009
Συνεργασία µε το Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική», Οµάδα Νικόλαου 
Χαροκόπου, 2010 - σήµερα 

Βιογραφικό

Ο Νικόλαος Χαροκόπος, 
συνεργάτης της «Ευρωκλινικής» από το 2009. 

Στο στιγµιότυπο ως µέλος της οµάδας του «ΑΧΕΠΑ»

«Δεν πίστεψα ποτέ ότι η Καρδιοχειρουργική 
είναι one man show… 
Είναι µια ολόκληρη οµάδα που πρέπει να κινείται 
συντονισµένα...»

«Η εκπαίδευση είναι θέµα χηµείας… 
Πρέπει η γνώση να προσφέρεται στον δέκτη 
µε τρόπο που να µπορεί να την αφοµοιώσει… 
Διαφορετικά, ο ρόλος του δασκάλου καταργείται…»

   «Ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στην Καρδιοχειρουργική στο 
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» της Αθήνας… Συνειδητοποιώντας τις 
αδυναµίες και ελλείψεις του Ελληνικού συστήµατος, αλλά και 
επηρεαζόµενος από συναδέλφους οι οποίοι είχαν ειδικευθεί στο 
εξωτερικό, αποφάσισα να φύγω κι εγώ, σε µια προσπάθεια να 
συγκροτηθώ χειρουργικά από άποψη κατάρτισης και εµπειρίας… 
Βρεθήκαµε µε την οικογένειά µου αρχικά στο Λονδίνο, όπου 
ξεκίνησα στο Νοσοκοµείο «St. Thomas» και αργότερα µετακινηθήκα 
στο Νοσοκοµείο «Cardiothoracic Centre» του Λίβερπουλ… 
Επέστρεψα στην Ελλάδα, έλαβα τίτλο ειδικότητας και συνέχισα στην 
Αγγλία, µετεκπαιδευόµενος στις µεταµοσχεύσεις καρδιάς, στα 
Νοσοκοµεία «St. George's University Hospital» στο Λονδίνο και 
«South West Cardiothoracic Centre» στο Plymouth…»

   «Η απόφαση για επιστροφή στην Ελλάδα πάρθηκε κατόπιν πίεσης 
που άσκησαν τα παιδιά µου και η συζυγός µου, η οποία –αν και 
Γιατρός και η ίδια- άφησε πίσω την καριέρα της για να υποστηρίξει 
τη δική µου… Το 2000, κατέλαβα θέση Λέκτορα στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, όπου και 
παρέµεινα για εννέα χρόνια, εξελισσόµενος σε Επίκουρο Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής… Το 2007, βρέθηκα για ένα εξάµηνο σε ένα 
µετεκπαιδευτικό πρόγραµµα στο Βέλγιο, δίπλα στον Gebrine El 
Khoury, µε θέµα την πλαστική επί των βαλβίδων… Δυο χρόνια 
αργότερα πια, ήρθα στην Αθήνα, να δοκιµαστώ στον ιδιωτικό τοµέα, 
συνεργαζόµενος αρχικά µε το Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» στο 
οποίο παρέµεινα για µερικούς µόνο µήνες…»  

   «Ένιωσα από την πρώτη στιγµή πως η συνεργασία µου µε το 
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» θα είναι εποικοδοµητική και δεν 
διαψεύστηκα… Είµαι απόλυτα ικανοποιηµένος από τις συνθήκες 
λειτουργίας –που ακολουθούν πρωτόκολλα εξωτερικού- και πάνω 
απ' όλα από την οµάδα µου, στην οποία οφείλω µεγάλο µερίδιο από 
κάθε επιτυχία που έχουµε… Δεν πίστεψα ποτέ ότι η 
Καρδιοχειρουργική είναι one man show… Είναι µια ολόκληρη οµάδα 
που πρέπει να κινείται συντονισµένα και σωστά για να µπορέσει να 
φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο που λέγεται Καρδιοχειρουργική 
επέµβαση… Οι συνάδελφοί µου δεν είναι απλά βοηθοί µου, είναι 
κοµµάτι του εαυτού µου…»

   «Πάντα πίστευα πως η γνώση, όσο απλή είναι, τόσο δύσκολα 
προσφέρεται… Πρέπει να την κυνηγήσεις, πρέπει να βγεις έξω και 
να παλέψεις για να φτάσεις σε ένα επίπεδο επιστηµονικής και 
τεχνικής γνώσης, ώστε να καταφέρεις να ασκείς µε αξιοπρέπεια και 
αυτοσεβασµό τη χειρουργική σου… Ως «δάσκαλος», φρόντιζα και 
φροντίζω να «διαβάζω» την ανάγκη του νεότερου συναδέλφου που 
έχω απέναντί µου… Η εκπαίδευση είναι θέµα χηµείας… Πρέπει η 
γνώση να προσφέρεται στον δέκτη µε τρόπο που να µπορεί να την 
αφοµοιώσει… Διαφορετικά, ο ρόλος του δασκάλου καταργείται…»

   «Χωρίς την υποµονή και συµπαράσταση της οικογένειάς µου, δεν 
ξέρω αν θα έφτανα ποτέ µέχρι εδώ… Οφείλω πολλά στη σύζυγό 
µου, µε την οποία ξεκινήσαµε µαζί, ονειρευτήκαµε µαζί… Το 
µεγαλύτερο δώρο που µου χάρισε, τα δυο µας παιδιά, είναι σήµερα 
φοιτητές της Ιατρικής -ο γιος µου στο Πανεπιστήµιο «Yale» και η 
κόρη µου στο Πανεπιστήµιο Πατρών… Είµαι περήφανος πατέρας και 
τα παιδιά µου είναι η µεγαλύτερή µου επιτυχία σε αυτή τη ζωή...» 
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1999: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας

Καθηγητής Παναγιώτης Σπύρου
Ιδρυτής της 

Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής 
 Διευθυντής την περίοδο 1999 - 2003

Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας

Καθηγητής Νικόλαος Τσιλιµίγκας
Διευθυντής της 

Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής 
την περίοδο 2005 - σήµερα

   Η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το 1985, και η 
εισαγωγή των πρώτων φοιτητών σε αυτή, λίγα χρόνια αργότερα, έθεσε τις βάσεις 
για την απόφαση δηµιουργίας δεύτερου υγεινοµικού πόλου, εκτός του Γενικού 
Νοσοκοµείου Λάρισας, το οποίο θα λειτουργούσε στους κόλπους του Πανεπιστη-
µίου. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1995, µε το Προεδρικό Διάταγµα 411/95 
ανακοινώθηκε η ίδρυση του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας, µε 
έδρα το Μεζούρλο, το οποίο και εγκαινίασε τη λειτουργία του στις 27 Σεπτεµβρίου 
1999. Κατασκευαστικά, πρόκειται για ένα κτίσµα 89.000 τ. µ., που εκτείνεται σε 
οικόπεδο εκτάσεως 150 στρεµµάτων, η ανέγερση του οποίου ξεκίνησε στις 
25/07/91 και περατώθηκε το 1998. Στα πλαίσια του οργανισµού λειτουργίας του, 
η ανάπτυξή του εξελίχθηκε σταδιακά, κατόπιν σχετικών αποφάσεων των εκάστοτε 
Διοικητικών Συµβουλίων, υπό τις οδηγίες και παραινέσεις του Υπουργείου Υγείας. 
Σκοπός του νοσοκοµείου ήταν –και παραµένει- η παροχή Δευτεροβάθµιας και 
κυρίως Τριτοβάθµιας περίθαλψης στους πολίτες, η εγκατάσταση σε αυτό των 
Πανεπιστηµιακών Κλινικών, Εργαστηρίων και ειδικών Μονάδων της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, καθώς και η ανάπτυξη αντίστοιχων ή άλλων 
µονάδων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, η εκπαίδευση γιατρών και λοιπών 
επιστηµόνων υγείας και η ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο της υγείας.

   Η επίσηµη προκήρυξη για την κάλυψη της έδρας του Τακτικού Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας έλαβε χώρα το 1997, µε τους 
Παναγιώτη Σπύρου και Μιχάλη Τούµπουρα, Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Πανεπιστηµίου «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, να εκδηλώνουν ενδιαφέρον και να 
καταθέτουν υποψηφιότητα. Κατά τη διαδικασία κρίσης και ψηφοφορίας, την θέση 
κατέλαβε ο Παναγιώτης Σπύρου, ο οποίος και έκτοτε ασχολήθηκε συστηµατικά µε 
την οργάνωση της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, 
συνεπικουρούµενος από τους συνεργάτες του στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» 
της Θεσσαλονίκης, στο οποίο ο ίδιος παρέµεινε παράλληλα για µια διετία περίπου. 
Επιχείρησε την στελέχωση της κλινικής, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη 
δηµιουργία της ανάλογης υποδοµής. Θέσεις Επίκουρων Καθηγητών κατέλαβαν ο 
Λεωνίδας Χαντζηνικολάου, τέως ειδικευόµενος του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» 
της Αθήνας και µετεκπαίδευση σε νοσοκοµεία του Λονδίνου, και ο Ανδρέας 
Μαλακούδης µε εκπαίδευση στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» και θητεία στον ιδιωτικό 
τοµέα.  Θέση Επιµελητού του Ε.Σ.Υ. κατέλαβε ο Αθανάσιος Χέβας, τέως 
ειδικευόµενος του νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου», ενώ στην ίδια οµάδα 
υπηρέτησε για µικρό χρονικό διάστηµα και ο Θωρακοχειρουργός Χριστόφορος 
Φορούλης. 

�������
   Δυο χρόνια αργότερα, το 1999, ο Καθηγητής Π. Σπύρου παραιτήθηκε οριστικά 
από το Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», εγκαινιάζοντας την Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. Με το κύρος και την 
προσωπικότητά του, το πλούσιο κλινικό του έργο και την αδιαµφισβήτητη εµπειρία 
του σε θέµατα οργάνωσης και διεύθυνσης, δηµιούργησε εξαρχής µεγάλες 
προσδοκίες για την λειτουργία ενός ανάλογου κέντρου µε αυτό της Θεσσαλονίκης, 
στη Λάρισα. Την ίδια χρονιά, πραγµατοποιήθηκε και η πρώτη εγχείρηση «ανοιχτής» 
καρδιάς, η οποία και αφορούσε σε µια σύγκλιση µεσοκολπικής επικοινωνίας. 

Πανεπιστηµιακό Γενικό 
Νοσοκοµείο Λάρισας

Α. Χέβας, Ν. Δεσιµόνας, Παναγιιωτόπουλος, 
Ν. Τσιλιµίγκας, 2nd EAB, Μύκονος 2005

Ν. Τσιλιµίγκας, Α. Χέβας,
Α. Τσαντσαρίδου, Γ. Καλαφάτη

Γ. Καλαφάτη, Σ. Χλαπουτάκης, Α. Τσαντσαρίδου,
2014

Ν. Τσιλιµίγκας, Α. Τσαντσαρίδου, Ν. Αντωνόπουλος, 
Γ. Καλαφάτη, Α. Χέβας

Σ. Πράπας, Ν. Δεσιµόνας, 2014

Α. Χέβας, Γ. Δρόσος

   Δυστυχώς, οι προσδοκίες δεν επιβεβαιώθηκαν, λόγω των όποιων 
γραφειοκρατικών προβληµάτων και της έλλειψης ανάλογων υποδοµών, µε 
αποτέλεσµα µέχρι και την συνταξιοδότησή του, το 2003, να διενεργηθούν µόλις 
τέσσερις επεµβάσεις καρδιάς, µε την δραστηριότητα να επικεντρώνεται κυρίως σε 
Θωρακοχειρουργικά περιστατικά. Επιπροσθέτως, η ταυτόχρονη αποχώρηση του Λ. 
Χατζηνικολάου για την Αγγλία και του Α. Μαλακούδη για τον ιδιωτικό τοµέα, 
αποδυνάµωσαν ακόµη περισσότερο τη στελέχωση και την κλινική εν γένει. 
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   Η αποδυνάµωση, ωστόσο, δεν σήµανε και το τέλος της κλινικής, παρά την 
έναρξη µιας νέας εποχής, την οποία σηµατοδότησε η έλευση του Νικόλαου 
Τσιλιµίγκα, ο οποίος κατέλαβε την Καρδιοχειρουργική έδρα, ως Αναπληρωτής 
Καθηγητής, τον Μάρτιο του 2004 και τη Διεύθυνση της Πανεπιστηµιακής 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής το 2005.  Ο Καθηγητής Ν. Τσιλιµίγκας, µε πλούσια 
προϋπηρεσία σε νοσηλευτικά ιδρύµατα της Γερµανίας, εξελίχθηκε σε Τακτικό 
Καθηγητή το Νοέµβριο του 2009. Με την αρωγή τόσο της πολιτείας όσο και νέων 
συνεργατών, κατάφερε να αναπτύξει την ήδη θεµελιωµένη Καρδιοχειρουργική 
κλινική, σε πτέρυγα δυναµικότητας 27 κλινών, να οργανώσει εκ νέου τις 
χειρουργικές αίθουσες και να εξοπλίσει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας επτά κλινών. 
Συνεργάτες του, πέραν του Αθανάσιου Χέβα ο οποίος εξελίχθηκε σε Διευθυντή 
Ε.Σ.Υ., ήταν κατά την πρώτη περίοδο οι Επιµελητές Α', Γεωργία Καλαφάτη, 
Αγγελική Τσαντσαρίδου και Νικόλαος Δεσιµόνας, καθώς και οι Επιµελητές Β' 
Βασίλειος Λιούρας και Νικόλαος Αντωνόπουλος, ενώ θέση Λέκτορα 
Καρδιοχειρουργικής κατέλαβε ο Κυριάκος Σπηλιόπουλος επιστρέφοντας από την 
Γερµανία. Σε επίπεδο Επικουρικών Καρδιοχειρουργών, µε την κλινική 
συνεργάστηκαν οι Γεώργιος Ταγαράκης, Συµεών Χλαπουτάκης, Γεώργιος Σκουµής 
και Αστερινός Χνάρης. Ειδικευόµενοι της κλινικής διετέλεσαν οι Δήµος Καραγγέλης, 
Δηµήτριος Κυπαρισσόπουλος, Βασίλειος Λιούρας, Απόστολος Τσαντίλας, Βασίλειος 
Σιµόπουλος και Χρήστος Σουλεϊµάνης.

   Η πάροδος του χρόνου ανέδειξε τη δυναµική της προαναφερόµενης οµάδας, η 
οποία υπό την ηγεσία και καθοδήγηση του Καθηγητή Ν. Τσιλιµίγκα, παρουσίασε ένα 
αξιόλογο κλινικό και Ακαδηµαϊκό έργο, προσφέροντας πολύτιµες υγειονοµικές 
υπηρεσίες στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, ενώ κέρδισε ταυτόχρονα το σεβασµό 
και κύρος που στερήθηκε, λόγω συγκυριών, από την ίδρυσή της.  Να σηµειωθεί 
ότι, η πρώτη εγχείρηση υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Ν. Τσιλιµίγκα 
διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2006 και έκτοτε πραγµατοποιούνται ετησίως περίπου 
200 εγχειρήσεις καρδιάς και 120 θώρακα. Τον Δεκέµβριο του 2011, ο αριθµός 
των Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων είχε ανέλθει στις 900 συνολικά. 
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   Η σηµερινή σύνθεση της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας είναι η εξής: 

   Καθηγητής Νικόλαος Τσιλιµίγκας, Διευθυντής, Αθανάσιος Χέβας, Διευθυντής  
Ε.Σ.Υ. Κυριάκος Σπηλιόπουλος, Λέκτορας, Γεωργία Καλαφάτη, Αγγελική 
Τσαντσαρίδου και Νικόλαος Δεσιµόνας, Επιµελητές Α' , Νικόλαος Αντωνόπουλος 
και Βασίλειος Λιούρας, Επιµελητές Β' . Την κλινική καλύπτουν οι Αναισθησιολόγοι 
Κωνσταντίνος Σταµούλης, Κατερίνα Κυριακάκη, Σταυρούλα Γεωργοπούλου και 
Βασίλειος Τασούδης. Τεχνικοί εξωσωµατικης κυκλοφορίας είναι οι Βασίλης 
Μήτιλης και Λευτέρης Παπαδόπουλος.  

Β. Μήτιλης,
Δ. Καραγγέλης,
κα Τσιλιµίγκα

Β. Μήτιλης.
Τεχνικός 

εξωσωµατικής
κυκλοφορίας
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1999: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας

Καθηγητής Παναγιώτης Σπύρου
Ιδρυτής της 

Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής 
 Διευθυντής την περίοδο 1999 - 2003

Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας

Καθηγητής Νικόλαος Τσιλιµίγκας
Διευθυντής της 

Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής 
την περίοδο 2005 - σήµερα

   Η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το 1985, και η 
εισαγωγή των πρώτων φοιτητών σε αυτή, λίγα χρόνια αργότερα, έθεσε τις βάσεις 
για την απόφαση δηµιουργίας δεύτερου υγεινοµικού πόλου, εκτός του Γενικού 
Νοσοκοµείου Λάρισας, το οποίο θα λειτουργούσε στους κόλπους του Πανεπιστη-
µίου. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1995, µε το Προεδρικό Διάταγµα 411/95 
ανακοινώθηκε η ίδρυση του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας, µε 
έδρα το Μεζούρλο, το οποίο και εγκαινίασε τη λειτουργία του στις 27 Σεπτεµβρίου 
1999. Κατασκευαστικά, πρόκειται για ένα κτίσµα 89.000 τ. µ., που εκτείνεται σε 
οικόπεδο εκτάσεως 150 στρεµµάτων, η ανέγερση του οποίου ξεκίνησε στις 
25/07/91 και περατώθηκε το 1998. Στα πλαίσια του οργανισµού λειτουργίας του, 
η ανάπτυξή του εξελίχθηκε σταδιακά, κατόπιν σχετικών αποφάσεων των εκάστοτε 
Διοικητικών Συµβουλίων, υπό τις οδηγίες και παραινέσεις του Υπουργείου Υγείας. 
Σκοπός του νοσοκοµείου ήταν –και παραµένει- η παροχή Δευτεροβάθµιας και 
κυρίως Τριτοβάθµιας περίθαλψης στους πολίτες, η εγκατάσταση σε αυτό των 
Πανεπιστηµιακών Κλινικών, Εργαστηρίων και ειδικών Μονάδων της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, καθώς και η ανάπτυξη αντίστοιχων ή άλλων 
µονάδων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, η εκπαίδευση γιατρών και λοιπών 
επιστηµόνων υγείας και η ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο της υγείας.

   Η επίσηµη προκήρυξη για την κάλυψη της έδρας του Τακτικού Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας έλαβε χώρα το 1997, µε τους 
Παναγιώτη Σπύρου και Μιχάλη Τούµπουρα, Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Πανεπιστηµίου «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, να εκδηλώνουν ενδιαφέρον και να 
καταθέτουν υποψηφιότητα. Κατά τη διαδικασία κρίσης και ψηφοφορίας, την θέση 
κατέλαβε ο Παναγιώτης Σπύρου, ο οποίος και έκτοτε ασχολήθηκε συστηµατικά µε 
την οργάνωση της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, 
συνεπικουρούµενος από τους συνεργάτες του στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» 
της Θεσσαλονίκης, στο οποίο ο ίδιος παρέµεινε παράλληλα για µια διετία περίπου. 
Επιχείρησε την στελέχωση της κλινικής, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη 
δηµιουργία της ανάλογης υποδοµής. Θέσεις Επίκουρων Καθηγητών κατέλαβαν ο 
Λεωνίδας Χαντζηνικολάου, τέως ειδικευόµενος του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» 
της Αθήνας και µετεκπαίδευση σε νοσοκοµεία του Λονδίνου, και ο Ανδρέας 
Μαλακούδης µε εκπαίδευση στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» και θητεία στον ιδιωτικό 
τοµέα.  Θέση Επιµελητού του Ε.Σ.Υ. κατέλαβε ο Αθανάσιος Χέβας, τέως 
ειδικευόµενος του νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου», ενώ στην ίδια οµάδα 
υπηρέτησε για µικρό χρονικό διάστηµα και ο Θωρακοχειρουργός Χριστόφορος 
Φορούλης. 
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   Δυο χρόνια αργότερα, το 1999, ο Καθηγητής Π. Σπύρου παραιτήθηκε οριστικά 
από το Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», εγκαινιάζοντας την Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. Με το κύρος και την 
προσωπικότητά του, το πλούσιο κλινικό του έργο και την αδιαµφισβήτητη εµπειρία 
του σε θέµατα οργάνωσης και διεύθυνσης, δηµιούργησε εξαρχής µεγάλες 
προσδοκίες για την λειτουργία ενός ανάλογου κέντρου µε αυτό της Θεσσαλονίκης, 
στη Λάρισα. Την ίδια χρονιά, πραγµατοποιήθηκε και η πρώτη εγχείρηση «ανοιχτής» 
καρδιάς, η οποία και αφορούσε σε µια σύγκλιση µεσοκολπικής επικοινωνίας. 

Πανεπιστηµιακό Γενικό 
Νοσοκοµείο Λάρισας

Α. Χέβας, Ν. Δεσιµόνας, Παναγιιωτόπουλος, 
Ν. Τσιλιµίγκας, 2nd EAB, Μύκονος 2005

Ν. Τσιλιµίγκας, Α. Χέβας,
Α. Τσαντσαρίδου, Γ. Καλαφάτη

Γ. Καλαφάτη, Σ. Χλαπουτάκης, Α. Τσαντσαρίδου,
2014

Ν. Τσιλιµίγκας, Α. Τσαντσαρίδου, Ν. Αντωνόπουλος, 
Γ. Καλαφάτη, Α. Χέβας

Σ. Πράπας, Ν. Δεσιµόνας, 2014

Α. Χέβας, Γ. Δρόσος

   Δυστυχώς, οι προσδοκίες δεν επιβεβαιώθηκαν, λόγω των όποιων 
γραφειοκρατικών προβληµάτων και της έλλειψης ανάλογων υποδοµών, µε 
αποτέλεσµα µέχρι και την συνταξιοδότησή του, το 2003, να διενεργηθούν µόλις 
τέσσερις επεµβάσεις καρδιάς, µε την δραστηριότητα να επικεντρώνεται κυρίως σε 
Θωρακοχειρουργικά περιστατικά. Επιπροσθέτως, η ταυτόχρονη αποχώρηση του Λ. 
Χατζηνικολάου για την Αγγλία και του Α. Μαλακούδη για τον ιδιωτικό τοµέα, 
αποδυνάµωσαν ακόµη περισσότερο τη στελέχωση και την κλινική εν γένει. 
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   Η αποδυνάµωση, ωστόσο, δεν σήµανε και το τέλος της κλινικής, παρά την 
έναρξη µιας νέας εποχής, την οποία σηµατοδότησε η έλευση του Νικόλαου 
Τσιλιµίγκα, ο οποίος κατέλαβε την Καρδιοχειρουργική έδρα, ως Αναπληρωτής 
Καθηγητής, τον Μάρτιο του 2004 και τη Διεύθυνση της Πανεπιστηµιακής 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής το 2005.  Ο Καθηγητής Ν. Τσιλιµίγκας, µε πλούσια 
προϋπηρεσία σε νοσηλευτικά ιδρύµατα της Γερµανίας, εξελίχθηκε σε Τακτικό 
Καθηγητή το Νοέµβριο του 2009. Με την αρωγή τόσο της πολιτείας όσο και νέων 
συνεργατών, κατάφερε να αναπτύξει την ήδη θεµελιωµένη Καρδιοχειρουργική 
κλινική, σε πτέρυγα δυναµικότητας 27 κλινών, να οργανώσει εκ νέου τις 
χειρουργικές αίθουσες και να εξοπλίσει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας επτά κλινών. 
Συνεργάτες του, πέραν του Αθανάσιου Χέβα ο οποίος εξελίχθηκε σε Διευθυντή 
Ε.Σ.Υ., ήταν κατά την πρώτη περίοδο οι Επιµελητές Α', Γεωργία Καλαφάτη, 
Αγγελική Τσαντσαρίδου και Νικόλαος Δεσιµόνας, καθώς και οι Επιµελητές Β' 
Βασίλειος Λιούρας και Νικόλαος Αντωνόπουλος, ενώ θέση Λέκτορα 
Καρδιοχειρουργικής κατέλαβε ο Κυριάκος Σπηλιόπουλος επιστρέφοντας από την 
Γερµανία. Σε επίπεδο Επικουρικών Καρδιοχειρουργών, µε την κλινική 
συνεργάστηκαν οι Γεώργιος Ταγαράκης, Συµεών Χλαπουτάκης, Γεώργιος Σκουµής 
και Αστερινός Χνάρης. Ειδικευόµενοι της κλινικής διετέλεσαν οι Δήµος Καραγγέλης, 
Δηµήτριος Κυπαρισσόπουλος, Βασίλειος Λιούρας, Απόστολος Τσαντίλας, Βασίλειος 
Σιµόπουλος και Χρήστος Σουλεϊµάνης.

   Η πάροδος του χρόνου ανέδειξε τη δυναµική της προαναφερόµενης οµάδας, η 
οποία υπό την ηγεσία και καθοδήγηση του Καθηγητή Ν. Τσιλιµίγκα, παρουσίασε ένα 
αξιόλογο κλινικό και Ακαδηµαϊκό έργο, προσφέροντας πολύτιµες υγειονοµικές 
υπηρεσίες στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, ενώ κέρδισε ταυτόχρονα το σεβασµό 
και κύρος που στερήθηκε, λόγω συγκυριών, από την ίδρυσή της.  Να σηµειωθεί 
ότι, η πρώτη εγχείρηση υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Ν. Τσιλιµίγκα 
διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2006 και έκτοτε πραγµατοποιούνται ετησίως περίπου 
200 εγχειρήσεις καρδιάς και 120 θώρακα. Τον Δεκέµβριο του 2011, ο αριθµός 
των Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων είχε ανέλθει στις 900 συνολικά. 
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   Η σηµερινή σύνθεση της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας είναι η εξής: 

   Καθηγητής Νικόλαος Τσιλιµίγκας, Διευθυντής, Αθανάσιος Χέβας, Διευθυντής  
Ε.Σ.Υ. Κυριάκος Σπηλιόπουλος, Λέκτορας, Γεωργία Καλαφάτη, Αγγελική 
Τσαντσαρίδου και Νικόλαος Δεσιµόνας, Επιµελητές Α' , Νικόλαος Αντωνόπουλος 
και Βασίλειος Λιούρας, Επιµελητές Β' . Την κλινική καλύπτουν οι Αναισθησιολόγοι 
Κωνσταντίνος Σταµούλης, Κατερίνα Κυριακάκη, Σταυρούλα Γεωργοπούλου και 
Βασίλειος Τασούδης. Τεχνικοί εξωσωµατικης κυκλοφορίας είναι οι Βασίλης 
Μήτιλης και Λευτέρης Παπαδόπουλος.  

Β. Μήτιλης,
Δ. Καραγγέλης,
κα Τσιλιµίγκα

Β. Μήτιλης.
Τεχνικός 

εξωσωµατικής
κυκλοφορίας
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EΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Βιογραφικό Ν. Τσιλιµίγκα

Με τον Σ. Πράπα 
στα Ιωάννινα (2010)

Με τους Σ. Πράπα και Δ. Δουγένη
στη Μύκονο το 2004

Τακτικός Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής 
Διευθυντής Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων, 
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας 

   O Νικόλαος Τσιλιµίγκας, γιος του Ιερέα Βασίλειου Τσιλιµίγκα, 
γεννήθηκε στην Αγριλιά Τρικάλων, στις 19 Ιουλίου 1953. 
Ολοκλήρωσε την Πρωτοβάθµια εκπαίδευσή του στο Νοµό 
Τρικάλων και τη Δευτεροβάθµια στο Νοµό Λάρισας. Το 1972 
εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, από όπου 
και αποφοίτησε το 1978. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του 
πραγµατοποίησε εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Πανεπιστηµιακά 
νοσηλευτικά ιδρύµατα της Βόννης, του Münster και του Göttingen 
της Γερµανίας, το 1976, 1977 και 1978 αντίστοιχα. Με τη λήψη 
πτυχίου, ειδικεύτηκε για ένα έτος στη Γενική Χειρουργική στο 
Νοσοκοµείο «Marienhospital» της Κολωνίας και κατόπιν 
ολοκλήρωσε την ειδίκευσή του στο Στρατιωτικό Νοσοκοµείο 
Λάρισας, έως το 1981, όπου και εκπλήρωσε ταυτόχρονα τις 
στρατιωτικές του υποχρεώσεις και την Υπηρεσία Υπαίθρου.

    Η ειδίκευσή του στη Χειρουργική Θώρακα, Καρδιάς και Αγγείων 
πραγµατοποιήθηκε στην αντίστοιχη Πανεπιστηµιακή Κλινική του 
Νοσοκοµείου του Göttingen της Γερµανίας, υπό την Διεύθυνση 
των Καθηγητών J. Koncz, K.H. Leitz και R. de Vivie, έως το 1983, 
όταν πια βρέθηκε για την επόµενη τετραετία, στην Ακαδηµαϊκή 
Κλινική Γενικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Θώρακα, Καρδιάς 
και Αγγείων του Göttingen στην Βρέµη, υπό την Διεύθυνση του Dr. 
K. Skalicki και του Καθηγητή K.H. Leitz. Στη συνέχεια, επισκέπτηκε 
ως Visitor Surgeon, το Νοσοκοµείο «Pacific Presbyterian 
Hospital» στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, καθώς και το Τµήµα 
Μεταµοσχεύσεων της Πανεπιστηµιακής Καρδιο-
Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου «Standford», 
όπου επικεφαλής ήταν ο Καθηγητής Ν. Shumway. Το 1988, 
µετεκπαιδεύτηκε επίσης υπό τον Καθηγητή A. Carpentier στο 
Παρίσι, στις τεχνικές πλαστικής µιτροειδούς βαλβίδας. Επέστρεψε 
και ολοκλήρωσε την ειδίκευσή του στην Ακαδηµαϊκή Κλινική 
Χειρουργικής Θώρακα, Καρδιάς και Αγγείων του Göttingen στην 
Βρέµη, κατέχοντας θέση Consultant, το 1990, έτος που µε τη 
Διδακτορική Διατριβή του, µε τίτλο «Πειραµατική εργασία και 
κλινική εφαρµογή απορροφήσιµων συνθετικών εµβαλωµάτων 
στην Καρδιοχειρουργική», απέκτησε τον τίτλο του Διδάκτωρα 
Καρδιοχειρουργικής του Πανεπιστηµίου Göttingen.

   Η αναγνώριση της Διδακτορικής Διατριβής του, το 2002, και η 
απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, 
µετά από επιτυχείς εξετάσεις στην Αθήνα το 2003, έθεσαν τις 
βάσεις για την επιστροφή του στην Ελλάδα, καθώς την ίδια χρονιά 
εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, χωρίς ωστόσο, ο ίδιος να αποδεχθεί την 
εν λόγω θέση. Τον Μάρτιο του 2004, η εκλογή του στη θέση του 
Αναπληρωτή Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας και Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής Θώρακα, 
Καρδιάς και Αγγείων του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας 
σήµανε και την έναρξη της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας στη 
χώρα. Η αναγνώριση, σε Ακαδηµαϊκό επίπεδο, συνεχίστηκε το 
2007, καθώς έπειτα από θετική εισήγηση της τριµελούς επιτροπής 
του θέµατος της Υφηγεσίας, και επιτυχείς εξετάσεις στην 
πενταµελή επιτροπή Καθηγητών του Πανεπιστηµίου του 
Αµβούργου απέκτησε την Ακαδηµαϊκή διάκριση «Dr. Habil» για τον 
τοµέα της Καρδιοχειρουργικής, ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους 
απέκτησε τον τίτλο «Privat Dozent» και την ανώτατη Ακαδηµαϊκή 
διάκριση «Venia Legendi», µετά από εξετάσεις στο Πανεπιστήµιο 
του Αµβούργου για τον τοµέα της Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακα 
και Αγγείων. Το 2009, εκλέχθηκε µε οµόφωνη απόφαση Τακτικός 
Καθηγητής  Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακα και Αγγείων του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Εκτός του Ακαδηµαϊκού και κλινικού 
έργου, το 2012 έθεσε υποψηφιότητα στις Βουλευτικές εκλογές, 
ενώ το 2014 ήταν υποψήφιος Περιφερειάρχης Νοµού Λάρισας.    

Με τη 
σύζυγό του

Οµιλητής στο 
1ο Συνέδριο της ΕΑΒ (2004)

 
Οι Π. Στάθης, Ν. Νακαχτσής, Σ. Πράπας και Ν. Τσιλιµίγκας (δεξιά)

στο Πειραµατικό Χειρουργείο του Γενικού Αρχίατρου Παύλου Κουσουρή
στη διάρκεια επέµβασης παράλληλης µεταµόσχευσης ήπατος σε πειραµατόζωο.

Αλεξανδρούπολη 1980, στην περίοδο της στρατιωτικής τους θητείας

Νικόλαος 
Τσιλιµίγκας

   Από το 1990 και έως το 1997, διετέλεσε Αναπληρωτής 
Διευθυντής και µόνιµος αντικαταστάτης του Διευθυντή και 
Καθηγητή K.H. Leitz στην Κλινική Χειρουργικής Θώρακα, Καρδιάς 
και Αγγείων του Göttingen στην Βρέµη και στη συνέχεια 
Αναπληρωτής Διευθυντής και µόνιµος αντικαταστάτης του 
Διευθυντή και Καθηγητή F. Dapper στην Κλινική Χειρουργικής 
Θώρακα, Καρδιάς και Αγγείων στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
του Αµβούργου, έως το 1999. Στην ίδια κλινική, υπηρέτησε έως 
και το 2001, από τη θέση του συν-Διευθυντή του Τµήµατος 
Cardiovascular Surgery Research, διατηρώντας παράλληλα θέση 
Επιβλέποντος Διευθυντή και Προέδρου στην Κλινική Χειρουργικής 
Θώρακα, Καρδιάς και Αγγείων στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
του Αµβούργου. Να σηµειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας 
του στο Πανεπιστήµιο του Αµβούργου, ορίστηκε Διευθυντής της 
Μονάδας Μεταµοσχεύσεων. Η επισταµένη επιστηµονική, 
συγγραφική και ερευνητική ενασχόληση ειδικότερα στον τοµέα 
των Βασικών Επιστηµών και στην λειτουργία του ενδοθηλίου, σε 
συνεργασία µε την οµάδα του Καθηγητή T. Münzel, της 
Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου του 
Αµβούργου, µε σκοπό την απόκτηση της Υφηγεσίας, αποτέλεσε τη 
βασική του ενασχόληση από το 2001 έως το 2004, µε 
ταυτόχρονη απασχόληση, σε κλινικό επίπεδο, στην 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσηλευτηρίου «CardioClinic» της 
Κολωνίας. 
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Βιογραφικό Ν. Τσιλιµίγκα

Με τον Σ. Πράπα 
στα Ιωάννινα (2010)

Με τους Σ. Πράπα και Δ. Δουγένη
στη Μύκονο το 2004

Τακτικός Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής 
Διευθυντής Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων, 
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας 

   O Νικόλαος Τσιλιµίγκας, γιος του Ιερέα Βασίλειου Τσιλιµίγκα, 
γεννήθηκε στην Αγριλιά Τρικάλων, στις 19 Ιουλίου 1953. 
Ολοκλήρωσε την Πρωτοβάθµια εκπαίδευσή του στο Νοµό 
Τρικάλων και τη Δευτεροβάθµια στο Νοµό Λάρισας. Το 1972 
εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, από όπου 
και αποφοίτησε το 1978. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του 
πραγµατοποίησε εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Πανεπιστηµιακά 
νοσηλευτικά ιδρύµατα της Βόννης, του Münster και του Göttingen 
της Γερµανίας, το 1976, 1977 και 1978 αντίστοιχα. Με τη λήψη 
πτυχίου, ειδικεύτηκε για ένα έτος στη Γενική Χειρουργική στο 
Νοσοκοµείο «Marienhospital» της Κολωνίας και κατόπιν 
ολοκλήρωσε την ειδίκευσή του στο Στρατιωτικό Νοσοκοµείο 
Λάρισας, έως το 1981, όπου και εκπλήρωσε ταυτόχρονα τις 
στρατιωτικές του υποχρεώσεις και την Υπηρεσία Υπαίθρου.

    Η ειδίκευσή του στη Χειρουργική Θώρακα, Καρδιάς και Αγγείων 
πραγµατοποιήθηκε στην αντίστοιχη Πανεπιστηµιακή Κλινική του 
Νοσοκοµείου του Göttingen της Γερµανίας, υπό την Διεύθυνση 
των Καθηγητών J. Koncz, K.H. Leitz και R. de Vivie, έως το 1983, 
όταν πια βρέθηκε για την επόµενη τετραετία, στην Ακαδηµαϊκή 
Κλινική Γενικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Θώρακα, Καρδιάς 
και Αγγείων του Göttingen στην Βρέµη, υπό την Διεύθυνση του Dr. 
K. Skalicki και του Καθηγητή K.H. Leitz. Στη συνέχεια, επισκέπτηκε 
ως Visitor Surgeon, το Νοσοκοµείο «Pacific Presbyterian 
Hospital» στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, καθώς και το Τµήµα 
Μεταµοσχεύσεων της Πανεπιστηµιακής Καρδιο-
Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου «Standford», 
όπου επικεφαλής ήταν ο Καθηγητής Ν. Shumway. Το 1988, 
µετεκπαιδεύτηκε επίσης υπό τον Καθηγητή A. Carpentier στο 
Παρίσι, στις τεχνικές πλαστικής µιτροειδούς βαλβίδας. Επέστρεψε 
και ολοκλήρωσε την ειδίκευσή του στην Ακαδηµαϊκή Κλινική 
Χειρουργικής Θώρακα, Καρδιάς και Αγγείων του Göttingen στην 
Βρέµη, κατέχοντας θέση Consultant, το 1990, έτος που µε τη 
Διδακτορική Διατριβή του, µε τίτλο «Πειραµατική εργασία και 
κλινική εφαρµογή απορροφήσιµων συνθετικών εµβαλωµάτων 
στην Καρδιοχειρουργική», απέκτησε τον τίτλο του Διδάκτωρα 
Καρδιοχειρουργικής του Πανεπιστηµίου Göttingen.

   Η αναγνώριση της Διδακτορικής Διατριβής του, το 2002, και η 
απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, 
µετά από επιτυχείς εξετάσεις στην Αθήνα το 2003, έθεσαν τις 
βάσεις για την επιστροφή του στην Ελλάδα, καθώς την ίδια χρονιά 
εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, χωρίς ωστόσο, ο ίδιος να αποδεχθεί την 
εν λόγω θέση. Τον Μάρτιο του 2004, η εκλογή του στη θέση του 
Αναπληρωτή Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας και Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής Θώρακα, 
Καρδιάς και Αγγείων του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας 
σήµανε και την έναρξη της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας στη 
χώρα. Η αναγνώριση, σε Ακαδηµαϊκό επίπεδο, συνεχίστηκε το 
2007, καθώς έπειτα από θετική εισήγηση της τριµελούς επιτροπής 
του θέµατος της Υφηγεσίας, και επιτυχείς εξετάσεις στην 
πενταµελή επιτροπή Καθηγητών του Πανεπιστηµίου του 
Αµβούργου απέκτησε την Ακαδηµαϊκή διάκριση «Dr. Habil» για τον 
τοµέα της Καρδιοχειρουργικής, ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους 
απέκτησε τον τίτλο «Privat Dozent» και την ανώτατη Ακαδηµαϊκή 
διάκριση «Venia Legendi», µετά από εξετάσεις στο Πανεπιστήµιο 
του Αµβούργου για τον τοµέα της Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακα 
και Αγγείων. Το 2009, εκλέχθηκε µε οµόφωνη απόφαση Τακτικός 
Καθηγητής  Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακα και Αγγείων του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Εκτός του Ακαδηµαϊκού και κλινικού 
έργου, το 2012 έθεσε υποψηφιότητα στις Βουλευτικές εκλογές, 
ενώ το 2014 ήταν υποψήφιος Περιφερειάρχης Νοµού Λάρισας.    

Με τη 
σύζυγό του

Οµιλητής στο 
1ο Συνέδριο της ΕΑΒ (2004)

 
Οι Π. Στάθης, Ν. Νακαχτσής, Σ. Πράπας και Ν. Τσιλιµίγκας (δεξιά)

στο Πειραµατικό Χειρουργείο του Γενικού Αρχίατρου Παύλου Κουσουρή
στη διάρκεια επέµβασης παράλληλης µεταµόσχευσης ήπατος σε πειραµατόζωο.

Αλεξανδρούπολη 1980, στην περίοδο της στρατιωτικής τους θητείας

Νικόλαος 
Τσιλιµίγκας

   Από το 1990 και έως το 1997, διετέλεσε Αναπληρωτής 
Διευθυντής και µόνιµος αντικαταστάτης του Διευθυντή και 
Καθηγητή K.H. Leitz στην Κλινική Χειρουργικής Θώρακα, Καρδιάς 
και Αγγείων του Göttingen στην Βρέµη και στη συνέχεια 
Αναπληρωτής Διευθυντής και µόνιµος αντικαταστάτης του 
Διευθυντή και Καθηγητή F. Dapper στην Κλινική Χειρουργικής 
Θώρακα, Καρδιάς και Αγγείων στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
του Αµβούργου, έως το 1999. Στην ίδια κλινική, υπηρέτησε έως 
και το 2001, από τη θέση του συν-Διευθυντή του Τµήµατος 
Cardiovascular Surgery Research, διατηρώντας παράλληλα θέση 
Επιβλέποντος Διευθυντή και Προέδρου στην Κλινική Χειρουργικής 
Θώρακα, Καρδιάς και Αγγείων στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
του Αµβούργου. Να σηµειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας 
του στο Πανεπιστήµιο του Αµβούργου, ορίστηκε Διευθυντής της 
Μονάδας Μεταµοσχεύσεων. Η επισταµένη επιστηµονική, 
συγγραφική και ερευνητική ενασχόληση ειδικότερα στον τοµέα 
των Βασικών Επιστηµών και στην λειτουργία του ενδοθηλίου, σε 
συνεργασία µε την οµάδα του Καθηγητή T. Münzel, της 
Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου του 
Αµβούργου, µε σκοπό την απόκτηση της Υφηγεσίας, αποτέλεσε τη 
βασική του ενασχόληση από το 2001 έως το 2004, µε 
ταυτόχρονη απασχόληση, σε κλινικό επίπεδο, στην 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσηλευτηρίου «CardioClinic» της 
Κολωνίας. 
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813812Αθανάσιος 
Χέβας

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας

   «Με πατέρα στρατιωτικό, έµαθα από πολύ νωρίς να εκτιµώ την 
πειθαρχία και να υπηρετώ την αρχή πως για κάθε πειθαρχηµένη 
προσπάθεια, υπάρχει πάντα πολλαπλή ανταµοιβή… Γι' αυτό και 
εκτίµησα ιδιαίτερα το γεγονός, πως µετά από µια δεκαετία µετακι-
νήσεων σε πόλεις της Ελλάδας, λόγω µεταθέσεων, βρεθήκαµε 
οικογενειακώς µόνιµα πια στη Λάρισα –ένιωθα τυχερός που δεν 
χρειαζόταν πια να αλλάζω σχολεία και φίλους… Μπαίνοντας στην 
εφηβεία, είχα προαποφασίσει πως θα γινόµουν γιατρός, 
γοητευµένος από το εύρος του επιστηµονικού ενδιαφέροντος που 
προσέφερε… Το ίδιο αποφασιστικός υπήρξα και για την επιλογή της 
Καρδιοχειρουργικής, ενόσω ήµουν ακόµη φοιτητής στην Ιατρική 
Σχολή Θεσσαλονίκης, την οποία θεωρούσα την πλέον απαιτητική 
ειδικότητα τόσο σε τεχνικό όσο και σε επίπεδο γνώσεων…»    

   «Με το πέρας της στρατιωτικής µου θητείας, ξεκίνησα την 
ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική, στο Στρατιωτικό Νοσοκοµείο 
Λάρισας, υπό τη Διεύθυνση του Αρχίατρου Εµµανούλ Σµπώκου, 
την οποία και ολοκλήρωσα στο Νοσοκοµείο «Άγιος Δηµήτριος» της 
Θεσσαλονίκης… Την ειδίκευσή µου στην Καρδιο-Θωρακοχειρουρ-
γική πραγµατοποίησα στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» της 
Θεσσαλονίκης, υπό τους Παναγιώτη Σπύρου και Ιωάννη Φεσατίδη… 
Η περίοδος της Υπηρεσίας Υπαίθρου, που ακολούθησε, ήταν 
ιδιαίτερα σηµαντική για µένα, καθώς εκεί γνώρισα τη µέλλουσα 
σύζυγό µου…» 

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 1957
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1975 - 1981
Στρατιωτική θητεία, 1981 - 1983, Υπηρεσία Υπαίθρου, 1991 - 1992  
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, 404 Γ.Σ.Ν.  Λάρισας, 1984 - 1985
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «Άγιος Δηµήτριος», 1985 – 1987
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Γ. Παπανικολάου», 1987 - 1991
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Άγιος Λουκάς», 1992 - 1997
Επιµελητής Β', Νοσ. «Γ. Παπανικολάου», 1997 - 1999
Επιµελητής Α' µε εξέλιξη σε Διευθυντή Ε.Σ.Υ., Π.Γ.Ν. Λάρισας, 1999 – σήµερα 

Βιογραφικό

 Κυριάκος 
Σπηλιόπουλος

Λέκτορας Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Μόναχο, Γερµανία, 12 Οκτωβρίου 1970
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Ludwig- Maximilians University», Μόναχο, 1989 - 1996
Ερευνητική Υποτροφία, Νοσοκοµείο «German Heart Center», Μόναχο, 1996 - 1997
Πρακτική άσκηση (1997 - 1999), Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική (1999 - 2007)
και Επιµελητής Α', Νοσοκοµείο «Bogenhausen Klinikum», Μόναχο, (2007 - 2010)
Λέκτορας, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας, 2010 – σήµερα 

   «Η λήψη τίτλου ειδίκευσης σήµανε και την έναρξη της συνεργα-
σίας µου µε το Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς», ως µέλος της οµάδας 
του Καθ. Γ. Μπουγιούκα, στο οποίο και παρέµεινα για µια πενταετία. 
Το 1997, ανέλαβα θέση Επιµελητή Β', στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανι-
κολάου», εκεί που η Καρδιοχειρουργική επιστήµη αναδείχθηκε σε 
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, λόγω των σπουδαίων επιδόσεων 
του Π. Σπύρου και των συνεργατών του… Εξαιτίας εκείνου, 
κατέθεσα υποψηφιότητα για την ανάληψη θέσης Επιµελητή Α' στο 
Π.Γ.Ν. Λάρισας, όπου και βρέθηκα τελικά… Δυστυχώς, οι ελπίδες 
του –και δικές µας- για τη δηµιουργία ενός κέντρου εφάµιλλου µε 
εκείνο της Θεσσαλονίκης, αποδείχθηκαν φρούδες, αφού το σύστηµα 
δεν στάθηκε αρωγός… Η παραίτησή του άφησε την κλινική χωρίς 
ταυτότητα, µέχρι που το 2003 ανέλαβα τη Διεύθυνση και ξεκίνησα 
Θωρακοχειρουργική δραστηριότητα… Δυο χρόνια αργότερα, η 
έλευση του Ν. Τσιλιµίγκα άλλαξε τα δεδοµένα, µε αποτέλεσµα η 
κλινική µας σήµερα να αποτελεί κέντρο αναφοράς στην Κεντρική 
Ελλάδα και να συναγωνίζεται άλλες αντίστοιχες Πανεπιστηµιακές, 
αλλά και ιδιωτικές… Όταν το 2004 βρέθηκα στο Essen της 
Γερµανίας, στα πλαίσια ενός µετεκπαιδευτικού προγράµµατος στην 
Ελάχιστα Επεµβατική Θωρακοχειρουργική, συνειδητοποίησα ότι το 
µεγαλύτερο λάθος που έκανα στην πορεία της καριέρας µου, είναι 
το γεγονός πως ως νέο-ειδικευµένος αποφάσισα να δουλέψω στον 
ιδιωτικό τοµέα, αντί να φύγω για περαιτέρω εκπαίδευση ή εργασία 
στο εξωτερικό… Θα µπορούσα να έχω αποκοµίσει σπουδαίες 
εµπειρίες –εµπειρίες σε πιο ουσιαστικά πεδία, πέραν αυτού της 
«βιοµηχανοποιηµένης» Καρδιοχειρουργικής που γνωρίζουµε στην 
Ελλάδα… Αυτό που σχεδόν µε τροµάζει σήµερα είναι ότι ενώ η 
επιστήµη µας εξελίσσεται διαρκώς σε παγκόσµιο επίπεδο, στην 
Ελλάδα βρίσκεται σε µια τραγική στασιµότητα, η οποία συνδέεται µε 
το ευκαιριακό κέρδος και την αναγνώριση… Είναι λυπηρό και 
εύχοµαι να αλλάξει σύντοµα…Στη ζωή µου, έµαθα να εργάζοµαι 
σκληρά όχι µόνο γιατί αυτό θα µου επιφέρει υλικές ή άλλου είδους 
ανταµοιβές, µα γιατί µε κάνει να αισθάνοµαι πιο ικανός και πιο 
άξιος… Πιστεύω πως οι ψυχές των ανθρώπων που σταµατούν να 
νοιάζονται για την ποιότητα της δουλειάς τους και ενδιαφέρονται 
µόνο για τα ανταλλάγµατα, παθαίνουν ένα είδος διάβρωσης… Αυτή 
η διάβρωση δεν θέλω να συµβεί στη δική µου ψυχή…»

   «Η πρόταση να συνεργαστώ σε σταθερή βάση µε το ίδρυµα στο 
οποίο ειδικεύτηκα, έγινε αποδεκτή χωρίς δεύτερη σκέψη… Δεν θα 
έλεγα πως µε ενδιέφερε τότε η επιστροφή στην Ελλάδα… Ανέλαβα, 
λοιπόν, τη θέση Επιµελητή που µου προσφέρθηκε, αλλά προφανώς 
όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, το σύµπαν έχει άλλες διαθέσεις… 
Η γέννηση της κόρης µου άλλαξε τελείως τις σταθερές της ζωής 
µου… Η σύζυγός µου, συνάδελφος Δερµατολόγος, επέµενε στον 
επαναπατρισµό µας, µε αποτέλεσµα να αρχίσω κινήσεις εύρεσης 
επαγγελµατικής στέγης στην Ελλάδα… Το 2009, κατέθεσα 
υποψηφιότητα για τη θέση Λέκτορα στην Καρδιοχειρουργική Κλινική 
του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας, του οποίου ηγούνταν ο 
Νικόλαος Τσιλιµίγκας… Έγινα δεκτός, κατόπιν κρίσης, το 2010, και 
κάπως έτσι βρεθήκαµε οικογενειακώς στη Λάρισα…Δεν µπορώ να 
δηλώσω µε σιγουριά και ειλικρίνεια πως κατάφερα να προσαρµο-
στώ στην ελληνική πραγµατικότητα… Εκπαιδεύτηκα, εργάστηκα και 
ωρίµασα σε ένα σύστηµα που διαφέρει σε σηµεία αιχµής µε το 
παρόν ελληνικό σύστηµα –στη Γερµανία, για παράδειγµα, η 
Καρδιοχειρουργική αποτελεί αυτόνοµη ειδικότητα, µε αποτέλεσµα, 
µε το πέρας της ειδίκευσης, ένας Χειρουργός να έχει ήδη 
δοκιµαστεί σε περίπου 150 χειρουργεία, που διενήργησε ο ίδιος… 
Ταυτόχρονα, το σύστηµα εκεί είναι προσωποκεντρικό και λόγω 
όγκου περιστατικών, ένας Επιµελητής έχει αυτονοµία χειρουργική -
µε τη βοήθεια πιο έµπειρων Καρδιοχειρουργών… Στην Ελλάδα, το 
σύστηµα είναι κατ'ουσίαν Διευθυντο-κεντρικό, παρέχοντας λίγες 
αρµοδιότητες και δυνατότητες εξέλιξης στους νεότερους… Γι' αυτό 
και δεν είµαι αισιόδοξος για το µέλλον στη χώρα... Ίσως κάποια 
στιγµή, να επικρατήσουν κάποια συγκεκριµένα Καρδιοχειρουργικά 
Κέντρα, τα οποία και θα απορροφήσουν τον µεγαλύτερο αριθµό 
περιστατικών… Δεδοµένου, βέβαια, ότι σύντοµα, όλοι θα κληθούµε 
να ασπαστούµε και αφοµοιώσουµε νέες τεχνολογίες, λιγότερο 
επεµβατικές, υβριδικά χειρουργεία και λοιπά…Οι περισσότεροι 
άνθρωποι δουλεύουν, έλεγε ο Γκαίτε, το µεγαλύτερο µέρος της 
ζωής τους, απλώς για να ζουν… Και η λίγη ελευθερία που τους 
µένει τους προβληµατίζει και προσπαθούν να βρουν κάθε τρόπο να 
την ξεφορτωθούν… Εγώ προσπαθώ ακριβώς για το αντίθετο… Εγώ 
δουλεύω για να µπορώ να ζω την ελευθερία µου… Υπήρξα πέµπτος 
Πανελλήνιος Πρωταθλητής στην κολύµβηση και µε την επιστροφή 
στην Ελλάδα, ξαναέπεσα στο νερό… Σήµερα, ωστόσο, η πλέον 
αγαπηµένη µου ενασχόληση, δεν είναι άλλη από την κόρη µου, στην 
οποία αφιερώνω πλήρως την ελευθερία µου…»

   «Πέρασα τα πρώτα χρόνια της ζωής µου στο Μόναχο, όπου και 
γεννήθηκα, καθώς ο πατέρας µου, έχοντας ολοκληρώσει εκεί τις 
σπουδές του ως Μηχανολόγος-Μηχανικός, παρέµεινε για να 
εργαστεί… Η δουλειά του ήταν εκείνη που µας έφερε πίσω στην 
Ελλάδα –η ανάληψη µιας θέσης-, όταν εγώ ήµουν έξι χρονών… Ένα 
από τα πρώτα πράγµατα που έµαθα στη σύντοµη τότε παραµονή 
µου στη Γερµανία ήταν το εξής: Να αρχίζεις ό,τι µπορείς να κάνεις ή 
ονειρεύεσαι πως θα ήθελες να κάνεις… Η τόλµη χαρίζει ευφυΐα, 
µαγεία και δύναµη… Επρόκειτο για µια από τις αγαπηµένες 
εκφράσεις του Γκαίτε… Με αυτή τη σκέψη, ονειρεύτηκα και 
ξεκίνησα την πορεία µου προς την Ιατρική…» 

   «Τελειώνοντας το Λύκειο, εισάχθηκα στη Φαρµακευτική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, αλλά αποφάσισα αµέσως να φύγω για 
τη Γερµανία… Το 1989, εγγράφηκα στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου «Ludwig- Maximilians University» του Μονάχου, 
από την οποία και αποφοίτησα το 1996… Έκτοτε, κάθε 
επαγγελµατική µου κίνηση συνδέθηκε και συνδέεται µε την 
Καρδιοχειρουργική επιστήµη… Για ένα έτος, µε το πέρας των 
σπουδών µου, βρέθηκα στο Νοσοκοµείο «German Heart Center», 
στην ίδια πόλη, µε ερευνητική υποτροφία στο Τµήµα Πειραµατικής 
Καρδιολογίας… Κατόπιν, ξεκίνησα την πρακτική µου στην 
Καρδιοχειρουργική, στην Χειρουργική Κλινική Καρδιάς και Αγγείων 
του Νοσοκοµείου «Bogenhausen Klinikum», την οποία και 
ολοκλήρωσα το 1999, για να ακολουθήσει η ειδίκευσή µου στην 
ίδια κλινική έως και το 2007…»   
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813812Αθανάσιος 
Χέβας

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας

   «Με πατέρα στρατιωτικό, έµαθα από πολύ νωρίς να εκτιµώ την 
πειθαρχία και να υπηρετώ την αρχή πως για κάθε πειθαρχηµένη 
προσπάθεια, υπάρχει πάντα πολλαπλή ανταµοιβή… Γι' αυτό και 
εκτίµησα ιδιαίτερα το γεγονός, πως µετά από µια δεκαετία µετακι-
νήσεων σε πόλεις της Ελλάδας, λόγω µεταθέσεων, βρεθήκαµε 
οικογενειακώς µόνιµα πια στη Λάρισα –ένιωθα τυχερός που δεν 
χρειαζόταν πια να αλλάζω σχολεία και φίλους… Μπαίνοντας στην 
εφηβεία, είχα προαποφασίσει πως θα γινόµουν γιατρός, 
γοητευµένος από το εύρος του επιστηµονικού ενδιαφέροντος που 
προσέφερε… Το ίδιο αποφασιστικός υπήρξα και για την επιλογή της 
Καρδιοχειρουργικής, ενόσω ήµουν ακόµη φοιτητής στην Ιατρική 
Σχολή Θεσσαλονίκης, την οποία θεωρούσα την πλέον απαιτητική 
ειδικότητα τόσο σε τεχνικό όσο και σε επίπεδο γνώσεων…»    

   «Με το πέρας της στρατιωτικής µου θητείας, ξεκίνησα την 
ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική, στο Στρατιωτικό Νοσοκοµείο 
Λάρισας, υπό τη Διεύθυνση του Αρχίατρου Εµµανούλ Σµπώκου, 
την οποία και ολοκλήρωσα στο Νοσοκοµείο «Άγιος Δηµήτριος» της 
Θεσσαλονίκης… Την ειδίκευσή µου στην Καρδιο-Θωρακοχειρουρ-
γική πραγµατοποίησα στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» της 
Θεσσαλονίκης, υπό τους Παναγιώτη Σπύρου και Ιωάννη Φεσατίδη… 
Η περίοδος της Υπηρεσίας Υπαίθρου, που ακολούθησε, ήταν 
ιδιαίτερα σηµαντική για µένα, καθώς εκεί γνώρισα τη µέλλουσα 
σύζυγό µου…» 

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 1957
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1975 - 1981
Στρατιωτική θητεία, 1981 - 1983, Υπηρεσία Υπαίθρου, 1991 - 1992  
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, 404 Γ.Σ.Ν.  Λάρισας, 1984 - 1985
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «Άγιος Δηµήτριος», 1985 – 1987
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Γ. Παπανικολάου», 1987 - 1991
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Άγιος Λουκάς», 1992 - 1997
Επιµελητής Β', Νοσ. «Γ. Παπανικολάου», 1997 - 1999
Επιµελητής Α' µε εξέλιξη σε Διευθυντή Ε.Σ.Υ., Π.Γ.Ν. Λάρισας, 1999 – σήµερα 

Βιογραφικό

 Κυριάκος 
Σπηλιόπουλος

Λέκτορας Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Μόναχο, Γερµανία, 12 Οκτωβρίου 1970
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Ludwig- Maximilians University», Μόναχο, 1989 - 1996
Ερευνητική Υποτροφία, Νοσοκοµείο «German Heart Center», Μόναχο, 1996 - 1997
Πρακτική άσκηση (1997 - 1999), Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική (1999 - 2007)
και Επιµελητής Α', Νοσοκοµείο «Bogenhausen Klinikum», Μόναχο, (2007 - 2010)
Λέκτορας, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας, 2010 – σήµερα 

   «Η λήψη τίτλου ειδίκευσης σήµανε και την έναρξη της συνεργα-
σίας µου µε το Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς», ως µέλος της οµάδας 
του Καθ. Γ. Μπουγιούκα, στο οποίο και παρέµεινα για µια πενταετία. 
Το 1997, ανέλαβα θέση Επιµελητή Β', στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανι-
κολάου», εκεί που η Καρδιοχειρουργική επιστήµη αναδείχθηκε σε 
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, λόγω των σπουδαίων επιδόσεων 
του Π. Σπύρου και των συνεργατών του… Εξαιτίας εκείνου, 
κατέθεσα υποψηφιότητα για την ανάληψη θέσης Επιµελητή Α' στο 
Π.Γ.Ν. Λάρισας, όπου και βρέθηκα τελικά… Δυστυχώς, οι ελπίδες 
του –και δικές µας- για τη δηµιουργία ενός κέντρου εφάµιλλου µε 
εκείνο της Θεσσαλονίκης, αποδείχθηκαν φρούδες, αφού το σύστηµα 
δεν στάθηκε αρωγός… Η παραίτησή του άφησε την κλινική χωρίς 
ταυτότητα, µέχρι που το 2003 ανέλαβα τη Διεύθυνση και ξεκίνησα 
Θωρακοχειρουργική δραστηριότητα… Δυο χρόνια αργότερα, η 
έλευση του Ν. Τσιλιµίγκα άλλαξε τα δεδοµένα, µε αποτέλεσµα η 
κλινική µας σήµερα να αποτελεί κέντρο αναφοράς στην Κεντρική 
Ελλάδα και να συναγωνίζεται άλλες αντίστοιχες Πανεπιστηµιακές, 
αλλά και ιδιωτικές… Όταν το 2004 βρέθηκα στο Essen της 
Γερµανίας, στα πλαίσια ενός µετεκπαιδευτικού προγράµµατος στην 
Ελάχιστα Επεµβατική Θωρακοχειρουργική, συνειδητοποίησα ότι το 
µεγαλύτερο λάθος που έκανα στην πορεία της καριέρας µου, είναι 
το γεγονός πως ως νέο-ειδικευµένος αποφάσισα να δουλέψω στον 
ιδιωτικό τοµέα, αντί να φύγω για περαιτέρω εκπαίδευση ή εργασία 
στο εξωτερικό… Θα µπορούσα να έχω αποκοµίσει σπουδαίες 
εµπειρίες –εµπειρίες σε πιο ουσιαστικά πεδία, πέραν αυτού της 
«βιοµηχανοποιηµένης» Καρδιοχειρουργικής που γνωρίζουµε στην 
Ελλάδα… Αυτό που σχεδόν µε τροµάζει σήµερα είναι ότι ενώ η 
επιστήµη µας εξελίσσεται διαρκώς σε παγκόσµιο επίπεδο, στην 
Ελλάδα βρίσκεται σε µια τραγική στασιµότητα, η οποία συνδέεται µε 
το ευκαιριακό κέρδος και την αναγνώριση… Είναι λυπηρό και 
εύχοµαι να αλλάξει σύντοµα…Στη ζωή µου, έµαθα να εργάζοµαι 
σκληρά όχι µόνο γιατί αυτό θα µου επιφέρει υλικές ή άλλου είδους 
ανταµοιβές, µα γιατί µε κάνει να αισθάνοµαι πιο ικανός και πιο 
άξιος… Πιστεύω πως οι ψυχές των ανθρώπων που σταµατούν να 
νοιάζονται για την ποιότητα της δουλειάς τους και ενδιαφέρονται 
µόνο για τα ανταλλάγµατα, παθαίνουν ένα είδος διάβρωσης… Αυτή 
η διάβρωση δεν θέλω να συµβεί στη δική µου ψυχή…»

   «Η πρόταση να συνεργαστώ σε σταθερή βάση µε το ίδρυµα στο 
οποίο ειδικεύτηκα, έγινε αποδεκτή χωρίς δεύτερη σκέψη… Δεν θα 
έλεγα πως µε ενδιέφερε τότε η επιστροφή στην Ελλάδα… Ανέλαβα, 
λοιπόν, τη θέση Επιµελητή που µου προσφέρθηκε, αλλά προφανώς 
όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, το σύµπαν έχει άλλες διαθέσεις… 
Η γέννηση της κόρης µου άλλαξε τελείως τις σταθερές της ζωής 
µου… Η σύζυγός µου, συνάδελφος Δερµατολόγος, επέµενε στον 
επαναπατρισµό µας, µε αποτέλεσµα να αρχίσω κινήσεις εύρεσης 
επαγγελµατικής στέγης στην Ελλάδα… Το 2009, κατέθεσα 
υποψηφιότητα για τη θέση Λέκτορα στην Καρδιοχειρουργική Κλινική 
του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας, του οποίου ηγούνταν ο 
Νικόλαος Τσιλιµίγκας… Έγινα δεκτός, κατόπιν κρίσης, το 2010, και 
κάπως έτσι βρεθήκαµε οικογενειακώς στη Λάρισα…Δεν µπορώ να 
δηλώσω µε σιγουριά και ειλικρίνεια πως κατάφερα να προσαρµο-
στώ στην ελληνική πραγµατικότητα… Εκπαιδεύτηκα, εργάστηκα και 
ωρίµασα σε ένα σύστηµα που διαφέρει σε σηµεία αιχµής µε το 
παρόν ελληνικό σύστηµα –στη Γερµανία, για παράδειγµα, η 
Καρδιοχειρουργική αποτελεί αυτόνοµη ειδικότητα, µε αποτέλεσµα, 
µε το πέρας της ειδίκευσης, ένας Χειρουργός να έχει ήδη 
δοκιµαστεί σε περίπου 150 χειρουργεία, που διενήργησε ο ίδιος… 
Ταυτόχρονα, το σύστηµα εκεί είναι προσωποκεντρικό και λόγω 
όγκου περιστατικών, ένας Επιµελητής έχει αυτονοµία χειρουργική -
µε τη βοήθεια πιο έµπειρων Καρδιοχειρουργών… Στην Ελλάδα, το 
σύστηµα είναι κατ'ουσίαν Διευθυντο-κεντρικό, παρέχοντας λίγες 
αρµοδιότητες και δυνατότητες εξέλιξης στους νεότερους… Γι' αυτό 
και δεν είµαι αισιόδοξος για το µέλλον στη χώρα... Ίσως κάποια 
στιγµή, να επικρατήσουν κάποια συγκεκριµένα Καρδιοχειρουργικά 
Κέντρα, τα οποία και θα απορροφήσουν τον µεγαλύτερο αριθµό 
περιστατικών… Δεδοµένου, βέβαια, ότι σύντοµα, όλοι θα κληθούµε 
να ασπαστούµε και αφοµοιώσουµε νέες τεχνολογίες, λιγότερο 
επεµβατικές, υβριδικά χειρουργεία και λοιπά…Οι περισσότεροι 
άνθρωποι δουλεύουν, έλεγε ο Γκαίτε, το µεγαλύτερο µέρος της 
ζωής τους, απλώς για να ζουν… Και η λίγη ελευθερία που τους 
µένει τους προβληµατίζει και προσπαθούν να βρουν κάθε τρόπο να 
την ξεφορτωθούν… Εγώ προσπαθώ ακριβώς για το αντίθετο… Εγώ 
δουλεύω για να µπορώ να ζω την ελευθερία µου… Υπήρξα πέµπτος 
Πανελλήνιος Πρωταθλητής στην κολύµβηση και µε την επιστροφή 
στην Ελλάδα, ξαναέπεσα στο νερό… Σήµερα, ωστόσο, η πλέον 
αγαπηµένη µου ενασχόληση, δεν είναι άλλη από την κόρη µου, στην 
οποία αφιερώνω πλήρως την ελευθερία µου…»

   «Πέρασα τα πρώτα χρόνια της ζωής µου στο Μόναχο, όπου και 
γεννήθηκα, καθώς ο πατέρας µου, έχοντας ολοκληρώσει εκεί τις 
σπουδές του ως Μηχανολόγος-Μηχανικός, παρέµεινε για να 
εργαστεί… Η δουλειά του ήταν εκείνη που µας έφερε πίσω στην 
Ελλάδα –η ανάληψη µιας θέσης-, όταν εγώ ήµουν έξι χρονών… Ένα 
από τα πρώτα πράγµατα που έµαθα στη σύντοµη τότε παραµονή 
µου στη Γερµανία ήταν το εξής: Να αρχίζεις ό,τι µπορείς να κάνεις ή 
ονειρεύεσαι πως θα ήθελες να κάνεις… Η τόλµη χαρίζει ευφυΐα, 
µαγεία και δύναµη… Επρόκειτο για µια από τις αγαπηµένες 
εκφράσεις του Γκαίτε… Με αυτή τη σκέψη, ονειρεύτηκα και 
ξεκίνησα την πορεία µου προς την Ιατρική…» 

   «Τελειώνοντας το Λύκειο, εισάχθηκα στη Φαρµακευτική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, αλλά αποφάσισα αµέσως να φύγω για 
τη Γερµανία… Το 1989, εγγράφηκα στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου «Ludwig- Maximilians University» του Μονάχου, 
από την οποία και αποφοίτησα το 1996… Έκτοτε, κάθε 
επαγγελµατική µου κίνηση συνδέθηκε και συνδέεται µε την 
Καρδιοχειρουργική επιστήµη… Για ένα έτος, µε το πέρας των 
σπουδών µου, βρέθηκα στο Νοσοκοµείο «German Heart Center», 
στην ίδια πόλη, µε ερευνητική υποτροφία στο Τµήµα Πειραµατικής 
Καρδιολογίας… Κατόπιν, ξεκίνησα την πρακτική µου στην 
Καρδιοχειρουργική, στην Χειρουργική Κλινική Καρδιάς και Αγγείων 
του Νοσοκοµείου «Bogenhausen Klinikum», την οποία και 
ολοκλήρωσα το 1999, για να ακολουθήσει η ειδίκευσή µου στην 
ίδια κλινική έως και το 2007…»   
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 «Το περιβάλλον στο οποίο γαλουχήθηκα, κάθε άλλο παρά φιλικό 
ήταν προς την απόφασή µου να αποστασιοποιηθώ από τα 
συνηθισµένα και να ακολουθήσω καριέρα στην Ιατρική… Επρόκειτο 
για µια µικρή αγροτική κοινωνία, όπου η καθηµερινότητα κινούνταν 
ανάµεσα στις καλλιέργειες και την οικογένεια… Κάθε τι άλλο, 
έµοιαζε πρωτόγνωρο και ξένο… Ήµουν µόλις δέκα ετών, όταν 
ανακοίνωσα την απόφασή µου, όχι απλά να γίνω γιατρός, αλλά 
Χειρουργός… Είχα νοσηλευτεί τότε στην Παιδιατρική Κλινική του 
Νοσοκοµείου Βόλου, λόγω αµυγδαλίτιδας, κι εκεί παθιάστηκα µε την 
Ιατρική… Θυµάµαι τις νύχτες, όταν οι νοσηλεύτριες αποχωρούσαν 
για να µας αφήσουν να κοιµηθούµε, έκλεβα σύριγγες, τις γέµιζα µε 
νερό και παρίστανα πως κάνω ενέσεις στα άλλα παιδιά…» 

 «Δυστυχώς –ή ευτυχώς όπως αποδείχθηκε-, µη έχοντας τη 
δυνατότητα για να προετοιµαστώ ενόψει των Πανελληνίων 
εξετάσεων για την εισαγωγή µου στο Πανεπιστήµιο, απέτυχα… 
Ξεκίνησα εντατικά µαθήµατα Γερµανικών και λίγους µήνες 
αργότερα, µάζεψα µια βαλίτσα ρούχα και µε ελάχιστα χρήµατα στο 
πορτοφόλι, έφυγα για τη Γερµανία… Ένιωθα χαµένη σε ένα 
παράλληλο σύµπαν –από τον Κισσό Μαγνησίας βρέθηκα στη 
Βαυαρία, µιλώντας ελάχιστα τη γλώσσα… Φοίτησα αρχικά στο 
Goethe Institut και κατόπιν µετακόµισα στην Κολωνία, για να 
προετοιµαστώ για την εισαγωγή µου στην Ιατρική… Το 1981, ήµουν 
πρωτοετής φοιτητής στην Ιατρική Σχολή του Δυτικού Βερολίνου…»

Τόπος γέννησης, Κισσός, Μαγνησία, 24 Απριλίου 1960
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Βερολίνου, Γερµανία, 1981 - 1988
Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήµιο Βερολίνου, Γερµανία, 1988
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ. Ν. Βόλου, 1989 - 1992
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, «Γ. Παπανικολάου», 1993 - 1996 
Υπηρεσία Υπαίθρου, Γ.Ν. Βόλου, 1996 - 1997
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Γενική Κλινική», 1997 – 1999
Επιµελητής Β' µε εξέλιξη σε Α', Π.Γ.Ν. Λάρισας, 1999 – σήµερα 

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Ληξούρι, Κεφαλονιά, 1 Απριλίου 1963
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1980 - 1986
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Ν. Αργοστολίου, Κεφαλονιά, 1987 - 1988
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Ν. Χαλκίδας, 1988 - 1991
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Σωτηρία»,  1991 - 1994 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Ιπποκράτειο», 1994 – 1995 
Επιµελητής Β', µε εξέλιξη σε Α΄, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 1996 - σήµερα 

   «Με την ολοκλήρωση της Διατριβής µου, επέστρεψα πια στην 
Ελλάδα… Εκείνη την εποχή, η Καρδιο-Θωρακοχειρουργική 
ειδικότητα θεωρούνταν «άγονη», µε αποτέλεσµα να την επιλέξω, 
καθώς απέφευγα την θητεία στην Υπηρεσία Υπαίθρου, για την οποία 
δεν είχα συλλέξει τα απαραίτητα µόρια… Ξεκίνησα την ειδίκευσή 
µου στη Γενική Χειρουργική, στο Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου και 
κατόπιν εντάχθηκα στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου», υπό τη Διεύθυνση του αείµνηστου 
Π. Σπύρου…Η απόφαση να συγκροτήσω δική µου Καρδιοχειρουργι-
κή οµάδα στον ιδιωτικό τοµέα, µετά το πέρας της ειδίκευσής µου, 
ήταν το επιστέγασµα της ώριµης και σοβαρής πορείας που 
διέγραψα… Ήθελα να κάνω την παρουσία µου αισθητή –να δείξω 
πως δεν φοβάµαι να αντιµετωπίσω το γεγονός πως είµαι γυναίκα 
Καρδιο-Θωρακοχειρουργός στην Ελλάδα… Είχα άριστη εκπαίδευση 
και ειδίκευση και δεν υπήρχε κανείς ανασταλτικός παράγοντας να µε 
κρατήσει πίσω… Οι ασθενείς, όταν βλέπουν γυναίκα εργαζόµενη σε 
νοσοκοµείο, έχουν την τάση να τη θεωρούν νοσηλεύτρια -αν είναι 
λίγο παραπάνω αυστηρή και σκληρή, όπως εγώ, µπορεί να τη 
βάλουν σε επίπεδο προϊσταµένης… Ο αγώνας που χρειάστηκε για να 
πείσω σχετικά µε τις ικανότητές µου ήταν διπλός…»

   «Η ανάληψη της θέσης Επιµελητή Β' στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο της Λάρισας, από τη µια ήταν ικανοποιητική, από την 
άλλη κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε σωρό προβληµάτων και 
δυσκολιών, σε λειτουργικό επίπεδο, που ενίοτε αποσυντονίζουν από 
τον κυρίαρχο σκοπό, που δεν είναι άλλος από την άσκηση 
Καρδιοχειρουργικής… Με την αρωγή των καλών συναδέλφων, τα 
καταφέραµε και σήµερα λειτουργούµε ένα αξιόλογο τµήµα σε 
πανελλήνιο επίπεδο…Η Καρδιο-Θωρακοχειρουργική είναι «η» 
ειδικότητα -δεν υπάρχει τίποτα που να µπορεί να συγκριθεί µαζί 
της… Το τίµηµα, βέβαια, που ζητά από εκείνον που θα την επιλέξει 
είναι υψηλό… Εγώ κατέθεσα την προσωπική µου ζωή… Δεν 
κατάφερα να κάνω οικογένεια, ζω µάλλον µοναχικά και αφιερωµένα 
στη δουλειά µου… Ο χρόνος όµως δεν γυρίζει πίσω… Αν φτάσω στο 
τέλος της ζωής µου κι έχω µετανιώσει για τις επιλογές µου, θα 
λυπηθώ… Γιατί όσες ζωές κι αν έχεις σώσει, σε όσες οικογένειες κι 
αν έχεις χαρίσει χαρά, το γεγονός ότι δίπλα σου δεν υπάρχει δική 
σου οικογένεια για να µοιραστεί τις χαρές και τις λύπες, δεν µπορεί 
να αντικατασταθεί…»     

Επιµελητής Α', Καρδιοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας

Νικόλαος

Επιµελητής Α', Καρδιοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας

   «Το γεγονός ότι γεννήθηκα και µεγάλωσα στην Κεφαλονιά, σε ένα 
τόπο όπου υπήρχε τουρισµός –και κατά συνέπεια η δυνατότητα 
επαφής και συναναστροφής µε αλλοδαπούς- επηρέασε πολύ τη 
διαµόρφωση της προσωπικότητάς µου και την εξέλιξη της ζωής 
µου… Έγινα άνθρωπος ανοιχτός σε κάθε τι νέο και πρωτοποριακό, 
απέκτησα µεγαλύτερη ανοχή για οτιδήποτε µπορεί να θεωρείται 
διαφορετικό, έµαθα να αποδέχοµαι τις προκλήσεις… Πρόκληση 
υπήρξε για µένα και η Ιατρική…Η πρώτη φορά που έβαλα στο µυαλό 
µου τη σκέψη να γίνω γιατρός, ήταν όταν έτυχε να παρακολουθήσω 
στην τηλεόραση ένα σήριαλ, µε τίτλο «Άνθρωπος δίχως πρόσωπο», 
στο οποίο προβάλλονταν σκηνές Νευροχειρουργικών 
περιστατικών… Την ίδια περίοδο, δυο διάσηµοι Χειρουργοί ήρθαν 
στο νησί και όλοι συζητούσαν στις γειτονιές για τα επιτεύγµατά 
τους… Επηρεάστηκα… Όντας καλός και δυνατός µαθητής, έβαλα 
στόχο να εισαχθώ στην Ιατρική… Υπήρξε βέβαια κάποια στιγµή που 
αµφιταλαντεύτηκα, σκεπτόµενος το Πολυτεχνείο, αλλά µε την 
καθοδήγηση των Καθηγητών µου, η αρχική στόχευση εξελίχθηκε σε 
επιτυχή εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης…»

   «Υπήρξε µόνο µια στιγµή, κατά τη διάρκεια των σπουδών µου, 
που η Χειρουργική µπήκε σε δεύτερο πλάνο και ο λόγος ήταν η 
Παιδιατρική… Επρόκειτο, ωστόσο, για µια παροδική µεταστροφή, 
καθώς η Χειρουργική ήταν –όπως αποδεικνύεται- ειληµµένη 
απόφαση… 

   «Κατά τα τελευταία έτη της φοίτησής µου, πάρθηκε η απόφαση 
από την πολιτεία για χορήγηση ειδίκευσης Καρδιο-Θωρακοχειρουρ-
γικής, µιας καινούριας ειδικότητας για τα ελληνικά δεδοµένα…
 Ήταν για µένα µια νέα πρόκληση, την οποία και αποδέχτηκα χωρίς 
δεύτερη σκέψη…»  

   «Ειδικεύτηκα στη Γενική Χειρουργική στα Νοσοκοµεία της 
Κεφαλονιάς και της Χαλκίδας και µετέπειτα βρέθηκα στο 
Νοσοκοµείο «Σωτηρία» για τα χρόνια της Θωρακοχειρουργικής, υπό 
τη Διεύθυνση του Ιωάννη Ζορµπά και στο Νοσοκοµείο 
«Ιπποκράτειο» για την ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, υπό τους 
Εµµανουήλ Χλαπουτάκη και Ιωάννη Παπαϊωάννου… Όσον ήµουν στο 
Νοσοκοµείο «Σωτηρία», επισκεπτόµουν την Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του Ε. Χλαπουτάκη, ώστε να παρακολουθώ επεµβάσεις υπό 
την εποπτεία του Ανδρέα Βοµβογιάννη…»

   «Θα έλεγα πως µετά από τόσα χρόνια δουλειάς, ως ενεργός 
Καρδιο-Θωρακοχειρουργός, το µόνο απωθηµένο που έχω είναι το 
γεγονός ότι δεν κατάφερα να πραγµατοποιήσω την ειδίκευσή µου 
–ή και µέρος αυτής- ή µια µετεκπαίδευση στο εξωτερικό… Είναι 
µεγάλο πλεονέκτηµα για ένα Χειρουργό να έχει βρεθεί σε 
χειρουργικές αίθουσες άλλων χωρών και να αποκτήσει 
προσλαµβάνουσες και εµπειρίες διαφορετικές… Δυστυχώς τότε, 
ήταν αδύνατο να µετακινηθώ εκτός Ελλάδας, αλλά σήµερα, είµαι 
µετανιωµένος για αυτή την εξέλιξη… Προσπαθώ βέβαια να 
αντισταθµίσω το κενό µε ταξίδια στο εξωτερικό, συµµετοχή σε 
προγράµµατα ανταλλαγής Ιατρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες 
παρόµοιες ενέργειες…» 

   «Η µεγαλύτερη ανταµοιβή µου, όλα αυτά τα χρόνια, είναι τα 
χαµόγελα των ασθενών µου, αλλά κι εκείνα της συζύγου και της 
οικογένειάς µου… Όσον αφορά στους ασθενείς, υπήρξα ανέκαθεν 
πολέµιος οποιασδήποτε άλλης «ανταµοιβής», η οποία επιδέχεται 
πολλαπλές ερµηνείες… Η Ιατρική είναι λειτούργηµα και στην πορεία 
µου, υπηρέτησα αυτή την αξία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη… 
Όσον αφορά στην οικογένεια, οι θυσίες που έκαναν για µένα θα 
αποτελούν πάντα ένα καλό λόγο να ευγνωµονώ το Θεό για όσα µου 
χάρισε…» 
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Βαυαρία, µιλώντας ελάχιστα τη γλώσσα… Φοίτησα αρχικά στο 
Goethe Institut και κατόπιν µετακόµισα στην Κολωνία, για να 
προετοιµαστώ για την εισαγωγή µου στην Ιατρική… Το 1981, ήµουν 
πρωτοετής φοιτητής στην Ιατρική Σχολή του Δυτικού Βερολίνου…»

Τόπος γέννησης, Κισσός, Μαγνησία, 24 Απριλίου 1960
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Βερολίνου, Γερµανία, 1981 - 1988
Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήµιο Βερολίνου, Γερµανία, 1988
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ. Ν. Βόλου, 1989 - 1992
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, «Γ. Παπανικολάου», 1993 - 1996 
Υπηρεσία Υπαίθρου, Γ.Ν. Βόλου, 1996 - 1997
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Γενική Κλινική», 1997 – 1999
Επιµελητής Β' µε εξέλιξη σε Α', Π.Γ.Ν. Λάρισας, 1999 – σήµερα 

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Ληξούρι, Κεφαλονιά, 1 Απριλίου 1963
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1980 - 1986
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Ν. Αργοστολίου, Κεφαλονιά, 1987 - 1988
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Ν. Χαλκίδας, 1988 - 1991
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Σωτηρία»,  1991 - 1994 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Ιπποκράτειο», 1994 – 1995 
Επιµελητής Β', µε εξέλιξη σε Α΄, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 1996 - σήµερα 

   «Με την ολοκλήρωση της Διατριβής µου, επέστρεψα πια στην 
Ελλάδα… Εκείνη την εποχή, η Καρδιο-Θωρακοχειρουργική 
ειδικότητα θεωρούνταν «άγονη», µε αποτέλεσµα να την επιλέξω, 
καθώς απέφευγα την θητεία στην Υπηρεσία Υπαίθρου, για την οποία 
δεν είχα συλλέξει τα απαραίτητα µόρια… Ξεκίνησα την ειδίκευσή 
µου στη Γενική Χειρουργική, στο Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου και 
κατόπιν εντάχθηκα στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου», υπό τη Διεύθυνση του αείµνηστου 
Π. Σπύρου…Η απόφαση να συγκροτήσω δική µου Καρδιοχειρουργι-
κή οµάδα στον ιδιωτικό τοµέα, µετά το πέρας της ειδίκευσής µου, 
ήταν το επιστέγασµα της ώριµης και σοβαρής πορείας που 
διέγραψα… Ήθελα να κάνω την παρουσία µου αισθητή –να δείξω 
πως δεν φοβάµαι να αντιµετωπίσω το γεγονός πως είµαι γυναίκα 
Καρδιο-Θωρακοχειρουργός στην Ελλάδα… Είχα άριστη εκπαίδευση 
και ειδίκευση και δεν υπήρχε κανείς ανασταλτικός παράγοντας να µε 
κρατήσει πίσω… Οι ασθενείς, όταν βλέπουν γυναίκα εργαζόµενη σε 
νοσοκοµείο, έχουν την τάση να τη θεωρούν νοσηλεύτρια -αν είναι 
λίγο παραπάνω αυστηρή και σκληρή, όπως εγώ, µπορεί να τη 
βάλουν σε επίπεδο προϊσταµένης… Ο αγώνας που χρειάστηκε για να 
πείσω σχετικά µε τις ικανότητές µου ήταν διπλός…»

   «Η ανάληψη της θέσης Επιµελητή Β' στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο της Λάρισας, από τη µια ήταν ικανοποιητική, από την 
άλλη κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε σωρό προβληµάτων και 
δυσκολιών, σε λειτουργικό επίπεδο, που ενίοτε αποσυντονίζουν από 
τον κυρίαρχο σκοπό, που δεν είναι άλλος από την άσκηση 
Καρδιοχειρουργικής… Με την αρωγή των καλών συναδέλφων, τα 
καταφέραµε και σήµερα λειτουργούµε ένα αξιόλογο τµήµα σε 
πανελλήνιο επίπεδο…Η Καρδιο-Θωρακοχειρουργική είναι «η» 
ειδικότητα -δεν υπάρχει τίποτα που να µπορεί να συγκριθεί µαζί 
της… Το τίµηµα, βέβαια, που ζητά από εκείνον που θα την επιλέξει 
είναι υψηλό… Εγώ κατέθεσα την προσωπική µου ζωή… Δεν 
κατάφερα να κάνω οικογένεια, ζω µάλλον µοναχικά και αφιερωµένα 
στη δουλειά µου… Ο χρόνος όµως δεν γυρίζει πίσω… Αν φτάσω στο 
τέλος της ζωής µου κι έχω µετανιώσει για τις επιλογές µου, θα 
λυπηθώ… Γιατί όσες ζωές κι αν έχεις σώσει, σε όσες οικογένειες κι 
αν έχεις χαρίσει χαρά, το γεγονός ότι δίπλα σου δεν υπάρχει δική 
σου οικογένεια για να µοιραστεί τις χαρές και τις λύπες, δεν µπορεί 
να αντικατασταθεί…»     

Επιµελητής Α', Καρδιοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας

Νικόλαος

Επιµελητής Α', Καρδιοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας

   «Το γεγονός ότι γεννήθηκα και µεγάλωσα στην Κεφαλονιά, σε ένα 
τόπο όπου υπήρχε τουρισµός –και κατά συνέπεια η δυνατότητα 
επαφής και συναναστροφής µε αλλοδαπούς- επηρέασε πολύ τη 
διαµόρφωση της προσωπικότητάς µου και την εξέλιξη της ζωής 
µου… Έγινα άνθρωπος ανοιχτός σε κάθε τι νέο και πρωτοποριακό, 
απέκτησα µεγαλύτερη ανοχή για οτιδήποτε µπορεί να θεωρείται 
διαφορετικό, έµαθα να αποδέχοµαι τις προκλήσεις… Πρόκληση 
υπήρξε για µένα και η Ιατρική…Η πρώτη φορά που έβαλα στο µυαλό 
µου τη σκέψη να γίνω γιατρός, ήταν όταν έτυχε να παρακολουθήσω 
στην τηλεόραση ένα σήριαλ, µε τίτλο «Άνθρωπος δίχως πρόσωπο», 
στο οποίο προβάλλονταν σκηνές Νευροχειρουργικών 
περιστατικών… Την ίδια περίοδο, δυο διάσηµοι Χειρουργοί ήρθαν 
στο νησί και όλοι συζητούσαν στις γειτονιές για τα επιτεύγµατά 
τους… Επηρεάστηκα… Όντας καλός και δυνατός µαθητής, έβαλα 
στόχο να εισαχθώ στην Ιατρική… Υπήρξε βέβαια κάποια στιγµή που 
αµφιταλαντεύτηκα, σκεπτόµενος το Πολυτεχνείο, αλλά µε την 
καθοδήγηση των Καθηγητών µου, η αρχική στόχευση εξελίχθηκε σε 
επιτυχή εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης…»

   «Υπήρξε µόνο µια στιγµή, κατά τη διάρκεια των σπουδών µου, 
που η Χειρουργική µπήκε σε δεύτερο πλάνο και ο λόγος ήταν η 
Παιδιατρική… Επρόκειτο, ωστόσο, για µια παροδική µεταστροφή, 
καθώς η Χειρουργική ήταν –όπως αποδεικνύεται- ειληµµένη 
απόφαση… 

   «Κατά τα τελευταία έτη της φοίτησής µου, πάρθηκε η απόφαση 
από την πολιτεία για χορήγηση ειδίκευσης Καρδιο-Θωρακοχειρουρ-
γικής, µιας καινούριας ειδικότητας για τα ελληνικά δεδοµένα…
 Ήταν για µένα µια νέα πρόκληση, την οποία και αποδέχτηκα χωρίς 
δεύτερη σκέψη…»  

   «Ειδικεύτηκα στη Γενική Χειρουργική στα Νοσοκοµεία της 
Κεφαλονιάς και της Χαλκίδας και µετέπειτα βρέθηκα στο 
Νοσοκοµείο «Σωτηρία» για τα χρόνια της Θωρακοχειρουργικής, υπό 
τη Διεύθυνση του Ιωάννη Ζορµπά και στο Νοσοκοµείο 
«Ιπποκράτειο» για την ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, υπό τους 
Εµµανουήλ Χλαπουτάκη και Ιωάννη Παπαϊωάννου… Όσον ήµουν στο 
Νοσοκοµείο «Σωτηρία», επισκεπτόµουν την Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του Ε. Χλαπουτάκη, ώστε να παρακολουθώ επεµβάσεις υπό 
την εποπτεία του Ανδρέα Βοµβογιάννη…»

   «Θα έλεγα πως µετά από τόσα χρόνια δουλειάς, ως ενεργός 
Καρδιο-Θωρακοχειρουργός, το µόνο απωθηµένο που έχω είναι το 
γεγονός ότι δεν κατάφερα να πραγµατοποιήσω την ειδίκευσή µου 
–ή και µέρος αυτής- ή µια µετεκπαίδευση στο εξωτερικό… Είναι 
µεγάλο πλεονέκτηµα για ένα Χειρουργό να έχει βρεθεί σε 
χειρουργικές αίθουσες άλλων χωρών και να αποκτήσει 
προσλαµβάνουσες και εµπειρίες διαφορετικές… Δυστυχώς τότε, 
ήταν αδύνατο να µετακινηθώ εκτός Ελλάδας, αλλά σήµερα, είµαι 
µετανιωµένος για αυτή την εξέλιξη… Προσπαθώ βέβαια να 
αντισταθµίσω το κενό µε ταξίδια στο εξωτερικό, συµµετοχή σε 
προγράµµατα ανταλλαγής Ιατρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες 
παρόµοιες ενέργειες…» 

   «Η µεγαλύτερη ανταµοιβή µου, όλα αυτά τα χρόνια, είναι τα 
χαµόγελα των ασθενών µου, αλλά κι εκείνα της συζύγου και της 
οικογένειάς µου… Όσον αφορά στους ασθενείς, υπήρξα ανέκαθεν 
πολέµιος οποιασδήποτε άλλης «ανταµοιβής», η οποία επιδέχεται 
πολλαπλές ερµηνείες… Η Ιατρική είναι λειτούργηµα και στην πορεία 
µου, υπηρέτησα αυτή την αξία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη… 
Όσον αφορά στην οικογένεια, οι θυσίες που έκαναν για µένα θα 
αποτελούν πάντα ένα καλό λόγο να ευγνωµονώ το Θεό για όσα µου 
χάρισε…» 
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Νικόλαος
Αντωνόπουλος

   «Είναι γεγονός πως τόσο η προσωπικότητα, όσο και η επαγγελµατική υπόσταση του 
πατέρα µου, επηρέασαν και κατεύθυναν την απόφασή µου να εµπλακώ µε την 
άσκηση του Ιατρικού λειτουργήµατος… Αφιερωµένος εκείνος στους ασθενείς του, ως 
Παθολόγος, µου ενέπνευσε την αγάπη για την Ιατρική και ανέδειξε την γοητεία της 
επιστήµης… Το 1984, έφυγα από την Ελλάδα, ώστε να φοιτήσω σε Πανεπιστήµιο της 
Ιταλίας… Αρχικά, βρέθηκα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Περούτζια και 
κατόπιν µεταγράφηκα στην αντίστοιχη σχολή της Ρώµης, όπου το επίπεδο ήταν 
υψηλότερο, καθώς θεωρείται η καλύτερη της χώρας…»

   «Η επιστροφή µου στην Ελλάδα, δέκα χρόνια αργότερα, µε έβαλε στη διαδικασία 
εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων –όπως στρατιωτική θητεία και Υπηρεσία 
Υπαίθρου-, µε σκοπό να ξεκινήσω την ειδίκευσή µου, όσο το δυνατό πιο γρήγορα… 
Εντάχθηκα στη Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας, το 1997, 
όπου και ολοκλήρωσα την ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική… Εκείνη την περίοδο, 
ο Καθηγητής Παναγιώτης Σπύρου είχε αναλάβει την οργάνωση και διεύθυνση της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής και µια συνάντηση µαζί του ήταν καταλυτική, ώστε να 
πάρω την απόφαση να ειδικευθώ στην Καρδιοχειρουργική… Έµεινα στην κλινική 
του για ένα χρόνο, ως ειδικευόµενος και µετά βρέθηκα στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανι-
κολάου» της Θεσσαλονίκης, υπό τη Διεύθυνση του Ιωάννη Φεσσατίδη…»

   «Ήθελα ανέκαθεν να δραστηριοποιηθώ επαγγελµατικά στην πόλη που γεννήθηκα 
και µεγάλωσα… Θεώρησα, λοιπόν, ευτυχή συγκυρία την δυνατότητα που µου δόθηκε 
να καταλάβω θέση Επικουρικού Επιµελητή στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας…. Παρέµεινα σε αυτό το καθεστώς για δυο 
χρόνια, όταν και προκηρύχθηκε θέση Επιµελητή Β', την οποία κατέχω µέχρι και 
σήµερα…»

   «Δηµιούργησα οικογένεια όσο ήµουν ακόµη στην Ιταλία, ως φοιτητής… 
Παντρεύτηκα µια Ιταλίδα συνάδελφο, µε την οποία αποκτήσαµε δυο υπέροχες 
κόρες… Ήταν, αδιαµφισβήτητα, τα πλέον όµορφα αλλά και παράλληλα δύσκολα 
χρόνια της ζωής µου… Έπρεπε να είµαι ταυτόχρονα συνεπής φοιτητής, καλός 
σύζυγος, στοργικός πατέρας… Υπήρχαν στιγµές που οι οικονοµικές υποχρεώσεις µας 
ξεπερνούσαν, αλλά καταφέρναµε να ανταποκριθούµε µε δύναµη και συνοχή… 
Δυστυχώς, ο γάµος αυτός διήρκησε όσο και η παραµονή µου στην χώρα… Η σύζυγός 
µου ήταν ανένδοτη –δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα, παρά να συνεχίσει την καριέρα 
της στη Ρώµη… Η απόφαση να τους αποχωριστώ ήταν επώδυνη… Σήµερα οι κόρες 
µου φοιτούν στο Πανεπιστήµιο… Ελπίζω κι εύχοµαι να έρθουν κάποια στιγµή να 
ζήσουν µαζί µου στην Ελλάδα…»

   «Το κενό που µου άφησε η έλλειψη της οικογενειακής ισορροπίας, 
καλύφθηκε από τη λατρεία µου για τη φύση… Ασχολούµαι συστηµατικά µε τις 
καταδύσεις, την ορειβασία και τις αναρριχήσεις, όντας µάλιστα µέλος οργανωµένων 
συλλόγων… Είµαι άλλωστε άνθρωπος που δεν φοβάται το ρίσκο, δεν φοβάται τον 
κίνδυνο… Αυτά τα χαρακτηριστικά, µε βοήθησαν πολύ και στη δουλειά µου… Αν δεν 
µπορεί ένας Καρδιοχειρουργός να πάρει ρίσκα, δεν θα είναι ποτέ επιτυχηµένος… 
Βρέθηκα να ρισκάρω στο χειρουργικό τραπέζι ως ειδικευόµενος ακόµη, έχοντας στο 
µυαλό –όπως και σήµερα- το καλύτερο για τον ασθενή µου…» 
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Αγγελική
Τσαντσαρίδου

Τόπος γέννησης, Πειραιάς, 1 Ιανουαρίου 1961
Σπουδές στη Βιοχηµεία και Ψυχολογία, ΗΠΑ, 1980 - 1984
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, 1984 - 1990
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «Μεταξά», 1991 - 1993
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Κ.Ν. Αθηνών, 1993 - 1995 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ «Ω.Κ.Κ.», 1995 – 1997
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Γ.Κ.Ν. Νίκαιας, 1997 - 1999
Επικουρικός Επιµελητής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 2002 - 2004 
Επικουρικός Επιµελητής, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 2006 – 2010
Επιµελητής Β' µε εξέλιξη σε Α', Π.Γ.Ν. Λάρισας, 2010 – σήµερα 

Επιµελητής Β' Ε.Σ.Υ., Καρδιοχειρουργική Κλινική, 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας

Επιµελητής Β' Ε.Σ.Υ., Καρδιοχειρουργική Κλινική, 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας

Τόπος γέννησης, Λάρισα, 28 Οκτωβρίου 1963
Ιατρική Σχολή, «Keti Argentelli» University of Perugia και «Sapienza» 
University of Rome, 1984 - 1994
Στρατιωτική θητεία, 1994 - 1996, Υπηρεσία Υπαίθρου, 1996 - 1997
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 1997 - 2000
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 2000 - 2001 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, «Γ. Παπανικολάου», 2002 - 2005
Επικουρικός Επιµελητής, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 2006 – 2008 
Επιµελητής Β', Π.Γ.Ν. Λάρισας, 2008 – σήµερα  

Ο ευτυχής πατέρας
µε τις δίδυµες κόρες του,
ιατρούς, σε ευχάριστο 
στιγµιότυπο.
Θεσσαλονίκη 2006

Επί του πιεστηρίου:
Ο Ν. Αντωνόπουλος 

µετακινήθηκε
στην ΠΔΚΡΧ Κλινική 
του «Αγία Σοφία»
το 2014 σε Θέση 

Επιµελητή Β΄ Ε.Σ.Υ.

   «Προερχόµενος από µια αστική οικογένεια της Αθήνας, είχα την ευκαιρία να 
φοιτήσω στην Ιωνείδιο Σχολή Πειραιά, ένα πρότυπο εκπαιδευτικό ίδρυµα, στο οποίο 
η εκπαίδευση δεν περιορίζονταν µόνο στα απαραίτητα, αλλά είχε ως στόχο να 
διευρύνει τους ορίζοντες των µαθητών και να τους ωθήσει σε νέους δρόµους 
–επιστηµονικούς, αλλά και προσωπικούς… Στους κόλπους της ήρθα σε επαφή για 
πρώτη φορά µε την Καρδιοχειρουργική, µέσα από τα επιτεύγµατα του Denton Colley 
και της πρωτοποριακής συσκευής εξωσωµατικής κυκλοφορίας που δηµιούργησε ο 
John Gibbon, εγκαινιάζοντας τη λαµπρή εποχή της επιστήµης αυτής… Έχοντας 
παράλληλα την ενθάρρυνση και απόλυτη στήριξη του πατέρα µου, αποφάσισα να 
προχωρήσω σε σπουδές στην Ιατρική, µε στόχο να γίνω Καρδιοχειρουργός…
Τελείωσα την Ιατρική Σχολή Αθηνών µε βαθµό άριστα… Κατόπιν, προχώρησα µε την 
Υπηρεσία Υπαίθρου, στη Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Ιεράπετρας, 
και µε την στρατιωτική µου θητεία, κατά τη διάρκεια της οποίας  βρέθηκα για ένα 
οκτάµηνο στη Χειρουργική Κλινική του 401 Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Αθηνών… 
Δυστυχώς, οι µήνες εκείνοι δεν αναγνωρίστηκαν ως ειδίκευση, την οποία ξεκίνησα 
µετέπειτα στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», υπό τη Διεύθυνση του Γ. Ανδρουλάκη… 
Ακολούθησε η ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός», υπό τους Χρήστο Λόλα και Ίωνα Μπελένη, αντίστοιχα… Στους 
ανθρώπους αυτούς, οφείλω τα µέγιστα, καθώς επηρέασαν τόσο την επιστηµονική 
µου υπόσταση και τη στάση µου χειρουργικά, αλλά και την προσωπικότητά µου, ως 
γιατρό που ασκεί λειτούργηµα και όχι επάγγελµα…»     

   «Με τη λήψη τίτλου ειδικότητας, το 2004, η πορεία µου ως Καρδιοχειρουργός 
εγκαινιάστηκε µε την συνεργασία µου µε τον Μιχάλη Καταρτζή, στον ιδιωτικό τοµέα, 
η οποία διήρκησε ένα χρόνο… Από το 2005 και για µία διετία, εντάχθηκα στην οµάδα 
του Χ. Λόλα, στο Νοσηλευτήριο «Υγεία», µε ένα µικρό διάλειµµα ενός µήνα, όπου 
βρέθηκα ως Clinical Fellow στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου 
«Yale», υπό τη Διεύθυνση του John Elefteriades… Ήµουν διατεθειµένος και έτοιµος 
να µείνω περισσότερο, αν η ανάληψη θέσης Επικουρικού Καρδιοχειρουργού, στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Λάρισας, δεν µε έφερνε πίσω… Λίγο αργότερα, 
ανέλαβα θέση Επιµελητή Β' στην ίδια κλινική, το 2010, µετακινήθηκα στο 
Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία», κατέχοντας την ίδια θέση, κατόπιν επέστρεψα στη 
Λάρισα για δυο χρόνια και από το 2013 έως και σήµερα βρίσκοµαι και πάλι στην 
Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Αγία Σοφία»… 
Θεωρώ την συνεχή κατάρτιση και µετεκπαίδευση ενός Καρδιοχειρουργού, όχι απλά 
απαραίτητη, αλλά αναγκαία… Προσωπικά, όσο µπορώ και µου επιτρέπουν οι 
συνθήκες, ασχολούµαι συνέχεια µε την έρευνα, καθώς και µε ό,τι νεότερο προκύπτει 
στην επιστήµη µας… Το 2011, µάλιστα, πραγµατοποίησα τόσο τη Διδακτορική 
Διατριβή µου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε θέµα τη µελέτη της απόπτωσης 
λευκοστατικών υποπληθυσµών σε Καρδιοχειρουργικούς ασθενείς, όσο κι ένα Master, 
στη Ροµποτική και Ελάχιστα Επεµβατική Χειρουργική, το οποίο έλαβε χώρα στο 
Νοσοκοµείο «Λαϊκό», υπό τον Καθηγητή Νικόλαο Νικητέα και τον Διευθυντή της 
Χειρουργικής Κλινικής Χρήστο Τσιγκρή… Το όνειρό µου, βέβαια, είναι να καταφέρω 
να φύγω στο εξωτερικό, για κάποιο διάστηµα, ώστε να εκπαιδευτώ περαιτέρω στην 
Παιδοκαρδιοχειρουργική, η οποία έχει κερδίσει το ενδιαφέρον µου τα τελευταία 
χρόνια… Όνειρό µου, επίσης, είναι η πολιτεία να σταθεί επί της ουσίας δίπλα στους 
Έλληνες γιατρούς εν γένει, σταµατώντας αυτή τη δραµατική «διαρροή» επιστηµόνων 
στην αλλοδαπή…»

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 1967
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, 1984 - 1992
Υπηρεσία Υπαίθρου, Ιεράπετρα, Κρήτη, 1992 - 1993, Στρατιωτική θητεία, 1993 - 1995
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 1995 - 1998
Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, Νοσ. «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 1999 - 2004
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Ιατρικο Κέντρο» και «Υγεία», Αθήνα, 2005 - 2007
Επικουρικός Καρδιοχειρουργός, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας, 2007 - 2008
Επιµελητής Β', Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας, 2008 - 2009
Επιµελητής Β', ΠΔΚΡΧ Κλινική, Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα, 2010 – 2011
Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, 2011
Επιµελητής Β', Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας, 2011 – 2013
Επιµελητής Β', ΠΔΚΡΧ Κλινική, Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα, 2013 - σήµερα

Επιµελητής Α', Καρδιοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας
   «Ήταν πάµπολλες οι φορές που ένιωσα ανασφάλεια για την επιλογή 
µου να γίνω Καρδιοχειρουργός… Δεν ήµουν σίγουρη αν θα τα 
καταφέρω, αναλογιζόµενη τον µικρό αριθµό γυναικών που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο, αλλά και τις υψηλές απαιτήσεις της 
ειδικότητας… Ήθελα, όµως, να ζήσω από κοντά αυτή την υπέροχη 
επιστήµη, γι' αυτό και είπα στον εαυτό µου –προχώρα κι αν δεν τα 
καταφέρεις, θα κάνεις κάτι άλλο… Μα και στην πορεία, δεν συνάντησα 
ευκολίες –κάθε άλλο… Ενώ ανέλαβα θέση Επικουρικού 
Καρδιοχειρουργού στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, 
λόγω λάθους, βρέθηκα να υπηρετώ στη ΜΕΘ… Αποχώρησα λίγους 
µήνες αργότερα για να εργαστώ στο ΕΚΑΒ… Λίγο πριν απογοητευτώ, 
προέκυψε η ανάληψη θέσης στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της 
Λάρισας, αρχικά ως Επικουρικός και αργότερα ως Επιµελητής Β'…»

   «Επειδή έχω µια ζωή να ζήσω και όχι δυο ή τρεις, δεν θα άλλαζα 
καµία από τις αποφάσεις ή τις επιλογές µου… Σε ένα παράλληλο 
σύµπαν, αν είχα δυο ζωές, στη µια θα γινόµουν και πάλι 
Καρδιοχειρουργός και στην άλλη θα παντρευόµουν από τα δεκατέσσερα 
και θα έκανα πολλά παιδιά… Υπάρχουν στιγµές που µε ενοχλεί το κενό 
ύπαρξης οικογένειας στη ζωή µου… Από την άλλη, οι άνθρωποι που µε 
συντρόφευσαν κατά καιρούς συνειδητοποιούσαν πολύ γρήγορα την 
αφοσίωσή µου στην Ιατρική και δεν µε πίεζαν… Ήθελα πάντα να είµαι 
καλή σε κάτι και αυτό είναι η Ιατρική, γι' αυτό και αν παντρευόµουν, δεν 
θα ήµουν καλή µητέρα ή σύζυγος… Παίρνω ικανοποίηση από τη 
δουλειά µου και την συγγραφή επιστηµονικών βιβλίων, µε την οποία 
ασχολούµαι πυρετωδώς…» 

   «Πρώτοι µου ασθενείς, σε ένα αυτοσχέδιο χειρουργικό τραπέζι, 
υπήρξαν οι κούκλες της παιδικής µου ηλικίας… Τόσο πάθος είχα µε την 
Ιατρική, τόσο µεγάλο πόθο να γίνω γιατρός… Παρακολουθούσα, 
µάλιστα, φανατικά, ένα τηλεοπτικό σήριαλ, το οποίο πρόβαλε τις ζωές 
των γιατρών και την προσφορά τους στον κόσµο… Θαύµαζα την 
αυταπάρνησή τους, την αφοσίωσή τους, την αγάπη τους για την 
επιστήµη… Ήξερα πως δεν υπήρχε άλλος δρόµος για µένα...» 
� �
   «Αν και αριστούχος µαθήτρια, δεν κατάφερα να εισαχθώ στην Ιατρική 
Σχολή… Έφυγα, λοιπόν, για την Αµερική, όπου ξεκίνησα σπουδές στη 
Βιοχηµεία και Ψυχολογία… Επέλεξα τη Βιοχηµεία, διότι χωρίς έρευνα η 
Ιατρική δεν υπάρχει και την Ψυχολογία για να µπορώ να διαβάζω και να 
κατανοώ την ψυχή του ασθενούς… Με την επιστροφή µου στην Ελλάδα, 
το 1984, εισάχθηκα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε 
απώτερο στόχο να ειδικευτώ στην Ογκολογία… Λαµβάνοντας πτυχίο, 
εντάχθηκα στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Μεταξά», υπό τη 
Διεύθυνση του Β. Λυσσαίου και κατόπιν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο 
Νίκαιας υπό τους Κ. Χαρώνη και Σ. Δενδρινό… Οι εφηµερίες ήταν πολύ 
δύσκολες, δεν κοιµόµασταν σχεδόν καθόλου… Είχαµε όµως την 
ευκαιρία να δούµε πολλά περιστατικά –από µαφιόζους χτυπηµένους 
από όπλο, ασθενείς AIDS, τροχαία, κ.α.- και να κατακτήσουµε γνώση…
Η µεταστροφή µου στην Καρδιοχειρουργική έγινε από σεβασµό προς το 
ιερό όργανο, την καρδιά… Η συνειδητοποίηση της αξίας και σηµασίας 
της στην ανθρώπινη ζωή µε συνεπήρε, µε αποτέλεσµα να βρεθώ στο 
Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο», ώστε να ειδικευτώ στην Καρδιοχειρουργική, 
υπό τη Διεύθυνση του Γεώργιου Παλατιανού και µετέπειτα στο Γενικό 
Κρατικό Νίκαιας, υπό τον Μιχαήλ Γεραζούνη για τη 
Θωρακοχειρουργική…»  
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Νικόλαος
Αντωνόπουλος

   «Είναι γεγονός πως τόσο η προσωπικότητα, όσο και η επαγγελµατική υπόσταση του 
πατέρα µου, επηρέασαν και κατεύθυναν την απόφασή µου να εµπλακώ µε την 
άσκηση του Ιατρικού λειτουργήµατος… Αφιερωµένος εκείνος στους ασθενείς του, ως 
Παθολόγος, µου ενέπνευσε την αγάπη για την Ιατρική και ανέδειξε την γοητεία της 
επιστήµης… Το 1984, έφυγα από την Ελλάδα, ώστε να φοιτήσω σε Πανεπιστήµιο της 
Ιταλίας… Αρχικά, βρέθηκα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Περούτζια και 
κατόπιν µεταγράφηκα στην αντίστοιχη σχολή της Ρώµης, όπου το επίπεδο ήταν 
υψηλότερο, καθώς θεωρείται η καλύτερη της χώρας…»

   «Η επιστροφή µου στην Ελλάδα, δέκα χρόνια αργότερα, µε έβαλε στη διαδικασία 
εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων –όπως στρατιωτική θητεία και Υπηρεσία 
Υπαίθρου-, µε σκοπό να ξεκινήσω την ειδίκευσή µου, όσο το δυνατό πιο γρήγορα… 
Εντάχθηκα στη Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας, το 1997, 
όπου και ολοκλήρωσα την ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική… Εκείνη την περίοδο, 
ο Καθηγητής Παναγιώτης Σπύρου είχε αναλάβει την οργάνωση και διεύθυνση της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής και µια συνάντηση µαζί του ήταν καταλυτική, ώστε να 
πάρω την απόφαση να ειδικευθώ στην Καρδιοχειρουργική… Έµεινα στην κλινική 
του για ένα χρόνο, ως ειδικευόµενος και µετά βρέθηκα στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανι-
κολάου» της Θεσσαλονίκης, υπό τη Διεύθυνση του Ιωάννη Φεσσατίδη…»

   «Ήθελα ανέκαθεν να δραστηριοποιηθώ επαγγελµατικά στην πόλη που γεννήθηκα 
και µεγάλωσα… Θεώρησα, λοιπόν, ευτυχή συγκυρία την δυνατότητα που µου δόθηκε 
να καταλάβω θέση Επικουρικού Επιµελητή στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας…. Παρέµεινα σε αυτό το καθεστώς για δυο 
χρόνια, όταν και προκηρύχθηκε θέση Επιµελητή Β', την οποία κατέχω µέχρι και 
σήµερα…»

   «Δηµιούργησα οικογένεια όσο ήµουν ακόµη στην Ιταλία, ως φοιτητής… 
Παντρεύτηκα µια Ιταλίδα συνάδελφο, µε την οποία αποκτήσαµε δυο υπέροχες 
κόρες… Ήταν, αδιαµφισβήτητα, τα πλέον όµορφα αλλά και παράλληλα δύσκολα 
χρόνια της ζωής µου… Έπρεπε να είµαι ταυτόχρονα συνεπής φοιτητής, καλός 
σύζυγος, στοργικός πατέρας… Υπήρχαν στιγµές που οι οικονοµικές υποχρεώσεις µας 
ξεπερνούσαν, αλλά καταφέρναµε να ανταποκριθούµε µε δύναµη και συνοχή… 
Δυστυχώς, ο γάµος αυτός διήρκησε όσο και η παραµονή µου στην χώρα… Η σύζυγός 
µου ήταν ανένδοτη –δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα, παρά να συνεχίσει την καριέρα 
της στη Ρώµη… Η απόφαση να τους αποχωριστώ ήταν επώδυνη… Σήµερα οι κόρες 
µου φοιτούν στο Πανεπιστήµιο… Ελπίζω κι εύχοµαι να έρθουν κάποια στιγµή να 
ζήσουν µαζί µου στην Ελλάδα…»

   «Το κενό που µου άφησε η έλλειψη της οικογενειακής ισορροπίας, 
καλύφθηκε από τη λατρεία µου για τη φύση… Ασχολούµαι συστηµατικά µε τις 
καταδύσεις, την ορειβασία και τις αναρριχήσεις, όντας µάλιστα µέλος οργανωµένων 
συλλόγων… Είµαι άλλωστε άνθρωπος που δεν φοβάται το ρίσκο, δεν φοβάται τον 
κίνδυνο… Αυτά τα χαρακτηριστικά, µε βοήθησαν πολύ και στη δουλειά µου… Αν δεν 
µπορεί ένας Καρδιοχειρουργός να πάρει ρίσκα, δεν θα είναι ποτέ επιτυχηµένος… 
Βρέθηκα να ρισκάρω στο χειρουργικό τραπέζι ως ειδικευόµενος ακόµη, έχοντας στο 
µυαλό –όπως και σήµερα- το καλύτερο για τον ασθενή µου…» 
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Αγγελική
Τσαντσαρίδου

Τόπος γέννησης, Πειραιάς, 1 Ιανουαρίου 1961
Σπουδές στη Βιοχηµεία και Ψυχολογία, ΗΠΑ, 1980 - 1984
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, 1984 - 1990
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «Μεταξά», 1991 - 1993
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Κ.Ν. Αθηνών, 1993 - 1995 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ «Ω.Κ.Κ.», 1995 – 1997
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Γ.Κ.Ν. Νίκαιας, 1997 - 1999
Επικουρικός Επιµελητής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 2002 - 2004 
Επικουρικός Επιµελητής, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 2006 – 2010
Επιµελητής Β' µε εξέλιξη σε Α', Π.Γ.Ν. Λάρισας, 2010 – σήµερα 

Επιµελητής Β' Ε.Σ.Υ., Καρδιοχειρουργική Κλινική, 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας

Επιµελητής Β' Ε.Σ.Υ., Καρδιοχειρουργική Κλινική, 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας

Τόπος γέννησης, Λάρισα, 28 Οκτωβρίου 1963
Ιατρική Σχολή, «Keti Argentelli» University of Perugia και «Sapienza» 
University of Rome, 1984 - 1994
Στρατιωτική θητεία, 1994 - 1996, Υπηρεσία Υπαίθρου, 1996 - 1997
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 1997 - 2000
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 2000 - 2001 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, «Γ. Παπανικολάου», 2002 - 2005
Επικουρικός Επιµελητής, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 2006 – 2008 
Επιµελητής Β', Π.Γ.Ν. Λάρισας, 2008 – σήµερα  

Ο ευτυχής πατέρας
µε τις δίδυµες κόρες του,
ιατρούς, σε ευχάριστο 
στιγµιότυπο.
Θεσσαλονίκη 2006

Επί του πιεστηρίου:
Ο Ν. Αντωνόπουλος 

µετακινήθηκε
στην ΠΔΚΡΧ Κλινική 
του «Αγία Σοφία»
το 2014 σε Θέση 

Επιµελητή Β΄ Ε.Σ.Υ.

   «Προερχόµενος από µια αστική οικογένεια της Αθήνας, είχα την ευκαιρία να 
φοιτήσω στην Ιωνείδιο Σχολή Πειραιά, ένα πρότυπο εκπαιδευτικό ίδρυµα, στο οποίο 
η εκπαίδευση δεν περιορίζονταν µόνο στα απαραίτητα, αλλά είχε ως στόχο να 
διευρύνει τους ορίζοντες των µαθητών και να τους ωθήσει σε νέους δρόµους 
–επιστηµονικούς, αλλά και προσωπικούς… Στους κόλπους της ήρθα σε επαφή για 
πρώτη φορά µε την Καρδιοχειρουργική, µέσα από τα επιτεύγµατα του Denton Colley 
και της πρωτοποριακής συσκευής εξωσωµατικής κυκλοφορίας που δηµιούργησε ο 
John Gibbon, εγκαινιάζοντας τη λαµπρή εποχή της επιστήµης αυτής… Έχοντας 
παράλληλα την ενθάρρυνση και απόλυτη στήριξη του πατέρα µου, αποφάσισα να 
προχωρήσω σε σπουδές στην Ιατρική, µε στόχο να γίνω Καρδιοχειρουργός…
Τελείωσα την Ιατρική Σχολή Αθηνών µε βαθµό άριστα… Κατόπιν, προχώρησα µε την 
Υπηρεσία Υπαίθρου, στη Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Ιεράπετρας, 
και µε την στρατιωτική µου θητεία, κατά τη διάρκεια της οποίας  βρέθηκα για ένα 
οκτάµηνο στη Χειρουργική Κλινική του 401 Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Αθηνών… 
Δυστυχώς, οι µήνες εκείνοι δεν αναγνωρίστηκαν ως ειδίκευση, την οποία ξεκίνησα 
µετέπειτα στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», υπό τη Διεύθυνση του Γ. Ανδρουλάκη… 
Ακολούθησε η ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός», υπό τους Χρήστο Λόλα και Ίωνα Μπελένη, αντίστοιχα… Στους 
ανθρώπους αυτούς, οφείλω τα µέγιστα, καθώς επηρέασαν τόσο την επιστηµονική 
µου υπόσταση και τη στάση µου χειρουργικά, αλλά και την προσωπικότητά µου, ως 
γιατρό που ασκεί λειτούργηµα και όχι επάγγελµα…»     

   «Με τη λήψη τίτλου ειδικότητας, το 2004, η πορεία µου ως Καρδιοχειρουργός 
εγκαινιάστηκε µε την συνεργασία µου µε τον Μιχάλη Καταρτζή, στον ιδιωτικό τοµέα, 
η οποία διήρκησε ένα χρόνο… Από το 2005 και για µία διετία, εντάχθηκα στην οµάδα 
του Χ. Λόλα, στο Νοσηλευτήριο «Υγεία», µε ένα µικρό διάλειµµα ενός µήνα, όπου 
βρέθηκα ως Clinical Fellow στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου 
«Yale», υπό τη Διεύθυνση του John Elefteriades… Ήµουν διατεθειµένος και έτοιµος 
να µείνω περισσότερο, αν η ανάληψη θέσης Επικουρικού Καρδιοχειρουργού, στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Λάρισας, δεν µε έφερνε πίσω… Λίγο αργότερα, 
ανέλαβα θέση Επιµελητή Β' στην ίδια κλινική, το 2010, µετακινήθηκα στο 
Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία», κατέχοντας την ίδια θέση, κατόπιν επέστρεψα στη 
Λάρισα για δυο χρόνια και από το 2013 έως και σήµερα βρίσκοµαι και πάλι στην 
Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Αγία Σοφία»… 
Θεωρώ την συνεχή κατάρτιση και µετεκπαίδευση ενός Καρδιοχειρουργού, όχι απλά 
απαραίτητη, αλλά αναγκαία… Προσωπικά, όσο µπορώ και µου επιτρέπουν οι 
συνθήκες, ασχολούµαι συνέχεια µε την έρευνα, καθώς και µε ό,τι νεότερο προκύπτει 
στην επιστήµη µας… Το 2011, µάλιστα, πραγµατοποίησα τόσο τη Διδακτορική 
Διατριβή µου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε θέµα τη µελέτη της απόπτωσης 
λευκοστατικών υποπληθυσµών σε Καρδιοχειρουργικούς ασθενείς, όσο κι ένα Master, 
στη Ροµποτική και Ελάχιστα Επεµβατική Χειρουργική, το οποίο έλαβε χώρα στο 
Νοσοκοµείο «Λαϊκό», υπό τον Καθηγητή Νικόλαο Νικητέα και τον Διευθυντή της 
Χειρουργικής Κλινικής Χρήστο Τσιγκρή… Το όνειρό µου, βέβαια, είναι να καταφέρω 
να φύγω στο εξωτερικό, για κάποιο διάστηµα, ώστε να εκπαιδευτώ περαιτέρω στην 
Παιδοκαρδιοχειρουργική, η οποία έχει κερδίσει το ενδιαφέρον µου τα τελευταία 
χρόνια… Όνειρό µου, επίσης, είναι η πολιτεία να σταθεί επί της ουσίας δίπλα στους 
Έλληνες γιατρούς εν γένει, σταµατώντας αυτή τη δραµατική «διαρροή» επιστηµόνων 
στην αλλοδαπή…»

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 1967
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, 1984 - 1992
Υπηρεσία Υπαίθρου, Ιεράπετρα, Κρήτη, 1992 - 1993, Στρατιωτική θητεία, 1993 - 1995
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 1995 - 1998
Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, Νοσ. «Ευαγγελισµός», Αθήνα, 1999 - 2004
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Ιατρικο Κέντρο» και «Υγεία», Αθήνα, 2005 - 2007
Επικουρικός Καρδιοχειρουργός, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας, 2007 - 2008
Επιµελητής Β', Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας, 2008 - 2009
Επιµελητής Β', ΠΔΚΡΧ Κλινική, Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα, 2010 – 2011
Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, 2011
Επιµελητής Β', Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας, 2011 – 2013
Επιµελητής Β', ΠΔΚΡΧ Κλινική, Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα, 2013 - σήµερα

Επιµελητής Α', Καρδιοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας
   «Ήταν πάµπολλες οι φορές που ένιωσα ανασφάλεια για την επιλογή 
µου να γίνω Καρδιοχειρουργός… Δεν ήµουν σίγουρη αν θα τα 
καταφέρω, αναλογιζόµενη τον µικρό αριθµό γυναικών που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο, αλλά και τις υψηλές απαιτήσεις της 
ειδικότητας… Ήθελα, όµως, να ζήσω από κοντά αυτή την υπέροχη 
επιστήµη, γι' αυτό και είπα στον εαυτό µου –προχώρα κι αν δεν τα 
καταφέρεις, θα κάνεις κάτι άλλο… Μα και στην πορεία, δεν συνάντησα 
ευκολίες –κάθε άλλο… Ενώ ανέλαβα θέση Επικουρικού 
Καρδιοχειρουργού στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, 
λόγω λάθους, βρέθηκα να υπηρετώ στη ΜΕΘ… Αποχώρησα λίγους 
µήνες αργότερα για να εργαστώ στο ΕΚΑΒ… Λίγο πριν απογοητευτώ, 
προέκυψε η ανάληψη θέσης στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της 
Λάρισας, αρχικά ως Επικουρικός και αργότερα ως Επιµελητής Β'…»

   «Επειδή έχω µια ζωή να ζήσω και όχι δυο ή τρεις, δεν θα άλλαζα 
καµία από τις αποφάσεις ή τις επιλογές µου… Σε ένα παράλληλο 
σύµπαν, αν είχα δυο ζωές, στη µια θα γινόµουν και πάλι 
Καρδιοχειρουργός και στην άλλη θα παντρευόµουν από τα δεκατέσσερα 
και θα έκανα πολλά παιδιά… Υπάρχουν στιγµές που µε ενοχλεί το κενό 
ύπαρξης οικογένειας στη ζωή µου… Από την άλλη, οι άνθρωποι που µε 
συντρόφευσαν κατά καιρούς συνειδητοποιούσαν πολύ γρήγορα την 
αφοσίωσή µου στην Ιατρική και δεν µε πίεζαν… Ήθελα πάντα να είµαι 
καλή σε κάτι και αυτό είναι η Ιατρική, γι' αυτό και αν παντρευόµουν, δεν 
θα ήµουν καλή µητέρα ή σύζυγος… Παίρνω ικανοποίηση από τη 
δουλειά µου και την συγγραφή επιστηµονικών βιβλίων, µε την οποία 
ασχολούµαι πυρετωδώς…» 

   «Πρώτοι µου ασθενείς, σε ένα αυτοσχέδιο χειρουργικό τραπέζι, 
υπήρξαν οι κούκλες της παιδικής µου ηλικίας… Τόσο πάθος είχα µε την 
Ιατρική, τόσο µεγάλο πόθο να γίνω γιατρός… Παρακολουθούσα, 
µάλιστα, φανατικά, ένα τηλεοπτικό σήριαλ, το οποίο πρόβαλε τις ζωές 
των γιατρών και την προσφορά τους στον κόσµο… Θαύµαζα την 
αυταπάρνησή τους, την αφοσίωσή τους, την αγάπη τους για την 
επιστήµη… Ήξερα πως δεν υπήρχε άλλος δρόµος για µένα...» 
� �
   «Αν και αριστούχος µαθήτρια, δεν κατάφερα να εισαχθώ στην Ιατρική 
Σχολή… Έφυγα, λοιπόν, για την Αµερική, όπου ξεκίνησα σπουδές στη 
Βιοχηµεία και Ψυχολογία… Επέλεξα τη Βιοχηµεία, διότι χωρίς έρευνα η 
Ιατρική δεν υπάρχει και την Ψυχολογία για να µπορώ να διαβάζω και να 
κατανοώ την ψυχή του ασθενούς… Με την επιστροφή µου στην Ελλάδα, 
το 1984, εισάχθηκα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε 
απώτερο στόχο να ειδικευτώ στην Ογκολογία… Λαµβάνοντας πτυχίο, 
εντάχθηκα στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Μεταξά», υπό τη 
Διεύθυνση του Β. Λυσσαίου και κατόπιν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο 
Νίκαιας υπό τους Κ. Χαρώνη και Σ. Δενδρινό… Οι εφηµερίες ήταν πολύ 
δύσκολες, δεν κοιµόµασταν σχεδόν καθόλου… Είχαµε όµως την 
ευκαιρία να δούµε πολλά περιστατικά –από µαφιόζους χτυπηµένους 
από όπλο, ασθενείς AIDS, τροχαία, κ.α.- και να κατακτήσουµε γνώση…
Η µεταστροφή µου στην Καρδιοχειρουργική έγινε από σεβασµό προς το 
ιερό όργανο, την καρδιά… Η συνειδητοποίηση της αξίας και σηµασίας 
της στην ανθρώπινη ζωή µε συνεπήρε, µε αποτέλεσµα να βρεθώ στο 
Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο», ώστε να ειδικευτώ στην Καρδιοχειρουργική, 
υπό τη Διεύθυνση του Γεώργιου Παλατιανού και µετέπειτα στο Γενικό 
Κρατικό Νίκαιας, υπό τον Μιχαήλ Γεραζούνη για τη 
Θωρακοχειρουργική…»  
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Ο Γ. Χατζηκώστας
απονέµει τιµητική
πλακέτα σε έναν
εκ των αδελφών
Παπαγεωργίου,
ιδρυτών του 
οµώνυµου
νοσοκοµείου,
εκ µέρους της
WSCTS 
(Κως - 2008)

Πεπραγµένα ΚΡΧ Κλινικής Νοσ. «Παπαγεωργίου» 
της δεκαετίας 2000 - 2010

Θωµάς Μαρίνος
Διευθυντής  Συντονιστής

την περίοδο 2000 - 2011 

Γεώργιος Χατζηκώστας
Ιδρυτής του Καρδιοχειρουργικού 

Κέντρου του «Παπαγεωργίου»
Διευθυντής - Συντονιστής
την περίοδο 2000 - 2011

Το Γενικό Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης (ΝΠΙΔ)

Δύο διάσηµοι 
επισκέπτες της 

Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής

του Νοσοκοµείου
«Παπαγεωργίου».

F. Benetti (αριστερά)
και Cr. Barnard (δεξιά)

Ανάλυση αορτοστεφανιαίων παρακάµψεων
On Pump (1465) και Off Pump (286)

Ανάλυση των καρδιοχειρουργικών 
επεµβάσεων (2.540) 

Ανάλυση των συνολικών επεµβάσεων 
καρδιάς και θώρακα (4.260) 
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (4.260)
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καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις
θωρακοχειρουργικές επεµβάσεις
επεµβάσεις επί των αγγείων
ήσσονες επεµβάσεις

       Σ' αυτόν τον κόσµο, έγραφε ο Βίκτωρ Ουγκώ, υπάρχει µόνο ένα πράγµα 
στο οποίο πρέπει να υποκλινόµαστε, η µεγαλοφυΐα, και ένα πράγµα στο οποίο 
πρέπει να πέφτουµε στα γόνατα, η καλοσύνη. Όσο µακριά και να πάει ο νους, 
υποστήριζε, ποτέ δεν φθάνει εκεί που µπορεί να φθάσει η καρδιά.  Η καρδιά των 
αδερφών Νικόλαου και Λεωνίδα Παπαγεωργίου ήταν πάντα δοσµένη στην 
πόλη και τους ανθρώπους που αγάπησαν, αλλά αναγκάστηκαν να αποχωριστούν 
λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων στο εξωτερικό. Ο επαναπατρισµός τους 
σήµανε και µια πράξη καλοσύνης αυθεντικής, από αυτές που κατά Ουγκώ 
επιβάλλουν τον θαυµασµό και την αναγνώριση. Έτοιµοι να διαθέσουν 30 
εκατοµµύρια δολάρια για κοινωφελές σκοπό, αναζήτησαν ελλείψεις, εξέτασαν 
επενδυτικά πλάνα, διερεύνησαν επιλογές. Η µεγαλόπνοη ιδέα για δηµιουργία 
ενός νοσηλευτικού ιδρύµατος, Τριτοβάθµιας Περίθαλψης, βρήκε αρκετούς 
υποστηρικτές, µε αποτέλεσµα να γίνει σύντοµα απόφαση, η υλοποίηση της 
οποίας ήταν άµεση. Στις 29 Αυγούστου 1990, σε συµβολαιογραφείο της 
Θεσσαλονίκης υπογράφηκε από τον Νικόλαο Παπαγεωργίου, εκπροσωπώντας 
και τον αδελφό του Λεωνίδα, η ιδρυτική συµβολαιογραφική πράξη της σύστασης 
οργανισµού µε την επωνυµία «Ίδρυµα Παπαγεωργίου», πρωταρχικός στόχος του 
οποίου ήταν η ανέγερση νοσηλευτηρίου στη Θεσσαλονίκη. Στις 5 Δεκεµβρίου 
1990, η ιδρυτική συµβολαιογραφική πράξη δηµοσιεύτηκε στο φύλλο της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και πέντε µήνες αργότερα ολοκληρώθηκε η 
σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ιδρύµατος Παπαγεωργίου, µε 
την οποία συστήθηκε Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου µε την επωνυµία « 
Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου». Για το σκοπό αυτό µάλιστα, το ελληνικό κράτος 
παραχώρησε 150 στρέµµατα περίπου, που ανήκαν αρχικά στην ιδιοκτησία του 
υπουργείου Εθνικής Άµυνας, στην περιοχή Πολίχνης. 

   Το ηµερολόγιο έδειχνε 16 Αυγούστου 1999, όταν το Νοσηλευτήριο 
«Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου» άνοιξε τις πύλες του στους πολίτες της 
Θεσσαλονίκης, θέτοντας σε λειτουργία τα Εξωτερικά Ιατρεία και τα Εργαστήρια, 
ενώ από την 1η Οκτωβρίου 2000 ξεκίνησε η πλήρης λειτουργία του σε 24ωρη 
βάση. Σήµερα, το ίδρυµα έχει δυναµικότητα 750 κλινών, µε 69 εξ αυτών να 
εντάσσονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και 25 σε Μονάδες Ανανήψεως, 
ενώ διαθέτει σύστηµα κεντρικού ελέγχου κτιρίων και σύγχρονο σύστηµα 
Τηλεϊατρικής και τηλεδιασκέψεων. Είναι πλήρως ενταγµένο στο Ε.Σ.Υ., µε µορφή 
Ν.Π.Ι.Δ., εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και διοικείται από επταµελές 
Διοικητικό Συµβούλιο, υπό τον γενικό συντονισµό Γενικού Διευθυντή. Για τη 
νοσηλευτική κάλυψη ασθενών, έχει συµβάσεις µε όλους τους ασφαλιστικούς 
φορείς και ταµεία της χώρας. 

   Στα πλαίσια του οργανισµού, δοµής και λειτουργίας του συµπεριλήφθηκε 
και η Χειρουργική Κλινική Καρδιάς, Θώρακα και Αγγείων, η οποία οργανώθηκε 
από τον Γεώργιο Χατζηκώστα, τέως Επιµελητή Α' του Νοσοκοµείου «Γ. Παπα-
νικολάου», ο οποίος επιλέχθηκε και ανέλαβε θέση Διευθυντή. Η δραστηριότητα 
της κλινικής εγκαινιάστηκε στις 10 Μαΐου 2000, ενώ η πρώτη επέµβαση 
«ανοιχτής» καρδιάς διενεργήθηκε τον Σεπτέµβριο της ίδια χρονιάς. Διαθέτει 32 
νοσηλευτικές κλίνες, δύο χειρουργικές αίθουσες και µια τρίτη για σηπτικά 
περιστατικά και υποστηρίζεται από Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, επικεφαλής 
της οποίας είναι ο Δηµήτριος Ματάµης. 

   Η Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική καλύπτει καθηµερινά την Καρδιολογική 
Κλινική, τη Στεφανιαία Μονάδα και το Αιµοδυναµικό εργαστήριο, καθώς επίσης 
και κάθε κλινική του νοσοκοµείου για επείγοντα περιστατικά που άπτονται της 
ειδικότητας. Παράλληλα, συµµετέχει στο σύστηµα εφηµεριών και επιπλέον, 
εναλλασσόµενη µε τα Νοσοκοµεία «ΑΧΕΠΑ» και «Γ. Παπανικολάου» 
πραγµατοποιεί δέκα ειδικές Θωρακοχειρουργικές εφηµερίες τον µήνα για 
επείγοντα περιστατικά, καλύπτοντας τη µείζονα υγειονοµική περιφέρεια του 
Νοµού Θεσσαλονίκης. 

   Στην αρχική στελέχωση της κλινικής, εκτός του Γ. Χατζηκώστα, σε ρόλο 
Διευθυντή και Συντονιστή, συµµετείχαν οι Θωµάς Μαρίνος, Διευθυντής, 
Παναγιώτης Σαρήπουλος, Επιµελητής Α', σε διαδικασία εξέλιξης σε Διευθυντή, 
Όθωνας Γαλανός, Επιµελητής Α' και Γρηγόριος Μπιτζίκας, Επιµελητής Α'. Κατά 
τη διάρκεια των χρόνων, µε το ίδρυµα συνεργάστηκαν επίσης οι 
Καρδιοχειρουργοί Δηµήτριος Λυµπεριάδης, Επιµελητής Β', Αθανάσιος Μαδέσης, 
Επιµελητής Β', Βασίλειος Βύζας, Επιµελητής Β', Σωτήριος Σοφολόγης, 
Επιµελητής Α', καθώς και οι Lalwal Abayomi και Κυριακή Χρονίδου ως 
Επιστηµονικοί Συνεργάτες. Ειδικευόµενοι της Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής 
Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου» υπήρξαν οι 
Αικατερίνη Τσακµάκη, Δηµήτριος Παλιούρας και Αλέξανδρος Ζυγουράκης. 
Τεχνικοί εξωσωµατικής κυκλοφορίας είναι οι Πολυξένη Χελιδώνη, Χαρά 
Γεωργιάδου, Αικατερίνη Αποστόλου, Αικατερίνη Σοφιανίδου, Βασίλειος 
Δούφαλης και Άννα Πατούση, Διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τµήµατος 
είναι η Πολυξένη Πετροπούλου, ενώ τη Διεύθυνση της συνεργαζόµενης 
Καρδιολογικής Κλινικής έχει ο Ιωάννης Καπρίνης. 

   Από το 2000 µέχρι τον Μάιο του 2010, η δραστηριότητα της Καρδιο-
Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου» 
περιελάµβανε τη διενέργεια περισσότερων από 4.260 επεµβάσεων, που 
αφορούσαν σε 2.540 Καρδιοχειρουργικά περιστατικά, 937 Θωρακοχειρουργικά 
περιστατικά, 231 επεµβάσεις µεγάλων αγγείων και 552 επεµβάσεις ήσσονος 
βαρύτητας. Πιο συγκεκριµένα, η Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα 
περιελάµβανε 1.485 αορτοστεφανιαίες παρακάµψεις –ByPass- µε χρήση 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας και 285 αορτοστεφανιαίες παρακάµψεις σε 
πάλλουσα καρδιά, 694 εγχειρήσεις επί των βαλβίδων, 179 συνδυασµένες 
επεµβάσεις και 55 λοιπές επεµβάσεις. Σε αντίθεση µε το παραγόµενο έργο, σε 
ακαδηµαϊκό επίπεδο, τα στελέχη της κλινικής περιορίστηκαν σε συµµετοχές σε 
εκπαιδευτικά προγράµµατα και διακλινικά µαθήµατα. Πραγµατοποίησαν, βέβαια, 
σύντοµες µετεκπαιδεύσεις σε κέντρα του εξωτερικού στην τεχνική της 
πάλλουσας καρδιάς, την πλαστική της µιτροειδούς βαλβίδας, τις µεταµοσχεύσεις 
καρδιάς και τα ανευρύσµατα της θωρακικής αορτής. Αξίζει να σηµειωθεί επίσης, 
ότι κατά καιρούς, την κλινική επισκέπτηκαν, κατόπιν πρόσκλησης, παγκοσµίου 
φήµης Καρδιοχειρουργοί, όπως ο Federico Benetti, ο οποίος διενήργησε 
χειρουργεία µε την τεχνική της πάλλουσας καρδιάς, καθώς και ο Christian 
Barnard. 

�   Το 2011, µε την αποχώρηση του Γ. 
Χατζηκώστα λόγω συνταξιοδότησης την 
Διεύθυνση της κλινικής ανέλαβε ο Θωµάς 
Μαρίνος. Η σηµερινή σύνθεση της κλινικής 
διαµορφώνεται ως ακολούθως: 
- Θωµάς Μαρίνος, Διευθυντής-Συντονιστής
- Παναγιώτης Σαρήπουλος, Διευθυντής
- Όθων Γαλανός και Γρηγόριος Μπιτζίκας, 
Επιµελητές Α΄
- Ιωάννης Καρακασίδης, Επιµελητής Β΄

Ο Γ. Χατζηκώστας (στο µέσον)
µε µέλη της Κλινικής

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Γαλανός Όθων
Επιµελητής Α΄
Διδάκτωρ Α.Π.Θ

Μπιτζίκας Γρηγόριος
Επιµελητής Α΄
Διδάκτωρ Α.Π.Θ

Χατζηκώστας Δ. Γεώργιος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - Συντονιστής
Μετεκπαιδευθείς σε Αγγλία 
και Η.Π.Α.

Μαρίνος Θωµάς
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Διδάκτωρ Α.Π.Θ

Σαρήπουλος Παναγιώτης
Επιµελητής Α΄
Σε διαδικασία εξέλιξης 
σε Διευθυντή

Στιγµιότυπο 
από παλαιότερη 

συνάντηση
του Γ. Χατζηκώστα

µε τον 
Cristian Barnard

Στιγµιότυπο από το Gala Dinner του 18ου Συνεδρίου 
της WSCTS (Κως - 2008)  
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Ο Γ. Χατζηκώστας
απονέµει τιµητική
πλακέτα σε έναν
εκ των αδελφών
Παπαγεωργίου,
ιδρυτών του 
οµώνυµου
νοσοκοµείου,
εκ µέρους της
WSCTS 
(Κως - 2008)

Πεπραγµένα ΚΡΧ Κλινικής Νοσ. «Παπαγεωργίου» 
της δεκαετίας 2000 - 2010

Θωµάς Μαρίνος
Διευθυντής  Συντονιστής

την περίοδο 2000 - 2011 

Γεώργιος Χατζηκώστας
Ιδρυτής του Καρδιοχειρουργικού 

Κέντρου του «Παπαγεωργίου»
Διευθυντής - Συντονιστής
την περίοδο 2000 - 2011

Το Γενικό Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης (ΝΠΙΔ)

Δύο διάσηµοι 
επισκέπτες της 

Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής

του Νοσοκοµείου
«Παπαγεωργίου».

F. Benetti (αριστερά)
και Cr. Barnard (δεξιά)

Ανάλυση αορτοστεφανιαίων παρακάµψεων
On Pump (1465) και Off Pump (286)

Ανάλυση των καρδιοχειρουργικών 
επεµβάσεων (2.540) 

Ανάλυση των συνολικών επεµβάσεων 
καρδιάς και θώρακα (4.260) 
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (4.260)
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καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις
θωρακοχειρουργικές επεµβάσεις
επεµβάσεις επί των αγγείων
ήσσονες επεµβάσεις

       Σ' αυτόν τον κόσµο, έγραφε ο Βίκτωρ Ουγκώ, υπάρχει µόνο ένα πράγµα 
στο οποίο πρέπει να υποκλινόµαστε, η µεγαλοφυΐα, και ένα πράγµα στο οποίο 
πρέπει να πέφτουµε στα γόνατα, η καλοσύνη. Όσο µακριά και να πάει ο νους, 
υποστήριζε, ποτέ δεν φθάνει εκεί που µπορεί να φθάσει η καρδιά.  Η καρδιά των 
αδερφών Νικόλαου και Λεωνίδα Παπαγεωργίου ήταν πάντα δοσµένη στην 
πόλη και τους ανθρώπους που αγάπησαν, αλλά αναγκάστηκαν να αποχωριστούν 
λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων στο εξωτερικό. Ο επαναπατρισµός τους 
σήµανε και µια πράξη καλοσύνης αυθεντικής, από αυτές που κατά Ουγκώ 
επιβάλλουν τον θαυµασµό και την αναγνώριση. Έτοιµοι να διαθέσουν 30 
εκατοµµύρια δολάρια για κοινωφελές σκοπό, αναζήτησαν ελλείψεις, εξέτασαν 
επενδυτικά πλάνα, διερεύνησαν επιλογές. Η µεγαλόπνοη ιδέα για δηµιουργία 
ενός νοσηλευτικού ιδρύµατος, Τριτοβάθµιας Περίθαλψης, βρήκε αρκετούς 
υποστηρικτές, µε αποτέλεσµα να γίνει σύντοµα απόφαση, η υλοποίηση της 
οποίας ήταν άµεση. Στις 29 Αυγούστου 1990, σε συµβολαιογραφείο της 
Θεσσαλονίκης υπογράφηκε από τον Νικόλαο Παπαγεωργίου, εκπροσωπώντας 
και τον αδελφό του Λεωνίδα, η ιδρυτική συµβολαιογραφική πράξη της σύστασης 
οργανισµού µε την επωνυµία «Ίδρυµα Παπαγεωργίου», πρωταρχικός στόχος του 
οποίου ήταν η ανέγερση νοσηλευτηρίου στη Θεσσαλονίκη. Στις 5 Δεκεµβρίου 
1990, η ιδρυτική συµβολαιογραφική πράξη δηµοσιεύτηκε στο φύλλο της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και πέντε µήνες αργότερα ολοκληρώθηκε η 
σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ιδρύµατος Παπαγεωργίου, µε 
την οποία συστήθηκε Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου µε την επωνυµία « 
Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου». Για το σκοπό αυτό µάλιστα, το ελληνικό κράτος 
παραχώρησε 150 στρέµµατα περίπου, που ανήκαν αρχικά στην ιδιοκτησία του 
υπουργείου Εθνικής Άµυνας, στην περιοχή Πολίχνης. 

   Το ηµερολόγιο έδειχνε 16 Αυγούστου 1999, όταν το Νοσηλευτήριο 
«Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου» άνοιξε τις πύλες του στους πολίτες της 
Θεσσαλονίκης, θέτοντας σε λειτουργία τα Εξωτερικά Ιατρεία και τα Εργαστήρια, 
ενώ από την 1η Οκτωβρίου 2000 ξεκίνησε η πλήρης λειτουργία του σε 24ωρη 
βάση. Σήµερα, το ίδρυµα έχει δυναµικότητα 750 κλινών, µε 69 εξ αυτών να 
εντάσσονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και 25 σε Μονάδες Ανανήψεως, 
ενώ διαθέτει σύστηµα κεντρικού ελέγχου κτιρίων και σύγχρονο σύστηµα 
Τηλεϊατρικής και τηλεδιασκέψεων. Είναι πλήρως ενταγµένο στο Ε.Σ.Υ., µε µορφή 
Ν.Π.Ι.Δ., εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και διοικείται από επταµελές 
Διοικητικό Συµβούλιο, υπό τον γενικό συντονισµό Γενικού Διευθυντή. Για τη 
νοσηλευτική κάλυψη ασθενών, έχει συµβάσεις µε όλους τους ασφαλιστικούς 
φορείς και ταµεία της χώρας. 

   Στα πλαίσια του οργανισµού, δοµής και λειτουργίας του συµπεριλήφθηκε 
και η Χειρουργική Κλινική Καρδιάς, Θώρακα και Αγγείων, η οποία οργανώθηκε 
από τον Γεώργιο Χατζηκώστα, τέως Επιµελητή Α' του Νοσοκοµείου «Γ. Παπα-
νικολάου», ο οποίος επιλέχθηκε και ανέλαβε θέση Διευθυντή. Η δραστηριότητα 
της κλινικής εγκαινιάστηκε στις 10 Μαΐου 2000, ενώ η πρώτη επέµβαση 
«ανοιχτής» καρδιάς διενεργήθηκε τον Σεπτέµβριο της ίδια χρονιάς. Διαθέτει 32 
νοσηλευτικές κλίνες, δύο χειρουργικές αίθουσες και µια τρίτη για σηπτικά 
περιστατικά και υποστηρίζεται από Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, επικεφαλής 
της οποίας είναι ο Δηµήτριος Ματάµης. 

   Η Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική καλύπτει καθηµερινά την Καρδιολογική 
Κλινική, τη Στεφανιαία Μονάδα και το Αιµοδυναµικό εργαστήριο, καθώς επίσης 
και κάθε κλινική του νοσοκοµείου για επείγοντα περιστατικά που άπτονται της 
ειδικότητας. Παράλληλα, συµµετέχει στο σύστηµα εφηµεριών και επιπλέον, 
εναλλασσόµενη µε τα Νοσοκοµεία «ΑΧΕΠΑ» και «Γ. Παπανικολάου» 
πραγµατοποιεί δέκα ειδικές Θωρακοχειρουργικές εφηµερίες τον µήνα για 
επείγοντα περιστατικά, καλύπτοντας τη µείζονα υγειονοµική περιφέρεια του 
Νοµού Θεσσαλονίκης. 

   Στην αρχική στελέχωση της κλινικής, εκτός του Γ. Χατζηκώστα, σε ρόλο 
Διευθυντή και Συντονιστή, συµµετείχαν οι Θωµάς Μαρίνος, Διευθυντής, 
Παναγιώτης Σαρήπουλος, Επιµελητής Α', σε διαδικασία εξέλιξης σε Διευθυντή, 
Όθωνας Γαλανός, Επιµελητής Α' και Γρηγόριος Μπιτζίκας, Επιµελητής Α'. Κατά 
τη διάρκεια των χρόνων, µε το ίδρυµα συνεργάστηκαν επίσης οι 
Καρδιοχειρουργοί Δηµήτριος Λυµπεριάδης, Επιµελητής Β', Αθανάσιος Μαδέσης, 
Επιµελητής Β', Βασίλειος Βύζας, Επιµελητής Β', Σωτήριος Σοφολόγης, 
Επιµελητής Α', καθώς και οι Lalwal Abayomi και Κυριακή Χρονίδου ως 
Επιστηµονικοί Συνεργάτες. Ειδικευόµενοι της Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής 
Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου» υπήρξαν οι 
Αικατερίνη Τσακµάκη, Δηµήτριος Παλιούρας και Αλέξανδρος Ζυγουράκης. 
Τεχνικοί εξωσωµατικής κυκλοφορίας είναι οι Πολυξένη Χελιδώνη, Χαρά 
Γεωργιάδου, Αικατερίνη Αποστόλου, Αικατερίνη Σοφιανίδου, Βασίλειος 
Δούφαλης και Άννα Πατούση, Διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τµήµατος 
είναι η Πολυξένη Πετροπούλου, ενώ τη Διεύθυνση της συνεργαζόµενης 
Καρδιολογικής Κλινικής έχει ο Ιωάννης Καπρίνης. 

   Από το 2000 µέχρι τον Μάιο του 2010, η δραστηριότητα της Καρδιο-
Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου» 
περιελάµβανε τη διενέργεια περισσότερων από 4.260 επεµβάσεων, που 
αφορούσαν σε 2.540 Καρδιοχειρουργικά περιστατικά, 937 Θωρακοχειρουργικά 
περιστατικά, 231 επεµβάσεις µεγάλων αγγείων και 552 επεµβάσεις ήσσονος 
βαρύτητας. Πιο συγκεκριµένα, η Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα 
περιελάµβανε 1.485 αορτοστεφανιαίες παρακάµψεις –ByPass- µε χρήση 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας και 285 αορτοστεφανιαίες παρακάµψεις σε 
πάλλουσα καρδιά, 694 εγχειρήσεις επί των βαλβίδων, 179 συνδυασµένες 
επεµβάσεις και 55 λοιπές επεµβάσεις. Σε αντίθεση µε το παραγόµενο έργο, σε 
ακαδηµαϊκό επίπεδο, τα στελέχη της κλινικής περιορίστηκαν σε συµµετοχές σε 
εκπαιδευτικά προγράµµατα και διακλινικά µαθήµατα. Πραγµατοποίησαν, βέβαια, 
σύντοµες µετεκπαιδεύσεις σε κέντρα του εξωτερικού στην τεχνική της 
πάλλουσας καρδιάς, την πλαστική της µιτροειδούς βαλβίδας, τις µεταµοσχεύσεις 
καρδιάς και τα ανευρύσµατα της θωρακικής αορτής. Αξίζει να σηµειωθεί επίσης, 
ότι κατά καιρούς, την κλινική επισκέπτηκαν, κατόπιν πρόσκλησης, παγκοσµίου 
φήµης Καρδιοχειρουργοί, όπως ο Federico Benetti, ο οποίος διενήργησε 
χειρουργεία µε την τεχνική της πάλλουσας καρδιάς, καθώς και ο Christian 
Barnard. 

�   Το 2011, µε την αποχώρηση του Γ. 
Χατζηκώστα λόγω συνταξιοδότησης την 
Διεύθυνση της κλινικής ανέλαβε ο Θωµάς 
Μαρίνος. Η σηµερινή σύνθεση της κλινικής 
διαµορφώνεται ως ακολούθως: 
- Θωµάς Μαρίνος, Διευθυντής-Συντονιστής
- Παναγιώτης Σαρήπουλος, Διευθυντής
- Όθων Γαλανός και Γρηγόριος Μπιτζίκας, 
Επιµελητές Α΄
- Ιωάννης Καρακασίδης, Επιµελητής Β΄

Ο Γ. Χατζηκώστας (στο µέσον)
µε µέλη της Κλινικής

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Γαλανός Όθων
Επιµελητής Α΄
Διδάκτωρ Α.Π.Θ

Μπιτζίκας Γρηγόριος
Επιµελητής Α΄
Διδάκτωρ Α.Π.Θ

Χατζηκώστας Δ. Γεώργιος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - Συντονιστής
Μετεκπαιδευθείς σε Αγγλία 
και Η.Π.Α.

Μαρίνος Θωµάς
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Διδάκτωρ Α.Π.Θ

Σαρήπουλος Παναγιώτης
Επιµελητής Α΄
Σε διαδικασία εξέλιξης 
σε Διευθυντή

Στιγµιότυπο 
από παλαιότερη 

συνάντηση
του Γ. Χατζηκώστα

µε τον 
Cristian Barnard

Στιγµιότυπο από το Gala Dinner του 18ου Συνεδρίου 
της WSCTS (Κως - 2008)  
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2001-2013Έβδοµη Περίοδος, της «απογείωσης» 2001-2013
EΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Μαρίνος
Διευθυντής - Συντονιστής
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
Νοσηλευτήριο «Παπαγεωργίου» 
Θεσσαλονίκη

   «Υπάρχουν, λένε, εκατό λόγοι για να µην κάνουµε κάτι και ίσως 
είναι και οι εκατό σωστοί –ωστόσο, υπάρχει µόνο ένας για τον 
οποίο κάνουµε κάτι και αυτός δεν είναι άλλος, από το γεγονός ότι το 
θέλουµε πάρα πολύ… Αυτό επί της ουσίας απαντάει στην απόφασή 
µου να γίνω γιατρός… Ήταν το µόνο που σκεφτόµουν όσο θυµάµαι 
τον εαυτό µου και αυτή η σκέψη δεν άλλαξε ούτε κλονίστηκε ποτέ… 
Ενισχύθηκε, µάλιστα, από το γεγονός ότι, ο αδερφός µου, 
µεγαλύτερος από εµένα, µοιράζονταν το ίδιο όνειρο και εισήχθη για 
σπουδές στην Ιατρική… Η δική µου προσπάθεια στάθηκε ανεπιτυχής, 
αλλά δεν το έβαλα κάτω… Έφυγα για την Ιταλία, όπου µετά από ένα 
χρόνο εκµάθησης της γλώσσας, εγγράφηκα στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου της Ρώµης…»

   «Χωρίς να µπαίνω σε διαδικασία σύγκρισης, οι σπουδές στο 
εξωτερικό απαιτούν τεράστια αποθέµατα αντοχής και απόδοσης από 
έναν φοιτητή σε σχέση µε κάποιον που φοιτεί στη χώρα του… Οι 
ώρες που πρέπει να αφιερώσει κανείς στο διάβασµα είναι διπλάσιες 
και η προσπάθεια να αποδείξει πως µπορεί να καταφέρει 
µεγαλύτερη… Η προσαρµογή µε δυσκόλεψε ιδιαίτερα, αλλά 
ολοκλήρωσα τις σπουδές µου στο σωστό και προγραµµατισµένο 
χρόνο… Με την επιστροφή στην Ελλάδα, κλήθηκα να αντιµετωπίσω 
άλλου είδους προβλήµατα… Έχοντας δηµιουργήσει µια σοβαρή 
σχέση κατά τη διάρκεια των σπουδών, µε τη νυν συζυγό µου, δεν 
είχα την πολυτέλεια για αναµονές σε θέση ειδικότητας… Έπρεπε να 
εργαστώ άµεσα για τα προς το ζην… Έτσι, ενώ εκείνη ξεκίνησε 
ειδίκευση στην Αναισθησιολογία, εγώ βρήκα µια κενή θέση στη 
Χειρουργική και την αξιοποίησα χωρίς δεύτερες σκέψεις…»           

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

Θωµάς Μαρίνος 
και Γεώργιος Χατζηκώστας

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Καβάλα, 10 Σεπτεµβρίου 1958
Ιατρική Σχολή, University «Sapienza» Rome, Ιταλία, 1978 – 1984
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοσοκοµείο 
«Άγιος Δηµήτριος», Θεσσαλονίκη, 1985 - 1988
Στρατιωτική θητεία, 1988 - 1990
Συνεργάτης Χειρουργός, Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική», 
Θεσσαλονίκη
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 
Θεσσαλονίκη
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς», 
Θεσσαλονίκη
Επιµελητής Α' µε εξέλιξη σε Διευθυντή, Νοσηλευτήριο 
«Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 2000 - σήµερα

   «Δεν πιστεύω πως θα ακολουθούσα το ίδιο µονοπάτι, αν γνώριζα 
τότε το βάρος που θα έπρεπε εφόρου ζωής να κουβαλώ µέσα µου… 
Έχοντας εργαστεί για συναπτά έτη στο χώρο, δηλώνω ευθαρσώς 
πως δεν θα επέλεγα την ίδια ειδικότητα, αν καλούµουν εκ νέου να 
το κάνω… Θα επέλεγα κάτι λιγότερο επιθετικό, λιγότερο 
στρεσογόνο… Δυστυχώς, είτε το θέλουµε, είτε όχι, έχουµε ένα µικρό 
«νεκροταφείο» πίσω µας, το οποίο µας κυνηγά… Προσωπικά, ακόµη 
και σήµερα, µετά από τόσα χρόνια ως επαγγελµατίας 
Καρδιοχειρουργός, παίρνω την αποτυχία µαζί µου στο σπίτι… Την 
αποτυχία, αλλά και την συναισθηµατική φόρτιση που εµπεριέχει 
αυτή η υποχρέωση να βιώνεις στα µάτια των συγγενών την 
απώλεια… Στη ζωή µου, δεν υπήρξε πιο δυσάρεστο συναίσθηµα 
από αυτό και ειλικρινά δε νοµίζω πως θα το ξεπεράσω ποτέ…» 

   «Στον αντίποδα, βέβαια, η ανταµοιβή στις περιπτώσεις θετικής 
έκβασης, δεν µπορεί να συγκριθεί µε κανένα βραβείο ή άλλο 
επίτευγµα… Το να χειρουργείς έναν άνθρωπο που παλεύει για τη 
ζωή του και να καταφέρνεις να του την προσφέρεις, είναι ευλογία… 
Αυτή η ικανοποίηση είναι που µε κάνει να ξεχνώ τις δυσκολίες, να 
επιτυγχάνω καθηµερινά την υπέρβαση –και δεν εννοώ µόνο, την 
υπέρβαση που αφορά στη θλίψη του θανάτου… Εννοώ και την 
υπέρβαση στη θλίψη που προκαλούν τα τεκταινόµενα στο χώρο µας 
–οι δοσοληψίες, η διακίνηση περιστατικών, οι συναλλαγές πάνω και 
κάτω από το τραπέζι… Μπήκα σε αυτή την ειδικότητα, 
συνεπαρµένος από την έννοια της προσφοράς και της παραγωγής 
σηµαντικού κλινικού έργου… Με αυτή την ίδια αίσθηση, θέλω να 
αποχωρήσω όταν έρθει η ώρα, γι' αυτό και φροντίζω να απέχω από 
την κρατούσα κατάσταση και να κάνω απλά τη δουλειά µου όπως 
γνωρίζω εγώ, για το καλό των ασθενών µου και µόνο… Εύχοµαι στο 
µέλλον, οι νεότεροι συνάδελφοι, να συµµερίζονται την ίδια 
πεποίθηση και µόνο…» 

   «Παρέµεινα για τρία χρόνια στη Χειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «Άγιος Δηµήτριος» της Θεσσαλονίκης, κατόπιν 
εκπλήρωσα τη στρατιωτική µου θητεία, και εν τέλει κατέληξα στο 
Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική», για να εργαστώ ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας, όπου έµελλε να βιώσω µια καθοριστική εµπειρία για 
την εξέλιξη της ζωής και της σταδιοδροµίας µου… Ο Καθηγητής 
Ιωάννης Χάσουλας είχε οργανώσει την Καρδιοχειρουργική Κλινική 
του ιδρύµατος και ξεκινούσε τα πρώτα χειρουργεία… Είχα την τύχη 
να βρεθώ στα πρώτα εξ αυτών, εµπειρία που φυσικά και µε 
ενέπλεξε βαθειά µε την Καρδιοχειρουργική επιστήµη… Οφείλω να 
δηλώσω βέβαια πως επρόκειτο για τραγικά χρόνια… Μπαίναµε στο 
χειρουργείο το πρωί στις οκτώ, και βγαίναµε µετά από δώδεκα 
ώρες τουλάχιστον –µετά έπρεπε να ξενυχτήσουµε δίπλα στον 
άρρωστο για δυο µέρες…»
�
   «Λένε πως έκαστος δηµιουργός της τύχης του, αλλά εγώ πιστεύω 
πως όλα είναι τύχη… Λίγα πράγµατα µένουν για εµάς… Δε µένει 
παρά να δω το προσωπικό «παιχνίδι» που µου επιφύλασσε η τύχη, 
αυτό που µε οδήγησε να εµπλακώ µε την Καρδιοχειρουργική… Δεν 
ήταν δική µου απόφαση –η ζωή αποφάσισε για µένα… 
Συνειδητοποίησα, λοιπόν, πως έπρεπε να συνεχίσω σε αυτό το 
µονοπάτι κι έτσι βρέθηκα στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» για την 
ειδίκευσή µου… Μετά το τέλος της ειδικότητας, εργάστηκα για µια 
πενταετία περίπου στο Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς», ως 
ανεξάρτητος Καρδιοχειρουργός, και κατόπιν εκδήλωσα ενδιαφέρον 
για την ανάληψη θέσης Επιµελητή στο Νοσηλευτήριο 
«Παπαγεωργίου», την οποία και τελικά κατέλαβα… Σήµερα, 
παραµένω στο ίδρυµα από τη θέση του Διευθυντή της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, µετά την αποχώρηση του Γεώργιου 
Χατζηκώστα…» 
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Μαρίνος
Διευθυντής - Συντονιστής
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
Νοσηλευτήριο «Παπαγεωργίου» 
Θεσσαλονίκη

   «Υπάρχουν, λένε, εκατό λόγοι για να µην κάνουµε κάτι και ίσως 
είναι και οι εκατό σωστοί –ωστόσο, υπάρχει µόνο ένας για τον 
οποίο κάνουµε κάτι και αυτός δεν είναι άλλος, από το γεγονός ότι το 
θέλουµε πάρα πολύ… Αυτό επί της ουσίας απαντάει στην απόφασή 
µου να γίνω γιατρός… Ήταν το µόνο που σκεφτόµουν όσο θυµάµαι 
τον εαυτό µου και αυτή η σκέψη δεν άλλαξε ούτε κλονίστηκε ποτέ… 
Ενισχύθηκε, µάλιστα, από το γεγονός ότι, ο αδερφός µου, 
µεγαλύτερος από εµένα, µοιράζονταν το ίδιο όνειρο και εισήχθη για 
σπουδές στην Ιατρική… Η δική µου προσπάθεια στάθηκε ανεπιτυχής, 
αλλά δεν το έβαλα κάτω… Έφυγα για την Ιταλία, όπου µετά από ένα 
χρόνο εκµάθησης της γλώσσας, εγγράφηκα στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου της Ρώµης…»

   «Χωρίς να µπαίνω σε διαδικασία σύγκρισης, οι σπουδές στο 
εξωτερικό απαιτούν τεράστια αποθέµατα αντοχής και απόδοσης από 
έναν φοιτητή σε σχέση µε κάποιον που φοιτεί στη χώρα του… Οι 
ώρες που πρέπει να αφιερώσει κανείς στο διάβασµα είναι διπλάσιες 
και η προσπάθεια να αποδείξει πως µπορεί να καταφέρει 
µεγαλύτερη… Η προσαρµογή µε δυσκόλεψε ιδιαίτερα, αλλά 
ολοκλήρωσα τις σπουδές µου στο σωστό και προγραµµατισµένο 
χρόνο… Με την επιστροφή στην Ελλάδα, κλήθηκα να αντιµετωπίσω 
άλλου είδους προβλήµατα… Έχοντας δηµιουργήσει µια σοβαρή 
σχέση κατά τη διάρκεια των σπουδών, µε τη νυν συζυγό µου, δεν 
είχα την πολυτέλεια για αναµονές σε θέση ειδικότητας… Έπρεπε να 
εργαστώ άµεσα για τα προς το ζην… Έτσι, ενώ εκείνη ξεκίνησε 
ειδίκευση στην Αναισθησιολογία, εγώ βρήκα µια κενή θέση στη 
Χειρουργική και την αξιοποίησα χωρίς δεύτερες σκέψεις…»           

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

Θωµάς Μαρίνος 
και Γεώργιος Χατζηκώστας

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Καβάλα, 10 Σεπτεµβρίου 1958
Ιατρική Σχολή, University «Sapienza» Rome, Ιταλία, 1978 – 1984
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοσοκοµείο 
«Άγιος Δηµήτριος», Θεσσαλονίκη, 1985 - 1988
Στρατιωτική θητεία, 1988 - 1990
Συνεργάτης Χειρουργός, Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική», 
Θεσσαλονίκη
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 
Θεσσαλονίκη
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς», 
Θεσσαλονίκη
Επιµελητής Α' µε εξέλιξη σε Διευθυντή, Νοσηλευτήριο 
«Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 2000 - σήµερα

   «Δεν πιστεύω πως θα ακολουθούσα το ίδιο µονοπάτι, αν γνώριζα 
τότε το βάρος που θα έπρεπε εφόρου ζωής να κουβαλώ µέσα µου… 
Έχοντας εργαστεί για συναπτά έτη στο χώρο, δηλώνω ευθαρσώς 
πως δεν θα επέλεγα την ίδια ειδικότητα, αν καλούµουν εκ νέου να 
το κάνω… Θα επέλεγα κάτι λιγότερο επιθετικό, λιγότερο 
στρεσογόνο… Δυστυχώς, είτε το θέλουµε, είτε όχι, έχουµε ένα µικρό 
«νεκροταφείο» πίσω µας, το οποίο µας κυνηγά… Προσωπικά, ακόµη 
και σήµερα, µετά από τόσα χρόνια ως επαγγελµατίας 
Καρδιοχειρουργός, παίρνω την αποτυχία µαζί µου στο σπίτι… Την 
αποτυχία, αλλά και την συναισθηµατική φόρτιση που εµπεριέχει 
αυτή η υποχρέωση να βιώνεις στα µάτια των συγγενών την 
απώλεια… Στη ζωή µου, δεν υπήρξε πιο δυσάρεστο συναίσθηµα 
από αυτό και ειλικρινά δε νοµίζω πως θα το ξεπεράσω ποτέ…» 

   «Στον αντίποδα, βέβαια, η ανταµοιβή στις περιπτώσεις θετικής 
έκβασης, δεν µπορεί να συγκριθεί µε κανένα βραβείο ή άλλο 
επίτευγµα… Το να χειρουργείς έναν άνθρωπο που παλεύει για τη 
ζωή του και να καταφέρνεις να του την προσφέρεις, είναι ευλογία… 
Αυτή η ικανοποίηση είναι που µε κάνει να ξεχνώ τις δυσκολίες, να 
επιτυγχάνω καθηµερινά την υπέρβαση –και δεν εννοώ µόνο, την 
υπέρβαση που αφορά στη θλίψη του θανάτου… Εννοώ και την 
υπέρβαση στη θλίψη που προκαλούν τα τεκταινόµενα στο χώρο µας 
–οι δοσοληψίες, η διακίνηση περιστατικών, οι συναλλαγές πάνω και 
κάτω από το τραπέζι… Μπήκα σε αυτή την ειδικότητα, 
συνεπαρµένος από την έννοια της προσφοράς και της παραγωγής 
σηµαντικού κλινικού έργου… Με αυτή την ίδια αίσθηση, θέλω να 
αποχωρήσω όταν έρθει η ώρα, γι' αυτό και φροντίζω να απέχω από 
την κρατούσα κατάσταση και να κάνω απλά τη δουλειά µου όπως 
γνωρίζω εγώ, για το καλό των ασθενών µου και µόνο… Εύχοµαι στο 
µέλλον, οι νεότεροι συνάδελφοι, να συµµερίζονται την ίδια 
πεποίθηση και µόνο…» 

   «Παρέµεινα για τρία χρόνια στη Χειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «Άγιος Δηµήτριος» της Θεσσαλονίκης, κατόπιν 
εκπλήρωσα τη στρατιωτική µου θητεία, και εν τέλει κατέληξα στο 
Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική», για να εργαστώ ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας, όπου έµελλε να βιώσω µια καθοριστική εµπειρία για 
την εξέλιξη της ζωής και της σταδιοδροµίας µου… Ο Καθηγητής 
Ιωάννης Χάσουλας είχε οργανώσει την Καρδιοχειρουργική Κλινική 
του ιδρύµατος και ξεκινούσε τα πρώτα χειρουργεία… Είχα την τύχη 
να βρεθώ στα πρώτα εξ αυτών, εµπειρία που φυσικά και µε 
ενέπλεξε βαθειά µε την Καρδιοχειρουργική επιστήµη… Οφείλω να 
δηλώσω βέβαια πως επρόκειτο για τραγικά χρόνια… Μπαίναµε στο 
χειρουργείο το πρωί στις οκτώ, και βγαίναµε µετά από δώδεκα 
ώρες τουλάχιστον –µετά έπρεπε να ξενυχτήσουµε δίπλα στον 
άρρωστο για δυο µέρες…»
�
   «Λένε πως έκαστος δηµιουργός της τύχης του, αλλά εγώ πιστεύω 
πως όλα είναι τύχη… Λίγα πράγµατα µένουν για εµάς… Δε µένει 
παρά να δω το προσωπικό «παιχνίδι» που µου επιφύλασσε η τύχη, 
αυτό που µε οδήγησε να εµπλακώ µε την Καρδιοχειρουργική… Δεν 
ήταν δική µου απόφαση –η ζωή αποφάσισε για µένα… 
Συνειδητοποίησα, λοιπόν, πως έπρεπε να συνεχίσω σε αυτό το 
µονοπάτι κι έτσι βρέθηκα στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» για την 
ειδίκευσή µου… Μετά το τέλος της ειδικότητας, εργάστηκα για µια 
πενταετία περίπου στο Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς», ως 
ανεξάρτητος Καρδιοχειρουργός, και κατόπιν εκδήλωσα ενδιαφέρον 
για την ανάληψη θέσης Επιµελητή στο Νοσηλευτήριο 
«Παπαγεωργίου», την οποία και τελικά κατέλαβα… Σήµερα, 
παραµένω στο ίδρυµα από τη θέση του Διευθυντή της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, µετά την αποχώρηση του Γεώργιου 
Χατζηκώστα…» 
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Γαλανός
Όθων 

Βιογραφικό

Βιογραφικό

   «Η Ιατρική µπήκε στη ζωή µου καθώς αποτέλεσε επιλογή του 
αδερφού µου, ο οποίος µεγαλύτερος από µένα, φοιτούσε στο 
Πανεπιστήµιο ενόσω εγώ ήµουν ακόµη µαθητής… Κατάφερα να 
εισαχθώ στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, αλλά προτίµησα 
να φοιτήσω στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου «Αριστοτέλειο»… 
Ίσως αν επέλεγα την πρώτη, η ζωή µου να ήταν πιο εύκολη… 
Οικονοµική άνεση στην οικογένεια δεν υπήρχε και ήµουν αναγκασµένος 
να διαβάζω, να παρακολουθώ µαθήµατα και παράλληλα να βοηθώ τη 
µητέρα µου στο µαγαζί που διατηρούσε ή να πηγαίνω σε διάφορες 
άλλες δουλειές για να µπορούµε να διασφαλίσουµε τα προς το ζην… 
Βέβαια, αυτές οι δυσκολίες είναι που σε µεστώνουν και στιγµατίζουν τη 
µελλοντική στάση σου ως επαγγελµατία, γι' αυτό και νιώθω περήφανος 
που τις βίωσα…Η απόφαση για ειδίκευση στη Χειρουργική ήρθε 
γρήγορα, µε κίνητρα τη µεγαλύτερη δράση και την αµεσότητα της 
προσφοράς στον ασθενή… Είχα την τύχη να βρεθώ στη Χειρουργική 
Κλινική του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ», στο πλευρό του Καθηγητή 
Δηµήτριου Λαζαρίδη, ο οποίος πραγµατοποιούσε εκεί βαρύτατα 
χειρουργεία καρδιάς… Σε εκείνον οφείλω την επιλογή της Καρδιοχει-
ρουργικής, καθώς τόσο η προσωπικότητά του όσο και η χειρουργική 
του δεινότητα κέρδισαν το σεβασµό και την αφοσίωσή µου…» 

Τόπος γέννησης, Θεσσαλονίκη, 7 Σεπτεµβρίου 1960
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1978 – 84
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Παν. Νοσ.«ΑΧΕΠΑ»
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική,  Παν. Νοσ. «ΑΧΕΠΑ»
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Γενική Κλινική», 1995 - 2002   
Επιµελητής Α' µε εξέλιξη σε Διευθυντή ΕΣΥ, Νοσηλευτήριο 
«Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 2002 – σήµερα 

   «Ήταν αρχές της δεκαετίας του '70, όταν ένα µέλος του στενού 
οικογενειακού µου περιβάλλοντος κλήθηκε να υποβληθεί σε επέµβαση 
«ανοιχτής» καρδιάς… Επρόκειτο για συγκλονιστικό γεγονός, καθώς η 
κοινωνία δεν ήταν ακόµη εξοικειωµένη µε αυτού του είδους τα 
χειρουργεία, πόσο µάλλον µε την Καρδιοχειρουργική εν γένει… Ήταν η 
πρώτη φορά που σκέφτηκα ότι θέλω να γίνω γιατρός και δεν ήµουν 
λίγο πάνω από δέκα ετών… Λίγο αργότερα, έπεσε στην αντίληψή µου η 
πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς από τον Christian Barnard, η οποία και 
απασχόλησε εκτενώς τα µέσα ενηµέρωσης της εποχής… Τότε το 
γιατρός άλλαξε κι έγινε Καρδιοχειρουργός… Ήθελα να γίνω 
Καρδιοχειρουργός…» 
� � � �
   «Τόσο η φοίτησή µου στην Ιατρική όσο και η ειδίκευσή µου µετέπειτα 
στη Γενική Χειρουργική και Καρδιοχειρουργική, συνδέονται µε το 
«Αριστοτέλειο» Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Νοσοκοµείο 
«ΑΧΕΠΑ»… Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω την πρώτη φορά που 
βρέθηκα στο χειρουργείο, υπό τον Καθηγητή Φώτιο Παναγόπουλο, και 
παρακολούθησα χειρουργείο καρδιάς… Ένιωσα δέος και σεβασµό σε 
αυτή την επιστήµη, που έχει τη δυνατότητα να σταµατά την καρδιά και 
να της ξαναδίνει παλµό και συνέχεια ύπαρξης µέσα σε λίγη µόλις ώρα… 
Αυτό το πρωτόγνωρο και αξεπέραστο συναίσθηµα µε ακολουθεί ακόµη 
και σήµερα…»

   «Θεώρησα απαραίτητη τη µετεκπαίδευσή µου στο εξωτερικό, γι' αυτό 
και µε τη λήψη τίτλου ειδίκευσης, έφυγα για την Αµερική, όπου 
παρέµεινα για ένα έτος στο Νοσοκοµείο «St. Lukes – Roosevelt 
Hospital» της Νέας Υόρκης ως Fellow… Μετέπειτα, επισκέφτηκα κέντρα 
της Αγγλίας και Σκωτίας… Η επιστροφή µου στην Ελλάδα 
σηµατοδοτήθηκε από την πρόσληψή µου στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, σε θέση Επιµελητή Β', υπό τη Διεύθυνση του 
Καθηγητή Κωνσταντίνου Αναγνωστόπουλου… Χρειάστηκε να 
αφιερώσουµε πολλές µέρες και νύχτες της ζωής µας, να υπερβούµε 
εαυτούς και µε αυταπάρνηση και αφοσίωση να οργανώσουµε τη 
νεοσύστατη Καρδιοχειρουργική Κλινική… Λίγο πριν την έναρξη της 
πλήρους λειτουργίας της, το 2001, αποχώρησα για το Νοσηλευτήριο 
«Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, καταλαµβάνοντας και πάλι θέση 
Επιµελητή Β', µε εξέλιξη σε Επιµελητή Α' στις µέρες µας…»  

   «Αν ο χρόνος γύριζε πίσω και γινόµουν και πάλι µαθητής του 
Δηµοτικού, θα έπαιρνα ξανά την ίδια απόφαση… Θα γινόµουν και πάλι 
Καρδιοχειρουργός… Θα το ποθούσα το ίδιο, θα µαγευόµουν το ίδιο… 
Ίσως να έπαιρνα κάποιες άλλες αποφάσεις σχετικά µε την εκπαίδευσή 
µου –ίσως να έφευγα περισσότερο στο εξωτερικό… Άλλωστε, αυτό 
συµβουλεύω σήµερα και τους νεότερους συναδέλφους –πρέπει να 
φύγουν εκτός, να αποκτήσουν εµπειρίες, να διευρύνουν τους ορίζοντές 
τους σαν άνθρωποι και σαν Καρδιοχειρουργοί…»

   «Το να πω πως θυσίασα ώρες από την οικογένειά µου ή τον 
προσωπικό µου χρόνο, για να ακολουθήσω το όνειρό µου, αυτό που 
πάντα ήθελα να κάνω, είναι ανυπόστατο και άδικο απέναντι στον ίδιο 
µου τον εαυτό, καθώς καταργώ ο ίδιος τις επιλογές µου… Φυσικά και 
το έκανα, εν γνώσει µου… Όταν τάσσεσαι σε ένα στόχο και σκοπό, 
γνωρίζεις εκ προοιµίου πως θα κληθείς να αρνηθείς κάτι άλλο… Η ζωή 
ενός Καρδιοχειρουργού δεν είναι εύκολη και αναγνωρίζω πως οι 
άνθρωποι γύρω µας υποφέρουν και ταλαιπωρούνται… Είναι σηµαντικό, 
λοιπόν, η οικογένεια να γίνεται στήριγµα και όχι τροχοπέδη… Η 
ισορροπία µας είναι εν πολλοίς στα χέρια της…» 

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 1961
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1980 – 1986
Στρατιωτική θητεία, 1986 - 1988
Υπηρεσία Υπαίθρου, 1988 - 1989 
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Παν. Νοσ. «ΑΧΕΠΑ», 1990 - 1993
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική,  Παν. Νοσ.«ΑΧΕΠΑ», 1993 - 1996
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «St. Lukes – 
Roosevelt Hospital», Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 1996 - 1998   
Επιµελητής Β', Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, 1998 – 2001
Επιµελητής Β', Νοσηλευτήριο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 2001 – 2008
Επιµελητής Α', Νοσηλευτήριο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 2009 - σήµερα
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Επιµελητής Α΄, Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης 

   «Παρέµεινα στο ίδιο ίδρυµα και για την ειδίκευσή µου στην 
Καρδιοχειρουργική, υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Παναγιώτη 
Σπανού, αρχικά, και κατόπιν του Καθηγητή Φώτιου Παναγόπουλου… 
Ουσιαστικοί µου δάσκαλοι, βέβαια, σε αυτούς που οφείλω τη γνώση και 
την στάση µου ως Καρδιοχειρουργός, υπήρξαν οι Καθηγητές Χρήστος 
Παπακωνσταντίνου, ο αείµνηστος Κυριάκος Ράµµος και ο Μιχάλης 
Τούµπουρας, ο οποίος και επέδειξε αµέριστο ενδιαφέρον στην 
εκπαίδευσή µου…Υπό την παραίνεση και καθοδήγηση του Μ. 
Τούµπουρα, ξεκίνησα να εργάζοµαι στον ιδιωτικό τοµέα, συγκεκριµένα 
στο Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική» της Θεσσαλονίκης… Με την αρωγή 
του συναδέλφου Κώστα Μακρυγιαννάκη, δηµιουργήσαµε οι τρεις µας 
µια εξαιρετική οµάδα, πραγµατοποιώντας ένα µεγάλο αριθµό 
περιστατικών… Ήµασταν σαν οικογένεια –δεµένοι σαν µια γροθιά 
επαγγελµατικά και καλοί φίλοι σε προσωπικό επίπεδο… Μετά από επτά 
ολόκληρα χρόνια, σκέφτηκα πως έπρεπε να αποστασιοποιηθώ, να 
αυτονοµηθώ, ίσως να επικεντρωθώ σε κάτι µονιµότερο, από την στιγµή 
που ο ιδιωτικός τοµέας ενέχει πάντα ανασφάλεια… Τότε προέκυψε η 
θέση στο Νοσηλευτήριο «Παπαγεωργίου», ένα απόλυτα συγκροτηµένο 
ίδρυµα µε άριστες προδιαγραφές… Τελικά, η µετακίνηση αυτή 
αποδείχθηκε µόνιµη, µε αποτέλεσµα σήµερα να κατέχω θέση 
Διευθυντή…»  

   «Με τους νυν συνεργάτες µου, διατηρώ επίσης εξαιρετικές σχέσεις… 
Πιστεύω ακράδαντα πως η δουλειά µας είναι οµαδική και η συνοχή 
µιας οµάδας αποτελεί δείκτη επιτυχών εκβάσεων… Αυτή η οµαδικότητα 
και η υποστήριξη µου έδωσαν –και δίνουν ακόµη- τη δυνατότητα να 
ταξιδεύω στο εξωτερικό µε σκοπό τη µετεκπαίδευση, όπως έκανα το 
2003, όταν βρέθηκα στο Παρίσι, σε course για την πλαστική 
µιτροειδούς… Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για τους συναδέλφους –ο 
καθένας από εµάς υποστηρίζει τις αποφάσεις του άλλου… Δεν 
µετάνιωσα ούτε λεπτό για την εµπλοκή µου µε την Καρδιοχειρουργική 
και δεν πιστεύω ότι θα έρθει στιγµή στη ζωή µου που θα το κάνω… 
Είναι µια δουλειά που αγάπησα, θέλησα, που συνεχίζει να µε εξιτάρει 
και να µου αρέσει, παρά τις λύπες που ενίοτε χαρίζει… Όσα χρόνια κι αν 
περάσουν, όσες χαρές και αν βιωθούν, όση ευγνωµοσύνη κι αν 
κατατεθεί από τους ανθρώπους που γνωρίζουν την ίαση, η απώλεια 
ενός ασθενή δεν ξεπερνιέται… Γι' αυτό και θέλησα να κρατήσω τα 
παιδιά µου µακριά από αυτό το χώρο… Ευτυχώς µε άκουσαν…» 
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Γαλανός
Όθων 

Βιογραφικό

Βιογραφικό

   «Η Ιατρική µπήκε στη ζωή µου καθώς αποτέλεσε επιλογή του 
αδερφού µου, ο οποίος µεγαλύτερος από µένα, φοιτούσε στο 
Πανεπιστήµιο ενόσω εγώ ήµουν ακόµη µαθητής… Κατάφερα να 
εισαχθώ στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, αλλά προτίµησα 
να φοιτήσω στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου «Αριστοτέλειο»… 
Ίσως αν επέλεγα την πρώτη, η ζωή µου να ήταν πιο εύκολη… 
Οικονοµική άνεση στην οικογένεια δεν υπήρχε και ήµουν αναγκασµένος 
να διαβάζω, να παρακολουθώ µαθήµατα και παράλληλα να βοηθώ τη 
µητέρα µου στο µαγαζί που διατηρούσε ή να πηγαίνω σε διάφορες 
άλλες δουλειές για να µπορούµε να διασφαλίσουµε τα προς το ζην… 
Βέβαια, αυτές οι δυσκολίες είναι που σε µεστώνουν και στιγµατίζουν τη 
µελλοντική στάση σου ως επαγγελµατία, γι' αυτό και νιώθω περήφανος 
που τις βίωσα…Η απόφαση για ειδίκευση στη Χειρουργική ήρθε 
γρήγορα, µε κίνητρα τη µεγαλύτερη δράση και την αµεσότητα της 
προσφοράς στον ασθενή… Είχα την τύχη να βρεθώ στη Χειρουργική 
Κλινική του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ», στο πλευρό του Καθηγητή 
Δηµήτριου Λαζαρίδη, ο οποίος πραγµατοποιούσε εκεί βαρύτατα 
χειρουργεία καρδιάς… Σε εκείνον οφείλω την επιλογή της Καρδιοχει-
ρουργικής, καθώς τόσο η προσωπικότητά του όσο και η χειρουργική 
του δεινότητα κέρδισαν το σεβασµό και την αφοσίωσή µου…» 

Τόπος γέννησης, Θεσσαλονίκη, 7 Σεπτεµβρίου 1960
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1978 – 84
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Παν. Νοσ.«ΑΧΕΠΑ»
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική,  Παν. Νοσ. «ΑΧΕΠΑ»
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Γενική Κλινική», 1995 - 2002   
Επιµελητής Α' µε εξέλιξη σε Διευθυντή ΕΣΥ, Νοσηλευτήριο 
«Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 2002 – σήµερα 

   «Ήταν αρχές της δεκαετίας του '70, όταν ένα µέλος του στενού 
οικογενειακού µου περιβάλλοντος κλήθηκε να υποβληθεί σε επέµβαση 
«ανοιχτής» καρδιάς… Επρόκειτο για συγκλονιστικό γεγονός, καθώς η 
κοινωνία δεν ήταν ακόµη εξοικειωµένη µε αυτού του είδους τα 
χειρουργεία, πόσο µάλλον µε την Καρδιοχειρουργική εν γένει… Ήταν η 
πρώτη φορά που σκέφτηκα ότι θέλω να γίνω γιατρός και δεν ήµουν 
λίγο πάνω από δέκα ετών… Λίγο αργότερα, έπεσε στην αντίληψή µου η 
πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς από τον Christian Barnard, η οποία και 
απασχόλησε εκτενώς τα µέσα ενηµέρωσης της εποχής… Τότε το 
γιατρός άλλαξε κι έγινε Καρδιοχειρουργός… Ήθελα να γίνω 
Καρδιοχειρουργός…» 
� � � �
   «Τόσο η φοίτησή µου στην Ιατρική όσο και η ειδίκευσή µου µετέπειτα 
στη Γενική Χειρουργική και Καρδιοχειρουργική, συνδέονται µε το 
«Αριστοτέλειο» Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Νοσοκοµείο 
«ΑΧΕΠΑ»… Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω την πρώτη φορά που 
βρέθηκα στο χειρουργείο, υπό τον Καθηγητή Φώτιο Παναγόπουλο, και 
παρακολούθησα χειρουργείο καρδιάς… Ένιωσα δέος και σεβασµό σε 
αυτή την επιστήµη, που έχει τη δυνατότητα να σταµατά την καρδιά και 
να της ξαναδίνει παλµό και συνέχεια ύπαρξης µέσα σε λίγη µόλις ώρα… 
Αυτό το πρωτόγνωρο και αξεπέραστο συναίσθηµα µε ακολουθεί ακόµη 
και σήµερα…»

   «Θεώρησα απαραίτητη τη µετεκπαίδευσή µου στο εξωτερικό, γι' αυτό 
και µε τη λήψη τίτλου ειδίκευσης, έφυγα για την Αµερική, όπου 
παρέµεινα για ένα έτος στο Νοσοκοµείο «St. Lukes – Roosevelt 
Hospital» της Νέας Υόρκης ως Fellow… Μετέπειτα, επισκέφτηκα κέντρα 
της Αγγλίας και Σκωτίας… Η επιστροφή µου στην Ελλάδα 
σηµατοδοτήθηκε από την πρόσληψή µου στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, σε θέση Επιµελητή Β', υπό τη Διεύθυνση του 
Καθηγητή Κωνσταντίνου Αναγνωστόπουλου… Χρειάστηκε να 
αφιερώσουµε πολλές µέρες και νύχτες της ζωής µας, να υπερβούµε 
εαυτούς και µε αυταπάρνηση και αφοσίωση να οργανώσουµε τη 
νεοσύστατη Καρδιοχειρουργική Κλινική… Λίγο πριν την έναρξη της 
πλήρους λειτουργίας της, το 2001, αποχώρησα για το Νοσηλευτήριο 
«Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, καταλαµβάνοντας και πάλι θέση 
Επιµελητή Β', µε εξέλιξη σε Επιµελητή Α' στις µέρες µας…»  

   «Αν ο χρόνος γύριζε πίσω και γινόµουν και πάλι µαθητής του 
Δηµοτικού, θα έπαιρνα ξανά την ίδια απόφαση… Θα γινόµουν και πάλι 
Καρδιοχειρουργός… Θα το ποθούσα το ίδιο, θα µαγευόµουν το ίδιο… 
Ίσως να έπαιρνα κάποιες άλλες αποφάσεις σχετικά µε την εκπαίδευσή 
µου –ίσως να έφευγα περισσότερο στο εξωτερικό… Άλλωστε, αυτό 
συµβουλεύω σήµερα και τους νεότερους συναδέλφους –πρέπει να 
φύγουν εκτός, να αποκτήσουν εµπειρίες, να διευρύνουν τους ορίζοντές 
τους σαν άνθρωποι και σαν Καρδιοχειρουργοί…»

   «Το να πω πως θυσίασα ώρες από την οικογένειά µου ή τον 
προσωπικό µου χρόνο, για να ακολουθήσω το όνειρό µου, αυτό που 
πάντα ήθελα να κάνω, είναι ανυπόστατο και άδικο απέναντι στον ίδιο 
µου τον εαυτό, καθώς καταργώ ο ίδιος τις επιλογές µου… Φυσικά και 
το έκανα, εν γνώσει µου… Όταν τάσσεσαι σε ένα στόχο και σκοπό, 
γνωρίζεις εκ προοιµίου πως θα κληθείς να αρνηθείς κάτι άλλο… Η ζωή 
ενός Καρδιοχειρουργού δεν είναι εύκολη και αναγνωρίζω πως οι 
άνθρωποι γύρω µας υποφέρουν και ταλαιπωρούνται… Είναι σηµαντικό, 
λοιπόν, η οικογένεια να γίνεται στήριγµα και όχι τροχοπέδη… Η 
ισορροπία µας είναι εν πολλοίς στα χέρια της…» 

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 1961
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1980 – 1986
Στρατιωτική θητεία, 1986 - 1988
Υπηρεσία Υπαίθρου, 1988 - 1989 
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Παν. Νοσ. «ΑΧΕΠΑ», 1990 - 1993
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική,  Παν. Νοσ.«ΑΧΕΠΑ», 1993 - 1996
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «St. Lukes – 
Roosevelt Hospital», Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 1996 - 1998   
Επιµελητής Β', Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, 1998 – 2001
Επιµελητής Β', Νοσηλευτήριο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 2001 – 2008
Επιµελητής Α', Νοσηλευτήριο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 2009 - σήµερα
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Επιµελητής Α΄, Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης 

   «Παρέµεινα στο ίδιο ίδρυµα και για την ειδίκευσή µου στην 
Καρδιοχειρουργική, υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Παναγιώτη 
Σπανού, αρχικά, και κατόπιν του Καθηγητή Φώτιου Παναγόπουλου… 
Ουσιαστικοί µου δάσκαλοι, βέβαια, σε αυτούς που οφείλω τη γνώση και 
την στάση µου ως Καρδιοχειρουργός, υπήρξαν οι Καθηγητές Χρήστος 
Παπακωνσταντίνου, ο αείµνηστος Κυριάκος Ράµµος και ο Μιχάλης 
Τούµπουρας, ο οποίος και επέδειξε αµέριστο ενδιαφέρον στην 
εκπαίδευσή µου…Υπό την παραίνεση και καθοδήγηση του Μ. 
Τούµπουρα, ξεκίνησα να εργάζοµαι στον ιδιωτικό τοµέα, συγκεκριµένα 
στο Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική» της Θεσσαλονίκης… Με την αρωγή 
του συναδέλφου Κώστα Μακρυγιαννάκη, δηµιουργήσαµε οι τρεις µας 
µια εξαιρετική οµάδα, πραγµατοποιώντας ένα µεγάλο αριθµό 
περιστατικών… Ήµασταν σαν οικογένεια –δεµένοι σαν µια γροθιά 
επαγγελµατικά και καλοί φίλοι σε προσωπικό επίπεδο… Μετά από επτά 
ολόκληρα χρόνια, σκέφτηκα πως έπρεπε να αποστασιοποιηθώ, να 
αυτονοµηθώ, ίσως να επικεντρωθώ σε κάτι µονιµότερο, από την στιγµή 
που ο ιδιωτικός τοµέας ενέχει πάντα ανασφάλεια… Τότε προέκυψε η 
θέση στο Νοσηλευτήριο «Παπαγεωργίου», ένα απόλυτα συγκροτηµένο 
ίδρυµα µε άριστες προδιαγραφές… Τελικά, η µετακίνηση αυτή 
αποδείχθηκε µόνιµη, µε αποτέλεσµα σήµερα να κατέχω θέση 
Διευθυντή…»  

   «Με τους νυν συνεργάτες µου, διατηρώ επίσης εξαιρετικές σχέσεις… 
Πιστεύω ακράδαντα πως η δουλειά µας είναι οµαδική και η συνοχή 
µιας οµάδας αποτελεί δείκτη επιτυχών εκβάσεων… Αυτή η οµαδικότητα 
και η υποστήριξη µου έδωσαν –και δίνουν ακόµη- τη δυνατότητα να 
ταξιδεύω στο εξωτερικό µε σκοπό τη µετεκπαίδευση, όπως έκανα το 
2003, όταν βρέθηκα στο Παρίσι, σε course για την πλαστική 
µιτροειδούς… Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για τους συναδέλφους –ο 
καθένας από εµάς υποστηρίζει τις αποφάσεις του άλλου… Δεν 
µετάνιωσα ούτε λεπτό για την εµπλοκή µου µε την Καρδιοχειρουργική 
και δεν πιστεύω ότι θα έρθει στιγµή στη ζωή µου που θα το κάνω… 
Είναι µια δουλειά που αγάπησα, θέλησα, που συνεχίζει να µε εξιτάρει 
και να µου αρέσει, παρά τις λύπες που ενίοτε χαρίζει… Όσα χρόνια κι αν 
περάσουν, όσες χαρές και αν βιωθούν, όση ευγνωµοσύνη κι αν 
κατατεθεί από τους ανθρώπους που γνωρίζουν την ίαση, η απώλεια 
ενός ασθενή δεν ξεπερνιέται… Γι' αυτό και θέλησα να κρατήσω τα 
παιδιά µου µακριά από αυτό το χώρο… Ευτυχώς µε άκουσαν…» 
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Ο Γρ. Μπιτζίκος 
µε τη σύζυγό του
σε στιγµιότυπο 
του 2001

Γρηγόριος
Μπιτζίκας

Βιογραφικό

Ιωάννης
Καρακασίδης

Βιογραφικό

   «Η Ιατρική µπήκε στη ζωή µου σαν ξενιστής, µε την έννοια πως ενώ 
δεν υπήρχε πρότυπο στο στενό οικογενειακό κύκλο, επηρεάστηκα 
αδιαµφισβήτητα από τον ευρύτερο… Η αλήθεια είναι πως αυτό που µε 
κατέκτησε ήταν ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας της επιστήµης, το γεγονός 
ότι επίκεντρό της είχε τον άνθρωπο και το πολυτιµότερο αγαθό του 
–την υγεία-, κατά συνέπεια η απόφασή µου ήταν συνετή και 
συγκροτηµένη… Μπορεί στις µέρες µας να ακούγεται ροµαντικό, µε τη 
διαφοροποίηση των αξιών και την αλλαγή των προτύπων, αλλά στην 
εποχή µου οι αξίες είχαν ουσία και νόηµα… Το ίδιο συγκροτηµένη και 
συνετή ήταν και η επιλογή της Χειρουργικής, ως ειδίκευσης… Το 
σκεφτόµουν µεν ως φοιτητής ακόµη, αλλά η τελική απόφαση πάρθηκε 
κατά τη διάρκεια της θητείας µου στο Ναυτικό Νοσοκοµείο, όπου και 
ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική…» 
� � � �
   «Ολοκλήρωσα τα χρόνια της Γενικής Χειρουργικής στο Νοσοκοµείο 
«Γ. Παπανικολάου» και κατόπιν εντάχθηκα στην Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ», υπό τον Καθηγητή Φώτιο 
Παναγόπουλο… Για ένα νέο γιατρό, την εποχή που εγώ ειδικευόµουν 
στην Καρδιοχειρουργική, η ειδικότητα βρίσκονταν σε φάση ανάπτυξης… 
Το µέλλον µας έµοιαζε αβέβαιο, αλλά ήταν τέτοια η µαγεία που 
ασκούσε η καρδιά και η δυνατότητα παρέµβασης σε αυτή, που κανείς 
δεν σκέφτονταν τι θα έφερνε το αύριο… Τελικά, είχαµε την τύχη και 
ευλογία να ζήσουµε την απόλυτη κορύφωση της Καρδιοχειρουργικής 
στην Ελλάδα και στον κόσµο…»

Τόπος γέννησης, Θεσσαλονίκη, 25 Ιανουαρίου 1962
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1980 – 1986
Στρατιωτική θητεία, 1986 - 1988, Υπηρεσία Υπαίθρου, 1991 - 1992
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Ν.Ν.Α., 1987 – 1988 
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «Γ. Παπανικολάου», 1989 – 1991
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 1993 - 1996   
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήρια «Γενική Κλινική» 
και «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη, 1997 – 2001
Επιµελητής Β', Παν. Νοσ. Αλεξανδρούπολης, 2001 – 2003
Επιµελητής Α', Νοσ. «Παπαγεωργίου», 2003 - σήµερα

Τόπος γέννησης, Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 1964
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «St. Kliment Ohridski», Σόφια, 
1982 - 1989
Στρατιωτική θητεία, 1990 – 1992, Υπηρεσία Υπαίθρου, 
1992 - 1993
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «Γ. Παπανικολάου»,
1994 - 1997  
Συνεργάτης Χειρουργός, Νοσ. «Άγιος Λουκάς», 1997- 2000 
Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, Νοσ. «ΑΧΕΠΑ», 
2001 - 2004
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Άγιος Λουκάς», 2005 – 2007
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Κέντρο», 2007 - 2011
Επιµελητής Β', Νοσ. «Παπαγεωργίου», 2011 – σήµερα Ιωάννης 

Καρακασίδης

PORTFOLIO πρωταγωνιστών 
Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου»

825

   «Συνεργάστηκα µε αρκετά ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα της 
Θεσσαλονίκης, όπως τα Νοσηλευτήρια «Γενική Κλινική» και «Άγιος 
Λουκάς», µε τη λήψη τίτλου ειδίκευσης, έως τη στιγµή που ανέλαβα 
θέση Επιµελητή Β' στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, 
σε µια εποχή που η Καρδιοχειρουργική Κλινική οργανώνονταν από τον 
Καθηγητή Γεώργιο Μπουγιούκα… Θεωρώ πως η τελευταία ήταν από τις 
κορυφαίες εµπειρίες της επαγγελµατικής µου πορείας -εργαστήκαµε 
σκληρά για να καταφέρουµε να ξεκινήσουµε κάτι από το µηδέν… 
Πήραµε µεγάλη ικανοποίηση, καθώς το εγχείρηµα στέφθηκε µε 
επιτυχία… Μειώσαµε την µετακίνηση ασθενών προς άλλα κέντρα της 
χώρας, αποδίδοντας και παράγοντας εξαιρετικά αποτελέσµατα…  
Επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη και στο Νοσηλευτήριο «Παπαγεωργίου», 
αφού η οικογένειά µου παρέµενε εκεί, ενόσω ήµουν στην 
Αλεξανδρούπολη… Η νέα αυτή τοποθέτηση, σε συνδυασµό µε την 
αποκτηθείσα εµπειρία, γέννησε την ανάγκη για µετεκπαίδευση στο 
εξωτερικό, την οποία και φρόντισα να ικανοποιήσω, πραγµατοποιώντας 
ταξίδια στη Νέα Υόρκη και Βιέννη, µε συµµετοχή σε πρωτόκολλα 
σχετικά µε τη χειρουργική της αορτής… Στόχος µου ήταν και παραµένει 
να γίνοµαι καλύτερος, να γίνοµαι πιο ώριµος Χειρουργός, ώστε να 
ελαχιστοποιώ την πιθανότητα λάθους, που ενδέχεται να έχει επίπτωση 
στη ζωή του ασθενούς…»
�
   «Έχω αναλογιστεί πολλές φορές την ανταποδοτική σχέση, αυτό που 
λέµε «δούναι και λαβείν», αναφορικά µε την Καρδιοχειρουργική και το 
προσωπικό κόστος που καλείσαι να καταθέσεις, εµπλεκόµενος µε αυτή 
την ειδικότητα... Μπορεί για άλλους να είναι µικρή, µπορεί να 
µετάνιωσαν… Προσωπικά, θα έκανα ξανά και ξανά την ίδια επιλογή, µε 
όποιο κόστος… Δεν προτρέπω, βέβαια, τα παιδιά µου να ακολουθήσουν 
ανάλογη πορεία -Μα ποιος πατέρας, δεν θέλει να προστατεύσει τα 
παιδιά του από τις δυσκολίες;… Εγώ είµαι άλλο… Εγώ θα γινόµουν και 
πάλι Καρδιοχειρουργός…» 

   «Κλήθηκα να επιλέξω τον επαγγελµατικό µου προσανατολισµό σε µια 
περίοδο που η κοινωνικοπολιτική κατάσταση της χώρας ήταν ρευστή –λίγο 
µετά τη µεταπολίτευση… Είτε γιατί ήµουν µπερδεµένος, είτε γιατί είχα 
επηρεαστεί από εξωγενείς παράγοντες, επιζητούσα σθεναρά να γίνω 
Στρατιωτικός, γεγονός που δεν έβρισκε σύµφωνους τους δικούς µου –η 
αλήθεια είναι ότι αντέδρασαν άσχηµα και σχεδόν µου επέβαλαν να 
επαναπροσδιορίσω… Έτσι, αποφάσισα να ακολουθήσω τη δεύτερη 
προτίµησή µου, την Ιατρική… Δυστυχώς, στις εξετάσεις εισαγωγής µου στο 
Πανεπιστήµιο απέτυχα, µε αποτέλεσµα –και µε βάση τον ατίθασο 
χαρακτήρα µου-, οι γονείς µου να µε στείλουν σε χώρα του πάλε ποτέ 
Ανατολικού Μπλοκ, αποκλείοντας έτσι την επιθυµία µου να σπουδάσω στην 
Ιταλία… Πείσµωσα… Κέρδισα υποτροφία από το Βουλγαρικό Προξενείο και 
ξεκίνησα τις σπουδές µου…Οι σπουδές εκεί µου φάνηκαν πάρα πολύ 
δύσκολες –ο τρόπος ζωής επίσης… Από ένα περιβάλλον, που ήµουν 
ελεύθερος, βρέθηκα ξαφνικά σε ένα περιβάλλον περιορισµένο... Τελικά, 
όπως αποδείχθηκε, αυτό µε βοήθησε, καθώς στην προσπάθειά µου να 
επιστρέψω, διάβασα αρκετά και τελείωσα χωρίς καθυστερήσεις… Λίγο πριν 
πάρω πτυχίο, ο ξαφνικός θάνατος του πατέρα µου ήρθε µοιραία να αλλάξει 
εκ νέου το µέλλον µου… Ο επαναπατρισµός συνοδεύτηκε από µια 
απογοήτευση –ίσως και αηδία- από τα όσα είχα να αντιµετωπίσω µε την 
αναγνώριση πτυχίου και τον τρόπο που οι άλλοι συνάδελφοι θεωρούσαν 
πως το είχα λάβει… Πνιγόµουνα και ήθελα να φύγω στο εξωτερικό και 
πάλι… Η σκέψη της µητέρας µου µόνης πίσω όµως, δεν µε άφησε… Σήµερα, 
ένα κοµµάτι µου µετανιώνει που τότε δεν αποστασιοποιήθηκα, που δεν 
έκανα αυτό που ήθελα… Πιθανόν να ήµουν πολύ πιο ευτυχισµένος…» 

   «Τρία ολόκληρα χρόνια περίµενα για µια θέση ειδικότητας σε κάποια 
Καρδιοχειρουργική Κλινική, αλλά πίστευα πως άξιζε τον κόπο…Το διάστηµα 
εκείνο, ακολουθώντας την παρότρυνση συναδέλφων, εργαζόµουν ως 
Χειρουργός στο Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς», ενώ παράλληλα διάβαζα για 
να είµαι έτοιµος… Στο τέλος, όταν ξεκίνησα στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», µε 
τους Καθηγητές Παναγιώτη Σπανό, Χρήστο Παπακωνσταντίνου και Μιχαήλ 
Τούµπουρα, ένιωσα µια µεγάλη απογοήτευση… Τώρα που πέρασαν τα 
χρόνια, θεωρώ πως προσέφερα παραπάνω και µου αποδόθηκαν λιγότερα… 
Δεν είδα εκτίµηση –και δεν υπάρχει υπερβολή σε όλα λέω…»
         
   «Με τη λήψη τίτλου ειδίκευσης έφυγα για ένα εξάµηνο στην Αγγλία, 
µετεκπαιδευόµενος στην Καρδιοχειρουργική, στο Νοσοκοµείο «Royal 
Brompton» του Λονδίνου… Αν κι Ευρωπαίος, βίωνα µια κατάσταση πολίτη 
«τρίτης κατηγορίας», οπότε η επιστροφή µου στη Θεσσαλονίκη, ήταν 
άµεση… Συνεργάστηκα για ενάµιση χρόνο µε τον Ολαλέρε Σόλα, στο 
Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς», µέχρι που έλαβα ένα τηλεφώνηµα από τον 
Π. Σπανό, το οποίο σήµανε και τη µετακίνησή µου στο Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο» για µια πενταετία… Από τα τέλη του 2001, 
ανέλαβα θέση Επιµελητή Β' στο Νοσηλευτήριο «Παπαγεωργίου», όπου 
βρίσκοµαι και σήµερα…Αν υπάρχει ένα πράγµα που µε βάζει σε δεύτερες 
σκέψεις σχετικά µε την επιλογή µου να γίνω Καρδιοχειρουργός, δεν είναι 
τόσο η ίδια η ειδικότητα, αλλά κατά πόσο αυτή πραγµατώνεται… Είχα 
διαφορετικές προσδοκίες… Όταν ξεκινήσαµε, έπρεπε να µας πει κάποιος, 
µην το κάνετε αυτό, καταστρέφεστε, δεν έχετε µέλλον… Δε µας σταµάτησε 
κανείς γιατί όλοι έψαχναν –και ψάχνουν- ειδικευόµενους… Η ειδικότητα 
έχει πρόβληµα, πρέπει να κλείσει στην Ελλάδα, τουλάχιστον για µια 
πενταετία…»

Επιµελητής Α΄, Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης 
Επιµελητής Β΄, Καρδιοχειρουργική Κλινική, 
Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης 
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Ο Γρ. Μπιτζίκος 
µε τη σύζυγό του
σε στιγµιότυπο 
του 2001

Γρηγόριος
Μπιτζίκας

Βιογραφικό

Ιωάννης
Καρακασίδης

Βιογραφικό

   «Η Ιατρική µπήκε στη ζωή µου σαν ξενιστής, µε την έννοια πως ενώ 
δεν υπήρχε πρότυπο στο στενό οικογενειακό κύκλο, επηρεάστηκα 
αδιαµφισβήτητα από τον ευρύτερο… Η αλήθεια είναι πως αυτό που µε 
κατέκτησε ήταν ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας της επιστήµης, το γεγονός 
ότι επίκεντρό της είχε τον άνθρωπο και το πολυτιµότερο αγαθό του 
–την υγεία-, κατά συνέπεια η απόφασή µου ήταν συνετή και 
συγκροτηµένη… Μπορεί στις µέρες µας να ακούγεται ροµαντικό, µε τη 
διαφοροποίηση των αξιών και την αλλαγή των προτύπων, αλλά στην 
εποχή µου οι αξίες είχαν ουσία και νόηµα… Το ίδιο συγκροτηµένη και 
συνετή ήταν και η επιλογή της Χειρουργικής, ως ειδίκευσης… Το 
σκεφτόµουν µεν ως φοιτητής ακόµη, αλλά η τελική απόφαση πάρθηκε 
κατά τη διάρκεια της θητείας µου στο Ναυτικό Νοσοκοµείο, όπου και 
ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική…» 
� � � �
   «Ολοκλήρωσα τα χρόνια της Γενικής Χειρουργικής στο Νοσοκοµείο 
«Γ. Παπανικολάου» και κατόπιν εντάχθηκα στην Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ», υπό τον Καθηγητή Φώτιο 
Παναγόπουλο… Για ένα νέο γιατρό, την εποχή που εγώ ειδικευόµουν 
στην Καρδιοχειρουργική, η ειδικότητα βρίσκονταν σε φάση ανάπτυξης… 
Το µέλλον µας έµοιαζε αβέβαιο, αλλά ήταν τέτοια η µαγεία που 
ασκούσε η καρδιά και η δυνατότητα παρέµβασης σε αυτή, που κανείς 
δεν σκέφτονταν τι θα έφερνε το αύριο… Τελικά, είχαµε την τύχη και 
ευλογία να ζήσουµε την απόλυτη κορύφωση της Καρδιοχειρουργικής 
στην Ελλάδα και στον κόσµο…»

Τόπος γέννησης, Θεσσαλονίκη, 25 Ιανουαρίου 1962
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1980 – 1986
Στρατιωτική θητεία, 1986 - 1988, Υπηρεσία Υπαίθρου, 1991 - 1992
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Ν.Ν.Α., 1987 – 1988 
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «Γ. Παπανικολάου», 1989 – 1991
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 1993 - 1996   
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήρια «Γενική Κλινική» 
και «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη, 1997 – 2001
Επιµελητής Β', Παν. Νοσ. Αλεξανδρούπολης, 2001 – 2003
Επιµελητής Α', Νοσ. «Παπαγεωργίου», 2003 - σήµερα

Τόπος γέννησης, Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 1964
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «St. Kliment Ohridski», Σόφια, 
1982 - 1989
Στρατιωτική θητεία, 1990 – 1992, Υπηρεσία Υπαίθρου, 
1992 - 1993
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «Γ. Παπανικολάου»,
1994 - 1997  
Συνεργάτης Χειρουργός, Νοσ. «Άγιος Λουκάς», 1997- 2000 
Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, Νοσ. «ΑΧΕΠΑ», 
2001 - 2004
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Άγιος Λουκάς», 2005 – 2007
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Κέντρο», 2007 - 2011
Επιµελητής Β', Νοσ. «Παπαγεωργίου», 2011 – σήµερα Ιωάννης 

Καρακασίδης
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   «Συνεργάστηκα µε αρκετά ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα της 
Θεσσαλονίκης, όπως τα Νοσηλευτήρια «Γενική Κλινική» και «Άγιος 
Λουκάς», µε τη λήψη τίτλου ειδίκευσης, έως τη στιγµή που ανέλαβα 
θέση Επιµελητή Β' στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, 
σε µια εποχή που η Καρδιοχειρουργική Κλινική οργανώνονταν από τον 
Καθηγητή Γεώργιο Μπουγιούκα… Θεωρώ πως η τελευταία ήταν από τις 
κορυφαίες εµπειρίες της επαγγελµατικής µου πορείας -εργαστήκαµε 
σκληρά για να καταφέρουµε να ξεκινήσουµε κάτι από το µηδέν… 
Πήραµε µεγάλη ικανοποίηση, καθώς το εγχείρηµα στέφθηκε µε 
επιτυχία… Μειώσαµε την µετακίνηση ασθενών προς άλλα κέντρα της 
χώρας, αποδίδοντας και παράγοντας εξαιρετικά αποτελέσµατα…  
Επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη και στο Νοσηλευτήριο «Παπαγεωργίου», 
αφού η οικογένειά µου παρέµενε εκεί, ενόσω ήµουν στην 
Αλεξανδρούπολη… Η νέα αυτή τοποθέτηση, σε συνδυασµό µε την 
αποκτηθείσα εµπειρία, γέννησε την ανάγκη για µετεκπαίδευση στο 
εξωτερικό, την οποία και φρόντισα να ικανοποιήσω, πραγµατοποιώντας 
ταξίδια στη Νέα Υόρκη και Βιέννη, µε συµµετοχή σε πρωτόκολλα 
σχετικά µε τη χειρουργική της αορτής… Στόχος µου ήταν και παραµένει 
να γίνοµαι καλύτερος, να γίνοµαι πιο ώριµος Χειρουργός, ώστε να 
ελαχιστοποιώ την πιθανότητα λάθους, που ενδέχεται να έχει επίπτωση 
στη ζωή του ασθενούς…»
�
   «Έχω αναλογιστεί πολλές φορές την ανταποδοτική σχέση, αυτό που 
λέµε «δούναι και λαβείν», αναφορικά µε την Καρδιοχειρουργική και το 
προσωπικό κόστος που καλείσαι να καταθέσεις, εµπλεκόµενος µε αυτή 
την ειδικότητα... Μπορεί για άλλους να είναι µικρή, µπορεί να 
µετάνιωσαν… Προσωπικά, θα έκανα ξανά και ξανά την ίδια επιλογή, µε 
όποιο κόστος… Δεν προτρέπω, βέβαια, τα παιδιά µου να ακολουθήσουν 
ανάλογη πορεία -Μα ποιος πατέρας, δεν θέλει να προστατεύσει τα 
παιδιά του από τις δυσκολίες;… Εγώ είµαι άλλο… Εγώ θα γινόµουν και 
πάλι Καρδιοχειρουργός…» 

   «Κλήθηκα να επιλέξω τον επαγγελµατικό µου προσανατολισµό σε µια 
περίοδο που η κοινωνικοπολιτική κατάσταση της χώρας ήταν ρευστή –λίγο 
µετά τη µεταπολίτευση… Είτε γιατί ήµουν µπερδεµένος, είτε γιατί είχα 
επηρεαστεί από εξωγενείς παράγοντες, επιζητούσα σθεναρά να γίνω 
Στρατιωτικός, γεγονός που δεν έβρισκε σύµφωνους τους δικούς µου –η 
αλήθεια είναι ότι αντέδρασαν άσχηµα και σχεδόν µου επέβαλαν να 
επαναπροσδιορίσω… Έτσι, αποφάσισα να ακολουθήσω τη δεύτερη 
προτίµησή µου, την Ιατρική… Δυστυχώς, στις εξετάσεις εισαγωγής µου στο 
Πανεπιστήµιο απέτυχα, µε αποτέλεσµα –και µε βάση τον ατίθασο 
χαρακτήρα µου-, οι γονείς µου να µε στείλουν σε χώρα του πάλε ποτέ 
Ανατολικού Μπλοκ, αποκλείοντας έτσι την επιθυµία µου να σπουδάσω στην 
Ιταλία… Πείσµωσα… Κέρδισα υποτροφία από το Βουλγαρικό Προξενείο και 
ξεκίνησα τις σπουδές µου…Οι σπουδές εκεί µου φάνηκαν πάρα πολύ 
δύσκολες –ο τρόπος ζωής επίσης… Από ένα περιβάλλον, που ήµουν 
ελεύθερος, βρέθηκα ξαφνικά σε ένα περιβάλλον περιορισµένο... Τελικά, 
όπως αποδείχθηκε, αυτό µε βοήθησε, καθώς στην προσπάθειά µου να 
επιστρέψω, διάβασα αρκετά και τελείωσα χωρίς καθυστερήσεις… Λίγο πριν 
πάρω πτυχίο, ο ξαφνικός θάνατος του πατέρα µου ήρθε µοιραία να αλλάξει 
εκ νέου το µέλλον µου… Ο επαναπατρισµός συνοδεύτηκε από µια 
απογοήτευση –ίσως και αηδία- από τα όσα είχα να αντιµετωπίσω µε την 
αναγνώριση πτυχίου και τον τρόπο που οι άλλοι συνάδελφοι θεωρούσαν 
πως το είχα λάβει… Πνιγόµουνα και ήθελα να φύγω στο εξωτερικό και 
πάλι… Η σκέψη της µητέρας µου µόνης πίσω όµως, δεν µε άφησε… Σήµερα, 
ένα κοµµάτι µου µετανιώνει που τότε δεν αποστασιοποιήθηκα, που δεν 
έκανα αυτό που ήθελα… Πιθανόν να ήµουν πολύ πιο ευτυχισµένος…» 

   «Τρία ολόκληρα χρόνια περίµενα για µια θέση ειδικότητας σε κάποια 
Καρδιοχειρουργική Κλινική, αλλά πίστευα πως άξιζε τον κόπο…Το διάστηµα 
εκείνο, ακολουθώντας την παρότρυνση συναδέλφων, εργαζόµουν ως 
Χειρουργός στο Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς», ενώ παράλληλα διάβαζα για 
να είµαι έτοιµος… Στο τέλος, όταν ξεκίνησα στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», µε 
τους Καθηγητές Παναγιώτη Σπανό, Χρήστο Παπακωνσταντίνου και Μιχαήλ 
Τούµπουρα, ένιωσα µια µεγάλη απογοήτευση… Τώρα που πέρασαν τα 
χρόνια, θεωρώ πως προσέφερα παραπάνω και µου αποδόθηκαν λιγότερα… 
Δεν είδα εκτίµηση –και δεν υπάρχει υπερβολή σε όλα λέω…»
         
   «Με τη λήψη τίτλου ειδίκευσης έφυγα για ένα εξάµηνο στην Αγγλία, 
µετεκπαιδευόµενος στην Καρδιοχειρουργική, στο Νοσοκοµείο «Royal 
Brompton» του Λονδίνου… Αν κι Ευρωπαίος, βίωνα µια κατάσταση πολίτη 
«τρίτης κατηγορίας», οπότε η επιστροφή µου στη Θεσσαλονίκη, ήταν 
άµεση… Συνεργάστηκα για ενάµιση χρόνο µε τον Ολαλέρε Σόλα, στο 
Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς», µέχρι που έλαβα ένα τηλεφώνηµα από τον 
Π. Σπανό, το οποίο σήµανε και τη µετακίνησή µου στο Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο» για µια πενταετία… Από τα τέλη του 2001, 
ανέλαβα θέση Επιµελητή Β' στο Νοσηλευτήριο «Παπαγεωργίου», όπου 
βρίσκοµαι και σήµερα…Αν υπάρχει ένα πράγµα που µε βάζει σε δεύτερες 
σκέψεις σχετικά µε την επιλογή µου να γίνω Καρδιοχειρουργός, δεν είναι 
τόσο η ίδια η ειδικότητα, αλλά κατά πόσο αυτή πραγµατώνεται… Είχα 
διαφορετικές προσδοκίες… Όταν ξεκινήσαµε, έπρεπε να µας πει κάποιος, 
µην το κάνετε αυτό, καταστρέφεστε, δεν έχετε µέλλον… Δε µας σταµάτησε 
κανείς γιατί όλοι έψαχναν –και ψάχνουν- ειδικευόµενους… Η ειδικότητα 
έχει πρόβληµα, πρέπει να κλείσει στην Ελλάδα, τουλάχιστον για µια 
πενταετία…»

Επιµελητής Α΄, Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης 
Επιµελητής Β΄, Καρδιοχειρουργική Κλινική, 
Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης 
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Το Γενικό Νοσοκοµείο
«Ερρίκος Ντυνάν»

Το Γενικό Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν»
2000: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πίνακας που απεικονίζει την µάχη του Σαλφερίνο
Ερρίκος Ντυνάν, 

ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού

   Ένας παθιασµένος άνδρας, ένας ιδεαλιστής, ένας άνδρας που ήθελε να αλλάξει 
τον κόσµο… Συγγραφέας, αλτρουϊστής και φιλάνθρωπος… Ένας Ελβετός µε 
παγκόσµιο όραµα… Ερρίκος Ιωάννης Ντυνάν... Ένας παθιασµένος αγωνιστής, 
βρέθηκε στα χαρακώµατα του πολέµου µεταξύ Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας 
και Γάλλο-Ιταλικής συµµαχίας, να παρέχει βοήθεια στους τραυµατίες… Χωρίς να 
κατέχει την παραµικρή γνώση περί Ιατρικής… Μάχη του Σολφερίνο, 24 Ιουνίου 
1859… Η αγριότητα της µάχης σηµατοδότησε την ψυχή του… Το βιβλίο του 
«Αναµνήσεις εκ Σολφερίνο» έγινε η αφορµή για να γεννηθεί µια σπουδαία ιδέα.. 
22 Αυγούστου 1864… Με πρωτοβουλία της Ελβετίας, µια διεθνής διπλωµατική 
διάσκεψη ολοκληρώθηκε µε την υπογραφή της Σύµβασης της Γενεύης, που σκο-
πό είχε την παροχή βοήθειας στους τραυµατίες πολέµου… Ένα χρόνο αργότερα, 
το Διεθνές Κίνηµα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ηµισελήνου, το µεγαλύτερο 
ανθρωπιστικό δίκτυο στον κόσµο, ήταν γεγονός… 

   10 Ιουνίου 1877… Με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας, ο Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός αναγνωρίσθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού… 
Στα χρόνια που ακολούθησαν, όταν οι πόλεµοι και η ανέχεια εξουθένωναν την 
ελληνική κοινωνία, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στάθηκε αρωγός, προσφέρο-
ντας ανεκτίµητη βοήθεια… Ακόµη και στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας, το 
ανθρωπιστικό έργο της οργάνωσης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή 
φροντίδας αδύναµων πληθυσµιακών οµάδων, τόσο εντός όσο και εκτός συνό-
ρων, παραµένει αναντικατάστατο… Και η συνεισφορά του δεν περιορίστηκε 
εκεί… 

   1921… Το Νοσοκοµείο «Ασκληπιείο» Βούλας, υπό τον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό, ξεκίνησε τη λειτουργία του, ως Σανατόριο για την θεραπεία της φυµα-
τιώσεως των οστών, των αρθρώσεων και του ραχιτισµού, που προσέβαλε τότε 
κυρίως τα παιδιά… 27 Απριλίου 1927… Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εγκαινία-
σε την θεµελίωση του Νοσοκοµείου «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»… Πλήθος 
µονάδων πρωτοβάθµιας περίθαλψης εγκαινιάστηκαν παράλληλα σε διάφορα 
µέρη της χώρας…  

Ο Ανδρέας Μαρτίνης 
και το δηµιούργηµά του,
το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν»

   1985… Η εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος Υγείας σήµανε την ένταξη αµ-
φότερων των νοσοκοµείων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Εθνικό Σύστη-
µα Υγείας… Η διοίκηση του οργανισµού αποφάσισε την επέκταση του Νοσοκο-
µείου «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» µε την κατασκευή πολυώροφου κτιρίου 
σε οικόπεδο παρακείµενο του ιδρύµατος… Λόγω κατασκευαστικών ατελειών, το 
κτίριο παρέµενε αναξιοποίητο, έως το 1991, όταν και αποφασίστηκε η κατεδά-
φισή του… 

   2000… Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εγκαινίασε την έναρξη λειτουργίας του 
Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν», προς τιµήν του ιδρυτή της κοινωφελούς οργά-
νωσης, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το κόστος δαπανών ανέγερσής του… Ακόµη 
και σήµερα, το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» λειτουργεί ως κοινωφελές, µη 
κερδοσκοπικό ίδρυµα, προσφέροντας κοινωνικό έργο στους τοµείς της πρωτο-
βάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης. Έχει τη µορφή του Νοµικού Ιδρύµατος 
Ιδιωτικού Δικαίου και µε βάση τον αρχικό σχεδιασµό, το 20% των κλινών του 
διατίθενται στους ασθενείς µε αµιγή κάλυψη των νοσηλίων από τα Ασφαλιστικά 
Ταµεία, ενώ οι υπόλοιπες κλίνες είναι ιδιωτικές, στην προοπτική αυτοχρηµατο-
δότησης της λειτουργίας του ιδρύµατος. Παράλληλα, προβλέπεται η νοσηλεία 
απόρων ασθενών και η διανοµή του τυχόν πλεονάσµατος σε σκοπούς του Ελλη-
νικού Ερυθρού Σταυρού. Το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» διαθέτει 376 κλίνες, 
τρεις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας δυναµικότητας 30 κλινών, Εντατική Μονάδα 
Βραχείας Νοσηλείας 12 κλινών, 78 κλίνες ηµερήσιας νοσηλείας, καθώς επίσης 
και 25 αίθουσες χειρουργείων. 
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Η Καρδιοχειρουργική οµάδα  του 
«Ερρίκος Ντυνάν» το 2001.
Διακρίνονται οι καρδιοχειρουργοί
Σ. Πράπας (1), Γ. Σταυρόπουλος (2)
και Β. Κωτσής (3). Επίσης οι τεχνικοί 
εξωσωµατικής G. Balendine (4) 
και Α. Τσιόρβα (5)

Στιγµιότυπο 
του 2008.
Σε αντικατάσταση 
του Α. Σιδηρόπουλου
ο Θ. Τζαναβάρας

Ο αείµνηστος 
Gill Balentine.
Αµερικανός 
τεχνικός
εξωσωµατικής
κυκλοφορίας

Α. Τσιoρβά,
τεχνικός εξωσωµατικής

2002

   Στον οργανισµό του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν» προβλέπονταν εξ αρχής 
δηµιουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, στα πλαίσια του χειρουργικού τοµέα, 
µε θέσεις Διευθυντή, Αναπληρωτή Διευθυντή και Επιµελητών Καρδιοχειρουρ-
γών. Η ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της κλινικής δόθηκε αρχικά, τον Ιού-
νιο του 2000, στον Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Παναγιώτη Ασηµακόπουλο και τους Επιµελητές Γεώργιο Σταυρόπουλο και 
Βασίλειο Κωτσή. Ωστόσο, µετά από σύντοµο χρονικό διάστηµα, το Διοικητικό 
Συµβούλιο αναίρεσε την αρχική του επιλογή, διερευνώντας την προοπτική λει-
τουργίας της κλινικής υπό την διεύθυνση του Γεωργίου Αστρά και την υποδιεύ-
θυνση του Ιωακείµ Παναγιώτου, αµφοτέρων µελών της Γ' Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής στο «Ωνάσειο Κ.Κ.». Η µη ευόδωση και της δεύτερης αυτής επιλογής, το 
Νοέµβριο του 2000, έφερε στο προσκήνιο τον Σωτήριο Πράπα, Επιµελητή Α' 
της ίδιας Κλινικής στο «Ωνάσειο Κ.Κ.», ο οποίος, κατόπιν κρίσης, επιλέχθηκε για 
την ανάληψη της Διεύθυνσης της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, στις 16 Δεκεµ-
βρίου 2000. Η οργάνωση των υποδοµών της κλινικής έγινε µε ταχύτατο τρόπο, 
ενώ η πρώτη επέµβαση πραγµατοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2001, η οποία 
αφορούσε σε µια εγχείρηση Βy-Pass σε πάλλουσα καρδιά. Συνεργάτες του 
Σωτήριου Πράπα στην πρώτη αυτή περίοδο παρέµειναν οι Γεώργιος Σταυρό-
πουλος και Βασίλειος Κωτσής, Επιµελητές Α' και Β' αντίστοιχα. Αναισθησιολό-
γοι της κλινικής ήταν η Πολυξένη Στρατήγη, Φωτεινή Ντάνου και Ελένη 
Κουρή. Συνεργάτες Τεχνικοί εξωσωµατικής κυκλοφορίας υπήρξαν ο αείµνηστος 
Gill Balendine και η Αγγελική-Άννα Τσορβά, η οποία παραµένει ως συνεργά-
της της κλινικής έως και σήµερα

2003

2004. Πρώτη σειρά:
Α. Σιδηρόπουλος, Σ. Πράπας, Β. Κωτσής.
Δεύτερη σειρά: Δ. Πρωτόγερος, 
Ι. Παναγιωτόπουλος, Ι. Λιναρδάκης

2004. Από αριστερά:
Δ. Πρωτόγερος, Ι. Παναγιωτόπουλος, 

Φ. Ντάνου, Σ. Πράπας
Π. Στρατήγη, Β. Κωτσής, 
Ε. Κουρή, Ι. Νιναρδάκης
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Το Γενικό Νοσοκοµείο
«Ερρίκος Ντυνάν»

Το Γενικό Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν»
2000: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πίνακας που απεικονίζει την µάχη του Σαλφερίνο
Ερρίκος Ντυνάν, 

ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού

   Ένας παθιασµένος άνδρας, ένας ιδεαλιστής, ένας άνδρας που ήθελε να αλλάξει 
τον κόσµο… Συγγραφέας, αλτρουϊστής και φιλάνθρωπος… Ένας Ελβετός µε 
παγκόσµιο όραµα… Ερρίκος Ιωάννης Ντυνάν... Ένας παθιασµένος αγωνιστής, 
βρέθηκε στα χαρακώµατα του πολέµου µεταξύ Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας 
και Γάλλο-Ιταλικής συµµαχίας, να παρέχει βοήθεια στους τραυµατίες… Χωρίς να 
κατέχει την παραµικρή γνώση περί Ιατρικής… Μάχη του Σολφερίνο, 24 Ιουνίου 
1859… Η αγριότητα της µάχης σηµατοδότησε την ψυχή του… Το βιβλίο του 
«Αναµνήσεις εκ Σολφερίνο» έγινε η αφορµή για να γεννηθεί µια σπουδαία ιδέα.. 
22 Αυγούστου 1864… Με πρωτοβουλία της Ελβετίας, µια διεθνής διπλωµατική 
διάσκεψη ολοκληρώθηκε µε την υπογραφή της Σύµβασης της Γενεύης, που σκο-
πό είχε την παροχή βοήθειας στους τραυµατίες πολέµου… Ένα χρόνο αργότερα, 
το Διεθνές Κίνηµα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ηµισελήνου, το µεγαλύτερο 
ανθρωπιστικό δίκτυο στον κόσµο, ήταν γεγονός… 

   10 Ιουνίου 1877… Με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας, ο Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός αναγνωρίσθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού… 
Στα χρόνια που ακολούθησαν, όταν οι πόλεµοι και η ανέχεια εξουθένωναν την 
ελληνική κοινωνία, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στάθηκε αρωγός, προσφέρο-
ντας ανεκτίµητη βοήθεια… Ακόµη και στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας, το 
ανθρωπιστικό έργο της οργάνωσης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή 
φροντίδας αδύναµων πληθυσµιακών οµάδων, τόσο εντός όσο και εκτός συνό-
ρων, παραµένει αναντικατάστατο… Και η συνεισφορά του δεν περιορίστηκε 
εκεί… 

   1921… Το Νοσοκοµείο «Ασκληπιείο» Βούλας, υπό τον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό, ξεκίνησε τη λειτουργία του, ως Σανατόριο για την θεραπεία της φυµα-
τιώσεως των οστών, των αρθρώσεων και του ραχιτισµού, που προσέβαλε τότε 
κυρίως τα παιδιά… 27 Απριλίου 1927… Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εγκαινία-
σε την θεµελίωση του Νοσοκοµείου «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»… Πλήθος 
µονάδων πρωτοβάθµιας περίθαλψης εγκαινιάστηκαν παράλληλα σε διάφορα 
µέρη της χώρας…  

Ο Ανδρέας Μαρτίνης 
και το δηµιούργηµά του,
το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν»

   1985… Η εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος Υγείας σήµανε την ένταξη αµ-
φότερων των νοσοκοµείων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Εθνικό Σύστη-
µα Υγείας… Η διοίκηση του οργανισµού αποφάσισε την επέκταση του Νοσοκο-
µείου «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» µε την κατασκευή πολυώροφου κτιρίου 
σε οικόπεδο παρακείµενο του ιδρύµατος… Λόγω κατασκευαστικών ατελειών, το 
κτίριο παρέµενε αναξιοποίητο, έως το 1991, όταν και αποφασίστηκε η κατεδά-
φισή του… 

   2000… Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εγκαινίασε την έναρξη λειτουργίας του 
Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν», προς τιµήν του ιδρυτή της κοινωφελούς οργά-
νωσης, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το κόστος δαπανών ανέγερσής του… Ακόµη 
και σήµερα, το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» λειτουργεί ως κοινωφελές, µη 
κερδοσκοπικό ίδρυµα, προσφέροντας κοινωνικό έργο στους τοµείς της πρωτο-
βάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης. Έχει τη µορφή του Νοµικού Ιδρύµατος 
Ιδιωτικού Δικαίου και µε βάση τον αρχικό σχεδιασµό, το 20% των κλινών του 
διατίθενται στους ασθενείς µε αµιγή κάλυψη των νοσηλίων από τα Ασφαλιστικά 
Ταµεία, ενώ οι υπόλοιπες κλίνες είναι ιδιωτικές, στην προοπτική αυτοχρηµατο-
δότησης της λειτουργίας του ιδρύµατος. Παράλληλα, προβλέπεται η νοσηλεία 
απόρων ασθενών και η διανοµή του τυχόν πλεονάσµατος σε σκοπούς του Ελλη-
νικού Ερυθρού Σταυρού. Το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» διαθέτει 376 κλίνες, 
τρεις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας δυναµικότητας 30 κλινών, Εντατική Μονάδα 
Βραχείας Νοσηλείας 12 κλινών, 78 κλίνες ηµερήσιας νοσηλείας, καθώς επίσης 
και 25 αίθουσες χειρουργείων. 
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Σωτήριος Πράπας
Ιδρυτής της ΚΡΧ Κλινικής 

 και Διευθυντής 
την περίοδο 2000 - σήµερα

Η Καρδιοχειρουργική οµάδα  του 
«Ερρίκος Ντυνάν» το 2001.
Διακρίνονται οι καρδιοχειρουργοί
Σ. Πράπας (1), Γ. Σταυρόπουλος (2)
και Β. Κωτσής (3). Επίσης οι τεχνικοί 
εξωσωµατικής G. Balendine (4) 
και Α. Τσιόρβα (5)

Στιγµιότυπο 
του 2008.
Σε αντικατάσταση 
του Α. Σιδηρόπουλου
ο Θ. Τζαναβάρας

Ο αείµνηστος 
Gill Balentine.
Αµερικανός 
τεχνικός
εξωσωµατικής
κυκλοφορίας

Α. Τσιoρβά,
τεχνικός εξωσωµατικής

2002

   Στον οργανισµό του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν» προβλέπονταν εξ αρχής 
δηµιουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, στα πλαίσια του χειρουργικού τοµέα, 
µε θέσεις Διευθυντή, Αναπληρωτή Διευθυντή και Επιµελητών Καρδιοχειρουρ-
γών. Η ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της κλινικής δόθηκε αρχικά, τον Ιού-
νιο του 2000, στον Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Παναγιώτη Ασηµακόπουλο και τους Επιµελητές Γεώργιο Σταυρόπουλο και 
Βασίλειο Κωτσή. Ωστόσο, µετά από σύντοµο χρονικό διάστηµα, το Διοικητικό 
Συµβούλιο αναίρεσε την αρχική του επιλογή, διερευνώντας την προοπτική λει-
τουργίας της κλινικής υπό την διεύθυνση του Γεωργίου Αστρά και την υποδιεύ-
θυνση του Ιωακείµ Παναγιώτου, αµφοτέρων µελών της Γ' Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής στο «Ωνάσειο Κ.Κ.». Η µη ευόδωση και της δεύτερης αυτής επιλογής, το 
Νοέµβριο του 2000, έφερε στο προσκήνιο τον Σωτήριο Πράπα, Επιµελητή Α' 
της ίδιας Κλινικής στο «Ωνάσειο Κ.Κ.», ο οποίος, κατόπιν κρίσης, επιλέχθηκε για 
την ανάληψη της Διεύθυνσης της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, στις 16 Δεκεµ-
βρίου 2000. Η οργάνωση των υποδοµών της κλινικής έγινε µε ταχύτατο τρόπο, 
ενώ η πρώτη επέµβαση πραγµατοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2001, η οποία 
αφορούσε σε µια εγχείρηση Βy-Pass σε πάλλουσα καρδιά. Συνεργάτες του 
Σωτήριου Πράπα στην πρώτη αυτή περίοδο παρέµειναν οι Γεώργιος Σταυρό-
πουλος και Βασίλειος Κωτσής, Επιµελητές Α' και Β' αντίστοιχα. Αναισθησιολό-
γοι της κλινικής ήταν η Πολυξένη Στρατήγη, Φωτεινή Ντάνου και Ελένη 
Κουρή. Συνεργάτες Τεχνικοί εξωσωµατικής κυκλοφορίας υπήρξαν ο αείµνηστος 
Gill Balendine και η Αγγελική-Άννα Τσορβά, η οποία παραµένει ως συνεργά-
της της κλινικής έως και σήµερα

2003

2004. Πρώτη σειρά:
Α. Σιδηρόπουλος, Σ. Πράπας, Β. Κωτσής.
Δεύτερη σειρά: Δ. Πρωτόγερος, 
Ι. Παναγιωτόπουλος, Ι. Λιναρδάκης

2004. Από αριστερά:
Δ. Πρωτόγερος, Ι. Παναγιωτόπουλος, 

Φ. Ντάνου, Σ. Πράπας
Π. Στρατήγη, Β. Κωτσής, 
Ε. Κουρή, Ι. Νιναρδάκης
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   Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της κλινικής πραγµατοποιήθηκαν περί τις 300 
επεµβάσεις καρδιάς για να ανέλθουν στις 465 το 2002 και να σταθεροποιηθούν 
περί τις 400 ετησίως. Η εφαρµογή πρωτοποριακών µεθόδων και τεχνικών σε 
όλο το φάσµα της Καρδιοχειρουργικής, µε αιχµή του δόρατος την χρήση αµιγώς 
αρτηριακών µοσχευµάτων στις εγχειρήσεις By-Pass σε πάλλουσα καρδιά, αλλά 
και η χρήση βλαστικών αρχέγονων κυττάρων για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
ανέδειξαν την Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν», 
ως ένα Διεθνές Κέντρο Καρδιάς όπου µετεκπαιδεύτηκαν Καρδιοχειρουργοί από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

   Παράλληλα, τον Μάιο του 2001, το Διοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου 
«Ερρίκος Ντυνάν», προχώρησε στην δηµιουργία Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς και 
Αγγείων, ενεργοποιώντας εκ νέου την αρχική σύµβαση συνεργασίας µε τον 
Καθηγητή Παναγιώτη Ασηµακόπουλο, ο οποίος παρέµεινε επικεφαλής για µια 
περίπου πενταετία, συνεργαζόµενος µε τον Νικόλαο Καληµέρη και τον Δηµή-
τριο Αγγουρά. Αναισθησιολόγος της οµάδας αυτής ήταν η Σοφία Σγουροπού-
λου, ενώ Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας ο Ιωάννης Βούλγαρης. Η οµάδα 
του Π. Ασηµακόπουλου αποχώρησε από το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» το 
2004 για να συνεργαστεί µε το Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General». Έκτοτε, η εν 
λόγω κλινική λειτουργεί ως αµιγώς Θωρακοχειρουργική, αρχικά υπό τη Διεύθυν-
ση του Καθηγητή Θεοδόση Δόσιου και στη συνέχεια υπό τους Γεώργιο Λαου-
τίδη και Λάµπρο Ζέλλο. 

   Στο διάστηµα των πρώτων πέντε χρόνων λειτουργίας της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής, καθώς και της Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων, διάφορες οµά-
δες συνεργάστηκαν µε το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν», στα πλαίσια εξωτερι-
κής συνεργασίας, υποστηριζόµενες και από το προσωπικό των δύο οµάδων. Η 
πρώτη εξ αυτών ήταν η οµάδα του Γεωργίου Τζίφα µε συνεργάτες τους Ιωάν-
νη Λιναρδάκη και Χρήστο Ζώρα, που παρέµεινε στο ίδρυµα για περίπου δύο 
χρόνια. Η δεύτερη, του Καθηγητή Φώτη Παναγόπουλου και Δηµητρίου Βήχου 
και η τρίτη του Δηµητρίου Κλειτσάκη, οι οποίες αµφότερες παρέµειναν για διά-
στηµα ενός έτους περίπου, διενεργώντας µικρό αριθµό εγχειρήσεων. 

   Εκτός του σηµαντικού κλινικού έργου, η Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσο-
κοµείου «Ερρίκος Ντυνάν» έχει να παρουσιάσει µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
ακαδηµαϊκή δραστηριότητα, καθώς και µια σειρά πρωτοβουλιών που σκοπό 
είχαν να αναδείξουν την Ελληνική Καρδιοχειρουργική ανά τον κόσµο. Η οµάδα 
του Σ. Πράπα, καθώς και ο ίδιος προσωπικά, επισκέφθηκαν πολλά Καρδιοχει-
ρουργικά Κέντρα του εξωτερικού για την διενέργεια χειρουργείων, µε κορυφαία 
στιγµή την ζωντανή παρουσίαση εγχείρησης κατά την διάρκεια Πανευρωπαϊκού 
Συνεδρίου Καρδιοχειρουργικής στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας το 2006, ενώ 
σπουδαία στιγµή για την Ελληνική Καρδιοχειρουργική ήταν και η διοργάνωση του 
18ου Παγκόσµιου Καρδιοχειρουργικού Συνεδρίου στο νησί της Κω, µε Επιστη-
µονικό Πρόεδρο του Συνεδρίου τον Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, 
Σ. Πράπα. Η πρωτοβουλία του ιδίου για τη δηµιουργία ενός δεσµού Καρδιοχει-
ρουργών από 24 χώρες των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, της «The 
Euro-Asian Bridge Society», λειτούργησε καταλυτικά ώστε να αναπτυχθεί ένα 
κλίµα συνεργασίας µε Καρδιοχειρουργούς γείτονων χωρών. Άξιο αναφοράς είναι 
επίσης το γεγονός, ότι την Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ερρίκος 
Ντυνάν» επισκέφτηκαν περισσότεροι από 15 Καρδιοχειρουργοί παγκοσµίου φή-
µης, οι οποίοι συνεργάστηκαν µε τα µέλη της κλινικής για την εφαρµογή πρωτο-
ποριακών µεθόδων, καθώς και η πιστοποίηση εκπαίδευσης στην τεχνική της 
πάλλουσας καρδιάς σε δέκα Καρδιοχειρουργούς από διάφορα µέρη του κόσµου. 

Καθ. Παναγιώτης Ασηµακόπουλος
Διευθυντής Θωρακο-Αγγειο-Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 

την περίοδο 2001 - 2004
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Διευθυντής 

Θωρακοχειρουργικής Κλινικής 
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Θωρακοχειρουργικής Κλινικής 
την περίοδο 2009 - σήµερα
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Ευρωασιατικής γέφυρας 
(2004)
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της τεχνικής 
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και A. Calafiore
(δεξιά)
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By Pass

Π - graft 
(Κύκλωµα - Π)

Τα συγχαρητήρια του D. Cooley
για την µέθοδο Π - graft

H µέθοδος  της 
τριπλής βοήθειας»

στην ισχαιµική 
µυοκαρδιοπάθεια

(by pass, 
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Γ. Σταυρόπουλος. 
Αναπληρωτής Διευθυντής,
επικεφαλής χειρουργικής 
οµάδας (2000 - 2007)

Γεώργιος Τζϊφας.
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Κων. Αναγνωστόπουλος.
Εξωτερικός Συνεργάτης  

(2007 - 2008)

Δ. Βήχος. 
Εξωτερικός Συνεργάτης  

(2002 - 2003)

Π. Στρατήγη και Φ. Ντάνου,
Αναισθησιολόγοι, µε τον Σ. πράπα

Το Γενικό Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν»
2000: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Η διοργάνωση του 
18ου Παγκόσµιου 

Συνεδρίου
της WSCTS

Στιγµιότυπα από το 18ο Παγκόσµιο 
Καρδιοχειρουργικό Συνέδριο στην Κω, το 2008,
µε επιστηµονικό πρόεδρο  τον Σ. Πράπα, 
Δ/ντη της Κλινικής του «Ερρίκος Ντυνάν»

Ε. Κουρή,
Αναισθησιολόγος
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   Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της κλινικής πραγµατοποιήθηκαν περί τις 300 
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δες συνεργάστηκαν µε το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν», στα πλαίσια εξωτερι-
κής συνεργασίας, υποστηριζόµενες και από το προσωπικό των δύο οµάδων. Η 
πρώτη εξ αυτών ήταν η οµάδα του Γεωργίου Τζίφα µε συνεργάτες τους Ιωάν-
νη Λιναρδάκη και Χρήστο Ζώρα, που παρέµεινε στο ίδρυµα για περίπου δύο 
χρόνια. Η δεύτερη, του Καθηγητή Φώτη Παναγόπουλου και Δηµητρίου Βήχου 
και η τρίτη του Δηµητρίου Κλειτσάκη, οι οποίες αµφότερες παρέµειναν για διά-
στηµα ενός έτους περίπου, διενεργώντας µικρό αριθµό εγχειρήσεων. 

   Εκτός του σηµαντικού κλινικού έργου, η Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσο-
κοµείου «Ερρίκος Ντυνάν» έχει να παρουσιάσει µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
ακαδηµαϊκή δραστηριότητα, καθώς και µια σειρά πρωτοβουλιών που σκοπό 
είχαν να αναδείξουν την Ελληνική Καρδιοχειρουργική ανά τον κόσµο. Η οµάδα 
του Σ. Πράπα, καθώς και ο ίδιος προσωπικά, επισκέφθηκαν πολλά Καρδιοχει-
ρουργικά Κέντρα του εξωτερικού για την διενέργεια χειρουργείων, µε κορυφαία 
στιγµή την ζωντανή παρουσίαση εγχείρησης κατά την διάρκεια Πανευρωπαϊκού 
Συνεδρίου Καρδιοχειρουργικής στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας το 2006, ενώ 
σπουδαία στιγµή για την Ελληνική Καρδιοχειρουργική ήταν και η διοργάνωση του 
18ου Παγκόσµιου Καρδιοχειρουργικού Συνεδρίου στο νησί της Κω, µε Επιστη-
µονικό Πρόεδρο του Συνεδρίου τον Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, 
Σ. Πράπα. Η πρωτοβουλία του ιδίου για τη δηµιουργία ενός δεσµού Καρδιοχει-
ρουργών από 24 χώρες των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, της «The 
Euro-Asian Bridge Society», λειτούργησε καταλυτικά ώστε να αναπτυχθεί ένα 
κλίµα συνεργασίας µε Καρδιοχειρουργούς γείτονων χωρών. Άξιο αναφοράς είναι 
επίσης το γεγονός, ότι την Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ερρίκος 
Ντυνάν» επισκέφτηκαν περισσότεροι από 15 Καρδιοχειρουργοί παγκοσµίου φή-
µης, οι οποίοι συνεργάστηκαν µε τα µέλη της κλινικής για την εφαρµογή πρωτο-
ποριακών µεθόδων, καθώς και η πιστοποίηση εκπαίδευσης στην τεχνική της 
πάλλουσας καρδιάς σε δέκα Καρδιοχειρουργούς από διάφορα µέρη του κόσµου. 
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   Στην πορεία του χρόνου, µεταβολές που αφορούσαν στη σύνθεση της κλινικής 
ήταν η απώλεια του Gill Balendine το 2002, η αποχώρηση του Γ. Σταυρόπουλου 
το 2003 και του Β. Κωτσή το 2011 και τέλος, της Ε. Κουρή το 2008. Νεότεροι 
συνεργάτες υπήρξαν ο Αλέξης Σιδηρόπουλος, εκπαιδευµένος στην Γερµανία, 
για την τριετία 2002-2005, ο Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, νυν Αναπληρωτής 
Διευθυντής, οι Δηµήτριος Πρωτόγερος και Ιωάννης Λιναρδάκης, νυν Επιµε-
λητές. Για µικρό χρονικό διάστηµα, συνεργάτες υπήρξαν οι Καρδιοχειρουργοί 
Θεοφάνης Τζαναβάρας και Διονύσης Παυλόπουλος. Η κλινική υποστηρίχθηκε 
πέραν των προαναφερθέντων Αναισθησιολόγων Π. Στρατήγη και Φ. Ντάνου, οι 
οποίες συνεχίζουν την συνεργασία έως σήµερα, και από την Εύη Σαµαντά, από 
το 2009 έως το 2011, ενώ στην πορεία προστέθηκαν ο Κώστας Πατρής, από 
το 2011 και η Βασιλική Πράπα από το 2012. 

Η καρδιοχειρουργική οµάδα 
του «Ερρίκος Ντυνάν» 
το 2010

Εύη Σαµαντά.
Αναισθησιολόγος

Κώστας Πατρής.
Αναισθησιολόγος

Η καρδιοχειρουργική οµάδα του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν» υπό τον Σ. Πράπα
πραγµατοποίσε επισκέψεις για ζωντανή παρουσίαση της µεθόδου Π - graft
σε 15 κέντρα του εξωτερικού, ενώ εκπαίδευσε 10 αλλοδαπούς καρδιοχειρουργούς στο 
Διεθνές Κέντρο Πάλλουσας Καρδιάς του ‹Ερρίκος Ντυνάν»

Από τις κορυφαίες πρωτοβουλίες 
της κλινικής, ήταν η ζωντανή 
παρουσίαση εγχείρησης by pass
µε την µέθοδο Π - graft 
σε Ρώσο ασθενή, στο 55ο Συνέδριο 
της ESCVS στην Αγία Πετρούπολη
το 2006

Ο Διονύσης Παυλόπουλος,
υπήρξε µέλος της οµάδας
το 2012

Ο Σ. Πράπας, 
διδάκτορας
στην Σχολή 

του Bergamo 
το 2010

Ζάππειο, 2011
Επετειακή εκδήλωση
10 χρόνων ΚΡΧ Κλινικής

Α. Μαρτίνης, Πρόεδρος Δ.Σ. Η ΚΡΧ οµάδα του «Ερρίκος Ντυνάν»

Από αριστερά: Β. Κωτσής, Αργ. Μιχαλόπουλος, 
Σ. Πράπας, Ι. Παναγιωτόπουλος, Ι. Λιναρδάκης, 

Θ. Τσαναβάρας, Δ. Πρωτόγερος

Στις 14 Φεβρουαρίου 2011, επέτειο των 10 χρόνων λειτουργίας της κλινικής, 
έγινε ο απολογισµός των πεπραγµένων και τιµήθηκαν όλοι οι  πρωτεργάτες της 

Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής

Καθ. Δηµ. Λαζαρίδης
Γ. Ανδριτσάκης
Γ. Τόλης
Γ. Σανούδος
Χρ. Λόλας
Εµ. Χλαπουτάκης
Α. Μιχάλης
Ι. Στήνιος
Μ. Μπονώρης
Π. Σπύρου
Π. Σπανός
Π. Ασηµακόπουλος

1.  
2. 
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.  

10. 
11. 
12.

Τιµήθηκαν επίσης,
οι Καθηγητές
Φ. Παναγόπουλος 
και Κ. Αναγνωστόπουλος
καθώς και οι 
Πέτρος Αλιβιζάτος 
και Γ. Παλατιανός

1 2 3 4

6 7 8

9 10 11 12
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Βίκυ Πράπα.
Αναισθησιολόγος

Η καρδιοχειρουργική οµάδα του «Ερρίκος Ντυνάν» το 2013

2001-2013Το Γενικό Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν»
2000: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Lefkoma - Final.indd   842 14/7/2015   8:52:44 μμ



830 831
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το 2003 και του Β. Κωτσή το 2011 και τέλος, της Ε. Κουρή το 2008. Νεότεροι 
συνεργάτες υπήρξαν ο Αλέξης Σιδηρόπουλος, εκπαιδευµένος στην Γερµανία, 
για την τριετία 2002-2005, ο Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, νυν Αναπληρωτής 
Διευθυντής, οι Δηµήτριος Πρωτόγερος και Ιωάννης Λιναρδάκης, νυν Επιµε-
λητές. Για µικρό χρονικό διάστηµα, συνεργάτες υπήρξαν οι Καρδιοχειρουργοί 
Θεοφάνης Τζαναβάρας και Διονύσης Παυλόπουλος. Η κλινική υποστηρίχθηκε 
πέραν των προαναφερθέντων Αναισθησιολόγων Π. Στρατήγη και Φ. Ντάνου, οι 
οποίες συνεχίζουν την συνεργασία έως σήµερα, και από την Εύη Σαµαντά, από 
το 2009 έως το 2011, ενώ στην πορεία προστέθηκαν ο Κώστας Πατρής, από 
το 2011 και η Βασιλική Πράπα από το 2012. 
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Η καρδιοχειρουργική οµάδα του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν» υπό τον Σ. Πράπα
πραγµατοποίσε επισκέψεις για ζωντανή παρουσίαση της µεθόδου Π - graft
σε 15 κέντρα του εξωτερικού, ενώ εκπαίδευσε 10 αλλοδαπούς καρδιοχειρουργούς στο 
Διεθνές Κέντρο Πάλλουσας Καρδιάς του ‹Ερρίκος Ντυνάν»

Από τις κορυφαίες πρωτοβουλίες 
της κλινικής, ήταν η ζωντανή 
παρουσίαση εγχείρησης by pass
µε την µέθοδο Π - graft 
σε Ρώσο ασθενή, στο 55ο Συνέδριο 
της ESCVS στην Αγία Πετρούπολη
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Ζάππειο, 2011
Επετειακή εκδήλωση
10 χρόνων ΚΡΧ Κλινικής

Α. Μαρτίνης, Πρόεδρος Δ.Σ. Η ΚΡΧ οµάδα του «Ερρίκος Ντυνάν»
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Καθ. Δηµ. Λαζαρίδης
Γ. Ανδριτσάκης
Γ. Τόλης
Γ. Σανούδος
Χρ. Λόλας
Εµ. Χλαπουτάκης
Α. Μιχάλης
Ι. Στήνιος
Μ. Μπονώρης
Π. Σπύρου
Π. Σπανός
Π. Ασηµακόπουλος
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9.  
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12.
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καθώς και οι 
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Βίκυ Πράπα.
Αναισθησιολόγος

Η καρδιοχειρουργική οµάδα του «Ερρίκος Ντυνάν» το 2013

2001-2013Το Γενικό Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν»
2000: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Lefkoma - Final.indd   843 14/7/2015   8:52:45 μμ



Σωτήριος

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

Πράπας
Διευθυντής 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, 
Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν»

832 833

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

   Ένα βιογραφικό σηµείωµα, είχε πει σε µια συνέντευξή της η Κική 
Δηµουλά, πρέπει, αφού γραφτεί, να µείνει κρεµασµένο στον αέρα 
από ένα τσιγκέλι αυστηρότητας, ώστε να στραγγίξουν καλά τα 
στερεότυπα, οι ωραιοποιήσεις, η ρόδινη παραγωγικότης και ο 
πρόσθετος ναρκισσισµός, πέραν εκείνου που ενυπάρχει στη φύση 
µιας παρουσίασης. Μόνον έτσι βγαίνει το καθαρό βάρος: το ήθος 
που επέβαλες να τηρεί η προσπάθειά σου… Οι οικογενειακές 
καταβολές, η ποιότητα των σπουδών που δέχτηκε κανείς, οι 
δάσκαλοι δίπλα στους οποίους είχε την ευκαιρία να µαθητεύσει, η 
εµπειρία που απέκτησε και οι πιθανές διακρίσεις που 
χειροκροτούν ως επιβεβαίωση είναι τόσο τρέχοντα, που δεν 
µπορεί παρά να δηµιουργούν, ακόµη και συνεσταλµένες, 
επιφυλάξεις…  

   Το βιογραφικό σηµείωµα του Σωτήριου Πράπα. 
Εν αρχή είναι η οικογένεια… Ο πατέρας, οικοδόµος, έχει χάσει το 
ένα του χέρι σε νεαρή ηλικία, από παλιά νάρκη, αλλά το µεγαλείο 
της προσωπικότητάς του, του υπαγορεύει να ζήσει µε το βλέµµα 
προς τον ουρανό. Η µητέρα, µια δυναµική γυναίκα που επωµίζεται 
την ανατροφή της οικογένειας, δουλεύοντας παράλληλα στα 
χωράφια. «Η στάση ζωής του πατέρα µου µε στιγµάτισε… Αρνήθηκε 
να ζήσει ως ανάπηρος και πάλεψε σε όλη τη ζωή του ως αληθινός 
άνδρας, για την επιβίωση της οικογένειας και για τα πιστεύω του… 
Πήρε µέρος στην Εθνική Αντίσταση σαν µέλος της Ε.Π.Ο.Ν. και 
βρέθηκε αργότερα εξόριστος στην Ικαρία και τη Μακρόνησο στα 18 
του χρόνια, για να µην στρατολογηθεί από τους αντάρτες… Έκανε 
πάνω από δέκα επαγγέλµατα και συµµετείχε σε όλα τα κοινωνικά 
δρώµενα... Στα µάτια µου, έλαβε µια ηρωική διάσταση… Ο αγώνας 
του απετέλεσε την έµπνευση όλων των προσπαθειών µου...». 

Με τον αγαπηµένο του δάσκαλο
Παναγιώτη Σπύρου

Με τους συναδέλφους του
στην οµάδα του D. Shore 

στο Brompton του Λονδίνου,
σηµερινούς διακεκριµένους 

Καρδιοχειρουργούς.
Από αριστερά N. Moat, 
D. Taggart και V. Τsang

Φοιτητικά χρόνια.
Σ. Πράπας, Π. Σπανός,

Ι. Μώρος, 1978

Με τον πατέρα του 
Νίκο

   Και κατόπιν έρχονται οι σπουδαίοι δάσκαλοι… Οι οποίοι 
επαναπροσδιορίζουν αυτό τον σθεναρό προσανατολισµό. Ο 
Παύλος Κουσουρής. Ο Χειρουργός του Στρατιωτικού Νοσοκοµείου 
Αλεξανδρούπολης. «Μου έδωσε, θυµάµαι, µια πράσινη στολή και 
µου είπε. Εµπρός, µε τους άλλους γιατρούς στο χειρουργείο -είχα, 
βλέπετε, επιλεγεί ως νοσοκόµος αιµοδοσίας και ανανήψεως-, αλλά 
το σπουδαιότερο ήταν ότι επανένωσε µέσα µου τις δύο Ελλάδες και 
αποκατέστησε µε την στάση του την έννοια των Πανελλήνων που
έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις στο σύστηµα.  
Τελειώνοντας τη στρατιωτική µου θητεία, είχα ήδη ένα χρόνο 
ειδίκευσης στη Γενική Χειρουργική και εκατοντάδες χειρουργεία ως 
παρακαταθήκη…». Ο αείµνηστος Αθανάσιος Οικονοµόπουλος. 
«Βρέθηκα δίπλα του ως ειδικευόµενος στη Θωρακοχειρουργική 
Κλινική του τέως Νοσηλευτηρίου «Κ.Ν.Θ.Β.Ε.»… Με γοήτευσε η 
χειρουργική του δεινότητα και ο σεβασµός του απέναντι στους 
ανθρώπινους ιστούς… Άριστος γνώστης της Ανατοµίας και 
Φυσιολογίας, πραγµατοποιούσε τότε χειρουργεία θώρακος… 
Εκείνος µου άλλαξε τον αρχικό µου προγραµµατισµό προς την 
Παιδοχειρουργική…». Ο Παναγιώτης Σπύρου. «Ο ερχοµός του στο 
Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», µε έφερε κοντά στον αείµνηστο 
δάσκαλο –όπως πάντα τον αποκαλούσα και αποκαλώ- Παναγιώτη 
Σπύρου…ήταν µία καρµική συνάντηση. Ό,τι και να πω για την 
προσωπικότητα και χειρουργική ικανότητα αυτού του ανθρώπου 
δεν θα είναι ποτέ αρκετό για να αναδείξει το µέγεθος των 
δυνατοτήτων του… Δίπλα στον Π. Σπύρου, συνειδητοποίησα πως η 
Καρδιοχειρουργική είναι πάθος… Ένα πάθος, που κατακλύζει σώµα 
και ψυχή… Δεν υπήρχε πια κάτι άλλο για µένα…». Ο Darryl Shore. 
«Η αδυναµία διορισµού µου στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», 
ως Επιµελητής πια, λόγω έλλειψης κενής θέσης, µε οδήγησε στο 
Λονδίνο… Είχα θέση άµισθου βοηθού, στο Νοσοκοµείο «Royal 
Brompton», κι έχοντας ήδη δηµιουργήσει οικογένεια, τα πράγµατα 
κάθε άλλο παρά ρόδινα ήταν… Τα δυο χρόνια που διήρκησε η 
µετεκπαίδευσή µου, στο πλευρό του Darryl Shore, θα έλεγα πως 
ήταν τα δυσκολότερα της ζωής µου… Οι γνώσεις , βέβαια, που 
αποκόµισα στην Παιδοκαρδιοχειρουργική , λειτούργησαν καταλυτικά 
στις εξελίξεις της µετέπειτα καριέρας µου…».       

   Ο έφηβος Σ. Πράπας µεγαλώνει φτωχικά, χωρίς ωραιοποιήσεις 
της πραγµατικότητας. Πρότυπα και παρακινήσεις για την πορεία 
του δεν υφίστανται. Έχει ο ίδιος επωµιστεί την ευθύνη της πορείας 
του. «Θυµάµαι τον εαυτό µου να διαβάζω µε τις ώρες, µε µια λάµπα 
πετρελαίου, ως αργά τη νύχτα… Την ηµέρα, µετά το σχολείο, έπρεπε 
να προσφέρουµε στην επιβίωση της οικογένειας… Στην αρχή, στις 
καλλιέργειες καπνού και αργότερα, στο φωτογραφείο που 
διατηρούσε ο πατέρας… Εκείνος µου κληροδότησε την αγάπη για τη 
φωτογραφία…». Η εισαγωγή του στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, το 1972, είναι το 
επιστέγασµα της πρώιµης ρόδινης παραγωγικότητάς του. Ακόµη 
και αν η απόφασή του αυτή, τον έφερε αντιµέτωπο µε την 
εξιδανικευµένη µορφή του πατέρα. «Ενδόµυχα, ο πατέρας µου 
ήθελε να γίνω Αρχιτέκτονας… Όντας οικοδόµος ο ίδιος και 
βλέποντάς µε να τον ακολουθώ στα σπίτια που έχτιζε, θεωρώ πως 
ευελπιστούσε στην εξέλιξη της οικογενειακής επιχείρησης… Η 
είσοδός µου στην Ιατρική Σχολή, δεν θα έλεγα πως τον 
χαροποίησε… Θυµάµαι, πως όταν οι συγχωριανοί µου τον 
συνεχαίρονταν για την επιτυχία µου, εκείνος δεν έδειχνε τον 
αναµενόµενο για την περίπτωση ενθουσιασµό …».            

   Εν συνεχεία είναι οι σπουδές… Από τα πρώτα χρόνια φοίτησης 
στην Ιατρική Σχολή, ο Σ. Πράπας επιδεικνύει έναν εξαιρετικό ζήλο 
για την Χειρουργική. Συλλέγει γνώσεις και εµπειρίες, 
αφιερώνοντας ολοκληρωτικά τον εαυτό του στην προσπάθεια να 
γίνει όσο το δυνατό καλύτερος. «Από το τρίτο έτος ακόµη, επέλεγα 
µόνο τις εφηµερίες της Χειρουργικής… Ένιωθα µια απερίγραπτη 
χαρά να βρίσκοµαι στο χώρο των χειρουργείων… Θυµάµαι πως 
περίµενα µε αγωνία –άλλες φορές, παρακαλούσα- να µου δοθεί η 
ευκαιρία να συρράψω ένα τραύµα ή να βοηθήσω σε κάποια 
µικροεπέµβαση… Πριν καν ολοκληρώσω τις σπουδές µου, είχα 
προσανατολιστεί σθεναρά προς τις χειρουργικές ειδικότητες…».   
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στις εξελίξεις της µετέπειτα καριέρας µου…».       

   Ο έφηβος Σ. Πράπας µεγαλώνει φτωχικά, χωρίς ωραιοποιήσεις 
της πραγµατικότητας. Πρότυπα και παρακινήσεις για την πορεία 
του δεν υφίστανται. Έχει ο ίδιος επωµιστεί την ευθύνη της πορείας 
του. «Θυµάµαι τον εαυτό µου να διαβάζω µε τις ώρες, µε µια λάµπα 
πετρελαίου, ως αργά τη νύχτα… Την ηµέρα, µετά το σχολείο, έπρεπε 
να προσφέρουµε στην επιβίωση της οικογένειας… Στην αρχή, στις 
καλλιέργειες καπνού και αργότερα, στο φωτογραφείο που 
διατηρούσε ο πατέρας… Εκείνος µου κληροδότησε την αγάπη για τη 
φωτογραφία…». Η εισαγωγή του στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, το 1972, είναι το 
επιστέγασµα της πρώιµης ρόδινης παραγωγικότητάς του. Ακόµη 
και αν η απόφασή του αυτή, τον έφερε αντιµέτωπο µε την 
εξιδανικευµένη µορφή του πατέρα. «Ενδόµυχα, ο πατέρας µου 
ήθελε να γίνω Αρχιτέκτονας… Όντας οικοδόµος ο ίδιος και 
βλέποντάς µε να τον ακολουθώ στα σπίτια που έχτιζε, θεωρώ πως 
ευελπιστούσε στην εξέλιξη της οικογενειακής επιχείρησης… Η 
είσοδός µου στην Ιατρική Σχολή, δεν θα έλεγα πως τον 
χαροποίησε… Θυµάµαι, πως όταν οι συγχωριανοί µου τον 
συνεχαίρονταν για την επιτυχία µου, εκείνος δεν έδειχνε τον 
αναµενόµενο για την περίπτωση ενθουσιασµό …».            

   Εν συνεχεία είναι οι σπουδές… Από τα πρώτα χρόνια φοίτησης 
στην Ιατρική Σχολή, ο Σ. Πράπας επιδεικνύει έναν εξαιρετικό ζήλο 
για την Χειρουργική. Συλλέγει γνώσεις και εµπειρίες, 
αφιερώνοντας ολοκληρωτικά τον εαυτό του στην προσπάθεια να 
γίνει όσο το δυνατό καλύτερος. «Από το τρίτο έτος ακόµη, επέλεγα 
µόνο τις εφηµερίες της Χειρουργικής… Ένιωθα µια απερίγραπτη 
χαρά να βρίσκοµαι στο χώρο των χειρουργείων… Θυµάµαι πως 
περίµενα µε αγωνία –άλλες φορές, παρακαλούσα- να µου δοθεί η 
ευκαιρία να συρράψω ένα τραύµα ή να βοηθήσω σε κάποια 
µικροεπέµβαση… Πριν καν ολοκληρώσω τις σπουδές µου, είχα 
προσανατολιστεί σθεναρά προς τις χειρουργικές ειδικότητες…».   
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   Απόσταγµα όλων αυτών, είναι η εµπειρία… Η επιστροφή στην 
Ελλάδα βρίσκει τον Σ. Πράπα στο Νοσοκοµείο Παίδων, «Αγία 
Σοφία», σε θέση Επιµελητή Β', της Παιδοκαρδιοχειρουργικής 
Κλινικής που λειτουργούσε υπό τη Διεύθυνση του Μιχάλη 
Μπονώρη. «Είχα καταλάβει τη θέση αυτή, έξι µήνες πριν επιστρέψω 
από το Λονδίνο… Όταν ανέλαβα, είχα τόση όρεξη και µεράκι για 
δουλειά, που δεν έβλεπα την ώρα να µπω στο χειρουργείο… 
Δυστυχώς, αντ' αυτού, κάναµε µόλις µία εγχείρηση την εβδοµάδα… 
Για να µπορώ να υποστηρίζω την οικογένεια, ανέβαινα κάθε 
Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, όπου χειρουργούσα ως βοηθός 
του Καθηγητή Παναγιώτη Σπανού, στο Νοσηλευτήριο «Άγιος 
Λουκάς»…». Κι ενώ τα εµπόδια µοιάζουν απροσπέλαστα, τον 
Αύγουστο του 1993, το ήθος που επέβαλε να τηρεί στην 
προσπάθειά του, ανταµείβεται. Κατόπιν κρίσης, ο Σ. Πράπας 
αναλαµβάνει θέση Επιµελητή Α', στη Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική 
του Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.». «Εκεί πια, ωρίµασα 
χειρουργικά… Επρόκειτο για ένα κέντρο δοµηµένο σε αµερικανικά 
πρότυπα, µε ορθά πρωτόκολλα λειτουργίας και άριστο εξοπλισµό… 
Σηµαντικό ρόλο, βέβαια, επιτέλεσε και η συνεργασία µου µε τον 
Διευθυντή µου, Γεώργιο Παλατιανό, έναν άνθρωπο µε ευρείς 
ορίζοντες, ο οποίος µου έδωσε την ευκαιρία να εφαρµόσω 
πρωτοποριακές τεχνικές, όπως η εγχείρηση ByPass σε πάλλουσα 
καρδιά, που στη συνέχεια καθόρισε την πορεία µου ως 
Καρδιοχειρουργό…».      

   Η αποκτηθείσα εµπειρία, η ανάληψη πρωτοβουλιών και ο 
επιτυχής αυτοπροσδιορισµός, καθιστούν τον Σ. Πράπα σε θέση 
ισχύος. Η κρίση για την ανάδειξη Διευθυντή της νεοσυσταθείσας 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Ερρίκος 
Ντυνάν», τον τοποθετεί στην κορυφαία θέση της καριέρας του. 
Εκεί πια, στον πέµπτο όροφο του ιδρύµατος, ως Διευθυντής 
προάγει νέες τεχνικές όπως η χρήση της τεχνικής «Π-Graft» σε 
πάλλουσα καρδιά, που αποτελεί προσωπική του έµπνευση, η 
χρήση αµιγώς αρτηριακών µοσχευµάτων στις εγχειρήσεις ByPass, 
χωρίς χειρισµούς στην αορτή, αλλά και η χρήση αρχέγονων 
βλαστικών κυττάρων για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 2005. «Το 
αρτηριακό κύκλωµα Π, ή τεχνική «Π-Graft» σε πάλλουσα καρδιά 
υπερέχει, κατά τη γνώµη µου, καθώς αποτελεί µια µέθοδο απόλυτα 
φυσική, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγονται όποιοι χειρισµοί στην αορτή, 
που µπορούν να αποβούν µοιραίοι… Η εφαρµογή της τεχνικής 
αυτής, άλλωστε, καθιέρωσε την κλινική µας ως Διεθνές Κέντρο 
Πάλλουσας Καρδιάς, στο οποίο έχουν µετεκπαιδευτεί περισσότεροι 
από δώδεκα Καρδιοχειρουργοί, από διάφορες χώρες του κόσµου… 
Την ίδια πίστη, φέρω και για τη χρήση των αρχέγονων βλαστικών 
κυττάρων… Ήµασταν οι πρώτοι στην Ελλάδα που προχωρήσαµε σε 
εµφύτευσή τους στο µυοκάρδιο, ακόµη και αν χρειάστηκε να 
σταθούµε απέναντι σε αρκετούς «αντιρρησίες»… αµφισβητήθηκα 
πάµπολλες φορές, έκτοτε, αλλά η πίστη µου δεν κλονίστηκε ποτέ… 
Σήµερα, οι µελέτες αναδεικνύουν τη χρήση τους για την 
αντιµετώπιση διαφόρων νοσηµάτων, ως το µέλλον της Ιατρικής 
επιστήµης…».       

   Ένα βιογραφικό σηµείωµα, είχε πει σε µια 
συνέντευξή της η Κική Δηµουλά, πρέπει, αφού 
γραφτεί, να µείνει κρεµασµένο στον αέρα από ένα 
τσιγκέλι αυστηρότητας, ώστε να στραγγίξουν καλά 
τα στερεότυπα, οι ωραιοποιήσεις, η ρόδινη 
παραγωγικότης και ο πρόσθετος ναρκισσισµός, 
πέραν εκείνου που ενυπάρχει στη φύση µιας παρουσίασης. 
Μόνον έτσι βγαίνει το καθαρό βάρος: το ήθος που επέβαλες να 
τηρεί η προσπάθειά σου… 

   Το «νωπό» ακόµη βιογραφικό σηµείωµα του Σ. Πράπα µοιάζει 
να µην έχει ανάγκη από στραγγίσµατα εξυγίανσης. Στην πορεία του 
µέχρι σήµερα, δεν υπήρξαν και συνεχίζουν να µην υπάρχουν 
στερεότυπα και ωραιοποιήσεις, πρόσθετοι ναρκισσισµοί και 
ρόδινες παραγωγικότητες. Οι καταβολές του, οι σπουδές του, οι 
δάσκαλοί του, η εµπειρία, οι διακρίσεις και οι ικανότητές του, κάθε 
άλλο παρά επιφυλάξεις µπορεί να δηµιουργήσουν. Ακόµη και 
συνεσταλµένες. Το ήθος που επέβαλε να τηρεί η προσπάθειά του 
και το καθαρό βάρος της ψυχής του, προκαλούν ακόµη και το 
αυστηρό «τσιγκέλι» της Καρδιοχειρουργικής Ιστορίας, να τον 
αναγνωρίσει. 

Με τη Διοικούσα Επιτροπή της WSCTS.
Κως, 2006

Με µέλη της «Ευρωασιατικής Γέφυρας».
Κωνσταντινούπολη, 2005

Οικογενειακές στιγµές
Με την Ευαγγελία,
Μετέωρα, 1978

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

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

Με τον πρύτανη
του Πανεπιστηµίου

του Assiut,
Αίγυπτος, 2007 Προσκεκληµένος

οµιλητής
στη Boursa, 
2010

EACTS, Στοκχόλµη,
Πρωτοπόροι OPCAB,

2006

Παρουσίαση OPCAB,
Ταϊπεϊ, 2002

Κως, 2008. 
Με τη λήξη του Παγκόσµιου Συνεδρίου

Workshop, Ιράν, 2012.
Σ. Πράπας, P. Sergeant, M. Turina, P. Kappetein

Mε τον S. Jamieson,
Πρόεδρο της WSCTS,

Κως, 2008

Το φωτογραφικό λέυκωµα
του Σ. Πράπα.
Εκδόσεις Καστανιώτη, 2004

   Επακόλουθο είναι οι διακρίσεις… Που έρχονται αβίαστα, όχι για 
να χειροκροτήσουν, απλά ως επιβεβαίωση. Αντιθέτως, 
δηµιουργούν περαιτέρω ευθύνη και ενεργοποιούν µια ενδόµυχη 
ανάγκη για προσφορά. Το 2004, ο Σ. Πράπας ηγείται µιας 
προσπάθειας ανάδειξης της Καρδιοχειρουργικής στην περιοχή των 
Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, µε την ονοµασία «Ευρω-
Ασιατική Γέφυρα». Η επιστηµονική αυτή εταιρεία περιλαµβάνει 
σήµερα σπουδαίους Καρδιοχειρουργούς, από 29 χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ασίας. Το 2006, 
ανακηρύσσεται Διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 2008, 
διοργανώνει ως Επιστηµονικός Πρόεδρος, µε απόλυτη επιτυχία, 
το 18ο Παγκόσµιο Καρδιοχειρουργικό Συνέδριο στη Κω, 
αναδεικνύοντας πια την Ελληνική Καρδιοχειρουργική σε ολόκληρο 
τον κόσµο, ενώ την ίδια χρονιά τιµάται από το Πανεπιστήµιο 
Αθηνών µε το βραβείο «ΣΟΦΙΗΣ» για την προσφορά του στην 
προαγωγή του Ελληνισµού διεθνώς. Το 2010, καλείται να διδάξει 
στο Advanced Course της EACTS, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Καρδιο-Θωρακοχειρουργών, στο Bergamo της Ιταλίας. Το 2012, 
ιδρύει µε τον Ελβετό Professor Marko Turina, το «Razavi Hospital 
Cardiac Surgery School», στη Masshad του Ιράν µε σκοπό την 
µετεκπαίδευση Καρδιοχειρουργών από χώρες της Μέσης 
Ανατολής. Παράλληλα, εκδίδει το φωτογραφικό λεύκωµα «Μικρά 
Αντίο» µε προσωπικές φωτογραφίες, καλείται να χειρουργήσει σε 
δεκάδες χώρες του εξωτερικού, εµπνέεται και δηµιουργεί το 
διεθνές Ιατρικό πάρκο µε τίτλο «Ιπποκράτειος Άλτις» στην Κω, 
εµπνέεται και προχωρά στη συγγραφή του βιβλίου µε θέµα την 
ιστορία της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής, αναλαµβάνει ως Vice 
Chancellor της WSCTS, της Παγκόσµιας Εταιρείας Καρδιο-
Θωρακοχειρουργών. «Θεωρώ υποχρέωση µου την ανάδειξη, µε 
όποιο τρόπο δύναµαι, της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής και του 
Ελληνισµού ευρύτερα, σε ολόκληρο τον κόσµο… Στην διάρκεια της 
καριέρας µου, προσπάθησα µε όλο µου το είναι, για αυτό το 
σκοπό… Νιώθω ευτυχής και ευλογηµένος από το Θεό, που µου 
δίνεται η δυνατότητα να είµαι πρεσβευτής της Ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής στον κόσµο… Άλλωστε, κάθε πληρότητα 
επιστηµονικών και επαγγελµατικών στόχων που στοιχειοθετούν την 
προσωπική µας φιλοδοξία, δεν έχει νόηµα, αν δεν βρίσκεται σε 
ισορροπία µε την προσωπική µας πληρότητα…Δεν ξέρω πως θα 
ήταν η ζωή µου χωρίς τα ταξίδια, τη µουσική, τη φωτογραφία, µια 
καλή παρέα…Αν δεν υπήρχε η αρµονία 
που µου προσφέρει η οικογένειά µου».  
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   Απόσταγµα όλων αυτών, είναι η εµπειρία… Η επιστροφή στην 
Ελλάδα βρίσκει τον Σ. Πράπα στο Νοσοκοµείο Παίδων, «Αγία 
Σοφία», σε θέση Επιµελητή Β', της Παιδοκαρδιοχειρουργικής 
Κλινικής που λειτουργούσε υπό τη Διεύθυνση του Μιχάλη 
Μπονώρη. «Είχα καταλάβει τη θέση αυτή, έξι µήνες πριν επιστρέψω 
από το Λονδίνο… Όταν ανέλαβα, είχα τόση όρεξη και µεράκι για 
δουλειά, που δεν έβλεπα την ώρα να µπω στο χειρουργείο… 
Δυστυχώς, αντ' αυτού, κάναµε µόλις µία εγχείρηση την εβδοµάδα… 
Για να µπορώ να υποστηρίζω την οικογένεια, ανέβαινα κάθε 
Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, όπου χειρουργούσα ως βοηθός 
του Καθηγητή Παναγιώτη Σπανού, στο Νοσηλευτήριο «Άγιος 
Λουκάς»…». Κι ενώ τα εµπόδια µοιάζουν απροσπέλαστα, τον 
Αύγουστο του 1993, το ήθος που επέβαλε να τηρεί στην 
προσπάθειά του, ανταµείβεται. Κατόπιν κρίσης, ο Σ. Πράπας 
αναλαµβάνει θέση Επιµελητή Α', στη Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική 
του Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.». «Εκεί πια, ωρίµασα 
χειρουργικά… Επρόκειτο για ένα κέντρο δοµηµένο σε αµερικανικά 
πρότυπα, µε ορθά πρωτόκολλα λειτουργίας και άριστο εξοπλισµό… 
Σηµαντικό ρόλο, βέβαια, επιτέλεσε και η συνεργασία µου µε τον 
Διευθυντή µου, Γεώργιο Παλατιανό, έναν άνθρωπο µε ευρείς 
ορίζοντες, ο οποίος µου έδωσε την ευκαιρία να εφαρµόσω 
πρωτοποριακές τεχνικές, όπως η εγχείρηση ByPass σε πάλλουσα 
καρδιά, που στη συνέχεια καθόρισε την πορεία µου ως 
Καρδιοχειρουργό…».      

   Η αποκτηθείσα εµπειρία, η ανάληψη πρωτοβουλιών και ο 
επιτυχής αυτοπροσδιορισµός, καθιστούν τον Σ. Πράπα σε θέση 
ισχύος. Η κρίση για την ανάδειξη Διευθυντή της νεοσυσταθείσας 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Ερρίκος 
Ντυνάν», τον τοποθετεί στην κορυφαία θέση της καριέρας του. 
Εκεί πια, στον πέµπτο όροφο του ιδρύµατος, ως Διευθυντής 
προάγει νέες τεχνικές όπως η χρήση της τεχνικής «Π-Graft» σε 
πάλλουσα καρδιά, που αποτελεί προσωπική του έµπνευση, η 
χρήση αµιγώς αρτηριακών µοσχευµάτων στις εγχειρήσεις ByPass, 
χωρίς χειρισµούς στην αορτή, αλλά και η χρήση αρχέγονων 
βλαστικών κυττάρων για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 2005. «Το 
αρτηριακό κύκλωµα Π, ή τεχνική «Π-Graft» σε πάλλουσα καρδιά 
υπερέχει, κατά τη γνώµη µου, καθώς αποτελεί µια µέθοδο απόλυτα 
φυσική, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγονται όποιοι χειρισµοί στην αορτή, 
που µπορούν να αποβούν µοιραίοι… Η εφαρµογή της τεχνικής 
αυτής, άλλωστε, καθιέρωσε την κλινική µας ως Διεθνές Κέντρο 
Πάλλουσας Καρδιάς, στο οποίο έχουν µετεκπαιδευτεί περισσότεροι 
από δώδεκα Καρδιοχειρουργοί, από διάφορες χώρες του κόσµου… 
Την ίδια πίστη, φέρω και για τη χρήση των αρχέγονων βλαστικών 
κυττάρων… Ήµασταν οι πρώτοι στην Ελλάδα που προχωρήσαµε σε 
εµφύτευσή τους στο µυοκάρδιο, ακόµη και αν χρειάστηκε να 
σταθούµε απέναντι σε αρκετούς «αντιρρησίες»… αµφισβητήθηκα 
πάµπολλες φορές, έκτοτε, αλλά η πίστη µου δεν κλονίστηκε ποτέ… 
Σήµερα, οι µελέτες αναδεικνύουν τη χρήση τους για την 
αντιµετώπιση διαφόρων νοσηµάτων, ως το µέλλον της Ιατρικής 
επιστήµης…».       

   Ένα βιογραφικό σηµείωµα, είχε πει σε µια 
συνέντευξή της η Κική Δηµουλά, πρέπει, αφού 
γραφτεί, να µείνει κρεµασµένο στον αέρα από ένα 
τσιγκέλι αυστηρότητας, ώστε να στραγγίξουν καλά 
τα στερεότυπα, οι ωραιοποιήσεις, η ρόδινη 
παραγωγικότης και ο πρόσθετος ναρκισσισµός, 
πέραν εκείνου που ενυπάρχει στη φύση µιας παρουσίασης. 
Μόνον έτσι βγαίνει το καθαρό βάρος: το ήθος που επέβαλες να 
τηρεί η προσπάθειά σου… 

   Το «νωπό» ακόµη βιογραφικό σηµείωµα του Σ. Πράπα µοιάζει 
να µην έχει ανάγκη από στραγγίσµατα εξυγίανσης. Στην πορεία του 
µέχρι σήµερα, δεν υπήρξαν και συνεχίζουν να µην υπάρχουν 
στερεότυπα και ωραιοποιήσεις, πρόσθετοι ναρκισσισµοί και 
ρόδινες παραγωγικότητες. Οι καταβολές του, οι σπουδές του, οι 
δάσκαλοί του, η εµπειρία, οι διακρίσεις και οι ικανότητές του, κάθε 
άλλο παρά επιφυλάξεις µπορεί να δηµιουργήσουν. Ακόµη και 
συνεσταλµένες. Το ήθος που επέβαλε να τηρεί η προσπάθειά του 
και το καθαρό βάρος της ψυχής του, προκαλούν ακόµη και το 
αυστηρό «τσιγκέλι» της Καρδιοχειρουργικής Ιστορίας, να τον 
αναγνωρίσει. 
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   Επακόλουθο είναι οι διακρίσεις… Που έρχονται αβίαστα, όχι για 
να χειροκροτήσουν, απλά ως επιβεβαίωση. Αντιθέτως, 
δηµιουργούν περαιτέρω ευθύνη και ενεργοποιούν µια ενδόµυχη 
ανάγκη για προσφορά. Το 2004, ο Σ. Πράπας ηγείται µιας 
προσπάθειας ανάδειξης της Καρδιοχειρουργικής στην περιοχή των 
Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, µε την ονοµασία «Ευρω-
Ασιατική Γέφυρα». Η επιστηµονική αυτή εταιρεία περιλαµβάνει 
σήµερα σπουδαίους Καρδιοχειρουργούς, από 29 χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ασίας. Το 2006, 
ανακηρύσσεται Διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 2008, 
διοργανώνει ως Επιστηµονικός Πρόεδρος, µε απόλυτη επιτυχία, 
το 18ο Παγκόσµιο Καρδιοχειρουργικό Συνέδριο στη Κω, 
αναδεικνύοντας πια την Ελληνική Καρδιοχειρουργική σε ολόκληρο 
τον κόσµο, ενώ την ίδια χρονιά τιµάται από το Πανεπιστήµιο 
Αθηνών µε το βραβείο «ΣΟΦΙΗΣ» για την προσφορά του στην 
προαγωγή του Ελληνισµού διεθνώς. Το 2010, καλείται να διδάξει 
στο Advanced Course της EACTS, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Καρδιο-Θωρακοχειρουργών, στο Bergamo της Ιταλίας. Το 2012, 
ιδρύει µε τον Ελβετό Professor Marko Turina, το «Razavi Hospital 
Cardiac Surgery School», στη Masshad του Ιράν µε σκοπό την 
µετεκπαίδευση Καρδιοχειρουργών από χώρες της Μέσης 
Ανατολής. Παράλληλα, εκδίδει το φωτογραφικό λεύκωµα «Μικρά 
Αντίο» µε προσωπικές φωτογραφίες, καλείται να χειρουργήσει σε 
δεκάδες χώρες του εξωτερικού, εµπνέεται και δηµιουργεί το 
διεθνές Ιατρικό πάρκο µε τίτλο «Ιπποκράτειος Άλτις» στην Κω, 
εµπνέεται και προχωρά στη συγγραφή του βιβλίου µε θέµα την 
ιστορία της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής, αναλαµβάνει ως Vice 
Chancellor της WSCTS, της Παγκόσµιας Εταιρείας Καρδιο-
Θωρακοχειρουργών. «Θεωρώ υποχρέωση µου την ανάδειξη, µε 
όποιο τρόπο δύναµαι, της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής και του 
Ελληνισµού ευρύτερα, σε ολόκληρο τον κόσµο… Στην διάρκεια της 
καριέρας µου, προσπάθησα µε όλο µου το είναι, για αυτό το 
σκοπό… Νιώθω ευτυχής και ευλογηµένος από το Θεό, που µου 
δίνεται η δυνατότητα να είµαι πρεσβευτής της Ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής στον κόσµο… Άλλωστε, κάθε πληρότητα 
επιστηµονικών και επαγγελµατικών στόχων που στοιχειοθετούν την 
προσωπική µας φιλοδοξία, δεν έχει νόηµα, αν δεν βρίσκεται σε 
ισορροπία µε την προσωπική µας πληρότητα…Δεν ξέρω πως θα 
ήταν η ζωή µου χωρίς τα ταξίδια, τη µουσική, τη φωτογραφία, µια 
καλή παρέα…Αν δεν υπήρχε η αρµονία 
που µου προσφέρει η οικογένειά µου».  
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837836 Ιωάννης
Παναγιωτόπουλος

   «Τα περισσότερα µέλη του στενού οικογενειακού κύκλου 
–πρότυπα των παιδικών µου χρόνων- ήταν Πολιτικοί Μηχανικοί, µε 
αποτέλεσµα, µέχρι και στα πρώτα εφηβικά µου χρόνια, να φαίνεται 
ότι η παράδοση αυτή θα συνεχιστεί κι από εµένα -όπως συνέβη µε 
την αδελφή µου… Ωστόσο, το αίσθηµα προσφοράς, η αγάπη µου για 
τον άνθρωπο, η επιθυµία και ταυτόχρονα ανάγκη να δίνω αλλά και 
να παίρνω χαρά, µε οδήγησαν στην αλλαγή απόφασης… Θα έλεγα 
ότι, η επιλογή της Ιατρικής είναι το σηµείο στο οποίο τέµνονται όλες 
οι εφηβικές µου αναζητήσεις και ανησυχίες… Σήµερα, είµαι απόλυτα 
σίγουρος ότι η µάχιµη Ιατρική δίνει τις µεγαλύτερες χαρές στο 
λειτουργό της, από οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική ενασχόληση…»    

   «Ήδη από τα πρώτα φοιτητικά -ίσως και από τα µαθητικά µου 
χρόνια-, είχα στρέψει το ενδιαφέρον µου στις χειρουργικές 
ειδικότητες, µε τη λογική ότι δίνουν άµεσες λύσεις και 
αποτελέσµατα… Στη Χειρουργική δουλεύεις ακριβώς στην περιοχή 
του ζητήµατος -βλέπεις το όργανο, το αγγίζεις, κάτι που δε 
συµβαίνει µε τις παθολογικές ειδικότητες...»

Με τη σύζυγό του Νατάσσα,
Καρδιολόγο Ιατρό

Ι. Παναγιωτόπουλος (αριστερά),
Σ. Πράπας (δεξιά),
στο χειρουργείο

Στο 2ο Συνέδριο της ΕΑΒ. 
Μύκονος 2005

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 1965
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 1983 - 1990
Στρατιωτική θητεία, 1994 - 1995
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική,  Νοσοκοµείο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, 
Πειραιάς, 1990-1991
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Ερυθρός Σταυρός», 
Αθήνα, 1990-1993 
Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο 
Κ.Κ.», Αθήνα, 1995 – 1997 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 
1997- 2000
Υπηρεσία Υπαίθρου, 1996 - 1997 
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική», Αθήνα, 
2008 – 2009
Επιµελητής Α', Νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα, 2001 - 2011
Αναπληρωτής Διευθυντής, Νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα, 
2011 - σήµερα

Αναπληρωτής Διευθυντής, Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» 

   «Επέλεξα την Καρδιοχειρουργική αρκετά νωρίς… Γιατί;… Μόνο 
µέρος της αλήθειας γνωρίζω -είναι η τεχνική πρόκληση και 
ιδιαιτερότητα, η στενή σχέση της ειδικότητας µε την τεχνολογία, η 
επαφή µε τους συγκεκριµένους ιστούς αυτή καθ' αυτή, είναι ότι η 
καρδιά είναι στο κέντρο του αγγειακού συστήµατος, το ότι η 
Καρδιοχειρουργική πράξη έχει κάτι το αµετάκλητα οριστικό… Είναι 
όλα αυτά και άλλα που θα ανακαλύψω στην πορεία;… Σε κάθε 
περίπτωση, είµαι στο αντικείµενο που µου αρέσει και κάνω αυτό 
που θέλω….»     

   «Μια από τις προσωπικότητες που µε όρισαν ως γιατρό είναι αυτή 
του Καθηγητή Παθολογίας Χάρη Μουτσόπουλου, στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, τη δεκαετία του 1980… Σε µια 
εποχή που µόλις ανέτειλαν οι υποειδικότητες της Παθολογίας, 
εκείνος, δηµιούργησε έδρες γνωστικών αντικειµένων -
Ρευµατολογίας, Πνευµονολογίας, κλπ-, την ίδια στιγµή που θα 
µπορούσε να διατηρήσει για τον εαυτό του τη µοναδικότητα της 
έδρας και της επιστηµονικής αυθεντίας... Πίστεψε σε νέους 
ανθρώπους και τους ανέθεσε τη Διεύθυνση, χαρίζοντάς τους µε 
αυτόν τον τρόπο επιστηµονικό και επαγγελµατικό ορίζοντα… Ποιος 
κέρδισε;… Όλοι: η τοπική κοινωνία, η Ιατρική επιστήµη, οι φοιτητές 
και το Πανεπιστήµιο, οι νέοι και οι επόµενοι Καθηγητές... Το 
παράδειγµα του Καθηγητή µου λέει, τελικά, πως πλούσιος είναι 
αυτός που δίνει, όχι αυτός που έχει, πως ο µικρός µαζεύει για τον 
εαυτό του, ο πραγµατικά µεγάλος, ο πλήρης και ο επαρκής µοιράζει 
απλόχερα και κυρίως, δεν κοµπάζει, ούτε φωνάζει να τον 
προσέξουν... Μου είχε κάνει εντύπωση ότι το κουδούνι του σπιτιού 
του στα Γιάννενα γράφει: Χ. Μουτσόπουλος, Ιατρός...  Μόνο... 
Τίποτα άλλο από όλα τα -πολλά- άλλα...»  
         
   «Αφού τελείωσα το Στρατό και έχοντας ήδη συµπληρώσει την 
απαραίτητη ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, βρέθηκα στο 
Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», να είµαι ένας από τους τρεις 
πρώτους ειδικευόµενους από συστάσεώς του, µε Διευθυντή τον 
Γεώργιο Παλατιανό… Νέος κόσµος, άλλοι άνθρωποι… Από εκείνον 
έµαθα την έννοια της ασφάλειας στην Καρδιοχειρουργική πράξη και 
το λυτρωτικό ρόλο της «ρουτίνας» στην αποφυγή του λάθους -η 
επανάληψη σε κάνει καλύτερο και τα προσεκτικά σχεδιασµένα 
χειρουργικά βήµατα, πάντα µε την ίδια διαδοχή, εγγυώνται άριστο 
αποτέλεσµα… Ίσως να ακούγεται κουραστικό, αλλά ακόµα και τώρα, 
πιάνω τον εαυτό µου να τον ακούω σε κάποιους χρόνους του 
χειρουργείου… Εκεί έµαθα την έννοια της οµάδας και του αρχηγού 
στην οµάδα, την έννοια της οργάνωσης, πήρα τις βασικές αρχές 
πάνω στις οποίες έχτισα την επαγγελµατική µου σταδιοδροµία… 
Εκεί, είχα και τη συνάντηση που επρόκειτο να αλλάξει τη ζωή µου, 
εννοώ µε τον τότε Επιµελητή Α', Σωτήρη Πράπα…» 

   «Θυµάµαι την πρώτη µας στιχοµυθία στις βρύσες του 
χειρουργείου, ενώ πλενόµουν -Σας έχω ξαναδεί, γνωρίζετε το 
Νίκο;, τον ρώτησα αναφερόµενος στον νυν Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής του Πανεπιστηµίου Λάρισας, µε τον οποίο 
συνδεόµαστε µε συγγενικούς δεσµούς… -Ναι, µου απάντησε, τη 
φλέβα την καταφέρνεις;… -Ναι, φυσικά, του είπα… Έτσι, πήρα το 
πρώτο µου φλεβικό µόσχευµα… Βεβαίως, δεν ήξερα -υπέθετα ότι 
τα καταφέρνω-, αλλά όπως έµαθα εκ των υστέρων, σε αυτή τη 
δουλειά -αλλά και σε αυτή τη ζωή-, αρπάζεις την ευκαιρία, όταν 
σου δίνεται, µικρή ή µεγάλη… Ο Σ. Πράπας έγινε, χωρίς να το ξέρει, 
το πρότυπό µου στα χρόνια εκείνα, αλλά και µετέπειτα… Εκτιµούσα 
βαθύτατα την χειρουργική του ικανότητα, την αθόρυβη 
αποτελεσµατικότητά του, τη σεµνότητα, την ανθρωπιά και την 
ευαισθησία του… Έβλεπα ότι διέθετε ποικιλία ενδιαφερόντων και 
δεξιοτήτων, πέρα από το στενό επάγγελµα, γεγονός που τον έκανε 
να ξεχωρίζει από τους κατά τεκµήριο πνευµατικά µονοµερείς 
συναδέλφους… Τα χρόνια πέρασαν, συνεργαζόµαστε πλέον στενά 
και για πάνω από δεκατρία έτη µε τιµά µε την εµπιστοσύνη του... 
Από εκείνον έµαθα πάρα πολλά, το πιο σηµαντικό όµως είναι τούτο: 
ο Σωτήρης Πράπας µε δίδαξε Χειρουργική Ηθική…» 

   «Υπήρξα µαθητής του παππού µου, του Καθηγητή Φιλόλογου, 
Λυκειάρχη, αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, από την Αγρελιά 
Τρικάλων, Γιώργου Τσιλιµίγκα, ο οποίος αποτέλεσε και αποτελεί για 
εµένα πρότυπο ανθρώπου, δασκάλου, αγωνιστή… Τη χαρά που του 
έδινε η γνώση –καθώς γνώριζε άριστα την Αρχαία και Νέα Ελληνική 
Γραµµατεία και Ιστορία, ενώ υπήρξε διαρκής παρατηρητής και 
µελετητής των σύγχρονων πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων- 
θεωρούσε υποχρέωσή του να την ανταποδώσει, διδάσκοντας… 
Ανήκε στη φωτισµένη εκείνη ελίτ των πνευµατικών ανθρώπων που 
το πέρασµά τους αφήνει αποτύπωµα… Από εκείνον έµαθα ότι η 
γνώση µεταδίδεται και µεταφέρεται και ότι έτσι πρέπει να γίνεται, 
και ότι εκείνη η θλιβερή οµάδα –πλειοψηφία ή µειοψειφία;- 
«δασκάλων» που επιχειρηµατολογεί υπέρ του ότι η γνώση 
κατακτάται και γι' αυτό και δε µεταδίδεται, είτε είναι απόλυτα 
ιδιοτελείς, είτε δεν αγαπούν τον άνθρωπο, είτε, απλά, δεν 
γνωρίζουν... Θεωρώ τιµή που υπήρξα µαθητής του…»

   «Πιστεύω ότι πρέπει κανείς να αγαπάει πραγµατικά την Ιατρική και 
κατ' επέκταση τον άνθρωπο, για να µπορέσει να προσφέρει, για να 
είναι ο ίδιος χρήσιµος, αποτελεσµατικός και χαρούµενος µε αυτό 
που κάνει... Ο γιατρός πρέπει να ανατροφοδοτείται από τη δουλειά 
του… Προσωπικά, το κάνω… Για την υπόλοιπη «ανατροφοδότηση», 
ανατρέχω σε µια άλλη µεγάλη αγάπη, την οικογένεια… Η αγαπηµένη 
µας συνήθεια είναι, όλοι µαζί, να γυρίζουµε την Αθήνα 
–επιστρέφουµε σε δικές µου γνώριµες γειτονιές, περιπλανιόµαστε 
στο κέντρο της, ανακαλύπτουµε κρυφές οµορφιές… Αγαπώ την 
Αθήνα, µου αρέσει να αναπνέω τον αέρα της και να ζω τις στιγµές 
της…» 
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Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Ερυθρός Σταυρός», 
Αθήνα, 1990-1993 
Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο 
Κ.Κ.», Αθήνα, 1995 – 1997 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 
1997- 2000
Υπηρεσία Υπαίθρου, 1996 - 1997 
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική», Αθήνα, 
2008 – 2009
Επιµελητής Α', Νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα, 2001 - 2011
Αναπληρωτής Διευθυντής, Νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα, 
2011 - σήµερα

Αναπληρωτής Διευθυντής, Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» 

   «Επέλεξα την Καρδιοχειρουργική αρκετά νωρίς… Γιατί;… Μόνο 
µέρος της αλήθειας γνωρίζω -είναι η τεχνική πρόκληση και 
ιδιαιτερότητα, η στενή σχέση της ειδικότητας µε την τεχνολογία, η 
επαφή µε τους συγκεκριµένους ιστούς αυτή καθ' αυτή, είναι ότι η 
καρδιά είναι στο κέντρο του αγγειακού συστήµατος, το ότι η 
Καρδιοχειρουργική πράξη έχει κάτι το αµετάκλητα οριστικό… Είναι 
όλα αυτά και άλλα που θα ανακαλύψω στην πορεία;… Σε κάθε 
περίπτωση, είµαι στο αντικείµενο που µου αρέσει και κάνω αυτό 
που θέλω….»     

   «Μια από τις προσωπικότητες που µε όρισαν ως γιατρό είναι αυτή 
του Καθηγητή Παθολογίας Χάρη Μουτσόπουλου, στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, τη δεκαετία του 1980… Σε µια 
εποχή που µόλις ανέτειλαν οι υποειδικότητες της Παθολογίας, 
εκείνος, δηµιούργησε έδρες γνωστικών αντικειµένων -
Ρευµατολογίας, Πνευµονολογίας, κλπ-, την ίδια στιγµή που θα 
µπορούσε να διατηρήσει για τον εαυτό του τη µοναδικότητα της 
έδρας και της επιστηµονικής αυθεντίας... Πίστεψε σε νέους 
ανθρώπους και τους ανέθεσε τη Διεύθυνση, χαρίζοντάς τους µε 
αυτόν τον τρόπο επιστηµονικό και επαγγελµατικό ορίζοντα… Ποιος 
κέρδισε;… Όλοι: η τοπική κοινωνία, η Ιατρική επιστήµη, οι φοιτητές 
και το Πανεπιστήµιο, οι νέοι και οι επόµενοι Καθηγητές... Το 
παράδειγµα του Καθηγητή µου λέει, τελικά, πως πλούσιος είναι 
αυτός που δίνει, όχι αυτός που έχει, πως ο µικρός µαζεύει για τον 
εαυτό του, ο πραγµατικά µεγάλος, ο πλήρης και ο επαρκής µοιράζει 
απλόχερα και κυρίως, δεν κοµπάζει, ούτε φωνάζει να τον 
προσέξουν... Μου είχε κάνει εντύπωση ότι το κουδούνι του σπιτιού 
του στα Γιάννενα γράφει: Χ. Μουτσόπουλος, Ιατρός...  Μόνο... 
Τίποτα άλλο από όλα τα -πολλά- άλλα...»  
         
   «Αφού τελείωσα το Στρατό και έχοντας ήδη συµπληρώσει την 
απαραίτητη ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, βρέθηκα στο 
Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», να είµαι ένας από τους τρεις 
πρώτους ειδικευόµενους από συστάσεώς του, µε Διευθυντή τον 
Γεώργιο Παλατιανό… Νέος κόσµος, άλλοι άνθρωποι… Από εκείνον 
έµαθα την έννοια της ασφάλειας στην Καρδιοχειρουργική πράξη και 
το λυτρωτικό ρόλο της «ρουτίνας» στην αποφυγή του λάθους -η 
επανάληψη σε κάνει καλύτερο και τα προσεκτικά σχεδιασµένα 
χειρουργικά βήµατα, πάντα µε την ίδια διαδοχή, εγγυώνται άριστο 
αποτέλεσµα… Ίσως να ακούγεται κουραστικό, αλλά ακόµα και τώρα, 
πιάνω τον εαυτό µου να τον ακούω σε κάποιους χρόνους του 
χειρουργείου… Εκεί έµαθα την έννοια της οµάδας και του αρχηγού 
στην οµάδα, την έννοια της οργάνωσης, πήρα τις βασικές αρχές 
πάνω στις οποίες έχτισα την επαγγελµατική µου σταδιοδροµία… 
Εκεί, είχα και τη συνάντηση που επρόκειτο να αλλάξει τη ζωή µου, 
εννοώ µε τον τότε Επιµελητή Α', Σωτήρη Πράπα…» 

   «Θυµάµαι την πρώτη µας στιχοµυθία στις βρύσες του 
χειρουργείου, ενώ πλενόµουν -Σας έχω ξαναδεί, γνωρίζετε το 
Νίκο;, τον ρώτησα αναφερόµενος στον νυν Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής του Πανεπιστηµίου Λάρισας, µε τον οποίο 
συνδεόµαστε µε συγγενικούς δεσµούς… -Ναι, µου απάντησε, τη 
φλέβα την καταφέρνεις;… -Ναι, φυσικά, του είπα… Έτσι, πήρα το 
πρώτο µου φλεβικό µόσχευµα… Βεβαίως, δεν ήξερα -υπέθετα ότι 
τα καταφέρνω-, αλλά όπως έµαθα εκ των υστέρων, σε αυτή τη 
δουλειά -αλλά και σε αυτή τη ζωή-, αρπάζεις την ευκαιρία, όταν 
σου δίνεται, µικρή ή µεγάλη… Ο Σ. Πράπας έγινε, χωρίς να το ξέρει, 
το πρότυπό µου στα χρόνια εκείνα, αλλά και µετέπειτα… Εκτιµούσα 
βαθύτατα την χειρουργική του ικανότητα, την αθόρυβη 
αποτελεσµατικότητά του, τη σεµνότητα, την ανθρωπιά και την 
ευαισθησία του… Έβλεπα ότι διέθετε ποικιλία ενδιαφερόντων και 
δεξιοτήτων, πέρα από το στενό επάγγελµα, γεγονός που τον έκανε 
να ξεχωρίζει από τους κατά τεκµήριο πνευµατικά µονοµερείς 
συναδέλφους… Τα χρόνια πέρασαν, συνεργαζόµαστε πλέον στενά 
και για πάνω από δεκατρία έτη µε τιµά µε την εµπιστοσύνη του... 
Από εκείνον έµαθα πάρα πολλά, το πιο σηµαντικό όµως είναι τούτο: 
ο Σωτήρης Πράπας µε δίδαξε Χειρουργική Ηθική…» 

   «Υπήρξα µαθητής του παππού µου, του Καθηγητή Φιλόλογου, 
Λυκειάρχη, αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, από την Αγρελιά 
Τρικάλων, Γιώργου Τσιλιµίγκα, ο οποίος αποτέλεσε και αποτελεί για 
εµένα πρότυπο ανθρώπου, δασκάλου, αγωνιστή… Τη χαρά που του 
έδινε η γνώση –καθώς γνώριζε άριστα την Αρχαία και Νέα Ελληνική 
Γραµµατεία και Ιστορία, ενώ υπήρξε διαρκής παρατηρητής και 
µελετητής των σύγχρονων πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων- 
θεωρούσε υποχρέωσή του να την ανταποδώσει, διδάσκοντας… 
Ανήκε στη φωτισµένη εκείνη ελίτ των πνευµατικών ανθρώπων που 
το πέρασµά τους αφήνει αποτύπωµα… Από εκείνον έµαθα ότι η 
γνώση µεταδίδεται και µεταφέρεται και ότι έτσι πρέπει να γίνεται, 
και ότι εκείνη η θλιβερή οµάδα –πλειοψηφία ή µειοψειφία;- 
«δασκάλων» που επιχειρηµατολογεί υπέρ του ότι η γνώση 
κατακτάται και γι' αυτό και δε µεταδίδεται, είτε είναι απόλυτα 
ιδιοτελείς, είτε δεν αγαπούν τον άνθρωπο, είτε, απλά, δεν 
γνωρίζουν... Θεωρώ τιµή που υπήρξα µαθητής του…»

   «Πιστεύω ότι πρέπει κανείς να αγαπάει πραγµατικά την Ιατρική και 
κατ' επέκταση τον άνθρωπο, για να µπορέσει να προσφέρει, για να 
είναι ο ίδιος χρήσιµος, αποτελεσµατικός και χαρούµενος µε αυτό 
που κάνει... Ο γιατρός πρέπει να ανατροφοδοτείται από τη δουλειά 
του… Προσωπικά, το κάνω… Για την υπόλοιπη «ανατροφοδότηση», 
ανατρέχω σε µια άλλη µεγάλη αγάπη, την οικογένεια… Η αγαπηµένη 
µας συνήθεια είναι, όλοι µαζί, να γυρίζουµε την Αθήνα 
–επιστρέφουµε σε δικές µου γνώριµες γειτονιές, περιπλανιόµαστε 
στο κέντρο της, ανακαλύπτουµε κρυφές οµορφιές… Αγαπώ την 
Αθήνα, µου αρέσει να αναπνέω τον αέρα της και να ζω τις στιγµές 
της…» 
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Κωνσταντίνος
Κατσαβριάς

Κωνσταντίνος
Κατσαβριάς

Επιµελητής Α΄, Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» 

Λιναρδάκης
Ιωάννης PORTFOLIO µελών 

ΚΡΧ Κλινικής «Ερρίκος Ντυνάν» 

   «Αν και γεννηµένος στην Αθήνα, νιώθω περήφανος για την Κρητική 
µου καταγωγή… Η Κρήτη λειτουργεί για µένα ως σηµείο αναφοράς, 
τόσο από άποψη κουλτούρας και φιλοσοφίας ζωής, όσο και για το 
γεγονός ότι εκεί –στη Σητεία συγκεκριµένα- έζησα έως την εφηβεία 
µου, υπό την προσοχή και φροντίδα της γιαγιάς µου, µιας αυθεντικής 
Κρητικιάς, η οποία επωµίστηκε την ανατροφή τη δική µου και του 
αδερφού µου, ώστε να µπορούν οι γονείς µου να δουλέψουν σκληρά… 
Ήταν δύσκολα χρόνια, αλλά οι εµπειρίες και τα βιώµατα εκείνα 
συνετέλεσαν στο να δηµιουργήσω ένα χαρακτήρα σκληρό και 
αποφασιστικό, καθώς και µια ασίγαστη επιθυµία να βοηθώ το διπλανό, 
τον συνάνθρωπο, εκείνον που έχει ανάγκη ή νιώθει πόνο… Η Ιατρική 
µπορούσε να µου προσφέρει ακριβώς αυτό… Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, 
την Πρωτοβάθµια εκπαίδευσή µου σε Λύκειο του Παγκρατίου, 
εισάχθηκα µε υποτροφία στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών…»   
������� � �
   «Έκτοτε, κάθε βήµα που έκανα στην καριέρα µου, ως Ιατρός, υπήρξε 
συγκροτηµένο και στοχευµένο… Υπηρέτησα τη θητεία µου στο στρατό 
και την Υπηρεσία Υπαίθρου και κατόπιν, το 1992, εντάχθηκα στη 
Χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο», υπό τη Διεύθυνση 
του σπουδαίου Χειρουργού Βασίλειου Γολεµάτη, επιλέγοντας δε -παρά 
τις όποιες δυσκολίες-, την πανεπιστηµιακή θέση από την αντίστοιχη 
κρατική…» 

Βιογραφικό Ιωάννη Λιναρδάκη

Τόπος γέννησης, Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 1980
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Δηµοκρίτειο» Θράκης, 1997 - 2003
Υπηρεσία Υπαίθρου, Αλιβέρι, Εύβοια, 2004 - 2005
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Ν. «Τζάνειο», Πειραιάς, 2005 – 2008 
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Γ.Ν. «Μεταξά», Πειραιάς, 2008 - 2010
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», 2010 - 2012
Στρατιωτική θητεία, 401 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών, 2012 - 2013
Επιµελητής Β', Νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα, 2013 – σήµερα 

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 7 Μαρτίου 1965
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, 
1982 – 1988
Στρατιωτική θητεία, 1989 - 1990
Υπηρεσία Υπαίθρου, Δάφνη Καλαβρύτων, Αχαϊα, 1991 - 1992
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», 
Αθήνα, 1992 – 1995 
Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο 
«Ιπποκράτειο», Αθήνα, 1995 – 1999
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Ψυχικού», Αθήνα, 2000 - 2003
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν», 
Αθήνα, 2003 - 2006
Επιµελητής Β' µε εξέλιξη σε Επιµελητής Α', Νοσηλευτήριο 
«Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα, 2006 – σήµερα 
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Τα µέλης της
Καρδιοχειρουργικής 
οµάδας 
του «Ερρίκος Ντυνάν»
ως το 2011.
Από αριστερά: 
Δ. Πρωτόγερος,
Β. Κωτσής, Σ. Πράπας,
Ι. Παναγιωτόπουλος και
Ι. Λιναρδάκης

Κ. Κατσαβριάς,
Ι. Παναγιωτόπουλος,

Ι. Λιναρδάκης,
(2013)

Σ. Πράπας, 
Βίκυ Πράπα, 

Κ. Κατσιαβράς,
(2013)

   «Παρέµεινα στο ίδρυµα έως και το 1999, για την ειδίκευση στην 
Καρδιοχειρουργική, όπου ανήκα -τουλάχιστον τυπικά στην κλινική του 
Ανδρέα Βοµβογιάννη-, συνεργαζόµενος παράλληλα, ως ειδικευόµενος 
µε τους Εµµανουήλ Χλαπουτάκη –για τον οποίο τρέφω σεβασµό και 
εκτίµηση-, Ιωάννη Παπαϊωάννου και Λεωνίδα Νοµικό… Την τελευταία 
διετία µάλιστα, εργαζόµουν στο Νοσηλευτήριο «Υγεία», ως βοηθός 
Χειρουργός…»

   «Οι επόµενες κινήσεις µου καθορίστηκαν από δυο βασικά στοιχεία 
της προσωπικότητάς µου: αξιοπρέπεια και αµεροληψία… Πολλές 
φορές, αυτά τα χαρακτηριστικά µε έφεραν αντιµέτωπο µε 
συναδέλφους και καταστάσεις που εξελίχθηκαν διαφορετικά από 
όπως –πιθανόν- θα έπρεπε… Για παράδειγµα, ενώ υπήρξα µέλος 
της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης του ΚΕΣΥ, στο 
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», αποφάσισα να αποχωρήσω, ερχόµενος 
σε αντιπαράθεση µε τους αρµόδιους φορείς, αφού διαφωνούσα µε 
τη µορφή αξιολόγησης που ακολουθείτο… Αυτά τα ίδια στοιχεία 
βέβαια, µε βοήθησαν να ενταχθώ και να παραµείνω σε µια 
πραγµατικότητα τάξης και ηθικής… Έτσι, ενώ συνεργάστηκα αρχικά 
µε τον Γεώργιο Τζίφα για µια τριετία στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό 
Κέντρο Ψυχικού», επέλεξα να διακόψω αυτή τη συνεργασία και να 
ενταχθώ στο δυναµικό του Νοσηλευτηρίου «Ερρίκος Ντυνάν», ως 
άµισθος, την πρώτη περίοδο, βοηθός του Σωτήριου Πράπα… Το 
ένστικτο και ο χαρακτήρας µου δεν µε πρόδωσαν, αφού το 2006 
ανέλαβα θέση Επιµελητή Β', την οποία και διατηρώ µέχρι σήµερα…» 
�
   «Όντας πατέρας τριών παιδιών που αποτελούν για µένα, κυρίως 
λόγω της δοτικής µου οντότητας, πηγή ελπίδας και εσωτερικής 
δύναµης, βιώνω την επιτυχία και αναγνώρηση των προσπαθειών 
µου µέσα από αυτά… Δεν επιδίωξα ποτέ να αναπτύξω Ακαδηµαϊκό 
έργο ή έστω να φύγω για µετεκπαίδευση στο εξωτερικό… Αποτελώ, 
στον εργασιακό µου χώρο, µέλος µιας συγκροτηµένης οµάδας, αλλά 
από την στιγµή που δηµιούργησα οικογένεια –η οποία καταλαµβάνει 
ζωτικό χώρο και χρόνο από την καθηµερινότητά µου-, πρακτικά 
συγκρατώ τη φιλοδοξία µου… Οφείλω στον Σ. Πράπα το γεγονός ότι 
µε εµπιστεύτηκε και µαζί του ωρίµασα –και ωριµάζω καθηµερινά- 
ως Χειρουργός… Έχοντας αποκτήσει ήδη µια εµπειρία αρκετών 
χρόνων, εκτιµώ ότι µου έχει προσφερθεί και είµαι ευγνώµων…»

   «Η σηµαντικότερη στιγµή της ζωής µου, µέχρι και σήµερα, αυτή 
που άλλαξε τον τρόπο που πράττω και σκέφτοµαι, ήταν η απώλεια 
του πατέρα µου… Η φυγή του µε έκανε να συνειδητοποιήσω 
πλήρως την αξία του… Ο ίδιος υπήρξε φιλόδοξος αλλά ταυτόχρονα 
εργατικός και δηµιουργικός, γεναιόδωρος µε τους ανθρώπους, 
αξιαγάπητος και δοτικός –ήταν ο «φάρος» που φώτιζε την 
οικογενειά του µε ανθρωπισµό, φροντίδα και αγάπη… Σε εκείνον 
οφείλω αυτό που είµαι τώρα… Η δική του καθοδήγηση µε 
στοιχειώνει, από τότε που τον ακολουθούσα στην αγορά του Ρέντη 
για τις δουλειές του, µέχρι και τις αίθουσες του χειρουργείου…» 
�

Επιµελητής Β΄, Καρδιοχειρουργική Κλινική, 
Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» 

   «Η περίοδος της εφηβείας µου συνέπεσε µε την έλευση του Παναγιώτη 
Σπύρου στη Θεσσαλονίκη και την απαρχή της λαµπρής του καριέρας στο 
Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου»… Προσωπικά, ως µαθητής µε γερές βάσεις, 
σκεφτόµουν µεν την Ιατρική ως µελλοντική σταδιοδροµία, ωστόσο η τελική 
απόφαση πάρθηκε υπό το πρίσµα του θαυµασµού για τα όσα λάµβαναν 
χώρα στο εν λόγω ίδρυµα και του παντελώς ανεξερεύνητου πεδίου που 
ανοίγονταν µπροστά σε όλους µας –αυτού της Καρδιοχειρουργικής… Με την 
ολοκλήρωση της φοίτησής µου στο Λύκειο, εισάχθηκα στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου Θράκης, το 1997…»  

   «Ενόσω ήµουν φοιτητής, πέρασα ένα διάστηµα κατά το οποίο 
αµφιταλαντεύτηκα ανάµεσα στην Καρδιολογία και την Καρδιοχειρουργική… 
Η Χειρουργική όµως µε εξίταρε ανέκαθεν, γι' αυτό και δεν άργησα να 
κατασταλάξω… Άλλωστε, η Καρδιοχειρουργική είναι µια ειδικότητα που 
συνδυάζει πολλά πράγµατα -τεχνικής και διαγνωστικής φύσης-… Με το 
πέρας της Υπηρεσίας Υπαίθρου, ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στη Γενική 
Χειρουργική, στην αντίστοιχη κλινική του Νοσοκοµείου «Τζάνειο» στον 
Πειραιά, υπό τη Διεύθυνση του Φοίβου Γεωργιάδη… Συνέχισα στο 
Νοσοκοµείο «Μεταξά», για την ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική και τέλος 
στην Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.», για 
τα χρόνια της Καρδιοχειρουργικής…»

   «Αποτελώντας κοµµάτι της οικογένειας του Σωτήριου Πράπα, ως σύζυγος 
της κόρης του, η ένταξή µου στην οµάδα του ήταν για πολλούς αναµενόµε-
νη και λογική… Για µένα, ήταν τιµή και ευθύνη ταυτόχρονα, έγινα µέλος 
µιας οργανωµένης κι επιτυχηµένης –αποδεδειγµένα- οµάδας, µε Διευθυντή 
έναν Καρδιοχειρουργό δοκιµασµένο και αναγνωρισµένο, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό… Για µένα, το πιο δυνατό σηµείο της οµάδας αυτής 
είναι η πίστη της στην τεχνική της πάλλουσας καρδιάς, για την οποία κι έχει 
καθιερωθεί, αλλά και το πάθος να ενηµερώνεται για νέες υποσχόµενες 
τεχνικές, τις οποίες –αν πιστέψει, όπως έγινε µε τα βλαστοκύτταρα-, 
υιοθετεί…»   

   «Θεωρώ πως µια από τις σηµαντικότερες κατακτήσεις στη ζωή ενός 
ανθρώπου είναι η επαγγελµατική ευεξία -να κάνει κανείς κάτι που 
απολαµβάνει και να έχει την ευκαιρία να το κάνει καθηµερινά… Και το πιο 
απαραίτητο στοιχείο: να έχει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της δουλειάς 
του να χρησιµοποιεί τις δυνάµεις του καθηµερινά… Είµαι ακόµη νέος κι έχω 
να αποδείξω πολλά… Ωστόσο, απολαµβάνοντας αυτό που κάνω και 
χρησιµοποιώντας τις δυνάµεις µου µε σύνεση, ελπίζω να φανώ αντάξιος 
της Καρδιοχειρουργικής επιστήµης…»
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Κωνσταντίνος
Κατσαβριάς

Κωνσταντίνος
Κατσαβριάς

Επιµελητής Α΄, Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» 

Λιναρδάκης
Ιωάννης PORTFOLIO µελών 

ΚΡΧ Κλινικής «Ερρίκος Ντυνάν» 

   «Αν και γεννηµένος στην Αθήνα, νιώθω περήφανος για την Κρητική 
µου καταγωγή… Η Κρήτη λειτουργεί για µένα ως σηµείο αναφοράς, 
τόσο από άποψη κουλτούρας και φιλοσοφίας ζωής, όσο και για το 
γεγονός ότι εκεί –στη Σητεία συγκεκριµένα- έζησα έως την εφηβεία 
µου, υπό την προσοχή και φροντίδα της γιαγιάς µου, µιας αυθεντικής 
Κρητικιάς, η οποία επωµίστηκε την ανατροφή τη δική µου και του 
αδερφού µου, ώστε να µπορούν οι γονείς µου να δουλέψουν σκληρά… 
Ήταν δύσκολα χρόνια, αλλά οι εµπειρίες και τα βιώµατα εκείνα 
συνετέλεσαν στο να δηµιουργήσω ένα χαρακτήρα σκληρό και 
αποφασιστικό, καθώς και µια ασίγαστη επιθυµία να βοηθώ το διπλανό, 
τον συνάνθρωπο, εκείνον που έχει ανάγκη ή νιώθει πόνο… Η Ιατρική 
µπορούσε να µου προσφέρει ακριβώς αυτό… Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, 
την Πρωτοβάθµια εκπαίδευσή µου σε Λύκειο του Παγκρατίου, 
εισάχθηκα µε υποτροφία στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών…»   
������� � �
   «Έκτοτε, κάθε βήµα που έκανα στην καριέρα µου, ως Ιατρός, υπήρξε 
συγκροτηµένο και στοχευµένο… Υπηρέτησα τη θητεία µου στο στρατό 
και την Υπηρεσία Υπαίθρου και κατόπιν, το 1992, εντάχθηκα στη 
Χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο», υπό τη Διεύθυνση 
του σπουδαίου Χειρουργού Βασίλειου Γολεµάτη, επιλέγοντας δε -παρά 
τις όποιες δυσκολίες-, την πανεπιστηµιακή θέση από την αντίστοιχη 
κρατική…» 

Βιογραφικό Ιωάννη Λιναρδάκη

Τόπος γέννησης, Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 1980
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Δηµοκρίτειο» Θράκης, 1997 - 2003
Υπηρεσία Υπαίθρου, Αλιβέρι, Εύβοια, 2004 - 2005
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Ν. «Τζάνειο», Πειραιάς, 2005 – 2008 
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Γ.Ν. «Μεταξά», Πειραιάς, 2008 - 2010
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», 2010 - 2012
Στρατιωτική θητεία, 401 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών, 2012 - 2013
Επιµελητής Β', Νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα, 2013 – σήµερα 

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 7 Μαρτίου 1965
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, 
1982 – 1988
Στρατιωτική θητεία, 1989 - 1990
Υπηρεσία Υπαίθρου, Δάφνη Καλαβρύτων, Αχαϊα, 1991 - 1992
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», 
Αθήνα, 1992 – 1995 
Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο 
«Ιπποκράτειο», Αθήνα, 1995 – 1999
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Ψυχικού», Αθήνα, 2000 - 2003
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν», 
Αθήνα, 2003 - 2006
Επιµελητής Β' µε εξέλιξη σε Επιµελητής Α', Νοσηλευτήριο 
«Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα, 2006 – σήµερα 
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Τα µέλης της
Καρδιοχειρουργικής 
οµάδας 
του «Ερρίκος Ντυνάν»
ως το 2011.
Από αριστερά: 
Δ. Πρωτόγερος,
Β. Κωτσής, Σ. Πράπας,
Ι. Παναγιωτόπουλος και
Ι. Λιναρδάκης

Κ. Κατσαβριάς,
Ι. Παναγιωτόπουλος,

Ι. Λιναρδάκης,
(2013)

Σ. Πράπας, 
Βίκυ Πράπα, 

Κ. Κατσιαβράς,
(2013)

   «Παρέµεινα στο ίδρυµα έως και το 1999, για την ειδίκευση στην 
Καρδιοχειρουργική, όπου ανήκα -τουλάχιστον τυπικά στην κλινική του 
Ανδρέα Βοµβογιάννη-, συνεργαζόµενος παράλληλα, ως ειδικευόµενος 
µε τους Εµµανουήλ Χλαπουτάκη –για τον οποίο τρέφω σεβασµό και 
εκτίµηση-, Ιωάννη Παπαϊωάννου και Λεωνίδα Νοµικό… Την τελευταία 
διετία µάλιστα, εργαζόµουν στο Νοσηλευτήριο «Υγεία», ως βοηθός 
Χειρουργός…»

   «Οι επόµενες κινήσεις µου καθορίστηκαν από δυο βασικά στοιχεία 
της προσωπικότητάς µου: αξιοπρέπεια και αµεροληψία… Πολλές 
φορές, αυτά τα χαρακτηριστικά µε έφεραν αντιµέτωπο µε 
συναδέλφους και καταστάσεις που εξελίχθηκαν διαφορετικά από 
όπως –πιθανόν- θα έπρεπε… Για παράδειγµα, ενώ υπήρξα µέλος 
της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης του ΚΕΣΥ, στο 
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», αποφάσισα να αποχωρήσω, ερχόµενος 
σε αντιπαράθεση µε τους αρµόδιους φορείς, αφού διαφωνούσα µε 
τη µορφή αξιολόγησης που ακολουθείτο… Αυτά τα ίδια στοιχεία 
βέβαια, µε βοήθησαν να ενταχθώ και να παραµείνω σε µια 
πραγµατικότητα τάξης και ηθικής… Έτσι, ενώ συνεργάστηκα αρχικά 
µε τον Γεώργιο Τζίφα για µια τριετία στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό 
Κέντρο Ψυχικού», επέλεξα να διακόψω αυτή τη συνεργασία και να 
ενταχθώ στο δυναµικό του Νοσηλευτηρίου «Ερρίκος Ντυνάν», ως 
άµισθος, την πρώτη περίοδο, βοηθός του Σωτήριου Πράπα… Το 
ένστικτο και ο χαρακτήρας µου δεν µε πρόδωσαν, αφού το 2006 
ανέλαβα θέση Επιµελητή Β', την οποία και διατηρώ µέχρι σήµερα…» 
�
   «Όντας πατέρας τριών παιδιών που αποτελούν για µένα, κυρίως 
λόγω της δοτικής µου οντότητας, πηγή ελπίδας και εσωτερικής 
δύναµης, βιώνω την επιτυχία και αναγνώρηση των προσπαθειών 
µου µέσα από αυτά… Δεν επιδίωξα ποτέ να αναπτύξω Ακαδηµαϊκό 
έργο ή έστω να φύγω για µετεκπαίδευση στο εξωτερικό… Αποτελώ, 
στον εργασιακό µου χώρο, µέλος µιας συγκροτηµένης οµάδας, αλλά 
από την στιγµή που δηµιούργησα οικογένεια –η οποία καταλαµβάνει 
ζωτικό χώρο και χρόνο από την καθηµερινότητά µου-, πρακτικά 
συγκρατώ τη φιλοδοξία µου… Οφείλω στον Σ. Πράπα το γεγονός ότι 
µε εµπιστεύτηκε και µαζί του ωρίµασα –και ωριµάζω καθηµερινά- 
ως Χειρουργός… Έχοντας αποκτήσει ήδη µια εµπειρία αρκετών 
χρόνων, εκτιµώ ότι µου έχει προσφερθεί και είµαι ευγνώµων…»

   «Η σηµαντικότερη στιγµή της ζωής µου, µέχρι και σήµερα, αυτή 
που άλλαξε τον τρόπο που πράττω και σκέφτοµαι, ήταν η απώλεια 
του πατέρα µου… Η φυγή του µε έκανε να συνειδητοποιήσω 
πλήρως την αξία του… Ο ίδιος υπήρξε φιλόδοξος αλλά ταυτόχρονα 
εργατικός και δηµιουργικός, γεναιόδωρος µε τους ανθρώπους, 
αξιαγάπητος και δοτικός –ήταν ο «φάρος» που φώτιζε την 
οικογενειά του µε ανθρωπισµό, φροντίδα και αγάπη… Σε εκείνον 
οφείλω αυτό που είµαι τώρα… Η δική του καθοδήγηση µε 
στοιχειώνει, από τότε που τον ακολουθούσα στην αγορά του Ρέντη 
για τις δουλειές του, µέχρι και τις αίθουσες του χειρουργείου…» 
�

Επιµελητής Β΄, Καρδιοχειρουργική Κλινική, 
Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» 

   «Η περίοδος της εφηβείας µου συνέπεσε µε την έλευση του Παναγιώτη 
Σπύρου στη Θεσσαλονίκη και την απαρχή της λαµπρής του καριέρας στο 
Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου»… Προσωπικά, ως µαθητής µε γερές βάσεις, 
σκεφτόµουν µεν την Ιατρική ως µελλοντική σταδιοδροµία, ωστόσο η τελική 
απόφαση πάρθηκε υπό το πρίσµα του θαυµασµού για τα όσα λάµβαναν 
χώρα στο εν λόγω ίδρυµα και του παντελώς ανεξερεύνητου πεδίου που 
ανοίγονταν µπροστά σε όλους µας –αυτού της Καρδιοχειρουργικής… Με την 
ολοκλήρωση της φοίτησής µου στο Λύκειο, εισάχθηκα στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου Θράκης, το 1997…»  

   «Ενόσω ήµουν φοιτητής, πέρασα ένα διάστηµα κατά το οποίο 
αµφιταλαντεύτηκα ανάµεσα στην Καρδιολογία και την Καρδιοχειρουργική… 
Η Χειρουργική όµως µε εξίταρε ανέκαθεν, γι' αυτό και δεν άργησα να 
κατασταλάξω… Άλλωστε, η Καρδιοχειρουργική είναι µια ειδικότητα που 
συνδυάζει πολλά πράγµατα -τεχνικής και διαγνωστικής φύσης-… Με το 
πέρας της Υπηρεσίας Υπαίθρου, ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στη Γενική 
Χειρουργική, στην αντίστοιχη κλινική του Νοσοκοµείου «Τζάνειο» στον 
Πειραιά, υπό τη Διεύθυνση του Φοίβου Γεωργιάδη… Συνέχισα στο 
Νοσοκοµείο «Μεταξά», για την ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική και τέλος 
στην Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.», για 
τα χρόνια της Καρδιοχειρουργικής…»

   «Αποτελώντας κοµµάτι της οικογένειας του Σωτήριου Πράπα, ως σύζυγος 
της κόρης του, η ένταξή µου στην οµάδα του ήταν για πολλούς αναµενόµε-
νη και λογική… Για µένα, ήταν τιµή και ευθύνη ταυτόχρονα, έγινα µέλος 
µιας οργανωµένης κι επιτυχηµένης –αποδεδειγµένα- οµάδας, µε Διευθυντή 
έναν Καρδιοχειρουργό δοκιµασµένο και αναγνωρισµένο, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό… Για µένα, το πιο δυνατό σηµείο της οµάδας αυτής 
είναι η πίστη της στην τεχνική της πάλλουσας καρδιάς, για την οποία κι έχει 
καθιερωθεί, αλλά και το πάθος να ενηµερώνεται για νέες υποσχόµενες 
τεχνικές, τις οποίες –αν πιστέψει, όπως έγινε µε τα βλαστοκύτταρα-, 
υιοθετεί…»   

   «Θεωρώ πως µια από τις σηµαντικότερες κατακτήσεις στη ζωή ενός 
ανθρώπου είναι η επαγγελµατική ευεξία -να κάνει κανείς κάτι που 
απολαµβάνει και να έχει την ευκαιρία να το κάνει καθηµερινά… Και το πιο 
απαραίτητο στοιχείο: να έχει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της δουλειάς 
του να χρησιµοποιεί τις δυνάµεις του καθηµερινά… Είµαι ακόµη νέος κι έχω 
να αποδείξω πολλά… Ωστόσο, απολαµβάνοντας αυτό που κάνω και 
χρησιµοποιώντας τις δυνάµεις µου µε σύνεση, ελπίζω να φανώ αντάξιος 
της Καρδιοχειρουργικής επιστήµης…»

Lefkoma - Final.indd   851 14/7/2015   8:52:47 μμ



841840

Αναπληρωτής Διευθυντής, Β΄ Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» 

PORTFOLIO µελών ΚΡΧ Κλινικής «Ερρίκος Ντυνάν» 

     Ο Δηµήτριος Πρωτόγερος, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. 
Έλαβε το πτυχίο Ιατρικής από το πανεπιστήµιο της Ρώµης, όπου 
υπήρξε αριστούχος φοιτητής.  Εκπαιδεύτηκε στη Γενική 
χειρουργική στο “Ohio State University Hospital” Colombus USA, 
ενώ ολοκλήρωσε την ειδικότητα της καρδιοχειρορυγικής 
πραγµατοποιώντας διετείς θητείες στην Γ ΚΡΧ κλινική του “ΩΚΚ” 
την περίοδο 1998-2000 και την κλινική θώρακος του 
«Ευαγγελισµός» την περίοδο 2000-2002. Πριν την έναρξη της 
ειδίκευσης του στην καρδιοχειρουργική, θήτευσε για ένα έτος, το 
1997, στο “cabinet de cardiologie et d'explotations vasclaires”, 
Nancy, France , όπου υπό την καθοδήγηση του Dr. M. Henry, 
ειδικεύτηκε στην επεµβατική καρδιολογία και επεµβατική 
αγγειολογία.  Μετεκπαιδεύτηκε για ένα έτος στο “univerista G.D. 
Annunzio” στο Chieti της Ιταλίας, υπό τον πρωτοπόρο 
καρδιοχειρουργό και καθηγητή Antonio Calafiore .Διορίστηκε ως 
Επιµελητής Β΄ στην ΚΡΧ κλινική του «Ερρίκος Ντυνάν» το 2004 
και µετεξελίχθηκε σε Επιµελητής Α' το 2008 . Επέδειξε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον σε όλες τις πρωτοποριακές µεθόδους όπως εκείνης 
της πάλλουσας καρδιάς,. της χειρουργικής της καρδιακής 
ανεπάρκειας και της έγχυσης βλαστοκυττάρων στο µυοκάρδιο,ενώ 
συµµετείχε ως συνεργάτης του Σ. Πράπα σε µεγάλο αριθµό 
επιστηµονικών ταξιδιών για την πραγµατοποίηση επεµβάσεων σε 
κέντρα του εξωτερικού. Το 2014, µε την δηµιουργία Β' ΚΡΧ 
κλινικής στο νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» υπό τον Δ. Νίκα, 
µετακινήθηκε στην εν λόγω κλινική αναβαθµιζόµενος σε 
Αναπληρωτή Διευθυντή

Επί του πιεστηρίου:
Τον Αύγουστο του 2014,

συστάθηκε η Β΄ ΚΡΧ Κλινική
υπό τον Δηµήτριο Νίκα.

Μετακινούµενος σε αυτή,
ο Δ. Πρωτόγερος
αναβαθµίστηκε σε

Αναπληρωτή Διευθυντή

Από την επίσκεψη
στη Βάρνα 

της Βουλγαρίας
για διενέργεια 
χειρουργείων

Κατά την εκπαίδευση
στην τεχνική ΤΜR 
και έκχυσης 
βλαστοκυττάρων,
Μαδρίτη, Ισπανία

Με τον Σ. Πράπα
και τη Φ. Ντάνου,
σε συνέδριο
στη Λα Κορούνια,
Ισπανία

Δηµήτριος
Πρωτόγερος

Επίδειξη της τεχνικής
Π - graft µε διενέργεια

χειρουργείων,
Assiut, Αίγυπτος
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Αναπληρωτής Διευθυντής, Β΄ Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» 

PORTFOLIO µελών ΚΡΧ Κλινικής «Ερρίκος Ντυνάν» 

     Ο Δηµήτριος Πρωτόγερος, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. 
Έλαβε το πτυχίο Ιατρικής από το πανεπιστήµιο της Ρώµης, όπου 
υπήρξε αριστούχος φοιτητής.  Εκπαιδεύτηκε στη Γενική 
χειρουργική στο “Ohio State University Hospital” Colombus USA, 
ενώ ολοκλήρωσε την ειδικότητα της καρδιοχειρορυγικής 
πραγµατοποιώντας διετείς θητείες στην Γ ΚΡΧ κλινική του “ΩΚΚ” 
την περίοδο 1998-2000 και την κλινική θώρακος του 
«Ευαγγελισµός» την περίοδο 2000-2002. Πριν την έναρξη της 
ειδίκευσης του στην καρδιοχειρουργική, θήτευσε για ένα έτος, το 
1997, στο “cabinet de cardiologie et d'explotations vasclaires”, 
Nancy, France , όπου υπό την καθοδήγηση του Dr. M. Henry, 
ειδικεύτηκε στην επεµβατική καρδιολογία και επεµβατική 
αγγειολογία.  Μετεκπαιδεύτηκε για ένα έτος στο “univerista G.D. 
Annunzio” στο Chieti της Ιταλίας, υπό τον πρωτοπόρο 
καρδιοχειρουργό και καθηγητή Antonio Calafiore .Διορίστηκε ως 
Επιµελητής Β΄ στην ΚΡΧ κλινική του «Ερρίκος Ντυνάν» το 2004 
και µετεξελίχθηκε σε Επιµελητής Α' το 2008 . Επέδειξε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον σε όλες τις πρωτοποριακές µεθόδους όπως εκείνης 
της πάλλουσας καρδιάς,. της χειρουργικής της καρδιακής 
ανεπάρκειας και της έγχυσης βλαστοκυττάρων στο µυοκάρδιο,ενώ 
συµµετείχε ως συνεργάτης του Σ. Πράπα σε µεγάλο αριθµό 
επιστηµονικών ταξιδιών για την πραγµατοποίηση επεµβάσεων σε 
κέντρα του εξωτερικού. Το 2014, µε την δηµιουργία Β' ΚΡΧ 
κλινικής στο νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» υπό τον Δ. Νίκα, 
µετακινήθηκε στην εν λόγω κλινική αναβαθµιζόµενος σε 
Αναπληρωτή Διευθυντή

Επί του πιεστηρίου:
Τον Αύγουστο του 2014,

συστάθηκε η Β΄ ΚΡΧ Κλινική
υπό τον Δηµήτριο Νίκα.

Μετακινούµενος σε αυτή,
ο Δ. Πρωτόγερος
αναβαθµίστηκε σε

Αναπληρωτή Διευθυντή

Από την επίσκεψη
στη Βάρνα 

της Βουλγαρίας
για διενέργεια 
χειρουργείων

Κατά την εκπαίδευση
στην τεχνική ΤΜR 
και έκχυσης 
βλαστοκυττάρων,
Μαδρίτη, Ισπανία

Με τον Σ. Πράπα
και τη Φ. Ντάνου,
σε συνέδριο
στη Λα Κορούνια,
Ισπανία

Δηµήτριος
Πρωτόγερος

Επίδειξη της τεχνικής
Π - graft µε διενέργεια

χειρουργείων,
Assiut, Αίγυπτος
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Βασίλειος Χαλβατζούλης
Ιδρυτής ΚΡΧ Κέντρου

 και Διευθυντής 
την περίοδο 2000 - 2011

Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο
«Ιατρικο Διαβαλκανικό» Θεσσαλονίκης

Το «Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης»

Το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό» Θεσσαλονίκης
2000: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Ο Καθ. Π. Σπανός
µε τους συνεργάτες του

Δ. Σµυρλή και Απ. Μπίσµο
και τον ιδρυτή του «Διαβαλκανικού»

Γεώργιο Αποστολόπουλο

   Η δηµιουργία του Οµίλου «Ιατρικό Αθηνών», από τον Γεώργιο 
Αποστολόπουλο, το 1984, άλλαξε δραστικά, όπως προαναφέρθηκε, τα δεδοµένα 
στον χώρο της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Οι επιχειρηµατικές 
ικανότητες του ιδρυτή αναδείχθηκαν στο έπακρο, καθώς εκµεταλλευόµενος 
δοθείσες ευκαιρίες, κατέστη γρήγορα πρωταγωνιστής των εξελίξεων, 
καταλαµβάνοντας ένα πλέον σεβαστό µερίδιο της εν λόγω αγοράς. Εκτός των 
άλλων επενδυτικών κινήσεων, το 2000, ο όµιλος επέκτεινε τις δραστηριότητές 
του στη Θεσσαλονίκη µε την ίδρυση του Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης», ενός υπερσύγχρονου κέντρου που στόχο είχε να γίνει το 
σηµείο αναφοράς σε επίπεδο νοσηλείας και ιατρικής εκπαίδευσης στα Βαλκάνια 
και την ανατολική Ευρώπη. 

   Η επένδυση, που υπερέβαινε τα 150.000.000 ευρώ, περιελάµβανε την 
κατασκευή κτιρίου 50.000 τ.µ., δυναµικότητας 380 κλινών, οι οποίες 
αναπτύχθηκαν σε τέσσερις ορόφους, 22 χειρουργικές αίθουσες -εκ των οποίων 
οι οκτώ µε ακτινοπροστασία για την ελαχιστοποίηση της ακτινοβολίας σε 
Γιατρούς και ασθενείς-, δέκα αίθουσες τοκετών, καθώς επίσης Μονάδες 
Εντατικής Νοσηλείας 48 κλινών, Ειδική Μονάδα Ενδοθεραπείας, Επείγοντα και 
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, αίθουσες ανάνηψης 12 θέσεων, αλλά και εσωτερική 
πισίνα µε ειδικό εξοπλισµό για τις ανάγκες του Κέντρου Αποκατάστασης και 
Αθλιατρικής. Εξοπλισµένο µε τις πλέον σύγχρονες διαγνωστικές και 
εργαστηριακές υποδοµές, όπως φιλοδόξησε ο ιδρυτής του, µε σύστηµα 
ροµποτικής χειρουργικής Da Vinci, πιστοποιήθηκε σύµφωνα µε το διεθνές 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008, για το σύνολο των υπηρεσιών του, αλλά και 
µε πιστοποίηση TEMOS για την «Ποιότητα στη Διεθνή Φροντίδα».

   Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης» ορίστηκε από τον Γ. Αποστολόπουλο ο Καρδιοχειρουργός 
Βασίλειος Χαλβατζούλης, πρώην Επιµελητής Α' του Νοσοκοµείου «Γ. 
Παπανικολάου» και µετέπειτα βασικός συνεργάτης της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Γενική Κλινική» Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος τέθηκε, 
επίσης, επικεφαλής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, αποτελούµενης από τους 
Καρδιοχειρουργούς Στέλιο Παπασταύρου, Ανδρέα Μαλακούδη και Βασίλη Βύζα, 
ενώ συνεργάτης Αναισθησιολόγος υπήρξε ο Αθανάσιος Καλαντζής. Η έναρξη 
Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας της εν λόγω οµάδας τοποθετείται στο 
2000,αλλα, ωστόσο, οι πρώτες εγχειρήσεις καρδιάς πραγµατοποιήθηκαν στο 
ίδρυµα από την οµάδα του Καθηγητή Παναγιώτη Σπανού, ο οποίος 
µετακινούµενος στις αρχές του 2000 από το Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς» 
Θεσσαλονίκης, συνεργάστηκε µε τον Οµιλο του  Γεώργιου Αποστολόπουλου, 
συνεπικουρούµενος από τους Απόστολο Μπίσµπο και Δηµήτριο Σµυρλή. 

   Το 2002, ένας από τους πρωταγωνιστές στην Ιστορία της Ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής, ο Καθηγητής Παναγιώτης Σπύρου, υπέγραψε συµβόλαιο 
συνεργασίας µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης», 
εγκαταλείποντας το Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική» Θεσσαλονίκης, 
συγκροτώντας οµάδα µε τους Δηµήτριο Φιλίππου, Αθανάσιο Οικονοµίδη και 
Γεώργιο Τσώνη. Η έλευση του Καθηγητή Π. Σπύρου συνέπεσε µε την 
αποχώρηση του Καθηγητή Π. Σπανού για το Νοσηλευτήριο «Κυανούς Σταυρός». 
Ωστόσο, ο έως τότε συνεργάτης του Απόστολος Μπίσµπος διατήρησε τη 
συνεργασία του µε το ίδρυµα, δηµιουργώντας ανεξάρτητη οµάδα. Λίγα χρόνια 
αργότερα, το 2010,  ο Καθηγητής Π. Σπανός επέστρεψε εκ νέου, ενώ υπήρξε η 
ταυτόχρονη αποχώρηση του Α. Μπίσµπου για το Νοσηλευτήριο «Euromedica-
Κυανούς Σταυρός». 

   Κατά καιρούς, µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης» συνεργάστηκαν και άλλες χειρουργικές οµάδες, όπως του Καθ. 
Κυριάκου Ράµµου  για µία εξαετία και Εµµανουήλ Διαρµισάκη για µία πενταετία. 
Επίσης, οι συνεργάτες αρχαιότερων πρωταγωνιστών της Ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής δηµιούργησαν δικές τους ανεξάρτητες οµάδες υπό τους 
Δηµήτριο Φιλίππου, Αθανάσιο Οικονοµίδη και Ανδρέα Μαλακούδη. Παράλληλα, 
στο Ίδρυµα εντάχθηκαν και νέοι συνεργάτες όπως ο Ευάγγελος Σιβιτανίδης που 
επέστρεψε από την Γερµανία το 2001 συνεργαζόµενος µε τον Ευστάθιο 
Αµπατζίδη και ο Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος επιστρέφοντας από την  Αγγλία το 
2010, εγκαινίασε τη συνεργασία του µε τον όµιλο. Το 2012 στο «Διαβαλκανικό» 
Θεσσαλονίκης µετακινήθηκε για λίγους µήνες και η οµάδα του Γ. Κρασσόπουλου, 
που έως τότε δραστηριοποιούνταν στον «Αγιο Λουκά» Θεσσαλονίκης. Στη 
συνέχεια, ο επικεφαλής της οµάδας απεχώρησε για το Ηνωµένο Βασίλειο.  Άξια 
αναφοράς είναι και η αποχώρηση του Β. Χαλβατζούλη, το 2011, ο οποίος 
υπήρξε βασικός συνεργάτης επί σειρά ετών. 

   Οι οµάδες που συνεργάζονται στο τέλος του 2013 µε το Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης» είναι οι ακόλουθες: 
Η οµάδα  του Δηµητρίου Φιλίππου µε συνεργάτη τον Aλµπέρτο Ντάγιερ, που 
πέραν των καρδιοχειρουργικών περιστατικών, ηγείται του Θωρακοχειρουργικού 
Τµήµατος του Ιδρύµατος εφαρµόζοντας όλες τις σύγχρονες τεχνικές της 
χειρουργικής θώρακος µε ιδιαίτερη επιτυχία.

   Η οµάδα  του Ευάγγελου Σιβιτανίδη µε συνεργάτες τον Στάθη Αµπατζίδη και 
Γεώργιο Καλκάνη.
   Η οµάδα του Ανδρέα Μαλακούδη µε συνεργάτη τον Δηµήτριο Παλιούρα και 
Γεώργιο Τσώνη.
   Η οµάδα του Χρήστου Αλεξίου µε συνεργάτη τον  Γεώργιο Τσώνη και  
Σωτήριο Τσοµκόπουλο.

   Καρδιοαναισθησιολόγοι του «Διαβαλκανικού» Θεσσαλονίκης υπήρξαν οι  
Αθανάσιος Γραµµένος, Ιωάννης Κολεονίδης, Αικατερίνη Καράογλου, Γεώργιος 
Μηναδάκης και Όµηρος Χαλκίδης,  ενώ τεχνικοί εξωσωµατικής κυκλοφορίας οι 
Νάνσυ Τσοπανοπούλου, Βάσω Καλαϊτζή, Κωνσταντίνος Τσορτουκτσίδης και Νίκη 
Οικονόµου. Καρδιολόγοι του Ιδρύµατος Λάµπρος Καραγκούνης, Στάθης 
Ιωαννίδης, Χορµούζιος Αραµπατζής, Δηµήτριος Πετούσης, Ιωάννης 
Αθανασιάδης,  Δέσποινα Παρχαρίδου, Δηµήτρης Ζιούτας, Απόστολος Τζίνας και 
Γιώργος Γιαννακούλας. 

  Στο τέλος του 2013 η οµάδα του Χρ. Αλεξίου µετακινήθηκε στην «Γενική 
Κλινική» Θεσσαλονίκης.

Καθ. Παναγιώτης Σπανός
Άνοιξε την αυλαία

της λειτουργίας του ΚΡΧ Κέντρου.
 Συνεργάτης τις περιόδους 

2000 - 2002 και 2010 - 2011

Καθ. Παν. Σπύρου.
Συνεργάτης 2002 - 2008

Απ. Μπίσµπος.
Συνεργάτης 2000 - 2010

Γεώργιος
Κρασσόπουλος.

Συνεργάτης 
2012 - 2013

Χρήστος
Αλεξίου.

Συνεργάτης 
2010 - 2013

Ο αείµνηστος
Καθ. Κυριάκος

Ράµµος.
Συνεργάτης 

2001 - 2007
Γ. Αποστολόπουλος

Ευάγγελος Σιβιτανίδης
2003 - σήµερα

Ανδρέας Μαλακούδης
2002 - σήµερα

Δηµήτριος Φιλίππου.
2002 - σήµερα

Σηµερινοί Διευθυντές
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Βασίλειος Χαλβατζούλης
Ιδρυτής ΚΡΧ Κέντρου

 και Διευθυντής 
την περίοδο 2000 - 2011

Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο
«Ιατρικο Διαβαλκανικό» Θεσσαλονίκης

Το «Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης»

Το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό» Θεσσαλονίκης
2000: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Ο Καθ. Π. Σπανός
µε τους συνεργάτες του

Δ. Σµυρλή και Απ. Μπίσµο
και τον ιδρυτή του «Διαβαλκανικού»

Γεώργιο Αποστολόπουλο

   Η δηµιουργία του Οµίλου «Ιατρικό Αθηνών», από τον Γεώργιο 
Αποστολόπουλο, το 1984, άλλαξε δραστικά, όπως προαναφέρθηκε, τα δεδοµένα 
στον χώρο της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Οι επιχειρηµατικές 
ικανότητες του ιδρυτή αναδείχθηκαν στο έπακρο, καθώς εκµεταλλευόµενος 
δοθείσες ευκαιρίες, κατέστη γρήγορα πρωταγωνιστής των εξελίξεων, 
καταλαµβάνοντας ένα πλέον σεβαστό µερίδιο της εν λόγω αγοράς. Εκτός των 
άλλων επενδυτικών κινήσεων, το 2000, ο όµιλος επέκτεινε τις δραστηριότητές 
του στη Θεσσαλονίκη µε την ίδρυση του Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης», ενός υπερσύγχρονου κέντρου που στόχο είχε να γίνει το 
σηµείο αναφοράς σε επίπεδο νοσηλείας και ιατρικής εκπαίδευσης στα Βαλκάνια 
και την ανατολική Ευρώπη. 

   Η επένδυση, που υπερέβαινε τα 150.000.000 ευρώ, περιελάµβανε την 
κατασκευή κτιρίου 50.000 τ.µ., δυναµικότητας 380 κλινών, οι οποίες 
αναπτύχθηκαν σε τέσσερις ορόφους, 22 χειρουργικές αίθουσες -εκ των οποίων 
οι οκτώ µε ακτινοπροστασία για την ελαχιστοποίηση της ακτινοβολίας σε 
Γιατρούς και ασθενείς-, δέκα αίθουσες τοκετών, καθώς επίσης Μονάδες 
Εντατικής Νοσηλείας 48 κλινών, Ειδική Μονάδα Ενδοθεραπείας, Επείγοντα και 
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, αίθουσες ανάνηψης 12 θέσεων, αλλά και εσωτερική 
πισίνα µε ειδικό εξοπλισµό για τις ανάγκες του Κέντρου Αποκατάστασης και 
Αθλιατρικής. Εξοπλισµένο µε τις πλέον σύγχρονες διαγνωστικές και 
εργαστηριακές υποδοµές, όπως φιλοδόξησε ο ιδρυτής του, µε σύστηµα 
ροµποτικής χειρουργικής Da Vinci, πιστοποιήθηκε σύµφωνα µε το διεθνές 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008, για το σύνολο των υπηρεσιών του, αλλά και 
µε πιστοποίηση TEMOS για την «Ποιότητα στη Διεθνή Φροντίδα».

   Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης» ορίστηκε από τον Γ. Αποστολόπουλο ο Καρδιοχειρουργός 
Βασίλειος Χαλβατζούλης, πρώην Επιµελητής Α' του Νοσοκοµείου «Γ. 
Παπανικολάου» και µετέπειτα βασικός συνεργάτης της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Γενική Κλινική» Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος τέθηκε, 
επίσης, επικεφαλής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, αποτελούµενης από τους 
Καρδιοχειρουργούς Στέλιο Παπασταύρου, Ανδρέα Μαλακούδη και Βασίλη Βύζα, 
ενώ συνεργάτης Αναισθησιολόγος υπήρξε ο Αθανάσιος Καλαντζής. Η έναρξη 
Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας της εν λόγω οµάδας τοποθετείται στο 
2000,αλλα, ωστόσο, οι πρώτες εγχειρήσεις καρδιάς πραγµατοποιήθηκαν στο 
ίδρυµα από την οµάδα του Καθηγητή Παναγιώτη Σπανού, ο οποίος 
µετακινούµενος στις αρχές του 2000 από το Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς» 
Θεσσαλονίκης, συνεργάστηκε µε τον Οµιλο του  Γεώργιου Αποστολόπουλου, 
συνεπικουρούµενος από τους Απόστολο Μπίσµπο και Δηµήτριο Σµυρλή. 

   Το 2002, ένας από τους πρωταγωνιστές στην Ιστορία της Ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής, ο Καθηγητής Παναγιώτης Σπύρου, υπέγραψε συµβόλαιο 
συνεργασίας µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης», 
εγκαταλείποντας το Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική» Θεσσαλονίκης, 
συγκροτώντας οµάδα µε τους Δηµήτριο Φιλίππου, Αθανάσιο Οικονοµίδη και 
Γεώργιο Τσώνη. Η έλευση του Καθηγητή Π. Σπύρου συνέπεσε µε την 
αποχώρηση του Καθηγητή Π. Σπανού για το Νοσηλευτήριο «Κυανούς Σταυρός». 
Ωστόσο, ο έως τότε συνεργάτης του Απόστολος Μπίσµπος διατήρησε τη 
συνεργασία του µε το ίδρυµα, δηµιουργώντας ανεξάρτητη οµάδα. Λίγα χρόνια 
αργότερα, το 2010,  ο Καθηγητής Π. Σπανός επέστρεψε εκ νέου, ενώ υπήρξε η 
ταυτόχρονη αποχώρηση του Α. Μπίσµπου για το Νοσηλευτήριο «Euromedica-
Κυανούς Σταυρός». 

   Κατά καιρούς, µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης» συνεργάστηκαν και άλλες χειρουργικές οµάδες, όπως του Καθ. 
Κυριάκου Ράµµου  για µία εξαετία και Εµµανουήλ Διαρµισάκη για µία πενταετία. 
Επίσης, οι συνεργάτες αρχαιότερων πρωταγωνιστών της Ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής δηµιούργησαν δικές τους ανεξάρτητες οµάδες υπό τους 
Δηµήτριο Φιλίππου, Αθανάσιο Οικονοµίδη και Ανδρέα Μαλακούδη. Παράλληλα, 
στο Ίδρυµα εντάχθηκαν και νέοι συνεργάτες όπως ο Ευάγγελος Σιβιτανίδης που 
επέστρεψε από την Γερµανία το 2001 συνεργαζόµενος µε τον Ευστάθιο 
Αµπατζίδη και ο Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος επιστρέφοντας από την  Αγγλία το 
2010, εγκαινίασε τη συνεργασία του µε τον όµιλο. Το 2012 στο «Διαβαλκανικό» 
Θεσσαλονίκης µετακινήθηκε για λίγους µήνες και η οµάδα του Γ. Κρασσόπουλου, 
που έως τότε δραστηριοποιούνταν στον «Αγιο Λουκά» Θεσσαλονίκης. Στη 
συνέχεια, ο επικεφαλής της οµάδας απεχώρησε για το Ηνωµένο Βασίλειο.  Άξια 
αναφοράς είναι και η αποχώρηση του Β. Χαλβατζούλη, το 2011, ο οποίος 
υπήρξε βασικός συνεργάτης επί σειρά ετών. 

   Οι οµάδες που συνεργάζονται στο τέλος του 2013 µε το Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης» είναι οι ακόλουθες: 
Η οµάδα  του Δηµητρίου Φιλίππου µε συνεργάτη τον Aλµπέρτο Ντάγιερ, που 
πέραν των καρδιοχειρουργικών περιστατικών, ηγείται του Θωρακοχειρουργικού 
Τµήµατος του Ιδρύµατος εφαρµόζοντας όλες τις σύγχρονες τεχνικές της 
χειρουργικής θώρακος µε ιδιαίτερη επιτυχία.

   Η οµάδα  του Ευάγγελου Σιβιτανίδη µε συνεργάτες τον Στάθη Αµπατζίδη και 
Γεώργιο Καλκάνη.
   Η οµάδα του Ανδρέα Μαλακούδη µε συνεργάτη τον Δηµήτριο Παλιούρα και 
Γεώργιο Τσώνη.
   Η οµάδα του Χρήστου Αλεξίου µε συνεργάτη τον  Γεώργιο Τσώνη και  
Σωτήριο Τσοµκόπουλο.

   Καρδιοαναισθησιολόγοι του «Διαβαλκανικού» Θεσσαλονίκης υπήρξαν οι  
Αθανάσιος Γραµµένος, Ιωάννης Κολεονίδης, Αικατερίνη Καράογλου, Γεώργιος 
Μηναδάκης και Όµηρος Χαλκίδης,  ενώ τεχνικοί εξωσωµατικής κυκλοφορίας οι 
Νάνσυ Τσοπανοπούλου, Βάσω Καλαϊτζή, Κωνσταντίνος Τσορτουκτσίδης και Νίκη 
Οικονόµου. Καρδιολόγοι του Ιδρύµατος Λάµπρος Καραγκούνης, Στάθης 
Ιωαννίδης, Χορµούζιος Αραµπατζής, Δηµήτριος Πετούσης, Ιωάννης 
Αθανασιάδης,  Δέσποινα Παρχαρίδου, Δηµήτρης Ζιούτας, Απόστολος Τζίνας και 
Γιώργος Γιαννακούλας. 

  Στο τέλος του 2013 η οµάδα του Χρ. Αλεξίου µετακινήθηκε στην «Γενική 
Κλινική» Θεσσαλονίκης.

Καθ. Παναγιώτης Σπανός
Άνοιξε την αυλαία

της λειτουργίας του ΚΡΧ Κέντρου.
 Συνεργάτης τις περιόδους 

2000 - 2002 και 2010 - 2011

Καθ. Παν. Σπύρου.
Συνεργάτης 2002 - 2008

Απ. Μπίσµπος.
Συνεργάτης 2000 - 2010

Γεώργιος
Κρασσόπουλος.

Συνεργάτης 
2012 - 2013

Χρήστος
Αλεξίου.

Συνεργάτης 
2010 - 2013

Ο αείµνηστος
Καθ. Κυριάκος

Ράµµος.
Συνεργάτης 

2001 - 2007
Γ. Αποστολόπουλος

Ευάγγελος Σιβιτανίδης
2003 - σήµερα

Ανδρέας Μαλακούδης
2002 - σήµερα

Δηµήτριος Φιλίππου.
2002 - σήµερα

Σηµερινοί Διευθυντές
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Φιλίππου
Δηµήτριος

Ο Δ. Φιλίππου 
στο 1ο Συνέδριο της ΕΑΒ

στην Παλαιά Βουλή το 2004
Ο Δ. Φιλίππου µε την Ε. Πράπα

και τους Κ. Μακρυγιαννάκη και Α. Ντάγιερ

Διευθυντής Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής  
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο» 
Θεσσαλονίκης

   «Οι µόνοι άνθρωποι που υπάρχουν για µένα είναι οι τρελοί, 
αυτοί που τρελαίνονται να ζήσουν, τρελαίνονται να µιλήσουν, 
τρελαίνονται να σωθούν, που ποθούν τα πάντα ταυτόχρονα, αυτοί 
που ποτέ δε χασµουριούνται ή λένε έστω και µια κοινοτοπία, αλλά 
που καίγονται σαν τα µυθικά κίτρινα ρωµαϊκά κεριά, που σκάνε 
σαν πυροτεχνήµατα ανάµεσα στα αστέρια κι από µέσα τους 
ξεπηδά το µπλε φως της καρδιάς τους, κι όσοι τους βλέπουν 
κάνουν: Αααα!!!! µε θαυµασµό»… Μεταπολεµική Αµερική του '50, 
ένας άνδρας, ένα όραµα, ένα αριστούργηµα. «Στο δρόµο» του 
Τζακ Κέρουακ, το νόηµα της ανθρώπινης ύπαρξης επαναπροσδιο-
ρίζεται. Κάθε στερεότυπο εξαϋλώνεται, κάθε ψευδαίσθηση 
διαλύεται, κάθε κοµφορµισµός απορρίπτεται, η ελευθεριότητα και 
ο αυθορµητισµός εξυµνούνται, η πνευµατικότητα και η δηµιουργία 
καθιερώνονται ως τρόπος ζωής. Ένα νέο κίνηµα γεννιέται. Η Beat 
Generation, µια επανάσταση που πρεσβεύει σπουδαία µυαλά 
µπορούν να ανθίσουν ακόµη και ανάµεσα στις πέτρες… 

   Χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά, η µεταπολεµική Ελλάδα µοιάζει µε 
ένα άγονο «πέτρινο» κλοιό. Οι επαναστάσεις φαντάζουν µακρινές 
και έννοιες όπως η πνευµατικότητα και η δηµιουργία ξεθωριάζουν 
υπό το πρίσµα του αγώνα για καθηµερινή επιβίωση. Ακόµη και 
µέσα σε αυτό το περιβάλλον, υπάρχουν άνθρωποι που 
τρελαίνονται για να ζήσουν, τρελαίνονται να µιλήσουν, 
τρελαίνονται να σωθούν, που ποθούν τα πάντα ταυτόχρονα. 
Υπάρχουν άνθρωποι έτοιµοι να γράψουν το δικό τους 
αριστούργηµα, να βρεθούν «Στο δρόµο». «Γεννήθηκα στη Ν. Ζίχνη 
Σερρών, σε ένα τόπο που ο αγώνας για επιβίωση ήταν σκληρός και 
καθηµερινός… Μεγάλωσα σε µια φτωχή αγροτική οικογένεια και 
βίωσα εκ των έσω –και από πολύ µικρή ηλικία- τις δυσκολίες της 
εποχής… Το περιβάλλον ήταν «εχθρικό» για εκείνους που 
ονειρεύονταν µια άλλη ζωή, αλλά προσωπικά, για κάποιο λόγο, δεν 
έπαψα ποτέ να ονειρεύοµαι… Αποφοιτώντας από το Γυµνάσιο Ν. 
Ζίχνης, το 1969, εισήχθη στην Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης, µε 
την πεποίθηση ότι µπορώ να αλλάξω τη µοίρα µου και να ζήσω 
όπως εγώ ήθελα…».

Ο Δ. Φιλίππου στο Πανελλήνιο Συνέδριο 
της ΕΕΧΘΚΑ στη Θεσσαλονίκη το 2012

Ο Δ. Φιλίππου 
στα χρόνια

της ειδίκευσής του
στη Θωρακοχειρουργική.

(ΚΝΘΒΕ - 1984)
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Ο Δ. Φιλίππου 
µε τον στενό του φίλο 

Σ. Πράπα

    Έξι χρόνια αργότερα, ο Δηµήτρης Φιλίππου είναι πια πτυχιούχος 
Γιατρός. Με την ολοκλήρωση των στρατιωτικών του 
υποχρεώσεων και της θητείας στην Υπηρεσία Υπαίθρου, το 1979, 
εντάσσεται ως ειδικευόµενος στη Χειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, υπό τη Διεύθυνση του 
Καθηγητή Σ. Σκαµνάκη. «Στη Χειρουργική διέκρινα τη δυνατότητα 
να δηµιουργήσω… Να αφήσω το αποτύπωµά µου στον κόσµο… 
Δεν αντιµετώπισα ποτέ την Ιατρική σαν επάγγελµα… Η Ιατρική και 
δη η Χειρουργική είναι µορφή τέχνης… Έχει τη δύναµη να κινεί 
επαναστάσεις –να αλλάζει τον κόσµο…».   

   Αυτό θα πει Beat, έγραφε ο Κέρουακ. Ζήστε τη ζωή σας; Όχι, 
αγαπήστε τη ζωή σας. Όταν θα 'ρθουν να σε πετροβολήσουν, δεν 
θα 'χεις τουλάχιστον γυάλινο σπίτι, θα 'χεις µονάχα το γυάλινο 
κορµί σου. Στο δικό του δρόµο, ο Δ. Φιλίππου κάνει την προτροπή 
του συγγραφέα, σηµαία. Δεν ζει απλά. Αγαπά τη ζωή του. Αγαπά 
την Καρδιοχειρουργική που γίνεται κοµµάτι της ζωής του. 
«Τον Αύγουστο του 1982, ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στην 
Θωρακοχειρουργική, στην αντίστοιχη κλινική του Νοσοκοµείου 
«Γ. Παπανικολάου», υπό τη διεύθυνση του Αθανάσιου Οικονοµό-
πουλου… Δίπλα σε αυτό τον σπουδαίο Χειρουργό, η αγάπη µου για 
την Καρδιοχειρουργική θέριεψε –έγινε πάθος και ανάγκη… Ήταν η 
εποχή που ο Παναγιώτης Σπύρου εγκαινίαζε τη λειτουργία του 
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Βορείου Ελλάδας… Εντάχθηκα στην 
κλινική του, το 1984, ως ειδικευόµενος Καρδιοχειρουργός… Το 
1986, λαµβάνοντας τίτλο ειδικότητας, ήµουν ο πρώτος Έλληνας 
Καρδιο-Θωρακοχειρουργός, εκπαιδευµένος εξ ολοκλήρου στην 
Ελλάδα, από Έλληνες δασκάλους…». Την ίδια χρονιά, αναλαµβάνει 
θέση Επιµελητή Β' στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου», όπου και παραµένει έως τον 
Απρίλιο του 1998, µε µια µικρή διακοπή την περίοδο 1992-1993, 
όταν και δοκιµάζει τις αντοχές και δυνατότητές του, παρακολου-
θώντας ένα µετεκπαιδευτικό πρωτόκολλο στο Νοσοκοµείο 
«Freeman Hospital» του Newcastle της Μεγάλης Βρετανίας. 
«Επρόκειτο για δώδεκα υπέροχα χρόνια… Οι πρωτιές που πετύχαµε 
σε πανελλήνιο επίπεδο, ο αριθµός των χειρουργείων που 
πραγµατοποιούσαµε, η αποκτηθείσα εµπειρία στις µεταµοσχεύσεις, 
αλλά και στις Θωρακοχειρουργικές επεµβάσεις… Μια διαρκής 
πρόκληση και πρόσκληση να γίνεσαι κάθε µέρα καλύτερος 
Χειρουργός…». 

   Η Ελλάδα έχει πια αλλάξει. Ο «πέτρινος» κλοιός έχει 
αντικατασταθεί από ένα εύφορο τοπίο, έτοιµο να φιλοξενήσει 
σπουδαία πνεύµατα. Άλλωστε εκείνος είχε καταφέρει να ανθίσει 
ήδη, ακόµη και µέσα στις πέτρες. Τώρα, ήρθε η στιγµή να σκάσει 
σαν πυροτεχνήµατα ανάµεσα στα αστέρια κι από µέσα του να 
ξεπηδήσει το µπλε φως της καρδιάς του. «Το 1998, πήρα την 
απόφαση να εργαστώ αυτόνοµα στον ιδιωτικό τοµέα… Ανέλαβα 
θέση Διευθυντή Καρδιοχειρουργικής στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό 
Διαβαλκανικό Κέντρο», την οποία και διατηρώ µέχρι σήµερα… 
Έζησα µια ζωή γεµάτη… Επιτυχίες, αποθέωση, την 
Καρδιοχειρουργική ως ειδικότητα στην άνθησή της… Καθώς οδεύω 
για την τελική ευθεία, δεν αρέσκοµαι σε µηδενιστικές προσεγγίσεις 
του τύπου –η Καρδιοχειρουργική ειδικότητα έχει τελειώσει… Μισές 
αλήθειες και άλλες τόσες σκοπιµότητες… Η ειδικότητά µας µοιάζει 
µε ένα παιδί που ενηλικιώθηκε και αναζητά τις ισορροπίες του… 
Όταν βρεθούν στο δρόµο, αυτές οι ηγετικές προσωπικότητες που 
επέτυχαν τις αλµατώδεις προόδους της επιστήµης µας, τότε θα 
ξαναβιώσουµε νέα θαύµατα…».     

   Η ανωνυµία στον κόσµο των ανθρώπων αξίζει περισσότερο απ' 
τη φήµη στον ουρανό, γιατί τι είναι ο ουρανός –αναρωτιόνταν ο 
Τ. Κέρουακ; Τι είναι η γη; Ιδέες του κεφαλιού. Το δικό του ταξίδι 
αναζήτησης, ο Δ. Φιλίππου δεν το έχει ολοκληρώσει ακόµη. Ο 
ίδιος βρίσκεται ακόµη «Στο δρόµο», γράφοντας τις δικές του 
ιδέες, απολαµβάνοντας τα δικά του βιώµατα, ζώντας τη δική του 
προσωπική αέναη επανάσταση, σαν σύγχρονος Beatnik. Κάπου 
ανάµεσα σε χειρουργεία καρδιάς, αγώνες ποδοσφαίρου, βραδιές 
µε παρέες φίλων και µια υπόκωφη ρεµπέτικη µελωδία να τον 
ακολουθεί, ζει την επωνυµία ως ανώνυµος και την υστεροφηµία 
ως πνευµατικός άνθρωπος. Γιατί γνωρίζει πως εκεί, στο τέλος της 
διαδροµής, να τον αναµένει ένα επιφώνηµα θαυµασµού.  

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 
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Φιλίππου
Δηµήτριος

Ο Δ. Φιλίππου 
στο 1ο Συνέδριο της ΕΑΒ

στην Παλαιά Βουλή το 2004
Ο Δ. Φιλίππου µε την Ε. Πράπα

και τους Κ. Μακρυγιαννάκη και Α. Ντάγιερ

Διευθυντής Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής  
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο» 
Θεσσαλονίκης

   «Οι µόνοι άνθρωποι που υπάρχουν για µένα είναι οι τρελοί, 
αυτοί που τρελαίνονται να ζήσουν, τρελαίνονται να µιλήσουν, 
τρελαίνονται να σωθούν, που ποθούν τα πάντα ταυτόχρονα, αυτοί 
που ποτέ δε χασµουριούνται ή λένε έστω και µια κοινοτοπία, αλλά 
που καίγονται σαν τα µυθικά κίτρινα ρωµαϊκά κεριά, που σκάνε 
σαν πυροτεχνήµατα ανάµεσα στα αστέρια κι από µέσα τους 
ξεπηδά το µπλε φως της καρδιάς τους, κι όσοι τους βλέπουν 
κάνουν: Αααα!!!! µε θαυµασµό»… Μεταπολεµική Αµερική του '50, 
ένας άνδρας, ένα όραµα, ένα αριστούργηµα. «Στο δρόµο» του 
Τζακ Κέρουακ, το νόηµα της ανθρώπινης ύπαρξης επαναπροσδιο-
ρίζεται. Κάθε στερεότυπο εξαϋλώνεται, κάθε ψευδαίσθηση 
διαλύεται, κάθε κοµφορµισµός απορρίπτεται, η ελευθεριότητα και 
ο αυθορµητισµός εξυµνούνται, η πνευµατικότητα και η δηµιουργία 
καθιερώνονται ως τρόπος ζωής. Ένα νέο κίνηµα γεννιέται. Η Beat 
Generation, µια επανάσταση που πρεσβεύει σπουδαία µυαλά 
µπορούν να ανθίσουν ακόµη και ανάµεσα στις πέτρες… 

   Χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά, η µεταπολεµική Ελλάδα µοιάζει µε 
ένα άγονο «πέτρινο» κλοιό. Οι επαναστάσεις φαντάζουν µακρινές 
και έννοιες όπως η πνευµατικότητα και η δηµιουργία ξεθωριάζουν 
υπό το πρίσµα του αγώνα για καθηµερινή επιβίωση. Ακόµη και 
µέσα σε αυτό το περιβάλλον, υπάρχουν άνθρωποι που 
τρελαίνονται για να ζήσουν, τρελαίνονται να µιλήσουν, 
τρελαίνονται να σωθούν, που ποθούν τα πάντα ταυτόχρονα. 
Υπάρχουν άνθρωποι έτοιµοι να γράψουν το δικό τους 
αριστούργηµα, να βρεθούν «Στο δρόµο». «Γεννήθηκα στη Ν. Ζίχνη 
Σερρών, σε ένα τόπο που ο αγώνας για επιβίωση ήταν σκληρός και 
καθηµερινός… Μεγάλωσα σε µια φτωχή αγροτική οικογένεια και 
βίωσα εκ των έσω –και από πολύ µικρή ηλικία- τις δυσκολίες της 
εποχής… Το περιβάλλον ήταν «εχθρικό» για εκείνους που 
ονειρεύονταν µια άλλη ζωή, αλλά προσωπικά, για κάποιο λόγο, δεν 
έπαψα ποτέ να ονειρεύοµαι… Αποφοιτώντας από το Γυµνάσιο Ν. 
Ζίχνης, το 1969, εισήχθη στην Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης, µε 
την πεποίθηση ότι µπορώ να αλλάξω τη µοίρα µου και να ζήσω 
όπως εγώ ήθελα…».

Ο Δ. Φιλίππου στο Πανελλήνιο Συνέδριο 
της ΕΕΧΘΚΑ στη Θεσσαλονίκη το 2012

Ο Δ. Φιλίππου 
στα χρόνια

της ειδίκευσής του
στη Θωρακοχειρουργική.

(ΚΝΘΒΕ - 1984)
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Ο Δ. Φιλίππου 
µε τον στενό του φίλο 

Σ. Πράπα

    Έξι χρόνια αργότερα, ο Δηµήτρης Φιλίππου είναι πια πτυχιούχος 
Γιατρός. Με την ολοκλήρωση των στρατιωτικών του 
υποχρεώσεων και της θητείας στην Υπηρεσία Υπαίθρου, το 1979, 
εντάσσεται ως ειδικευόµενος στη Χειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, υπό τη Διεύθυνση του 
Καθηγητή Σ. Σκαµνάκη. «Στη Χειρουργική διέκρινα τη δυνατότητα 
να δηµιουργήσω… Να αφήσω το αποτύπωµά µου στον κόσµο… 
Δεν αντιµετώπισα ποτέ την Ιατρική σαν επάγγελµα… Η Ιατρική και 
δη η Χειρουργική είναι µορφή τέχνης… Έχει τη δύναµη να κινεί 
επαναστάσεις –να αλλάζει τον κόσµο…».   

   Αυτό θα πει Beat, έγραφε ο Κέρουακ. Ζήστε τη ζωή σας; Όχι, 
αγαπήστε τη ζωή σας. Όταν θα 'ρθουν να σε πετροβολήσουν, δεν 
θα 'χεις τουλάχιστον γυάλινο σπίτι, θα 'χεις µονάχα το γυάλινο 
κορµί σου. Στο δικό του δρόµο, ο Δ. Φιλίππου κάνει την προτροπή 
του συγγραφέα, σηµαία. Δεν ζει απλά. Αγαπά τη ζωή του. Αγαπά 
την Καρδιοχειρουργική που γίνεται κοµµάτι της ζωής του. 
«Τον Αύγουστο του 1982, ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στην 
Θωρακοχειρουργική, στην αντίστοιχη κλινική του Νοσοκοµείου 
«Γ. Παπανικολάου», υπό τη διεύθυνση του Αθανάσιου Οικονοµό-
πουλου… Δίπλα σε αυτό τον σπουδαίο Χειρουργό, η αγάπη µου για 
την Καρδιοχειρουργική θέριεψε –έγινε πάθος και ανάγκη… Ήταν η 
εποχή που ο Παναγιώτης Σπύρου εγκαινίαζε τη λειτουργία του 
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Βορείου Ελλάδας… Εντάχθηκα στην 
κλινική του, το 1984, ως ειδικευόµενος Καρδιοχειρουργός… Το 
1986, λαµβάνοντας τίτλο ειδικότητας, ήµουν ο πρώτος Έλληνας 
Καρδιο-Θωρακοχειρουργός, εκπαιδευµένος εξ ολοκλήρου στην 
Ελλάδα, από Έλληνες δασκάλους…». Την ίδια χρονιά, αναλαµβάνει 
θέση Επιµελητή Β' στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου», όπου και παραµένει έως τον 
Απρίλιο του 1998, µε µια µικρή διακοπή την περίοδο 1992-1993, 
όταν και δοκιµάζει τις αντοχές και δυνατότητές του, παρακολου-
θώντας ένα µετεκπαιδευτικό πρωτόκολλο στο Νοσοκοµείο 
«Freeman Hospital» του Newcastle της Μεγάλης Βρετανίας. 
«Επρόκειτο για δώδεκα υπέροχα χρόνια… Οι πρωτιές που πετύχαµε 
σε πανελλήνιο επίπεδο, ο αριθµός των χειρουργείων που 
πραγµατοποιούσαµε, η αποκτηθείσα εµπειρία στις µεταµοσχεύσεις, 
αλλά και στις Θωρακοχειρουργικές επεµβάσεις… Μια διαρκής 
πρόκληση και πρόσκληση να γίνεσαι κάθε µέρα καλύτερος 
Χειρουργός…». 

   Η Ελλάδα έχει πια αλλάξει. Ο «πέτρινος» κλοιός έχει 
αντικατασταθεί από ένα εύφορο τοπίο, έτοιµο να φιλοξενήσει 
σπουδαία πνεύµατα. Άλλωστε εκείνος είχε καταφέρει να ανθίσει 
ήδη, ακόµη και µέσα στις πέτρες. Τώρα, ήρθε η στιγµή να σκάσει 
σαν πυροτεχνήµατα ανάµεσα στα αστέρια κι από µέσα του να 
ξεπηδήσει το µπλε φως της καρδιάς του. «Το 1998, πήρα την 
απόφαση να εργαστώ αυτόνοµα στον ιδιωτικό τοµέα… Ανέλαβα 
θέση Διευθυντή Καρδιοχειρουργικής στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό 
Διαβαλκανικό Κέντρο», την οποία και διατηρώ µέχρι σήµερα… 
Έζησα µια ζωή γεµάτη… Επιτυχίες, αποθέωση, την 
Καρδιοχειρουργική ως ειδικότητα στην άνθησή της… Καθώς οδεύω 
για την τελική ευθεία, δεν αρέσκοµαι σε µηδενιστικές προσεγγίσεις 
του τύπου –η Καρδιοχειρουργική ειδικότητα έχει τελειώσει… Μισές 
αλήθειες και άλλες τόσες σκοπιµότητες… Η ειδικότητά µας µοιάζει 
µε ένα παιδί που ενηλικιώθηκε και αναζητά τις ισορροπίες του… 
Όταν βρεθούν στο δρόµο, αυτές οι ηγετικές προσωπικότητες που 
επέτυχαν τις αλµατώδεις προόδους της επιστήµης µας, τότε θα 
ξαναβιώσουµε νέα θαύµατα…».     

   Η ανωνυµία στον κόσµο των ανθρώπων αξίζει περισσότερο απ' 
τη φήµη στον ουρανό, γιατί τι είναι ο ουρανός –αναρωτιόνταν ο 
Τ. Κέρουακ; Τι είναι η γη; Ιδέες του κεφαλιού. Το δικό του ταξίδι 
αναζήτησης, ο Δ. Φιλίππου δεν το έχει ολοκληρώσει ακόµη. Ο 
ίδιος βρίσκεται ακόµη «Στο δρόµο», γράφοντας τις δικές του 
ιδέες, απολαµβάνοντας τα δικά του βιώµατα, ζώντας τη δική του 
προσωπική αέναη επανάσταση, σαν σύγχρονος Beatnik. Κάπου 
ανάµεσα σε χειρουργεία καρδιάς, αγώνες ποδοσφαίρου, βραδιές 
µε παρέες φίλων και µια υπόκωφη ρεµπέτικη µελωδία να τον 
ακολουθεί, ζει την επωνυµία ως ανώνυµος και την υστεροφηµία 
ως πνευµατικός άνθρωπος. Γιατί γνωρίζει πως εκεί, στο τέλος της 
διαδροµής, να τον αναµένει ένα επιφώνηµα θαυµασµού.  

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 
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Μαλακούδης
Ανδρέας 

Ο Ανδρέας Μαλακούδης µε την οµάδα του

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο» 

   «Στα χρόνια που µεγάλωσα και ανδρώθηκα, το όνειρο και ο 
αγώνας για έναν καλύτερο κόσµο, ήταν διάχυτα σε κάθε έκφανση 
της ζωής µας… Πιστεύαµε στη δύναµη που έχουµε να αλλάξουµε τα 
πράγµατα, αποποιούµασταν τους συµβιβασµούς και τα κατεστηµένα, 
θέλαµε έναν κόσµο πιο καθαρό και ανθρώπινο… Επηρεασµένος από 
όλο αυτό το κλίµα και από την πεποίθηση ότι θα µπορούσα να 
συνεισφέρω σε αυτή την αλλαγή, επέλεξα να γίνω γιατρός...»     

   «Ένα χρόνο πριν ολοκληρώσω τις σπουδές µου στην Ιατρική 
Σχολή της Θεσσαλονίκης, ο πατέρας µου υπέστη έµφραγµα του 
µυοκαρδίου –ήταν µόλις 41 έτους- και µετέβη στο Λονδίνο για να 
χειρουργηθεί... Το γεγονός αυτό καθόρισε και την εξέλιξή µου, αφού 
αµέσως πήρα την απόφαση να γίνω Καρδιοχειρουργός… Είχα την 
τύχη να κάνω την ειδίκευσή µου, τόσο στη Γενική Χειρουργική, όσο 
και στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» της 
Θεσσαλονίκης, δίπλα σε σπουδαίους Καθηγητές και συνεργάτες 
αυτών… Εκεί, γνώρισα και τον άνθρωπο που µε επηρέασε 
περισσότερο από όλους στην καριέρα µου –τόσο σε επαγγελµατικό 
επίπεδο όσο και ως προσωπικότητα- και µε τον οποίο 
συνεργάστηκα µετέπειτα, τον Γεώργιο Μπουγιούκα…»     

   «Εργάστηκα για ένα χρόνο στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ», σε ένα ερευνητικό πρωτόκολλο, πριν κάνω 
το βήµα, ακολουθώντας τον Γ. Μπουγιούκα να εργαστώ στον 
ιδιωτικό τοµέα… Δούλεψα µαζί του στο Νοσηλευτήριο «Άγιος 
Λουκάς», αρχικά ως βοηθός, και παρέµεινα παρά την αποχώρησή 
του, έως το 1999, ως αυτόνοµος Χειρουργός πια… Το 1999, 
ενόψει της δηµιουργίας Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Λάρισας υπό τον Καθηγητή 
Παναγιώτη Σπύρου, αποφάσισα να καταθέσω τα χαρτιά µου για την 
ανάληψη θέσης Επιµελητή Α'… Κινούµενος καθαρά από ροµαντικά 
κίνητρα –αυτά που στοίχειωσαν την πρώτη νιότη-, θεώρησα πως 
ήταν η κατάλληλη στιγµή για να προσφέρω στους πολίτες µιας 
περιοχής που τόσα χρόνια στερούνταν Καρδιοχειρουργικής 
περίθαλψης…» Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 
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Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 1960
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1979 - 1984
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική και Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ»,1985 - 1992
Στρατιωτική θητεία, 1992 - 1993
Καρδιοχειρουργός, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ»,1993 - 1994
Υπηρεσία Υπαίθρου, Νοσοκοµείο Βέροιας, 1994 - 1995
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Άγιος Λουκάς», «ΑΧΕΠΑ»,1995 - 1999
Επιµελητής Α', Π.Γ.Ν. Λάρισας, 1999 - 2001
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Άγιος Λουκάς», 1995 - 1999
Επιµελητής Α', Π.Γ.Ν. Λάρισας, 1999 - 2001
Συνεργάτης - Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, 
Νοσ. «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο», 2001 - σήµερα

   «Άφησα, λοιπόν, τον ιδιωτικό τοµέα, που –δεν το κρύβω- ήταν 
αρκετά κερδοφόρος για µένα, για να υπηρετήσω τις Ιατρικές, 
Ιπποκρατικές αξίες… Δυστυχώς, απογοητεύτηκα, καθώς το σύστηµα 
δεν επέτρεψε τότε να λειτουργήσουµε όπως θέλαµε, δεν µας 
παρείχε ούτε τα απαραίτητα για µια υποτυπώδη λειτουργία… Έτσι, 
δήλωσα την παραίτησή µου, σχεδόν ενάµιση χρόνο αργότερα, και 
επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία µου µε 
το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο», η οποία 
συνεχίζεται µέχρι και σήµερα, έχοντας πια αναλάβει θέση 
Διευθυντή…»  

   «Καταγράφοντας συνολικά τριάντα ολόκληρα χρόνια εµπειρίας και 
προσφοράς στην Ελληνική Καρδιοχειρουργική, ακόµη και τώρα, 
νιώθω διαρκώς την υποχρέωση να εξελίσσοµαι, να µαθαίνω νέες 
υποσχόµενες τεχνικές, να βελτιώνοµαι σε κάθε τοµέα… Δεν 
επαναπαύτηκα ποτέ στις όποιες «δάφνες» θα µπορούσε να πει 
κανείς ότι κέρδισα σε αυτή την µακροχρόνια πορεία, δεν υποτίµησα 
ποτέ την αξία της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης… Η 
επιστήµη εξελίσσεται και µαζί της οφείλουµε να εξελισσόµαστε κι 
εµείς… Ωστόσο, µπορώ να δηλώσω µε σιγουριά, πως ποτέ µου δεν 
επιδίωξα µια Ακαδηµαϊκή καριέρα… Ίσως το γεγονός ότι βρέθηκα σε 
µια Πανεπιστηµιακή κλινική κατά την ειδίκευσή µου, ίσως τα 
προβλήµατα που κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε στο νοσοκοµείο 
της Λάρισας, λειτούργησαν αποτρεπτικά… Δεν µετανιώνω για την 
απόφασή µου να ακολουθήσω µια αυτόνοµη πορεία στον ιδιωτικό 
τοµέα… Αν και όλοι οι Καρδιοχειρουργοί της γενιάς µου, θα ήθελαν 
να διαθέτουν ένα καλύτερο Ακαδηµαϊκό προφίλ, προτιµώ να 
κρίνοµαι στην καθηµερινότητά µου, από τους ασθενείς µου και όχι 
να αποτελώ µέρος ενός συστήµατος…» 

   «Αυτό που ονειρεύοµαι για το µέλλον της Ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής είναι να µπορώ να χειρουργώ, χωρίς ο 
ασθενής να χρειαστεί να πληρώνει… Το ξέρω ότι είναι ροµαντικό, 
ίσως ουτοπικό, αλλά θα µπορούσε η πολιτεία να έχει µεριµνήσει για 
αυτό… Με πληγώνει το γεγονός, ειδικά στις µέρες της κρίσης που 
βιώνουµε, ότι καλούµαι να διώξω ανασφάλιστους ασθενείς, γιατί το 
ιδιωτικό ίδρυµα δεν µπορεί να τους καλύψει –φαντάζοµαι και το 
δηµόσιο στις µέρες µας… Σε αυτό βέβαια, συνηγορούν και άλλοι 
παράγοντες, τους οποίους φροντίζουµε να αποκρύπτουµε… Όταν 
τελείωσα την ειδίκευσή µου, το 1993, στην Ελλάδα 
δραστηριοποιούνταν µόλις 28 Καρδιοχειρουργοί… Σήµερα, είµαστε 
τόσοι πολλοί, που η χώρα δεν µας χρειάζεται… Αυτή η 
υπερπληθώρα δηµιουργεί τραγικά προβλήµατα, τα οποία αν δεν 
αντιµετωπίσουµε, κάποια στιγµή θα µας πνίξουν… Ελπίζω κι εύχοµαι 
να βρεθεί κάποιος που θα προχωρήσει σε δραστικές λύσεις για να 
αλλάξει το τοπίο και να κινηθούµε σε ένα υγιές µέλλον…» 

   «Το µεγαλύτερο ευχαριστώ που οφείλω να πω 
ανήκει στην οικογένειά µου… Στη σύζυγό µου, 
πρωτίστως, που στάθηκε δίπλα µου, αλλά και στα 
δυο παιδιά µου, που κατανόησαν τις δυσκολίες 
και τα άγχη της δουλειάς του πατέρα τους -ο γιος 
µου επέλεξε µια τελείως διαφορετική καριέρα, 
ενώ η κόρη µου επέµενε να σπουδάσει Ιατρική 
και είναι σήµερα τελειόφοιτη στο εξωτερικό… Το 
δεύτερο µεγάλο ευχαριστώ, σε προσωπικό 
επίπεδο, ανήκει στη φωτογραφία… Όταν 
φωτογραφίζω, γίνοµαι εκείνος ο έφηβος που 
ήθελε να αλλάξει τον κόσµο… Όσο µπόρεσα να 
τον αλλάξω µε τη δουλειά µου, το έκανα… Με τις 
φωτογραφίες µου, τον κάνω να µοιάζει πιο 
καθαρός, πιο ανθρώπινος…»
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Μαλακούδης
Ανδρέας 

Ο Ανδρέας Μαλακούδης µε την οµάδα του

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο» 

   «Στα χρόνια που µεγάλωσα και ανδρώθηκα, το όνειρο και ο 
αγώνας για έναν καλύτερο κόσµο, ήταν διάχυτα σε κάθε έκφανση 
της ζωής µας… Πιστεύαµε στη δύναµη που έχουµε να αλλάξουµε τα 
πράγµατα, αποποιούµασταν τους συµβιβασµούς και τα κατεστηµένα, 
θέλαµε έναν κόσµο πιο καθαρό και ανθρώπινο… Επηρεασµένος από 
όλο αυτό το κλίµα και από την πεποίθηση ότι θα µπορούσα να 
συνεισφέρω σε αυτή την αλλαγή, επέλεξα να γίνω γιατρός...»     

   «Ένα χρόνο πριν ολοκληρώσω τις σπουδές µου στην Ιατρική 
Σχολή της Θεσσαλονίκης, ο πατέρας µου υπέστη έµφραγµα του 
µυοκαρδίου –ήταν µόλις 41 έτους- και µετέβη στο Λονδίνο για να 
χειρουργηθεί... Το γεγονός αυτό καθόρισε και την εξέλιξή µου, αφού 
αµέσως πήρα την απόφαση να γίνω Καρδιοχειρουργός… Είχα την 
τύχη να κάνω την ειδίκευσή µου, τόσο στη Γενική Χειρουργική, όσο 
και στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» της 
Θεσσαλονίκης, δίπλα σε σπουδαίους Καθηγητές και συνεργάτες 
αυτών… Εκεί, γνώρισα και τον άνθρωπο που µε επηρέασε 
περισσότερο από όλους στην καριέρα µου –τόσο σε επαγγελµατικό 
επίπεδο όσο και ως προσωπικότητα- και µε τον οποίο 
συνεργάστηκα µετέπειτα, τον Γεώργιο Μπουγιούκα…»     

   «Εργάστηκα για ένα χρόνο στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ», σε ένα ερευνητικό πρωτόκολλο, πριν κάνω 
το βήµα, ακολουθώντας τον Γ. Μπουγιούκα να εργαστώ στον 
ιδιωτικό τοµέα… Δούλεψα µαζί του στο Νοσηλευτήριο «Άγιος 
Λουκάς», αρχικά ως βοηθός, και παρέµεινα παρά την αποχώρησή 
του, έως το 1999, ως αυτόνοµος Χειρουργός πια… Το 1999, 
ενόψει της δηµιουργίας Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Λάρισας υπό τον Καθηγητή 
Παναγιώτη Σπύρου, αποφάσισα να καταθέσω τα χαρτιά µου για την 
ανάληψη θέσης Επιµελητή Α'… Κινούµενος καθαρά από ροµαντικά 
κίνητρα –αυτά που στοίχειωσαν την πρώτη νιότη-, θεώρησα πως 
ήταν η κατάλληλη στιγµή για να προσφέρω στους πολίτες µιας 
περιοχής που τόσα χρόνια στερούνταν Καρδιοχειρουργικής 
περίθαλψης…» Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 
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Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 1960
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1979 - 1984
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική και Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ»,1985 - 1992
Στρατιωτική θητεία, 1992 - 1993
Καρδιοχειρουργός, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ»,1993 - 1994
Υπηρεσία Υπαίθρου, Νοσοκοµείο Βέροιας, 1994 - 1995
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Άγιος Λουκάς», «ΑΧΕΠΑ»,1995 - 1999
Επιµελητής Α', Π.Γ.Ν. Λάρισας, 1999 - 2001
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Άγιος Λουκάς», 1995 - 1999
Επιµελητής Α', Π.Γ.Ν. Λάρισας, 1999 - 2001
Συνεργάτης - Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, 
Νοσ. «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο», 2001 - σήµερα

   «Άφησα, λοιπόν, τον ιδιωτικό τοµέα, που –δεν το κρύβω- ήταν 
αρκετά κερδοφόρος για µένα, για να υπηρετήσω τις Ιατρικές, 
Ιπποκρατικές αξίες… Δυστυχώς, απογοητεύτηκα, καθώς το σύστηµα 
δεν επέτρεψε τότε να λειτουργήσουµε όπως θέλαµε, δεν µας 
παρείχε ούτε τα απαραίτητα για µια υποτυπώδη λειτουργία… Έτσι, 
δήλωσα την παραίτησή µου, σχεδόν ενάµιση χρόνο αργότερα, και 
επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία µου µε 
το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο», η οποία 
συνεχίζεται µέχρι και σήµερα, έχοντας πια αναλάβει θέση 
Διευθυντή…»  

   «Καταγράφοντας συνολικά τριάντα ολόκληρα χρόνια εµπειρίας και 
προσφοράς στην Ελληνική Καρδιοχειρουργική, ακόµη και τώρα, 
νιώθω διαρκώς την υποχρέωση να εξελίσσοµαι, να µαθαίνω νέες 
υποσχόµενες τεχνικές, να βελτιώνοµαι σε κάθε τοµέα… Δεν 
επαναπαύτηκα ποτέ στις όποιες «δάφνες» θα µπορούσε να πει 
κανείς ότι κέρδισα σε αυτή την µακροχρόνια πορεία, δεν υποτίµησα 
ποτέ την αξία της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης… Η 
επιστήµη εξελίσσεται και µαζί της οφείλουµε να εξελισσόµαστε κι 
εµείς… Ωστόσο, µπορώ να δηλώσω µε σιγουριά, πως ποτέ µου δεν 
επιδίωξα µια Ακαδηµαϊκή καριέρα… Ίσως το γεγονός ότι βρέθηκα σε 
µια Πανεπιστηµιακή κλινική κατά την ειδίκευσή µου, ίσως τα 
προβλήµατα που κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε στο νοσοκοµείο 
της Λάρισας, λειτούργησαν αποτρεπτικά… Δεν µετανιώνω για την 
απόφασή µου να ακολουθήσω µια αυτόνοµη πορεία στον ιδιωτικό 
τοµέα… Αν και όλοι οι Καρδιοχειρουργοί της γενιάς µου, θα ήθελαν 
να διαθέτουν ένα καλύτερο Ακαδηµαϊκό προφίλ, προτιµώ να 
κρίνοµαι στην καθηµερινότητά µου, από τους ασθενείς µου και όχι 
να αποτελώ µέρος ενός συστήµατος…» 

   «Αυτό που ονειρεύοµαι για το µέλλον της Ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής είναι να µπορώ να χειρουργώ, χωρίς ο 
ασθενής να χρειαστεί να πληρώνει… Το ξέρω ότι είναι ροµαντικό, 
ίσως ουτοπικό, αλλά θα µπορούσε η πολιτεία να έχει µεριµνήσει για 
αυτό… Με πληγώνει το γεγονός, ειδικά στις µέρες της κρίσης που 
βιώνουµε, ότι καλούµαι να διώξω ανασφάλιστους ασθενείς, γιατί το 
ιδιωτικό ίδρυµα δεν µπορεί να τους καλύψει –φαντάζοµαι και το 
δηµόσιο στις µέρες µας… Σε αυτό βέβαια, συνηγορούν και άλλοι 
παράγοντες, τους οποίους φροντίζουµε να αποκρύπτουµε… Όταν 
τελείωσα την ειδίκευσή µου, το 1993, στην Ελλάδα 
δραστηριοποιούνταν µόλις 28 Καρδιοχειρουργοί… Σήµερα, είµαστε 
τόσοι πολλοί, που η χώρα δεν µας χρειάζεται… Αυτή η 
υπερπληθώρα δηµιουργεί τραγικά προβλήµατα, τα οποία αν δεν 
αντιµετωπίσουµε, κάποια στιγµή θα µας πνίξουν… Ελπίζω κι εύχοµαι 
να βρεθεί κάποιος που θα προχωρήσει σε δραστικές λύσεις για να 
αλλάξει το τοπίο και να κινηθούµε σε ένα υγιές µέλλον…» 

   «Το µεγαλύτερο ευχαριστώ που οφείλω να πω 
ανήκει στην οικογένειά µου… Στη σύζυγό µου, 
πρωτίστως, που στάθηκε δίπλα µου, αλλά και στα 
δυο παιδιά µου, που κατανόησαν τις δυσκολίες 
και τα άγχη της δουλειάς του πατέρα τους -ο γιος 
µου επέλεξε µια τελείως διαφορετική καριέρα, 
ενώ η κόρη µου επέµενε να σπουδάσει Ιατρική 
και είναι σήµερα τελειόφοιτη στο εξωτερικό… Το 
δεύτερο µεγάλο ευχαριστώ, σε προσωπικό 
επίπεδο, ανήκει στη φωτογραφία… Όταν 
φωτογραφίζω, γίνοµαι εκείνος ο έφηβος που 
ήθελε να αλλάξει τον κόσµο… Όσο µπόρεσα να 
τον αλλάξω µε τη δουλειά µου, το έκανα… Με τις 
φωτογραφίες µου, τον κάνω να µοιάζει πιο 
καθαρός, πιο ανθρώπινος…»
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Ευάγγελος

Βιογραφικό

   «Από παιδί ακόµη υπήρξα µοναχική φύση… Ένας «λύκος της 
στέπας» κι εγώ, σαν τον ήρωα του Έρµαν Έσσε, κάθε απόφαση που 
έπαιρνα για τη ζωή µου, την ακολουθούσα µε πάθος και µε πλήρη 
ευθύνη για τις συνέπειες… Μαθητής του Δηµοτικού ήµουν όταν 
αποφάσισα να γίνω –όχι απλά Γιατρός- Καρδιοχειρουργός… Δεν 
ξέρω τι µε επηρέασε και ίσως δεν θα το µάθω ποτέ… Σηµασία έχει 
πως αφού αυτό θέλησα, αυτό και κυνήγησα… Τελειώνοντας το 
σχολείο και τη στρατιωτική µου θητεία έφυγα για το Aachen της 
Γερµανίας, για να φοιτήσω στην Ιατρική Σχολή… Ολοκλήρωσα τις 
σπουδές µου δουλεύοντας παράλληλα, χωρίς καµία οικονοµική 
βοήθεια από τους γονείς µου…»
 
   «Παρέµεινα στο Πανεπιστήµιο του Aachen για δεκαοκτώ 
ολόκληρα χρόνια, ως φοιτητής, ως ειδικευόµενος στη Γενική 
Χειρουργική αρχικά και ως ειδικευόµενος στην Καρδιοχειρουργική 
και Αγγειοχειρουργική µετέπειτα… Εκεί, είχα την τύχη να διδαχθώ 
και να θητεύσω δίπλα στον πρώτο µαθητή που έβγαλε ο «πατέρας» 
της Καρδιοχειρουργικής, Εke Senning, τον Bruno Messmer… 
Παράλληλα, εκπόνησα και τη Διδακτορική Διατριβή µου, την οποία 
και παρουσίασα σε Παγκόσµιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής στην 
Ιαπωνία, λαµβάνοντας εξαιρετικές κριτικές…»

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο» 

Σιβιτανίδης

Τόπος γέννησης, Κύπρος, 5 Νοεµβρίου 1957
Στρατιωτική θητεία, 1975 - 1977
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο RWTH Aachen University, Aachen, 
Γερµανία, 1977 - 1985 
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, University Hospital of Aachen, 
Γερµανία, 1985 - 1990 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική και Αγγειοχειρουργική, University 
Hospital of Aachen, Γερµανία, 1990 - 1995
Αρχίατρος Καρδιοχειρουργός, University Hospital of Aachen, Γερµανία, 
1995 – 1996 
Διευθύνων Αρχίατρος Καρδιοχειρουργός, University Hospital of 
Bochum, Γερµανία, 1996 - 2000
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Κέντρο», Θεσσαλονίκη, 2000 - σήµερα

Επιτυχής ταυτόχρονη αφαίρεση όγκου πνεύµονα - καρδιάς 
από τον Ε. Σιβιτανίδη και την οµάδα του

«Στη ζωή µου, φιλοδοξία µου ήταν και είναι
 η ευδαιµονία της ψυχής µου… 
Και όχι η ψευτο-ευδαιµονία που προσφέρει 
η επαγγελµατική αναγνώριση…» 
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   «Ζω µόνος, δεν έχω κάνει οικογένεια... Χαρακτηρίζω τον εαυτό 
µου σκληρό, αλλά ταυτόχρονα άνθρωπο µε πολύ υποµονή -αν και 
εν πρώτοις µπορεί αυτό να µην είναι εµφανές… Χρειάζεται να έχεις 
πολύ υποµονή στην Καρδιοχειρουργική, αλλά και στην ίδια τη ζωή 
και αυτό είναι ένα «παιχνίδι» που το έµαθα καλά… Μου αρέσει πάρα 
πολύ το ψάρεµα και έχω πάθος µε την λογοτεχνία... Διαβάζω κάθε 
µέρα δύο µε τρεις ώρες… Μοναχικός «λύκος», όπως είπα… Σαν 
εκείνο του Έρµαν Έσσε…»

   «Δούλεψα στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Aachen για ένα 
χρόνο, κατέχοντας θέση Αρχίατρου Καρδιοχειρουργού… Κατόπιν, 
µετακινήθηκα στο αντίστοιχο ίδρυµα του Bochum, µε θέση 
Διευθύνοντος Καρδιοχειρουργού… Κατά τη διάρκεια της παραµονής 
µου εκεί, αποφάσισα να επιστρέψω στην Ελλάδα… Μια εσωτερική 
παρόρµηση ήταν, την οποία δεν αγνόησα… Έτσι, ξεκίνησα την 
πολυετή συνεργασία µου µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Κέντρο» της Θεσσαλονίκης… Δεν ξέρω αν έκανα καλά ή όχι… 
Σπάνια, άλλωστε, µετανιώνω για τις επιλογές µου… Αυτό που ξέρω 
είναι ότι κατάφερα να επιβάλλω τους δικούς µου όρους και να µην 
υποκύψω σε κρατούσες καταστάσεις, τις οποίες βρήκα στην Ελλάδα 
και µε τις οποίες δεν συµφωνούσα…» 

   «Ένας Χειρουργός είναι καλός όταν είναι ευσυνείδητος, όταν 
κατέχει αυτό που ασκεί, έχει ταπεινότητα, δε νοµίζει ότι τα ξέρει 
όλα, αµφιβάλλει και αµφισβητεί τον εαυτό του… Και επιπροσθέτως, 
αποφεύγει τη δηµοσιότητα… Το «ξεπούληµα», η αυτοπροβολή και το 
«εγώ είµαι αυτός» πρέπει να διαγραφεί από τη συνείδηση ενός 
Καρδιοχειρουργού… Αυτό που πρέπει να τον απασχολεί είναι οι 
επιπλοκές στις χειρουργικές αίθουσες και όχι οι ψευτοεπιτυχίες 
του…»

   «Οι φιλοδοξίες µου είναι 
πολύπλευρες… Στη δουλειά 
µου, φιλοδοξία µου ήταν και 
είναι να είµαι αυτόνοµος και 
να µην επηρεάζοµαι από τους 
«ενδιάµεσους» στον χώρο, 
ακόµα κι αν αυτό µου έχει 
κοστίσει σε αριθµό ασθενών… 
Δε θέλω «νταµαρτζήδες» στο 
σβέρκο µου –δεν θέλησα 
ποτέ… Έµαθα να επιζητώ την 
αναγνώριση, µέσω πιο 
ουσιαστικών διαδροµών... 
Με την παρουσία µου σε 
παγκόσµια συνέδρια 
Καρδιοχειρουργικής, 
δηµοσιεύσεις σε 
αναγνωρισµένα ιατρικά 
περιοδικά της ειδικότητάς 
µας, καθώς και σε Ελληνικά… 
Στη ζωή µου, φιλοδοξία µου 
ήταν και είναι η ευδαιµονία 
της ψυχής µου… Και όχι η 
ψευτο-ευδαιµονία που 
προσφέρει η επαγγελµατική 
αναγνώριση…» 
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Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, University Hospital of Aachen, 
Γερµανία, 1985 - 1990 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική και Αγγειοχειρουργική, University 
Hospital of Aachen, Γερµανία, 1990 - 1995
Αρχίατρος Καρδιοχειρουργός, University Hospital of Aachen, Γερµανία, 
1995 – 1996 
Διευθύνων Αρχίατρος Καρδιοχειρουργός, University Hospital of 
Bochum, Γερµανία, 1996 - 2000
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Κέντρο», Θεσσαλονίκη, 2000 - σήµερα

Επιτυχής ταυτόχρονη αφαίρεση όγκου πνεύµονα - καρδιάς 
από τον Ε. Σιβιτανίδη και την οµάδα του

«Στη ζωή µου, φιλοδοξία µου ήταν και είναι
 η ευδαιµονία της ψυχής µου… 
Και όχι η ψευτο-ευδαιµονία που προσφέρει 
η επαγγελµατική αναγνώριση…» 

849

   «Ζω µόνος, δεν έχω κάνει οικογένεια... Χαρακτηρίζω τον εαυτό 
µου σκληρό, αλλά ταυτόχρονα άνθρωπο µε πολύ υποµονή -αν και 
εν πρώτοις µπορεί αυτό να µην είναι εµφανές… Χρειάζεται να έχεις 
πολύ υποµονή στην Καρδιοχειρουργική, αλλά και στην ίδια τη ζωή 
και αυτό είναι ένα «παιχνίδι» που το έµαθα καλά… Μου αρέσει πάρα 
πολύ το ψάρεµα και έχω πάθος µε την λογοτεχνία... Διαβάζω κάθε 
µέρα δύο µε τρεις ώρες… Μοναχικός «λύκος», όπως είπα… Σαν 
εκείνο του Έρµαν Έσσε…»

   «Δούλεψα στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Aachen για ένα 
χρόνο, κατέχοντας θέση Αρχίατρου Καρδιοχειρουργού… Κατόπιν, 
µετακινήθηκα στο αντίστοιχο ίδρυµα του Bochum, µε θέση 
Διευθύνοντος Καρδιοχειρουργού… Κατά τη διάρκεια της παραµονής 
µου εκεί, αποφάσισα να επιστρέψω στην Ελλάδα… Μια εσωτερική 
παρόρµηση ήταν, την οποία δεν αγνόησα… Έτσι, ξεκίνησα την 
πολυετή συνεργασία µου µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Κέντρο» της Θεσσαλονίκης… Δεν ξέρω αν έκανα καλά ή όχι… 
Σπάνια, άλλωστε, µετανιώνω για τις επιλογές µου… Αυτό που ξέρω 
είναι ότι κατάφερα να επιβάλλω τους δικούς µου όρους και να µην 
υποκύψω σε κρατούσες καταστάσεις, τις οποίες βρήκα στην Ελλάδα 
και µε τις οποίες δεν συµφωνούσα…» 

   «Ένας Χειρουργός είναι καλός όταν είναι ευσυνείδητος, όταν 
κατέχει αυτό που ασκεί, έχει ταπεινότητα, δε νοµίζει ότι τα ξέρει 
όλα, αµφιβάλλει και αµφισβητεί τον εαυτό του… Και επιπροσθέτως, 
αποφεύγει τη δηµοσιότητα… Το «ξεπούληµα», η αυτοπροβολή και το 
«εγώ είµαι αυτός» πρέπει να διαγραφεί από τη συνείδηση ενός 
Καρδιοχειρουργού… Αυτό που πρέπει να τον απασχολεί είναι οι 
επιπλοκές στις χειρουργικές αίθουσες και όχι οι ψευτοεπιτυχίες 
του…»

   «Οι φιλοδοξίες µου είναι 
πολύπλευρες… Στη δουλειά 
µου, φιλοδοξία µου ήταν και 
είναι να είµαι αυτόνοµος και 
να µην επηρεάζοµαι από τους 
«ενδιάµεσους» στον χώρο, 
ακόµα κι αν αυτό µου έχει 
κοστίσει σε αριθµό ασθενών… 
Δε θέλω «νταµαρτζήδες» στο 
σβέρκο µου –δεν θέλησα 
ποτέ… Έµαθα να επιζητώ την 
αναγνώριση, µέσω πιο 
ουσιαστικών διαδροµών... 
Με την παρουσία µου σε 
παγκόσµια συνέδρια 
Καρδιοχειρουργικής, 
δηµοσιεύσεις σε 
αναγνωρισµένα ιατρικά 
περιοδικά της ειδικότητάς 
µας, καθώς και σε Ελληνικά… 
Στη ζωή µου, φιλοδοξία µου 
ήταν και είναι η ευδαιµονία 
της ψυχής µου… Και όχι η 
ψευτο-ευδαιµονία που 
προσφέρει η επαγγελµατική 
αναγνώριση…» 
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Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, Royal College of Phycisians and 
Surgeons of Glasgow, Γλασκώβη, Σκωτία, 1995 – 2000
Registrar στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµεία Leicester, Sheffield, 
Nottingham, Ηνωµένο Βασίλειο, 2000 – 2007
Consultant Cardiothoracic Surgeon, Νοσοκοµεία «London Chest Hospital», 
«St. Bartholomew Hospital» & «Blackpool Victoria Hospital», Ηνωµένο Βασίλειο, 
2007 – 2009
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο», 
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Επί του πιεστηρίου:
Ο Χρ. Αλεξίου µετακινήθηκε

το 2014 στη «Γενική Κλινική» 
Θεσσαλονίκης

Ο Χρήστος Αλεξίου
µε τον Σωτήρη Πράπα

   «Αφού ολοκλήρωσα τις απαραίτητες εξετάσεις σύµφωνα µε το 
Αγγλικό σύστηµα Υγείας, ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στην 
Καρδιοχειρουργική, υπηρετώντας στο Royal College of Phycisians 
and Surgeons της Γλασκόβης, ενώ εκπονούσα παράλληλα και τη 
Διδακτορική Διατριβή µου… Κατόπιν, άρχισα να εργάζοµαι, 
κατέχοντας θέση Registrar, σε νοσηλευτικά ιδρύµατα του Leicester, 
του Sheffield και του Nottingham… Είχα καταφέρει να εκπληρώσω 
το όνειρό µου, αφού βρισκόµουν πια σε θέση να παρακολουθώ 
χειρουργεία του M. Yacoub, του ανθρώπου που µε ενέπνευσε να 
γίνω Καρδιοχειρουργός… Διδάχθηκα δίπλα του την επιστήµη µέσω 
της διαδικασίας της όσµωσης, βλέποντάς τον να χειρουργεί, την 
ώρα που σε πραγµατικό δάσκαλο και µέντορα αναδείχθηκε ο James 
Monro, στο Southampton, ένας σπουδαίος Χειρουργός και 
άνθρωπος που µε στιγµάτισε τόσο µέσα όσο κι έξω από την 
χειρουργική αίθουσα…» 
 
   «Από το 2007 και για µια διετία, εργάστηκα ως Consultant 
Cardiothoracic Surgeon στα Νοσοκοµεία «London Chest Hospital», 
«St. Bartholomew Hospital» & «Blackpool Victoria Hospital»… Η 
επιµονή της συζύγου µου να επιστρέψουµε στην Ελλάδα δεν 
µπορούσε πια να αγνοηθεί, µε αποτέλεσµα τελικά τον 
επαναπατρισµό µας, το 2009… Παιδίατρος η ίδια, ήθελε τα παιδιά 
µας να µεγαλώσουν στην πατρίδα τους, να λάβουν Ελληνική παιδεία 
και να αγαπήσουν την Ελλάδα όπως κι εµείς… Οφείλω να 
επισηµάνω πως υπήρξα αντίθετος σε αυτή την προοπτική, αλλά 
τελικά, σηµαντικό ρόλο στην τελική απόφαση διαδραµάτισε ο 
Αυξέντιος Καλαγκός, ο οποίος µου πρότεινε να συνεργαστούµε στο 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο», διενεργώντας 
επεµβάσεις σε ασθενείς χωρίς οικονοµική επιφάνεια… Έτσι, βρέθη-
κα στην πόλη που σπούδασα, ως έµπειρος Καρδιοχειρουργός πια…  
Δυστυχώς, η συνεργασία µου µε το ίδρυµα δεν ευοδώθηκε –έπρεπε 
να κατανοήσω το γεγονός ότι επρόκειτο για ένα ιδιωτικό νοσηλευ-
τήριο και τα οικονοµικά µεγέθη είχαν πάντα προτεραιότητα-, µε 
αποτέλεσµα να αποχωρήσω… Έκτοτε και µέχρι σήµερα, 
συνεργάζοµαι ικανοποιητικά µε το Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς», 
όπου πραγµατοποιείται ένα εξαιρετικό έργο σε επίπεδο Καρδιο-
Θωρακοχειρουργικής δραστηριότητας…» 

   «Έχοντας εργαστεί σε δύο διαφορετικά συστήµατα Υγείας, θεωρώ 
πως το µεγαλύτερο πρόβληµα που πρέπει να διαχειριστεί η χώρα 
µας, είναι η πληθώρα Ιατρικού δυναµικού εν γένει και για να 
αναφερθώ στο χώρο µας, η πληθώρα Καρδιοχειρουργών, που δεν 
συµβαδίζει µε τις υπάρχουσες ανάγκες… Οφείλει η πολιτεία να 
λάβει σοβαρά υπόψη τα δεδοµένα αυτά, διαφορετικά όλοι –και 
ειδικότερα οι νεότεροι- θα βρεθούµε σε πρόβληµα λίαν συντόµως… 
Επίσης, θα ήθελα να δω την Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα να 
οργανώνεται και να εκτελείται µέσα από κέντρα Αριστείας, όπως το 
Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», και όχι µικτά, που εξυπηρετούν και 
άλλες ειδικότητες, αλλά και να δω συναδέλφους να εµπλέκονται µε 
την έρευνα, που βρίσκεται σε δεύτερη µοίρα στην Ελλάδα… Οι 
Έλληνες είµαστε ευρηµατικοί, αλλά χαοτικοί παράλληλα… Όσοι 
εργάστηκαν υπό καθεστώς πρωτοκόλλου, απέδειξαν ότι µπορούν 
όχι απλά να τα καταφέρουν θαυµάσια, αλλά να διαπρέψουν, γεγονός 
που επιβεβαιώνεται από την παρουσία δεκάδων, έως και 
εκατοντάδων, συµπατριωτών µας ανά τον κόσµο… Είµαστε άξιοι και 
για να µιλήσω πιο συγκεκριµένα, οι Έλληνες Καρδιοχειρουργοί 
είµαστε άξιοι επιστήµονες και δεν υστερούµε σε γνώση ή 
ικανότητα… Χρειάζεται οργάνωση και πειθαρχία, καθώς αυτές οι 
αρετές οδηγούν στην κατάκτηση της επιτυχίας…»  

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο» 

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

   «Ένας Αµερικανός πολιτικός είχε πεί κάποτε πως, το πιο 
σηµαντικό πράγµα που οι γονείς µπορούν να µάθουν στα παιδιά 
τους είναι πώς να τα βγάζουν πέρα χωρίς αυτούς… Μπορεί στα 
πρώτα χρόνια της ζωής µου, η σηµασία αυτής της φράσης να µην 
ήταν ξεκάθαρη, αργότερα όµως συνειδητοποίησα τη δύναµη και την 
αξία της… Γεννήθηκα σε ένα χωριό της Καρδίτσας, από γονείς 
καλλιτέχνες -ο πατέρας µου ήταν βιρτουόζος στο βιολί και στο 
µπουζούκι και η µητέρα µου εξέχουσα αοιδός της δηµοτικής µας 
παράδοσης, µάλιστα της είχε αποδοθεί και το προσωνύµιο «αηδόνι 
της Θεσσαλίας»… Ήµουν µόλις δυο ετών, όταν εκείνοι αποφάσισαν 
να χωρίσουν, κι έτσι βρέθηκα να µεγαλώνω σε ένα ορφανοτροφείο 
στο Αργοστόλι έως και την ηλικία των δέκα, που επέστρεψα στην 
Καρδίτσα για να φοιτήσω στο σχολείο… Μαθητής ακόµη εξέφρασα 
στη µητέρα µου την επιθυµία να σπουδάσω µουσική… Η 
απαγόρευσή της ήταν ρητή και κατηγορηµατική, καθώς ήθελε ένα 
καλύτερο µέλλον για µένα… Εισήχθη, λοιπόν, στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το 1980…»

   «Μετά την αποφοίτησή µου, προχώρησα στην εκπλήρωση των 
στρατιωτικών µου υποχρεώσεων και της θητείας µου στην 
Υπηρεσία Υπαίθρου… Κατόπιν, εντάχθηκα στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Βέροιας, όπου ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική, 
και αργότερα για τον ίδιο σκοπό βρέθηκα στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Νάουσας… Το έναυσµα για την ενασχόλησή του µε την 
Καρδιοχειρουργική, δόθηκε από την ιστορία του αείµνηστου Ανδρέα 
Παπανδρέου, που είδε το φως της δηµοσιότητας αναφορικά µε το 
πρόβληµα υγείας του… Γοητεύτηκα από το γεγονός ότι ένας 
Αιγύπτιος, ο Magdi Yacoub, είχε καταφέρει να ξεπεράσει την ίδια 
του τη µοίρα, να αντιµετωπίσει την αµφισβήτηση και τα εµπόδια και 
εν τέλει να καθιερωθεί ως ένας εκ των σηµαντικότερων 
Καρδιοχειρουργκών της γενιάς του –και, ίσως, όλων των εποχών… 
Αποφάσισα, λοιπόν, πως ήθελα να κάνω ακριβώς το ίδιο κι έτσι 
αναχώρησα για την Αγγλία…»  

Χρήστος

Αλεξίου
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συνεργάζοµαι ικανοποιητικά µε το Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς», 
όπου πραγµατοποιείται ένα εξαιρετικό έργο σε επίπεδο Καρδιο-
Θωρακοχειρουργικής δραστηριότητας…» 

   «Έχοντας εργαστεί σε δύο διαφορετικά συστήµατα Υγείας, θεωρώ 
πως το µεγαλύτερο πρόβληµα που πρέπει να διαχειριστεί η χώρα 
µας, είναι η πληθώρα Ιατρικού δυναµικού εν γένει και για να 
αναφερθώ στο χώρο µας, η πληθώρα Καρδιοχειρουργών, που δεν 
συµβαδίζει µε τις υπάρχουσες ανάγκες… Οφείλει η πολιτεία να 
λάβει σοβαρά υπόψη τα δεδοµένα αυτά, διαφορετικά όλοι –και 
ειδικότερα οι νεότεροι- θα βρεθούµε σε πρόβληµα λίαν συντόµως… 
Επίσης, θα ήθελα να δω την Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα να 
οργανώνεται και να εκτελείται µέσα από κέντρα Αριστείας, όπως το 
Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», και όχι µικτά, που εξυπηρετούν και 
άλλες ειδικότητες, αλλά και να δω συναδέλφους να εµπλέκονται µε 
την έρευνα, που βρίσκεται σε δεύτερη µοίρα στην Ελλάδα… Οι 
Έλληνες είµαστε ευρηµατικοί, αλλά χαοτικοί παράλληλα… Όσοι 
εργάστηκαν υπό καθεστώς πρωτοκόλλου, απέδειξαν ότι µπορούν 
όχι απλά να τα καταφέρουν θαυµάσια, αλλά να διαπρέψουν, γεγονός 
που επιβεβαιώνεται από την παρουσία δεκάδων, έως και 
εκατοντάδων, συµπατριωτών µας ανά τον κόσµο… Είµαστε άξιοι και 
για να µιλήσω πιο συγκεκριµένα, οι Έλληνες Καρδιοχειρουργοί 
είµαστε άξιοι επιστήµονες και δεν υστερούµε σε γνώση ή 
ικανότητα… Χρειάζεται οργάνωση και πειθαρχία, καθώς αυτές οι 
αρετές οδηγούν στην κατάκτηση της επιτυχίας…»  

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο» 

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

   «Ένας Αµερικανός πολιτικός είχε πεί κάποτε πως, το πιο 
σηµαντικό πράγµα που οι γονείς µπορούν να µάθουν στα παιδιά 
τους είναι πώς να τα βγάζουν πέρα χωρίς αυτούς… Μπορεί στα 
πρώτα χρόνια της ζωής µου, η σηµασία αυτής της φράσης να µην 
ήταν ξεκάθαρη, αργότερα όµως συνειδητοποίησα τη δύναµη και την 
αξία της… Γεννήθηκα σε ένα χωριό της Καρδίτσας, από γονείς 
καλλιτέχνες -ο πατέρας µου ήταν βιρτουόζος στο βιολί και στο 
µπουζούκι και η µητέρα µου εξέχουσα αοιδός της δηµοτικής µας 
παράδοσης, µάλιστα της είχε αποδοθεί και το προσωνύµιο «αηδόνι 
της Θεσσαλίας»… Ήµουν µόλις δυο ετών, όταν εκείνοι αποφάσισαν 
να χωρίσουν, κι έτσι βρέθηκα να µεγαλώνω σε ένα ορφανοτροφείο 
στο Αργοστόλι έως και την ηλικία των δέκα, που επέστρεψα στην 
Καρδίτσα για να φοιτήσω στο σχολείο… Μαθητής ακόµη εξέφρασα 
στη µητέρα µου την επιθυµία να σπουδάσω µουσική… Η 
απαγόρευσή της ήταν ρητή και κατηγορηµατική, καθώς ήθελε ένα 
καλύτερο µέλλον για µένα… Εισήχθη, λοιπόν, στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το 1980…»

   «Μετά την αποφοίτησή µου, προχώρησα στην εκπλήρωση των 
στρατιωτικών µου υποχρεώσεων και της θητείας µου στην 
Υπηρεσία Υπαίθρου… Κατόπιν, εντάχθηκα στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Βέροιας, όπου ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική, 
και αργότερα για τον ίδιο σκοπό βρέθηκα στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Νάουσας… Το έναυσµα για την ενασχόλησή του µε την 
Καρδιοχειρουργική, δόθηκε από την ιστορία του αείµνηστου Ανδρέα 
Παπανδρέου, που είδε το φως της δηµοσιότητας αναφορικά µε το 
πρόβληµα υγείας του… Γοητεύτηκα από το γεγονός ότι ένας 
Αιγύπτιος, ο Magdi Yacoub, είχε καταφέρει να ξεπεράσει την ίδια 
του τη µοίρα, να αντιµετωπίσει την αµφισβήτηση και τα εµπόδια και 
εν τέλει να καθιερωθεί ως ένας εκ των σηµαντικότερων 
Καρδιοχειρουργκών της γενιάς του –και, ίσως, όλων των εποχών… 
Αποφάσισα, λοιπόν, πως ήθελα να κάνω ακριβώς το ίδιο κι έτσι 
αναχώρησα για την Αγγλία…»  

Χρήστος

Αλεξίου
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   «Γεννήθηκα και µεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που φιλοξένησε 
αργότερα τις νεανικές µου ανησυχίες, τις φοιτητικές µου αναζητήσεις, τους 
επαγγελµατικούς µου προβληµατισµούς… Στη πόλη αυτή σπούδασα στην 
Ιατρική Σχολή, ειδικεύτηκα στα Νοσοκοµεία «Γ. Παπανικολάου» και 
«ΑΧΕΠΑ», και παρέµεινα για να προσφέρω τις υπήρεσίες µου ως 
Καρδιοχειρουργός…»

   «Η πρώτη µου συνεργασία µε έφερε κοντά σε δυο σπουδαίους 
Χειρουργούς και σπάνιους ανθρώπους, τον αείµνηστο Κυριάκο Ράµµο και 
τον Καθηγητή Παναγιώτη Σπανό, ως βοηθός τους στα Νοσηλευτήρια 
«Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο» και «Άγιος Λουκάς»… Με το πέρασµα των 
χρόνων, επέλεξα να συνεχίσω να δραστηριοποιούµαι µόνο στο πρώτο 
ίδρυµα, αρχικά ως συνεργάτης του Δηµήτριου Σµυρλή και από το 2006 έως 
και σήµερα, των Ευάγγελου Σιβιτανίδη και Ευστράτιου Αµπατζίδη…» 

   «Έγινα γιατρός από µια εσωτερική παρόρµηση, αλλά η επιλογή της 
Καρδιοχειρουργικής ήταν συνειδητή και απόλυτη –αυτό θέλησα να κάνω για 
το υπόλοιπο της ζωής µου, σε αυτό το πεδίο να υπηρετήσω την επιστήµη 
και τον συνάνθρωπο… Πιστεύω πολύ στην εξέλιξη της ειδικότητάς µας 
µέσω της έρενας και για το λόγο αυτό, ασχολήθηκα συστηµατικά µε τη 
διερεύνηση της µοριακής βάσης του καρκίνου του πνεύµονα, σε συνεργασία 
µε τον Βιοχηµικό Γεώργιο Τζηµαγιώργη… Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον κι 
ελπίζω σε σπουδαία πράγµατα που θα αλλάξουν τα δεδοµένα στην 
Ιατρική…» 

853852 Ευστάθιος
Αµπατζίδης

   «Γεννήθηκα Αυστραλός υπήκοος, καθώς οι γονείς µου 
δραστηριοποιούνταν επιχειρηµατικά στο Σίδνεϊ… Σε ηλικία έξι ετών, 
επιστρέψαµε στην Ελλάδα, όπου και τελείωσα την Πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση, στην Πτολεµαϊδα… Ήθελα πάντα να σπουδάσω Ιατρική, 
επιθυµία που προέκυψε ενδόµυχα, χωρίς εξωτερικά ερεθίσµατα, 
αφού ο περίγυρός µου ήταν ανέκαθεν στο χώρο των 
επιχειρήσεων…Οφείλω πολλά στους γονείς µου, οι οποίοι στήριξαν 
µε κάθε µέσο, αυτή µου την απόφαση… Ο πατέρας µου µάλιστα, µού 
είχε δηλώσει -Μπορείς να σπουδάζεις όσα χρόνια θέλεις, θα σε 
στηρίζω οικονοµικά, αρκεί αυτό που θα κάνεις να είναι σοβαρό... 
Και το έκανε… Αν ποτέ µετάνιωνα για την επιλογή µου, σίγουρα 
εκείνοι δεν θα είχαν την ελάχιστη ευθύνη…»

   «Η φιλοδοξία µου τελειώνοντας την Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, 
ήταν να καταφέρω να εκπαιδευτώ σωστά… Συνειδητοποιώντας πως 
κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, 
αποφάσισα να φύγω για την Αυστραλία και πάλι… Φυσικά και δεν 
ήταν καθόλου εύκολη απόφαση, καθώς εκεί δεν θα αναγνωρίζονταν 
ούτε καν το βασικό πτυχίο της Ιατρικής… Από τη στιγµή που το 
αποφάσισα όµως, δεν έκανα πίσω… Φοίτησα εκ νέου και ξεκίνησα 
την ειδίκευσή µου στη Χειρουργική…»

   «Η Καρδιοχειρουργική προέκυψε εµπειρικά… Ως ειδικευόµενος 
είχα την ευκαιρία να αποκτήσω προσλαµβάνουσες, που 
ενδεχοµένως να µην αποκτούσα αν βρισκόµουν στην Ελλάδα… 
Εκεί, βέβαια, το σύστηµα είναι αµείλικτο…»

Βιογραφικό

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο» Θεσσαλονίκης

Τόπος γέννησης, Σίδνεϊ, Αυστραλία,  24 Νοεµβρίου 1963 
Ιατρική Σχολή, «Α.Π. Θεσσαλονίκης», 1981 - 1987
Ειδίκευση στη Γενική Ιατρική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Σίδνεϊ, 
Αυστραλία, 1987 - 1992
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Παν. Νοσοκοµείο “New Castle”, 
Αυστραλία, 1997 - 2001
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Παν. Νοσοκοµείο “New Castle” 
και Brisbane, Αυστραλία, 1995 - 1996
Fellowship στην Καρδιοχειρουργική, Αγγλία, 2001 - 2003
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Κέντρο», 2003 - σήµερα

Γεώργιος 
Καρκάνης

Δηµήτριος
Παλιούρας

Βιογραφικό Γ. Καρκάνη

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
«Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο» Θεσσαλονίκης

Τόπος γέννησης, Θεσσαλονίκη, 6 Φεβρουαρίου 1961
Ιατρική Σχολή, «Α.Π. Θεσσαλονίκης», 1983 – 1989
Στρατιωτική θητεία, 1989 - 1990
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική,  «Γ. Παπανικολάου», 1990 - 1993
Υπηρεσία Υπαίθρου, 1993 - 1994
Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, «ΑΧΕΠΑ», 1995 - 1999
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο», 
2000 - σήµερα

Γεώργιος
Καρκάνης

Δηµήτριος
Παλιούρας

Βιογραφικό Δ. Παλιούρα

   «Δουλεύεις σκληρά και κρίνεσαι διαρκώς, πριν σου δοθεί η 
δυνατότητα να υποβάλεις αίτηση για ειδικότητα… Η επιλογή µου, 
λοιπόν, δεν ήταν µια τυχαία απόφαση, αλλά µια σταθερή και 
δοµηµένη απόφαση...Κλείνοντας τα 40 µου χρόνια, βρέθηκα σε ένα 
κοµβικό σηµείο της ζωής µου, όπου έπρεπε να οριοθετήσω τις 
επόµενες φιλοδοξίες µου… Επαγγελµατικοί στόχοι, επιτυχίες, 
καταξίωση, οικογένεια… Είχα απόλυτη γνώση του γεγονότος ότι, 
στην Ελλάδα δεν θα µπορούσα να υλοποιήσω ποτέ το όποιο µου 
µικρό, µέτριο, µεγάλο -δεν έχει σηµασία- όνειρο… Όφειλα όµως να 
γυρίσω… Αυτό που µου έµενε, λοιπόν, ήταν να δουλέψω τίµια, να 
έχω καλά αποτελέσµατα και να µπορώ να εξασφαλίζω ένα 
αξιοπρεπές εισόδηµα για να συντηρώ την οικογένεια και να 
προσφέρω στους γονείς µου…»

   «Το βασικό προσόν ενός καλού Χειρουργού είναι η αφοσίωση… 
Όχι στις προσωπικές επιδιώξεις του, αλλά στην ίδια τη Χειρουργική 
και στους ασθενείς του… Πολλά πρέπει να θυσιαστούν σε αυτό το 
βωµό, αλλά όποιος αποφασίζει να εµπλακεί θα πρέπει να είναι 
προετοιµασµένος για αυτή τη θυσία… Οι γνώσεις και οι τεχνικές 
µπορούν να διδαχθούν… Αν πάλι υπάρχει ταλέντο και δεξιότητα, 
τότε µπορεί κανείς να ξεχωρίσει από το µέσο όρο και να γίνει 
εξαιρετικός… Βασικός γνώµονας σε κάθε περίπτωση, όµως, είναι η 
αφοσίωση… Και η ανθρωπιά…»

   «Θεωρώ τον εαυτό µου ιδιαίτερα φιλόδοξο, όχι όµως σε επίπεδο 
αναγνώρισης, αλλά σε επίπεδο εσωτερικής ισορροπίας… Είµαι πολύ 
αυστηρός µε µένα τον ίδιο και µε τους στόχους που θέτω –θέλω 
µόνο την επιτυχία ως αποτέλεσµα και τίποτα άλλο… Για το σκοπό 
αυτό, δουλεύω σκληρά, µε επιµονή και υποµονή… Μετά από 26 
ολόκληρα χρόνια άσκησης της Ιατρικής σε τρεις διαφορετικές 
χώρες, έχω αναπτύξει µια εσωτερική συγκρότηση και ηρεµία… 
Σπάνια εκρήγνυµαι στην επαγγελµατική και προσωπική µου ζωή… 
Φροντίζω να περνάω ουσιαστικό χρόνο µε τη σύζυγο και τα παιδιά 
µου, να εκτονώνοµαι παίζοντας µπάσκετ ή διαβάζοντας βιβλία 
επιστηµονικής φαντασίας… Τα πάντα είναι θέµα ισορροπιών…»  

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
«Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο» Θεσσαλονίκης

   «Στον πατέρα µου, που εργαζόταν στις ΗΠΑ για τον Αριστοτέλη 
Ωνάση, οφείλω την απόφασή µου να βρεθώ στην Νέα Υόρκη για 
προπαρασκευαστικές σπουδές στην Ιατρική και την Βιολογία, στο 
νοσοκοµείο «Beth Israel», το 1977, όταν και ολοκλήρωσα την 
δευτεροβάθµια εκπαίδευσή µου στην Θεσσαλονίκη, γενέτειρα πόλη µου.  
Ωστόσο, οι επιτυχίες του Παναγιώτη Σπύρου λίγα χρόνια αργότερα, στη 
πόλη αυτή,  µε οδήγησαν στην µετεγγραφή µου στην Ιατρική Σχολή του 
Α.Π.Θ., την εκπαίδευσή µου στην Γενική Χειρουργική υπό τους Καθ. Χ. 
Σµπαρούνη και Ν. Μακραντωνάκη και τελικά στην κλινική που εκείνος 
διηύθυνε στο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης.»

   «Με το τέλος της εξειδίκευσής µου στην Καρδιοχειρουργική, καθώς και 
την διεκπεραίωση των υποχρεώσεών µου στην Υπηρεσία Υπαίθρου και τον 
Ελληνικό Στρατό, συνεργάστηκα µε τον Καθ. Μ. Τούµπουρα στη 
Θεσσαλονίκη, τον Στ. Θεοδωρόπουλο και τον Καθ. Μ. Γιακούµπ, για ένα 
χρόνο, στο «ΙΑΣΩ General» στην Αθήνα και από το 2005 έως σήµερα µε 
τον Α. Μαλακούδη στο «Διαβαλκανικό Κέντρο», όπου και εξυπηρετώ και 
τους δικούς µου ασθενείς.» 

   «Θεωρώ καλό χειρουργό εκείνον που λειτουργεί µε οξύτητα πνεύµατος, 
είναι καλά διαβασµένος και έχει το χάρισµα της καλής τεχνικής.  Η κύρια 
φιλοδοξία µου είναι να παραµένω απλός και να ασκώ την ειδικότητά µου µε 
αξιοπρέπεια. Δεν είµαι ευχαριστηµένος µε τις συνθήκες που ασκείται στις 
µέρες µας  η καρδιοχειρουργική στην χώρα µας.  Έχοντας θητεύσει για 10 
χρόνια σε νοσοκοµεία της Νέας Υόρκης και σε διάφορα κέντρα στην 
Ελλάδα, εκτιµώ ότι η κύρια διαφορά συνίσταται στο ότι στο εξωτερικό η 
ειδικότητά µας είναι επιστήµη και όχι µια συναλλαγή µε εµπορεύσιµο υλικό 
τον καρδιοχειρουργικό ασθενή. Κι ακόµη ότι το σύστηµα υγείας των ΗΠΑ,  
παρά τα τρωτά του σηµεία, δίνει την δυνατότητα στους γιατρούς να 
µπορούν να ζουν αξιοπρεπώς.»

   «Για τους νέους καρδιοχειρουργούς οι προοπτικές είναι τραγικές. Ίσως 
είχαν δίκιο οι καθηγητές µας στην Ιατρική Σχολή που µας απέτρεπαν να 
ασχοληθούµε µε αυτή την ειδικότητα. Ένας νέος Καρδιοχειρουργός είναι 
δύσκολο να ενταχθεί σήµερα στο σύστηµα όπως έχει διαµορφωθεί, καθώς 
συνήθως προβάλλονται συγκεκριµένοι άνθρωποι που θεωρούνται «χρυσά 
χέρια» και οι υπόλοιποι, που παράγουν ίσως ένα ουσιαστικό και πολύτιµο 
έργο, δεν φαίνονται πουθενά. Στα νέα παιδιά που τυχόν επιλέξουν την 
Καρδιοχειρουργική, η συµβουλή µου είναι να µην ασπαστούν τα παραπάνω 
και να προχωρήσουν, όντας σεµνοί και ταπεινοί, µε γνώµονα αυτή καθαυτή 
την επιστήµη µας. Επίσης, εύχοµαι στο µέλλον το σύστηµα υγείας της χώρας 
µας να διευθύνεται από ανθρώπους µε γνώση στα αντικείµενα της 
περίθαλψης και της διοίκησης.»

   «Ευγνωµονώ τους γονείς µου που µε στήριξαν στην απόφασή µου για την 
επιλογή αυτής της «βαριάς» ειδικότητας που αφαιρεί πολύ χρόνο από την 
προσωπική ζωή. Είµαι παντρεµένος και πατέρας δύο αγοριών, που ευτυχώς 
δεν θέλησαν να ακολουθήσουν το ίδιο επάγγελµα, αλλά τις οικονοµικές 
επιστήµες και την οδοντιατρική αντίστοιχα. Στον λίγο ελεύθερο χρόνο µου, 
ασχολούµαι µε πράγµατα που µε χαλαρώνουν, όπως τη  φωτογραφία και τη  
µουσική.»

Τόπος γέννησης, Θεσσαλονίκη, 14 Νοεµβρίου 1959
Ολοκλήρωση σπουδών στην Βιολογία, Νέα Υόρκη 1979 - 1984
Ιατρική Σχολή, «Α.Π. Θεσσαλονίκης», 1984 – 1990
Υπηρεσία Υπαίθρου, Σοχός Θεσσαλονίκης, 1991 - 1992
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, «Γ. Παπανικολάου»
Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, «Γ. Παπανικολάου»
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης»
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «ΙAΣΩ General», 2004 - 2005 
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Διαβαλκανικό Κέντρο», 2005 - σήµερα
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   «Γεννήθηκα και µεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που φιλοξένησε 
αργότερα τις νεανικές µου ανησυχίες, τις φοιτητικές µου αναζητήσεις, τους 
επαγγελµατικούς µου προβληµατισµούς… Στη πόλη αυτή σπούδασα στην 
Ιατρική Σχολή, ειδικεύτηκα στα Νοσοκοµεία «Γ. Παπανικολάου» και 
«ΑΧΕΠΑ», και παρέµεινα για να προσφέρω τις υπήρεσίες µου ως 
Καρδιοχειρουργός…»

   «Η πρώτη µου συνεργασία µε έφερε κοντά σε δυο σπουδαίους 
Χειρουργούς και σπάνιους ανθρώπους, τον αείµνηστο Κυριάκο Ράµµο και 
τον Καθηγητή Παναγιώτη Σπανό, ως βοηθός τους στα Νοσηλευτήρια 
«Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο» και «Άγιος Λουκάς»… Με το πέρασµα των 
χρόνων, επέλεξα να συνεχίσω να δραστηριοποιούµαι µόνο στο πρώτο 
ίδρυµα, αρχικά ως συνεργάτης του Δηµήτριου Σµυρλή και από το 2006 έως 
και σήµερα, των Ευάγγελου Σιβιτανίδη και Ευστράτιου Αµπατζίδη…» 

   «Έγινα γιατρός από µια εσωτερική παρόρµηση, αλλά η επιλογή της 
Καρδιοχειρουργικής ήταν συνειδητή και απόλυτη –αυτό θέλησα να κάνω για 
το υπόλοιπο της ζωής µου, σε αυτό το πεδίο να υπηρετήσω την επιστήµη 
και τον συνάνθρωπο… Πιστεύω πολύ στην εξέλιξη της ειδικότητάς µας 
µέσω της έρενας και για το λόγο αυτό, ασχολήθηκα συστηµατικά µε τη 
διερεύνηση της µοριακής βάσης του καρκίνου του πνεύµονα, σε συνεργασία 
µε τον Βιοχηµικό Γεώργιο Τζηµαγιώργη… Είµαι αισιόδοξος για το µέλλον κι 
ελπίζω σε σπουδαία πράγµατα που θα αλλάξουν τα δεδοµένα στην 
Ιατρική…» 

853852 Ευστάθιος
Αµπατζίδης

   «Γεννήθηκα Αυστραλός υπήκοος, καθώς οι γονείς µου 
δραστηριοποιούνταν επιχειρηµατικά στο Σίδνεϊ… Σε ηλικία έξι ετών, 
επιστρέψαµε στην Ελλάδα, όπου και τελείωσα την Πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση, στην Πτολεµαϊδα… Ήθελα πάντα να σπουδάσω Ιατρική, 
επιθυµία που προέκυψε ενδόµυχα, χωρίς εξωτερικά ερεθίσµατα, 
αφού ο περίγυρός µου ήταν ανέκαθεν στο χώρο των 
επιχειρήσεων…Οφείλω πολλά στους γονείς µου, οι οποίοι στήριξαν 
µε κάθε µέσο, αυτή µου την απόφαση… Ο πατέρας µου µάλιστα, µού 
είχε δηλώσει -Μπορείς να σπουδάζεις όσα χρόνια θέλεις, θα σε 
στηρίζω οικονοµικά, αρκεί αυτό που θα κάνεις να είναι σοβαρό... 
Και το έκανε… Αν ποτέ µετάνιωνα για την επιλογή µου, σίγουρα 
εκείνοι δεν θα είχαν την ελάχιστη ευθύνη…»

   «Η φιλοδοξία µου τελειώνοντας την Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, 
ήταν να καταφέρω να εκπαιδευτώ σωστά… Συνειδητοποιώντας πως 
κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, 
αποφάσισα να φύγω για την Αυστραλία και πάλι… Φυσικά και δεν 
ήταν καθόλου εύκολη απόφαση, καθώς εκεί δεν θα αναγνωρίζονταν 
ούτε καν το βασικό πτυχίο της Ιατρικής… Από τη στιγµή που το 
αποφάσισα όµως, δεν έκανα πίσω… Φοίτησα εκ νέου και ξεκίνησα 
την ειδίκευσή µου στη Χειρουργική…»

   «Η Καρδιοχειρουργική προέκυψε εµπειρικά… Ως ειδικευόµενος 
είχα την ευκαιρία να αποκτήσω προσλαµβάνουσες, που 
ενδεχοµένως να µην αποκτούσα αν βρισκόµουν στην Ελλάδα… 
Εκεί, βέβαια, το σύστηµα είναι αµείλικτο…»

Βιογραφικό

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο» Θεσσαλονίκης

Τόπος γέννησης, Σίδνεϊ, Αυστραλία,  24 Νοεµβρίου 1963 
Ιατρική Σχολή, «Α.Π. Θεσσαλονίκης», 1981 - 1987
Ειδίκευση στη Γενική Ιατρική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Σίδνεϊ, 
Αυστραλία, 1987 - 1992
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Παν. Νοσοκοµείο “New Castle”, 
Αυστραλία, 1997 - 2001
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Παν. Νοσοκοµείο “New Castle” 
και Brisbane, Αυστραλία, 1995 - 1996
Fellowship στην Καρδιοχειρουργική, Αγγλία, 2001 - 2003
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Κέντρο», 2003 - σήµερα

Γεώργιος 
Καρκάνης

Δηµήτριος
Παλιούρας

Βιογραφικό Γ. Καρκάνη

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
«Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο» Θεσσαλονίκης

Τόπος γέννησης, Θεσσαλονίκη, 6 Φεβρουαρίου 1961
Ιατρική Σχολή, «Α.Π. Θεσσαλονίκης», 1983 – 1989
Στρατιωτική θητεία, 1989 - 1990
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική,  «Γ. Παπανικολάου», 1990 - 1993
Υπηρεσία Υπαίθρου, 1993 - 1994
Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, «ΑΧΕΠΑ», 1995 - 1999
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο», 
2000 - σήµερα

Γεώργιος
Καρκάνης

Δηµήτριος
Παλιούρας

Βιογραφικό Δ. Παλιούρα

   «Δουλεύεις σκληρά και κρίνεσαι διαρκώς, πριν σου δοθεί η 
δυνατότητα να υποβάλεις αίτηση για ειδικότητα… Η επιλογή µου, 
λοιπόν, δεν ήταν µια τυχαία απόφαση, αλλά µια σταθερή και 
δοµηµένη απόφαση...Κλείνοντας τα 40 µου χρόνια, βρέθηκα σε ένα 
κοµβικό σηµείο της ζωής µου, όπου έπρεπε να οριοθετήσω τις 
επόµενες φιλοδοξίες µου… Επαγγελµατικοί στόχοι, επιτυχίες, 
καταξίωση, οικογένεια… Είχα απόλυτη γνώση του γεγονότος ότι, 
στην Ελλάδα δεν θα µπορούσα να υλοποιήσω ποτέ το όποιο µου 
µικρό, µέτριο, µεγάλο -δεν έχει σηµασία- όνειρο… Όφειλα όµως να 
γυρίσω… Αυτό που µου έµενε, λοιπόν, ήταν να δουλέψω τίµια, να 
έχω καλά αποτελέσµατα και να µπορώ να εξασφαλίζω ένα 
αξιοπρεπές εισόδηµα για να συντηρώ την οικογένεια και να 
προσφέρω στους γονείς µου…»

   «Το βασικό προσόν ενός καλού Χειρουργού είναι η αφοσίωση… 
Όχι στις προσωπικές επιδιώξεις του, αλλά στην ίδια τη Χειρουργική 
και στους ασθενείς του… Πολλά πρέπει να θυσιαστούν σε αυτό το 
βωµό, αλλά όποιος αποφασίζει να εµπλακεί θα πρέπει να είναι 
προετοιµασµένος για αυτή τη θυσία… Οι γνώσεις και οι τεχνικές 
µπορούν να διδαχθούν… Αν πάλι υπάρχει ταλέντο και δεξιότητα, 
τότε µπορεί κανείς να ξεχωρίσει από το µέσο όρο και να γίνει 
εξαιρετικός… Βασικός γνώµονας σε κάθε περίπτωση, όµως, είναι η 
αφοσίωση… Και η ανθρωπιά…»

   «Θεωρώ τον εαυτό µου ιδιαίτερα φιλόδοξο, όχι όµως σε επίπεδο 
αναγνώρισης, αλλά σε επίπεδο εσωτερικής ισορροπίας… Είµαι πολύ 
αυστηρός µε µένα τον ίδιο και µε τους στόχους που θέτω –θέλω 
µόνο την επιτυχία ως αποτέλεσµα και τίποτα άλλο… Για το σκοπό 
αυτό, δουλεύω σκληρά, µε επιµονή και υποµονή… Μετά από 26 
ολόκληρα χρόνια άσκησης της Ιατρικής σε τρεις διαφορετικές 
χώρες, έχω αναπτύξει µια εσωτερική συγκρότηση και ηρεµία… 
Σπάνια εκρήγνυµαι στην επαγγελµατική και προσωπική µου ζωή… 
Φροντίζω να περνάω ουσιαστικό χρόνο µε τη σύζυγο και τα παιδιά 
µου, να εκτονώνοµαι παίζοντας µπάσκετ ή διαβάζοντας βιβλία 
επιστηµονικής φαντασίας… Τα πάντα είναι θέµα ισορροπιών…»  

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
«Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο» Θεσσαλονίκης

   «Στον πατέρα µου, που εργαζόταν στις ΗΠΑ για τον Αριστοτέλη 
Ωνάση, οφείλω την απόφασή µου να βρεθώ στην Νέα Υόρκη για 
προπαρασκευαστικές σπουδές στην Ιατρική και την Βιολογία, στο 
νοσοκοµείο «Beth Israel», το 1977, όταν και ολοκλήρωσα την 
δευτεροβάθµια εκπαίδευσή µου στην Θεσσαλονίκη, γενέτειρα πόλη µου.  
Ωστόσο, οι επιτυχίες του Παναγιώτη Σπύρου λίγα χρόνια αργότερα, στη 
πόλη αυτή,  µε οδήγησαν στην µετεγγραφή µου στην Ιατρική Σχολή του 
Α.Π.Θ., την εκπαίδευσή µου στην Γενική Χειρουργική υπό τους Καθ. Χ. 
Σµπαρούνη και Ν. Μακραντωνάκη και τελικά στην κλινική που εκείνος 
διηύθυνε στο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης.»

   «Με το τέλος της εξειδίκευσής µου στην Καρδιοχειρουργική, καθώς και 
την διεκπεραίωση των υποχρεώσεών µου στην Υπηρεσία Υπαίθρου και τον 
Ελληνικό Στρατό, συνεργάστηκα µε τον Καθ. Μ. Τούµπουρα στη 
Θεσσαλονίκη, τον Στ. Θεοδωρόπουλο και τον Καθ. Μ. Γιακούµπ, για ένα 
χρόνο, στο «ΙΑΣΩ General» στην Αθήνα και από το 2005 έως σήµερα µε 
τον Α. Μαλακούδη στο «Διαβαλκανικό Κέντρο», όπου και εξυπηρετώ και 
τους δικούς µου ασθενείς.» 

   «Θεωρώ καλό χειρουργό εκείνον που λειτουργεί µε οξύτητα πνεύµατος, 
είναι καλά διαβασµένος και έχει το χάρισµα της καλής τεχνικής.  Η κύρια 
φιλοδοξία µου είναι να παραµένω απλός και να ασκώ την ειδικότητά µου µε 
αξιοπρέπεια. Δεν είµαι ευχαριστηµένος µε τις συνθήκες που ασκείται στις 
µέρες µας  η καρδιοχειρουργική στην χώρα µας.  Έχοντας θητεύσει για 10 
χρόνια σε νοσοκοµεία της Νέας Υόρκης και σε διάφορα κέντρα στην 
Ελλάδα, εκτιµώ ότι η κύρια διαφορά συνίσταται στο ότι στο εξωτερικό η 
ειδικότητά µας είναι επιστήµη και όχι µια συναλλαγή µε εµπορεύσιµο υλικό 
τον καρδιοχειρουργικό ασθενή. Κι ακόµη ότι το σύστηµα υγείας των ΗΠΑ,  
παρά τα τρωτά του σηµεία, δίνει την δυνατότητα στους γιατρούς να 
µπορούν να ζουν αξιοπρεπώς.»

   «Για τους νέους καρδιοχειρουργούς οι προοπτικές είναι τραγικές. Ίσως 
είχαν δίκιο οι καθηγητές µας στην Ιατρική Σχολή που µας απέτρεπαν να 
ασχοληθούµε µε αυτή την ειδικότητα. Ένας νέος Καρδιοχειρουργός είναι 
δύσκολο να ενταχθεί σήµερα στο σύστηµα όπως έχει διαµορφωθεί, καθώς 
συνήθως προβάλλονται συγκεκριµένοι άνθρωποι που θεωρούνται «χρυσά 
χέρια» και οι υπόλοιποι, που παράγουν ίσως ένα ουσιαστικό και πολύτιµο 
έργο, δεν φαίνονται πουθενά. Στα νέα παιδιά που τυχόν επιλέξουν την 
Καρδιοχειρουργική, η συµβουλή µου είναι να µην ασπαστούν τα παραπάνω 
και να προχωρήσουν, όντας σεµνοί και ταπεινοί, µε γνώµονα αυτή καθαυτή 
την επιστήµη µας. Επίσης, εύχοµαι στο µέλλον το σύστηµα υγείας της χώρας 
µας να διευθύνεται από ανθρώπους µε γνώση στα αντικείµενα της 
περίθαλψης και της διοίκησης.»

   «Ευγνωµονώ τους γονείς µου που µε στήριξαν στην απόφασή µου για την 
επιλογή αυτής της «βαριάς» ειδικότητας που αφαιρεί πολύ χρόνο από την 
προσωπική ζωή. Είµαι παντρεµένος και πατέρας δύο αγοριών, που ευτυχώς 
δεν θέλησαν να ακολουθήσουν το ίδιο επάγγελµα, αλλά τις οικονοµικές 
επιστήµες και την οδοντιατρική αντίστοιχα. Στον λίγο ελεύθερο χρόνο µου, 
ασχολούµαι µε πράγµατα που µε χαλαρώνουν, όπως τη  φωτογραφία και τη  
µουσική.»

Τόπος γέννησης, Θεσσαλονίκη, 14 Νοεµβρίου 1959
Ολοκλήρωση σπουδών στην Βιολογία, Νέα Υόρκη 1979 - 1984
Ιατρική Σχολή, «Α.Π. Θεσσαλονίκης», 1984 – 1990
Υπηρεσία Υπαίθρου, Σοχός Θεσσαλονίκης, 1991 - 1992
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, «Γ. Παπανικολάου»
Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, «Γ. Παπανικολάου»
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης»
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «ΙAΣΩ General», 2004 - 2005 
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Διαβαλκανικό Κέντρο», 2005 - σήµερα
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Άλµπερτ Νταγιέρ
και Δηµήτρης Φιλίππου,
συνεργάτες 
στο «Διαβαλκανικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης»

   «Οι γονείς µου υπήρξαν µάλλον αποθαρρυντικοί στην προοπτική 
µου να ακολουθήσω την Ιατρική… Μου επεσήµαναν διαρκώς πως 
θα έπρεπε να κοπιάσω πολύ και πως η προσωπική µου ζωή θα 
επηρεάζονταν αρνητικά… Όµως, η Ιατρική ήταν το µόνο πράγµα που 
ήθελα να κάνω στη ζωή µου… Όταν πια πείστηκαν και το 
συνειδητοποίησαν, στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθεια µου…»

   «Ως φοιτητής ακόµη, είχα επιδείξει ενδιαφέρον για την 
Καρδιολογία και την Χειρουργική… Αν καλούµουν να επιλέξω µια 
από τις δυο, θα βρισκόµουν σε δεινή θέση… Μετά ανακάλυψα την 
Καρδιοχειρουργική και ήταν για µένα δώρο Θεού… Θα συνδύαζα τις 
ειδικότητες που αγαπούσα και το κυριότερο, θα µπορούσα να 
χειρουργώ…»
 �
   «Τι να πει κανείς για τον Παναγιώτη Σπύρου;… Υπήρξα δίπλα του 
ως νεαρός ειδικευόµενος και γοητεύτηκα… Όταν µε το πέρας της 
ειδίκευσής µου, µου ζήτησε να παραµείνω ως συνεργάτης, δέχτηκα 
χωρίς δεύτερη σκέψη… Έµεινα στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» 
για µια εξαετία ακόµη… Έζησα τη «χρυσή» εποχή του, τότε που όλη 
η Ελλάδα µιλούσε για τις πρωτοπορίες του και γέµιζε τις λίστες 
αναµονής… Σπουδαίος δάσκαλος και ακόµη σπουδαιότερος 
άνθρωπος… Ακόµη και σήµερα, σχεδόν κάθε µέρα, θα θυµηθώ 
κάποια έκφρασή του, κάποιο µορφασµό, κάποια κίνησή του… Η 
µνήµη του θα µείνει χαραγµένη µέσα µου, όσο ζω…»

   «Γεννήθηκα και µεγάλωσα στη Δαµασκό της Συρίας, σε ένα ήρεµο 
οικογενειακό περιβάλλον, µε δυο γονείς που στόχο είχαν να µορφώσουν τα 
παιδιά τους και να τους παρέχουν, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, ένα 
καλύτερο µέλλον… Ολοκλήρωσα τις σπουδές µου στο Φυσικοµαθηµατικό 
Τµήµα του Πανεπιστηµίου της Δαµασκού και ήρθα στην Ελλάδα, µε 
υποτροφία του Πατριάρχη Δαµασκού, για να λάβω µεταπτυχιακό τίτλο στα 
Μαθηµατικά… Ύστερα από ένα χρόνο εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, 
πήρα την απόφαση να αλλάξω τελείως κατεύθυνση και να κάνω αυτό που 
προφανώς ήθελα υποσυνείδητα να ακολουθήσω, αλλά λόγω συγκυριών δεν 
είχε προκύψει µέχρι εκείνη την στιγµή… Έδωσα εξετάσεις και εγγράφηκα 
στην Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης…» 
� � � � �
   «Η Καρδιοχειρουργική υπήρξε στόχος εξαρχής… Δεν ταλαντεύτηκα, δεν 
έκανα δεύτερες σκέψεις… Λαµβάνοντας το πτυχίο µου, εντάχθηκα ως 
ειδικευόµενος στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» της 
Θεσσαλονίκης, στην προοπτική ειδίκευσης στην Καρδιοχειρουργική Κλινική 
του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ»… Μετά από τρία χρόνια αναµονής, ξεκίνησα 
όντως στην εν λόγω κλινική, υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Φώτιου 
Παναγόπουλου, από την οποία και έλαβα τίτλο Καρδιοχειρουργικής 
ειδικότητας, το 1997… Η έναρξη της συνεργασίας µου µε τον Φ. 
Παναγόπουλο χρονολογείται όταν ακόµη ήµουν ειδικευόµενος στο 
Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ»… Εκείνο το διάστηµα, ο Καθηγητής διενεργούσε 
παράλληλα χειρουργεία και στο Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς>» και µου 
ζήτησε να τον υποστηρίζω ως βοηθός… Μετά το 1997, συνεργάστηκα µε 
τον αείµνηστο Καθηγητή Κυριάκο Ράµµο, αρχικά στο Νοσηλευτήριο «Άγιος 
Λουκάς» και στη συνέχεια στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Κέντρο», έως το 2007, δραστηριοποιούµενος ταυτόχρονα ως ανεξάρτητος 
Καρδιοχειρουργός…»  

   «Δεν είµαι άνθρωπος που φοβάται τις αλλαγές, αλλά δεν θα τις επιζητήσω 
από την στιγµή που αισθάνοµαι ικανοποιηµένος και γεµάτος µε τα όσα έχω 
αποκτήσει και βιώνω… Η παραµονή µου στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό 
Διαβαλκανικό Κέντρο» για τόσα πολλά χρόνια –από το 2000 έως και 
σήµερα- εκφράζει ακριβώς αυτή την πεποίθηση… Σηµαντικό ρόλο, βέβαια, 
στη συνέχιση αυτή της πολύχρονης συνεργασίας διαδραµάτισε η γνωριµία 
µου µε τον Δηµήτριο Φιλίππου, µε τον οποίο έχουµε δηµιουργήσει µια 
εξαιρετική οµάδα, µε επίκεντρο το πρόγραµµα Θωρακοσκοπικής 
Χειρουργικής, στο οποίο κι έχουµε εξειδικευτεί τα τελευταία χρόνια… 
Επόµενος προσωπικός στόχος είναι η µετεκπαίδευση στη Ροµποτική 
Θωρακοχειρουργική, ώστε να τελειοποιήσουµε τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
στον τοµέα αυτό… Έχω ήδη προβεί σε συζητήσεις και αναµένεται να 
µεταβώ σύντοµα σε κέντρο της Ιταλίας…»   

   «Φυσικά και δεν έχω µετανιώσει για την επιλογή µου να εγκαταλείψω τις 
φυσικές επιστήµες και να εµπλακώ µε την Καρδιοχειρουργική… Ακόµη 
περισσότερο, δεν έχω µετανιώσει για την παραµονή µου στην Ελλάδα, την 
οποία πια έχω ως πατρίδα µου… Δεν ένιωσα ποτέ ξένος εδώ, δεν ένιωσα 
ποτέ παρείσακτος όπου κι αν εργάστηκα, όπου κι αν βρέθηκα… Άλλωστε, το 
γεγονός ότι είµαι Χριστιανός Ορθόδοξος λειτούργησε προς όφελος, καθώς 
η προσαρµογή µου σε έθιµα, κουλτούρα και παραδόσεις ήταν βατή… 
Δυστυχώς, οι εξελίξεις στη Συρία, µε τον πόλεµο και τις τραγικότητες 
αυτού, δεν µου επιτρέπουν να µεταβαίνω συχνά εκεί, για να βλέπω 
συγγενείς και φίλους… Δεν κρύβω πως πονάει η ψυχή µου µε τα όσα 
συµβαίνουν… Ευγνωµονώ το Θεό που µου επιφύλασσε να ζω στη γη της 
Επαγγελίας, την Ελλάδα…» 
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Ο Γ. Τσώνης στο γραφείο του
στην Κλινική «Κυανούς Σταυρός»
την περίοδο της συνεργασίας του

µε το εν λόγω ίδρυµα

   «Η ένταξή µου στον ιδιωτικό τοµέα έγινε πολύ οµαλά… Ήµουν πια 
έτοιµος να δοκιµαστώ µόνος, σε προσωπικό επίπεδο, ως 
Χειρουργός… Έτσι προέκυψε η συνεργασία µου µε το Νοσηλευτήριο 
«Euromedica – Κυανός Σταυρός»… Αρχικά, εντάχθηκα στην οµάδα 
του Εµµανουήλ Διαρµισάκη, αλλά γρήγορα κατάφερα να 
ανεξαρτητοποιηθώ και να γίνω επικεφαλής οµάδας…»    

   «Φιλοδοξώ να κάνω καλά τη δουλειά µου και να έχω 
ικανοποιηµένους ασθενείς… Θέλω να ζω εγώ και η οικογένειά µου 
µε αξιοπρέπεια, µέσα από την άσκηση αυτού του επαγγέλµατος… 
Έχω τρία παιδιά, τα οποία θέλω να µεγαλώσουν και είναι περήφανα 
για το όνοµα του πατέρα τους… Ο µεγάλος µου γιος έχει εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για τις θετικές επιστήµες και την καλλιτεχνία, ενώ η 
κόρη µου εξέφρασε την επιθυµία της να γίνει γιατρός… Για το τρίτο, 
έχουµε χρόνια ακόµη… Ελπίζω όποια απόφαση και να πάρουν, να τα 
κάνει ευτυχισµένα…»

   «Θα έλεγα πως είµαι σταθερός, υποµονετικός, ειλικρινής και 
εσωστρεφής ως άνθρωπος… Αφιέρωσα τη ζωή µου στη δουλειά και 
την οικογένειά µου… Ενίοτε, αφήνω τον εαυτό µου να χαλαρώσει, 
να υποκύψει στα ανθρώπινα «πάθη» του… Είναι δύσκολο, βλέπετε, 
για ένα Χειρουργό να ζει σαν καθηµερινός, απλός άνθρωπος… 
Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να κληθεί επειγόντως στο χειρουργείο 
και γι' αυτό δεν µπορεί να αφήνεται ποτέ…»

   «Η Καρδιοχειρουργική, όσο µεγάλη αγαπηµένη είναι, τόσο 
αχάριστη µπορεί να γίνει… Ένας Καρδιοχειρουργός οφείλει να το 
γνωρίζει αυτό… Χρειάζεται καλή εκπαίδευση, σταθερότητα, 
ψυχραιµία και εµπιστοσύνη στον εαυτό σου και στους συνεργάτες 
σου, ώστε να µπορείς να ανταπεξέλθεις στο δύσκολο αυτό 
λειτούργηµα… Ελπίζω ο Θεός να µε αξιώσει να συνεχίσω να ασκώ 
Καρδιοχειρουργική σωστά, µε αξιοπρέπεια και τιµή…»
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Άλµπερτ Νταγιέρ
και Δηµήτρης Φιλίππου,
συνεργάτες 
στο «Διαβαλκανικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης»

   «Οι γονείς µου υπήρξαν µάλλον αποθαρρυντικοί στην προοπτική 
µου να ακολουθήσω την Ιατρική… Μου επεσήµαναν διαρκώς πως 
θα έπρεπε να κοπιάσω πολύ και πως η προσωπική µου ζωή θα 
επηρεάζονταν αρνητικά… Όµως, η Ιατρική ήταν το µόνο πράγµα που 
ήθελα να κάνω στη ζωή µου… Όταν πια πείστηκαν και το 
συνειδητοποίησαν, στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθεια µου…»

   «Ως φοιτητής ακόµη, είχα επιδείξει ενδιαφέρον για την 
Καρδιολογία και την Χειρουργική… Αν καλούµουν να επιλέξω µια 
από τις δυο, θα βρισκόµουν σε δεινή θέση… Μετά ανακάλυψα την 
Καρδιοχειρουργική και ήταν για µένα δώρο Θεού… Θα συνδύαζα τις 
ειδικότητες που αγαπούσα και το κυριότερο, θα µπορούσα να 
χειρουργώ…»
 �
   «Τι να πει κανείς για τον Παναγιώτη Σπύρου;… Υπήρξα δίπλα του 
ως νεαρός ειδικευόµενος και γοητεύτηκα… Όταν µε το πέρας της 
ειδίκευσής µου, µου ζήτησε να παραµείνω ως συνεργάτης, δέχτηκα 
χωρίς δεύτερη σκέψη… Έµεινα στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» 
για µια εξαετία ακόµη… Έζησα τη «χρυσή» εποχή του, τότε που όλη 
η Ελλάδα µιλούσε για τις πρωτοπορίες του και γέµιζε τις λίστες 
αναµονής… Σπουδαίος δάσκαλος και ακόµη σπουδαιότερος 
άνθρωπος… Ακόµη και σήµερα, σχεδόν κάθε µέρα, θα θυµηθώ 
κάποια έκφρασή του, κάποιο µορφασµό, κάποια κίνησή του… Η 
µνήµη του θα µείνει χαραγµένη µέσα µου, όσο ζω…»

   «Γεννήθηκα και µεγάλωσα στη Δαµασκό της Συρίας, σε ένα ήρεµο 
οικογενειακό περιβάλλον, µε δυο γονείς που στόχο είχαν να µορφώσουν τα 
παιδιά τους και να τους παρέχουν, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, ένα 
καλύτερο µέλλον… Ολοκλήρωσα τις σπουδές µου στο Φυσικοµαθηµατικό 
Τµήµα του Πανεπιστηµίου της Δαµασκού και ήρθα στην Ελλάδα, µε 
υποτροφία του Πατριάρχη Δαµασκού, για να λάβω µεταπτυχιακό τίτλο στα 
Μαθηµατικά… Ύστερα από ένα χρόνο εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, 
πήρα την απόφαση να αλλάξω τελείως κατεύθυνση και να κάνω αυτό που 
προφανώς ήθελα υποσυνείδητα να ακολουθήσω, αλλά λόγω συγκυριών δεν 
είχε προκύψει µέχρι εκείνη την στιγµή… Έδωσα εξετάσεις και εγγράφηκα 
στην Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης…» 
� � � � �
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Συνεργάτης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Νοσοκοµείο 
«Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2000 - 2002
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο», 
Θεσσαλονίκη, 2002 - 2005
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Euromedica – Κυανός Σταυρός», 
Θεσσαλονίκη, 2005 - 2013
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο», 
Θεσσαλονίκη, 2013 - σήµερα

Ο Γ. Τσώνης στο γραφείο του
στην Κλινική «Κυανούς Σταυρός»
την περίοδο της συνεργασίας του

µε το εν λόγω ίδρυµα

   «Η ένταξή µου στον ιδιωτικό τοµέα έγινε πολύ οµαλά… Ήµουν πια 
έτοιµος να δοκιµαστώ µόνος, σε προσωπικό επίπεδο, ως 
Χειρουργός… Έτσι προέκυψε η συνεργασία µου µε το Νοσηλευτήριο 
«Euromedica – Κυανός Σταυρός»… Αρχικά, εντάχθηκα στην οµάδα 
του Εµµανουήλ Διαρµισάκη, αλλά γρήγορα κατάφερα να 
ανεξαρτητοποιηθώ και να γίνω επικεφαλής οµάδας…»    

   «Φιλοδοξώ να κάνω καλά τη δουλειά µου και να έχω 
ικανοποιηµένους ασθενείς… Θέλω να ζω εγώ και η οικογένειά µου 
µε αξιοπρέπεια, µέσα από την άσκηση αυτού του επαγγέλµατος… 
Έχω τρία παιδιά, τα οποία θέλω να µεγαλώσουν και είναι περήφανα 
για το όνοµα του πατέρα τους… Ο µεγάλος µου γιος έχει εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για τις θετικές επιστήµες και την καλλιτεχνία, ενώ η 
κόρη µου εξέφρασε την επιθυµία της να γίνει γιατρός… Για το τρίτο, 
έχουµε χρόνια ακόµη… Ελπίζω όποια απόφαση και να πάρουν, να τα 
κάνει ευτυχισµένα…»

   «Θα έλεγα πως είµαι σταθερός, υποµονετικός, ειλικρινής και 
εσωστρεφής ως άνθρωπος… Αφιέρωσα τη ζωή µου στη δουλειά και 
την οικογένειά µου… Ενίοτε, αφήνω τον εαυτό µου να χαλαρώσει, 
να υποκύψει στα ανθρώπινα «πάθη» του… Είναι δύσκολο, βλέπετε, 
για ένα Χειρουργό να ζει σαν καθηµερινός, απλός άνθρωπος… 
Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να κληθεί επειγόντως στο χειρουργείο 
και γι' αυτό δεν µπορεί να αφήνεται ποτέ…»

   «Η Καρδιοχειρουργική, όσο µεγάλη αγαπηµένη είναι, τόσο 
αχάριστη µπορεί να γίνει… Ένας Καρδιοχειρουργός οφείλει να το 
γνωρίζει αυτό… Χρειάζεται καλή εκπαίδευση, σταθερότητα, 
ψυχραιµία και εµπιστοσύνη στον εαυτό σου και στους συνεργάτες 
σου, ώστε να µπορείς να ανταπεξέλθεις στο δύσκολο αυτό 
λειτούργηµα… Ελπίζω ο Θεός να µε αξιώσει να συνεχίσω να ασκώ 
Καρδιοχειρουργική σωστά, µε αξιοπρέπεια και τιµή…»
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Γεώργιος Οικονοµόπουλος
Ιδρυτής ΚΡΧ Κέντρου

 και Διευθυντής Kλινικής 
την περίοδο 2001 - 2007

Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο
«Metropoilitan» Αθηνών

Το Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο «Metropolitan» Αθηνών

Το Νοσηλευτήριο «Metropolitan» Αθηνών
2001: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

   Από την αρχή της δηµιουργίας του, το ελληνικό κράτος παρουσίαζε µια 
οικονοµική µεγέθυνση διαµορφωµένη υπό το πρίσµα βαριών εθνικών, 
κοινωνικών, πολιτικών και µακροοικονοµικών κρίσεων. Για το λόγο αυτό, η 
είσοδος της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ αντιµετωπίστηκε ως η απαρχή µιας 
νέας εποχής για την οικονοµική πορεία της χώρας, καθώς τέθηκαν 
προϋποθέσεις για δυναµική ανάπτυξη και εφαρµογή διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων. Μετά την πλήρη ένταξη στη ζώνη του ευρώ, το 2002, η 
ελληνική οικονοµία αναµένονταν να εισέλθει σε µια νέα φάση, η οποία θα 
χαρακτηρίζονταν από νοµισµατική σταθερότητα συνδυασµένη µε ευνοϊκότερες 
προοπτικές ανάπτυξης, λόγω ορισµένων παραγόντων που συνδέονται µε την 
εισαγωγή του ευρώ. 

   Η αισιοδοξία αυτή προκάλεσε ένα αναπτυξιακό κύµα στη χώρα, το οποίο 
εκφράστηκε µε τη µορφή επενδύσεων σε διάφορους τοµείς. Ο τοµέας της 
ιδιωτικής υγείας αποτέλεσε την αιχµή του δόρατος, καθώς τόσο οι αυξηµένες 
ανάγκες παροχής υπηρεσιών υγείας, ειδικά στην πρωτεύουσα, όσο και η 
αδυναµία του δηµοσίου τοµέα να ανταπεξέλθει σε αυτές, δηµιούργησαν ένα 
πρόσφορο επενδυτικό έδαφος. 

Δηµήτριος Σπυρίδης.
Διευθύνων Σύµβουλος (Health Manager)
του ιδρύµατος και Γενικός Διευθυντής της

«Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.»
Πέτρος Σφυράκης.

Συνεργάτης την περίοδο 2010 - 2012

   Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα που αντανακλά την ατµόσφαιρα της περιόδου 
αναδεικνύεται και η ίδρυση του ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου «Metropolitan», το 
2001, από τον Όµιλο «Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.», µε µετοχική σύνθεση 
που αποτελείται από διακεκριµένους επιχειρηµατίες, θεσµικούς επενδυτές και 
Ιατρούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόεδρος του Οµίλου είναι ο 
Βασίλης Θεοχαράκης, ο οποίος έθεσε ως όραµα τη δηµιουργία ενός προτύπου 
θεραπευτηρίου, µε βασικό άξονα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
υγείας, ως «ανάγκη και δικαίωµα κάθε ασθενούς». Η ίδρυση του Νοσηλευτηρίου 
«Metropolitan» στην παραλιακή ζώνη του Φαληρικού Δέλτα υπήρξε οµόφωνη 
και συνετή απόφαση, καθώς η απουσία ανάλογου ιδιωτικού νοσηλευτικού 
ιδρύµατος στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων της πρωτεύουσας, 
αλλά και του Πειραιά, προδιέγραφε µια πολλά υποσχόµενη πορεία. Απόφαση, η 
οποία υποστηρίχθηκε βέβαια µε τις καλύτερες βάσεις, καθώς οι υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις, ο προηγµένος ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός και η επιλογή 
άριστα καταρτισµένου προσωπικού, εξυπηρετούσαν τον αρχικό σκοπό των 
ιδρυτών για ένα νοσηλευτήριο υψηλών προδιαγραφών. Διευθύνων Σύµβουλος 
και Γενικός Διευθυντής του Οµίλου «Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.» 
Δηµήτριος Σπυρίδης, ένας από τους πλέον έµπειρους Health Manager µε 
πολυετή παρουσία στον χώρο της υγειονοµικής µέριµνας, κατάφερε να 
προσελκύσει διακεκριµένους Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι 
ανέπτυξαν τις δραστηριότητές τους στις 230 νοσοκοµειακές κλίνες, στις ειδικές 
µονάδες θεραπείας και στα ποικίλα διαγνωστικά εργαστήρια. 

   Στο οργανόγραµµα του Νοσηλευτηρίου «Metropolitan» προβλέφθηκε εξ αρχής 
η δηµιουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, την ίδρυση της οποίας ανέλαβε ο 
Καρδιοχειρουργός Γεώργιος Οικονοµόπουλος, Αναπληρωτής Διευθυντής της 
Α' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.» επί µια 
οχταετία. Η έναρξη λειτουργίας της κλινικής από τον Γ. Οικονοµόπουλο, 
πραγµατοποιήθηκε την άνοιξη του 2001 και στο έργο του συνέδραµαν ο 
Γεώργιος Δηµητρακάκης µε εκπαίδευση στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.» και 
ο Αντρέας Μαρτίνος, συνεργάτης του Δηµήτρη Μπουλαφέντη στο 
Νοσηλευτήριο «Υγεία». Ως Αναισθησιολόγοι εργάστηκαν οι Λευτέρης 
Καστελλάνος και Μαρίνα Τσίτσικα, ενώ ως Τεχνικός εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας ο Νικόλαος Ράπτης. Η δραστηριότητα της κλινικής κυµαίνονταν 
στη διενέργεια 200 περιστατικών ετησίως, η οποία και διατηρήθηκε έως το 
2007, όταν πια ο Γ. Οικονοµόπουλος µετακινήθηκε στο Νοσοκοµείο 
«Ιπποκράτειο». Η αποχώρηση αυτή είχε ως αποτέλεσµα την παράλληλη 
µετακίνηση του Γ. Δηµητρακάκη σε νοσηλευτικό ίδρυµα της Σκωτίας και του Λ. 
Καστελλάνου στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», στην οµάδα  του Δ. 
Ηλιόπουλου, ενώ οι Α. Μαρτίνος και Ν. Ράπτης παρέµειναν στο δυναµικό του 
Νοσηλευτηρίου «Metropolitan». 

   Η Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα του ιδρύµατος δεν περιορίστηκε βέβαια 
στην οµάδα του Γ. Οικονοµόπουλου. Το 2002, συµβόλαιο συνεργασίας 
υπέγραψε και ο Γεώργιος Μάκος, Διευθυντής της Β' Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» από το 1993. Η οµάδα 
του Γ. Μάκου συγκροτήθηκε από τους παλιούς του συνεργάτες, Δηµήτριο 
Ηλιόπουλο, Άρη Ντεβέγια, Γιώργο Κοντογιάννη και Κώστα Κοντραφούρη, οι 
οποίοι τον ακολούθησαν στο Νοσηλευτήριο «Metropolitan». Οι δυο πρώτοι εξ 
αυτών αποχώρησαν σύντοµα για να επαναδραστηριοποιηθούν στο 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», ενώ λίγα χρόνια αργότερα, ο Κ. 
Κοντραφούρης εντάχθηκε στην Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.». Αναισθησιολογική υποστήριξη στην εν λόγω 
οµάδα παρείχε αρχικά η Μαρίνα Τσίτσικα, ενώ αργότερα και οι Περίανδρος 
Καραµάνης και Γιώργος Στάχτος. Θέση Τεχνικού εξωσωµατικής κυκλοφορίας 
κατείχε ο Αντώνης Σαµοθράκης, ο οποίος αποχώρησε το 2009 για το 
Νοσοκοµείο «Αττικόν» και αργότερα για το Νοσηλευτήριο «American Hospital» 
στη Λευκωσία της Κύπρου. Με την αποχώρηση του Γ. Οικονοµόπουλου, το 
2007, ο Καρδιοχειρουργός Α. Μαρτίνος και ο Τεχνικός εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας Ν. Ράπτης εντάχθηκαν στην οµάδα του Γ. Μάκου. Η δραστηριότητα 
της οµάδας του Γ. Μάκου, στο πρώτο διάστηµα, υπερέβαινε τη διενέργεια 400 
περιστατικών ετησίως, εµφανίζοντας αργότερα µια πτώση, η οποία αποδίδεται 
στο γενικότερο κλίµα κρίσης που παρουσιάζουν οι Καρδιοχειρουργικές κλινικές 
των περισσότερων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων της χώρας. 

   Κλείνοντας, να σηµειωθεί ότι, το 2010 και για διάστηµα περίπου 15 µηνών, 
στο Νοσηλευτήριο «Metropolitan» δραστηριοποιήθηκε και ο Πέτρος Σφυράκης, 
παλαιός συνεργάτης του Γ. Μάκου από το Νοσηλευτήριο «Απολλώνειο». Η 
επαναπρόσληψή του σε θέση Επιστηµονικού Υπεύθυνου του προγράµµατος 
µεταµοσχεύσεων στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.» τον Μάιο του 2012, σήµανε 
και το τέλος της εν λόγω συνεργασίας. Ο Π. Σφυράκης, υποστηρίχθηκε στο 
διάστηµα της συνεργασίας του µε το ίδρυµα από την οµάδα του Γ. Μάκου, 
πραγµατοποιώντας ένα σηµαντικό αριθµό επεµβάσεων. 

   Σήµερα, η οµάδα του Γ. Μάκου αποτελείται από τους Καρδιοχειρουργούς 
Γ. Κοντογιάννη και Α. Μαρτίνο, τους Αναισθησιολόγους Π. Καραµάνη και 
Γ. Στάχτο και τον Τεχνικό εξωσωµατικής κυκλοφορίας Ν. Ράπτη. 

Γεώργιος Μάκος
Διευθυντής ΚΡΧ Κλινικής 

 την περίοδο 2002 έως σήµερα

Γεώργιος Μάκος

Γεώργιος 
Οικονοµόπουλος

Νίκος Ράπτης.
Τεχνικός εξωσωµατικής

κυκλοφορίας

Δύο φωτογραφικά στιγµιότυπα της παραλίας
του Νέου Φαλήρου από τoν Alois Beer
στα 1875 (πάνω) και στα 1890 (κάτω).
Διακρίνεται το ξενοδοχείο του σταθµού
του τραµ που κατεδαφίστηκε το 1904,
καθώς επίσης η εξέδρα και οι καµπίνες
των θαλάσσιων λουτρών.
Στην περιοχή αυτή χτίστηκε στις µέρες µας
το Iδιωτικό Nοσηλευτήριο “Metropolitan”
το 2001

Εσωτερική άποψη της 
κεντρικής εισόδου

του Νοσηλευτηρίου 
“Metropolitan”.
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Γεώργιος Οικονοµόπουλος
Ιδρυτής ΚΡΧ Κέντρου

 και Διευθυντής Kλινικής 
την περίοδο 2001 - 2007

Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο
«Metropoilitan» Αθηνών

Το Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο «Metropolitan» Αθηνών

Το Νοσηλευτήριο «Metropolitan» Αθηνών
2001: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

   Από την αρχή της δηµιουργίας του, το ελληνικό κράτος παρουσίαζε µια 
οικονοµική µεγέθυνση διαµορφωµένη υπό το πρίσµα βαριών εθνικών, 
κοινωνικών, πολιτικών και µακροοικονοµικών κρίσεων. Για το λόγο αυτό, η 
είσοδος της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ αντιµετωπίστηκε ως η απαρχή µιας 
νέας εποχής για την οικονοµική πορεία της χώρας, καθώς τέθηκαν 
προϋποθέσεις για δυναµική ανάπτυξη και εφαρµογή διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων. Μετά την πλήρη ένταξη στη ζώνη του ευρώ, το 2002, η 
ελληνική οικονοµία αναµένονταν να εισέλθει σε µια νέα φάση, η οποία θα 
χαρακτηρίζονταν από νοµισµατική σταθερότητα συνδυασµένη µε ευνοϊκότερες 
προοπτικές ανάπτυξης, λόγω ορισµένων παραγόντων που συνδέονται µε την 
εισαγωγή του ευρώ. 

   Η αισιοδοξία αυτή προκάλεσε ένα αναπτυξιακό κύµα στη χώρα, το οποίο 
εκφράστηκε µε τη µορφή επενδύσεων σε διάφορους τοµείς. Ο τοµέας της 
ιδιωτικής υγείας αποτέλεσε την αιχµή του δόρατος, καθώς τόσο οι αυξηµένες 
ανάγκες παροχής υπηρεσιών υγείας, ειδικά στην πρωτεύουσα, όσο και η 
αδυναµία του δηµοσίου τοµέα να ανταπεξέλθει σε αυτές, δηµιούργησαν ένα 
πρόσφορο επενδυτικό έδαφος. 

Δηµήτριος Σπυρίδης.
Διευθύνων Σύµβουλος (Health Manager)
του ιδρύµατος και Γενικός Διευθυντής της

«Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.»
Πέτρος Σφυράκης.

Συνεργάτης την περίοδο 2010 - 2012

   Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα που αντανακλά την ατµόσφαιρα της περιόδου 
αναδεικνύεται και η ίδρυση του ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου «Metropolitan», το 
2001, από τον Όµιλο «Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.», µε µετοχική σύνθεση 
που αποτελείται από διακεκριµένους επιχειρηµατίες, θεσµικούς επενδυτές και 
Ιατρούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόεδρος του Οµίλου είναι ο 
Βασίλης Θεοχαράκης, ο οποίος έθεσε ως όραµα τη δηµιουργία ενός προτύπου 
θεραπευτηρίου, µε βασικό άξονα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
υγείας, ως «ανάγκη και δικαίωµα κάθε ασθενούς». Η ίδρυση του Νοσηλευτηρίου 
«Metropolitan» στην παραλιακή ζώνη του Φαληρικού Δέλτα υπήρξε οµόφωνη 
και συνετή απόφαση, καθώς η απουσία ανάλογου ιδιωτικού νοσηλευτικού 
ιδρύµατος στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων της πρωτεύουσας, 
αλλά και του Πειραιά, προδιέγραφε µια πολλά υποσχόµενη πορεία. Απόφαση, η 
οποία υποστηρίχθηκε βέβαια µε τις καλύτερες βάσεις, καθώς οι υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις, ο προηγµένος ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός και η επιλογή 
άριστα καταρτισµένου προσωπικού, εξυπηρετούσαν τον αρχικό σκοπό των 
ιδρυτών για ένα νοσηλευτήριο υψηλών προδιαγραφών. Διευθύνων Σύµβουλος 
και Γενικός Διευθυντής του Οµίλου «Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε.» 
Δηµήτριος Σπυρίδης, ένας από τους πλέον έµπειρους Health Manager µε 
πολυετή παρουσία στον χώρο της υγειονοµικής µέριµνας, κατάφερε να 
προσελκύσει διακεκριµένους Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι 
ανέπτυξαν τις δραστηριότητές τους στις 230 νοσοκοµειακές κλίνες, στις ειδικές 
µονάδες θεραπείας και στα ποικίλα διαγνωστικά εργαστήρια. 

   Στο οργανόγραµµα του Νοσηλευτηρίου «Metropolitan» προβλέφθηκε εξ αρχής 
η δηµιουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, την ίδρυση της οποίας ανέλαβε ο 
Καρδιοχειρουργός Γεώργιος Οικονοµόπουλος, Αναπληρωτής Διευθυντής της 
Α' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.» επί µια 
οχταετία. Η έναρξη λειτουργίας της κλινικής από τον Γ. Οικονοµόπουλο, 
πραγµατοποιήθηκε την άνοιξη του 2001 και στο έργο του συνέδραµαν ο 
Γεώργιος Δηµητρακάκης µε εκπαίδευση στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.» και 
ο Αντρέας Μαρτίνος, συνεργάτης του Δηµήτρη Μπουλαφέντη στο 
Νοσηλευτήριο «Υγεία». Ως Αναισθησιολόγοι εργάστηκαν οι Λευτέρης 
Καστελλάνος και Μαρίνα Τσίτσικα, ενώ ως Τεχνικός εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας ο Νικόλαος Ράπτης. Η δραστηριότητα της κλινικής κυµαίνονταν 
στη διενέργεια 200 περιστατικών ετησίως, η οποία και διατηρήθηκε έως το 
2007, όταν πια ο Γ. Οικονοµόπουλος µετακινήθηκε στο Νοσοκοµείο 
«Ιπποκράτειο». Η αποχώρηση αυτή είχε ως αποτέλεσµα την παράλληλη 
µετακίνηση του Γ. Δηµητρακάκη σε νοσηλευτικό ίδρυµα της Σκωτίας και του Λ. 
Καστελλάνου στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», στην οµάδα  του Δ. 
Ηλιόπουλου, ενώ οι Α. Μαρτίνος και Ν. Ράπτης παρέµειναν στο δυναµικό του 
Νοσηλευτηρίου «Metropolitan». 

   Η Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα του ιδρύµατος δεν περιορίστηκε βέβαια 
στην οµάδα του Γ. Οικονοµόπουλου. Το 2002, συµβόλαιο συνεργασίας 
υπέγραψε και ο Γεώργιος Μάκος, Διευθυντής της Β' Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» από το 1993. Η οµάδα 
του Γ. Μάκου συγκροτήθηκε από τους παλιούς του συνεργάτες, Δηµήτριο 
Ηλιόπουλο, Άρη Ντεβέγια, Γιώργο Κοντογιάννη και Κώστα Κοντραφούρη, οι 
οποίοι τον ακολούθησαν στο Νοσηλευτήριο «Metropolitan». Οι δυο πρώτοι εξ 
αυτών αποχώρησαν σύντοµα για να επαναδραστηριοποιηθούν στο 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», ενώ λίγα χρόνια αργότερα, ο Κ. 
Κοντραφούρης εντάχθηκε στην Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.». Αναισθησιολογική υποστήριξη στην εν λόγω 
οµάδα παρείχε αρχικά η Μαρίνα Τσίτσικα, ενώ αργότερα και οι Περίανδρος 
Καραµάνης και Γιώργος Στάχτος. Θέση Τεχνικού εξωσωµατικής κυκλοφορίας 
κατείχε ο Αντώνης Σαµοθράκης, ο οποίος αποχώρησε το 2009 για το 
Νοσοκοµείο «Αττικόν» και αργότερα για το Νοσηλευτήριο «American Hospital» 
στη Λευκωσία της Κύπρου. Με την αποχώρηση του Γ. Οικονοµόπουλου, το 
2007, ο Καρδιοχειρουργός Α. Μαρτίνος και ο Τεχνικός εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας Ν. Ράπτης εντάχθηκαν στην οµάδα του Γ. Μάκου. Η δραστηριότητα 
της οµάδας του Γ. Μάκου, στο πρώτο διάστηµα, υπερέβαινε τη διενέργεια 400 
περιστατικών ετησίως, εµφανίζοντας αργότερα µια πτώση, η οποία αποδίδεται 
στο γενικότερο κλίµα κρίσης που παρουσιάζουν οι Καρδιοχειρουργικές κλινικές 
των περισσότερων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων της χώρας. 

   Κλείνοντας, να σηµειωθεί ότι, το 2010 και για διάστηµα περίπου 15 µηνών, 
στο Νοσηλευτήριο «Metropolitan» δραστηριοποιήθηκε και ο Πέτρος Σφυράκης, 
παλαιός συνεργάτης του Γ. Μάκου από το Νοσηλευτήριο «Απολλώνειο». Η 
επαναπρόσληψή του σε θέση Επιστηµονικού Υπεύθυνου του προγράµµατος 
µεταµοσχεύσεων στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.» τον Μάιο του 2012, σήµανε 
και το τέλος της εν λόγω συνεργασίας. Ο Π. Σφυράκης, υποστηρίχθηκε στο 
διάστηµα της συνεργασίας του µε το ίδρυµα από την οµάδα του Γ. Μάκου, 
πραγµατοποιώντας ένα σηµαντικό αριθµό επεµβάσεων. 

   Σήµερα, η οµάδα του Γ. Μάκου αποτελείται από τους Καρδιοχειρουργούς 
Γ. Κοντογιάννη και Α. Μαρτίνο, τους Αναισθησιολόγους Π. Καραµάνη και 
Γ. Στάχτο και τον Τεχνικό εξωσωµατικής κυκλοφορίας Ν. Ράπτη. 

Γεώργιος Μάκος
Διευθυντής ΚΡΧ Κλινικής 

 την περίοδο 2002 έως σήµερα

Γεώργιος Μάκος

Γεώργιος 
Οικονοµόπουλος

Νίκος Ράπτης.
Τεχνικός εξωσωµατικής

κυκλοφορίας

Δύο φωτογραφικά στιγµιότυπα της παραλίας
του Νέου Φαλήρου από τoν Alois Beer
στα 1875 (πάνω) και στα 1890 (κάτω).
Διακρίνεται το ξενοδοχείο του σταθµού
του τραµ που κατεδαφίστηκε το 1904,
καθώς επίσης η εξέδρα και οι καµπίνες
των θαλάσσιων λουτρών.
Στην περιοχή αυτή χτίστηκε στις µέρες µας
το Iδιωτικό Nοσηλευτήριο “Metropolitan”
το 2001

Εσωτερική άποψη της 
κεντρικής εισόδου

του Νοσηλευτηρίου 
“Metropolitan”.

Lefkoma - Final.indd   869 14/7/2015   8:53:03 μμ



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

858

Μάκος
Γεώργιος Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής  

Νοσηλευτήριο “Metropolitan” Αθηνών

     Ο Γεώργιος Μάκος, ένα από τα κορυφαία ονόµατα του 
καρδιοχειρουργικού χώρου, καταξιωµένος µέσα από ένα πλούσιο 
κλινικό έργο σε τέσσερα ιδιωτικά νοσηλευτήρια των Αθηνών, 
προτίµησε την απλή παράθεση των βιογραφικών του στοιχείων 
και απέφυγε ευγενικά την αναφορά άλλων προσωπικών 
δεδοµένων στα πλαίσια µιας οργανωµένης συνέντευξης. Ωστόσο, 
µε προσωπική πρωτοβουλία του υπογράφοντα, παρατίθενται 
κάποια στιγµιότυπα που αναδεικνύουν το 'µεράκι' του Γ. Μάκου 
για την ειδικότητα που επέλεξε, το νόστο για την επάνοδο στην 
πατρίδα, την ποιότητα της εκπαίδευσης που έλαβε, αλλά και του 
κλινικού έργου που επιτέλεσε.

     Το πρώτο εξ΄αυτών, διαδραµατίζεται το 1966. Φοιτητής της 
Ιατρικής Σχολής Αθηνών, επισκέφθηκε για συγγενικό του 
πρόσωπο το ιατρείο του Καθηγητή Καρδιολογίας και Διευθυντή 
της αντίστοιχης κλινικής του «Ιπποκρατείου» Αθηνών Δηµήτριου 
Αυγουστίδη. Ήταν η εποχή που στο εν λόγω νοσοκοµείο 
µεσουρανούσε το άστρο του Καθ. Δηµήτριου Λαζαρίδη, καθώς ο 
τελευταίος διενεργούσε σειρά πρωτοποριακών επεµβάσεων και 
τοποθετούσε τους πρώτους βηµατοδότες. Ο Καθ. Δ. Αυγουστίδης, 
σε στενή συνεργασία µε την Καρδιοχειρουργική Κλινική, είχε µόλις 
συγγράψει την Υφηγεσία του µε θέµα τους επικαρδιακούς 
βηµατοδότες. Εντυπωσιασµένος από τις γνώσεις του νεαρού 
φοιτητή και θεωρώντας ότι πρόκειται για τελειόφοιτο, του χάρισε 
το έντυπο της Υπηρεσίας του µε προσωπική µάλιστα αφιέρωση. 
Όταν όµως τον ρώτησε εκ των υστέρων για το έτος που 
φοιτούσε, ο Γ. Μάκος απάντησε: «..στο δεύτερο». Ο Καθηγητής 
κούνησε το κεφάλι του και γέλασε ειρωνικά, σα να έλεγε,... «πάει 
χαµένο το έντυπο, τι να καταλάβει αυτός τώρα!!!». Ωστόσο, ο Γ. 
Μάκος και κατάλαβε και έκανε έκτοτε στόχο της ζωής του την 
εκπαίδευση σε ειδικότητα σχετιζόµενη µε την καρδιά, στο 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Τέτοιο που θα ζήλευε και ο ίδιος ο 
Καθηγητής. 

Κείµενο: Σ. Πράπας

Βιογραφικό
Τόπος Γέννησης, Ηγουµενίτσα Θεσπρωτίας, Αύγουστος 1946
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών (1970)
Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής, Dryburn Hospital Durham UK (1974- 1975),
Memorial Hospital Worcester, Mass USA (1975-1977), West Virginia Univercity, 
Charleston, W.Va, USA (1977-1980)
Ειδικότητα Αγγειοχειρουργική Arizona Heart Institute Phoenix, USA (1980-1981)
ΕIδικότητα Καρδιοχειρουργικής, University of Medicine and Dentistry of
New Jersey Newark, Medical School, Newark, N.J., (1982-1985)

Ακαδηµαϊκοί Τίτλοι:
Πτυχίο Ιατρικής
Δίπλωµα Ειδικότητας Χειρουργικής, American Board of Surgery
Δίπλωµα Ειδικότητας Καρδιοχειρουργικής, American Board of Thoracic Surgery
Μέλος της Society of Thoracic Surgeons (STS)
Μέλος της European Association of Cardiothoracic Surgery (EACTS)

Προϋπηρεσία:
Instuctor of Surgery (Λέκτορας Χειρουργικής West Virginia University,
Charleston W.Va USA (1981-1982).
Clinical Assistant Professor (Επίκουρος Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής
University of Medicine and Dentistry of New Jersey Newark, N.J.USA (1985-1988)
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικού τµήµατος East Orange V.A.Hospital, 
East Orange, N.J.USA (1985-1988)
Clinical Assosiate (Κλινικός Συνεργάτης) του τµήµατος Καρδιοχειρουργικής
Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OHIO, USA, (1988-1989)
Άσκηση Καρδιοχειρουργικής στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια “Απολλώνειο”,
«Υγεία» και «Ιατρικό Αθηνών» (1989-2002)
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τµήµατος του «Metropolitan Hospital» από
 το 2002 έως σήµερα.

Γ. Μάκος

   Πράγµατι, η πορεία του Γ. Μάκου στη συνέχεια είναι 
εντυπωσιακή. Με το τέλος των υποχρεώσεων του προς την 
Πολιτεία, ολοκληρώνει την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής σε 
νοσοκοµεία του Ηνωµένου Βασιλείου και των ΗΠΑ από το 1974 
έως το 1980. Συνεχίζει µε την εκπαίδευσή στην Αγγειοχειρουρ-
γική και Καρδιοχειρουργική την περίοδο 1980-1985, επίσης στις 
ΗΠΑ. Το τέλος της εξειδίκευσης του τον βρίσκει κάτοχο διπλώ-
µατος Χειρουργικής, από το American Board of Thoracic Surgery. 
Θα είναι ο τέταρτος Έλληνας Καρδιοχειρουργός, που ερχόµενος 
αργότερα στην Ελλάδα, θα έφερνε µαζί του τα boards Χειρουργι-
κής Θώρακος, µετά τους Γ.Ανδιτσάκη, Γ.Τόλη και Ν.΄Εξαρχο. 
    
   Ήταν τα συγκεκριµένα boards που τροφοδοτούν το υλικό για το 
επόµενο στιγµιότυπο. Είναι η δεκαετία του ΄80 και ο Γ.Μάκος 
σταδιοδροµεί ως Λέκτορας αρχικά στο West Virginia University το 
1980-1982, ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του New 
Jersey και Διευθυντής του Καρδιοχειρουργικού Τµήµατος του 
“East Orange V.A. Hospital” την περίοδο 1985-1988 και ως 
συνεργάτης της περίφηµης “Cleveland Clinic' από το 1988-1989. 
Και ενώ ο ίδιος µελετά τα επόµενα βήµατα µιας σταδιοδροµίας σε 
Αµερικάνικο έδαφος, η αδελφή του Γ.Μάκου “ξυπνάει” µε επιµονή, 
το νόστο του για επιστροφή στην Ελλάδα. Τρέχει η ίδια στα 
Υπουργεία και τις Υπηρεσίες για να διεκπεραιώσει τις απαραίτητες 
διαδικασίες. Ο ίδιος ο Γ.Μάκος, επιστρέφει για να σταθεί απέναντι 
στην επιτροπή για τη χορήγηση του Ελληνικού τίτλου Χειρουργικής 
Θώρακος, που αποτελείται από τον Καθ. Γρηγόριο Σκαλκέα και 
τους Φώτη Παναγόπουλο και Ηλία Καραπιστόλη. Ο Γρ.Σκαλκέας, 
απευθυνόµενος στα δύο άλλα µέλη, αναφέρει πως αρνείται να 
εξετάσει έναν συνάδελφο που κατέχει ήδη τα Αµερικάνικα boards 
δύο ειδικοτήτων, της Γενικής Χειρουργικής και Χειρουργικής 
Θώρακος. Πείθοντας και τους άλλους εκλεκτούς συναδέλφους, 
ανοίγει αβίαστα στο Γ.Μάκο το δρόµο της επιστροφής του στην 
Ελλάδα.
     
   Για δύο περίπου χρόνια συνεργάζεται µε την οµάδα του Άλκη 
Μιχάλη στο “Ιατρικό Αθηνών” και στη συνέχεια, µετά από ένα 
σύντοµο πέρασµα από το “Υγεία”, καταλήγει στο “Απολλώνειο” 
Θεραπευτήριο. Σε συνεργασία µε τον Γ.Οικονοµόπουλο, 
εκτινάσσουν τη φήµη και τον αριθµό εγχειρήσεων του εν λόγω 
ιδρύµατος. Δεν αργεί η πρόταση για επανένταξη στο “Υγεία” όπου 
εγκαθίσταται το σύνολο της οµάδας, που περιλαµβάνει και τους 
Π.Σφυράκη και Δ.Ζαρκούλη, στο τέλος του 1992. Η αποχώρηση 
του Α.Μιχάλη από το “Ιατρικό Αθηνών” το 1993, δηµιουργεί το 
χώρο για τη µετακίνησή του στο Ίδρυµα όπου ξεκίνησε. Έχει ήδη 
προηγηθεί η συνεργασία του “Ιατρικού Αθηνών” µε το Στέργιο 
Θεοδωρόπουλο και ο ίδιος δηµιουργεί τη Β΄ Καρδιοχειρουργική 
Κλινική. Ωστόσο, σύντοµα καθίσταται ο κύριος εκφραστής της 
κλινικής δραστηριότητας του νοσηλευτηρίου και η φήµη του βαίνει 
συνεχώς αυξανόµενη.
     

Το πλούσιο κλινικό έργο, απαιτεί τη συνεργασία αρκετών 
Καρδιοχειρουργών και προοδευτικά ο Γ.Μάκος πλαισιώνεται από 
µια σειρά 7-8 συναδέλφων που στην πορεία, αξιοποιώντας την 
εµπειρία δίπλα του, έκαναν προσωπική καριέρα, όπως ο 
Δ.Ηλιόπουλος, Π,Μιχαήλ, Π.Μίχος, Δ.Μικρούλης, Α. Ντεβέγια και 
άλλοι.
     
   Το 2002, ο Γ.Μάκος, συναντά ξανά τον “Διόσκουρό” του, 
Γ.Οικονοµόπουλο στο νεοσύστατο “Metropolitan”, όπου ο 
τελευταίος είχε ήδη οργανώσει Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Η 
αποχώρηση του Γ.Οικονοµόπουλου το 2006 για το “Ιπποκράτειο” 
Νοσοκοµείο, είχε ως αποτέλεσµα την αποκλειστική συνεργασία 
του Ιδρύµατος µε την οµάδα του Γ.Μάκου, µια συνεργασία που 
συνεχίζεται µε απόλυτη επιτυχία έως τις µέρες µας. Αν επιχειρήσει 
κανείς, ως επίλογο, µία αποτίµηση της προσωπικότητας του 
Γ.Μάκου, αυτού του σεµνού σπουδαίου συναδέλφου, δεν έχει 
παρά να παραθέσει τα λόγια του ποιητή. «Το περίσσιο είναι 
ψεύτικο, το λιγοστό είναι ντροπαλό. Και εγώ δεν έχω να 
καµαρώσω τίποτα πλιότερο, τίποτα λιγότερο από άνθρωπος».
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Μάκος
Γεώργιος Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής  

Νοσηλευτήριο “Metropolitan” Αθηνών

     Ο Γεώργιος Μάκος, ένα από τα κορυφαία ονόµατα του 
καρδιοχειρουργικού χώρου, καταξιωµένος µέσα από ένα πλούσιο 
κλινικό έργο σε τέσσερα ιδιωτικά νοσηλευτήρια των Αθηνών, 
προτίµησε την απλή παράθεση των βιογραφικών του στοιχείων 
και απέφυγε ευγενικά την αναφορά άλλων προσωπικών 
δεδοµένων στα πλαίσια µιας οργανωµένης συνέντευξης. Ωστόσο, 
µε προσωπική πρωτοβουλία του υπογράφοντα, παρατίθενται 
κάποια στιγµιότυπα που αναδεικνύουν το 'µεράκι' του Γ. Μάκου 
για την ειδικότητα που επέλεξε, το νόστο για την επάνοδο στην 
πατρίδα, την ποιότητα της εκπαίδευσης που έλαβε, αλλά και του 
κλινικού έργου που επιτέλεσε.

     Το πρώτο εξ΄αυτών, διαδραµατίζεται το 1966. Φοιτητής της 
Ιατρικής Σχολής Αθηνών, επισκέφθηκε για συγγενικό του 
πρόσωπο το ιατρείο του Καθηγητή Καρδιολογίας και Διευθυντή 
της αντίστοιχης κλινικής του «Ιπποκρατείου» Αθηνών Δηµήτριου 
Αυγουστίδη. Ήταν η εποχή που στο εν λόγω νοσοκοµείο 
µεσουρανούσε το άστρο του Καθ. Δηµήτριου Λαζαρίδη, καθώς ο 
τελευταίος διενεργούσε σειρά πρωτοποριακών επεµβάσεων και 
τοποθετούσε τους πρώτους βηµατοδότες. Ο Καθ. Δ. Αυγουστίδης, 
σε στενή συνεργασία µε την Καρδιοχειρουργική Κλινική, είχε µόλις 
συγγράψει την Υφηγεσία του µε θέµα τους επικαρδιακούς 
βηµατοδότες. Εντυπωσιασµένος από τις γνώσεις του νεαρού 
φοιτητή και θεωρώντας ότι πρόκειται για τελειόφοιτο, του χάρισε 
το έντυπο της Υπηρεσίας του µε προσωπική µάλιστα αφιέρωση. 
Όταν όµως τον ρώτησε εκ των υστέρων για το έτος που 
φοιτούσε, ο Γ. Μάκος απάντησε: «..στο δεύτερο». Ο Καθηγητής 
κούνησε το κεφάλι του και γέλασε ειρωνικά, σα να έλεγε,... «πάει 
χαµένο το έντυπο, τι να καταλάβει αυτός τώρα!!!». Ωστόσο, ο Γ. 
Μάκος και κατάλαβε και έκανε έκτοτε στόχο της ζωής του την 
εκπαίδευση σε ειδικότητα σχετιζόµενη µε την καρδιά, στο 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Τέτοιο που θα ζήλευε και ο ίδιος ο 
Καθηγητής. 

Κείµενο: Σ. Πράπας

Βιογραφικό
Τόπος Γέννησης, Ηγουµενίτσα Θεσπρωτίας, Αύγουστος 1946
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών (1970)
Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής, Dryburn Hospital Durham UK (1974- 1975),
Memorial Hospital Worcester, Mass USA (1975-1977), West Virginia Univercity, 
Charleston, W.Va, USA (1977-1980)
Ειδικότητα Αγγειοχειρουργική Arizona Heart Institute Phoenix, USA (1980-1981)
ΕIδικότητα Καρδιοχειρουργικής, University of Medicine and Dentistry of
New Jersey Newark, Medical School, Newark, N.J., (1982-1985)

Ακαδηµαϊκοί Τίτλοι:
Πτυχίο Ιατρικής
Δίπλωµα Ειδικότητας Χειρουργικής, American Board of Surgery
Δίπλωµα Ειδικότητας Καρδιοχειρουργικής, American Board of Thoracic Surgery
Μέλος της Society of Thoracic Surgeons (STS)
Μέλος της European Association of Cardiothoracic Surgery (EACTS)

Προϋπηρεσία:
Instuctor of Surgery (Λέκτορας Χειρουργικής West Virginia University,
Charleston W.Va USA (1981-1982).
Clinical Assistant Professor (Επίκουρος Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής
University of Medicine and Dentistry of New Jersey Newark, N.J.USA (1985-1988)
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικού τµήµατος East Orange V.A.Hospital, 
East Orange, N.J.USA (1985-1988)
Clinical Assosiate (Κλινικός Συνεργάτης) του τµήµατος Καρδιοχειρουργικής
Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OHIO, USA, (1988-1989)
Άσκηση Καρδιοχειρουργικής στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια “Απολλώνειο”,
«Υγεία» και «Ιατρικό Αθηνών» (1989-2002)
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τµήµατος του «Metropolitan Hospital» από
 το 2002 έως σήµερα.

Γ. Μάκος

   Πράγµατι, η πορεία του Γ. Μάκου στη συνέχεια είναι 
εντυπωσιακή. Με το τέλος των υποχρεώσεων του προς την 
Πολιτεία, ολοκληρώνει την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής σε 
νοσοκοµεία του Ηνωµένου Βασιλείου και των ΗΠΑ από το 1974 
έως το 1980. Συνεχίζει µε την εκπαίδευσή στην Αγγειοχειρουρ-
γική και Καρδιοχειρουργική την περίοδο 1980-1985, επίσης στις 
ΗΠΑ. Το τέλος της εξειδίκευσης του τον βρίσκει κάτοχο διπλώ-
µατος Χειρουργικής, από το American Board of Thoracic Surgery. 
Θα είναι ο τέταρτος Έλληνας Καρδιοχειρουργός, που ερχόµενος 
αργότερα στην Ελλάδα, θα έφερνε µαζί του τα boards Χειρουργι-
κής Θώρακος, µετά τους Γ.Ανδιτσάκη, Γ.Τόλη και Ν.΄Εξαρχο. 
    
   Ήταν τα συγκεκριµένα boards που τροφοδοτούν το υλικό για το 
επόµενο στιγµιότυπο. Είναι η δεκαετία του ΄80 και ο Γ.Μάκος 
σταδιοδροµεί ως Λέκτορας αρχικά στο West Virginia University το 
1980-1982, ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του New 
Jersey και Διευθυντής του Καρδιοχειρουργικού Τµήµατος του 
“East Orange V.A. Hospital” την περίοδο 1985-1988 και ως 
συνεργάτης της περίφηµης “Cleveland Clinic' από το 1988-1989. 
Και ενώ ο ίδιος µελετά τα επόµενα βήµατα µιας σταδιοδροµίας σε 
Αµερικάνικο έδαφος, η αδελφή του Γ.Μάκου “ξυπνάει” µε επιµονή, 
το νόστο του για επιστροφή στην Ελλάδα. Τρέχει η ίδια στα 
Υπουργεία και τις Υπηρεσίες για να διεκπεραιώσει τις απαραίτητες 
διαδικασίες. Ο ίδιος ο Γ.Μάκος, επιστρέφει για να σταθεί απέναντι 
στην επιτροπή για τη χορήγηση του Ελληνικού τίτλου Χειρουργικής 
Θώρακος, που αποτελείται από τον Καθ. Γρηγόριο Σκαλκέα και 
τους Φώτη Παναγόπουλο και Ηλία Καραπιστόλη. Ο Γρ.Σκαλκέας, 
απευθυνόµενος στα δύο άλλα µέλη, αναφέρει πως αρνείται να 
εξετάσει έναν συνάδελφο που κατέχει ήδη τα Αµερικάνικα boards 
δύο ειδικοτήτων, της Γενικής Χειρουργικής και Χειρουργικής 
Θώρακος. Πείθοντας και τους άλλους εκλεκτούς συναδέλφους, 
ανοίγει αβίαστα στο Γ.Μάκο το δρόµο της επιστροφής του στην 
Ελλάδα.
     
   Για δύο περίπου χρόνια συνεργάζεται µε την οµάδα του Άλκη 
Μιχάλη στο “Ιατρικό Αθηνών” και στη συνέχεια, µετά από ένα 
σύντοµο πέρασµα από το “Υγεία”, καταλήγει στο “Απολλώνειο” 
Θεραπευτήριο. Σε συνεργασία µε τον Γ.Οικονοµόπουλο, 
εκτινάσσουν τη φήµη και τον αριθµό εγχειρήσεων του εν λόγω 
ιδρύµατος. Δεν αργεί η πρόταση για επανένταξη στο “Υγεία” όπου 
εγκαθίσταται το σύνολο της οµάδας, που περιλαµβάνει και τους 
Π.Σφυράκη και Δ.Ζαρκούλη, στο τέλος του 1992. Η αποχώρηση 
του Α.Μιχάλη από το “Ιατρικό Αθηνών” το 1993, δηµιουργεί το 
χώρο για τη µετακίνησή του στο Ίδρυµα όπου ξεκίνησε. Έχει ήδη 
προηγηθεί η συνεργασία του “Ιατρικού Αθηνών” µε το Στέργιο 
Θεοδωρόπουλο και ο ίδιος δηµιουργεί τη Β΄ Καρδιοχειρουργική 
Κλινική. Ωστόσο, σύντοµα καθίσταται ο κύριος εκφραστής της 
κλινικής δραστηριότητας του νοσηλευτηρίου και η φήµη του βαίνει 
συνεχώς αυξανόµενη.
     

Το πλούσιο κλινικό έργο, απαιτεί τη συνεργασία αρκετών 
Καρδιοχειρουργών και προοδευτικά ο Γ.Μάκος πλαισιώνεται από 
µια σειρά 7-8 συναδέλφων που στην πορεία, αξιοποιώντας την 
εµπειρία δίπλα του, έκαναν προσωπική καριέρα, όπως ο 
Δ.Ηλιόπουλος, Π,Μιχαήλ, Π.Μίχος, Δ.Μικρούλης, Α. Ντεβέγια και 
άλλοι.
     
   Το 2002, ο Γ.Μάκος, συναντά ξανά τον “Διόσκουρό” του, 
Γ.Οικονοµόπουλο στο νεοσύστατο “Metropolitan”, όπου ο 
τελευταίος είχε ήδη οργανώσει Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Η 
αποχώρηση του Γ.Οικονοµόπουλου το 2006 για το “Ιπποκράτειο” 
Νοσοκοµείο, είχε ως αποτέλεσµα την αποκλειστική συνεργασία 
του Ιδρύµατος µε την οµάδα του Γ.Μάκου, µια συνεργασία που 
συνεχίζεται µε απόλυτη επιτυχία έως τις µέρες µας. Αν επιχειρήσει 
κανείς, ως επίλογο, µία αποτίµηση της προσωπικότητας του 
Γ.Μάκου, αυτού του σεµνού σπουδαίου συναδέλφου, δεν έχει 
παρά να παραθέσει τα λόγια του ποιητή. «Το περίσσιο είναι 
ψεύτικο, το λιγοστό είναι ντροπαλό. Και εγώ δεν έχω να 
καµαρώσω τίποτα πλιότερο, τίποτα λιγότερο από άνθρωπος».
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Τόπος γέννησης, Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 1959
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Alexandru Ioan Cuza University», 
Ιάσειο, Ρουµανία, 1978 - 1984
Στρατιωτική θητεία, 1985 - 1987, Υπηρεσία Υπαίθρου, 1987 -1988
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Κ.Ν. Αθηνών, 1989 - 1992
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσ. «Ευαγγελισµός», 1992 - 1993
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Ευαγγελισµός», 1993 - 1995
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. Leicester, Αγγλία, 1997
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», 
1998 - 2001
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Metropolitan», 2002 – σήµερα 
���

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 1959
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, 1977 - 1983
Στρατιωτική θητεία, 1984 – 1986, Υπηρεσία Υπαίθρου, 1986 - 1987
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «Αγία Όλγα», 1987 - 1990
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσ. «Μεταξά», 1991 - 1993
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Ιπποκράτειο», 1993 - 1995
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Υγεία», Αθήνα, 1995 - 2001
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Metropolitan», 2001 – σήµερα  

Νοσηλευτήριο  «Μetropolitan» - PORTFOLIO

   «Ένιωθα ανέκαθεν, από νεαρή ηλικία, έναν σεβασµό για την κατασκευή 
του ανθρώπινου σώµατος και των λειτουργιών του, το οποίο 
–αδιαµφισβήτητα- ποιήθηκε εν σοφία… Αυτός ο σεβασµός εξελίχθηκε σε 
έντονο ενδιαφέρον µε τα χρόνια, και µεταφράστηκε σε ανάγνωση σχετικών 
βιβλίων και συγγραµάτων, τα οποία εν πολλοίς δεν µπορούσα να 
κατανοήσω… Η ανάγκη για κατανόησή τους, καθώς και για περαιτέρω 
γνώση των νοσηµάτων του σώµατος και της θεραπείας τους, µε οδήγησε 
στην Ιατρική και την απόφαση πως αυτή θα απασχολήσει το υπόλοιπο της 
ζωής µου…Έφυγα για σπουδές στο Ιάσιο της Ρουµανίας, το 1978, σε µια 
εποχή ιδιαίτερα ταραγµένη και δύσκολη για τη χώρα… Κατάφερα, όµως, 
να επιβιώσω και να ολοκληρώσω τη φοίτησή µου σε ακριβές 
χρονοδιάγραµµα… Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ακολούθησα την πεπατη-
µένη, ως όφειλα… Στρατιωτική θητεία, Υπηρεσία Υπαίθρου και ταυτόχρονη 
αναγνώριση πτυχίου… Κατόπιν, ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στη Γενική 
Χειρουργική, έχοντας θέσει ως στόχο εξαρχής την Καρδιοχειρουργική –η 
οποία ήταν «πρωτοεµφανιζόµενη» στην Ελλάδα, υπόσχονταν λύσεις για 
τους ασθενείς που µετακινούνταν στο εξωτερικό αναζητώντας ίαση, αλλά 
και προσέφερε γόητρο και αίγλη στο λειτουργό της…» 

   «Πραγµατοποίησα την ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική στο Γενικό 
Κρατικό Νοσοκοµείο Αθηνών, και κατόπιν στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική 
στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», αρχικά υπό τη Διεύθυνση του Νικόλαου 
Έξαρχου και µετέπειτα υπό τον Χρήστο Λόλα… Λίγο αργότερα, βρέθηκα στο 
Leicester της Αγγλίας, όπου µετεκπαιδεύτηκα στην Καρδιοχειρουργική, ενώ 
επιστρέφοντας στην Ελλάδα ξεκίνησε και η συνεργασία µου µε το 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», η οποία και διήρκησε τέσσερα 
χρόνια… Με το πέρας αυτής κι έκτοτε, συνεργάζοµαι µε το Νοσηλευτήριο 
«Metropolitan», ως ανεξάρτητος Καρδιοχειρουργός…»

   «Για µένα, η ώρα του χειρουργείου, είναι ώρα συγκέντρωσης, 
προσήλωσης, ξεχνάω τα πάντα -ακόµη και το θάνατο, που πάντα 
καραδοκεί… Δεν έχω αφήσει ποτέ να µε επηρεάσει µια κακή έκβαση… 
Έµαθα να προχωρώ παρακάτω, γνωρίζοντας βέβαια πως προηγουµένως, 
έχω κάνει τα πάντα για να σώσω τη ζωή του ασθενή… Ο θάνατος δεν 
σηµαίνει αποτυχία –δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα µου µια τέτοια 
προσέγγιση… Ούτε ποτέ µε σταµάτησε από το να προχωρήσω σε 
επεµβάσεις υψηλού ρίσκου, αν είµαι σίγουρος πως είναι το καλό του 
αρρώστου… Είµαι πάντα έτοιµος να πάρω την ευθύνη για τη ζωή ενός 
ανθρώπου, έχοντας εµπιστοσύνη στις ικανότητές µου και στο Θεό…»  

   «Η επιθυµία µου να σπουδάσω Ιατρική προέκυψε επηρεαζόµενος από το 
οικογενειακό περιβάλλον, στο οποίο υπήρχε γιατρός… Ήµουν έφηβος ακόµη 
όταν πήρα την τελεσίδικη απόφαση κι έκτοτε κινήθηκα προς την 
κατεύθυνση υλοποίησης του στόχου… Φοίτησα στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών…» 

   «Εξίσου δυνατή υπήρξε και η επιθυµία µου να ασχοληθώ µε κάποια 
Χειρουργική ειδίκευση… Το αντικείµενο της Καρδιοχειρουργικής κέρδιζε 
έδαφος εκείνη την εποχή και µε εντυπωσίαζε, έτσι αποφάσισα από νωρίς 
να ειδικευθώ σε αυτό… Ξεκίνησα µε τη Γενική Χειρουργική στο Νοσοκοµείο 
«Αγία Όλγα» υπό τη Διεύθυνση του Αθανάσιου Ζήρου, κατόπιν εντάχθηκα 
στο Νοσοκοµείο «Μεταξά» υπό τον Γεώργιο Αντύπα για τη 
Θωρακοχειρουργική και ολοκλήρωσα µε την Καρδιοχειρουργική στο 
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» υπό τον Εµµανουήλ Χλαπουτάκη…» 

   «Δεν ένιωσα την ανάγκη ή απλά δεν έτυχε να µετεκπαιδευτώ περαιτέρω 
εκτός συνόρων… Εκείνη την εποχή, τα νοσοκοµεία χρειάζονταν 
ειδικευµένους Καρδιοχειρουργούς κι έτσι προτίµησα να αναλάβω άµεσα 
δράση… Εργάστηκα εξαρχής στον ιδιωτικό τοµέα, συγκεκριµένα 
συνεργάστηκα µε το Νοσηλευτήριο «Υγεία», που εκείνη την εποχή 
µεσουρανούσε, ως βοηθός του Δηµήτριου Μπουλαφέντη… Ο άνθρωπος 
αυτός δεν αποτέλεσε απλά την καλύτερη µετεκπαίδευση που θα µπορούσα 
να έχω, αλλά µε στιγµάτισε ως προσωπικότητα και Ιατρικό λειτουργό... Η 
αυτοπεποίθησή του, η χειρουργική του δεινότητα, η σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα, αλλά ταυτόχρονα και ο συναισθηµατισµός που αντιµετώπιζε 
τον κάθε ασθενή λειτούργησαν ως µαθήµατα και αρχές ζωής… Το 2001 
ωστόσο, αποφάσισα να µετακινηθώ, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία µου µε 
τον Γεώργιο Οικονοµόπουλο στο Νοσηλευτήριο «Metropolitan» και 
ταυτόχρονα τη δηµιουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο εν λόγω 
ίδρυµα… Με την αποχώρηση του τελευταίου για το Νοσοκοµείο 
«Ιπποκράτειο», αποτελώ µέρος της οµάδας του Γεώργιου Μάκου…»

   «Περνώντας τα χρόνια και αναλογιζόµενος τις θυσίες που απαιτήθηκαν, 
αλλά και την εξέλιξη της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας στη χώρα, 
δεν είµαι σίγουρος αν θα έπαιρνα ξανά την ίδια απόφαση… Αυτή τη στιγµή, 
το µέλλον της επιστήµης µας είναι αβέβαιο και η κατάσταση άσκησης της 
ειδικότητας στην Ελλάδα κακή –και δεν αναφέροµαι σε επιστηµονικό 
επίπεδο… Ταυτόχρονα, αισθάνοµαι άσχηµα που δεν συµµετείχα στην 
ανατροφή των παιδιών µου, όσο θα ήθελα και όφειλα… Ο ελεύθερος 
χρόνος ενός Καρδιοχειρουργού είναι ελάχιστος –όσο είχα, φρόντιζα και 
φροντίζω να τον περνώ µε την οικογένεια ή ταξιδεύοντας…»
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Νοσηλευτήριο «Metropolitan» Αθηνών

860 861

Γεώργιος
Κοντογιάννης

Ανδρέας
Μαρτίνος

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 1959
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Alexandru Ioan Cuza University», 
Ιάσειο, Ρουµανία, 1978 - 1984
Στρατιωτική θητεία, 1985 - 1987, Υπηρεσία Υπαίθρου, 1987 -1988
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Κ.Ν. Αθηνών, 1989 - 1992
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσ. «Ευαγγελισµός», 1992 - 1993
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Ευαγγελισµός», 1993 - 1995
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. Leicester, Αγγλία, 1997
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», 
1998 - 2001
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Metropolitan», 2002 – σήµερα 
���

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 1959
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, 1977 - 1983
Στρατιωτική θητεία, 1984 – 1986, Υπηρεσία Υπαίθρου, 1986 - 1987
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «Αγία Όλγα», 1987 - 1990
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσ. «Μεταξά», 1991 - 1993
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Ιπποκράτειο», 1993 - 1995
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Υγεία», Αθήνα, 1995 - 2001
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Metropolitan», 2001 – σήµερα  

Νοσηλευτήριο  «Μetropolitan» - PORTFOLIO

   «Ένιωθα ανέκαθεν, από νεαρή ηλικία, έναν σεβασµό για την κατασκευή 
του ανθρώπινου σώµατος και των λειτουργιών του, το οποίο 
–αδιαµφισβήτητα- ποιήθηκε εν σοφία… Αυτός ο σεβασµός εξελίχθηκε σε 
έντονο ενδιαφέρον µε τα χρόνια, και µεταφράστηκε σε ανάγνωση σχετικών 
βιβλίων και συγγραµάτων, τα οποία εν πολλοίς δεν µπορούσα να 
κατανοήσω… Η ανάγκη για κατανόησή τους, καθώς και για περαιτέρω 
γνώση των νοσηµάτων του σώµατος και της θεραπείας τους, µε οδήγησε 
στην Ιατρική και την απόφαση πως αυτή θα απασχολήσει το υπόλοιπο της 
ζωής µου…Έφυγα για σπουδές στο Ιάσιο της Ρουµανίας, το 1978, σε µια 
εποχή ιδιαίτερα ταραγµένη και δύσκολη για τη χώρα… Κατάφερα, όµως, 
να επιβιώσω και να ολοκληρώσω τη φοίτησή µου σε ακριβές 
χρονοδιάγραµµα… Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ακολούθησα την πεπατη-
µένη, ως όφειλα… Στρατιωτική θητεία, Υπηρεσία Υπαίθρου και ταυτόχρονη 
αναγνώριση πτυχίου… Κατόπιν, ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στη Γενική 
Χειρουργική, έχοντας θέσει ως στόχο εξαρχής την Καρδιοχειρουργική –η 
οποία ήταν «πρωτοεµφανιζόµενη» στην Ελλάδα, υπόσχονταν λύσεις για 
τους ασθενείς που µετακινούνταν στο εξωτερικό αναζητώντας ίαση, αλλά 
και προσέφερε γόητρο και αίγλη στο λειτουργό της…» 

   «Πραγµατοποίησα την ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική στο Γενικό 
Κρατικό Νοσοκοµείο Αθηνών, και κατόπιν στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική 
στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», αρχικά υπό τη Διεύθυνση του Νικόλαου 
Έξαρχου και µετέπειτα υπό τον Χρήστο Λόλα… Λίγο αργότερα, βρέθηκα στο 
Leicester της Αγγλίας, όπου µετεκπαιδεύτηκα στην Καρδιοχειρουργική, ενώ 
επιστρέφοντας στην Ελλάδα ξεκίνησε και η συνεργασία µου µε το 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», η οποία και διήρκησε τέσσερα 
χρόνια… Με το πέρας αυτής κι έκτοτε, συνεργάζοµαι µε το Νοσηλευτήριο 
«Metropolitan», ως ανεξάρτητος Καρδιοχειρουργός…»

   «Για µένα, η ώρα του χειρουργείου, είναι ώρα συγκέντρωσης, 
προσήλωσης, ξεχνάω τα πάντα -ακόµη και το θάνατο, που πάντα 
καραδοκεί… Δεν έχω αφήσει ποτέ να µε επηρεάσει µια κακή έκβαση… 
Έµαθα να προχωρώ παρακάτω, γνωρίζοντας βέβαια πως προηγουµένως, 
έχω κάνει τα πάντα για να σώσω τη ζωή του ασθενή… Ο θάνατος δεν 
σηµαίνει αποτυχία –δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα µου µια τέτοια 
προσέγγιση… Ούτε ποτέ µε σταµάτησε από το να προχωρήσω σε 
επεµβάσεις υψηλού ρίσκου, αν είµαι σίγουρος πως είναι το καλό του 
αρρώστου… Είµαι πάντα έτοιµος να πάρω την ευθύνη για τη ζωή ενός 
ανθρώπου, έχοντας εµπιστοσύνη στις ικανότητές µου και στο Θεό…»  

   «Η επιθυµία µου να σπουδάσω Ιατρική προέκυψε επηρεαζόµενος από το 
οικογενειακό περιβάλλον, στο οποίο υπήρχε γιατρός… Ήµουν έφηβος ακόµη 
όταν πήρα την τελεσίδικη απόφαση κι έκτοτε κινήθηκα προς την 
κατεύθυνση υλοποίησης του στόχου… Φοίτησα στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών…» 

   «Εξίσου δυνατή υπήρξε και η επιθυµία µου να ασχοληθώ µε κάποια 
Χειρουργική ειδίκευση… Το αντικείµενο της Καρδιοχειρουργικής κέρδιζε 
έδαφος εκείνη την εποχή και µε εντυπωσίαζε, έτσι αποφάσισα από νωρίς 
να ειδικευθώ σε αυτό… Ξεκίνησα µε τη Γενική Χειρουργική στο Νοσοκοµείο 
«Αγία Όλγα» υπό τη Διεύθυνση του Αθανάσιου Ζήρου, κατόπιν εντάχθηκα 
στο Νοσοκοµείο «Μεταξά» υπό τον Γεώργιο Αντύπα για τη 
Θωρακοχειρουργική και ολοκλήρωσα µε την Καρδιοχειρουργική στο 
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» υπό τον Εµµανουήλ Χλαπουτάκη…» 

   «Δεν ένιωσα την ανάγκη ή απλά δεν έτυχε να µετεκπαιδευτώ περαιτέρω 
εκτός συνόρων… Εκείνη την εποχή, τα νοσοκοµεία χρειάζονταν 
ειδικευµένους Καρδιοχειρουργούς κι έτσι προτίµησα να αναλάβω άµεσα 
δράση… Εργάστηκα εξαρχής στον ιδιωτικό τοµέα, συγκεκριµένα 
συνεργάστηκα µε το Νοσηλευτήριο «Υγεία», που εκείνη την εποχή 
µεσουρανούσε, ως βοηθός του Δηµήτριου Μπουλαφέντη… Ο άνθρωπος 
αυτός δεν αποτέλεσε απλά την καλύτερη µετεκπαίδευση που θα µπορούσα 
να έχω, αλλά µε στιγµάτισε ως προσωπικότητα και Ιατρικό λειτουργό... Η 
αυτοπεποίθησή του, η χειρουργική του δεινότητα, η σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα, αλλά ταυτόχρονα και ο συναισθηµατισµός που αντιµετώπιζε 
τον κάθε ασθενή λειτούργησαν ως µαθήµατα και αρχές ζωής… Το 2001 
ωστόσο, αποφάσισα να µετακινηθώ, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία µου µε 
τον Γεώργιο Οικονοµόπουλο στο Νοσηλευτήριο «Metropolitan» και 
ταυτόχρονα τη δηµιουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο εν λόγω 
ίδρυµα… Με την αποχώρηση του τελευταίου για το Νοσοκοµείο 
«Ιπποκράτειο», αποτελώ µέρος της οµάδας του Γεώργιου Μάκου…»

   «Περνώντας τα χρόνια και αναλογιζόµενος τις θυσίες που απαιτήθηκαν, 
αλλά και την εξέλιξη της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας στη χώρα, 
δεν είµαι σίγουρος αν θα έπαιρνα ξανά την ίδια απόφαση… Αυτή τη στιγµή, 
το µέλλον της επιστήµης µας είναι αβέβαιο και η κατάσταση άσκησης της 
ειδικότητας στην Ελλάδα κακή –και δεν αναφέροµαι σε επιστηµονικό 
επίπεδο… Ταυτόχρονα, αισθάνοµαι άσχηµα που δεν συµµετείχα στην 
ανατροφή των παιδιών µου, όσο θα ήθελα και όφειλα… Ο ελεύθερος 
χρόνος ενός Καρδιοχειρουργού είναι ελάχιστος –όσο είχα, φρόντιζα και 
φροντίζω να τον περνώ µε την οικογένεια ή ταξιδεύοντας…»
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862 863Το Νοσηλευτήριο «Κεντρική Κλινική» Αθηνών
2002: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Νοσηλευτήριο 
«Κεντρική Κλινική» Αθηνών

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Κεντρική Κλινική», Αθήνα

Βασίλειος  
Αποστολίδης 

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Καβάλα, 1960
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1979 - 1985
Στρατιωτική θητεία, 1985 - 1987
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοσοκοµείο Καβάλας, 1987 - 1990
Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, Νοσ. «Γ. Παπανικολάου», 1990 - 1994
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Γενική Κλινική», Θεσσαλονίκη, 1994 - 1997
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Υγεία», Αθήνα, 1997 - 2005
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Ευρωκλινική», Αθήνα, 2005 - 2008
Locum Registrar, National Health System, Ηνωµένο Βασίλειο, 2008 – 2009
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Γενική Κλινική», Θεσσαλονίκη, 2009 - 2011
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «ΙΑΣΩ General», Αθήνα, 2012 - 2013
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Κεντρική Κλινική», Αθήνα, 2013 - σήµερα

  
     

Το Νοσηλευτήριο «Κεντρική Κλινική» Αθηνών

   Στην αριστοκρατικότερη συνοικία της µεταπολεµικής Αθήνας, στην οδό Σκουφά 
του Κολωνακίου, λειτούργησε επί σειρά ετών το Νοσηλευτήριο «Άγιος 
Παντελεήµων», ένα από τα πρώτα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας, το 
οποίο αν και ξεκίνησε ως Μαιευτήριο, διεύρυνε στην πορεία των χρόνων 
περαιτέρω τις παρεχόµενες υπηρεσίες σε επίπεδο Παιδιατρικής φροντίδας, καθώς 
και Γενικής Ιατρικής. Το 1997, οι ιδιοκτήτες του αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 
διακοπή λειτουργίας, θέτοντας το ίδρυµα σε πώληση. Κύριοι ενδιαφερόµενοι 
υπήρξαν πέντε καταξιωµένοι Γιατροί, µε στόχο την ίδρυση ενός Πρότυπου 
Διαγνωστικού, Ερευνητικού και Θεραπευτικού Κέντρου και σηµείο αιχµής την 
παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας. Αν και η εξαγορά ολοκληρώθηκε ένα χρόνο 
αργότερα, το αρχικό σχήµα των πέντε συνιδιοκτητών δεν προχώρησε, µε 
αποτέλεσµα προοδευτικά το κύριο βάρος της επένδυσης να αναλαµβάνεται από 
τους Γεώργιο Παπαγιαννόπουλο, Ορθοπεδικό και Νικόλαο Σδούκο, Γενικό 
Χειρουργό. Με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης των χώρων και εγκατάστασης 
νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, το δεύτερο εξάµηνο του 2000, το 
Νοσηλευτήριο «Κεντρική Κλινική Αθηνών» εγκαινίασε την ένταξή του στον 
υγειονοµικό χάρτη της χώρας, παρουσιάζοντας ήδη από τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας του εντυπωσιακούς ρυθµούς ανάπτυξης, βασισµένους στη δυναµική 
του cost-benefit –υψηλές υπηρεσίες υγείας στο καλύτερο δυνατό κόστος. Στις 
µέρες µας, η δυναµικότητα του Νοσηλευτηρίου «Κεντρική Κλινική Αθηνών» αγγίζει 
τις 140 νοσηλευτικές κλίνες, ενώ λειτουργούν έντεκα χειρουργικές αίθουσες, 
Αιµοδυναµικό Εργαστήριο, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Τµήµα Επειγόντων 
Περιστατικών, καθώς και Τµήµα Κατ' Οίκον Νοσηλείας.

   Η ίδρυση Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Νοσηλευτήριο «Κεντρική Κλινική 
Αθηνών» πραγµατοποιήθηκε το 2002, κατόπιν σύναψης συνεργασίας µε τον 
µετέπειτα Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών Χρήστο Ρόκκα, ο 
οποίος συνεπικουρούµενος από τον Βασίλειο Λόζο, κάλυψε την δραστηριότητα της 
κλινικής για µια περίπου διετία, διενεργώντας έναν ικανοποιητικό αριθµό 
επεµβάσεων. Η αποχώρησή του έφερε στο προσκήνιο τον Δηµήτριο Βήχο, ο οποίος 
µε την αρωγή του Καθηγητή Φώτιου Παναγόπουλου, εργάστηκε στο ίδρυµα έως το 
2004, όταν και αποφασίστηκε αναστολή της λειτουργίας της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής. Την ευθύνη επαναλειτουργίας της, το 2008, ανέλαβε ο Νικόλαος 
Μούρτζης, ο οποίος ωστόσο αποχώρησε περίπου δυόµιση χρόνια αργότερα για το 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών». Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής ορίστηκε, το 2010, ο Κυριάκος Κολοκασίδης, ενώ παράλληλα, το 2011 και 
για περίπου ένα χρόνο, µε το ίδρυµα συνεργάστηκε και ο Γεώργιος Τζίφας. Στο 
τέλος του 2012, η Διεύθυνση δόθηκε στον Βασίλειο Αποστολίδη, µε µόνιµο 
συνεργάτη του τον Δηµήτριο Υφαντόπουλο. Κλείνοντας, αξίζει να σηµειωθεί ότι, 
µετά την αποχώρηση του Καθηγητή Χ. Ρόκκα, η συνολική Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα. 

Δηµήτριος Βήχος.
Δ/ντής της ΚΡΧ Κλινικής 

την περίοδο 2002 - 2004

Γεώργιος Τζίφας.
Δ/ντής της ΚΡΧ Κλινικής 

την περίοδο 2011 - 2012

Νικόλαος Μούρτζης.
Δ/ντής της ΚΡΧ Κλινικής 

την περίοδο 2008 - 2010

Β. Αποστολίδης, Στ. Καλκατζής.
Λισσαβώνα, 2002

Χρήστος Ρόκκας.
Ιδρυτής της ΚΡΧ Κλινικής 

το 2002

   «Πολύ συχνά, η ίδια η ζωή δηµιουργεί καταστάσεις που 
νοηµατοδοτούν την πορεία ενός ανθρώπου και –γιατί όχι;- την 
καθορίζουν… Προσωπικά, ο θάνατος του πατέρα µου από καρδιακά 
αίτια και η προηγηθείσα ταλαιπωρία λόγω ανικανότητας να 
αντιµετωπιστεί χειρουργικά στη χώρα, δεν έδωσε απλά νόηµα στη 
ζωή µου, αλλά µε ώθησε να γίνω Καρδιοχειρουργός… Ταυτόχρονα, 
πιστεύω πως υπάρχουν και άνθρωποι που µπορούν εξίσου να 
νοηµατοδοτήσουν τη ζωή µας και να την αλλάξουν… Για µένα ένας 
τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Παναγιώτης Σπύρου…»      

   «Δεν υπήρξε απλά δάσκαλος, καθώς δίπλα του ειδικεύθηκα στο 
Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», αλλά µέντορας, πρότυπο 
Χειρουργού και προσωπικότητας… Δεν αποκάλεσα ποτέ κανέναν 
άλλο Διευθυντή στην πορεία µου, εκτός από εκείνον… Μάλιστα 
εξαιτίας του παρέµεινα στην Ελλάδα, καθώς ενώ είχα αποφασίσει 
να φύγω στο εξωτερικό για την ειδίκευσή µου, έµαθα πως θα 
έρχονταν στη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα, µε αποτέλεσµα να µην δώσω ποτέ τις απαραίτητες 
εξετάσεις… Φυσικά και δεν µετανιώνω στιγµή για εκείνη την 
απόφασή µου, γιατί δίπλα του πέρασα ένα τεράστιο «σχολείο», το 
οποίο δεν θα έβρισκα πουθενά στον κόσµο…»

   «Με την ολοκλήρωση της ειδίκευσής µου, είχα την τύχη και την 
τιµή να συνεργαστώ µαζί του στο Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική» 
Θεσσαλονίκης, πραγµατοποιώντας παράλληλα µια εξειδίκευση στις 
µεταµοσχεύσεις… Το 1997, βρέθηκα στην Αθήνα, εγκαινιάζοντας 
µια οκταετή πετυχηµένη συνεργασία µε τον Στρατή Παττακό στο 
Νοσηλευτήριο «Υγεία»…»

   «Κατόπιν, υπήρξα για µια τριετία βοηθός της Μαρίας Αρώνη στο 
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινκή», πριν αναχωρήσω για την Αγγλία και τη 
Σκωτία, όπου εργάστηκα για δυο χρόνια ως Locum Registrar στο 
Εθνικό Σύστηµα Υγείας… Κι επειδή, η πορεία µου πάντα 
εναλάσσονταν ανάµεσα στην πρωτεύουσα και την συµπρωτεύουσα, 
µε την επιστροφή µου, γύρισα και πάλι στη Θεσσαλονίκη, ξανά στο 
Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική», όπου συνεργάστηκα µε τον Βασίλειο 
Γουλιέλµο, για να καταλήξω στην Αθήνα εκ νέου, αρχικά στο Κέντρο 
Πάλλουσας Καρδιάς του Νοσηλευτηρίου «ΙΑΣΩ General» και 
µετέπειτα, έως και σήµερα, στο Νοσηλευτήριο «Κεντρική Κλινική», 
ως συνεργάτης του Δηµήτριου Υφαντόπουλου… Οι δυο γιοι µου 
προτίµησαν να ακολουθήσουν τα βήµατα της µητέρας τους και 
σπουδάζουν στο Πολυτεχνείο… Αν πάλι ήθελαν να γίνουν γιατροί, 
δεν θα τους προέτρεπα να φύγουν στο εξωτερικό, παρά µόνο αν το 
ήθελαν οι ίδιοι… Κρίνοντας από τις συνεργασίες µου, πιστεύω 
ακράδαντα πως η ελληνική Καρδιοχειρουργική βρίσκεται σε αρκετά 
υψηλό επίπεδο και οι σύγχρονοι λειτουργοί της είναι πολυτάλαντοι… 
Οι Έλληνες χρησιµοποιούν την έµφυτη εξυπνάδα τους, διαθέτουν 
ικανότητα ευελιξίας ανάλογα µε το περιστατικό και αντιµετωπίζουν 
κάθε ασθενή ως µεµονωµένη περίπτωση… Κάτι τέτοιο δεν ισχύει 
βέβαια στο εξωτερικό…»

   «Όσο είµαστε νέοι, µας αρέσει να δοκιµάζουµε καινούργια 
πράγµατα, να βιώνουµε νέα συναισθήµατα, να πειραµατιζόµαστε µε 
το διαφορετικό, να αλλάζουµε ίσως όνειρα και φιλοδοξίες... 
Μεγαλώνοντας όµως, κουραζόµαστε και αποζητάµε µια ισορροπία… 
Στα 54 µου χρόνια, η µοναδική µου φιλοδοξία είναι όχι απλά η 
επιτυχής έκβαση ενός χειρουργείου, αλλά η διασφάλιση µιας 
καλύτερης ποιότητας ζωής για τον ασθενή µου… Στην πορεία µου 
αυτή, υπήρξα ιδιαίτερα υποµονετικός συνεργάτης –δεν έχω µαλώσει 
ποτέ µε κανέναν και αν οι καταστάσεις µε ανάγκαζαν, προτιµούσα να 
αποχωρήσω, παρά να διαπληκτιστώ… Η όποια έξαρση αδρεναλίνης 
διοχετεύεται από µέρους µου στο γήπεδο… Είναι γνωστό πως 
λατρεύω το ποδόσφαιρο και µάλιστα υπήρξα κατά καιρούς µέλος 
των Δ.Σ. της οµάδας του Παναθηναϊκού…»  
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2001-2013ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΣΕΥΣ

862 863Το Νοσηλευτήριο «Κεντρική Κλινική» Αθηνών
2002: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Νοσηλευτήριο 
«Κεντρική Κλινική» Αθηνών

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Κεντρική Κλινική», Αθήνα

Βασίλειος  
Αποστολίδης 

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Καβάλα, 1960
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Αριστοτέλειο» Θεσσαλονίκης, 1979 - 1985
Στρατιωτική θητεία, 1985 - 1987
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοσοκοµείο Καβάλας, 1987 - 1990
Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, Νοσ. «Γ. Παπανικολάου», 1990 - 1994
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Γενική Κλινική», Θεσσαλονίκη, 1994 - 1997
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Υγεία», Αθήνα, 1997 - 2005
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Ευρωκλινική», Αθήνα, 2005 - 2008
Locum Registrar, National Health System, Ηνωµένο Βασίλειο, 2008 – 2009
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Γενική Κλινική», Θεσσαλονίκη, 2009 - 2011
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «ΙΑΣΩ General», Αθήνα, 2012 - 2013
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Κεντρική Κλινική», Αθήνα, 2013 - σήµερα

  
     

Το Νοσηλευτήριο «Κεντρική Κλινική» Αθηνών

   Στην αριστοκρατικότερη συνοικία της µεταπολεµικής Αθήνας, στην οδό Σκουφά 
του Κολωνακίου, λειτούργησε επί σειρά ετών το Νοσηλευτήριο «Άγιος 
Παντελεήµων», ένα από τα πρώτα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας, το 
οποίο αν και ξεκίνησε ως Μαιευτήριο, διεύρυνε στην πορεία των χρόνων 
περαιτέρω τις παρεχόµενες υπηρεσίες σε επίπεδο Παιδιατρικής φροντίδας, καθώς 
και Γενικής Ιατρικής. Το 1997, οι ιδιοκτήτες του αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 
διακοπή λειτουργίας, θέτοντας το ίδρυµα σε πώληση. Κύριοι ενδιαφερόµενοι 
υπήρξαν πέντε καταξιωµένοι Γιατροί, µε στόχο την ίδρυση ενός Πρότυπου 
Διαγνωστικού, Ερευνητικού και Θεραπευτικού Κέντρου και σηµείο αιχµής την 
παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας. Αν και η εξαγορά ολοκληρώθηκε ένα χρόνο 
αργότερα, το αρχικό σχήµα των πέντε συνιδιοκτητών δεν προχώρησε, µε 
αποτέλεσµα προοδευτικά το κύριο βάρος της επένδυσης να αναλαµβάνεται από 
τους Γεώργιο Παπαγιαννόπουλο, Ορθοπεδικό και Νικόλαο Σδούκο, Γενικό 
Χειρουργό. Με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης των χώρων και εγκατάστασης 
νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, το δεύτερο εξάµηνο του 2000, το 
Νοσηλευτήριο «Κεντρική Κλινική Αθηνών» εγκαινίασε την ένταξή του στον 
υγειονοµικό χάρτη της χώρας, παρουσιάζοντας ήδη από τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας του εντυπωσιακούς ρυθµούς ανάπτυξης, βασισµένους στη δυναµική 
του cost-benefit –υψηλές υπηρεσίες υγείας στο καλύτερο δυνατό κόστος. Στις 
µέρες µας, η δυναµικότητα του Νοσηλευτηρίου «Κεντρική Κλινική Αθηνών» αγγίζει 
τις 140 νοσηλευτικές κλίνες, ενώ λειτουργούν έντεκα χειρουργικές αίθουσες, 
Αιµοδυναµικό Εργαστήριο, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Τµήµα Επειγόντων 
Περιστατικών, καθώς και Τµήµα Κατ' Οίκον Νοσηλείας.

   Η ίδρυση Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Νοσηλευτήριο «Κεντρική Κλινική 
Αθηνών» πραγµατοποιήθηκε το 2002, κατόπιν σύναψης συνεργασίας µε τον 
µετέπειτα Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών Χρήστο Ρόκκα, ο 
οποίος συνεπικουρούµενος από τον Βασίλειο Λόζο, κάλυψε την δραστηριότητα της 
κλινικής για µια περίπου διετία, διενεργώντας έναν ικανοποιητικό αριθµό 
επεµβάσεων. Η αποχώρησή του έφερε στο προσκήνιο τον Δηµήτριο Βήχο, ο οποίος 
µε την αρωγή του Καθηγητή Φώτιου Παναγόπουλου, εργάστηκε στο ίδρυµα έως το 
2004, όταν και αποφασίστηκε αναστολή της λειτουργίας της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής. Την ευθύνη επαναλειτουργίας της, το 2008, ανέλαβε ο Νικόλαος 
Μούρτζης, ο οποίος ωστόσο αποχώρησε περίπου δυόµιση χρόνια αργότερα για το 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών». Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής ορίστηκε, το 2010, ο Κυριάκος Κολοκασίδης, ενώ παράλληλα, το 2011 και 
για περίπου ένα χρόνο, µε το ίδρυµα συνεργάστηκε και ο Γεώργιος Τζίφας. Στο 
τέλος του 2012, η Διεύθυνση δόθηκε στον Βασίλειο Αποστολίδη, µε µόνιµο 
συνεργάτη του τον Δηµήτριο Υφαντόπουλο. Κλείνοντας, αξίζει να σηµειωθεί ότι, 
µετά την αποχώρηση του Καθηγητή Χ. Ρόκκα, η συνολική Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα. 

Δηµήτριος Βήχος.
Δ/ντής της ΚΡΧ Κλινικής 

την περίοδο 2002 - 2004

Γεώργιος Τζίφας.
Δ/ντής της ΚΡΧ Κλινικής 

την περίοδο 2011 - 2012

Νικόλαος Μούρτζης.
Δ/ντής της ΚΡΧ Κλινικής 

την περίοδο 2008 - 2010

Β. Αποστολίδης, Στ. Καλκατζής.
Λισσαβώνα, 2002

Χρήστος Ρόκκας.
Ιδρυτής της ΚΡΧ Κλινικής 

το 2002

   «Πολύ συχνά, η ίδια η ζωή δηµιουργεί καταστάσεις που 
νοηµατοδοτούν την πορεία ενός ανθρώπου και –γιατί όχι;- την 
καθορίζουν… Προσωπικά, ο θάνατος του πατέρα µου από καρδιακά 
αίτια και η προηγηθείσα ταλαιπωρία λόγω ανικανότητας να 
αντιµετωπιστεί χειρουργικά στη χώρα, δεν έδωσε απλά νόηµα στη 
ζωή µου, αλλά µε ώθησε να γίνω Καρδιοχειρουργός… Ταυτόχρονα, 
πιστεύω πως υπάρχουν και άνθρωποι που µπορούν εξίσου να 
νοηµατοδοτήσουν τη ζωή µας και να την αλλάξουν… Για µένα ένας 
τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Παναγιώτης Σπύρου…»      

   «Δεν υπήρξε απλά δάσκαλος, καθώς δίπλα του ειδικεύθηκα στο 
Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», αλλά µέντορας, πρότυπο 
Χειρουργού και προσωπικότητας… Δεν αποκάλεσα ποτέ κανέναν 
άλλο Διευθυντή στην πορεία µου, εκτός από εκείνον… Μάλιστα 
εξαιτίας του παρέµεινα στην Ελλάδα, καθώς ενώ είχα αποφασίσει 
να φύγω στο εξωτερικό για την ειδίκευσή µου, έµαθα πως θα 
έρχονταν στη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα, µε αποτέλεσµα να µην δώσω ποτέ τις απαραίτητες 
εξετάσεις… Φυσικά και δεν µετανιώνω στιγµή για εκείνη την 
απόφασή µου, γιατί δίπλα του πέρασα ένα τεράστιο «σχολείο», το 
οποίο δεν θα έβρισκα πουθενά στον κόσµο…»

   «Με την ολοκλήρωση της ειδίκευσής µου, είχα την τύχη και την 
τιµή να συνεργαστώ µαζί του στο Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική» 
Θεσσαλονίκης, πραγµατοποιώντας παράλληλα µια εξειδίκευση στις 
µεταµοσχεύσεις… Το 1997, βρέθηκα στην Αθήνα, εγκαινιάζοντας 
µια οκταετή πετυχηµένη συνεργασία µε τον Στρατή Παττακό στο 
Νοσηλευτήριο «Υγεία»…»

   «Κατόπιν, υπήρξα για µια τριετία βοηθός της Μαρίας Αρώνη στο 
Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινκή», πριν αναχωρήσω για την Αγγλία και τη 
Σκωτία, όπου εργάστηκα για δυο χρόνια ως Locum Registrar στο 
Εθνικό Σύστηµα Υγείας… Κι επειδή, η πορεία µου πάντα 
εναλάσσονταν ανάµεσα στην πρωτεύουσα και την συµπρωτεύουσα, 
µε την επιστροφή µου, γύρισα και πάλι στη Θεσσαλονίκη, ξανά στο 
Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική», όπου συνεργάστηκα µε τον Βασίλειο 
Γουλιέλµο, για να καταλήξω στην Αθήνα εκ νέου, αρχικά στο Κέντρο 
Πάλλουσας Καρδιάς του Νοσηλευτηρίου «ΙΑΣΩ General» και 
µετέπειτα, έως και σήµερα, στο Νοσηλευτήριο «Κεντρική Κλινική», 
ως συνεργάτης του Δηµήτριου Υφαντόπουλου… Οι δυο γιοι µου 
προτίµησαν να ακολουθήσουν τα βήµατα της µητέρας τους και 
σπουδάζουν στο Πολυτεχνείο… Αν πάλι ήθελαν να γίνουν γιατροί, 
δεν θα τους προέτρεπα να φύγουν στο εξωτερικό, παρά µόνο αν το 
ήθελαν οι ίδιοι… Κρίνοντας από τις συνεργασίες µου, πιστεύω 
ακράδαντα πως η ελληνική Καρδιοχειρουργική βρίσκεται σε αρκετά 
υψηλό επίπεδο και οι σύγχρονοι λειτουργοί της είναι πολυτάλαντοι… 
Οι Έλληνες χρησιµοποιούν την έµφυτη εξυπνάδα τους, διαθέτουν 
ικανότητα ευελιξίας ανάλογα µε το περιστατικό και αντιµετωπίζουν 
κάθε ασθενή ως µεµονωµένη περίπτωση… Κάτι τέτοιο δεν ισχύει 
βέβαια στο εξωτερικό…»

   «Όσο είµαστε νέοι, µας αρέσει να δοκιµάζουµε καινούργια 
πράγµατα, να βιώνουµε νέα συναισθήµατα, να πειραµατιζόµαστε µε 
το διαφορετικό, να αλλάζουµε ίσως όνειρα και φιλοδοξίες... 
Μεγαλώνοντας όµως, κουραζόµαστε και αποζητάµε µια ισορροπία… 
Στα 54 µου χρόνια, η µοναδική µου φιλοδοξία είναι όχι απλά η 
επιτυχής έκβαση ενός χειρουργείου, αλλά η διασφάλιση µιας 
καλύτερης ποιότητας ζωής για τον ασθενή µου… Στην πορεία µου 
αυτή, υπήρξα ιδιαίτερα υποµονετικός συνεργάτης –δεν έχω µαλώσει 
ποτέ µε κανέναν και αν οι καταστάσεις µε ανάγκαζαν, προτιµούσα να 
αποχωρήσω, παρά να διαπληκτιστώ… Η όποια έξαρση αδρεναλίνης 
διοχετεύεται από µέρους µου στο γήπεδο… Είναι γνωστό πως 
λατρεύω το ποδόσφαιρο και µάλιστα υπήρξα κατά καιρούς µέλος 
των Δ.Σ. της οµάδας του Παναθηναϊκού…»  
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864 865

Στέργιος Θεοδωρόπουλος
Διευθυντής Α΄ ΚΡΧ Κλινικής 
την περίοδο 2002 - σήµερα

Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο
«IAΣΩ General» 

Το Νοσηλευτήριο «IΑΣΩ General»

Το Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» 
2002: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Γεώργιος Τζίφας
Συνεργάτης Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου

«ΙΑΣΩ General»
 την περίοδο 2003 - 2011

   Στα µέσα της δεκαετίας του '90 κι ενώ το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών 
εµφάνιζε σαφείς ανοδικές τάσεις, η δηµιουργία Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων κατέστη 
αναγκαία, µε αποτέλεσµα την άρση της νοµοθετικής απαγόρευσης ίδρυσης 
Ιδιωτικών Μονάδων Υγείας, που ίσχυε µέχρι το 1992. Η εξέλιξη αυτή έδωσε το 
έναυσµα σε οµάδες Γιατρών, συναφών ειδικοτήτων, να προχωρήσουν σε 
κοινοπραξίες, µε σκοπό τη διεκδίκηση µεριδίου της αγοράς παροχής υπηρεσιών 
υγείας. Σηµαντικότερο δείγµα της τάσης αυτής, αποτελεί η ίδρυση της 
Γυναικολογικής & Μαιευτικής Κλινικής µε την επωνυµία «ΙΑΣΩ», στην περιοχή της 
Καλογρέζας, το 1996, από τον όµιλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», ο οποίος συστάθηκε από οµάδα 
Γυναικολόγων, υπό καθεστώς µετοχικής κεφαλαιοποίησης. Η εµπιστοσύνη του 
κοινού κερδήθηκε άµεσα, µε αποτέλεσµα το 1999, ο όµιλος να αποκτήσει τον 
έλεγχο αντίστοιχης Μαιευτικής Κλινικής µε την επωνυµία «ΗΡΑ» που έδρευε στο 
Χαλάνδρι, ενώ µε την εισαγωγή του στο χρηµατιστήριο Αθηνών, το 2000, άντλησε 
τα απαραίτητα κεφάλαια για την περεταίρω επέκταση των δραστηριοτήτων του. 
Στα πλαίσια αυτά, το 2001 ξεκίνησε τα έργα ανέγερσης Παιδιατρικής Κλινικής, το 
2002 υπέγραψε µνηµόνιο συνεργασίας µε Θεσσαλούς Γιατρούς µε στόχο την 
ανέγερση νοσηλευτικού ιδρύµατος στα περίχωρα της πόλης της Λάρισας –το οποίο 
και τέθηκε σε λειτουργία το 2010- και το 2003 προχώρησε στην πλήρη 
ανακαίνιση και έναρξη λειτουργίας του Νοσηλευτηρίου «ΙΑΣΩ General», το οποίο 
και αποτελεί µετεξέλιξη της Μαιευτικής Κλινικής «ΗΡΑ». 

   Από την έναρξη λειτουργίας του, στο οργανόγραµµα του ιδρύµατος 
συµπεριελήφθηκε και η λειτουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, την οργάνωση της 
οποίας ανέλαβε ο Στέργιος Θεοδωρόπουλος, καταλαµβάνοντας θέση Διευθυντή 
της Α' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, µετακινούµενος από το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό 
Κέντρο Αθηνών», το 2003. Με µια εντυπωσιακή κίνηση για τα ελληνικά δεδοµένα, 
η διοίκηση του Νοσηλευτηρίου «ΙΑΣΩ General» προχώρησε στην υπογραφή 
συµβολαίου συνεργασίας µε τον διάσηµο Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής, Sir Magdi 
Yacoub, ο οποίος υπήρξε µέντορας και συνεργάτης του Σ. Θεοδωρόπουλου, κατά 
τη διάρκεια της ειδίκευσής του στο Λονδίνο. Η απόφαση αυτή υπήρξε καθοριστική 
αναφορικά µε την Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα της κλινικής, καθώς 
οργανώθηκαν πρωτόκολλα µηχανικής υποστήριξης της αριστεράς κοιλίας της 
καρδιάς ως γέφυρας προς αποκατάσταση -bridge to recovery-, καθώς επίσης 
εγχειρήσεων Ross, ανευρυσµάτων ρίζας της αορτής, αποκατάστασης της 
γεωµετρίας της αριστεράς κοιλίας και άλλων. Η εν λόγω κλινική µάλιστα, ήταν η 
µοναδική ιδιωτική στη χώρα, η οποία την περίοδο εκείνη έλαβε άδεια εµφύτευσης 
συσκευών LVAD. Τον Σεπτέµβριο του 2005, σε ένα ιδιαίτερα επιτυχηµένο Διεθνές 
Συµπόσιο που έλαβε χώρα στην Ελλάδα, ο Σ. Θεοδωρόπουλος παρουσίασε τα 
εξαιρετικά αποτελέσµατα του παραγόµενου έργου, διενεργώντας ταυτόχρονα 
επεµβάσεις στην αορτική ρίζα και αορτική βαλβίδα που µεταδόθηκαν ζωντανά 
στους συµµετέχοντες. Από το 2003 µέχρι και σήµερα, περί τις 40 συσκευές LVAD 
τοποθετήθηκαν από τον ίδιο και την οµάδα του σε ασθενείς. Να σηµειωθεί ότι, 
σταθερός συνεργάτης του Σ. Θεοδωρόπουλου υπήρξε ο Άγγελος Κατσιάνης, ενώ 
για ένα χρονικό διάστηµα, οι Δηµήτρης Παλιούρας και Βασίλης Κόλλιας. 

   Με την έναρξη Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας στο Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ 
General», συµβόλαιο συνεργασίας υπέγραψε και ο Γεώργιος Τζίφας, 
µετακινούµενος από το Νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν», έχοντας ως συνεργάτες 
τους Χρήστο Ζώρα και Ιωάννη Λιναρδάκη. Μάλιστα, ο Γ. Τζίφας ήταν εκείνος που 
διενήργησε το πρώτο χειρουργείο καρδιάς στην ιστορία του ιδρύµατος, 
παραµένοντας ενεργός µέχρι και το 2011, όταν και µετακινήθηκε στο 
Νοσηλευτήριο «Κεντρική Κλινική Αθηνών». Το 2003, στο δυναµικό του 
Νοσηλευτηρίου «ΙΑΣΩ General» εντάχθηκε και ο Νικόλαος Μιχαλόπουλος, επί 14 
ετών συνεργάτης του Άλκη Μιχάλη, αποχωρώντας από το Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο 
Κ.Κ.». Μέλη της οµάδας του ήταν οι Καρδιοχειρουργοί Κωνσταντίνος Μαρκάκης και 
Γεώργιος Αναστασιάδης, η Αναισθησιολόγος Μάρθα Καραγιάννη και ο Τεχνικός 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας Βασίλης Μάρκου. Ο Ν. Μιχαλόπουλος, αξιοποιώντας 
την εµπειρία του από τη χρήση αρτηριακών µοσχευµάτων, καθιέρωσε την χρήση 
δύο µαστικών αρτηριών σε όλα τα περιστατικά στεφανιαίας παράκαµψης. 
Παράλληλα, ζήτησε και πέτυχε –αφού είχε αποχωρήσει προσωρινά για την 
οργάνωση και Διεύθυνση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσηλευτηρίου 
«Ολύµπιον Θεραπευτήριο» στην Πάτρα, το 2006-, τη δηµιουργία δεύτερης 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, της οποίας και ανέλαβε τη Διεύθυνση, το 2007. 

Οι Στ. Θεοδωρόπουλος και M. Yacoub
ήταν οι οργανωτές Συµποσίου στο «ΙΑΣΩ General»

για την χειρουργική της αορτικής ρίζας

Η βαθιά εκτίµηση του Στ. Θεοδωρόπουλου 
στον δάσκαλό του Magdi Yacoub,

τον οδήγησε σε συνεργασία µαζί του,
πέραν του «Harefield» και στο «ΙΑΣΩ General» Βασίλειος Κωτσής Χριστόφορος Κωτούλας

Ο Ν. Μιχαλόπουλος
µε την σύζυγό του
Μάρθα Δεληγιάννη, 
ΑναισθησιολόγοΟ Ν. Μιχαλόπουλος  

µε την οµάδα του

ΚΑΚΙΣΤΗ/ΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ M. Yacoub και Στ. Θεοδωρόπουλος.
Στιγµιότυπο από τα χειρουργεία Στ. Θεοδωρόπουλος

   Δοµηµένο σε δυο κεντρικά κτίρια, το Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» εγκαινίασε 
τη λειτουργία του, συµπεριλαµβάνοντας στο οργανόγραµµά του το σύνολο των 
ιατρικών ειδικοτήτων και δραστηριοτήτων, αναπτύσσοντας 237 κλίνες διαφόρων 
κατηγοριών, σύγχρονη πολυδύναµη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δέκα κλινών, 
Μονάδα Εµφραγµάτων, Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς επίσης έντεκα 
χειρουργικές αίθουσες άρτια εξοπλισµένες µε την πλέον σύγχρονη ιατροτεχνολογία. 
Πρόκειται για έναν πρότυπο οργανισµό, καθώς ο σχεδιασµός του βασίστηκε εξ 
ολοκλήρου σε ειδική µελέτη που εκπονήθηκε από εξειδικευµένη στην οργάνωση 
νοσοκοµείων εταιρεία, ενώ αποτέλεσε το πρώτο ιδιωτικό νοσηλευτήριο στο οποίο 
εγκαταστάθηκε σύστηµα διαχείρισης απεικονίσεων P.A.C.S., το οποίο παρέχει τη 
δυνατότητα στον κάθε Γιατρό να µελετήσει το σύνολο των διαγνωστικών 
εξετάσεων του φακέλου του ασθενή σε ψηφιακή µορφή. Παράλληλα, συµπεριέλαβε 
στον εξοπλισµό του την τεχνολογία Green Light Laser, ενδοσκοπικό υπερηχογράφο, 
συσκευή Syros για στερεοτακτική εντόπιση και βιοψία όγκων, ψηφιακό τοµογράφο, 
σύγχρονο αξονικό τοµογράφο, SPECT, έγχρωµο υπερηχοτοµογράφο, ροµποτικό 
σύστηµα Da Vinci και άλλα. 

   Η διοίκηση του Νοσηλευτηρίου «ΙΑΣΩ General» ασκείται από ενδεκαµελές 
Διοικητικό Συµβούλιο, Πρόεδρος του οποίου είναι σήµερα ο Ιωάννης Τροµπούκης 
και Διευθύνοντες Σύµβουλοι οι Ελευθέριος Μπίκος και Μιλτιάδης Τσιουµπλέκος. 
Αρµοδιότητες κατέχει επίσης ενδεκαµελές Επιστηµονικό Συµβούλιο, µε επικεφαλής 
τον οµότιµο Καθηγητή Χειρουργικής Βασίλειο Γολεµάτη, Αντιπροέδρους τους Π. 
Βασιλόπουλο, Μαιευτήρα και Θ. Καλµαντή, Αιµατολόγο και µέλη τους Α. Μέλο, 
Ουρολόγο, Α. Αναγνωστίδη, Γαστρεντερολόγο, Β. Δουµάτο, Παθολόγο, Α. 
Μουστούρη, Χειρουργό, Ν. Σιµάσκο, Ωτορινολαρυγγολόγο, Σ. Τζανέ, Πνευµονολόγο, 
Χ. Φερέτη, Χειρουργό και Π. Φιλαλήθη, Παθολόγο. 

Ηλίας Λάζαρος,
Τεχνικός 

εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας
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Στέργιος Θεοδωρόπουλος
Διευθυντής Α΄ ΚΡΧ Κλινικής 
την περίοδο 2002 - σήµερα

Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο
«IAΣΩ General» 

Το Νοσηλευτήριο «IΑΣΩ General»

Το Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» 
2002: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Γεώργιος Τζίφας
Συνεργάτης Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου

«ΙΑΣΩ General»
 την περίοδο 2003 - 2011

   Στα µέσα της δεκαετίας του '90 κι ενώ το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών 
εµφάνιζε σαφείς ανοδικές τάσεις, η δηµιουργία Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων κατέστη 
αναγκαία, µε αποτέλεσµα την άρση της νοµοθετικής απαγόρευσης ίδρυσης 
Ιδιωτικών Μονάδων Υγείας, που ίσχυε µέχρι το 1992. Η εξέλιξη αυτή έδωσε το 
έναυσµα σε οµάδες Γιατρών, συναφών ειδικοτήτων, να προχωρήσουν σε 
κοινοπραξίες, µε σκοπό τη διεκδίκηση µεριδίου της αγοράς παροχής υπηρεσιών 
υγείας. Σηµαντικότερο δείγµα της τάσης αυτής, αποτελεί η ίδρυση της 
Γυναικολογικής & Μαιευτικής Κλινικής µε την επωνυµία «ΙΑΣΩ», στην περιοχή της 
Καλογρέζας, το 1996, από τον όµιλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», ο οποίος συστάθηκε από οµάδα 
Γυναικολόγων, υπό καθεστώς µετοχικής κεφαλαιοποίησης. Η εµπιστοσύνη του 
κοινού κερδήθηκε άµεσα, µε αποτέλεσµα το 1999, ο όµιλος να αποκτήσει τον 
έλεγχο αντίστοιχης Μαιευτικής Κλινικής µε την επωνυµία «ΗΡΑ» που έδρευε στο 
Χαλάνδρι, ενώ µε την εισαγωγή του στο χρηµατιστήριο Αθηνών, το 2000, άντλησε 
τα απαραίτητα κεφάλαια για την περεταίρω επέκταση των δραστηριοτήτων του. 
Στα πλαίσια αυτά, το 2001 ξεκίνησε τα έργα ανέγερσης Παιδιατρικής Κλινικής, το 
2002 υπέγραψε µνηµόνιο συνεργασίας µε Θεσσαλούς Γιατρούς µε στόχο την 
ανέγερση νοσηλευτικού ιδρύµατος στα περίχωρα της πόλης της Λάρισας –το οποίο 
και τέθηκε σε λειτουργία το 2010- και το 2003 προχώρησε στην πλήρη 
ανακαίνιση και έναρξη λειτουργίας του Νοσηλευτηρίου «ΙΑΣΩ General», το οποίο 
και αποτελεί µετεξέλιξη της Μαιευτικής Κλινικής «ΗΡΑ». 

   Από την έναρξη λειτουργίας του, στο οργανόγραµµα του ιδρύµατος 
συµπεριελήφθηκε και η λειτουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, την οργάνωση της 
οποίας ανέλαβε ο Στέργιος Θεοδωρόπουλος, καταλαµβάνοντας θέση Διευθυντή 
της Α' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, µετακινούµενος από το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό 
Κέντρο Αθηνών», το 2003. Με µια εντυπωσιακή κίνηση για τα ελληνικά δεδοµένα, 
η διοίκηση του Νοσηλευτηρίου «ΙΑΣΩ General» προχώρησε στην υπογραφή 
συµβολαίου συνεργασίας µε τον διάσηµο Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής, Sir Magdi 
Yacoub, ο οποίος υπήρξε µέντορας και συνεργάτης του Σ. Θεοδωρόπουλου, κατά 
τη διάρκεια της ειδίκευσής του στο Λονδίνο. Η απόφαση αυτή υπήρξε καθοριστική 
αναφορικά µε την Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα της κλινικής, καθώς 
οργανώθηκαν πρωτόκολλα µηχανικής υποστήριξης της αριστεράς κοιλίας της 
καρδιάς ως γέφυρας προς αποκατάσταση -bridge to recovery-, καθώς επίσης 
εγχειρήσεων Ross, ανευρυσµάτων ρίζας της αορτής, αποκατάστασης της 
γεωµετρίας της αριστεράς κοιλίας και άλλων. Η εν λόγω κλινική µάλιστα, ήταν η 
µοναδική ιδιωτική στη χώρα, η οποία την περίοδο εκείνη έλαβε άδεια εµφύτευσης 
συσκευών LVAD. Τον Σεπτέµβριο του 2005, σε ένα ιδιαίτερα επιτυχηµένο Διεθνές 
Συµπόσιο που έλαβε χώρα στην Ελλάδα, ο Σ. Θεοδωρόπουλος παρουσίασε τα 
εξαιρετικά αποτελέσµατα του παραγόµενου έργου, διενεργώντας ταυτόχρονα 
επεµβάσεις στην αορτική ρίζα και αορτική βαλβίδα που µεταδόθηκαν ζωντανά 
στους συµµετέχοντες. Από το 2003 µέχρι και σήµερα, περί τις 40 συσκευές LVAD 
τοποθετήθηκαν από τον ίδιο και την οµάδα του σε ασθενείς. Να σηµειωθεί ότι, 
σταθερός συνεργάτης του Σ. Θεοδωρόπουλου υπήρξε ο Άγγελος Κατσιάνης, ενώ 
για ένα χρονικό διάστηµα, οι Δηµήτρης Παλιούρας και Βασίλης Κόλλιας. 

   Με την έναρξη Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας στο Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ 
General», συµβόλαιο συνεργασίας υπέγραψε και ο Γεώργιος Τζίφας, 
µετακινούµενος από το Νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν», έχοντας ως συνεργάτες 
τους Χρήστο Ζώρα και Ιωάννη Λιναρδάκη. Μάλιστα, ο Γ. Τζίφας ήταν εκείνος που 
διενήργησε το πρώτο χειρουργείο καρδιάς στην ιστορία του ιδρύµατος, 
παραµένοντας ενεργός µέχρι και το 2011, όταν και µετακινήθηκε στο 
Νοσηλευτήριο «Κεντρική Κλινική Αθηνών». Το 2003, στο δυναµικό του 
Νοσηλευτηρίου «ΙΑΣΩ General» εντάχθηκε και ο Νικόλαος Μιχαλόπουλος, επί 14 
ετών συνεργάτης του Άλκη Μιχάλη, αποχωρώντας από το Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο 
Κ.Κ.». Μέλη της οµάδας του ήταν οι Καρδιοχειρουργοί Κωνσταντίνος Μαρκάκης και 
Γεώργιος Αναστασιάδης, η Αναισθησιολόγος Μάρθα Καραγιάννη και ο Τεχνικός 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας Βασίλης Μάρκου. Ο Ν. Μιχαλόπουλος, αξιοποιώντας 
την εµπειρία του από τη χρήση αρτηριακών µοσχευµάτων, καθιέρωσε την χρήση 
δύο µαστικών αρτηριών σε όλα τα περιστατικά στεφανιαίας παράκαµψης. 
Παράλληλα, ζήτησε και πέτυχε –αφού είχε αποχωρήσει προσωρινά για την 
οργάνωση και Διεύθυνση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσηλευτηρίου 
«Ολύµπιον Θεραπευτήριο» στην Πάτρα, το 2006-, τη δηµιουργία δεύτερης 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, της οποίας και ανέλαβε τη Διεύθυνση, το 2007. 

Οι Στ. Θεοδωρόπουλος και M. Yacoub
ήταν οι οργανωτές Συµποσίου στο «ΙΑΣΩ General»

για την χειρουργική της αορτικής ρίζας

Η βαθιά εκτίµηση του Στ. Θεοδωρόπουλου 
στον δάσκαλό του Magdi Yacoub,

τον οδήγησε σε συνεργασία µαζί του,
πέραν του «Harefield» και στο «ΙΑΣΩ General» Βασίλειος Κωτσής Χριστόφορος Κωτούλας

Ο Ν. Μιχαλόπουλος
µε την σύζυγό του
Μάρθα Δεληγιάννη, 
ΑναισθησιολόγοΟ Ν. Μιχαλόπουλος  

µε την οµάδα του

ΚΑΚΙΣΤΗ/ΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ M. Yacoub και Στ. Θεοδωρόπουλος.
Στιγµιότυπο από τα χειρουργεία Στ. Θεοδωρόπουλος

   Δοµηµένο σε δυο κεντρικά κτίρια, το Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» εγκαινίασε 
τη λειτουργία του, συµπεριλαµβάνοντας στο οργανόγραµµά του το σύνολο των 
ιατρικών ειδικοτήτων και δραστηριοτήτων, αναπτύσσοντας 237 κλίνες διαφόρων 
κατηγοριών, σύγχρονη πολυδύναµη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δέκα κλινών, 
Μονάδα Εµφραγµάτων, Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς επίσης έντεκα 
χειρουργικές αίθουσες άρτια εξοπλισµένες µε την πλέον σύγχρονη ιατροτεχνολογία. 
Πρόκειται για έναν πρότυπο οργανισµό, καθώς ο σχεδιασµός του βασίστηκε εξ 
ολοκλήρου σε ειδική µελέτη που εκπονήθηκε από εξειδικευµένη στην οργάνωση 
νοσοκοµείων εταιρεία, ενώ αποτέλεσε το πρώτο ιδιωτικό νοσηλευτήριο στο οποίο 
εγκαταστάθηκε σύστηµα διαχείρισης απεικονίσεων P.A.C.S., το οποίο παρέχει τη 
δυνατότητα στον κάθε Γιατρό να µελετήσει το σύνολο των διαγνωστικών 
εξετάσεων του φακέλου του ασθενή σε ψηφιακή µορφή. Παράλληλα, συµπεριέλαβε 
στον εξοπλισµό του την τεχνολογία Green Light Laser, ενδοσκοπικό υπερηχογράφο, 
συσκευή Syros για στερεοτακτική εντόπιση και βιοψία όγκων, ψηφιακό τοµογράφο, 
σύγχρονο αξονικό τοµογράφο, SPECT, έγχρωµο υπερηχοτοµογράφο, ροµποτικό 
σύστηµα Da Vinci και άλλα. 

   Η διοίκηση του Νοσηλευτηρίου «ΙΑΣΩ General» ασκείται από ενδεκαµελές 
Διοικητικό Συµβούλιο, Πρόεδρος του οποίου είναι σήµερα ο Ιωάννης Τροµπούκης 
και Διευθύνοντες Σύµβουλοι οι Ελευθέριος Μπίκος και Μιλτιάδης Τσιουµπλέκος. 
Αρµοδιότητες κατέχει επίσης ενδεκαµελές Επιστηµονικό Συµβούλιο, µε επικεφαλής 
τον οµότιµο Καθηγητή Χειρουργικής Βασίλειο Γολεµάτη, Αντιπροέδρους τους Π. 
Βασιλόπουλο, Μαιευτήρα και Θ. Καλµαντή, Αιµατολόγο και µέλη τους Α. Μέλο, 
Ουρολόγο, Α. Αναγνωστίδη, Γαστρεντερολόγο, Β. Δουµάτο, Παθολόγο, Α. 
Μουστούρη, Χειρουργό, Ν. Σιµάσκο, Ωτορινολαρυγγολόγο, Σ. Τζανέ, Πνευµονολόγο, 
Χ. Φερέτη, Χειρουργό και Π. Φιλαλήθη, Παθολόγο. 

Ηλίας Λάζαρος,
Τεχνικός 

εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας

Lefkoma - Final.indd   877 14/7/2015   8:53:13 μμ



2001-2013ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

866 867

Νικόλαος ΜΙχαλόπουλος
Διευθυντής Β΄ ΚΡΧ Κλινικής 
την περίοδο 2003 - σήµερα

Το Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» 
2002: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Βασίλειος Κωτσής
Διευθυντής Κλινικής
Πάλλουσας Καρδιάς

 την περίοδο 2011 - 2013

   Εκτός των δυο κλινικών και των οµάδων που δραστηριοποιούνταν στο 
Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» σε µόνιµη βάση, κατά καιρούς, µια σειρά 
Καρδιοχειρουργών συνεργάστηκε επίσης µε το ίδρυµα, µε µορφή ανεξάρτητων 
Καρδιοχειρουργών. Άξια µνείας είναι η παρουσία του Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής 
Παναγιώτη Ασηµακόπουλου, ο οποίος µετακινούµενος από το Νοσηλευτήριο 
«Ερρίκος Ντυνάν», το 2005, παρέµεινε έως το 2011. Μέλη της οµάδας του 
υπήρξαν, αρχικά ο Νικόλαος Καληµέρης, και στη συνέχεια o Φίλιππος 
Κωνσταντινίδης. Εξίσου σηµαντική αποδείχθηκε και η παρουσία του Στρατιωτικού 
Καρδιοχειρουργού Χριστόφορου Κωτούλα, ο οποίος παράλληλα µε τα στρατιωτικά 
του καθήκοντα, ξεκίνησε τη διενέργεια Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων στο 
Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» το 2007, προσδίδοντας επιπλέον αναγνώριση στο 
ίδρυµα µε τη δηµοσιότητα που έλαβαν τα περιστατικά ελάχιστα επεµβατικής 
χειρουργικής της κολπικής µαρµαρυγής που αντιµετώπισε. Συνεργάτες του οι 
στρατιωτικοί ιατροί Ιωάννης Κούκης και Ιωάννης Παναγιώτου. Από το 2004 µέχρι 
και τις µέρες µας, συνεργάτης του Νοσηλευτηρίου «ΙΑΣΩ General» παραµένει και ο 
Παναγιώτης Μιχαήλ, ο οποίος υποστηρίχθηκε κατά περιόδους από τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή Χρήστο Ρόκα. 

   Μικρότερη θητεία και κατά συνέπεια αριθµό καταγεγραµµένων επεµβάσεων, 
είχαν οι Καρδιοχειρουργοί Δηµήτριος Κάκαβος, Κυριάκος Κολοκασίδης, Νικόλαος 
Χαροκόπος, Κωνσταντίνος Σιταράς, καθώς και ο Καθηγητής Φώτης Παναγόπουλος 
µε τον συνεργάτη του Δηµήτριο Βήχο. Για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και 
υποστηριζόµενος επίσης από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Χ. Ρόκα, 
δραστηριοποιήθηκε και ο Βασίλειος Λόζος, πριν την ανάληψη θέσης Επιµελητή Β' 
του ΕΣΥ στην Πανεπιστηµιακή Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου 
«Αττικόν». 

  Η πιο πρόσφατη συνεργασία του ιδρύµατος υπογράφηκε µε τον Καρδιοχειρουργό 
Βασίλειο Κωτσή, ο οποίος µετά από δεκάχρονη παρουσία στο Νοσηλευτήριο 
«Ερρίκος Ντυνάν» σε θέση Αναπληρωτή Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής, µετακινήθηκε στο Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General». Αξιοποιώντας την 
αποκτηθείσα εµπειρία στη χειρουργική πάλλουσας καρδιάς, ανέλαβε την 
Καρδιοχειρουργική Κλινική Πάλλουσας Καρδιάς, µε συνεργάτες τους Θεοφάνη 
Τζαναβάρα και Ιωάννη Ράπτη. 

   Σήµερα, στο Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες 
οµάδες: 

Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική
Διευθυντής Στέργιος Θεοδωρόπουλος, συνεργάτης Καρδιοχειρουργός Άγγελος 
Κατσιάνης.

Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική
Διευθυντής Νικόλαος Μιχαλόπουλος, συνεργάτες Καρδιοχειρουργοί Κ. Μαρκάκης, 
Γ. Αναστασιάδης, Μ. Δεληγιάννης και Β. Μάρκου.

Κλινική Πάλλουσας Καρδιάς
Επικεφαλής Βασίλειος Κωτσής, συνεργάτες Καρδιοχειρουργοί Θεοφάνης 
Τζαναβάρας και Ιωάννης Ράπτης, συνεργάτες Αναισθησιολόγοι Μαρίνα 
Ξανθοπούλου, Φωτεινή Ντάνου και Ελένη Κουρή. 

Τέλος, οι ανεξάρτητες οµάδες του Χριστόφορου Κωτούλα και του Παναγιώτη 
Μιχαήλ. 

Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας, υποστηρίζων όλες τις παραπάνω οµάδες, 
πλην εκείνης του Ν. Μιχαλόπουλου, είναι ο Ηλίας Λάζαρος. Κατά καιρούς, 
απασχολήθηκαν επίσης οι Τεχνικοί εξωσωµατικής κυκλοφορίας Βασίλης Μάρκου 
και Μαρία Στεργιάννη. 

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, 
επικεφαλής οµάδας

την περίοδο 2005 - 2011

Παναγιώτης 
Ασηµακόπουλος

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, 
επικεφαλής οµάδας

την περίοδο 2009 - σήµερα

Παναγιώτης Μιχάηλ
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, 

επικεφαλής οµάδας
την περίοδο 2007 - σήµερα

Χριστόφορος Κωτούλας

Δηµήτριος Βήχος Δηµήτριος Κάκκαβος Νικόλαος Αναστασίου

   Η συνεργασία του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου «ΙΑΣΩ General» µε τον Καθηγητή 
Μ. Γιακούµπ, οδήγησε και στην έναρξη προγράµµατος εφαρµογής της εν λόγω 
µεθόδου στον ελλαδικό χώρο, υπό τον Διευθυντή της Α' ΚΡΧ κλινικής του 
νοσηλευτηρίου, Στέργιου Θεοδωρόπουλου, σε συνεργασία µε τον καθηγητή και την 
κλινική καρδιακής ανεπάρκειας του καθηγητή Ιωάννη Νανά, του νοσοκοµείου 
«Αλεξάνδρα». Το πρόγραµµα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας και ο πρώτος 
ασθενής , Ευάγγελος Αλεξίου, αντιµετωπίστηκε τον Απρίλιο του 2004 και 
αποσυνδέθηκε επιτυχώς από την συσκευή δύο χρόνια αργότερα. Στην διάρκεια του 
πρώτου χρόνου εφαρµογής του προγράµµατος, αντιµετωπίστηκαν 4 ασθενείς, ενώ 
έως το 2011 περί τους 40 ασθενείς. Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο οι ασθενείς 
υποβάλλονταν στην εγχείρηση τοποθέτησης ή αφαίρεσης της συσκευής στο «ΙΑΣΩ 
General» και στην συνέχεια αντιµετωπίζονταν περιεγχειρητικά στην ΜΕΘ καρδιακής 
ανεπάρκειας του νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα». Η περιεγχειρητική επιβίωση, των 
ασθενών κατά την πρώτη περίοδο στην οποία η συσκευή υποστήριξης ήταν η 
Heart-mate I, ήταν περίπου 60%.  Η βελτίωση των αποτελεσµάτων µε την χρήση 
της συσκευής Heart mate II ήταν εντυπωσιακή, καθώς η ανάλογη επιβίωση έφτασε 
το 90%.  Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η άριστη ποιότητα ζωής που είχαν στην 
καθηµερινότητα τους οι ασθενείς που επιβίωσαν και  αποδεσµεύτηκαν οριστικά 
από την µηχανική υποστήριξη. 

Figure 1 Isolated ventricular myocytes from patients at 
the time of insertion of a left ventricular assist device 
(LVAD) (middle horizontal panel) showing severe 
hypertrophy as compared to normal controls 
(top horizontal panel). Bottom panel shows 'normalization' 
of the size of the myocytes post left ventricular assist 
device.

 

Βασίλης Λόζος

Η Μέθοδος Yacoub ως θεραπεία αποκατάστασης
(A novel strategy to maximize the efficacy of left ventricular assist devices 
as a bridge to recovery)

   Το 1998, µετά από 15ετή έρευνα του καθηγητή Sir,  M. H. YACOUB και της 
οµάδας του στο “Heart Science Centre, Royal Brompton and Harefield 
Hospital,Harefield, Middlesex, U.K., εφαρµόστηκε συνδυαστική πρωτότυπη 
µέθοδος για την µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας της µηχανικής 
υποστήριξης της καρδιάς ως θεραπείας προορισµού (bridge to recovery). Η 
µέθοδος βασίστηκε στην παρατήρηση ότι σε ασθενείς που έφεραν υποστηρικτική 
συσκευή LVAD, βελτίωσαν το µέγεθος των µυοκυττάρων της αριστερής κοιλίας, 
φτάνοντας στα φυσιολογικά µεγέθη, µετά από µια περίοδο υποστήριξης στην 
διάρκεια της οποίας η καρδιά δεν ασκούσε εξωθητικό έργο αλλά απλή συστολή.  
Κατόπιν τούτου σε επιλεγµένους ασθενείς µε υγιή στεφανιαία αγγεία, επιχειρήθηκε 
αναστροφή της διαδικασίας που οδήγησε στην καρδιακή ανεπάρκεια του ασθενούς 
µε συνδυασµό εµφύτευσης LVAD και κατάλληλης φαρµακευτικής αγωγής. Το 
πρωτόκολλο της µεθόδου προβλέπει ένα πρώτο στάδιο αποσυµφόρησης της 
αριστερής κοιλίας, στάδιο κατά το οποίο ο ασθενής υποστηρίζεται από µηχανική 
συσκευή, προκειµένου να επιτευχθεί το remodeling των καρδιακών µυοκυττάρων. 
Στη φάση αυτή, την υποστροφή της παθολογικής υπερτροφίας, υποβοηθούν πέραν 
της συσκευής διάφορα φάρµακα, όπως beta-blockers, ACE inhibitor and 
angiotensin 1 receptor antagonists, spironolactone. Παράλληλα, διενεργούνται 
διαγνωστικές εξετάσεις µε triplex καρδιάς, MUGA scans, καθώς και διαγνωστικοί 
καθετηριασµοί της καρδιάς. Όταν η υποστροφή των µυοκυττάρων αγγίξει την 
φυσιολογική δοµη, ακολουθείται ένα δεύτερο στάδιο θεραπείας κατά το οποίο 
επιχειρείται η ενδυνάµωση των µυοκυττάρων µε την χορήγηση b2 agonist 
clenbuterol, ενώ παράλληλα επιβάλλονται προγράµµατα σωµατικής άσκησης.  Η 
συσκευή αφαιρείται όταν στην διάρκεια της δεύτερης φάσης της ενδυνάµωσης οι 
διαστάσεις της αριστερής κοιλίας φτάσουν στα φυσιολογικά επίπεδα, το ΕF > 45%, 
Cardiac Index>2.8, LVED Pressure < 8 mm Hg, VO2 max>20, VE /VCO2<34. Το 
2001, η οµάδα του M. Yacoub, ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα χρήσης της µεθόδου 
σε 17 ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια NYHA IV. Η µετεγχειρητική 
περίοδος παρακολούθησης κυµάνθηκε από 1-30 µήνες.  Στο διάστηµα 
αυτό, σε 4 ασθενείς προχώρησαν στην αφαίρεση της συσκευής, ενώ 
υπήρξαν 3 περιεγχειρητικοί και ένας απώτερος θάνατος.

Ο Στ. Θεοδωρόπουλος,
υπεύθυνος εφαρµογής 
της µεθόδου Yacoub
στο «ΙΑΣΩ General»

Η οµάδα του M. Yacoub 
στο Νοσοκοµείο «Harefield»
του Λονδίνου.
1. M. Yacoub 
2. Στ. Θεοδωρόπουλος

1

2

Με τον Σ. Πράπα, στο «Harefield» to 1988

Το ζεύγος Κωτούλα
µε τον Καρδιολόγο
Γιώργο Κατσιµακλή
και τον Σωτήρη Πράπα
(2004)

Ιωάννης Κούκης, Παναγιώτης Δεδεηλίας
και Ιωάννης Λιναρδάκης σε στιγµιότυπο του 2014

Μαρίνα 
Ξανθοπούλου,
Αναισθησιολόγος
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Νικόλαος ΜΙχαλόπουλος
Διευθυντής Β΄ ΚΡΧ Κλινικής 
την περίοδο 2003 - σήµερα

Το Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» 
2002: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Βασίλειος Κωτσής
Διευθυντής Κλινικής
Πάλλουσας Καρδιάς

 την περίοδο 2011 - 2013

   Εκτός των δυο κλινικών και των οµάδων που δραστηριοποιούνταν στο 
Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» σε µόνιµη βάση, κατά καιρούς, µια σειρά 
Καρδιοχειρουργών συνεργάστηκε επίσης µε το ίδρυµα, µε µορφή ανεξάρτητων 
Καρδιοχειρουργών. Άξια µνείας είναι η παρουσία του Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής 
Παναγιώτη Ασηµακόπουλου, ο οποίος µετακινούµενος από το Νοσηλευτήριο 
«Ερρίκος Ντυνάν», το 2005, παρέµεινε έως το 2011. Μέλη της οµάδας του 
υπήρξαν, αρχικά ο Νικόλαος Καληµέρης, και στη συνέχεια o Φίλιππος 
Κωνσταντινίδης. Εξίσου σηµαντική αποδείχθηκε και η παρουσία του Στρατιωτικού 
Καρδιοχειρουργού Χριστόφορου Κωτούλα, ο οποίος παράλληλα µε τα στρατιωτικά 
του καθήκοντα, ξεκίνησε τη διενέργεια Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων στο 
Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» το 2007, προσδίδοντας επιπλέον αναγνώριση στο 
ίδρυµα µε τη δηµοσιότητα που έλαβαν τα περιστατικά ελάχιστα επεµβατικής 
χειρουργικής της κολπικής µαρµαρυγής που αντιµετώπισε. Συνεργάτες του οι 
στρατιωτικοί ιατροί Ιωάννης Κούκης και Ιωάννης Παναγιώτου. Από το 2004 µέχρι 
και τις µέρες µας, συνεργάτης του Νοσηλευτηρίου «ΙΑΣΩ General» παραµένει και ο 
Παναγιώτης Μιχαήλ, ο οποίος υποστηρίχθηκε κατά περιόδους από τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή Χρήστο Ρόκα. 

   Μικρότερη θητεία και κατά συνέπεια αριθµό καταγεγραµµένων επεµβάσεων, 
είχαν οι Καρδιοχειρουργοί Δηµήτριος Κάκαβος, Κυριάκος Κολοκασίδης, Νικόλαος 
Χαροκόπος, Κωνσταντίνος Σιταράς, καθώς και ο Καθηγητής Φώτης Παναγόπουλος 
µε τον συνεργάτη του Δηµήτριο Βήχο. Για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και 
υποστηριζόµενος επίσης από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Χ. Ρόκα, 
δραστηριοποιήθηκε και ο Βασίλειος Λόζος, πριν την ανάληψη θέσης Επιµελητή Β' 
του ΕΣΥ στην Πανεπιστηµιακή Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου 
«Αττικόν». 

  Η πιο πρόσφατη συνεργασία του ιδρύµατος υπογράφηκε µε τον Καρδιοχειρουργό 
Βασίλειο Κωτσή, ο οποίος µετά από δεκάχρονη παρουσία στο Νοσηλευτήριο 
«Ερρίκος Ντυνάν» σε θέση Αναπληρωτή Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής, µετακινήθηκε στο Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General». Αξιοποιώντας την 
αποκτηθείσα εµπειρία στη χειρουργική πάλλουσας καρδιάς, ανέλαβε την 
Καρδιοχειρουργική Κλινική Πάλλουσας Καρδιάς, µε συνεργάτες τους Θεοφάνη 
Τζαναβάρα και Ιωάννη Ράπτη. 

   Σήµερα, στο Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες 
οµάδες: 

Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική
Διευθυντής Στέργιος Θεοδωρόπουλος, συνεργάτης Καρδιοχειρουργός Άγγελος 
Κατσιάνης.

Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική
Διευθυντής Νικόλαος Μιχαλόπουλος, συνεργάτες Καρδιοχειρουργοί Κ. Μαρκάκης, 
Γ. Αναστασιάδης, Μ. Δεληγιάννης και Β. Μάρκου.

Κλινική Πάλλουσας Καρδιάς
Επικεφαλής Βασίλειος Κωτσής, συνεργάτες Καρδιοχειρουργοί Θεοφάνης 
Τζαναβάρας και Ιωάννης Ράπτης, συνεργάτες Αναισθησιολόγοι Μαρίνα 
Ξανθοπούλου, Φωτεινή Ντάνου και Ελένη Κουρή. 

Τέλος, οι ανεξάρτητες οµάδες του Χριστόφορου Κωτούλα και του Παναγιώτη 
Μιχαήλ. 

Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας, υποστηρίζων όλες τις παραπάνω οµάδες, 
πλην εκείνης του Ν. Μιχαλόπουλου, είναι ο Ηλίας Λάζαρος. Κατά καιρούς, 
απασχολήθηκαν επίσης οι Τεχνικοί εξωσωµατικής κυκλοφορίας Βασίλης Μάρκου 
και Μαρία Στεργιάννη. 

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, 
επικεφαλής οµάδας

την περίοδο 2005 - 2011

Παναγιώτης 
Ασηµακόπουλος

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, 
επικεφαλής οµάδας

την περίοδο 2009 - σήµερα

Παναγιώτης Μιχάηλ
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, 

επικεφαλής οµάδας
την περίοδο 2007 - σήµερα

Χριστόφορος Κωτούλας

Δηµήτριος Βήχος Δηµήτριος Κάκκαβος Νικόλαος Αναστασίου

   Η συνεργασία του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου «ΙΑΣΩ General» µε τον Καθηγητή 
Μ. Γιακούµπ, οδήγησε και στην έναρξη προγράµµατος εφαρµογής της εν λόγω 
µεθόδου στον ελλαδικό χώρο, υπό τον Διευθυντή της Α' ΚΡΧ κλινικής του 
νοσηλευτηρίου, Στέργιου Θεοδωρόπουλου, σε συνεργασία µε τον καθηγητή και την 
κλινική καρδιακής ανεπάρκειας του καθηγητή Ιωάννη Νανά, του νοσοκοµείου 
«Αλεξάνδρα». Το πρόγραµµα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας και ο πρώτος 
ασθενής , Ευάγγελος Αλεξίου, αντιµετωπίστηκε τον Απρίλιο του 2004 και 
αποσυνδέθηκε επιτυχώς από την συσκευή δύο χρόνια αργότερα. Στην διάρκεια του 
πρώτου χρόνου εφαρµογής του προγράµµατος, αντιµετωπίστηκαν 4 ασθενείς, ενώ 
έως το 2011 περί τους 40 ασθενείς. Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο οι ασθενείς 
υποβάλλονταν στην εγχείρηση τοποθέτησης ή αφαίρεσης της συσκευής στο «ΙΑΣΩ 
General» και στην συνέχεια αντιµετωπίζονταν περιεγχειρητικά στην ΜΕΘ καρδιακής 
ανεπάρκειας του νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα». Η περιεγχειρητική επιβίωση, των 
ασθενών κατά την πρώτη περίοδο στην οποία η συσκευή υποστήριξης ήταν η 
Heart-mate I, ήταν περίπου 60%.  Η βελτίωση των αποτελεσµάτων µε την χρήση 
της συσκευής Heart mate II ήταν εντυπωσιακή, καθώς η ανάλογη επιβίωση έφτασε 
το 90%.  Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η άριστη ποιότητα ζωής που είχαν στην 
καθηµερινότητα τους οι ασθενείς που επιβίωσαν και  αποδεσµεύτηκαν οριστικά 
από την µηχανική υποστήριξη. 

Figure 1 Isolated ventricular myocytes from patients at 
the time of insertion of a left ventricular assist device 
(LVAD) (middle horizontal panel) showing severe 
hypertrophy as compared to normal controls 
(top horizontal panel). Bottom panel shows 'normalization' 
of the size of the myocytes post left ventricular assist 
device.

 

Βασίλης Λόζος

Η Μέθοδος Yacoub ως θεραπεία αποκατάστασης
(A novel strategy to maximize the efficacy of left ventricular assist devices 
as a bridge to recovery)

   Το 1998, µετά από 15ετή έρευνα του καθηγητή Sir,  M. H. YACOUB και της 
οµάδας του στο “Heart Science Centre, Royal Brompton and Harefield 
Hospital,Harefield, Middlesex, U.K., εφαρµόστηκε συνδυαστική πρωτότυπη 
µέθοδος για την µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας της µηχανικής 
υποστήριξης της καρδιάς ως θεραπείας προορισµού (bridge to recovery). Η 
µέθοδος βασίστηκε στην παρατήρηση ότι σε ασθενείς που έφεραν υποστηρικτική 
συσκευή LVAD, βελτίωσαν το µέγεθος των µυοκυττάρων της αριστερής κοιλίας, 
φτάνοντας στα φυσιολογικά µεγέθη, µετά από µια περίοδο υποστήριξης στην 
διάρκεια της οποίας η καρδιά δεν ασκούσε εξωθητικό έργο αλλά απλή συστολή.  
Κατόπιν τούτου σε επιλεγµένους ασθενείς µε υγιή στεφανιαία αγγεία, επιχειρήθηκε 
αναστροφή της διαδικασίας που οδήγησε στην καρδιακή ανεπάρκεια του ασθενούς 
µε συνδυασµό εµφύτευσης LVAD και κατάλληλης φαρµακευτικής αγωγής. Το 
πρωτόκολλο της µεθόδου προβλέπει ένα πρώτο στάδιο αποσυµφόρησης της 
αριστερής κοιλίας, στάδιο κατά το οποίο ο ασθενής υποστηρίζεται από µηχανική 
συσκευή, προκειµένου να επιτευχθεί το remodeling των καρδιακών µυοκυττάρων. 
Στη φάση αυτή, την υποστροφή της παθολογικής υπερτροφίας, υποβοηθούν πέραν 
της συσκευής διάφορα φάρµακα, όπως beta-blockers, ACE inhibitor and 
angiotensin 1 receptor antagonists, spironolactone. Παράλληλα, διενεργούνται 
διαγνωστικές εξετάσεις µε triplex καρδιάς, MUGA scans, καθώς και διαγνωστικοί 
καθετηριασµοί της καρδιάς. Όταν η υποστροφή των µυοκυττάρων αγγίξει την 
φυσιολογική δοµη, ακολουθείται ένα δεύτερο στάδιο θεραπείας κατά το οποίο 
επιχειρείται η ενδυνάµωση των µυοκυττάρων µε την χορήγηση b2 agonist 
clenbuterol, ενώ παράλληλα επιβάλλονται προγράµµατα σωµατικής άσκησης.  Η 
συσκευή αφαιρείται όταν στην διάρκεια της δεύτερης φάσης της ενδυνάµωσης οι 
διαστάσεις της αριστερής κοιλίας φτάσουν στα φυσιολογικά επίπεδα, το ΕF > 45%, 
Cardiac Index>2.8, LVED Pressure < 8 mm Hg, VO2 max>20, VE /VCO2<34. Το 
2001, η οµάδα του M. Yacoub, ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα χρήσης της µεθόδου 
σε 17 ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια NYHA IV. Η µετεγχειρητική 
περίοδος παρακολούθησης κυµάνθηκε από 1-30 µήνες.  Στο διάστηµα 
αυτό, σε 4 ασθενείς προχώρησαν στην αφαίρεση της συσκευής, ενώ 
υπήρξαν 3 περιεγχειρητικοί και ένας απώτερος θάνατος.

Ο Στ. Θεοδωρόπουλος,
υπεύθυνος εφαρµογής 
της µεθόδου Yacoub
στο «ΙΑΣΩ General»

Η οµάδα του M. Yacoub 
στο Νοσοκοµείο «Harefield»
του Λονδίνου.
1. M. Yacoub 
2. Στ. Θεοδωρόπουλος

1

2

Με τον Σ. Πράπα, στο «Harefield» to 1988

Το ζεύγος Κωτούλα
µε τον Καρδιολόγο
Γιώργο Κατσιµακλή
και τον Σωτήρη Πράπα
(2004)

Ιωάννης Κούκης, Παναγιώτης Δεδεηλίας
και Ιωάννης Λιναρδάκης σε στιγµιότυπο του 2014

Μαρίνα 
Ξανθοπούλου,
Αναισθησιολόγος
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Θεοδωρόπουλος
Διευθυντής Α΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής  
Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ »General  

Ο Στ. Θεοδωρόπουλος µε το δάσκαλό του
Μ. Yacoub σε επίσκεψή τους στο «Ω.Κ.Κ» το 1993.

Στέργιος

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη

And now, the end is here / And so I face the final curtain / My 
friend, I'll say it clear / I'll state my case, of which I'm certain / 
I've lived a life that's full / I traveled each and every highway / 
And more, much more than this, I did it my way / Regrets, I've 
had a few / But then again, too few to mention / I did what I had 
to do and saw it through without exemption / I planned each 
charted course, each careful step along the byway / And more, 
much more than this, I did it my way / Yes, there were times, I'm 
sure you knew / When I bit off more than I could chew / But 
through it all, when there was doubt / I ate it up and spit it out / 
I faced it all and I stood tall and did it my way / I've loved, I've 
laughed and cried / I've had my fill, my share of losing / And 
now, as tears subside, I find it all so amusing / To think I did all 
that / And may I say, not in a shy way / Oh, no, not me, I did it 
my way / . 
 
Είναι το 1969, όταν ο Frank Sinatra τραγουδά για τη διαδροµή της 
ζωής του. Το πάθος, η αποφασιστικότητα και ο ανδρισµός του 
γίνονται πηγή έµπνευσης για κάθε έφηβο και νέο άνδρα, που τώρα 
χαράζει τα βήµατα της δικής του ζωής. I did it my way.  Ένας 
ύµνος που σιγοτραγουδούν οι φοιτητές στα έδρανα των 
Πανεπιστηµίων του κόσµου. Ένας ύµνος που σιγοτραγουδά ένας 
πρωτοετής φοιτητής της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, µε µια 
φωνή αγγελική. Ο Στέργιος Θεοδωρόπουλος. 

Με τη σύζυγό του Αγγελική 
και την κόρη τους Ιφιγένεια

στην αποφοίτηση της τελευταίας 
από το Λύκειο (2014)

   I did what I had to do and saw it through without exemption. 
Η ώρα που θα πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει, έρχεται. Είναι 
καλοκαίρι του 1988, όταν ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου 
µεταφέρεται εσπευσµένα στο Λονδίνο για να χειρουργηθεί από 
τον M. Yakoub. Στο χειρουργείο συµµετέχει, φυσικά, και ο Σ. 
Θεοδωρόπουλος. Οι ζωές των δυο ανδρών δένονται για πάντα. 
«Ο Ανδρέας µε εµπιστεύονταν πολύ. Έρχονταν συχνά για θεραπείες 
και εξετάσεις, µετεγχειρητικά, και δεθήκαµε. Μετά από παρέµβασή 
του, η εκπαιδευτική µου άδεια εγκρίθηκε -άνευ αποδοχών- και έτσι 
µπόρεσα να εξιδεικευτώ στις µεταµοσχεύσεις και την καρδιακή 
ανεπάρκεια.». I planned each charted course, each careful step 
along the byway. Το 1993, αποφασίζει πια να επιστρέψει στην 
Ελλάδα. «Ο κύκλος της εκπαίδευσής µου είχε πια κλείσει. Δεν ήθελα 
και τα παιδιά µου να µεγαλώσουν στο εξωτερικό. Έχοντας το όνειρο 
να γυρίσω για να προσφέρω στον τόπο µου, προχώρησα.». 
 
   Yes, there were times, I'm sure you knew / When I bit off more 
than I could chew. Η επιστροφή τον φέρνει αντιµέτωπο µε την 
τραγική ελληνική πραγµατικότητα. «Έκανα µια προσπάθεια να 
ενταχθώ στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.». Κι εκεί πια, γνώρισα 
καλά τι σηµαίνει ίντριγκα, πολιτική βρωµιά, µέσον. Είχαµε σχεδόν 
αποφασίσει το πρόγραµµα που θα ακολουθήσουµε στο ίδρυµα, αλλά 
η πρόσληψή µου δεν προχώρησε ποτέ. Προφανώς, κάποιοι δεν 
ήθελαν να προχωρήσει. Συναντήθηκα τότε µε 
το Γεώργιο Αποστολόπουλο. Παραιτήθηκα 
από το Ε.Σ.Υ., πληρώνοντας µάλιστα και ένα 
πρόστιµο, και υπέγραψα συµβόλαιο µαζί 
του.». I faced it all and I stood tall and did it 
my way. Η συνεργασία του Σ. 
Θεοδωρόπουλου µε το Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» διαρκεί µέχρι το 
2003, όταν πια έρχεται η ώρα του 
Νοσηλευτηρίου «ΙΑΣΩ General». «Εδώ πια 
ένιωσα ότι βρίσκοµαι στο κατάλληλο 
περιβάλλον για να εκφραστώ όπως ήθελα. 
Εκτός από την κλασική Καρδιοχειρουργική, 
στις 2 Δεκεµβρίου 1994 πραγµατοποίησα την 
πρώτη Off Pump εγχείρηση -έκτοτε 
διενεργήσαµε περί τα 700 ανάλογα 
χειρουργεία-, ανέπτυξα πρόγραµµα 
αντιµετώπισης καρδιακής ανεπάρκειας, 
λαµβάνοντας µάλιστα και σχετική άδεια από 
το κράτος, τοποτεθήσαµε στην πορεία, 
συσκευές υποστήριξης της αριστερής κοιλίας. 
Αργότερα, το ίδρυµα υπέγραψε συνεργασία 
και µε τον M. Yakoub, µε τον οποίο φυσικά 
και µπορούσα να συνεργαστώ άψογα, καθώς 
γνωριζόµασταν καλά.».           

   «Μπήκα στην Ιατρική Σχολή του «Α.Π.Θ.», το 1968. Γεννήθηκα και 
µεγάλωσα σε αυτή την πόλη και ήταν για µένα τύχη να µπορώ να 
ολοκληρώσω εκεί και τις σπουδές µου. Ακολούθησα την Ιατρική, 
µάλλον επηρεασµένος από το γαµπρό µου, ο οποίος ήταν 
Χειρουργός. Ήταν προσωπικός φίλος µε τους Γεώργιο Ανδριτσάκη 
Δηµήτριο Λαζαρίδη και Κωνσταντίνο Τούντα, προσωπικότητες που 
αργότερα λειτούργησαν καταλυτικά στην εξέλιξη της πορείας µου.». 
Η Ιατρική κερδίζει σταδιακά το ενδιαφέρον και την αγάπη του. 
Άλλωστε, η επιστήµη είχε να ανταγωνιστεί έναν ισχυρό αντίπαλο. 
«Η µουσική έπαιζε πάντα τεράστιο ρόλο στη ζωή µου. Είναι ένα 
µεγάλο κεφάλαιο για µένα. Τραγουδούσα στη Λυρική Σκηνή. Ακόµη 
και σήµερα σκέφτοµαι, πως θα είχε εξελιχθεί η ζωή µου, αν 
παρέµενα αφιερωµένος στην τέχνη αντί στην επιστήµη.».             
 
   I've lived a life that's full / I traveled each and every highway. 
Η γεµάτη ζωή του Σ. Θεοδωρόπουλου αρχίζει µε την ένταξη του 
στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Λαϊκό», στην Αθήνα, 
ως ειδικευόµενος στη Γενική Χειρουργική. «Εκεί είχα την τύχη να 
βρεθώ δίπλα στους σπουδαίους Χειρουργούς της εποχής, 
Παναγιώτη Χρυσοσπάθη και Παναγιώτη Μπάλα.». Ένα χρόνο 
αργότερα, σειρά έχει το Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης και 
ο Καθηγητής Δηµήτριος Λαζαρίδης. Εκεί, ο Σ. Θεοδωρόπουλος 
ανακαλύπτει την Καρδιοχειρουργική. Και την κάνει κοµµάτι της 
ζωής του. «Αν και ως ειδικευόµενος υπήρξα υπεύθυνος της Μ.Ε.Θ., 
είχα την ευκαιρία να κατανοήσω το µεγαλείο της Καρδιοχειρουργι-
κής. Έτσι, ένα µήνα αφού ολοκλήρωσα την ειδικότητα της Γενικής 
Χειρουργικής, έφυγα για την Αγγλία. Καθοδηγούµενος από ένα φίλο, 
επισκέφτηκα τον Καθηγητή Magdi Yakoub, στο Νοσοκοµείο 
«Harefield» του Λονδίνου. Έµεινα εκεί από το 1983 έως το 1994, 
ως ειδικευόµενος αρχικά στην Καρδιοχειρουργική και ως Registrar 
µετέπειτα.». Η επιστροφή στην Ελλάδα συνδυάζεται µε την ένταξη 
του στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανι-
κολάου», που διαπρέπει µε Διευθυντή τον Παναγιώτη Σπύρου. 
Oh, no, not me, I did it my way .«Μετά από µια διετία εκεί, ζήτησα 

να φύγω µε εκπαιδευτική 
άδεια για το Λονδίνο, µε 
σκοπό να µετεκπαιδευτώ 
στις µεταµοσχεύσεις. Η 
Ελλάδα είχε ακόµη άγνοια 
σχετικά µε το θέµα αυτό, 
αλλά εγώ είχα ήδη εκτεθεί 
στις µεταµοσχεύσεις και µου 
άρεσε. Αφού κανείς δεν µου 
έδινε άδεια, αρχές του 
1988, τα παράτησα κι 
έφυγα.»           
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Μ. Yacoub σε επίσκεψή τους στο «Ω.Κ.Κ» το 1993.

Στέργιος

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη

And now, the end is here / And so I face the final curtain / My 
friend, I'll say it clear / I'll state my case, of which I'm certain / 
I've lived a life that's full / I traveled each and every highway / 
And more, much more than this, I did it my way / Regrets, I've 
had a few / But then again, too few to mention / I did what I had 
to do and saw it through without exemption / I planned each 
charted course, each careful step along the byway / And more, 
much more than this, I did it my way / Yes, there were times, I'm 
sure you knew / When I bit off more than I could chew / But 
through it all, when there was doubt / I ate it up and spit it out / 
I faced it all and I stood tall and did it my way / I've loved, I've 
laughed and cried / I've had my fill, my share of losing / And 
now, as tears subside, I find it all so amusing / To think I did all 
that / And may I say, not in a shy way / Oh, no, not me, I did it 
my way / . 
 
Είναι το 1969, όταν ο Frank Sinatra τραγουδά για τη διαδροµή της 
ζωής του. Το πάθος, η αποφασιστικότητα και ο ανδρισµός του 
γίνονται πηγή έµπνευσης για κάθε έφηβο και νέο άνδρα, που τώρα 
χαράζει τα βήµατα της δικής του ζωής. I did it my way.  Ένας 
ύµνος που σιγοτραγουδούν οι φοιτητές στα έδρανα των 
Πανεπιστηµίων του κόσµου. Ένας ύµνος που σιγοτραγουδά ένας 
πρωτοετής φοιτητής της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, µε µια 
φωνή αγγελική. Ο Στέργιος Θεοδωρόπουλος. 

Με τη σύζυγό του Αγγελική 
και την κόρη τους Ιφιγένεια

στην αποφοίτηση της τελευταίας 
από το Λύκειο (2014)

   I did what I had to do and saw it through without exemption. 
Η ώρα που θα πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει, έρχεται. Είναι 
καλοκαίρι του 1988, όταν ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου 
µεταφέρεται εσπευσµένα στο Λονδίνο για να χειρουργηθεί από 
τον M. Yakoub. Στο χειρουργείο συµµετέχει, φυσικά, και ο Σ. 
Θεοδωρόπουλος. Οι ζωές των δυο ανδρών δένονται για πάντα. 
«Ο Ανδρέας µε εµπιστεύονταν πολύ. Έρχονταν συχνά για θεραπείες 
και εξετάσεις, µετεγχειρητικά, και δεθήκαµε. Μετά από παρέµβασή 
του, η εκπαιδευτική µου άδεια εγκρίθηκε -άνευ αποδοχών- και έτσι 
µπόρεσα να εξιδεικευτώ στις µεταµοσχεύσεις και την καρδιακή 
ανεπάρκεια.». I planned each charted course, each careful step 
along the byway. Το 1993, αποφασίζει πια να επιστρέψει στην 
Ελλάδα. «Ο κύκλος της εκπαίδευσής µου είχε πια κλείσει. Δεν ήθελα 
και τα παιδιά µου να µεγαλώσουν στο εξωτερικό. Έχοντας το όνειρο 
να γυρίσω για να προσφέρω στον τόπο µου, προχώρησα.». 
 
   Yes, there were times, I'm sure you knew / When I bit off more 
than I could chew. Η επιστροφή τον φέρνει αντιµέτωπο µε την 
τραγική ελληνική πραγµατικότητα. «Έκανα µια προσπάθεια να 
ενταχθώ στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.». Κι εκεί πια, γνώρισα 
καλά τι σηµαίνει ίντριγκα, πολιτική βρωµιά, µέσον. Είχαµε σχεδόν 
αποφασίσει το πρόγραµµα που θα ακολουθήσουµε στο ίδρυµα, αλλά 
η πρόσληψή µου δεν προχώρησε ποτέ. Προφανώς, κάποιοι δεν 
ήθελαν να προχωρήσει. Συναντήθηκα τότε µε 
το Γεώργιο Αποστολόπουλο. Παραιτήθηκα 
από το Ε.Σ.Υ., πληρώνοντας µάλιστα και ένα 
πρόστιµο, και υπέγραψα συµβόλαιο µαζί 
του.». I faced it all and I stood tall and did it 
my way. Η συνεργασία του Σ. 
Θεοδωρόπουλου µε το Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» διαρκεί µέχρι το 
2003, όταν πια έρχεται η ώρα του 
Νοσηλευτηρίου «ΙΑΣΩ General». «Εδώ πια 
ένιωσα ότι βρίσκοµαι στο κατάλληλο 
περιβάλλον για να εκφραστώ όπως ήθελα. 
Εκτός από την κλασική Καρδιοχειρουργική, 
στις 2 Δεκεµβρίου 1994 πραγµατοποίησα την 
πρώτη Off Pump εγχείρηση -έκτοτε 
διενεργήσαµε περί τα 700 ανάλογα 
χειρουργεία-, ανέπτυξα πρόγραµµα 
αντιµετώπισης καρδιακής ανεπάρκειας, 
λαµβάνοντας µάλιστα και σχετική άδεια από 
το κράτος, τοποτεθήσαµε στην πορεία, 
συσκευές υποστήριξης της αριστερής κοιλίας. 
Αργότερα, το ίδρυµα υπέγραψε συνεργασία 
και µε τον M. Yakoub, µε τον οποίο φυσικά 
και µπορούσα να συνεργαστώ άψογα, καθώς 
γνωριζόµασταν καλά.».           

   «Μπήκα στην Ιατρική Σχολή του «Α.Π.Θ.», το 1968. Γεννήθηκα και 
µεγάλωσα σε αυτή την πόλη και ήταν για µένα τύχη να µπορώ να 
ολοκληρώσω εκεί και τις σπουδές µου. Ακολούθησα την Ιατρική, 
µάλλον επηρεασµένος από το γαµπρό µου, ο οποίος ήταν 
Χειρουργός. Ήταν προσωπικός φίλος µε τους Γεώργιο Ανδριτσάκη 
Δηµήτριο Λαζαρίδη και Κωνσταντίνο Τούντα, προσωπικότητες που 
αργότερα λειτούργησαν καταλυτικά στην εξέλιξη της πορείας µου.». 
Η Ιατρική κερδίζει σταδιακά το ενδιαφέρον και την αγάπη του. 
Άλλωστε, η επιστήµη είχε να ανταγωνιστεί έναν ισχυρό αντίπαλο. 
«Η µουσική έπαιζε πάντα τεράστιο ρόλο στη ζωή µου. Είναι ένα 
µεγάλο κεφάλαιο για µένα. Τραγουδούσα στη Λυρική Σκηνή. Ακόµη 
και σήµερα σκέφτοµαι, πως θα είχε εξελιχθεί η ζωή µου, αν 
παρέµενα αφιερωµένος στην τέχνη αντί στην επιστήµη.».             
 
   I've lived a life that's full / I traveled each and every highway. 
Η γεµάτη ζωή του Σ. Θεοδωρόπουλου αρχίζει µε την ένταξη του 
στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Λαϊκό», στην Αθήνα, 
ως ειδικευόµενος στη Γενική Χειρουργική. «Εκεί είχα την τύχη να 
βρεθώ δίπλα στους σπουδαίους Χειρουργούς της εποχής, 
Παναγιώτη Χρυσοσπάθη και Παναγιώτη Μπάλα.». Ένα χρόνο 
αργότερα, σειρά έχει το Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης και 
ο Καθηγητής Δηµήτριος Λαζαρίδης. Εκεί, ο Σ. Θεοδωρόπουλος 
ανακαλύπτει την Καρδιοχειρουργική. Και την κάνει κοµµάτι της 
ζωής του. «Αν και ως ειδικευόµενος υπήρξα υπεύθυνος της Μ.Ε.Θ., 
είχα την ευκαιρία να κατανοήσω το µεγαλείο της Καρδιοχειρουργι-
κής. Έτσι, ένα µήνα αφού ολοκλήρωσα την ειδικότητα της Γενικής 
Χειρουργικής, έφυγα για την Αγγλία. Καθοδηγούµενος από ένα φίλο, 
επισκέφτηκα τον Καθηγητή Magdi Yakoub, στο Νοσοκοµείο 
«Harefield» του Λονδίνου. Έµεινα εκεί από το 1983 έως το 1994, 
ως ειδικευόµενος αρχικά στην Καρδιοχειρουργική και ως Registrar 
µετέπειτα.». Η επιστροφή στην Ελλάδα συνδυάζεται µε την ένταξη 
του στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανι-
κολάου», που διαπρέπει µε Διευθυντή τον Παναγιώτη Σπύρου. 
Oh, no, not me, I did it my way .«Μετά από µια διετία εκεί, ζήτησα 

να φύγω µε εκπαιδευτική 
άδεια για το Λονδίνο, µε 
σκοπό να µετεκπαιδευτώ 
στις µεταµοσχεύσεις. Η 
Ελλάδα είχε ακόµη άγνοια 
σχετικά µε το θέµα αυτό, 
αλλά εγώ είχα ήδη εκτεθεί 
στις µεταµοσχεύσεις και µου 
άρεσε. Αφού κανείς δεν µου 
έδινε άδεια, αρχές του 
1988, τα παράτησα κι 
έφυγα.»           
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   «Μεγάλωσα ως Έλληνας µετανάστης στο εξωτερικό… Θαυµάζω αυτούς 
τους ανθρώπους, που µε την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, αφήνουν πίσω 
το παρελθόν τους και πορεύονται σε ένα αβέβαιο µέλλον… Η απόφασή µου 
να γίνω γιατρός συνδέεται µε µια συνειδητοποίηση… Για πολλά χρόνια, οι 
Έλληνες µετανάστες έπρεπε να επισκέπτονται Γερµανούς γιατρούς… 
Σκέφτηκα, λοιπόν, πως αν επιλέξω την Ιατρική, θα βοηθήσω ώστε να 
αλλάξει αυτό το δεδοµένο... Και φυσικά, θα βοηθούσα τους δικούς µου 
ανθρώπους…»
 
   «Έχοντας επιστρέψει στην Αθήνα από τη Γερµανία, έµαθα πως υπάρχει 
έλλειψη Θωρακοχειρουργού στον Έβρο… Είπα θα το κάνω εγώ… Άλλωστε, 
η Χειρουργική µου άρεσε… Ανέκαθεν, έφτιαχνα πράγµατα, προσπαθούσα να 
διορθώσω οτιδήποτε χαλασµένο… Θυµάµαι µε νοσταλγία τα χρόνια της 
ειδίκευσής µου στα Νοσοκοµεία Γενικό Κρατικό Νίκαιας, «Ιπποκράτειο» και 
Παίδων «Αγία Σοφία»… Είχα την τύχη να συνεργαστώ µε τους Μ. 
Γεραζούνη, Ι. Βοµβογιάννη και Ι. Στήνιο, κατά τη διάρκεια της ειδικότητάς 
µου… Άνθρωποι αφιερωµένοι στην επιστήµη τους… Με δίδαξαν ήθος και 
πάθος για τη δουλειά…»  

   «Δυστυχώς, το τέλος της ειδίκευσής µου, µε βρήκε άνεργο µε την 
οικογένειά του στην Αλεξανδρούπολη, σε αναµονή εύρεσης θέσης στο 
νεοσύστατο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο… Η υποµονή εξαντλήθηκε 
σταδιακά, το όνειρο εγκαταλήφθηκε και η επιστροφή στην Αθήνα ήταν 
µονόδροµος… Στάθηκα πολύ τυχερός που βρέθηκα στο πλευρό του Σ. 
Θεοδωρόπουλου, µε την επιστροφή µου στην Αθήνα… Έχουµε δέσει σαν 
χαρακτήρες… Έχοντας συνεργαστεί µε διάφορα ιδρύµατα και 
Καρδιοχειρουργούς, επιµένω στη σηµασία της «χηµείας» µεταξύ των 
συνεργατών…»

   «Αισθάνοµαι τυχερός που µπορώ κάθε µέρα να πηγαίνω στη δουλειά µου 
και να χαίροµαι για αυτό… Πιστεύω πως οι καλές συνεργασίες 
διασφαλίζουν κατά ένα µεγάλο ποσοστό την έκβαση ενός χειρουργείου… 
Είµαι χαρούµενος εκεί που είµαι… Ανεξάρτητα, αν κάπου αλλού θα 
µπορούσα να εξασφαλίσω υψηλότερες αποδοχές… Με τα χρόνια, κατάφερα 
να αφήνω τα συναισθήµατά µου εκτός χειρουργικής αίθουσας… Έχω 
σκληρύνει… Θέλω να υπάρχουν όρια… Είµαι εκεί για να υπηρετώ τους 
ασθενείς, αλλά όχι για να γίνω φίλος µαζί τους… Πρέπει να διατηρούµε 
τους ρόλους µας... Ένας Χειρουργός δεν πρέπει να κυριεύεται από τα 
συναισθήµατά του… Μόνο έτσι υπηρετεί το ρόλο του και δρα µε βάση το τι 
πρέπει να γίνει, ακόµη και όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά… Χαίροµαι κάθε 
φορά που βοηθώ ιατρικά έναν ασθενή… Αλλά αυτό είναι δεύτερο… Προέχει 
το καθήκον µου να φροντίσω να κάνω το καλύτερο δυνατό για εκείνον…»           

Ιατρική Σχολή Αθηνών, 1982-1988
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 
και Διδυµοτείχου, 1989-1991
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Γ.Κ.Ν. Νίκαιας, 1991-1994
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Ιπποκράτειο» Αθηνών 
και Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα, 1994-1997
Συνεργάτης «Ιατρικού Κέντρου Αθηνών», 2002-2003
Συνεργάτης «ΙΑΣΩ General», Αθήνα, 2003- σήµερα  

Νικόλαος Διευθυντής Β΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής  
Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» 

   I've loved, I've laughed and cried / I've had my fill, my share of 
losing / And now, as tears subside, I find it all so amusing. Έχουν 
περάσει 44 ολόκληρα χρόνια από τότε που ο Frank Sinatra 
πρωτοτραγούδησε τον ύµνο µιας γεµάτης ζωής. Έχουν περάσει 45 
ολόκληρα χρόνια από την στιγµή που ο Σ. Θεοδωρόπουλος 
πρωτοτραγούδησε τον ύµνο της δικής του ζωής, µε την εισαγωγή 
του στην Ιατρική Σχολή. Γέλασε, έκλαψε, ένιωσε ολοκλήρωση και 
απώλεια. Σήµερα, λίγο πριν η αυλαία πέσει, τα κοιτάζει πια όλα 
από απόσταση. Μια απόσταση που του δίνει την δυνατότητα να τα 
βρίσκει σχεδόν διασκεδαστικά. «Είχα την τύχη να µαθητεύσω κατά 
τη διάρκεια της καριέρας µου δίπλα σε σπουδαίους ανθρώπους. Π. 
Χρυσοσπάθης και Π. Μπάλας, Δ. Λαζαρίδης εµπνευστής, ο M. 
Yakoub δάσκαλος, ο Π. Σπύρου φίλος. Είχα παράλληλα την τύχη, 
µέσω της δουλειάς µου, να γνωρίζω σηµαίνουσες προσωπικότητες 
του χώρου και αναπτύξω ουσιαστικές σχέσεις µαζί τους. Ανδρέας 

Παπανδρέου, Γεώργιος Ράλλης, Μάνος Χατζιδάκις, Αντώνης 
Σαµαράκης και άλλοι. Η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Με 
τίµησαν µε τη φιλία τους. Εκτίµησαν πως ήµουν ο εαυτός µου, 
χωρίς ίχνος προσποίησης ή προσπάθειας να παίξω έναν ρόλο 

που δεν µου ταίριαζε. Είχα επίσης την ευτυχία να βιώσω µέσα 
από την δουλειά µου την αξία της φιλανθρωπίας. Με τον M. 

Yakoub χειρουργήσαµε σε χώρες της Αφρικής, στην 
Αίγυπτο, τη Μοζαµβίκη και αλλού. Αν ένας γιατρός ασκεί 
την Ιατρική µόνο ως επάγγελµα, χωρίς να παρέχει 
φιλανθρωπικό έργο, έχει µάθει µόνο τη µισή χαρά. 
Αυτές τις καλές στιγµές κρατώ µέσα µου. Τα υπόλοιπα -
ίντριγκες, κακίες, µισαλλοδοξίες- δεν µε αφορούν πια. 
Έχουν φθίνει τόσο στο πέρασµα των χρόνων, που είναι 
σαν να µην υπήρξαν ποτέ.».          
 
   For what is a man, what has he got? / If not 
himself, then he has naught / To say the things he 
truly feels and not the words of one who kneels / 
The record shows I took the blows and did it my 

way. Το ποιος άνδρας θέλησε να είναι, τα όσα 
απέκτησε ή έχασε από τύχη, τα όσα έζησε ή δεν έζησε 
από επιλογή, όλα αυτά συνθέτουν τους στίχους του 
τραγουδιού της ζωής του Στέργιου Θεοδωρόπουλου. 
Ενός τραγουδιού που ο ίδιος ερµήνευσε όχι στη σκηνή 
της Λυρικής, αλλά στη σκηνή της ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής. «Οι πιο ειλικρινείς σχέσεις που 
ανέπτυξα ποτέ ήταν µε τους ασθενείς µου. Τους κοίταζα 
στα µάτια και τους έλεγα πάντα την αλήθεια. Έχω το 
µέτωπό µου καθαρό. Και την συνείδησή µου ήρεµη.». Η 
ιστορία αποφάνθηκε. Ο Στέργιος Θεοδωρόπουλος, σαν 

άλλος Frank, έχει κάθε δικαίωµα να λέει πως. Yes, I 
did it my way.  

   Όταν ο Λακεδαιµόνιος σοφός Χείλων ερωτήθηκε από έναν 
µαθητή του «Τι το χαλεπώτερον;», απάντησε: «Το γιγνώσκειν 
εαυτόν. Πολλά γαρ υπό φιλαυτίας, έκαστον εαυτώ προτιθέναι 
–Το να γνωρίζεις τον εαυτό σου. Διότι κάθε ένας, λόγω του 
εγωισµού του, προσθέτει πολλά καλά στο άτοµό του». Τη 
συσκότιση αυτή της κρίσης του αυτοκρινόµενου από την φιλαυτία 
φρόντισε ο ίδιος φιλόσοφος να την ξεκαθαρίσει µε ένα άλλο 
λακωνικό απόφθεγµα. «Παις ων κόσµιος ίσθι, ηβών εγκρατής, 
µέσος δίκαιος, πρεσβύτερος σοφός. - Να είσαι ως παιδί κόσµιος, 
ως έφηβος εγκρατής, ως άνδρας δίκαιος, ως γέροντας σοφός»…
Ως παιδί, ο Νικόλαος Μιχαλόπουλος διακατέχεται αναµφισβήτητα 
από µια έµφυτη κοσµιότητα. Ως έφηβος, στις αρχές της δεκαετίας 
του '70, αναµφισβήτητα από µια έµφυτη εγκράτεια. Γιος, εγγονός 
και ανιψιός Ιατρών υιοθετεί µια «ευγενική» στάση σε όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής του. Η µόνη στιγµή που αντιτίθεται στην 
οικογένεια και στις «επιταγές» της είναι λίγο πριν την εισαγωγή 
του στο Πανεπιστήµιο. «Ο πατέρας µου δεν ήθελε να ασχοληθώ µε 
την Ιατρική. Μάλλον ήταν κατηγορηµατικά αντίθετος µε αυτό το 
ενδεχόµενο. Ήθελε να ζήσω µια ήρεµη ζωή, να επιλέξω ένα επάγ-
γελµα που θα µου εξασφάλιζε µια ποιοτικότερη καθηµερινότητα. 
Όµως για µένα ήταν στόχος ζωής. Παρακούοντας τον, λοιπόν, για 
πρώτη φορά, εισάχθηκα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, το 1976, από όπου και αποφοίτησα το 1982».

   Η φιλοδοξία του νέου άνδρα δεν έρχεται στιγµή αντιµέτωπη µε 
την κοσµιότητα και την εγκράτειά του. Ολοκληρώνοντας την 
στρατιωτική του θητεία ως Ιατρός στο Νεοχώριον Ορεστιάδας, 
επιστρέφει στην Αθήνα, όπου και ξεκινά την ειδίκευσή του στη 
Γενική Χειρουργική στην αντίστοιχη κλινική του Νοσοκοµείου 
«Παµµακάριστος». «Ήθελα µια «βαριά» ειδικότητα. Ο πατέρας µου 
ήταν Καρδιολόγος, ο παππούς Παθολόγος. Εγώ λάτρευα την 
Χειρουργική. Με εξιτάριζε. Πίστευα ότι θα καταφέρω. Μόλις 
τελείωσα τη Γενική Χειρουργική βρήκα θέση στην Καρδιοχειρουρ-
γική Κλινική του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., υπό την διεύθυνση του κ. Γ. Σανούδου, 
όπου και έµεινα έως το 1992».

Μιχαλόπουλος

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη

Στ. Θεοδωρόπουλος 
και Σ. Πράπας.

Μία στενή φιλία 25 χρόνων
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νεοσύστατο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο… Η υποµονή εξαντλήθηκε 
σταδιακά, το όνειρο εγκαταλήφθηκε και η επιστροφή στην Αθήνα ήταν 
µονόδροµος… Στάθηκα πολύ τυχερός που βρέθηκα στο πλευρό του Σ. 
Θεοδωρόπουλου, µε την επιστροφή µου στην Αθήνα… Έχουµε δέσει σαν 
χαρακτήρες… Έχοντας συνεργαστεί µε διάφορα ιδρύµατα και 
Καρδιοχειρουργούς, επιµένω στη σηµασία της «χηµείας» µεταξύ των 
συνεργατών…»

   «Αισθάνοµαι τυχερός που µπορώ κάθε µέρα να πηγαίνω στη δουλειά µου 
και να χαίροµαι για αυτό… Πιστεύω πως οι καλές συνεργασίες 
διασφαλίζουν κατά ένα µεγάλο ποσοστό την έκβαση ενός χειρουργείου… 
Είµαι χαρούµενος εκεί που είµαι… Ανεξάρτητα, αν κάπου αλλού θα 
µπορούσα να εξασφαλίσω υψηλότερες αποδοχές… Με τα χρόνια, κατάφερα 
να αφήνω τα συναισθήµατά µου εκτός χειρουργικής αίθουσας… Έχω 
σκληρύνει… Θέλω να υπάρχουν όρια… Είµαι εκεί για να υπηρετώ τους 
ασθενείς, αλλά όχι για να γίνω φίλος µαζί τους… Πρέπει να διατηρούµε 
τους ρόλους µας... Ένας Χειρουργός δεν πρέπει να κυριεύεται από τα 
συναισθήµατά του… Μόνο έτσι υπηρετεί το ρόλο του και δρα µε βάση το τι 
πρέπει να γίνει, ακόµη και όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά… Χαίροµαι κάθε 
φορά που βοηθώ ιατρικά έναν ασθενή… Αλλά αυτό είναι δεύτερο… Προέχει 
το καθήκον µου να φροντίσω να κάνω το καλύτερο δυνατό για εκείνον…»           

Ιατρική Σχολή Αθηνών, 1982-1988
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 
και Διδυµοτείχου, 1989-1991
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Γ.Κ.Ν. Νίκαιας, 1991-1994
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Ιπποκράτειο» Αθηνών 
και Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα, 1994-1997
Συνεργάτης «Ιατρικού Κέντρου Αθηνών», 2002-2003
Συνεργάτης «ΙΑΣΩ General», Αθήνα, 2003- σήµερα  

Νικόλαος Διευθυντής Β΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής  
Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» 

   I've loved, I've laughed and cried / I've had my fill, my share of 
losing / And now, as tears subside, I find it all so amusing. Έχουν 
περάσει 44 ολόκληρα χρόνια από τότε που ο Frank Sinatra 
πρωτοτραγούδησε τον ύµνο µιας γεµάτης ζωής. Έχουν περάσει 45 
ολόκληρα χρόνια από την στιγµή που ο Σ. Θεοδωρόπουλος 
πρωτοτραγούδησε τον ύµνο της δικής του ζωής, µε την εισαγωγή 
του στην Ιατρική Σχολή. Γέλασε, έκλαψε, ένιωσε ολοκλήρωση και 
απώλεια. Σήµερα, λίγο πριν η αυλαία πέσει, τα κοιτάζει πια όλα 
από απόσταση. Μια απόσταση που του δίνει την δυνατότητα να τα 
βρίσκει σχεδόν διασκεδαστικά. «Είχα την τύχη να µαθητεύσω κατά 
τη διάρκεια της καριέρας µου δίπλα σε σπουδαίους ανθρώπους. Π. 
Χρυσοσπάθης και Π. Μπάλας, Δ. Λαζαρίδης εµπνευστής, ο M. 
Yakoub δάσκαλος, ο Π. Σπύρου φίλος. Είχα παράλληλα την τύχη, 
µέσω της δουλειάς µου, να γνωρίζω σηµαίνουσες προσωπικότητες 
του χώρου και αναπτύξω ουσιαστικές σχέσεις µαζί τους. Ανδρέας 

Παπανδρέου, Γεώργιος Ράλλης, Μάνος Χατζιδάκις, Αντώνης 
Σαµαράκης και άλλοι. Η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Με 
τίµησαν µε τη φιλία τους. Εκτίµησαν πως ήµουν ο εαυτός µου, 
χωρίς ίχνος προσποίησης ή προσπάθειας να παίξω έναν ρόλο 

που δεν µου ταίριαζε. Είχα επίσης την ευτυχία να βιώσω µέσα 
από την δουλειά µου την αξία της φιλανθρωπίας. Με τον M. 

Yakoub χειρουργήσαµε σε χώρες της Αφρικής, στην 
Αίγυπτο, τη Μοζαµβίκη και αλλού. Αν ένας γιατρός ασκεί 
την Ιατρική µόνο ως επάγγελµα, χωρίς να παρέχει 
φιλανθρωπικό έργο, έχει µάθει µόνο τη µισή χαρά. 
Αυτές τις καλές στιγµές κρατώ µέσα µου. Τα υπόλοιπα -
ίντριγκες, κακίες, µισαλλοδοξίες- δεν µε αφορούν πια. 
Έχουν φθίνει τόσο στο πέρασµα των χρόνων, που είναι 
σαν να µην υπήρξαν ποτέ.».          
 
   For what is a man, what has he got? / If not 
himself, then he has naught / To say the things he 
truly feels and not the words of one who kneels / 
The record shows I took the blows and did it my 

way. Το ποιος άνδρας θέλησε να είναι, τα όσα 
απέκτησε ή έχασε από τύχη, τα όσα έζησε ή δεν έζησε 
από επιλογή, όλα αυτά συνθέτουν τους στίχους του 
τραγουδιού της ζωής του Στέργιου Θεοδωρόπουλου. 
Ενός τραγουδιού που ο ίδιος ερµήνευσε όχι στη σκηνή 
της Λυρικής, αλλά στη σκηνή της ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής. «Οι πιο ειλικρινείς σχέσεις που 
ανέπτυξα ποτέ ήταν µε τους ασθενείς µου. Τους κοίταζα 
στα µάτια και τους έλεγα πάντα την αλήθεια. Έχω το 
µέτωπό µου καθαρό. Και την συνείδησή µου ήρεµη.». Η 
ιστορία αποφάνθηκε. Ο Στέργιος Θεοδωρόπουλος, σαν 

άλλος Frank, έχει κάθε δικαίωµα να λέει πως. Yes, I 
did it my way.  

   Όταν ο Λακεδαιµόνιος σοφός Χείλων ερωτήθηκε από έναν 
µαθητή του «Τι το χαλεπώτερον;», απάντησε: «Το γιγνώσκειν 
εαυτόν. Πολλά γαρ υπό φιλαυτίας, έκαστον εαυτώ προτιθέναι 
–Το να γνωρίζεις τον εαυτό σου. Διότι κάθε ένας, λόγω του 
εγωισµού του, προσθέτει πολλά καλά στο άτοµό του». Τη 
συσκότιση αυτή της κρίσης του αυτοκρινόµενου από την φιλαυτία 
φρόντισε ο ίδιος φιλόσοφος να την ξεκαθαρίσει µε ένα άλλο 
λακωνικό απόφθεγµα. «Παις ων κόσµιος ίσθι, ηβών εγκρατής, 
µέσος δίκαιος, πρεσβύτερος σοφός. - Να είσαι ως παιδί κόσµιος, 
ως έφηβος εγκρατής, ως άνδρας δίκαιος, ως γέροντας σοφός»…
Ως παιδί, ο Νικόλαος Μιχαλόπουλος διακατέχεται αναµφισβήτητα 
από µια έµφυτη κοσµιότητα. Ως έφηβος, στις αρχές της δεκαετίας 
του '70, αναµφισβήτητα από µια έµφυτη εγκράτεια. Γιος, εγγονός 
και ανιψιός Ιατρών υιοθετεί µια «ευγενική» στάση σε όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής του. Η µόνη στιγµή που αντιτίθεται στην 
οικογένεια και στις «επιταγές» της είναι λίγο πριν την εισαγωγή 
του στο Πανεπιστήµιο. «Ο πατέρας µου δεν ήθελε να ασχοληθώ µε 
την Ιατρική. Μάλλον ήταν κατηγορηµατικά αντίθετος µε αυτό το 
ενδεχόµενο. Ήθελε να ζήσω µια ήρεµη ζωή, να επιλέξω ένα επάγ-
γελµα που θα µου εξασφάλιζε µια ποιοτικότερη καθηµερινότητα. 
Όµως για µένα ήταν στόχος ζωής. Παρακούοντας τον, λοιπόν, για 
πρώτη φορά, εισάχθηκα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, το 1976, από όπου και αποφοίτησα το 1982».

   Η φιλοδοξία του νέου άνδρα δεν έρχεται στιγµή αντιµέτωπη µε 
την κοσµιότητα και την εγκράτειά του. Ολοκληρώνοντας την 
στρατιωτική του θητεία ως Ιατρός στο Νεοχώριον Ορεστιάδας, 
επιστρέφει στην Αθήνα, όπου και ξεκινά την ειδίκευσή του στη 
Γενική Χειρουργική στην αντίστοιχη κλινική του Νοσοκοµείου 
«Παµµακάριστος». «Ήθελα µια «βαριά» ειδικότητα. Ο πατέρας µου 
ήταν Καρδιολόγος, ο παππούς Παθολόγος. Εγώ λάτρευα την 
Χειρουργική. Με εξιτάριζε. Πίστευα ότι θα καταφέρω. Μόλις 
τελείωσα τη Γενική Χειρουργική βρήκα θέση στην Καρδιοχειρουρ-
γική Κλινική του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., υπό την διεύθυνση του κ. Γ. Σανούδου, 
όπου και έµεινα έως το 1992».

Μιχαλόπουλος

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη

Στ. Θεοδωρόπουλος 
και Σ. Πράπας.

Μία στενή φιλία 25 χρόνων

Lefkoma - Final.indd   883 14/7/2015   8:53:18 μμ



   «Στον πατέρα µου, ο οποίος υπήρξε Στρατιωτικός, οφείλω δυο σηµαντικά 
πράγµατα: την αγάπη µου για τις ρίζες µου -την Κορινθία και τη Μαγνησία- 
αλλά και την απόφασή µου να γίνω γιατρός, χωρίς το τελευταίο να αποτελεί 
συνειδητή του κίνηση… Ωστόσο, το πάθος του για ευρεία µόρφωση και η 
µεγάλη βιβλιοθήκη που διατηρούσε, µε έφεραν σε επαφή µε επιστηµονικά 
συγγράµατα, οπότε η Ιατρική µπήκε στη ζωή µου µε εικόνες του 
ανθρώπινου σώµατος από βιβλία Ανατοµίας και Φυσιολογίας… Ήµουν τόσο 
σίγουρος και αποφασισµένος, ώστε ενώ απέτυχα την εισαγωγή µου στην 
Ιατρική Σχολή στην Ελλάδα, µετοίκησα στην Κατάνια της Ιταλίας, όπου 
εγγράφηκα στο τοπικό Πανεπιστήµιο… Η γνωριµία µου µε τον διάσηµο 
Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής, Antonio Maria Calafiore, ο οποίος χαίρει 
παγκόσµιας αναγνώρισης για το πρωτοποριακό έργο του, στάθηκε αρκετή 
για να εµπλακώ µε την Καρδιοχειρουργική… Στην Ιταλία, σε αντίθεση µε το 
Ελληνικό Σύστηµα Εκπαίδευσης, η ειδίκευση περιελάµβανε πέντε χρόνια 
παρακολούθησης αµιγώς στην Καρδιοχειρουργική, µε ενδιάµεσα 
διαστήµατα παρουσίας σε άλλες συναφείς κλινικές, όπως αυτή της 
Θωρακοχειρουργικής, της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και της Γενική 
Χειρουργικής… Με την επιστροφή µου στην Ελλάδα, εντάχθηκα στο 
δυναµικό του Νοσηλευτηρίου «Ερρίκος Ντυνάν», ως βοηθός του Σωτήριου 
Πράπα, προσωπικού φίλου του Καθηγητή A.M. Calafiore… Για µια τριετία, 
εκπαιδεύτηκα στην τεχνική της πάλλουσας καρδιάς και θεωρώ σηµαντική 
στιγµή της καριέρας µου την αποκτηθείσα εµπειρία… Αργότερα, ένιωσα 
έτοιµος να αποχωρήσω, µε αποτέλεσµα τη συνεργασία µου µε το 
Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General», την οποία διατηρώ έως και σήµερα…»

   «Ταυτόχρονα µε τις προσπάθειές µου να εξελιχθώ επαγγελµατικά, µε την 
επιστροφή µου, πρωτοστάτησα στην ίδρυση του «Συλλόγου Καρδιοπαθών 
Ελλάδος», ενός µη κερδοσκοπικού σωµατείου, µε σκοπό τη συλλογή µέσων, 
πάγιου και έµψυχου υλικού, ώστε να επιτευχθεί δωρεάν Καρδιοχειρουργική 
παροχή κυρίως σε απόρους… Αυτό, βέβαια, απαιτεί συλλογική προσπάθεια 
και πολύ χρόνο για την εξασφάλιση της βιωσιµότητάς του –κατά συνέπεια, 
αρκετό προσωπικό χρόνο και ενέργειες, ώστε ο σκοπός να γίνεται πράξη… 
Ωστόσο, θεωρώ ηθική µου υποχρέωση να κάνω ό,τι καλύτερο µπορώ για 
το συνάνθρωπο που δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες στην ίαση… Η δηµιουργία 
οικογένειας και η απόκτηση της κόρης µου, άλλαξαν πολλές από τις 
προτεραιότητες και µε έκαναν να επαναπροσδιορίσω τα σχέδια µου… Αυτή 
την στιγµή, η «πρόγνωση» για τους νέους επιστήµονες του χώρου µας είναι 
απαισιόδοξη, γι' αυτό και µεγάλος αριθµός συναδέλφων µεταναστεύει στο 
εξωτερικό, σε αναζήτηση ενός καλύτερου µέλλοντος… Ίσως να το έκανα κι 
εγώ, καθώς πάντα ήθελα να εξειδικευτώ στην καρδιακή ανεπάρκεια και τις 
µεταµοσχεύσεις… Δεν ξέρω αν θα το πετύχω ή όχι… Αυτό που ξέρω µε 
βεβαιότητα είναι πως µε ευχαριστεί περισσότερο η εφαρµογή του κλινικού 
έργου, από την ενασχόληση µε τη συγγραφή επιστηµονικού ή 
Ακαδηµαϊκού... Θα µπορούσα να ενταχθώ στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, αν 
µου δινόταν η ευκαιρία, και να παράγω στις χειρουργικές αίθουσες…» 

Μαρκάκης
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» 
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Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» 

   Ως ενήλικας άνδρας πια και έχοντας µάθει να παλεύει ενάντια 
στην ανθρώπινη φιλαυτία του, ο Ν. Μιχαλόπουλος, αφού περνά 
ένα χρόνο δοκιµάζοντας τον εαυτό του στο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών», καλείται να γίνει µέλος µιας σπουδαίας οµάδας, στελε-
χώνοντας ένα από τα σπουδαιότερα Καρδιοχειρουργικά Κέντρα. 
«Εντάχθηκα στην οµάδα του κ. Α. Μιχάλη στο «Ωνάσειο Κ. Κ.». 
Μάλιστα, συµµετείχα στο πρώτο περιστατικό που χειρούργησε εκεί 
η οµάδα. Έκτοτε, ακολούθησαν χιλιάδες –στα 11 χρόνια που 
συνεργαστήκαµε, αντιµετωπίσαµε τουλάχιστον 6.000 περιστατικά. 
Φουλ δουλειά, ατελείωτα εικοσιτετράωρα, εφηµερίες, ξενύχτια, 
καλοκαίρια και χειµώνες µέσα στην κλινική. Σπουδαίο σχολείο, 
µοναδικές εµπειρίες. Άλλαξα σαν άνθρωπος και βέβαια ωρίµασα ως 
Καρδιοχειρουργός…». 

   Η ωριµότητα σε συνδυασµό µε την αίσθηση δικαίου που έχει 
αναπτυχθεί έντονα οδηγεί τον Ν. Μιχαλόπουλο, το 2003, να 
δοκιµάσει τον εαυτό του και να αφήσει και σε νεότερους την 
ευκαιρία να δοκιµαστούν στο περιβάλλον του «Ωνασείου Κ. Κ.». 
Εντάσσεται ως εξωτερικός συνεργάτης στο δυναµικό του 
Νοσοκοµείου «ΙΑΣΩ General», όπου και παραµένει έως σήµερα. 
«Όταν ήρθα εδώ, η δραστηριότητα του νοσοκοµείου όσον αφορά 
την Καρδιοχειρουργική µετρούσε µόλις ένα χρόνο λειτουργίας. Το 
θεώρησα πρόκληση, στην οποία θέλω να πιστεύω πως κατάφερα να 
ανταποκριθώ. Έχουµε δηµιουργήσει µια από τις εµπειρότερες 
οµάδες, µια οργανωµένη οµάδα µε καλούς Καρδιοχειρουργούς και 
καλά υποστηρικτικά στελέχη…». 

   Σήµερα, στην πιο ώριµη και ουσιαστική στιγµή της ζωής του, 
στα 53 του χρόνια, ο Ν. Μιχαλόπουλος απέχει αναµφισβήτητα από 
την σοφία εκείνη που συνδέεται µε το γήρας. Αυτό δεν σηµαίνει 
ότι απέχει από την σοφία όπως ως έννοια συνδέεται µε την γνώση 
του εαυτού του. Ακόµη και αν αυτό το «ζητούµενο» θεωρείται το 
«χαλεπώτερον» όλων. «Σκέφτοµαι το πρώτο Καρδιοχειρουργικό 
περιστατικό που έκανα κάποτε σαν να ήταν χθες. Ήµουνα άυπνος 
από εφηµερία και ο κ. Σανούδος µε κάλεσε να συµµετάσχω στο 
χειρουργείο. Το θεώρησα την σηµαντικότερη στιγµή της ζωής µου. 
Έκτοτε, άλλαξαν πολλά. Τότε χειρουργούσαµε ένα περιστατικό για 
8-10 ώρες. Σήµερα, µε την εµπειρία και την πρόοδο στις τεχνικές, 
µε την οργάνωση και την κατανόηση της αξίας της έννοιας της 
οµάδας στην Καρδιοχειρουργική πρακτική, όλα έχουν γίνει 
ευκολότερα. Αν και πάλι, στην ειδικότητά µας, το µόνο σίγουρο είναι 
ποτέ δεν πέφτουµε σε ρουτίνα. Αυτή είναι και η µαγεία 
της. Γι' αυτό και δεν µετανιώνω ούτε στιγµή για την εµπλοκή µου µε 
την Καρδιοχειρουργική…».        

Με τη σύζυγό του

   «Η απόφασή µου να γίνω γιατρός συνδέεται αδιαµφισβήτητα µε τον 
πατέρα µου, ο οποίος ήταν και ο ίδιος γιατρός… Παθολόγος… Πιστεύω πως 
τα παιδιά των γιατρών έχουν µια έφεση προς το επάγγελµα αυτό… Τα 
περισσότερα καταλήγουν να ακολουθούν τη σταδιοδροµία του πατέρα…»   
Κατά τη διάρκεια των σπουδών µου, δεν σκέφτηκα ούτε στιγµή να ακολου-
θήσω την Παθολογία, ως ειδικότητα… Ενδόµυχα, ήθελα να αποφύγω ότι, οι 
άλλοι θα θεωρούσαν «έτοιµος» δρόµος… Καλώς ή κακώς, γοητεύτηκα από 
την Καρδιοχειρουργική… Εκείνη την περίοδο, η ειδικότητα βρίσκονταν στο 
ζενίθ της, µε τους Π. Σπύρου, Χ. Λόλα, Γ. Τόλη και άλλους να µεσουρανούν 
χειρουργικά και να πετυχαίνουν πρωτιές σε πανελλαδικό επίπεδο…»
 
   «Από την στιγµή που ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική, 
συνειδητοποίησα πως ο δηµόσιος τοµέας δεν µε ενδιέφερε ως χώρος 
εργασίας για το µέλλον… Ίσως γιατί χρειάστηκε να θητεύσω σε αρκετά 
δηµόσια νοσοκοµεία, εκείνα τα χρόνια… Η εµπειρία µου στο «Ωνάσειο Κ.Κ.» 
θεωρώ πως ήταν καθοριστική, ώστε η συνειδητοποίηση να γίνει απόφαση… 
Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, την Καρδιοχειρουργική ειδικότητα, αναζήτησα 
µια θέση εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα… Έτσι γνώρισα το Νικόλαο 
Μιχαλόπουλο, µε τον οποίο συνεργάζοµαι αρµονικά από το 2007…»

   «Με προβληµατίζει το γεγονός ότι η κρίση που ταλανίζει τη χώρα, οδηγεί 
τους Έλληνες ασθενείς στο δηµόσιο τοµέα… Το µέλλον µοιάζει δυσοίωνο 
για όσους επέλεξαν τον ιδιωτικό τοµέα…»  

   «Δεν είµαι κατά του θεσµού του γάµου… Απλά εναντιώνοµαι όταν ένας 
γάµος λαµβάνει χώρα συµβατικά… Δεν είµαι από τους ανθρώπους που 
λένε, ας παντρευτώ και ό,τι γίνει… Δεν θέλω να ξεκινήσω έτσι… Βλέπω 
καθηµερινά τόσα διαζύγια και αποθαρρύνοµαι… Δεν θα έπρεπε εξαρχής να 
γίνουν αυτοί οι γάµοι… Ίσως αποφασίσω να παντρευτώ λίγο πριν τη 
συνταξιοδότησή µου… Τότε, θα έχω όλο τον ελεύθερο χρόνο να ασχοληθώ 
µόνο µε την οικογένειά µου…»     

   «Εδώ και εννέα χρόνια, παρακολουθώ καθηµερινά µαθήµατα πιάνου… 
Μετά από µια κουραστική ηµέρα στο χειρουργείο, φροντίζω να µην 
παραλείπω ποτέ να κάθοµαι στο πιάνο και να γεµίζω το σαλόνι µε νότες και 
µελωδίες…»

   «Αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα άλλαζα µόνο τη συµπεριφορά µου προς 
κάποιους ανθρώπους… Δεν θα άλλαζα τίποτα όσον αφορά στα 
επαγγελµατικά µου βήµατα… Το σίγουρο είναι πάντως πως δεν θα έµπαινα 
στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων… Θα έφευγα κατευθείαν για 
Αµερική και ίσως να µην γύριζα ποτέ…»  

Ιατρική Σχολή «Α.Π.Θ.», 1990-1996
Στρατιωτική θητεία και ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, 424 Γ.Σ.Ν.
Θεσσαλονίκης, 2000-2001
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Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου» (2003)
και Γ.Ν. «Μεταξά», 2006 - 2007
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, «Ωνάσειο Κ.Κ.», 2004-2006
Συνεργασία µε το Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General», Οµάδα Νικόλαου 
Μιχαλόπουλου, 2007 - σήµερα 

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 18 Αυγούστου 1978
Ιατρική Σχολή, University of Catania, Κατάνια, Ιταλία, 1996– 2002
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Catania 
University Hospital», Κατάνια, Ιταλία, 2002 - 2008
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Ερρίκος Ντυνάν» 
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Επί του πιεστηρίου:
Ο Θ. Τζαναβάρας

µετακινήθηκε
 το 2014 στο 

«Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών»

   «Λένε ότι, η απόφαση είναι το ήµισυ της εκτέλεσης, και στη δική µου ζωή 
αυτό το αξίωµα είχε απόλυτη εφαρµογή… Ήµουν µικρό παιδί, θυµάµαι, όταν 
έκπληκτοι οι δικοί µου µε άκουγαν να δηλώνω πως, όταν µεγαλώσω θα 
γίνω γιατρός, καθώς αδυνατούσαν να µε πιστέψουν ή να κατανοήσουν τι µε 
ωθούσε προς αυτή την κατεύθυνση, αφού στο ευρύ περιβάλλον δεν υπήρχε 
κάποιος ο οποίος να λειτουργεί ως πρότυπο… Εγώ όµως το είπα και το 
έκανα… Μη καταφέρνοντας να εισαχθώ σε Ελληνικό Πανεπιστήµιο, έφυγα 
το 1986 για την Ιταλία, όπου φοίτησα στην Ιατρική Σχολή του Μιλάνο…   
Η επιστροφή στην Ελλάδα, το 1993, συνδυάστηκε µε την εκπλήρωση των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων και της Υπηρεσίας Υπαίθρου… Αµέσως µετά, 
ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική, στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Χανίων, όπου παρέµεινα για µια τετραετία… Η απόφαση για την εµπλοκή 
µου µε την Καρδιοχειρουργική είχε επίσης παρθεί νωρίς και δεν ετίθετο 
θέµα αλλαγής… Οι λεπτοί χειρισµοί που απαιτούνται, η ακριβής δουλειά, η 
επιµονή και η γνώση που χρειάζονται, µε είχαν κερδίσει εξαρχής και ήξερα 
πως σε αυτό τον τοµέα θα ήµουν ικανός και ικανοποιηµένος… Για το σκοπό 
αυτό, εντάχθηκα στη Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσηλευτηρίου 
«Ωνάσειο Κ.Κ.», υπό τη Διεύθυνση του Άλκη Μιχάλη και κατόπιν βρέθηκα 
στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» για την ειδίκευση στη 
Θωρακοχειρουργική…» 

���«Θα έλεγα πως στάθηκα τυχερός, καθώς η λήψη τίτλου ειδικότητας 
σήµανε και την έναρξη της συνεργασίας µου µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό 
Κέντρο Αθηνών», ως µέλος της οµάδας του Ιωακείµ Παναγιώτου… Εκεί 
συγκροτήθηκα ως Χειρουργός, έτσι ώστε µια τετραετία αργότερα, να 
µπορώ να διεκδικώ µια καλύτερη θέση, στο Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General», 
τόσο ως συνεργάτης του Νικόλαου Μιχαλόπουλου όσο και ως αυτόνοµος 
Καρδιοχειρουργός… Παράλληλα, είχα τη δυνατότητα να ολοκληρώσω τη 
Διδακτορική Διατριβή µου, µε τίτλο «Ο Ρόλος της Θυρεοειδής Ορµόνης 
στην Καρδιακή Αναδιαµόρφωση, µετά από Πειραµατικό Έµφραγµα 
Μυοκαρδίου», στο Πανεπιστήµιο Αθηνών… Επειδή ανέκαθεν υπήρξα 
ισχυρογνώµων αλλά και ρεαλιστής, γνωρίζω καλά πως για να αγγίξω την 
αριστεία θα πρέπει να µετεκπαιδευτώ περαιτέρω στον τοµέα µου, σε 
κάποιο κέντρο του εξωτερικού… Έχω ήδη προχωρήσει σε σχετικές 
διαδικασίες για την εύρεση µιας θέσης στην Αγγλία… Ίσως να το είχα κάνει 
πιο νωρίς, αν δεν είχα δηµιουργήσει οικογένεια… Ωστόσο, στη σύζυγό µου 
οφείλω το ήµισυ των όσων έχω πετύχει και θα πετύχω, γιατί χωρίς τη 
συµπαράσταση και την κατανόησή της, κάθε επόµενο βήµα θα ήταν αβέβαιο 
και ανούσιο… Εκείνη, άλλωστε, µου χάρισε δυο υπέροχα παιδιά για τα 
οποία οφείλω να γίνοµαι καλύτερος άνθρωπος και γιατρός…»    
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   «Στον πατέρα µου, ο οποίος υπήρξε Στρατιωτικός, οφείλω δυο σηµαντικά 
πράγµατα: την αγάπη µου για τις ρίζες µου -την Κορινθία και τη Μαγνησία- 
αλλά και την απόφασή µου να γίνω γιατρός, χωρίς το τελευταίο να αποτελεί 
συνειδητή του κίνηση… Ωστόσο, το πάθος του για ευρεία µόρφωση και η 
µεγάλη βιβλιοθήκη που διατηρούσε, µε έφεραν σε επαφή µε επιστηµονικά 
συγγράµατα, οπότε η Ιατρική µπήκε στη ζωή µου µε εικόνες του 
ανθρώπινου σώµατος από βιβλία Ανατοµίας και Φυσιολογίας… Ήµουν τόσο 
σίγουρος και αποφασισµένος, ώστε ενώ απέτυχα την εισαγωγή µου στην 
Ιατρική Σχολή στην Ελλάδα, µετοίκησα στην Κατάνια της Ιταλίας, όπου 
εγγράφηκα στο τοπικό Πανεπιστήµιο… Η γνωριµία µου µε τον διάσηµο 
Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής, Antonio Maria Calafiore, ο οποίος χαίρει 
παγκόσµιας αναγνώρισης για το πρωτοποριακό έργο του, στάθηκε αρκετή 
για να εµπλακώ µε την Καρδιοχειρουργική… Στην Ιταλία, σε αντίθεση µε το 
Ελληνικό Σύστηµα Εκπαίδευσης, η ειδίκευση περιελάµβανε πέντε χρόνια 
παρακολούθησης αµιγώς στην Καρδιοχειρουργική, µε ενδιάµεσα 
διαστήµατα παρουσίας σε άλλες συναφείς κλινικές, όπως αυτή της 
Θωρακοχειρουργικής, της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και της Γενική 
Χειρουργικής… Με την επιστροφή µου στην Ελλάδα, εντάχθηκα στο 
δυναµικό του Νοσηλευτηρίου «Ερρίκος Ντυνάν», ως βοηθός του Σωτήριου 
Πράπα, προσωπικού φίλου του Καθηγητή A.M. Calafiore… Για µια τριετία, 
εκπαιδεύτηκα στην τεχνική της πάλλουσας καρδιάς και θεωρώ σηµαντική 
στιγµή της καριέρας µου την αποκτηθείσα εµπειρία… Αργότερα, ένιωσα 
έτοιµος να αποχωρήσω, µε αποτέλεσµα τη συνεργασία µου µε το 
Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General», την οποία διατηρώ έως και σήµερα…»

   «Ταυτόχρονα µε τις προσπάθειές µου να εξελιχθώ επαγγελµατικά, µε την 
επιστροφή µου, πρωτοστάτησα στην ίδρυση του «Συλλόγου Καρδιοπαθών 
Ελλάδος», ενός µη κερδοσκοπικού σωµατείου, µε σκοπό τη συλλογή µέσων, 
πάγιου και έµψυχου υλικού, ώστε να επιτευχθεί δωρεάν Καρδιοχειρουργική 
παροχή κυρίως σε απόρους… Αυτό, βέβαια, απαιτεί συλλογική προσπάθεια 
και πολύ χρόνο για την εξασφάλιση της βιωσιµότητάς του –κατά συνέπεια, 
αρκετό προσωπικό χρόνο και ενέργειες, ώστε ο σκοπός να γίνεται πράξη… 
Ωστόσο, θεωρώ ηθική µου υποχρέωση να κάνω ό,τι καλύτερο µπορώ για 
το συνάνθρωπο που δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες στην ίαση… Η δηµιουργία 
οικογένειας και η απόκτηση της κόρης µου, άλλαξαν πολλές από τις 
προτεραιότητες και µε έκαναν να επαναπροσδιορίσω τα σχέδια µου… Αυτή 
την στιγµή, η «πρόγνωση» για τους νέους επιστήµονες του χώρου µας είναι 
απαισιόδοξη, γι' αυτό και µεγάλος αριθµός συναδέλφων µεταναστεύει στο 
εξωτερικό, σε αναζήτηση ενός καλύτερου µέλλοντος… Ίσως να το έκανα κι 
εγώ, καθώς πάντα ήθελα να εξειδικευτώ στην καρδιακή ανεπάρκεια και τις 
µεταµοσχεύσεις… Δεν ξέρω αν θα το πετύχω ή όχι… Αυτό που ξέρω µε 
βεβαιότητα είναι πως µε ευχαριστεί περισσότερο η εφαρµογή του κλινικού 
έργου, από την ενασχόληση µε τη συγγραφή επιστηµονικού ή 
Ακαδηµαϊκού... Θα µπορούσα να ενταχθώ στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, αν 
µου δινόταν η ευκαιρία, και να παράγω στις χειρουργικές αίθουσες…» 

Μαρκάκης
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» 
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Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» 

   Ως ενήλικας άνδρας πια και έχοντας µάθει να παλεύει ενάντια 
στην ανθρώπινη φιλαυτία του, ο Ν. Μιχαλόπουλος, αφού περνά 
ένα χρόνο δοκιµάζοντας τον εαυτό του στο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών», καλείται να γίνει µέλος µιας σπουδαίας οµάδας, στελε-
χώνοντας ένα από τα σπουδαιότερα Καρδιοχειρουργικά Κέντρα. 
«Εντάχθηκα στην οµάδα του κ. Α. Μιχάλη στο «Ωνάσειο Κ. Κ.». 
Μάλιστα, συµµετείχα στο πρώτο περιστατικό που χειρούργησε εκεί 
η οµάδα. Έκτοτε, ακολούθησαν χιλιάδες –στα 11 χρόνια που 
συνεργαστήκαµε, αντιµετωπίσαµε τουλάχιστον 6.000 περιστατικά. 
Φουλ δουλειά, ατελείωτα εικοσιτετράωρα, εφηµερίες, ξενύχτια, 
καλοκαίρια και χειµώνες µέσα στην κλινική. Σπουδαίο σχολείο, 
µοναδικές εµπειρίες. Άλλαξα σαν άνθρωπος και βέβαια ωρίµασα ως 
Καρδιοχειρουργός…». 

   Η ωριµότητα σε συνδυασµό µε την αίσθηση δικαίου που έχει 
αναπτυχθεί έντονα οδηγεί τον Ν. Μιχαλόπουλο, το 2003, να 
δοκιµάσει τον εαυτό του και να αφήσει και σε νεότερους την 
ευκαιρία να δοκιµαστούν στο περιβάλλον του «Ωνασείου Κ. Κ.». 
Εντάσσεται ως εξωτερικός συνεργάτης στο δυναµικό του 
Νοσοκοµείου «ΙΑΣΩ General», όπου και παραµένει έως σήµερα. 
«Όταν ήρθα εδώ, η δραστηριότητα του νοσοκοµείου όσον αφορά 
την Καρδιοχειρουργική µετρούσε µόλις ένα χρόνο λειτουργίας. Το 
θεώρησα πρόκληση, στην οποία θέλω να πιστεύω πως κατάφερα να 
ανταποκριθώ. Έχουµε δηµιουργήσει µια από τις εµπειρότερες 
οµάδες, µια οργανωµένη οµάδα µε καλούς Καρδιοχειρουργούς και 
καλά υποστηρικτικά στελέχη…». 

   Σήµερα, στην πιο ώριµη και ουσιαστική στιγµή της ζωής του, 
στα 53 του χρόνια, ο Ν. Μιχαλόπουλος απέχει αναµφισβήτητα από 
την σοφία εκείνη που συνδέεται µε το γήρας. Αυτό δεν σηµαίνει 
ότι απέχει από την σοφία όπως ως έννοια συνδέεται µε την γνώση 
του εαυτού του. Ακόµη και αν αυτό το «ζητούµενο» θεωρείται το 
«χαλεπώτερον» όλων. «Σκέφτοµαι το πρώτο Καρδιοχειρουργικό 
περιστατικό που έκανα κάποτε σαν να ήταν χθες. Ήµουνα άυπνος 
από εφηµερία και ο κ. Σανούδος µε κάλεσε να συµµετάσχω στο 
χειρουργείο. Το θεώρησα την σηµαντικότερη στιγµή της ζωής µου. 
Έκτοτε, άλλαξαν πολλά. Τότε χειρουργούσαµε ένα περιστατικό για 
8-10 ώρες. Σήµερα, µε την εµπειρία και την πρόοδο στις τεχνικές, 
µε την οργάνωση και την κατανόηση της αξίας της έννοιας της 
οµάδας στην Καρδιοχειρουργική πρακτική, όλα έχουν γίνει 
ευκολότερα. Αν και πάλι, στην ειδικότητά µας, το µόνο σίγουρο είναι 
ποτέ δεν πέφτουµε σε ρουτίνα. Αυτή είναι και η µαγεία 
της. Γι' αυτό και δεν µετανιώνω ούτε στιγµή για την εµπλοκή µου µε 
την Καρδιοχειρουργική…».        

Με τη σύζυγό του

   «Η απόφασή µου να γίνω γιατρός συνδέεται αδιαµφισβήτητα µε τον 
πατέρα µου, ο οποίος ήταν και ο ίδιος γιατρός… Παθολόγος… Πιστεύω πως 
τα παιδιά των γιατρών έχουν µια έφεση προς το επάγγελµα αυτό… Τα 
περισσότερα καταλήγουν να ακολουθούν τη σταδιοδροµία του πατέρα…»   
Κατά τη διάρκεια των σπουδών µου, δεν σκέφτηκα ούτε στιγµή να ακολου-
θήσω την Παθολογία, ως ειδικότητα… Ενδόµυχα, ήθελα να αποφύγω ότι, οι 
άλλοι θα θεωρούσαν «έτοιµος» δρόµος… Καλώς ή κακώς, γοητεύτηκα από 
την Καρδιοχειρουργική… Εκείνη την περίοδο, η ειδικότητα βρίσκονταν στο 
ζενίθ της, µε τους Π. Σπύρου, Χ. Λόλα, Γ. Τόλη και άλλους να µεσουρανούν 
χειρουργικά και να πετυχαίνουν πρωτιές σε πανελλαδικό επίπεδο…»
 
   «Από την στιγµή που ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική, 
συνειδητοποίησα πως ο δηµόσιος τοµέας δεν µε ενδιέφερε ως χώρος 
εργασίας για το µέλλον… Ίσως γιατί χρειάστηκε να θητεύσω σε αρκετά 
δηµόσια νοσοκοµεία, εκείνα τα χρόνια… Η εµπειρία µου στο «Ωνάσειο Κ.Κ.» 
θεωρώ πως ήταν καθοριστική, ώστε η συνειδητοποίηση να γίνει απόφαση… 
Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, την Καρδιοχειρουργική ειδικότητα, αναζήτησα 
µια θέση εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα… Έτσι γνώρισα το Νικόλαο 
Μιχαλόπουλο, µε τον οποίο συνεργάζοµαι αρµονικά από το 2007…»

   «Με προβληµατίζει το γεγονός ότι η κρίση που ταλανίζει τη χώρα, οδηγεί 
τους Έλληνες ασθενείς στο δηµόσιο τοµέα… Το µέλλον µοιάζει δυσοίωνο 
για όσους επέλεξαν τον ιδιωτικό τοµέα…»  

   «Δεν είµαι κατά του θεσµού του γάµου… Απλά εναντιώνοµαι όταν ένας 
γάµος λαµβάνει χώρα συµβατικά… Δεν είµαι από τους ανθρώπους που 
λένε, ας παντρευτώ και ό,τι γίνει… Δεν θέλω να ξεκινήσω έτσι… Βλέπω 
καθηµερινά τόσα διαζύγια και αποθαρρύνοµαι… Δεν θα έπρεπε εξαρχής να 
γίνουν αυτοί οι γάµοι… Ίσως αποφασίσω να παντρευτώ λίγο πριν τη 
συνταξιοδότησή µου… Τότε, θα έχω όλο τον ελεύθερο χρόνο να ασχοληθώ 
µόνο µε την οικογένειά µου…»     

   «Εδώ και εννέα χρόνια, παρακολουθώ καθηµερινά µαθήµατα πιάνου… 
Μετά από µια κουραστική ηµέρα στο χειρουργείο, φροντίζω να µην 
παραλείπω ποτέ να κάθοµαι στο πιάνο και να γεµίζω το σαλόνι µε νότες και 
µελωδίες…»

   «Αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα άλλαζα µόνο τη συµπεριφορά µου προς 
κάποιους ανθρώπους… Δεν θα άλλαζα τίποτα όσον αφορά στα 
επαγγελµατικά µου βήµατα… Το σίγουρο είναι πάντως πως δεν θα έµπαινα 
στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων… Θα έφευγα κατευθείαν για 
Αµερική και ίσως να µην γύριζα ποτέ…»  

Ιατρική Σχολή «Α.Π.Θ.», 1990-1996
Στρατιωτική θητεία και ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, 424 Γ.Σ.Ν.
Θεσσαλονίκης, 2000-2001
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», 2001 - 2003
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου» (2003)
και Γ.Ν. «Μεταξά», 2006 - 2007
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, «Ωνάσειο Κ.Κ.», 2004-2006
Συνεργασία µε το Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General», Οµάδα Νικόλαου 
Μιχαλόπουλου, 2007 - σήµερα 

Τόπος γέννησης, Αθήνα, 18 Αυγούστου 1978
Ιατρική Σχολή, University of Catania, Κατάνια, Ιταλία, 1996– 2002
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Catania 
University Hospital», Κατάνια, Ιταλία, 2002 - 2008
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Ερρίκος Ντυνάν» 
(2008 – 2011) και Νοσ. «ΙΑΣΩ General», 2011 - σήµερα

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 1968
Ιατρική Σχολή, Università Degli Studi di Milano, Ιταλία, 1986 – 1992
Στρατιωτική θητεία, 1993 - 1995, Υπηρεσία Υπαίθρου, 1995 - 1996
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Ν. Χανίων, 1996 - 1999
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Ωνάσειο Κ.Κ.», 2000 - 2001
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσ. «Ευαγγελισµός», 2002 - 2004
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 
2004 - 2007
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «ΙΑΣΩ General», 2007 – σήµερα

Επί του πιεστηρίου:
Ο Θ. Τζαναβάρας

µετακινήθηκε
 το 2014 στο 

«Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών»

   «Λένε ότι, η απόφαση είναι το ήµισυ της εκτέλεσης, και στη δική µου ζωή 
αυτό το αξίωµα είχε απόλυτη εφαρµογή… Ήµουν µικρό παιδί, θυµάµαι, όταν 
έκπληκτοι οι δικοί µου µε άκουγαν να δηλώνω πως, όταν µεγαλώσω θα 
γίνω γιατρός, καθώς αδυνατούσαν να µε πιστέψουν ή να κατανοήσουν τι µε 
ωθούσε προς αυτή την κατεύθυνση, αφού στο ευρύ περιβάλλον δεν υπήρχε 
κάποιος ο οποίος να λειτουργεί ως πρότυπο… Εγώ όµως το είπα και το 
έκανα… Μη καταφέρνοντας να εισαχθώ σε Ελληνικό Πανεπιστήµιο, έφυγα 
το 1986 για την Ιταλία, όπου φοίτησα στην Ιατρική Σχολή του Μιλάνο…   
Η επιστροφή στην Ελλάδα, το 1993, συνδυάστηκε µε την εκπλήρωση των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων και της Υπηρεσίας Υπαίθρου… Αµέσως µετά, 
ξεκίνησα την ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική, στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Χανίων, όπου παρέµεινα για µια τετραετία… Η απόφαση για την εµπλοκή 
µου µε την Καρδιοχειρουργική είχε επίσης παρθεί νωρίς και δεν ετίθετο 
θέµα αλλαγής… Οι λεπτοί χειρισµοί που απαιτούνται, η ακριβής δουλειά, η 
επιµονή και η γνώση που χρειάζονται, µε είχαν κερδίσει εξαρχής και ήξερα 
πως σε αυτό τον τοµέα θα ήµουν ικανός και ικανοποιηµένος… Για το σκοπό 
αυτό, εντάχθηκα στη Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσηλευτηρίου 
«Ωνάσειο Κ.Κ.», υπό τη Διεύθυνση του Άλκη Μιχάλη και κατόπιν βρέθηκα 
στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» για την ειδίκευση στη 
Θωρακοχειρουργική…» 

���«Θα έλεγα πως στάθηκα τυχερός, καθώς η λήψη τίτλου ειδικότητας 
σήµανε και την έναρξη της συνεργασίας µου µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό 
Κέντρο Αθηνών», ως µέλος της οµάδας του Ιωακείµ Παναγιώτου… Εκεί 
συγκροτήθηκα ως Χειρουργός, έτσι ώστε µια τετραετία αργότερα, να 
µπορώ να διεκδικώ µια καλύτερη θέση, στο Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General», 
τόσο ως συνεργάτης του Νικόλαου Μιχαλόπουλου όσο και ως αυτόνοµος 
Καρδιοχειρουργός… Παράλληλα, είχα τη δυνατότητα να ολοκληρώσω τη 
Διδακτορική Διατριβή µου, µε τίτλο «Ο Ρόλος της Θυρεοειδής Ορµόνης 
στην Καρδιακή Αναδιαµόρφωση, µετά από Πειραµατικό Έµφραγµα 
Μυοκαρδίου», στο Πανεπιστήµιο Αθηνών… Επειδή ανέκαθεν υπήρξα 
ισχυρογνώµων αλλά και ρεαλιστής, γνωρίζω καλά πως για να αγγίξω την 
αριστεία θα πρέπει να µετεκπαιδευτώ περαιτέρω στον τοµέα µου, σε 
κάποιο κέντρο του εξωτερικού… Έχω ήδη προχωρήσει σε σχετικές 
διαδικασίες για την εύρεση µιας θέσης στην Αγγλία… Ίσως να το είχα κάνει 
πιο νωρίς, αν δεν είχα δηµιουργήσει οικογένεια… Ωστόσο, στη σύζυγό µου 
οφείλω το ήµισυ των όσων έχω πετύχει και θα πετύχω, γιατί χωρίς τη 
συµπαράσταση και την κατανόησή της, κάθε επόµενο βήµα θα ήταν αβέβαιο 
και ανούσιο… Εκείνη, άλλωστε, µου χάρισε δυο υπέροχα παιδιά για τα 
οποία οφείλω να γίνοµαι καλύτερος άνθρωπος και γιατρός…»    
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Κωτσής
Βασίλειος Διευθυντής Κέντρου Πάλλουσας Καρδιάς

Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» 

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Θέρµο, Αιτωλοακαρνανία, 26 Maϊου 1961
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, 1980 - 1986
Στρατιωτική θητεία, 1987 - 1989
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Ναυτικό Νοσοκοµείο, Αθήνα, 1988-9, Νοσοκοµείο
«Αρεταίειο», Αθήνα, 1989 - 1991
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «St. Mary's», Λονδίνο, Αγγλία, 1991 - 1992
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική και Θωρακοχειρουργική, Νοσ. «Guy's Hospital», 
«St. Mary's» και «Royal Brompton», Λονδίνο, Αγγλία, 1993 - 1995
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική και Θωρακοχειρουργική, Νοσ. «City Hospital» και 
«Royal Infirmary», Εδιµβούργο, Σκωτία, 1995 - 1997
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Saint Luke's Hospital» 
και «Saint Mary's Hospital», Milwaukee, ΗΠΑ, 1997 - 1998
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Υγεία», Αθήνα, 1998 – 2000
Εσωτερικός συνεργάτης Νοσ. «Ε. Ντυνάν» 2001-2006
Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΡΧ Κλινικής, Νοσ. «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα, 2006 – 2011
Διευθυντής, Κέντρο Πάλλουσας Καρδιάς, Νο. «ΙΑΣΩ General», Αθήνα, 2011 - σήµερα

Επί του πιεστηρίου:
Το 2014, ο Β. Κωτσής 

µετακινήθηκε 
στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

   «Είχα την τύχη και ευλογία να έχω δυο γονείς σπουδαίους, οι 
οποίοι προσάρµοσαν τη ζωή τους πάνω στη δική µου εξέλιξη… Η 
δυσµενής µετάθεση του πατέρα µου στον Πειραιά, ως δηµοσίου 
υπαλλήλου, αποτέλεσε µια καλή αφορµή για να µετακοµίσουµε 
οικογενειακώς στην πρωτεύουσα –από τη Ναύπακτο που 
διαµέναµε-, προκειµένου να έχω πρόσβαση σε καλύτερη και 
ποιοτικότερη µόρφωση… Φοίτησα, λοιπόν, στο 10ο Λύκειο 
Αρρένων, µε σκοπό φυσικά να εισαχθώ στην Ιατρική… Επρόκειτο 
για µια απόφαση που εκείνοι πήραν για µένα, διακρίνοντας τις 
ικανότητες και δυνατότητές µου, καθώς υπήρξα άριστος µαθητής 
από τα χρόνια του Δηµοτικού έως και το τέλος της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης... Εκτός από άριστος µαθητής, ήµουν κι άριστος 
αθλητής… Διακρίθηκα σε αγώνες στίβου, στην ταχύτητα, τη ρήψη 
σφαίρας και άλλα –µε ό,τι και αν καταπιανόµουν, είχα πάντα την 
πρωτιά…» 
     
   «Η εισαγωγή µου στην Στρατιωτική Ιατρική Σχολή της Αθήνας, το 
1979, αν και έγινε αποδεκτή ως επιτυχία, δεν ικανοποίησε τον 
πατέρα µου, ο οποίος, έχοντας ήδη ένα γιο Αξιωµατικό –τον αδερφό 
µου-, δεν ήθελε να εµπλακώ µε το στρατό… Έδωσα ξανά εξετάσεις 
και την επόµενη χρονιά, εισάχθηκα στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας… 
Ως φοιτητής, σκεφτόµουν να ακολουθήσω Γυναικολογία –ήταν 
δεδοµένη µια Χειρουργική ειδίκευση-, αλλά δεν είχα ακόµη 
κατασταλάξει επακριβώς… Διατηρούσα τότε δεσµό µε µια κοπέλα, 
της οποίας ο πατέρας ήταν Γυναικολόγος και προφανώς είχα 
επηρεαστεί… Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής µου θητείας 
ωστόσο, ο πατέρας µου υπέστη έµφραγµα του µυοκαρδίου και 
υπεβλήθη σε χειρουργική επέµβαση… Τότε αποφάσισα να γίνω 
Καρδιοχειρουργός, διαισθανόµενος ότι κάποια στιγµή θα µε 
χρειαστεί…Όπως και έγινε, καθώς τον Ιούλιο του 2006 χρειάστηκε 
άµεση χειρουργική επέµβαση. Τον αντιµετώπισα σαν κάθε ασθενή 
και έκτοτε, βλέπω κάθε ασθενή σαν να είναι πατέρας µου…»

Ο Β. Κωτσής, µε τα άλλα µέλη της ΚΡΧ Κλινικής του «ΕρρίκοςΝτυνάν», 
σε στιγµιότυπο µε τον Federico Benetti (2004)

Β. Κωτσής

   «Η ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική έλαβε χώρα στο 
Ναυτικό Νοσοκοµείο και στη συνέχεια, εντάχθηκα στη 
Θωρακοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Αρεταίειο»… 
Λαµβάνοντας υποτροφία από το Πανεπιστήµιο Αθηνών, έφυγα για 
το Λονδίνο, όπου αρχικά εκπαιδεύτηκα στη Γενική Χειρουργική στο 
Νοσοκοµείο «St. Mary's», βοηθώντας παράλληλα τον Sir Magdi 
Yacoub σε χειρουργεία καρδιάς στο Νοσοκοµείο «Old Court 
Hospital», αξιοποιώντας τη γνωριµία που προέκυψε µέσω του 
συνεργάτη του Στέργιου Θεοδωρόπουλου… Κατόπιν ακολούθησε 
ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, στα Νοσοκοµεία «Guy 's 
Hospital» και «St. Mary's Hospital», για να καταλήξω στο 
Νοσοκοµείο «Royal Brompton» για ένα χρόνο… Το 1995, µετέβηκα 
στο Εδιµβούργο, όπου ολοκλήρωσα την ειδίκευσή µου στα 
Νοσοκοµεία «City Hospital» και «Royal Infirmary»… Η γνωριµία µου 
µε τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο, αποτέλεσε την 
αιτία του ταξιδιού µου στην Αµερική, µε σκοπό την περαιτέρω 
µετεκπαίδευσή µου, η οποία πραγµατοποιήθηκε στα Νοσοκοµεία 
«Saint Luke's Hospital» και «Saint Mary's Hospital» του 
Πανεπιστηµίου της Columbia, ως Senior Fellow… » 

   «Ο επαναπατρισµός έφερε και τη συνεργασία µε τον Στρατή 
Παττακό, στο Νοσηλευτήριο «Υγεία», η οποία διήρκησε για µια 
διετία περίπου… Το Δεκέµβριο του 2000, ο τότε Πρόεδρος του 
Νοσηλευτηρίου «Ερρίκος Ντυνάν» µε κάλεσε να συζητήσουµε την 
προοπτική οργάνωσης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής… Μου 
πρόσφερε θέση Διευθυντή, αλλά τότε δεν ένιωθα έτοιµος για ένα 
τέτοιο βήµα… Έθεσα εαυτόν στην υπηρεσία του ιδρύµατος και της 
κλινικής, της οποία τη Διεύθυνση ανέλαβε κατόπιν και δικής µου 
συναίνεσης ο Σωτήριος Πράπας… Παρέµεινα εκεί για δέκα 
ολόκληρα χρόνια, στα οποία αφοσιώθηκα στην τεχνική της 
πάλλουσας καρδιάς, την οποία πίστεψα και υποστηρίζω ακόµη ως 
καλύτερη λύση για τον ασθενή… Δυστυχώς, η τεχνική δεν τυγχάνει 
της προβολής που της αξίζει στη χώρα µας, αν και για τόσα χρόνια 
εφαρµόζονταν συστηµατικά στο Νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν»… 
Το γεγονός αυτό έγινε αιτία και αφορµή να πάρω την απόφαση να 
δηµιουργήσω ένα Κέντρο Πάλλουσας Καρδιάς, στο Νοσηλευτήριο 
«ΙΑΣΩ General», του οποίου και ανέλαβα τη Διεύθυνση…»   

      Εκτός από κάποιους συναδέλφους που ειδικεύτηκαν στην 
Αµερική και κατέχουν τα American Boards –συµπεριλαµβανοµένου 
και εµού-, οι περισσότεροι εκπαιδεύτηκαν εµπειρικά –το να µπαίνεις 
στα χειρουργεία, ακόµη και στο εξωτερικό, και να παρακολουθείς 
τον Χειρουργό δεν σε διδάσκει... Αν µετανιώνω για κάτι, στη µέχρι 
τώρα πορεία µου, είναι το ότι έπρεπε να έχω φύγει στην Αµερική 
ώστε να σπουδάσω εκεί…» 

   «Τα δυο απαραίτητα συστατικά που συνιστούν έναν άριστο 
Καρδιοχειρουργό –εκτός της εκπαίδευσης- είναι η αφοσίωση και το 
ήθος… Υπάρχουν συνάδελφοι που ενδιαφέρονται περισσότερο για 
την προβολή τους, παρά για τα χειρουργεία τους… Δεν µου άρεσε 
ποτέ το µάρκετινγκ… Δεν τρέχω σε ηµερίδες και συγκεντρώσεις για 
να αναδειχθώ… Προτιµώ να µιλάω επιστηµονικά και να βρίσκοµαι ο 
ίδιος στην αίθουσα του χειρουργείου µε τον ασθενή µου και όχι 
κάποιοι άλλοι αντ' εµού –όπως συνηθίζεται σε πολλές 
περιπτώσεις…» 

   «Η σύζυγός µου είναι συνάδελφος και µάλιστα εξίσου αφιερωµένη 
και αφοσιωµένη στην επιστήµη της… Ο πατέρας της υπήρξε 
Καρδιοχειρουργός µε λαµπρή εκπαίδευση, αν και στην καριέρα του 
ασχολήθηκε περισσότερο µε επεµβάσεις θώρακα… Αποκτήσαµε µια 
κόρη, η οποία έµαθε µαζί µας να εκτιµά την Ιατρική και τις θυσίες 
που απαιτεί… Έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να ακολουθήσει τα 
βήµατά µας, γι' αυτό και την προετοιµάζουµε να φύγει για σπουδές 
στην Αµερική… Όταν δεν χειρουργώ, λατρεύω να ταξιδεύω… Η 
αγαπηµένη µου συνήθεια κάποτε, όταν είχα το χρόνο, ήταν να 
µπαίνω στο αυτοκίνητο χωρίς να γνωρίζω τον προορισµό –έχει 
τύχει να οδηγήσω έως το Μόναχο και να επιστρέψω αυθηµερόν… 
Όταν πάλι δεν ταξιδεύω, κατασκευάζω… Το σπίτι µου είναι για µένα 
ένα τεράστιο πεδίο έκφρασης, όπου πειραµατίζοµαι µε κατασκευές… 
Το µυαλό και τα χέρια µου βρίσκονται πάντα σε εγρήγορση…» 
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Κωτσής
Βασίλειος Διευθυντής Κέντρου Πάλλουσας Καρδιάς

Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» 

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Θέρµο, Αιτωλοακαρνανία, 26 Maϊου 1961
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, 1980 - 1986
Στρατιωτική θητεία, 1987 - 1989
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Ναυτικό Νοσοκοµείο, Αθήνα, 1988-9, Νοσοκοµείο
«Αρεταίειο», Αθήνα, 1989 - 1991
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «St. Mary's», Λονδίνο, Αγγλία, 1991 - 1992
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική και Θωρακοχειρουργική, Νοσ. «Guy's Hospital», 
«St. Mary's» και «Royal Brompton», Λονδίνο, Αγγλία, 1993 - 1995
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική και Θωρακοχειρουργική, Νοσ. «City Hospital» και 
«Royal Infirmary», Εδιµβούργο, Σκωτία, 1995 - 1997
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Saint Luke's Hospital» 
και «Saint Mary's Hospital», Milwaukee, ΗΠΑ, 1997 - 1998
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Υγεία», Αθήνα, 1998 – 2000
Εσωτερικός συνεργάτης Νοσ. «Ε. Ντυνάν» 2001-2006
Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΡΧ Κλινικής, Νοσ. «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα, 2006 – 2011
Διευθυντής, Κέντρο Πάλλουσας Καρδιάς, Νο. «ΙΑΣΩ General», Αθήνα, 2011 - σήµερα

Επί του πιεστηρίου:
Το 2014, ο Β. Κωτσής 

µετακινήθηκε 
στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

   «Είχα την τύχη και ευλογία να έχω δυο γονείς σπουδαίους, οι 
οποίοι προσάρµοσαν τη ζωή τους πάνω στη δική µου εξέλιξη… Η 
δυσµενής µετάθεση του πατέρα µου στον Πειραιά, ως δηµοσίου 
υπαλλήλου, αποτέλεσε µια καλή αφορµή για να µετακοµίσουµε 
οικογενειακώς στην πρωτεύουσα –από τη Ναύπακτο που 
διαµέναµε-, προκειµένου να έχω πρόσβαση σε καλύτερη και 
ποιοτικότερη µόρφωση… Φοίτησα, λοιπόν, στο 10ο Λύκειο 
Αρρένων, µε σκοπό φυσικά να εισαχθώ στην Ιατρική… Επρόκειτο 
για µια απόφαση που εκείνοι πήραν για µένα, διακρίνοντας τις 
ικανότητες και δυνατότητές µου, καθώς υπήρξα άριστος µαθητής 
από τα χρόνια του Δηµοτικού έως και το τέλος της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης... Εκτός από άριστος µαθητής, ήµουν κι άριστος 
αθλητής… Διακρίθηκα σε αγώνες στίβου, στην ταχύτητα, τη ρήψη 
σφαίρας και άλλα –µε ό,τι και αν καταπιανόµουν, είχα πάντα την 
πρωτιά…» 
     
   «Η εισαγωγή µου στην Στρατιωτική Ιατρική Σχολή της Αθήνας, το 
1979, αν και έγινε αποδεκτή ως επιτυχία, δεν ικανοποίησε τον 
πατέρα µου, ο οποίος, έχοντας ήδη ένα γιο Αξιωµατικό –τον αδερφό 
µου-, δεν ήθελε να εµπλακώ µε το στρατό… Έδωσα ξανά εξετάσεις 
και την επόµενη χρονιά, εισάχθηκα στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας… 
Ως φοιτητής, σκεφτόµουν να ακολουθήσω Γυναικολογία –ήταν 
δεδοµένη µια Χειρουργική ειδίκευση-, αλλά δεν είχα ακόµη 
κατασταλάξει επακριβώς… Διατηρούσα τότε δεσµό µε µια κοπέλα, 
της οποίας ο πατέρας ήταν Γυναικολόγος και προφανώς είχα 
επηρεαστεί… Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής µου θητείας 
ωστόσο, ο πατέρας µου υπέστη έµφραγµα του µυοκαρδίου και 
υπεβλήθη σε χειρουργική επέµβαση… Τότε αποφάσισα να γίνω 
Καρδιοχειρουργός, διαισθανόµενος ότι κάποια στιγµή θα µε 
χρειαστεί…Όπως και έγινε, καθώς τον Ιούλιο του 2006 χρειάστηκε 
άµεση χειρουργική επέµβαση. Τον αντιµετώπισα σαν κάθε ασθενή 
και έκτοτε, βλέπω κάθε ασθενή σαν να είναι πατέρας µου…»

Ο Β. Κωτσής, µε τα άλλα µέλη της ΚΡΧ Κλινικής του «ΕρρίκοςΝτυνάν», 
σε στιγµιότυπο µε τον Federico Benetti (2004)

Β. Κωτσής

   «Η ειδίκευσή µου στη Γενική Χειρουργική έλαβε χώρα στο 
Ναυτικό Νοσοκοµείο και στη συνέχεια, εντάχθηκα στη 
Θωρακοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Αρεταίειο»… 
Λαµβάνοντας υποτροφία από το Πανεπιστήµιο Αθηνών, έφυγα για 
το Λονδίνο, όπου αρχικά εκπαιδεύτηκα στη Γενική Χειρουργική στο 
Νοσοκοµείο «St. Mary's», βοηθώντας παράλληλα τον Sir Magdi 
Yacoub σε χειρουργεία καρδιάς στο Νοσοκοµείο «Old Court 
Hospital», αξιοποιώντας τη γνωριµία που προέκυψε µέσω του 
συνεργάτη του Στέργιου Θεοδωρόπουλου… Κατόπιν ακολούθησε 
ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, στα Νοσοκοµεία «Guy 's 
Hospital» και «St. Mary's Hospital», για να καταλήξω στο 
Νοσοκοµείο «Royal Brompton» για ένα χρόνο… Το 1995, µετέβηκα 
στο Εδιµβούργο, όπου ολοκλήρωσα την ειδίκευσή µου στα 
Νοσοκοµεία «City Hospital» και «Royal Infirmary»… Η γνωριµία µου 
µε τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο, αποτέλεσε την 
αιτία του ταξιδιού µου στην Αµερική, µε σκοπό την περαιτέρω 
µετεκπαίδευσή µου, η οποία πραγµατοποιήθηκε στα Νοσοκοµεία 
«Saint Luke's Hospital» και «Saint Mary's Hospital» του 
Πανεπιστηµίου της Columbia, ως Senior Fellow… » 

   «Ο επαναπατρισµός έφερε και τη συνεργασία µε τον Στρατή 
Παττακό, στο Νοσηλευτήριο «Υγεία», η οποία διήρκησε για µια 
διετία περίπου… Το Δεκέµβριο του 2000, ο τότε Πρόεδρος του 
Νοσηλευτηρίου «Ερρίκος Ντυνάν» µε κάλεσε να συζητήσουµε την 
προοπτική οργάνωσης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής… Μου 
πρόσφερε θέση Διευθυντή, αλλά τότε δεν ένιωθα έτοιµος για ένα 
τέτοιο βήµα… Έθεσα εαυτόν στην υπηρεσία του ιδρύµατος και της 
κλινικής, της οποία τη Διεύθυνση ανέλαβε κατόπιν και δικής µου 
συναίνεσης ο Σωτήριος Πράπας… Παρέµεινα εκεί για δέκα 
ολόκληρα χρόνια, στα οποία αφοσιώθηκα στην τεχνική της 
πάλλουσας καρδιάς, την οποία πίστεψα και υποστηρίζω ακόµη ως 
καλύτερη λύση για τον ασθενή… Δυστυχώς, η τεχνική δεν τυγχάνει 
της προβολής που της αξίζει στη χώρα µας, αν και για τόσα χρόνια 
εφαρµόζονταν συστηµατικά στο Νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν»… 
Το γεγονός αυτό έγινε αιτία και αφορµή να πάρω την απόφαση να 
δηµιουργήσω ένα Κέντρο Πάλλουσας Καρδιάς, στο Νοσηλευτήριο 
«ΙΑΣΩ General», του οποίου και ανέλαβα τη Διεύθυνση…»   

      Εκτός από κάποιους συναδέλφους που ειδικεύτηκαν στην 
Αµερική και κατέχουν τα American Boards –συµπεριλαµβανοµένου 
και εµού-, οι περισσότεροι εκπαιδεύτηκαν εµπειρικά –το να µπαίνεις 
στα χειρουργεία, ακόµη και στο εξωτερικό, και να παρακολουθείς 
τον Χειρουργό δεν σε διδάσκει... Αν µετανιώνω για κάτι, στη µέχρι 
τώρα πορεία µου, είναι το ότι έπρεπε να έχω φύγει στην Αµερική 
ώστε να σπουδάσω εκεί…» 

   «Τα δυο απαραίτητα συστατικά που συνιστούν έναν άριστο 
Καρδιοχειρουργό –εκτός της εκπαίδευσης- είναι η αφοσίωση και το 
ήθος… Υπάρχουν συνάδελφοι που ενδιαφέρονται περισσότερο για 
την προβολή τους, παρά για τα χειρουργεία τους… Δεν µου άρεσε 
ποτέ το µάρκετινγκ… Δεν τρέχω σε ηµερίδες και συγκεντρώσεις για 
να αναδειχθώ… Προτιµώ να µιλάω επιστηµονικά και να βρίσκοµαι ο 
ίδιος στην αίθουσα του χειρουργείου µε τον ασθενή µου και όχι 
κάποιοι άλλοι αντ' εµού –όπως συνηθίζεται σε πολλές 
περιπτώσεις…» 

   «Η σύζυγός µου είναι συνάδελφος και µάλιστα εξίσου αφιερωµένη 
και αφοσιωµένη στην επιστήµη της… Ο πατέρας της υπήρξε 
Καρδιοχειρουργός µε λαµπρή εκπαίδευση, αν και στην καριέρα του 
ασχολήθηκε περισσότερο µε επεµβάσεις θώρακα… Αποκτήσαµε µια 
κόρη, η οποία έµαθε µαζί µας να εκτιµά την Ιατρική και τις θυσίες 
που απαιτεί… Έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να ακολουθήσει τα 
βήµατά µας, γι' αυτό και την προετοιµάζουµε να φύγει για σπουδές 
στην Αµερική… Όταν δεν χειρουργώ, λατρεύω να ταξιδεύω… Η 
αγαπηµένη µου συνήθεια κάποτε, όταν είχα το χρόνο, ήταν να 
µπαίνω στο αυτοκίνητο χωρίς να γνωρίζω τον προορισµό –έχει 
τύχει να οδηγήσω έως το Μόναχο και να επιστρέψω αυθηµερόν… 
Όταν πάλι δεν ταξιδεύω, κατασκευάζω… Το σπίτι µου είναι για µένα 
ένα τεράστιο πεδίο έκφρασης, όπου πειραµατίζοµαι µε κατασκευές… 
Το µυαλό και τα χέρια µου βρίσκονται πάντα σε εγρήγορση…» 
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Μιχαήλ
Παναγιώτης Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός

Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» 

Ο Π. Μιχαήλ, πρώτος αριστερά, 
µε την οµάδα του Καθ. Π. Μπάλα
στα χρόνια της εξειδίκευσής του 
στη Γενική Χειρουργική

   «Ο Ουµπέρτο Έκο πίστευε πως ό,τι γινόµαστε εµείς οι άνδρες, 
βασίζεται σε αυτά που µας δίδαξαν οι πατεράδες µας, σε περίεργες 
στιγµές, όταν δεν προσπαθούσαν καν να µας δείξουν ή διδάξουν 
κάτι –είµαστε φτιαγµένοι, έλεγε, από µικρά θραύσµατα σοφίας… Ό,τι 
έγινα, λοιπόν, βασίστηκε σε όσα διδάχθηκα από τον πατέρα µου, 
χωρίς ωστόσο ο ίδιος να έχει συναίσθηση ότι αυτό συνέβαινε… 
Παρακολουθώντας τη ζωή του, τις συναναστροφές του, τον τρόπο 
που ασκούσε την Ιατρική και εκπαίδευε τους φοιτητές του –υπήρξε 
Καθηγητής Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών-, τη σοφία 
του, άρχισα να ανακαλύπτω αυτό που θα ήθελα να είµαι… Το 
παράδοξο, βέβαια, έγκειται στο γεγονός ότι, ενώ εκείνος µε 
απέτρεπε να εµπλακώ µε την Ιατρική, εγώ αυτό θέλησα και αυτό 
έκανα…»

   «Το δεύτερο µεγαλύτερο «πλήγµα» που δέχθηκε ο πατέρας µου 
ήταν η απόφασή µου να γίνω Χειρουργός, αφήνοντας ένα από τα 
µεγαλύτερα Μικροβιολογικά Εργαστήρια της πόλης, το δικό του, 
χωρίς διάδοχο… Ήµουν, όµως, αποφασισµένος να προχωρήσω µε 
κλινική ειδικότητα και όχι εργαστηριακή, γιατί ήξερα πως σε αυτό 
τον τοµέα θα ήµουν καλύτερος… Ξεκίνησα, έτσι, την ειδίκευσή µου 
στη Γενική Χειρουργική στο Νοσοκοµείο «Λαϊκό», υπό τη Διεύθυνση 
του Καθηγητή Παναγιώτη Μπάλα… Εκεί, γεννήθηκε πια η επιθυµία 
να γίνω Αγγειοχειρουργός, που συνοδεύτηκε από την ταυτόχρονη 
απόφαση να φύγω για την Αµερική… Είχα την τύχη, βέβαια, να 
γνωρίσω τον σπουδαίο Χειρουργό Δηµήτριο Μπουλαφέντη, οπότε 
λαµβάνοντας υποτροφία από το Ίδρυµα «Αλέξανδρος Ωνάσης», 
βρέθηκα στο Νοσοκοµείο «Houston Medical Center», ως 
ειδικευόµενος της Αγγειοχειρουργικής…»  

   

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 1955
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, 1973 - 1979
Στρατιωτική θητεία, 1979 - 1981, Υπηρεσία Υπαίθρου, 1981 - 1982
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «Λαϊκό», Αθήνα, 1983 - 1987
Ειδίκευση στην Αγγειοχειρουργική, Νοσ. «Houston Medical Center», Texas, 1987 - 1988
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Baylor Medical Center», Texas 
(1988 - 1989) και Νοσ. «Texas Heart Institute», Texas, 1989 - 1991
Registrar στη Θωρακοχειρουργική, Νοσ. «Royal Brompton», Λονδίνο, 1991 – 1992
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» (1994 – 2009)
και Νοσ. «ΙΑΣΩ General», 2009 – σήµερα
 

   «Στην Αµερική, οι µεγάλοι πρωτοπόροι της ειδικότητας µας, τα 
έκαναν όλα –αγγεία, καρδιά, θώρακα… Όντας µαζί τους, λοιπόν, 
έβλεπα πως η Καρδιοχειρουργική µε κέρδιζε κάθε µέρα και 
περισσότερο… Ειδικά όταν βρέθηκα για ειδίκευση στο Νοσοκοµείο 
«Baylor Medical Center», δίπλα στον Michael DeBakey και τον 
Stanley Crawford µε µια απίστευτη σε αριθµό σειρά χειρουργικής 
ανευρυσµάτων της αορτής, και στο Νοσοκοµείο «Texas Heart 
Institute», δίπλα στον Denton Cooley, τα ιερά «τέρατα» της 
Καρδιοχειρουργικής… Ωστόσο, πριν επιστρέψω στην Ελλάδα, ήθελα 
να αποκτήσω µεγαλύτερη εµπειρία και στη Θωρακοχειρουργική, 
καθώς είχα ήδη αρκετή σε αγγεία και καρδιά, γι' αυτό και εντάχθηκα 
ως Registrar για ένα χρόνο στο Νοσοκοµείο «Royal Brompton» του 
Λονδίνου…» 

  «Η επιστροφή στην Ελλάδα ήταν το λιγότερο σοκαριστική για 
µένα… Από ένα σύστηµα που λειτουργούσε άψογα, βρέθηκα σε µια 
κατάσταση χωρίς οργάνωση και λογική –αρκεί µόνο να επισηµάνω 
το γεγονός ότι για να λάβω τίτλο ειδικότητας, όφειλα να κάνω 
κάποιους µήνες παρακολούθησης στην Πλαστική Χειρουργική και 
την Ορθοπεδική, σύµφωνα µε το σύστηµα της εποχής… Μετά από 
µια γραφειοκρατική παρωδία, βρέθηκα αποσπασµένος στο 
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» για περίπου οκτώ µήνες, δίπλα στους 
Εµµανουήλ Χλαπουτάκη και Ανδρέα Βοµβογιάννη… Όπως 
αποδείχθηκε, η ατυχία µου µετατράπηκε σε τεράστια τύχη, αφού 
είχα την τιµή να συνεργαστώ µε δυο Κυρίους της Ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής…» 

   «Όντας υπότροφος του Ιδρύµατος «Αλέξανδρος Ωνάσης» στα 
χρόνια της Αµερικής και ενόψει της έναρξης λειτουργίας του 
Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.», το 1993, υπέβαλα τα χαρτιά µου µε 
σκοπό την ανάληψη κάποιας εκ των προκηρυσσόµενων θέσεων… 
Πέρασα συνεντεύξεις, υπέγραψα το διορισµό µου, αλλά ενώ πήρα 
τη θέση, αποφάσισα να µην την αποδεχτώ, µε αποτέλεσµα να 
εγκαινιάσω τη συνεργασία µου µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών», στην οµάδα του Γεώργιου Μάκου… Η αποχώρηση του 
τελευταίου από το ίδρυµα σήµανε ουσιαστικά και την αυτονόµησή 
µου –αρχικά συνεργαστήκαµε για κάποιο διάστηµα µε τον Δηµήτριο 
Ηλιόπουλο, αλλά προτίµησα γρήγορα να ανεξαρτητοποιηθώ… Από 
τον Ιούλιο του 2009, βρίσκοµαι στο Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General», 
φροντίζοντας ωστόσο να διατηρώ τις επαφές µου µε το εξωτερικό, 
πραγµατοποιώντας τουλάχιστον µια ή δυο επισκέψεις το χρόνο, µε 
στόχο να ενηµερώνοµαι για τις εξελίξεις στον τοµέα της 
Καρδιοχειρουργικής...» 
           

   «Θεωρώ πως, όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει, η νοοτροπία µου 
ως Χειρουργός και Ιατρός γενικά, παραµένει αµερικάνικη –και αυτό 
δεν είναι απαραίτητα αρνητικό όπως ενίοτε θέλουµε να 
πιστεύουµε… Έµαθα να συνυπάρχω σε ένα σύνθετο φυλετικό 
σύνολο, όπου ο καθένας είχε το ρόλο του, αυτός γίνονταν σεβαστός, 
ένα σύνολο όπου κοινός στόχος ήταν η Ιατρική και µόνο… Δεν 
θυµάµαι ούτε µια µέρα να µην θέλησα να παω για δουλειά ή να 
ένιωσα δυστυχισµένος µε αυτό που κάνω –δεν υπήρχαν γκρίνιες, 
συστάσεις περιστατικών, ανταγωνισµός για το ποιος θα πάρει τον 
ασθενή του άλλου… Έκανα απλά τη δουλειά µου, όπως όλοι, και την 
έκανα µε χαρά, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός µας και ήταν κοινός για 
όλους…»
 
   «Δεν κατάφερα να γίνω πατέρας µε τη βιολογική έννοια του όρου, 
ωστόσο θεωρώ ευτυχές το γεγονός ότι η σύζυγός µου, µου 
επέτρεψε να αισθανθώ πατέρας των δυο παιδιών της… Δυστυχώς, 
σε αυτά τα παιδιά, στα παιδιά µου, δεν µπόρεσα να σταθώ όσο 
έπρεπε δίπλα τους, αφού έπρεπε να βρίσκοµαι στην Αµερική, στην 
Αγγλία, στα χειρουργεία, στους ασθενείς µου… Όµως τώρα, που 
έχω την τύχη να είµαι παππούς, νιώθω έτοιµος να δώσω στα 
εγγόνια µου αυτά τα µικρά θραύσµατα σοφίας που θα τους 
συνοδεύσουν στο µέλλον… Εύχοµαι κι εκείνα, σαν εµένα κάποτε, να 
ακολουθήσουν το παράδειγµά µου και όχι τις συµβουλές µου…»  
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Μιχαήλ
Παναγιώτης Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός

Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General» 

Ο Π. Μιχαήλ, πρώτος αριστερά, 
µε την οµάδα του Καθ. Π. Μπάλα
στα χρόνια της εξειδίκευσής του 
στη Γενική Χειρουργική

   «Ο Ουµπέρτο Έκο πίστευε πως ό,τι γινόµαστε εµείς οι άνδρες, 
βασίζεται σε αυτά που µας δίδαξαν οι πατεράδες µας, σε περίεργες 
στιγµές, όταν δεν προσπαθούσαν καν να µας δείξουν ή διδάξουν 
κάτι –είµαστε φτιαγµένοι, έλεγε, από µικρά θραύσµατα σοφίας… Ό,τι 
έγινα, λοιπόν, βασίστηκε σε όσα διδάχθηκα από τον πατέρα µου, 
χωρίς ωστόσο ο ίδιος να έχει συναίσθηση ότι αυτό συνέβαινε… 
Παρακολουθώντας τη ζωή του, τις συναναστροφές του, τον τρόπο 
που ασκούσε την Ιατρική και εκπαίδευε τους φοιτητές του –υπήρξε 
Καθηγητής Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών-, τη σοφία 
του, άρχισα να ανακαλύπτω αυτό που θα ήθελα να είµαι… Το 
παράδοξο, βέβαια, έγκειται στο γεγονός ότι, ενώ εκείνος µε 
απέτρεπε να εµπλακώ µε την Ιατρική, εγώ αυτό θέλησα και αυτό 
έκανα…»

   «Το δεύτερο µεγαλύτερο «πλήγµα» που δέχθηκε ο πατέρας µου 
ήταν η απόφασή µου να γίνω Χειρουργός, αφήνοντας ένα από τα 
µεγαλύτερα Μικροβιολογικά Εργαστήρια της πόλης, το δικό του, 
χωρίς διάδοχο… Ήµουν, όµως, αποφασισµένος να προχωρήσω µε 
κλινική ειδικότητα και όχι εργαστηριακή, γιατί ήξερα πως σε αυτό 
τον τοµέα θα ήµουν καλύτερος… Ξεκίνησα, έτσι, την ειδίκευσή µου 
στη Γενική Χειρουργική στο Νοσοκοµείο «Λαϊκό», υπό τη Διεύθυνση 
του Καθηγητή Παναγιώτη Μπάλα… Εκεί, γεννήθηκε πια η επιθυµία 
να γίνω Αγγειοχειρουργός, που συνοδεύτηκε από την ταυτόχρονη 
απόφαση να φύγω για την Αµερική… Είχα την τύχη, βέβαια, να 
γνωρίσω τον σπουδαίο Χειρουργό Δηµήτριο Μπουλαφέντη, οπότε 
λαµβάνοντας υποτροφία από το Ίδρυµα «Αλέξανδρος Ωνάσης», 
βρέθηκα στο Νοσοκοµείο «Houston Medical Center», ως 
ειδικευόµενος της Αγγειοχειρουργικής…»  

   

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη

Βιογραφικό
Τόπος γέννησης, Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 1955
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο «Καποδιστριακό» Αθηνών, 1973 - 1979
Στρατιωτική θητεία, 1979 - 1981, Υπηρεσία Υπαίθρου, 1981 - 1982
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσ. «Λαϊκό», Αθήνα, 1983 - 1987
Ειδίκευση στην Αγγειοχειρουργική, Νοσ. «Houston Medical Center», Texas, 1987 - 1988
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Baylor Medical Center», Texas 
(1988 - 1989) και Νοσ. «Texas Heart Institute», Texas, 1989 - 1991
Registrar στη Θωρακοχειρουργική, Νοσ. «Royal Brompton», Λονδίνο, 1991 – 1992
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» (1994 – 2009)
και Νοσ. «ΙΑΣΩ General», 2009 – σήµερα
 

   «Στην Αµερική, οι µεγάλοι πρωτοπόροι της ειδικότητας µας, τα 
έκαναν όλα –αγγεία, καρδιά, θώρακα… Όντας µαζί τους, λοιπόν, 
έβλεπα πως η Καρδιοχειρουργική µε κέρδιζε κάθε µέρα και 
περισσότερο… Ειδικά όταν βρέθηκα για ειδίκευση στο Νοσοκοµείο 
«Baylor Medical Center», δίπλα στον Michael DeBakey και τον 
Stanley Crawford µε µια απίστευτη σε αριθµό σειρά χειρουργικής 
ανευρυσµάτων της αορτής, και στο Νοσοκοµείο «Texas Heart 
Institute», δίπλα στον Denton Cooley, τα ιερά «τέρατα» της 
Καρδιοχειρουργικής… Ωστόσο, πριν επιστρέψω στην Ελλάδα, ήθελα 
να αποκτήσω µεγαλύτερη εµπειρία και στη Θωρακοχειρουργική, 
καθώς είχα ήδη αρκετή σε αγγεία και καρδιά, γι' αυτό και εντάχθηκα 
ως Registrar για ένα χρόνο στο Νοσοκοµείο «Royal Brompton» του 
Λονδίνου…» 

  «Η επιστροφή στην Ελλάδα ήταν το λιγότερο σοκαριστική για 
µένα… Από ένα σύστηµα που λειτουργούσε άψογα, βρέθηκα σε µια 
κατάσταση χωρίς οργάνωση και λογική –αρκεί µόνο να επισηµάνω 
το γεγονός ότι για να λάβω τίτλο ειδικότητας, όφειλα να κάνω 
κάποιους µήνες παρακολούθησης στην Πλαστική Χειρουργική και 
την Ορθοπεδική, σύµφωνα µε το σύστηµα της εποχής… Μετά από 
µια γραφειοκρατική παρωδία, βρέθηκα αποσπασµένος στο 
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» για περίπου οκτώ µήνες, δίπλα στους 
Εµµανουήλ Χλαπουτάκη και Ανδρέα Βοµβογιάννη… Όπως 
αποδείχθηκε, η ατυχία µου µετατράπηκε σε τεράστια τύχη, αφού 
είχα την τιµή να συνεργαστώ µε δυο Κυρίους της Ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής…» 

   «Όντας υπότροφος του Ιδρύµατος «Αλέξανδρος Ωνάσης» στα 
χρόνια της Αµερικής και ενόψει της έναρξης λειτουργίας του 
Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.», το 1993, υπέβαλα τα χαρτιά µου µε 
σκοπό την ανάληψη κάποιας εκ των προκηρυσσόµενων θέσεων… 
Πέρασα συνεντεύξεις, υπέγραψα το διορισµό µου, αλλά ενώ πήρα 
τη θέση, αποφάσισα να µην την αποδεχτώ, µε αποτέλεσµα να 
εγκαινιάσω τη συνεργασία µου µε το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών», στην οµάδα του Γεώργιου Μάκου… Η αποχώρηση του 
τελευταίου από το ίδρυµα σήµανε ουσιαστικά και την αυτονόµησή 
µου –αρχικά συνεργαστήκαµε για κάποιο διάστηµα µε τον Δηµήτριο 
Ηλιόπουλο, αλλά προτίµησα γρήγορα να ανεξαρτητοποιηθώ… Από 
τον Ιούλιο του 2009, βρίσκοµαι στο Νοσηλευτήριο «ΙΑΣΩ General», 
φροντίζοντας ωστόσο να διατηρώ τις επαφές µου µε το εξωτερικό, 
πραγµατοποιώντας τουλάχιστον µια ή δυο επισκέψεις το χρόνο, µε 
στόχο να ενηµερώνοµαι για τις εξελίξεις στον τοµέα της 
Καρδιοχειρουργικής...» 
           

   «Θεωρώ πως, όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει, η νοοτροπία µου 
ως Χειρουργός και Ιατρός γενικά, παραµένει αµερικάνικη –και αυτό 
δεν είναι απαραίτητα αρνητικό όπως ενίοτε θέλουµε να 
πιστεύουµε… Έµαθα να συνυπάρχω σε ένα σύνθετο φυλετικό 
σύνολο, όπου ο καθένας είχε το ρόλο του, αυτός γίνονταν σεβαστός, 
ένα σύνολο όπου κοινός στόχος ήταν η Ιατρική και µόνο… Δεν 
θυµάµαι ούτε µια µέρα να µην θέλησα να παω για δουλειά ή να 
ένιωσα δυστυχισµένος µε αυτό που κάνω –δεν υπήρχαν γκρίνιες, 
συστάσεις περιστατικών, ανταγωνισµός για το ποιος θα πάρει τον 
ασθενή του άλλου… Έκανα απλά τη δουλειά µου, όπως όλοι, και την 
έκανα µε χαρά, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός µας και ήταν κοινός για 
όλους…»
 
   «Δεν κατάφερα να γίνω πατέρας µε τη βιολογική έννοια του όρου, 
ωστόσο θεωρώ ευτυχές το γεγονός ότι η σύζυγός µου, µου 
επέτρεψε να αισθανθώ πατέρας των δυο παιδιών της… Δυστυχώς, 
σε αυτά τα παιδιά, στα παιδιά µου, δεν µπόρεσα να σταθώ όσο 
έπρεπε δίπλα τους, αφού έπρεπε να βρίσκοµαι στην Αµερική, στην 
Αγγλία, στα χειρουργεία, στους ασθενείς µου… Όµως τώρα, που 
έχω την τύχη να είµαι παππούς, νιώθω έτοιµος να δώσω στα 
εγγόνια µου αυτά τα µικρά θραύσµατα σοφίας που θα τους 
συνοδεύσουν στο µέλλον… Εύχοµαι κι εκείνα, σαν εµένα κάποτε, να 
ακολουθήσουν το παράδειγµά µου και όχι τις συµβουλές µου…»  
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Καθηγητής Παναγιώτης Σπανός
Ιδρυτής της 

Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
Διευθυντής οµάδας 

την περίοδο 2002 - σήµερα

Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο 
«Κυανούς Σταυρός»  Θεσσαλονίκης
Όµιλος EUROMEDICA

Εµµανουήλ Διαρµισάκης
Συνεργάτης - Διευθυντής οµάδας

 την περίοδο 2005 - 2011

   1966. Η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυπτε την αρχαία Ρωµαϊκή Αγορά της 
Θεσσαλονίκης, η οποία τις επόµενες δεκαετίες θα αποτελούσε έναν από τους 
σπουδαιότερους χώρους της πόλης. Η Θεσσαλονίκη ανακάλυπτε το παρελθόν 
της… 

   1966. Μια παρέα πέντε γιατρών, έχοντας µόλις ολοκληρώσει την ιατρική εκ-
παίδευση και ειδίκευση στις Η.Π.Α., επέστρεφε στην Θεσσαλονίκη. Με ένα όρα-
µα. Να δηµιουργήσει την πρώτη ιδιωτική κλινική στην πόλη. Επρόκειτο για τους 
Ευάγγελο Θεοδώρου Χειρουργό, Δηµήτριο Καρέλλο και Βασίλειο Φίστα, Ουρο-
λόγους, Νικόλαος Χατζηνικολάου και Μενέλαος Χατζηγεωργίου, Μαιευτήρες – 
Γυναικολόγους. Η Θεσσαλονίκη ανακάλυπτε το µέλλον της… 

   1969. Μετά από µια προπαρασκευαστική περίοδο τριών ετών, το όραµα έγινε 
πράξη. Το Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο «Κυανούς Σταυρός» δυναµικότητας 125 κλι-
νών εγκαινίαζε την έναρξη λειτουργίας του. Το νοσηλευτήριο περιελάµβανε Χει-
ρουργική, Παθολογική, Μαιευτική, Ουρολογική και Ορθοπεδική Κλινική, δυναµι-
κότητας 30, 20, 40, 30 και 5 κλινών αντίστοιχα. Επιστηµονικός υπεύθυνος του 
Παθολογικού τοµέα ορίστηκε ο Αντώνιος Μπάλλας, ενώ του Ορθοπεδικού οι 
Μόσχος Καραβαγγέλης και Κωνσταντίνος Μουντράκης.  

   1999. Μετά από 30ετή περίοδο αυτόνοµης λειτουργίας, το Νοσηλευτήριο 
«Κυανούς Σταυρός» µεταβίβασε, κατόπιν πώλησης, το 60% των µετοχών του 
στον Όµιλο «Euromedica», ενώ µια χρονιά αργότερα, ο Όµιλος εξαγόρασε και 
το υπόλοιπο 40%, µε αποτέλεσµα να αποκτήσει την απόλυτη κυριότητα του 
ιδρύµατος. Η νέα διεύθυνση προχώρησε, το 2001, σε εκσυγχρονισµό και 
ανακαίνιση των κτιριακών και ιατροτεχνολογικών υποδοµών, που περιελάµβανε 

την αναδιαµόρφωση των χώρων, την αναβάθµιση του 
εξοπλισµού και την έναρξη λειτουργίας νέων τµηµάτων. Οι 
παρεµβάσεις αυτές, το 2009, έφεραν και την πιστοποίηση 
ISO 9001:2008, καταξιώνοντας το Νοσηλευτήριο 
«Euromedica – Κυανούς Σταυρός» ως πλέον σύγχρονη 
νοσηλευτική µονάδα στην παροχή υπηρεσιών υγείας 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας φροντίδας. Σήµερα, 
150 κλίνες νοσηλείας αναπτύσσονται σε 6.000 τ.µ. εγκα-
ταστάσεων, που περιλαµβάνουν 13 χειρουργικές αίθουσες 
και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 31 κλινών. 

   Η ιδέα οργάνωσης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής προέκυψε το 2002, στα πλαί-
σια της πολιτικής ανάπτυξης νέων κλινικών που αποφάσισε η διοίκηση. Ιδρυτής 
της υπήρξε ο Καθηγητής Παναγιώτης Σπανός, ο οποίος αξιοποιώντας την 
αποκτηθείσα εµπειρία από τα χρόνια παραµονής του στα Νοσηλευτήρια «Άγιος 
Λουκάς» και «Διαβαλκανικό Κέντρο» της Θεσσαλονίκης, πραγµατοποίησε στις 18 
Σεπτεµβρίου 2002 την πρώτη εγχείρηση καρδιάς –µια στεφανιαία παράκαµψη-, 
εγκαινιάζοντας την έναρξη λειτουργίας της. Συνεργάτες του υπήρξαν και στη 
συγκεκριµένη προσπάθεια οι Απόστολος Μπίσµπος και Δηµήτριος Σµυρλής, οι 
οποίοι βρίσκονταν στο πλευρό του από το 1989, καθώς και ο αναισθησιολόγος 
Γεώργιος Μηναδάκης. Ο αριθµός των διενεργούµενων επεµβάσεων διατηρού-
νταν σε υψηλά επίπεδα, ακολουθώντας τα πρότυπα που ο Καθηγητής Π. Σπανός 
είχε θέσει στις προηγούµενες συνεργασίες του. Ωστόσο, η από ετών αυτή στενή 
συνεργασία των µελών της οµάδας του Καθ. Π. Σπανού δεν διήρκησε, καθόσον 
λίγα χρόνια αργότερα, οι Α. Μπίσµπος και Δ. Σµυρλής, αποχώρησαν από την εν 
λόγω οµάδα –µια αποχώρηση που σύµφωνα µε µαρτυρίες συναδέλφων δεν 
ήταν οµαλή-, για να ακολουθήσουν αυτόνοµη πορεία στον ιδιωτικό τοµέα. Ο Δ. 
Σµυρλής συνταξιοδοτήθηκε σχετικά σύντοµα, ενώ ο Δ. Μπίσµπος αποτέλεσε την 
αιχµή του δόρατος της δραστηριότητας του Νοσηλευτηρίου «Διαβαλκανικό 
Κέντρο», για να επανέλθει αργότερα µε µια νέα συνεργασία στο Νοσηλευτήριο 
«Κυανούς Σταυρός». 

   Από το 2005, συνεργάτης του ιδρύµατος υπήρξε και ο Εµµανουήλ Διαρµισά-
κης, ο οποίος µετά τις συνεργασίες του µε τα Νοσηλευτήρια «Άγιος Λουκάς» 
αρχικά και «Διαβαλκανικό Κέντρο» µετέπειτα, έκλεισε την καριέρα του το 2010 
στον «Κυανού Σταυρό». Ο Ε. Διαρµισάκης υποστηρίχθηκε από τον Καρδιοχει-
ρουργό Γεώργιο Τσώνη και τους αναισθησιολόγους Ανδρέα Κατσανίκο και 
Στράτο Τζαµτζή, ενώ µε την αποχώρησή του, ο Γ. Τσώνης δηµιούργησε την 
προσωπική του οµάδα παραµένοντας στο ίδρυµα µέχρι και το τέλος του 2012. 
Συνεργάτες του Νοσηλευτηρίου «Κυανούς Σταυρός», από το 2010 υπήρξαν και 
οι Ηλίας Αγγελής και Βασίλης Βύζας, ο πρώτος µε εκπαίδευση στη Γερµανία 
και ο δεύτερος στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου». 
Ο Η. Αγγελής, δηµιούργησε σύντοµα µια πολυάσχολη οµάδα συναγωνιζόµενος 
σε αριθµούς περιστατικών τους Π. Σπανό και Α. Μπίσµπο. Ο Β. Βύζας, πέραν του 
κλινικού έργου, επικεντρώθηκε στην δηµιουργία και µελέτη προπλασµάτων της 
καρδιάς, που ο ίδιος δηµιουργούσε µε ειδικές τεχνικές και καλλιτεχνικό τρόπο, 
στην προοπτική δηµιουργίας νέων βαλβίδων. Την ίδια περίπου περίοδο, ο Καθη-
γητής Π. Σπανός εγκαινίασε την συνεργασία του µε το Νοσηλευτήριο «Διαβαλκα-
νικό Κέντρο», η οποία βέβαια αποτέλεσε απλά µια παρένθεση, καθώς ο ίδιος 
επέστρεψε σύντοµα στο Νοσηλευτήριο «Κυανούς Σταυρός». 
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Καθηγητής Παναγιώτης Σπανός
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Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
Διευθυντής οµάδας 
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«Κυανούς Σταυρός»  Θεσσαλονίκης
Όµιλος EUROMEDICA

Εµµανουήλ Διαρµισάκης
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Γεώργιος Μηναδάκης. Ο αριθµός των διενεργούµενων επεµβάσεων διατηρού-
νταν σε υψηλά επίπεδα, ακολουθώντας τα πρότυπα που ο Καθηγητής Π. Σπανός 
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Η οµάδα 
του Καθηγητή
Π. Σπανού

   Σήµερα, οι οµάδες που έχουν επιφορτιστεί την Καρδιοχειρουργική δραστηριό-
τητα του Νοσηλευτηρίου «Κυανούς Σταυρός» είναι οι εξής:     
     
   Η οµάδα του Καθηγητή Παναγιώτη Σπανού, µε συνεργάτες τους Γεώργιο 
Τσόρµπα και Νικόλαο Παπαδόπουλο.  Αναισθησιολόγος της οµάδας ο Όµηρος 
Χαλκίδης και Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας η Ελένη Βερεσόγλου. 

    Η οµάδα του Απόστολου Μπίσµπου, µε συνεργάτη Καρδιοχειρουργό τον 
Χρήστο Βουχάρα και τον Γενικό Χειρουργό Γρηγόρη Πουρλιοτόπουλο, Αναι-
σθησιολόγο τον Γεώργιο Μηναδάκη και Τεχνικό εξωσωµατικής κυκλοφορίας 
τον Κωνσταντίνο Τσοκµακίδη.  

    Η οµάδα του  Ηλία Αγγελή, ο οποίος υποστηρίζεται από διάφορους  συνερ-
γάτες, έχει Αναισθησιολόγο τον Ανδρέα Κατσανίκο και Τεχνικούς Εξωσωµατι-
κής τη Βάσω Αρβανιτίδου και Νάνσυ Τσοπανοπούλου. 

     Ο Γεώργιος Τσώνης, υποβοηθούµενος από τον Ηλία Αγγελή, συνεργάστηκε 
µε τον «Κυανού Σταυρό» έως τα τέλη του 2012, αποχωρώντας στη συνέχεια για 
το «Διαβαλκανικό Κέντρο» Θεσσαλονίκης. 

     Τέλος, ο Βασίλης Βύζας, υποστηρίζεται από την οµάδα του Απόστολου 
Μπίσµπου, ενώ περιοδικά στο Νοσηλευτήριο «Κυανούς Σταυρός» χειρουργεί και 
ο Βασίλης Χαλβατζούλης, υποστηριζόµενος από τον γιό του, Όµηρο Χαλβα-
τζούλη. 

Ο Βασίλης Χαλβατζούλης 
µε τον γιο του Όµηρο,

καρδιοχειρουργό της νέας γενιάς 

Ελένη Βερεσόγλου, 
τεχνικός εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας
της οµάδας του 
Π. Σπανού

Ο Π. Σπανός 
µε την οµάδα του
στη διάρκεια 
χειρουργικής
επέµβασης

Γ. Τσόρµπας, 
Όµηρος Χαλκίδης

και Ν. Παπαδόπουλος

Γιώργος Τσόρµπας (αριστερά) 
και Νίκος Παπαδόπουλος (δεξιά),

συνεργάτες του Καθ. Π. Σπανού
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τεχνικός εξωσωµατικής 
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Ο Καθ. Π. Σπανός (αριστερά)
ο Ηλίας Αγγελής (µέσον)

και ο Γεώργιος Τσώνης (κάτω δεξιά),
σε χαλαρά στιγµιότυπα

στο µεσοδιάστηµα των εγχειρήσεων
Ο Γεώργιος Τσώνης και ο Ηλίας Αγγελής

στο χειρουργείο
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Ηλίας Αγγελής
Συνεργάτης - Διευθυντής οµάδας 

την περίοδο 2000 - 2013

Γεώργιος Τσώνης
Συνεργάτης - Διευθυντής οµάδας 

την περίοδο 2009 - 2012
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 «Η απόφασή µου να γίνω γιατρός συνδέεται µάλλον µε το 
χαρακτήρα της πρώτης νεότητάς µου, παρά µε κάποιο σπουδαίο 
γεγονός ή µε οικογενειακή παράδοση… Επειδή η ένταξη στο 
Πολυτεχνείο -που θεωρούνταν το σηµαντικότερο Πανεπιστηµιακό 
ίδρυµα της εποχής-, απαιτούσε εξετάσεις στα Μαθηµατικά, θέλησα 
να το αποφύγω, αποφεύγοντας παράλληλα και τα Μαθηµατικά… Η 
Ιατρική είχε µεν πολύ διάβασµα, αλλά και µαθήµατα που έβρισκα πιο 
ενδιαφέροντα… Έτσι βρέθηκα ως πρωτοετής φοιτητής στην Ιατρική 
Σχολή του «Α.Π.Θ.», να ξεκινώ την πορεία µου…»

«Ήµουν ανέκαθεν πρακτικός άνθρωπος… Κάθε βήµα που έκανα στη 
ζωή µου είχε αναλυθεί διεξοδικά και εµπεριστατωµένα… Η πρώτη 
µου σκέψη, καθώς έφτανε η στιγµή της ειδίκευσής, ήταν να επιλέξω 
ανάµεσα στη Χειρουργική ή την Ακτινολογία… Μάλλον κατά τύχη 
επέλεξα το πρώτο… Η Καρδιοχειρουργική βέβαια ήταν επιλογή 
συνειδητή και ώριµη… Ήµουν ακόµη ειδικευόµενος στη Γενική 
Χειρουργική, δίπλα στον Καθηγητή Όµηρο Αλετρά, όταν γνώρισα 
έναν Καρδιοχειρουργό από τη Νότια Αφρική… Εκείνη την εποχή ο 
Christian Barnard µεσουρανούσε και η πρώτη µεταµόσχευση 
καρδιάς µετατρέπονταν σε όνειρο κάθε Χειρουργού… Αυτό θα κάνω, 
είπα στον εαυτό µου… Και το έκανα…»
 �
«Όσο ακόµη ήµουν φοιτητής, πήγαινα τα καλοκαίρια στο «Κέντρο 
Νοσηµάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος», νυν Νοσοκοµείο 
«Γ. Παπανικολάου», και παρακολουθούσα τον αείµνηστο Αθανάσιο 
Οικονοµόπουλο να διενεργεί Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις… 
Επρόκειτο για έναν από τους σηµαντικότερους Χειρουργούς της 
εποχής του… Οι προσλαµβάνουσες εµπειρίες από εκείνα τα 
καλοκαίρια ήταν καθοριστικές για την στάση µου ως µελλοντικό 
Χειρουργό…»

«Η γνωριµία µου µε τον Καρδιοχειρουργό από τη Νότια Αφρική µε 
ώθησε να βρεθώ εκεί… Τελειώνοντας την ειδίκευση στη Γενική 
Χειρουργική, έκανα ένα Fellowship σε νοσοκοµεία του Cape Town 
και της Πραιτόρια, για ένα χρόνο περίπου… Ανεπανάληπτες 
εµπειρίες… Η Καρδιοχειρουργική έγινε κοµµάτι της ζωής µου… 
Δυστυχώς, λόγω των αναταραχών που ξεκίνησαν στη χώρα και υπό 
το φόβο µιας κοινωνικής έκρηξης, αναγκάστηκα να επιστρέψω…»    

«Η επιστροφή µου στην Ελλάδα συνδέθηκε µε την ένταξή µου στο 
Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», δίπλα στον Καθηγητή Παναγιώτη Σπανό… Θα 
χαρακτήριζα µεγάλη τύχη το γεγονός ότι ως ειδικευόµενος είχα την 
ευκαιρία να εργαστώ σε µια από τις πλέον πολυάσχολες 
Καρδιοχειρουργικές Κλινικές της χώρας… Με τον Καθηγητή, 
διενεργούσαµε περί τις εκατό επεµβάσεις µηνιαίως… Κολύµπησα σε 
βαθιά νερά… Σήµερα, οι νέοι ειδικευόµενοι δεν έχουν δυνατότητες 
να µάθουν όσα µάθαµε εµείς… Ήµασταν στο χειρουργείο από τις 
επτά το πρωί έως τη µια το βράδυ… Μαθαίναµε, θέλοντας και µη…»

«Αν άλλαζα κάτι στη µέχρι τώρα πορεία µου, αυτό θα ήταν η 
απόφαση να µην παραµείνω στην Ολλανδία… Είχα βρεθεί εκεί µετά 
το πέρας της ειδίκευσής µου και µετά από ένα ακόµη ταξίδι στη 
Νότια Αφρική, όπου βρέθηκα για δυο µήνες περίπου… Στην 
Ολλανδία, δούλεψα καλά… Δεν ισχύουν οι φήµες περί «ψυχρών» 
Βορειο-Ευρωπαίων… Θα είχα κάνει µια διαφορετική καριέρα, αν 
έµενα εκεί… Το ίδιο λεω στο γιο µου που είναι γιατρός… Αν θέλει να 
γίνει Καρδιοχειρουργός πρέπει να φύγει στο εξωτερικό… Και να 
µείνει εκεί…»

Βιογραφικό
Ιατρική Σχολή «Αριστοτέλειο» Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 
1975-1981
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
«ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 1985-1988
Fellowship Καρδιοχειρουργικής, Νοσοκοµεία Cape Town και 
Πραιτόρια, 1988-1989
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
«ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 1989-1991
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Euromedica - Κυανούς Σταυρός», 
Θεσσαλονίκη, 2002 - 2004
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο», 
Θεσσαλονίκη, 2004 - 2010
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Euromedica – Κυανούς Σταυρός», 
Θεσσαλονίκη, 2010 - σήµερα

Βουχάρας 

Χρήστος
Βουχάρας

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
Νοσηλευτήριο «Kυανούς Σταυρός» Θεσσαλονίκης

   «Από παιδί είχα εκφράσει την επιθυµία µου να γίνω γιατρός… Αυτή η 
αίσθηση προσφοράς που µε κατέκλυζε τότε, όταν σκεφτόµουν το επάγγελµα 
του γιατρού, έγινε ώθηση στο να µην αποκλίνω από εκείνη την αρχική 
παιδική απόφαση…»

   «Στο δεύτερο χρόνο της αγροτικής µου θητείας, εργαζόµουν ως Γενικός 
Χειρουργός στο Νοσοκοµείο της Άρτας… Ο Εισαγγελέας της πόλης µου 
ανέθεσε τότε χρέη Ιατροδικαστή, ενώ παράλληλα συνεργαζόµουν µε τη 
Νοµαρχία Άρτας για την πραγµατοποίηση σειράς επιµορφωτικών 
σεµιναρίων για γιατρούς και µαθητές, αλλά και µε οργανισµούς όπως η 
UNICEF και ο ΟΚΑΝΑ… Ήταν ένα σπουδαίο κεφάλαιο της ζωής µου…»
  
   «Επέλεξα την Καρδιοχειρουργική γιατί εµπεριέχει πράξη και όχι θεωρία… 
Θεωρώ πως είναι η πιο πλήρης και ολοκληρωµένη ειδικότητα, καθώς 
πρέπει να διαθέτεις γνώσεις πολλών επιµέρους ειδικοτήτων για να την 
κατέχεις και να είσαι αποτελεσµατικός… Δίπλα στους Καθηγητές Φώτη 
Παναγόπουλο και Παναγιώτη Σπανό, στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» έµαθα να 
είµαι καλός Χειρουργός, αλλά και σωστός γιατρός… Διότι ένας σωστός 
γιατρός, δένεται µε τον ασθενή του, δεν τον αντιµετωπίζει µόνο ως πελάτη 
ή ως επιστηµονικό «αντικείµενο»… Αυτή είναι η πεµπτουσία της δουλειάς 
µας…»

   «Αν µπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, θα άλλαζα ένα και µόνο 
πράγµα… Θα προσπαθούσα να περάσω περισσότερο χρόνο ώστε να 
µετεκπαιδευτώ… Τα χρόνια στη Γερµανία, υπήρξαν καταλυτικά… Μακάρι να 
είχα κάνει περισσότερα… Όµως τότε, βιαζόµασταν να τελειώσουµε και να 
αρχίσουµε να παράγουµε έργο… Αν ξεκινούσα σήµερα, η πορεία µου θα 
ήταν διαφορετική…»    

   «Όσο πιο χαµηλούς τόνους κρατά κανείς, τόσο πιο ήσυχος είναι µε τη 
συνείδησή του… Η ηγετική προσωπικότητα είναι απαραίτητη σε έναν 
Καρδιοχειρουργό, αλλά σε αυτή τη δουλειά, σηµασία έχουν και οι καλοί 
συνεργάτες… Το να δουλεύει κανείς σωστά, ξεκινά πρώτα από τον 
µικρόκοσµο της οµάδας και µετά επεκτείνεται σε όλα τα άλλα…»

   «Θυσίες δεν υπάρχουν στην Ιατρική… Αυτό που οι άλλοι αποκαλούν 
θυσίες, εγώ ονοµάζω ευσυνειδησία επαγγελµατική… Είναι η σπουδαιότερη 
συµβουλή που δίνω στα παιδιά µου…»

Χρήστος 

Βιογραφικό
Ιατρική Σχολή «Αριστοτέλειο» Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 1981-1987
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Ν. Κοζάνης, 1987-1989
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γ.Ν. «Γ. Γεννηµατάς», Θεσσαλονίκη, 1989-1990
Στρατιωτική θητεία, Έφεδρος Αξιωµατικός, 1991-1993
Υπηρεσία Υπαίθρου, Μελατά Άρτας και Γ.Ν. Άρτας, 1994-1995
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 1997-2001
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Herzzentrum Dresden», 
Δρέσδη, Γερµανία, 2001-2003
Συνεργάτης Νοσ. «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης», 2007-2011
Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 2011
Συνεργάτης Νοσ. «Euromedica – Κυανός Σταυρός», Θεσσαλονίκη, 2011-σήµερα

Απόστολος
Μπίσµπος

«Σήµερα οι νέοι ειδικευόµενοι 
δεν έχουν δυνατότητες να µάθουν όσα εµείς...»

Ο Α. Μπίσµπος
στα χρόνια 

της ειδίκευσής του 
στο «ΑΧΕΠΑ»

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη
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 «Η απόφασή µου να γίνω γιατρός συνδέεται µάλλον µε το 
χαρακτήρα της πρώτης νεότητάς µου, παρά µε κάποιο σπουδαίο 
γεγονός ή µε οικογενειακή παράδοση… Επειδή η ένταξη στο 
Πολυτεχνείο -που θεωρούνταν το σηµαντικότερο Πανεπιστηµιακό 
ίδρυµα της εποχής-, απαιτούσε εξετάσεις στα Μαθηµατικά, θέλησα 
να το αποφύγω, αποφεύγοντας παράλληλα και τα Μαθηµατικά… Η 
Ιατρική είχε µεν πολύ διάβασµα, αλλά και µαθήµατα που έβρισκα πιο 
ενδιαφέροντα… Έτσι βρέθηκα ως πρωτοετής φοιτητής στην Ιατρική 
Σχολή του «Α.Π.Θ.», να ξεκινώ την πορεία µου…»

«Ήµουν ανέκαθεν πρακτικός άνθρωπος… Κάθε βήµα που έκανα στη 
ζωή µου είχε αναλυθεί διεξοδικά και εµπεριστατωµένα… Η πρώτη 
µου σκέψη, καθώς έφτανε η στιγµή της ειδίκευσής, ήταν να επιλέξω 
ανάµεσα στη Χειρουργική ή την Ακτινολογία… Μάλλον κατά τύχη 
επέλεξα το πρώτο… Η Καρδιοχειρουργική βέβαια ήταν επιλογή 
συνειδητή και ώριµη… Ήµουν ακόµη ειδικευόµενος στη Γενική 
Χειρουργική, δίπλα στον Καθηγητή Όµηρο Αλετρά, όταν γνώρισα 
έναν Καρδιοχειρουργό από τη Νότια Αφρική… Εκείνη την εποχή ο 
Christian Barnard µεσουρανούσε και η πρώτη µεταµόσχευση 
καρδιάς µετατρέπονταν σε όνειρο κάθε Χειρουργού… Αυτό θα κάνω, 
είπα στον εαυτό µου… Και το έκανα…»
 �
«Όσο ακόµη ήµουν φοιτητής, πήγαινα τα καλοκαίρια στο «Κέντρο 
Νοσηµάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος», νυν Νοσοκοµείο 
«Γ. Παπανικολάου», και παρακολουθούσα τον αείµνηστο Αθανάσιο 
Οικονοµόπουλο να διενεργεί Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις… 
Επρόκειτο για έναν από τους σηµαντικότερους Χειρουργούς της 
εποχής του… Οι προσλαµβάνουσες εµπειρίες από εκείνα τα 
καλοκαίρια ήταν καθοριστικές για την στάση µου ως µελλοντικό 
Χειρουργό…»

«Η γνωριµία µου µε τον Καρδιοχειρουργό από τη Νότια Αφρική µε 
ώθησε να βρεθώ εκεί… Τελειώνοντας την ειδίκευση στη Γενική 
Χειρουργική, έκανα ένα Fellowship σε νοσοκοµεία του Cape Town 
και της Πραιτόρια, για ένα χρόνο περίπου… Ανεπανάληπτες 
εµπειρίες… Η Καρδιοχειρουργική έγινε κοµµάτι της ζωής µου… 
Δυστυχώς, λόγω των αναταραχών που ξεκίνησαν στη χώρα και υπό 
το φόβο µιας κοινωνικής έκρηξης, αναγκάστηκα να επιστρέψω…»    

«Η επιστροφή µου στην Ελλάδα συνδέθηκε µε την ένταξή µου στο 
Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», δίπλα στον Καθηγητή Παναγιώτη Σπανό… Θα 
χαρακτήριζα µεγάλη τύχη το γεγονός ότι ως ειδικευόµενος είχα την 
ευκαιρία να εργαστώ σε µια από τις πλέον πολυάσχολες 
Καρδιοχειρουργικές Κλινικές της χώρας… Με τον Καθηγητή, 
διενεργούσαµε περί τις εκατό επεµβάσεις µηνιαίως… Κολύµπησα σε 
βαθιά νερά… Σήµερα, οι νέοι ειδικευόµενοι δεν έχουν δυνατότητες 
να µάθουν όσα µάθαµε εµείς… Ήµασταν στο χειρουργείο από τις 
επτά το πρωί έως τη µια το βράδυ… Μαθαίναµε, θέλοντας και µη…»

«Αν άλλαζα κάτι στη µέχρι τώρα πορεία µου, αυτό θα ήταν η 
απόφαση να µην παραµείνω στην Ολλανδία… Είχα βρεθεί εκεί µετά 
το πέρας της ειδίκευσής µου και µετά από ένα ακόµη ταξίδι στη 
Νότια Αφρική, όπου βρέθηκα για δυο µήνες περίπου… Στην 
Ολλανδία, δούλεψα καλά… Δεν ισχύουν οι φήµες περί «ψυχρών» 
Βορειο-Ευρωπαίων… Θα είχα κάνει µια διαφορετική καριέρα, αν 
έµενα εκεί… Το ίδιο λεω στο γιο µου που είναι γιατρός… Αν θέλει να 
γίνει Καρδιοχειρουργός πρέπει να φύγει στο εξωτερικό… Και να 
µείνει εκεί…»

Βιογραφικό
Ιατρική Σχολή «Αριστοτέλειο» Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 
1975-1981
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
«ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 1985-1988
Fellowship Καρδιοχειρουργικής, Νοσοκοµεία Cape Town και 
Πραιτόρια, 1988-1989
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
«ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 1989-1991
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Euromedica - Κυανούς Σταυρός», 
Θεσσαλονίκη, 2002 - 2004
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο», 
Θεσσαλονίκη, 2004 - 2010
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Euromedica – Κυανούς Σταυρός», 
Θεσσαλονίκη, 2010 - σήµερα

Βουχάρας 

Χρήστος
Βουχάρας

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
Νοσηλευτήριο «Kυανούς Σταυρός» Θεσσαλονίκης

   «Από παιδί είχα εκφράσει την επιθυµία µου να γίνω γιατρός… Αυτή η 
αίσθηση προσφοράς που µε κατέκλυζε τότε, όταν σκεφτόµουν το επάγγελµα 
του γιατρού, έγινε ώθηση στο να µην αποκλίνω από εκείνη την αρχική 
παιδική απόφαση…»

   «Στο δεύτερο χρόνο της αγροτικής µου θητείας, εργαζόµουν ως Γενικός 
Χειρουργός στο Νοσοκοµείο της Άρτας… Ο Εισαγγελέας της πόλης µου 
ανέθεσε τότε χρέη Ιατροδικαστή, ενώ παράλληλα συνεργαζόµουν µε τη 
Νοµαρχία Άρτας για την πραγµατοποίηση σειράς επιµορφωτικών 
σεµιναρίων για γιατρούς και µαθητές, αλλά και µε οργανισµούς όπως η 
UNICEF και ο ΟΚΑΝΑ… Ήταν ένα σπουδαίο κεφάλαιο της ζωής µου…»
  
   «Επέλεξα την Καρδιοχειρουργική γιατί εµπεριέχει πράξη και όχι θεωρία… 
Θεωρώ πως είναι η πιο πλήρης και ολοκληρωµένη ειδικότητα, καθώς 
πρέπει να διαθέτεις γνώσεις πολλών επιµέρους ειδικοτήτων για να την 
κατέχεις και να είσαι αποτελεσµατικός… Δίπλα στους Καθηγητές Φώτη 
Παναγόπουλο και Παναγιώτη Σπανό, στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» έµαθα να 
είµαι καλός Χειρουργός, αλλά και σωστός γιατρός… Διότι ένας σωστός 
γιατρός, δένεται µε τον ασθενή του, δεν τον αντιµετωπίζει µόνο ως πελάτη 
ή ως επιστηµονικό «αντικείµενο»… Αυτή είναι η πεµπτουσία της δουλειάς 
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Θεσσαλονίκης

   «Ίσως η καταγωγή ενός ανθρώπου να µην διαδραµατίζει 
σηµαίνοντα ρόλο στην προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξή του –ίσως 
πάλι, να ισχύει το αντίθετο… Αν κρίνω από τον εαυτό µου, το 
γεγονός ότι γεννήθηκα και µεγάλωσα σε µια φτωχή και αγροτική 
περιοχή της Ελλάδας, από ανθρώπους που µοχθούσαν καθηµερινά 
για την επιβίωση της οικογένειάς τους, αλλά και οι 
προσλαµβάνουσες που είχα από τον περίγυρο, αδιαµφισβήτητα 
καθόρισαν τη ζωή µου και αυτό που τελικά επέλεξα να γίνω… 
Θέλησα να ξεφύγω από αυτή τη δύσκολη καθηµερινότητα, 
ασκώντας παράλληλα ένα επάγγελµα που κέντρο του θα είχε την 
προσφορά προς το συνάνθρωπο… Μη καταφέρνοντας να εισαχθώ 
σε κάποια από τις Ιατρικές Σχολές της χώρας, έφυγα για το 
εξωτερικό, όπου φοίτησα στο Πανεπιστήµιο της Βάρνας, στη 
Βουλγαρία…» 

� � � �
   «Η απόφαση για ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική ήταν 
ακλόνητη… Σε αυτό που έπρεπε να καταλήξω, ήταν το µέρος όπου 
θα ειδικευόµουν –στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό… Θεώρησα πως θα 
ήταν καλύτερο να βρεθώ στη Γερµανία, καθώς η τεχνογνωσία και η 
εµπειρία ήταν σαφώς σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση µε τη χώρα 
µας, όπου η Καρδιοχειρουργική βρίσκονταν ακόµη σε στάδιο 
ωρίµανσης… Μετά από ένα έτος εκµάθησης της Γερµανικής 
γλώσσας, εντάχθηκα ως ειδικευόµενος στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο «Klinikum Grosshadern» του Μονάχου, υπό τη 
Διεύθυνση του Καθηγητή Werner Klinner αρχικά, και του Bruno 
Reichardt µετέπειτα… Ακολούθησε ένα εξάµηνο Fellowship στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Salzburg της Αυστρίας, για να 
ολοκληρώσω την ειδίκευσή µου στο Νοσοκοµείο «Klinikum 
Bogenhausen», υπό τον Bernhard Michael Kemkes, ιδρυτή της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, µε τον οποίο συνεργάστηκα µετέπειτα, 
κατέχοντας θέση Επιµελητή, πέραν της δεκαετίας…»

   «Στην Ελλάδα επέστρεψα για να εκπληρώσω εκείνη την πρώτη 
υπόσχεση που έδωσα στον εαυτό µου –να γίνω γιατρός για να 
προσφέρω στους δικούς µου ανθρώπους, στους Έλληνες του 
µόχθου, της διπλανής πόρτας… Σε πρώτο στάδιο, συνεργάστηκα µε 
τον Κωνσταντίνο Μακρυγιαννάκη και τον Γεώργιο Τσώνη, στο 
Νοσηλευτήριο «Κυανούς Σταυρός» της Θεσσαλονίκης, ενώ αργότερα 
και µέχρι σήµερα βρίσκοµαι στο Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς», ως 
ανεξάρτητος Καρδιοχειρουργός, συνεργαζόµενος παράλληλα µε τον 
Ολαλέρε Σόλα...»

�
   «Τα χρόνια που υπηρέτησα στη Γερµανία, µε δίδαξαν πως οι 
σπουδαίοτερες αρετές σε έναν Καρδιοχειρουργό είναι η υποµονή 
και η επιµονή… Αυτό που ακράδαντα πιστεύω πια είναι πως ένας 
καλός Χειρουργός είναι εκείνος, που όταν αναλαµβάνει την ευθύνη 
ενός ασθενή, είναι σίγουρος ότι µπορεί να του διασφαλίσει µια 
επιτυχή έκβαση και µια καλύτερη ποιότητα ζωής µετέπειτα… Στη 
δουλειά µας, οι ηρωϊσµοί και οι εγωϊσµοί είναι περιττοί, αλλά 
δυστυχώς απαντούνται καθηµερινά στην άσκηση της ειδικότητάς 
µας… Ίσως αυτός είναι και ο καίριος λόγος που η Ελληνική 
Καρδιοχειρουργική δεν προόδευσε όσο θα έπρεπε –κι έχει κάθε 
δυνατότητα να προοδεύσει περαιτέρω… Προσωπικά, νιώθω καλά µε 
τον εαυτό µου, στο ίδρυµα που βρίσκοµαι και µε τους ανθρώπους 
που συνεργάζοµαι, διότι κι εκείνοι συµµερίζονται τις ίδιες 
απόψεις…»    

   «Υπήρξα ανέκαθεν φιλόδοξος και αφιερωµένος στην επιστήµη 
µου… Ίσως αυτός είναι και ο βασικός λόγος που δεν προχώρησα 
στη δηµιουργία οικογένειας –αν και παντρεύτηκα στη Γερµανία, ο 
γάµος µου δεν προχώρησε και δεν απέκτησα παιδιά… Ίσως τελικά, η 
ζωή µας να είναι προδιαγεγραµµένη, ίσως να νοµίζουµε ότι 
αποφασίζουµε για το µέλλον µας, αλλά τελικά η απόφαση να είναι 
ήδη ειληµµένη… Όποια κι αν είναι η αλήθεια, όταν την αναζητώ, 
φροντίζω να βρίσκοµαι πάντα κοντά στη φύση -εκεί, σε περιπάτους 
διαρκείας, έµαθα να επαναπροσδιορίζω και να ξανασυναντώ τον 
εαυτό µου…» 

Τόπος γέννησης, Βέροια, Ηµαθία, 17 Ιανουαρίου 1962 
Ιατρική Σχολή, Medical University of Varna, Βουλγαρία, 1980 – 1986
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Klinikum Grosshadern», 
Μόναχο, 1987 - 1991
Fellowship στην Καρδιοχειρουργική, Πανεπι Νοσ. Salzburg, Αυστρία, 1991
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσ. «Klinikum Bogenhausen», 
Μόναχο, 1992 - 1997
Επιµελητής, Νοσ. «Klinikum Bogenhausen», Μόναχο, 1997 - 2008
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Κυανούς Σταυρός», 2009 – 2013
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσ. «Άγιος Λουκάς», 2013 – σήµερα Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη
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Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Κυανούς Σταυρός» Θεσσαλονίκης

   «Ήµουν µαθητής του Λυκείου, όταν ο πατέρας µου χάθηκε από 
καρδιολογικά αίτια… Δεν ξέρω αν το γεγονός αυτό επηρέασε την 
απόφασή µου να γίνω Καρδιοχειρουργός… Ένα µεγάλο ευχαριστώ 
βέβαια, οφείλω στη µητέρα µου, η οποία αν και µια απλή χωρική, 
στήριξε κάθε µου προσπάθεια… Όµως, στην πορεία µου στην 
Ιατρική επιστήµη, υπήρξα γενικότερα µόνος… Και αυτό µε κάνει 
περισσότερο περήφανο για την επιτυχία µου…»

   «Η Ιατρική δεν θα υπήρχε, αν δεν υπήρχε η Χειρουργική… 
Προαπαιτούνται πολύ σηµαντικές γνώσεις ανατοµίας και 
φυσιολογίας αυτού του θαυµάσιου µηχανισµού που λέγεται 
ανθρώπινος οργανισµός για να µπορείς να είσαι καλός 
Χειρουργός… Η Καρδιοχειρουργική δε είναι η κορυφή της 
Χειρουργικής… Αν κάνεις σωστά τη δουλειά σου, το αποτέλεσµα 
είναι θεαµατικό… Αν πάλι όχι, τραγικό… Ο άνθρωπος, βέβαια, που 
µε ενέπνευσε στο να γίνω Καρδιοχειρουργός δεν είναι άλλος από 
τον Παναγιώτη Σπύρου…»
  
   «Θα µπορούσα να µιλώ ακατάπαυστα για τον Παναγιώτη 
Σπύρου… Ήταν ένας σηµαντικός γιατρός, µε την ευρεία έννοια του 
όρου, ένας γιατρός µε σφαιρικές απόψεις για την επιστήµη… 
Υπήρξε, όµως, και ένας βαθύτατος στοχαστής, ένας άνθρωπος που 
µοιράζονταν τις αγωνίες του ασθενή…»

Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ρώµης, Ιταλία, 1981-1984
Ιατρική Σχολή «Αριστοτέλειο» Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 
1984-1989
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοσοκοµείο 
«Άγιος Δηµήτριος», Θεσσαλονίκη, 1991-1993
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο 
«Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 1994-1997
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Νοσοκοµείο 
«Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 1997-1999
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης», 
1999-2000
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 
2000-2002 
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο», 
Θεσσαλονίκη, 2002-2007
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Euromedica – Κυανούς Σταυρός», 
Θεσσαλονίκη, 2007-σήµερα

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
«Κυανούς Σταυρός» Θεσσαλονίκης

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
«Κυανούς Σταυρός» Θεσσαλονίκης

Βιογραφικό

Βιογραφικό

   «Γεννήθηκα, µεγάλωσα, σπούδασα και παραµένω στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, την οποία αγαπώ… Η Ιατρική υπήρξε για εµένα στόχευση 
από τα πρώτα µαθησιακά µου χρόνια… Επέλεξα την Καρδιοχειρουργική 
γιατί ανέκαθεν µου άρεσαν τα ουσιαστικά πράγµατα… Η Καρδιοχειρουργική 
έχει ουσία και η άσκησή της δίνει απτά αποτελέσµατα… Σηµαντικό ρόλο, 
βέβαια, στην απόφασή µου αυτή, έπαιξε και η γνωριµία µε τον Καθηγητή 
Παναγιώτη Σπανό, όταν ήµουν ακόµη φοιτητής… Η πληθωρικότητα του 
χαρακτήρα του και η δυναµικότητά του αποτέλεσαν για µένα έµπνευση…»

   «Φιλοδοξία µου είναι να κάνω καλά τη δουλειά µου… Να µην κοροϊδεύω 
τους ασθενείς µου, να έχω καλά αποτελέσµατα… Θέλω να καταφέρω να 
φτάσω στο τέλος της καριέρας µου, χωρίς να αντιµετωπίσω παράπονα ούτε 
από την οικογένειά µου, ούτε από τον εαυτό µου, αλλά κυρίως ούτε από 
τους ασθενείς µου…»
 
   «Ο καλός Χειρουργός πρέπει να αγαπά πολύ τη δουλειά του… Να είναι η 
επιλογή του συνειδητή, κι ας γνωρίζει τις δυσκολίες που θα κληθεί να 
αντιµετωπίσει στην πορεία της καριέρας του… Είχα την τύχη, από τα χρόνια 
της ειδίκευσης στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» και µετέπειτα στη συνεργασία 
µου, αρχικά µε τον Βασίλειο Γουλιέλµο και µετέπειτα µε τον Καθηγητή 
Παναγιώτη Σπανό, να είµαι δίπλα σε ανθρώπους που σέβονται και αγαπούν 
αυτό που κάνουν… Να σέβονται, όπως κι εγώ, τους ασθενείς και να τους 
υπηρετούν…»

   «Γνώρισα τη σύζυγό µου, όταν ήµουν ακόµη τριτοετής φοιτητής… Με 
παρότρυνε να γίνω Λοιµωξιολόγος… Αν και την παράκουσα, από τότε µέχρι 
και σήµερα, η στήριξή της είναι το σπουδαιότερο εφόδιο που έχω… Έχουµε 
αποκτήσει µαζί έξι παιδιά… Το µεγαλύτερο 17 ετών και το µικρότερο, µόλις 
οκτώ µηνών… Ο µεγάλος µου γιος έχει δηλώσει ήδη την πρόθεσή του να 
γίνει γιατρός… Είµαι περήφανος για την απόφασή του…»    

   «Το τέλειον, εχθρός του καλού… Με αυτή την πεποίθηση πορεύοµαι στην 
Καρδιοχειρουργική… Όπως επίσης και µε την πεποίθηση ότι ένας 
Καρδιοχειρουργός πρέπει να κατέχει όσο το δυνατό περισσότερες τεχνικές, 
ώστε να µπορεί να εφαρµόζει την κατάλληλη στον ασθενή, εγγυώντας του 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα…»

Ιατρική Σχολή «Αριστοτέλειο» Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 
1989-1995
Στρατιωτική θητεία, 1995-1996
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 
Θεσσαλονίκη 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 
Θεσσαλονίκη
Συνεργασία Νοσηλευτηρίου «Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης», 
Οµάδα Βασίλειου Γουλιέλµου, 2003-2009
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Euromedica – Κυανός Σταυρός», 
Θεσσαλονίκη, Οµάδα Καθηγητή Παναγιώτη Σπανού, 2009-σήµερα 

   «Από τα πρώτα χρόνια των σπουδών µου, η καρδιά µε συνάρπαζε… Την 
εποχή που έπρεπε να αποφασίσω την ειδικότητα που θα ακολουθήσω, 
είχαν κάνει την εµφάνισή τους νέες τεχνικές στη χειρουργική καρδιάς, όπως 
η τεχνική της πάλλουσας καρδιάς και τα αρτηριακά µοσχεύµατα... Επρόκειτο 
για µια φάση εξέλιξης, η οποία µε ενδιέφερε πολύ, ενώ παράλληλα έδινε 
τροφή για σκέψη και περαιτέρω δυνατότητες… Η Καρδιοχειρουργική ήταν 
ακριβώς αυτό που ήθελα να κάνω στη ζωή µου…»

   «Τα χρόνια δίπλα στον Παναγιώτη Σπύρου και µετέπειτα στον Ιωάννη 
Φεσατίδη, στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» καθόρισαν τη µελλοντική 
µου στάση ως Καρδιοχειρουργό… Οι συνθήκες, όµως, στα δηµόσια 
νοσοκοµεία ήταν αποτρεπτικές, ώστε να πειστώ να εργαστώ µελλοντικά σε 
ένα ανάλογο ίδρυµα… Άλλωστε, και οι πιθανότητες ανάληψης κάποιας 
θέσης ήταν χαµηλές…»
  
   «Δεν µετάνιωσα ποτέ για την επιλογή µου να εργαστώ στον ιδιωτικό 
τοµέα… Παρόλα αυτά, θα προτιµούσα να είχα κάνει, αν όχι όλη, µέρος της 
ειδικότητάς του στο εξωτερικό… Όταν τελείωσα την ειδίκευσή µου, κατόπιν 
εξετάσεων, το πτυχίο µου αναγνωρίστηκε από το U.S.M.L.E. των Η.Π.Α., 
όµως δεν έδωσα συνέχεια σε αυτό… Αν είχα φύγει στο εξωτερικό πιο 
νωρίς, ίσως οι προοπτικές να ήταν καλύτερες…»

   «Με ενδιαφέρει να επικρατεί ηρεµία στο χώρο της εργασίας µου… Και ως 
συνεργάτης του Βασίλειου Γουλιέλµου, αλλά και σήµερα, ως ανεξάρτητος 
Χειρουργός, αποφεύγω τις εντάσεις… Θεωρώ πως όταν ένας Χειρουργός 
φωνάζει ή προκαλεί ένταση µέσα στο χώρο που χειρουργεί, είναι γιατί ο 
ίδιος βρίσκεται σε κατάσταση στρες… Ή ακόµη χειρότερα, δεν ξέρει καλά τη 
δουλειά του… Οι φωνές απορυθµίζουν τους ανθρώπους που συµµετέχουν 
σε µια επέµβαση, εις βάρος ενδεχοµένως του ίδιου του ασθενή… Ο χώρος 
του χειρουργείου είναι για µένα ιερός…»    

   «Η ύπαρξη µιας υγιούς οικογένειας είναι δώρο στη ζωή ενός 
Καρδιοχειρουργού… Η σύζυγός µου, Οδοντίατρος, σε βάρος της δικής της 
καριέρας, στηρίζει κάθε µου απόφαση και βήµα… Η συµβολή της ήταν και 
παραµένει, όλα αυτά τα χρόνια, καθοριστική… Ελπίζω στο µέλλον, να 
έχουµε περισσότερο χρόνο να απολαµβάνουµε την ιστιοπλοΐα, που τόσο 
µας ηρεµεί…»

Βιογραφικό
Ιατρική Σχολή «Αριστοτέλειο» Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 
1986 - 1992
Στρατιωτική θητεία, Έβρος, 1992 - 1994
Υπηρεσία Υπαίθρου, Ηράκλεια Σερρών, 1995 - 1996
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 
Θεσσαλονίκη, 1996 - 1999
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», 
Θεσσαλονίκη, 1999 - 2003 
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης», 
Οµάδα Βασίλειου Γουλιέλµου, 2003-2009
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Euromedica – Κυανός Σταυρός», 
Θεσσαλονίκη, 2010 - σήµερα 

   «Εκτός από τον Παναγιώτη Σπύρου, είχα την τύχη να συνεργαστώ 
µε εξίσου καλούς Χειρουργούς… Τον Γεώργιο Χατζηκώστα, τον 
Βασίλειο Χαλβατζούλη, τον Δηµήτρη Φιλίππου… Μα αυτό που 
θεωρώ µεγαλύτερη τύχη, είναι η γνωριµία και συνεργασία µου µε 
τον Antonio Calafiore, έναν πρωτοπόρο Καρδιοχειρουργό όσον 
αφορά στην ολική αρτηριακή επαναιµάτωση, τη Χειρουργική βαλβί-
δων, και σε τόσα άλλα… Βρέθηκα µαζί του για ένα διάστηµα το 
2007 και διδάχθηκα σε εντατικό πλαίσιο, µοντέρνα 
Καρδιοχειρουργική…»    

   «Φιλοδοξία του κάθε ανθρώπου είναι να κάνει το καλύτερο 
δυνατό στη δουλειά του… Την ίδια πεποίθηση διατηρώ κι εγώ… 
Κάνω ό,τι καλύτερο µπορώ για να έχω ένα σωστό αποτέλεσµα… Θα 
δανειστώ µια φράση του αείµνηστου Παναγιώτη Σπύρου… Έλεγε 
πως ο καλός Χειρουργός οφείλει να σκέφτεται περισσότερες από 
µια λύσεις και να προχωρά κάθε σκέψη πέρα από το τετριµµένο, 
διότι αλλιώς δεν µπορεί να εξελιχθεί… Αυτή η συµβουλή στοιχειώνει 
την καριέρα µου… Από την εµπειρία µου πια, θα προσθέσω πως 
ένας καλός Καρδιοχειρουργός θα πρέπει να είναι αρκετά εγωιστής, 
επίµονος, εργατικός και διαβασµένος… Διαφορετικά, δεν υπάρχει 
ελπίδα να σταθεί…»

   «Ο ένας µου γιος θέλει να γίνει γιατρός… Η σύζυγός µου, συνά-
δελφος Εντατικολόγος, κι εγώ προσπαθούµε να του επισηµάνουµε 
πως η Ιατρική πραγµατικότητα είναι δύσκολη… Η Ιατρική απαιτεί να 
της αφιερωθείς και να την αγαπήσεις… Ο µικρότερος γιος έχει 
εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την Αρχιτεκτονική… Θα βρουν το 
δρόµο τους… Μέχρι τότε, εγώ θα ασχολούµαι µε την επιστηµονική 
έρευνα, ως συνεργάτης της έδρας Ανατοµίας στο «Α.Π.Θ.» και µε τη 
ζωγραφική… Είναι η ψυχανάλυσή µου…»
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Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, «Κυανούς Σταυρός» Θεσσαλονίκης

   «Ήµουν µαθητής του Λυκείου, όταν ο πατέρας µου χάθηκε από 
καρδιολογικά αίτια… Δεν ξέρω αν το γεγονός αυτό επηρέασε την 
απόφασή µου να γίνω Καρδιοχειρουργός… Ένα µεγάλο ευχαριστώ 
βέβαια, οφείλω στη µητέρα µου, η οποία αν και µια απλή χωρική, 
στήριξε κάθε µου προσπάθεια… Όµως, στην πορεία µου στην 
Ιατρική επιστήµη, υπήρξα γενικότερα µόνος… Και αυτό µε κάνει 
περισσότερο περήφανο για την επιτυχία µου…»

   «Η Ιατρική δεν θα υπήρχε, αν δεν υπήρχε η Χειρουργική… 
Προαπαιτούνται πολύ σηµαντικές γνώσεις ανατοµίας και 
φυσιολογίας αυτού του θαυµάσιου µηχανισµού που λέγεται 
ανθρώπινος οργανισµός για να µπορείς να είσαι καλός 
Χειρουργός… Η Καρδιοχειρουργική δε είναι η κορυφή της 
Χειρουργικής… Αν κάνεις σωστά τη δουλειά σου, το αποτέλεσµα 
είναι θεαµατικό… Αν πάλι όχι, τραγικό… Ο άνθρωπος, βέβαια, που 
µε ενέπνευσε στο να γίνω Καρδιοχειρουργός δεν είναι άλλος από 
τον Παναγιώτη Σπύρου…»
  
   «Θα µπορούσα να µιλώ ακατάπαυστα για τον Παναγιώτη 
Σπύρου… Ήταν ένας σηµαντικός γιατρός, µε την ευρεία έννοια του 
όρου, ένας γιατρός µε σφαιρικές απόψεις για την επιστήµη… 
Υπήρξε, όµως, και ένας βαθύτατος στοχαστής, ένας άνθρωπος που 
µοιράζονταν τις αγωνίες του ασθενή…»

Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ρώµης, Ιταλία, 1981-1984
Ιατρική Σχολή «Αριστοτέλειο» Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 
1984-1989
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοσοκοµείο 
«Άγιος Δηµήτριος», Θεσσαλονίκη, 1991-1993
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο 
«Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 1994-1997
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Νοσοκοµείο 
«Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 1997-1999
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης», 
1999-2000
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 
2000-2002 
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο», 
Θεσσαλονίκη, 2002-2007
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Euromedica – Κυανούς Σταυρός», 
Θεσσαλονίκη, 2007-σήµερα

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
«Κυανούς Σταυρός» Θεσσαλονίκης

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός,
«Κυανούς Σταυρός» Θεσσαλονίκης

Βιογραφικό

Βιογραφικό

   «Γεννήθηκα, µεγάλωσα, σπούδασα και παραµένω στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, την οποία αγαπώ… Η Ιατρική υπήρξε για εµένα στόχευση 
από τα πρώτα µαθησιακά µου χρόνια… Επέλεξα την Καρδιοχειρουργική 
γιατί ανέκαθεν µου άρεσαν τα ουσιαστικά πράγµατα… Η Καρδιοχειρουργική 
έχει ουσία και η άσκησή της δίνει απτά αποτελέσµατα… Σηµαντικό ρόλο, 
βέβαια, στην απόφασή µου αυτή, έπαιξε και η γνωριµία µε τον Καθηγητή 
Παναγιώτη Σπανό, όταν ήµουν ακόµη φοιτητής… Η πληθωρικότητα του 
χαρακτήρα του και η δυναµικότητά του αποτέλεσαν για µένα έµπνευση…»

   «Φιλοδοξία µου είναι να κάνω καλά τη δουλειά µου… Να µην κοροϊδεύω 
τους ασθενείς µου, να έχω καλά αποτελέσµατα… Θέλω να καταφέρω να 
φτάσω στο τέλος της καριέρας µου, χωρίς να αντιµετωπίσω παράπονα ούτε 
από την οικογένειά µου, ούτε από τον εαυτό µου, αλλά κυρίως ούτε από 
τους ασθενείς µου…»
 
   «Ο καλός Χειρουργός πρέπει να αγαπά πολύ τη δουλειά του… Να είναι η 
επιλογή του συνειδητή, κι ας γνωρίζει τις δυσκολίες που θα κληθεί να 
αντιµετωπίσει στην πορεία της καριέρας του… Είχα την τύχη, από τα χρόνια 
της ειδίκευσης στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» και µετέπειτα στη συνεργασία 
µου, αρχικά µε τον Βασίλειο Γουλιέλµο και µετέπειτα µε τον Καθηγητή 
Παναγιώτη Σπανό, να είµαι δίπλα σε ανθρώπους που σέβονται και αγαπούν 
αυτό που κάνουν… Να σέβονται, όπως κι εγώ, τους ασθενείς και να τους 
υπηρετούν…»

   «Γνώρισα τη σύζυγό µου, όταν ήµουν ακόµη τριτοετής φοιτητής… Με 
παρότρυνε να γίνω Λοιµωξιολόγος… Αν και την παράκουσα, από τότε µέχρι 
και σήµερα, η στήριξή της είναι το σπουδαιότερο εφόδιο που έχω… Έχουµε 
αποκτήσει µαζί έξι παιδιά… Το µεγαλύτερο 17 ετών και το µικρότερο, µόλις 
οκτώ µηνών… Ο µεγάλος µου γιος έχει δηλώσει ήδη την πρόθεσή του να 
γίνει γιατρός… Είµαι περήφανος για την απόφασή του…»    

   «Το τέλειον, εχθρός του καλού… Με αυτή την πεποίθηση πορεύοµαι στην 
Καρδιοχειρουργική… Όπως επίσης και µε την πεποίθηση ότι ένας 
Καρδιοχειρουργός πρέπει να κατέχει όσο το δυνατό περισσότερες τεχνικές, 
ώστε να µπορεί να εφαρµόζει την κατάλληλη στον ασθενή, εγγυώντας του 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα…»

Ιατρική Σχολή «Αριστοτέλειο» Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 
1989-1995
Στρατιωτική θητεία, 1995-1996
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
Ειδίκευση στη Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 
Θεσσαλονίκη 
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 
Θεσσαλονίκη
Συνεργασία Νοσηλευτηρίου «Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης», 
Οµάδα Βασίλειου Γουλιέλµου, 2003-2009
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Euromedica – Κυανός Σταυρός», 
Θεσσαλονίκη, Οµάδα Καθηγητή Παναγιώτη Σπανού, 2009-σήµερα 

   «Από τα πρώτα χρόνια των σπουδών µου, η καρδιά µε συνάρπαζε… Την 
εποχή που έπρεπε να αποφασίσω την ειδικότητα που θα ακολουθήσω, 
είχαν κάνει την εµφάνισή τους νέες τεχνικές στη χειρουργική καρδιάς, όπως 
η τεχνική της πάλλουσας καρδιάς και τα αρτηριακά µοσχεύµατα... Επρόκειτο 
για µια φάση εξέλιξης, η οποία µε ενδιέφερε πολύ, ενώ παράλληλα έδινε 
τροφή για σκέψη και περαιτέρω δυνατότητες… Η Καρδιοχειρουργική ήταν 
ακριβώς αυτό που ήθελα να κάνω στη ζωή µου…»

   «Τα χρόνια δίπλα στον Παναγιώτη Σπύρου και µετέπειτα στον Ιωάννη 
Φεσατίδη, στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» καθόρισαν τη µελλοντική 
µου στάση ως Καρδιοχειρουργό… Οι συνθήκες, όµως, στα δηµόσια 
νοσοκοµεία ήταν αποτρεπτικές, ώστε να πειστώ να εργαστώ µελλοντικά σε 
ένα ανάλογο ίδρυµα… Άλλωστε, και οι πιθανότητες ανάληψης κάποιας 
θέσης ήταν χαµηλές…»
  
   «Δεν µετάνιωσα ποτέ για την επιλογή µου να εργαστώ στον ιδιωτικό 
τοµέα… Παρόλα αυτά, θα προτιµούσα να είχα κάνει, αν όχι όλη, µέρος της 
ειδικότητάς του στο εξωτερικό… Όταν τελείωσα την ειδίκευσή µου, κατόπιν 
εξετάσεων, το πτυχίο µου αναγνωρίστηκε από το U.S.M.L.E. των Η.Π.Α., 
όµως δεν έδωσα συνέχεια σε αυτό… Αν είχα φύγει στο εξωτερικό πιο 
νωρίς, ίσως οι προοπτικές να ήταν καλύτερες…»

   «Με ενδιαφέρει να επικρατεί ηρεµία στο χώρο της εργασίας µου… Και ως 
συνεργάτης του Βασίλειου Γουλιέλµου, αλλά και σήµερα, ως ανεξάρτητος 
Χειρουργός, αποφεύγω τις εντάσεις… Θεωρώ πως όταν ένας Χειρουργός 
φωνάζει ή προκαλεί ένταση µέσα στο χώρο που χειρουργεί, είναι γιατί ο 
ίδιος βρίσκεται σε κατάσταση στρες… Ή ακόµη χειρότερα, δεν ξέρει καλά τη 
δουλειά του… Οι φωνές απορυθµίζουν τους ανθρώπους που συµµετέχουν 
σε µια επέµβαση, εις βάρος ενδεχοµένως του ίδιου του ασθενή… Ο χώρος 
του χειρουργείου είναι για µένα ιερός…»    

   «Η ύπαρξη µιας υγιούς οικογένειας είναι δώρο στη ζωή ενός 
Καρδιοχειρουργού… Η σύζυγός µου, Οδοντίατρος, σε βάρος της δικής της 
καριέρας, στηρίζει κάθε µου απόφαση και βήµα… Η συµβολή της ήταν και 
παραµένει, όλα αυτά τα χρόνια, καθοριστική… Ελπίζω στο µέλλον, να 
έχουµε περισσότερο χρόνο να απολαµβάνουµε την ιστιοπλοΐα, που τόσο 
µας ηρεµεί…»

Βιογραφικό
Ιατρική Σχολή «Αριστοτέλειο» Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 
1986 - 1992
Στρατιωτική θητεία, Έβρος, 1992 - 1994
Υπηρεσία Υπαίθρου, Ηράκλεια Σερρών, 1995 - 1996
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 
Θεσσαλονίκη, 1996 - 1999
Ειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», 
Θεσσαλονίκη, 1999 - 2003 
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης», 
Οµάδα Βασίλειου Γουλιέλµου, 2003-2009
Συνεργάτης Νοσηλευτηρίου «Euromedica – Κυανός Σταυρός», 
Θεσσαλονίκη, 2010 - σήµερα 

   «Εκτός από τον Παναγιώτη Σπύρου, είχα την τύχη να συνεργαστώ 
µε εξίσου καλούς Χειρουργούς… Τον Γεώργιο Χατζηκώστα, τον 
Βασίλειο Χαλβατζούλη, τον Δηµήτρη Φιλίππου… Μα αυτό που 
θεωρώ µεγαλύτερη τύχη, είναι η γνωριµία και συνεργασία µου µε 
τον Antonio Calafiore, έναν πρωτοπόρο Καρδιοχειρουργό όσον 
αφορά στην ολική αρτηριακή επαναιµάτωση, τη Χειρουργική βαλβί-
δων, και σε τόσα άλλα… Βρέθηκα µαζί του για ένα διάστηµα το 
2007 και διδάχθηκα σε εντατικό πλαίσιο, µοντέρνα 
Καρδιοχειρουργική…»    

   «Φιλοδοξία του κάθε ανθρώπου είναι να κάνει το καλύτερο 
δυνατό στη δουλειά του… Την ίδια πεποίθηση διατηρώ κι εγώ… 
Κάνω ό,τι καλύτερο µπορώ για να έχω ένα σωστό αποτέλεσµα… Θα 
δανειστώ µια φράση του αείµνηστου Παναγιώτη Σπύρου… Έλεγε 
πως ο καλός Χειρουργός οφείλει να σκέφτεται περισσότερες από 
µια λύσεις και να προχωρά κάθε σκέψη πέρα από το τετριµµένο, 
διότι αλλιώς δεν µπορεί να εξελιχθεί… Αυτή η συµβουλή στοιχειώνει 
την καριέρα µου… Από την εµπειρία µου πια, θα προσθέσω πως 
ένας καλός Καρδιοχειρουργός θα πρέπει να είναι αρκετά εγωιστής, 
επίµονος, εργατικός και διαβασµένος… Διαφορετικά, δεν υπάρχει 
ελπίδα να σταθεί…»

   «Ο ένας µου γιος θέλει να γίνει γιατρός… Η σύζυγός µου, συνά-
δελφος Εντατικολόγος, κι εγώ προσπαθούµε να του επισηµάνουµε 
πως η Ιατρική πραγµατικότητα είναι δύσκολη… Η Ιατρική απαιτεί να 
της αφιερωθείς και να την αγαπήσεις… Ο µικρότερος γιος έχει 
εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την Αρχιτεκτονική… Θα βρουν το 
δρόµο τους… Μέχρι τότε, εγώ θα ασχολούµαι µε την επιστηµονική 
έρευνα, ως συνεργάτης της έδρας Ανατοµίας στο «Α.Π.Θ.» και µε τη 
ζωγραφική… Είναι η ψυχανάλυσή µου…»
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Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο 
«Creta Interclinic» Ηρακλείου Κρήτης

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Το Νοσηλευτήριο «Creta Interclinic» Ηρακλείου Κρήτης
2003: ETOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Θεοχάρης 
Ξενικάκης

Βιογραφικό

889

Διευθυντής ΚΡΧ Κλινικής, Νοσηλευτήριο «Creta Interclinic», Ηράκλειο Κρήτης (2008 - σήµερα)

Τόπος γέννησης, Ηράκλειο, Κρήτη, 14 Νοεµβρίου 1968
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο, 1987 - 1993
Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Νοσοκοµείο «Βενιζέλειο», Ηράκλειο, 1993 - 1996
Στρατιωτική θητεία, 1997- 1999
Ειδίκευση στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», 1999 - 2004
Μετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική, Νοσοκοµείο «Royal Brompton», 2004 - 2005
Επιµελητής Β', Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου, 2005 - 2008
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», 2008
Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός, Νοσηλευτήριο «InterClinic», Ηράκλειο, 2008 - σήµερα

  Η Creta Interclinic αποτελεί ένα Διαγνωστικό-Θεραπευτικό και Χειρουργικό 
Κέντρο που στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτίριο στο κέντρο της πόλης του 
Ηρακλείου. Λειτουργεί από το 2002 και ήρθε να καλύψει ανάγκες της κρητικής 
κοινωνίας στον τοµέα της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ιατρικής φροντίδας 
στον ιδιωτικό τοµέα. Για την δηµιουργία των κλινικών, των τµηµάτων και των 
εργαστηρίων συνεργάστηκαν επιστήµονες των περισσοτέρων ειδικοτήτων. Σε 
δευτεροβάθµιο επίπεδο περίθαλψης λειτούργησε Αγγειοχειρουργική, 
Νευροχειρουργική και Καρδιοχειρουργική κλινική, τµήµα ενδοσκοπήσεων και τµήµα 
αρθροπλαστικών επεµβάσεων.                       
    
   Ιδρυτής της Καρδιοχειρουργικής κλινικής της Ιnterclinic υπήρξε ο Καθ. Ιωάννης 
Χάσουλας, που από το 2003 είχε εγκατασταθεί στην Κρήτη για την οργάνωση της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Κρήτης. Με την 
εµπειρία που διέθετε από την οργάνωση άλλων καρδιοχειρουργικών κέντρων από 
µηδενική βάση, όπως της «Γενικής Κλινικής» και της Κλινικής «Αθανασιάδη» στη 
Θεσσαλονίκη και εξοπλίζοντας ο ίδιος το χειρουργείο µε τα απαραίτητα εργαλεία 
και την συσκευή εξωσωµατικής κυκλοφορίας, προχώρησε στην έναρξη 
δραστηριοτήτων το 2003. Στο χώρο αυτό, ο Ι. Χάσουλας παρέµεινε µε συµβόλαιο 
αποκλειστικής συνεργασίας για 5 έτη πραγµατοποιώντας περί τα 200-230 
περιστατικά ετησίως. Συνεργάτες του υπήρξαν ο Αλέξανδρος Τάτλης, που είχε 
στο µεταξύ µετεκπαιδευτεί µε ενέργειες του Ι. Χάσουλα στο Cape Town, και ο 
Θεοχάρης Ξενικάκης. Αναισθησιολογικά, το κέντρο κάλυψαν ο Αναστάσιος 
Μούστος, αρχικά, και στη συνέχεια η Ελένη Μόκα, ενώ Τεχνικός εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας ήταν ο Ευάγγελος Σαµαράς, που είχε εκπαιδευτεί και εργαστεί στην 
Γερµανία. Διευθυντής της ΜΕΘ ο Νικόλαος Ζωγραφιστός και Διευθυντής 
Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου ο Κωνσταντίνος Βαρδάκης.

    
   Το 2008, µε την λήξη του συµβολαίου του, ο Ι. 
Χάσουλας δεν προχώρησε σε συνέχιση της συνεργασίας 
του και απεχώρησε από την ενεργό δράση. 
Ως επακόλουθο, η Ιnterclinic παρέµεινε χωρίς 
Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα. Ωστόσο, το 2010, 
ανανεώνοντας τον εξοπλισµό και επισυνάπτοντας 
συνεργασία µε την πανεπιστηµιακή Καρδιοχειρουργική 
κλινική του Mainz της Γερµανίας, επανενεργοποίησε το 
κέντρο θέτοντας επικεφαλής της νέας προσπάθειας τον 
Θεοχάρη Ξενικάκη και τον Καθηγητή Uwe Mebihorn, του 
Πανεπιστηµίου του Mainz. Συνεργάτης τους ο Μανώλης 
Μανουσάκης και αναισθησιολόγος η Ελένη Μόκα. 
Τεχνικός εξωσωµατικής, ο παλαιός συνεργάτης του 
κέντρου Ευάγγελος Σαµαράς. Τέλος, επισκέπτης του 
κέντρου, ο συνεργάτης της «Γενικής Κλινικής» 
Θεσσαλονίκης Ανδρέας Ευσταθίου. Η παραγωγικότητα 
της κλινικής εγγίζει τις 100 επεµβάσεις ετησίως, ενώ τα 
ποιοτικά standards παραµένουν υψηλά. Διενεργούνται 
ελάχιστα επεµβατικές εγχειρήσεις, γίνεται χρήση 
διαθερµίας υπερήχων, επιχειρούνται πλαστικές 
µιτροειδούς βαλβίδας και τέλος εφαρµόζεται σε 
ορισµένα περιστατικά η τεχνική της πάλλουσας καρδιάς. 

I. Xάσουλας. 
Ιδρυτής της ΚΡΧ Κλινικής και 

Διευθυντής την περίοδο 2003 - 2008

   «Όντας απόλυτα αφιερωµένος στο στόχο µου και θέλοντας να 
διευρύνω τα πεδία της γνώσης και της εµπειρίας, αποφάσισα να φύγω 
για το Λονδίνο, βρίσκοντας θέση Clinical Fellow στο Νοσοκοµείο «Royal 
Brompton» του Λονδίνου… Ήµουν πεπεισµένος πως για να γίνω 
καλύτερος και να ωριµάσω χειρουργικά, έπρεπε να δω κάτι 
διαφορετικό, πέρα των συνόρων, να δοκιµαστώ κι εγώ όπως έκαναν 
τόσοι άλλοι Έλληνες Καρδιοχειρουργοί, που εκείνη την περίοδο 
επαναπατρίζονταν µετά την ειδίκευσή τους ή την εξειδίκευσή τους σε 
διάφορα κέντρα του εξωτερικού… Ίσως να παρέµενα στην Αγγλία, αν 
δεν λάµβανα την ανακοίνωση της πρόσληψής µου στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο Ηρακλείου, ως Επιµελητής Β'…» 

   «Επέλεξα το Ηράκλειο, γιατί γνώριζα καλά την ανάγκη που υπήρχε για 
ανάπτυξη Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας στο νησί… Είχα πιστέψει 
ότι θα µπορούσα να βοηθήσω και για το σκοπό αυτό εργαστήκαµε πολύ 
σκληρά µε τον Καθηγητή Ιωάννη Χάσουλα, καταφέρνοντας να 
οργανώσουµε και να ξεκινήσουµε την κλινική πολύ σύντοµα… Η 
αποχώρησή του σήµανε και την παύση λειτουργίας της, µε κάποια 
περιοδικά διαστήµατα ανάκαµψης λόγω επισκέψεων του Καθηγητή 
Χρήστου Ρόκκα από το Νοσοκοµείο «Αττικόν»… Τότε αποφάσισα πως 
έπρεπε να αποχωρήσω, έστω και προσωρινά, µέχρι να βρεθεί λύση, µε 
αποτέλεσµα να συνεργαστώ µε τον Γεώργιο Παλατιανό στο 
Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.»… Η επιστροφή µου στο Ηράκλειο, σήµανε 
και την παραίτησή µου, καθώς µε µεγάλη απογοήτευση 
συνειδητοποίησα πως τίποτα δεν θα άλλαζε…»   

   «Δεν µου αρέσει η λέξη τοπικιστής, αλλά αγαπώ τον τόπο µου και 
θέλω να προσφέρω σε αυτόν… Η συνεργασία µου µε το Νοσηλευτήριο 
«InterClinic» εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το σκοπό… Με την αρωγή του 
συναδέλφου Εµµανουήλ Μανουσάκη, διενεργούµε χειρουργεία που 
καλύπτουν όλο το φάσµα της ειδικότητας, ενώ παράλληλα, έχουµε 
αναπτύξει πρωτόκολλα µε το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Main της 
Γερµανίας, µε το οποίο υπάρχει ανταλλαγή εµπειρίας και 
τεχνογνωσίας… «Όσον αφορά στην αναγνώριση, από την πλευρά του 
κόσµου, είναι τεράστια. Το κράτος δεν αναγνωρίζει το µέγεθος της 
προσπάθειας. Θα θέλαµε να φτάσουµε τα επίπεδα των γιατρών του 
εξωτερικού, αλλά… Από την αρχή της καριέρας µου, ήθελα να 
προσφέρω στον τόπο µου. Γι' αυτό και έµεινα στην Κρήτη, γι' αυτό και 
προσπαθώ. Σκεπτόµενος έτσι, ξεπερνώ τις αντιξοότητες». «Δεν υπάρχει 
κάτι που να είναι 'κατεστηµένο'. Πάντα υπάρχει κάτι που µπορείς να 
κάνεις για να βελτιώσεις τα πράγµατα».    

Ο I. Xάσουλας στη διάρκεια χειρουργικής επέµβασης στην «Creta Interclinic›

   «Πάντα πίστευα πως αυτό που µετράει στη ζωή, δεν είναι η 
επιθυµία για να νικήσει και να πετύχει κανείς, αφού όλοι έχουν τέτοιες 
επιθυµίες... Αυτό που πραγµατικά έχει σηµασία είναι η αποφασιστικό-
τητα να δουλέψει σκληρά για να εκπληρώσει αυτή την επιθυµία της 
επιτυχίας… Αυτό κι έπραξα στην πορεία µου… Αρχικά, στην πρώτη 
επιθυµία που µου γεννήθηκε, να γίνω γιατρός –έστω κι αν αµφιταλα-
ντεύτηκα ανάµεσα στην Ιατρική και την Αρχιτεκτονική-, κινήθηκα µε 
πάθος και αποφασιστικότητα… Τελικά εισάχθηκα, µάλιστα πρώτος σε 
κατάταξη, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης, η οποία 
ήταν καινούρια και οι Καθηγητές νέοι, γεµάτοι µεράκι να εκπαιδεύσουν 
σωστά… Αποτέλεσαν όλοι τους πηγή έµπνευσης για τους φοιτητές 
τους –ειδικότερα για µένα προσωπικά, οι Καθηγητές Χειρουργικής 
λειτούργησαν καταλυτικά, ωθώντας µε να ασχοληθώ µε την 
Χειρουργική…»
 
   «Από το ξεκίνηµα της ειδίκευσής µου, στο Νοσοκοµείο «Βενιζέλειο» 
του Ηρακλείου, υπήρξα συνειδητοποιηµένος για τη συνέχεια –η 
επιθυµία µου και ο στόχος µου ήταν η Καρδιοχειρουργική… Με 
ενθουσίαζε πάντα η καρδιά, ως όργανο, αφού ένας της χτύπος είναι 
αυτός που µας κρατά στη ζωή… Έτσι λοιπόν, µετά την εκπλήρωση των 
στρατιωτικών µου υποχρεώσεων, εντάχθηκα ως ειδικευόµενος σε µια 
από τις σπουδαιότερες, για την εποχή, Καρδιοχειρουργικές κλινικές, 
αυτή του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου», υπό την καθοδήγηση του 
λαµπρού και αείµνηστου Παναγιώτη Σπύρου και του Ιωάννη 
Φεσατίδη…» 
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