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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η οµάδα του Κ. Τούντα: 1) Ν. Νάτσικας, 2) Κ, Τούντας, 3) Γ. Ανδρουλάκης, 
4) Κ. Καραγκούνης, 5) Π. Καλακώνας, 6) Ι. Κούφας, 7) Γ. Μπλάντζας, 8) Γ. Μαρσέλλος,
9) Η. Καραπιστόλης, 10) Κ. Κυριακού

Τέλος, το 1910, εγκαινιάστηκε ένα µικρό αλλά υποδειγµατικό για τη λειτουρ-
γία του νοσοκοµείο, το «Ρώσικο», που είναι πλέον ερειπωµένο, δίπλα από 
τον «Ευκλείδη». «Αρχιχειρουργοί» της περιόδου υπήρξαν οι Ιω. Νεδέλκος, Ε. 
Χαρισιάδης και Α. Μουτσόπουλος στο «Θεαγένειο», ο Ν. Κασάπης ή Ν. Βέης 
κατά τους Οθωµανούς, στο Στρατιωτικό Νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης, οι 
Ασλανιάν και Μοδιάνο στο «Ιταλικό» Νοσοκοµείο και ο Σλάβος Μιχ. Χρίστο-
βιτς σε δική του ιδιωτική κλινική. Ωστόσο, οι Έλληνες χειρουργοί είχαν τον 
πρώτο λόγο, είτε στα νοσοκοµεία της Ορθόδοξης κοινότητας, είτε στα υπό-
λοιπα στρατιωτικά και πολιτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα. Τα  νοσοκοµεία που 
λειτούργησαν λίγο µετά την απελευθέρωση είχαν ένα ειδικό προορισµό και 
εξυπηρέτησαν συγκεκριµένες ανάγκες περίθαλψης. Το 1919 ιδρύθηκε το 
«Κρατικό Ψυχιατρείο» Θεσσαλονίκης  και το 1922 το «Κεντρικόν» Θεσσαλο-
νίκης, για να καλύψει ανάγκες περίθαλψης των προσφύγων της Μικρασιατι-
κής καταστροφής, ευρισκόµενο σε λειτουργία µέχρι των ηµερών µας. Επίσης, 
το Νοσοκοµείο «Φυµατιούντων» στην Εξοχή Θεσσαλονίκης µετέπειτα 
«ΚΝΘΒΕ» ή «Γ. Παπανικολάου» για τους πάσχοντες από φυµατίωση ασθε-
νείς. 

   
   Επανερχόµενοι στην ίδρυση του Πανεπιστη-
µιακού Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης 
«ΑΧΕΠΑ» θα πρέπει να τονιστεί εξ αρχής, ότι η 
ιστορία του είναι στενά συνδεδεµένη µε εκείνη 
της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ενώ η 
δηµιουργία του µε τους «ΑΧΕΠΑΝΣ», την 
γνωστή για το πολύπλευρο έργο της Ελληνο-
αµερικανική Κοινότητα. Η Ιατρική Σχολή του 
Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1942, κατά την διάρκεια 
της Γερµανικής κατοχής, εποχή που οι Έλληνες 
του εξωτερικού προσπαθούσαν µε κάθε τρόπο 
να στηρίξουν την δοκιµαζόµενη πατρίδα. Στο 
συνέδριο των «ΑΧΕΠΑΝΣ» στην Ουάσιγκτον το 
1945, αποφασίστηκε, σε συνεργασία µε την 
Ελληνική Οργάνωση Αρωγής, η ίδρυση 
νοσοκοµειακών µονάδων σε διάφορες πόλεις 
της Ελλάδος. Κύριος υποστηρικτής της ιδέας 
ίδρυσης ενός Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 
στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Καθ. Κ. Σαµαράς, ο 
οποίος αποτελούσε ο ίδιος µέλος της 
οργάνωσης. Το 1947 εγκρίθηκε οριστικά η 
χορηγία για την ίδρυση του σύγχρονου αυτού 
νοσοκοµείου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, µε 
την επωνυµία «ΑΧΕΠΑ». Το ίδρυµα θεµελιώ-
θηκε το 1951 και δυο χρόνια αργότερα, το 
1953, εγκαινιάστηκε η έναρξη λειτουργίας του. 

ουΕγχείρηση στις αρχές του 20  αιώνα
σε νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης

   Στην αρχική του µορφή διέθετε 120 κλίνες, οι οποίες κάλυπταν τις ανάγκες 
τριών Χειρουργικών Κλινικών, καθώς και µιας Παθολογικής Κλινικής. 
Το 1955, µε δωρεά της Σουηδικής Φιλανθρωπικής οργάνωσης «RAEDDA
BARNER» ανεγέρθηκε και εξοπλίστηκε µια νέα πτέρυγα, δυναµικότητας 100 
κλινών, η οποία άρχισε να λειτουργεί το 1958 ως Παιδιατρική Κλινική. 
Στα χρόνια που ακολούθησαν, το νοσοκοµείο επεκτείνονταν κατά περιόδους µε 
νέες πτέρυγες. Μια πρώτη επέκταση το 1967 που ανέβασε την δυναµικότητα 
του νοσοκοµείου σε 500 κλίνες, µια δεύτερη στην εσωτερική αυλή το 1969 
και έναν επιπρόσθετο όροφο σε προηγούµενη πτέρυγα την ίδια περίοδο. 
Οι διαδικασίες υπήρξαν ιδιαίτερα χρονοβόρες, µε αποτέλεσµα ο προααφερθείς 
όροφος να ολοκληρωθεί τελικά το 1981, στεγάζοντας την Προπαιδευτική 
Χειρουργική Κλινική, ενώ η πτέρυγα της εσωτερικής αυλής στέγασε το 1984, 
όταν ολοκληρώθηκε, την ανεξάρτητη πλέον Καρδιοχειρουργική Κλινική. Το 
1986 το νοσοκοµείο τροποποιώντας τον οργανισµό του (ΦΕΚ 897/Β/22-12-
86), εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, διαθέτοντας 625 κλίνες, ενώ το 
2002 αποφασίστηκε η αλλαγή του ονόµατός του από Περιφερειακό σε 
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ». Οι σηµερινές 
εγκαταστάσεις καταλαµβάνουν 36.000 τ.µ. και εκτείνονται σε ένα οικόπεδο 50 
στρεµµάτων στο χώρο της Πανεπιστηµιούπολης Θεσσαλονίκης, καθιστώντας το 
ίδρυµα ένα από τα µεγαλύτερα νοσοκοµεία της Ελλάδος µε δυναµικότητα 950 
κλινών.

   Από το 1964, στο δυναµικό της κλινικής εντάχθηκε ως ειδικευόµενος ο 
Χ. Λόλας, ο οποίος µε αφορµή τη «µοιραία» του συνάντηση µε τον Καθ. Albert 
Starr, όταν ο τελευταίος πραγµατοποίησε το 1966 βαλβιδικές αντικαταστάσεις 
επισκεπτόµενος το «ΑΧΕΠΑ», πήρε την απόφαση να ακολουθήσει τον δρόµο 
της Καρδιοχειρουργικής και να εκπαιδευθεί από τον µεγάλο αυτόν Καρδιοχει-
ρουργό στο Portland της πολιτείας του Oregon των Η.Π.Α. από το 1969 έως 
το 1974. Αξιοσηµείωτη θεωρήθηκε την εποχή εκείνη και η αποχώρηση του 
αείµνηστου Α. Οικονοµόπουλου από την κλινική του Κ. Τούντα και η ένταξη του 
στην Β' Χειρουργική Κλινική που λειτουργούσε υπό την Διεύθυνση του Καθ. 
Ν. Καβαζαράκη. Κατά την περίοδο της συνεργασίας του εκεί, πραγµατοποίησε 
µια σειρά κλειστών επεµβάσεων καρδιάς, µέχρι την οριστική του τοποθέτηση 
ως Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής του Κέντρου Νοσηµάτων Θώρακος 
Βορείου Ελλάδος, το 1964.    

   Το 1970, µε την µετακίνηση του Καθηγητή Κ. Τούντα στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, Καθηγητής και Διευθυντής της Α' Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής 
Κλινικής ανακηρύχθηκε ο Δ. Λαζαρίδης, ο οποίος µε συνεργάτες τον Δηµήτριο 
Κασιούµη αρχικά και αργότερα τον Φώτιο Παναγόπουλο δραστηριοποιήθηκε 
και στον τοµέα της Καρδιοχειρουργικής. Την οµάδα αυτή ενίσχυσε από το 
1976 ο Π. Σπανός, ο οποίος έχοντας ολοκληρώσει την Καρδιοχειρουργική του 
εκπαίδευση στην «Mayo Clinic» της Μινεάπολης των Η.Π.Α., συνάντησε ξανά 
τον πρώτο του δάσκαλο, τον Δ. Λαζαρίδη µε τον οποίο είχε συνεργαστεί από 
τη θέση του βοηθού στην «Κλινική Σµπαρούνη», στα µέσα της δεκαετίας του 
1960. Την ίδια περίοδο, ο Μιχ. Τούµπουρας, συνεργάτης της κλινικής, 
εντάχθηκε στην «υποοµάδα» της Καρδιοχειρουργικής που λειτουργούσε στους 
κόλπους της Α' Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου, µετά την επιστροφή 
του από την Γερµανία όπου µετεκπαιδεύτηκε από το 1978 έως το 1980 στην 
Καρδιοχειρουργική. Δυο χρόνια αργότερα, το 1982, στην οµάδα προστέθηκε 
ένα ακόµη µέλος, ο Χ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος έχοντας θητεύσει δίπλα 
στον διάσηµο για την εποχή Σουηδό V. Bjork, κατέλαβε θέση Λέκτορα στο 
«Α.Π.Θ.» και στην Α' Xειρουργική Κλινική του Δ. Λαζαρίδη. Ο Χ. Παπακωνστα-
ντίνου διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της αυτόνοµης 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στα µετέπειτα χρόνια, φροντίζοντας για τον 
εξοπλισµό και αναλαµβάνοντας την εκπαίδευση του Νοσηλευτικού και 
Παραϊατρικού προσωπικού. 

   Η δηµιουργία αµιγούς Καρδιοχειρουργικής Κλινικής αποτέλεσε όνειρο του 
Καθ. Δ. Λαζαρίδη από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, 
ωστόσο η κτιριακή υποδοµή του νοσοκοµείου λειτούργησε αποτρεπτικά σε 
αυτό το ενδεχόµενο. Με την ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης και τη 
δηµιουργία της πτέρυγας στην εσωτερική αυλή του «ΑΧΕΠΑ», το όνειρο πήρε 
σάρκα και οστά. Τον Ιούνιο του 1984 εγκαινιάστηκε η νεοσυσταθείσα Κλινική 
Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακος και Αγγείων δυναµικότητας 26 κλινών, που 
διέθετε επίσης Εντατική Μονάδα Θεραπείας 6 κλινών καθώς και ανεξάρτητη 
χειρουργική αίθουσα. Ο Καθ. Δ. Λαζαρίδης ανακηρύχθηκε Διευθυντής της 
κλινικής, θέση στην οποία παρέµεινε για δυο χρόνια, καθώς το 1986 αποχώ-
ρησε από την ενεργό δράση, αντικαθιστούµενος από τον Π. Σπανό. Προς τιµή 
του, η πτέρυγα µετονοµάστηκε το 1990 σε «Πτέρυγα Δηµητρίου Λαζαρίδη». 

   Το Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» κατέχει µια ιδιάζουσα θέση στην ιστορία της Ελ-
ληνικής Καρδιοχειρουργικής, όχι µόνο διότι αποτελεί το πρώτο νοσοκοµείο 
εκτός Αθηνών όπου αναπτύχθηκε Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα, αλλά και 
για το γεγονός ότι, για πολλές δεκαετίες, ανέπτυξε ιδιαίτερα πρωτοποριακό 
έργο. Ήδη από το 1962, ο Καθ. Κ. Τούντας, Διευθυντής της Α' Πανεπιστηµια-
κής Χειρουργικής Κλινικής, διενεργούσε έναν σηµαντικό αριθµό κλειστών και 
ανοιχτών επεµβάσεων καρδιάς, έχοντας ως βασικό του συνεργάτη τον Αθα-
νάσιο Οικονοµόπουλο, ο οποίος από τον Ιανουάριο του 1962 διορίστηκε 
Επιµελητής Α' στην εν λόγω κλινική. Σαφώς βέβαια, ο προσανατολισµός του 
τµήµατος αφορούσε στην άσκηση Γενικής Χειρουργικής διαθέτοντας ένα εξαι-
ρετικό επιτελείο χειρουργών που αναδείχθηκαν στην πορεία σε κορυφαίους της 
ειδικότητας, όπως οι Κ. Κυριακού, Α. Μαρσέλος, Η. Καραπιστόλης, Γ. 
Μπλάντζας, Δ. Καραγκούνης, Ε. Αρεάλης και άλλοι. Ο Καθ. Κ. Τούντας, ιδιαίτ-
ερα πρωτοπόρος και διορατικός, εξόπλισε την κλινική µε ό,τι νεότερο για την 
εποχή, ανέπτυξε το πρώτο Πειραµατικό Χειρουργείο καρδιάς, ενώ µετακαλού-
σε µεγάλα ονόµατα Καρδιοχειρουργών της εποχής, όπως οι R. Ross και F. 
Gerbode, οι οποίοι πραγµατοποίησαν κάποιες εγχειρήσεις συγγενών καρδιο-
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Πανοραµική άποψη του Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ
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Ν. Οικονόµος
   Ωστόσο, σε άλλη δηµοσίευση του 1966, µε τίτλο, «Άµεσα 
µετεγχειρητικά προβλήµατα επί των ηµετέρων καρδιοχειρουρ-
γικών επεµβάσεων και αντιµετώπισις αυτών», υπό τους Κ. Καρα-
πιστόλη και Κ. Τούντα (Πρακτικά V Πανελλήνιου Συνέδριου Χειρουργικής, 1966), 
προκύπτει ότι από το Νοέµβριο του 1965 έως και τον Ιούλιο του 
1966, πραγµατοποιήθηκαν 6 ανοιχτές επεµβάσεις µε τη βοήθεια 
της εξωσωµατικής κυκλοφορίας και 28 κλειστές επεµβάσεις, 
σύνολο δηλαδή 34 περιστατικών. Δεν αναφέρθηκαν, όµως, άλλα 
στοιχεία που να αφορούν στην θνητότητα και νοσηρότητα. Από 
µαρτυρίες όµως της εποχής. η θνητότητα υπήρξε υψηλή.  
Επόµενες παρουσιάσεις, εκ µέρους του Καθηγητή Κ. Τούντα και 
των συνεργατών του, έγιναν στην Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, 
ως «Περιπτώσεις του µονίµου καρδιακού βηµατοδότου», υπό 
τους Η. Καραπιστόλη, Γ. Ανδρουλάκη και Κ. Τούντα, (Μάιος 1966), 
καθώς και «Ασυνήθης επιπλοκή εγχειρήσεως δια στένωσιν 
ισθµού αορτής και επιτυχής αντιµετώπισις ταύτης» (Απρίλιος 1966). 
Το 1966 δηµοσιεύτηκε στην Ελληνική Ιατρική “The first five 
artificial heart valve procedures” (Hellenic Iatriki 1966;35:1019-1041). 
Ο Καθηγητής Κ. Τούντας αποχώρησε από το Νοσοκοµείο 
«ΑΧΕΠΑ» το 1969, ακολουθούµενος από τους συνεργάτες του 
Γ. Μαρσέλλο, Γ. Ανδρουλάκη, Χρ. Πισιώτη και Η. Καραπιστόλη, 
προκειµένου να αναλάβει τη Διεύθυνση της Β' Πανεπιστηµιακής 
Χειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκοµείο «Αρεταίειο» της Αθήνας, 
γεγονός που έλαβε χώρα µετά την αποχώρηση του Καθηγητή Χ. 
Τουλ. 
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   Όπως προαναφέρθηκε, το τέλος της πρώτης περιόδου Καρδιο-
χειρουργικής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο, συνέπεσε µε 
τη διενέργεια της πρώτης εγχείρησης µε υποστήριξη εξωσωµα-
τικής κυκλοφορίας στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο 
«Πολυκλινική Αθηνών», τον Νοέµβριο του 1958, από τον 
Ν. Οικονόµο. Στην δεύτερη περίοδο πια, ο Ν. Οικονόµος 
ήταν εκείνος που στήριξε την πρωτοβουλία του Καθ. Μ. 
Μακκά, να πείσουν την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, 
ώστε να διοργανωθεί, στις 21/06/1958, το I Πανελλήνιο 
Χειρουργικό Συνέδριο, στην Αθήνα. Ο Ν. Οικονόµος έλαβε 
µέρος σε αυτό, παρουσιάζοντας δυο κινηµατογραφικές 
ταινίες, η πρώτη µε θέµα την «Χειρουργική θεραπεία της 
στενώσεως του ισθµού της αορτής» και η δεύτερη µε 
θέµα «Εκτοµή αρτηριοφλεβώδους ανευρύσµατος και 
αντικατάστασις της µηριαίας αρτηρίας δια πλαστικού 
σωλήνος». Σε επίπεδο δηµοσιεύσεων, αξίζει να 
αναφερθεί ότι, το 1960, ο Καθηγητής Ν. Οικονόµος 
παρουσίασε τις 5 πρώτες περιπτώσεις µεσοκολπικών και 
µεσοκοιλιακών επικοινωνιών, µε θνητότητα 1 στα 5 
περιστατικά, δηλαδή 20%, µε τίτλο «Μεσοκολπική και 
µεσοκοιλιακή επικοινωνία. Επίδειξις πέντε ασθενών, 
χειρουργηθέντων τη βοηθεία της εξωσωµατικής κυκλοφορίας», 
υπό τους Ν. Οικονόµο, Μ. Μορίδη, Π. Παπαδάµ, Φ. Κωστέα, Ν. 
Δαβίλα, Γ. Πεντόγαλο, Γ. Βλαχάκη, Σ. Μαντούδη, Α. Μηλιαρέση, Ι. 
Χρηστάκη, Δ. Καµηλάρη, Ν. Κωνσταντούλη, Κ. Βατζιά, Ε. 
Σαρηκώστα, Α. Απαλάκη, Δ. Καρακάση, Ιπ. Τσεβρένη, Ν. Ρενιέρη, 
Α. Κάρτσωνα-Βασιλούνη και Μ. Γαρίδη (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 

22/2/1960). 

   Στην πρώτη περίοδο λειτουργίας του τµήµατος διενεργήθηκαν 
κλειστές καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, καθώς και ανοιχτές µε 
τη µέθοδο της επιφανειακής υποθερµίας. Μάλιστα, σε µια σειρά 
ασθενών που αντιµετωπίστηκαν µε την τελευταία µέθοδο, διενερ-
γήθηκε κλινική µελέτη, η οποία παρουσιάστηκε ως «Ηλεκτροκαρ-
διογραφικαί µεταβολαί κατά την υποθερµίαν», υπό τους Κ. Τού-
ντα, Α. Γεωργόπουλου και Η. Καραπιστόλη (Πρακτικά IV Πανελλήνιου Συ-

νέδριου Χειρουργικής,  1964). Σε αυτή, µελετήθηκαν 44 ασθενείς που 
υποβλήθηκαν, µέσα σε µια 3ετία, σε διάφορες εγχειρήσεις, µε τη βοήθεια 
γενικής υποθερµίας δια επιφανειακής ψύξεως, µε εµβάπτιση του ασθενούς σε 
ψυχρό λουτρό ύδατος θερµοκρασίας 4º Κελσίου υπό γενική αναισθησία, η 
γνωστή µέθοδος Swan. Βέβαια, αργότερα, χρησιµοποιήθηκε ειδικό στρώµα, 
τόσο για την ψύξη όσο και για την επαναθέρµανση του ασθενούς. Η 
συνηθέστερη µεταβολή που παρατηρήθηκε στη διάρκεια της εγχείρησης ήταν 
κολπική µαρµαρυγή από την έναρξη της υποθερµίας, η οποία υποχωρούσε 
συνήθως µετά την επαναθέρµανση. Στην εν λόγω µελέτη, ωστόσο, δεν 
αναφέρθηκε το είδος των επεµβάσεων, παρά µόνο ο αριθµός των ασθενών. 

   Αδιαµφισβήτητα, κύρια επιθυµία του Καθηγητή Κ. Τούντα ήταν η 
έναρξη ανοιχτών Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων µε την υπο-
στήριξη της εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Για το λόγο αυτό, ενέτα-
ξε στην οµάδα του τον Α. Οικονοµόπουλο, ο οποίος είχε πλήρη 
Καρδιοχειρουργική εκπαίδευση στη Νέα Υόρκη, υπό τον Καθηγητή 
E. Mannix. Η πρώτη προσέγγιση έγινε από τον ίδιο τον Κ. Τούντα, 
την περίοδο που ο δεύτερος βρίσκονταν στο Νοσοκοµείο «Γενικό 
Κρατικό Πειραιώς», στο οποίο ο Α. Οικονοµόπουλος είχε εργαστεί 
ως άµισθος συνεργάτης, για ένα περίπου εξάµηνο. Με την πρότα-
ση του Καθηγητή, ο Α. Οικονοµόπουλος εντάχθηκε στην οµάδα ως 
Επιµελητής της Α' Χειρουργικής Κλινικής του «ΑΧΕΠΑ», στην προ-
οπτική υποστήριξης της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας της 
κλινικής. Το 1961, ο Α. Οικονοµόπουλος δηµοσίευσε την διατριβή 
του επί διδακτορία, η  οποία αφορούσε την χειρουργική αντιµετώ-
πιση της ανεπάρκειας της µιτροειδούς, µε Εισηγητή τον Καθηγητή 
Κ. Τούντα. Ωστόσο, παρά τις στενές επιστηµονικές σχέσεις των 
δύο ανδρών, η συνεργασία τους δεν διήρκεσε πέραν των κάποιων 
µηνών. Ο Α. Οικονοµόπουλος µετακινήθηκε στην Β' Πανεπιστηµι-
ακή Χειρουργική Κλινική, τη Διεύθυνση της οποίας κατείχε ο 
Καθηγητής Ν. Καβαζαράκης, όπου και πραγµατοποίησε µια σειρά 
κλειστών επεµβάσεων, έως ότου αναλάβει ο ίδιος την Διεύθυνση 
της Κλινικής Χειρουργικής Θώρακος του «Κ.Ν.Θ.Β.Ε.», το 1964.  

Μ. Μακκάς

Ενδεικτική δραστηριότητα 
ΚΡΧ Κλινικής του ΑΧΕΠΑ
από τον Νοέµβριο 1965
έως Ιούλιο 1966.
Περιλαµβάνονται 6 ανοιχτές 
και 28 κλειστές επεµβάσεις

   Με την αποχώρηση του Α. Οικονοµόπουλου, ο Καθηγητής Κ. 
Τούντας, πρωτοποριακός όπως πάντα, οδηγήθηκε σε µια κίνηση 
που προκάλεσε ποικίλα σχόλια. Μετακαλούσε σπουδαίους Καρδιο-
χειρουργούς της εποχής από το εξωτερικό, οι οποίοι σε συνεργα-
σία µε την οµάδα του, πραγµατοποίησαν τότε τις πρώτες σειρές 
επεµβάσεων µε χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Ο Αµερικανός 
A. Starr διενήργησε δύο εγχειρήσεις αντικατάστασης µιτροειδούς 

βαλβίδας -τη µία ανεπιτυχώς-, ο M. 
Gerbode την σύγκλειση µιας µεσοκολπικής 
επικοινωνίας και ο D. Ross δύο εγχειρήσεις 
συγγενών καρδιοπαθειών. 

   Στη Θεσσαλονίκη, ο Κ. Τούντας χρησιµοποίησε οξυγονωτές Kay-
Cross, περιστρεφόµενων δίσκων κυµατοειδούς επιφανείας, όπως 
έκανε και ο B. Καραγεώργης, ενώ παράλληλα, είχε φροντίσει να 
οργανώσει τις χειρουργικές αίθουσες µε τελευταίας τεχνολογίας 
εξοπλισµό, που περιελάµβανε µέχρι και ζωντανή µετάδοση της 
επέµβασης µε κλειστό κύκλωµα στο αµφιθέατρο. Μάλιστα, όπως 
µνηµονεύεται ακόµη και σήµερα από συναδέλφους, κατά τη 
διάρκεια εγχείρησης στένωσης πνευµονικής βαλβίδας, οι φοιτητές 
που παρίσταντο στην αίθουσα αναµετάδοσης, έγιναν µάρτυρες 
ενός τραγικού γεγονότος, όταν το παιδί που βρίσκονταν στο 
χειρουργικό τραπέζι υπέστη σοβαρό έγκαυµα από πρόβληµα της 
κουβέρτας επαναθέρµανσης. Ο Καθηγητής Κ. Τούντας, 
προκειµένου να εξασφαλιστούν οι µεγάλες ποσότητες αίµατος, 
που απαιτούνταν τότε για την διενέργεια των Καρδιοχειρουργικών 
επεµβάσεων, είχε καθιερώσει ειδικό εθελοντικό πρόγραµµα 
αιµοδοσίας εκ µέρους των φοιτητών, κίνηση που αποδείχθηκε 
ιδιαίτερα έξυπνη, καθώς απέφερε καρπούς. Τέλος, υπήρξε ειδική 
µέριµνα εκ µέρους του Καθηγητή για την οργάνωση Μονάδας 
Εντατικής Θεραπείας. Σχετική δηµοσίευση του τµήµατος, 
τιτλοφορούµενη «Εφαρµογή των µηχανικών αναπνευστήρων 
στους θαλάµους ανανήψεως», υπό τους Γ. Ανδρουλάκη και Κ. 
Τούντα (Ελληνική Χειρουργική, Τόµος 5, 1966). Αφορά σε µελέτη στην οποία 
περιλήφθηκαν 37 ασθενείς,  από σύνολο 550 που νοσηλεύτηκαν στην ανάνηψη 
για διάστηµα 11 µηνών, στους οποίους εφαρµόστηκε µηχανική υποστήριξη µε 
αναπνευστήρες πιέσεως (Bird, Bennet) ή ελεγχόµενου όγκου για ανάταξη 
αναπνευστικής ανεπάρκειας. Το µεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε 
Καρδιοχειρουργικούς ασθενείς, ιδίως εκείνους που χειρουργήθηκαν µε την 
βοήθεια εξωσωµατικής κυκλοφορίας, ή ασθενείς µε κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις. Στη µελέτη αυτή, βέβαια, δεν αναλύονται περαιτέρω οι περιπτώσεις 
και εποµένως, παραµένει αδύνατη η εξαγωγή συµπερασµάτων όσον αφορά 
στην δραστηριότητα της κλινικής. 

Albert Starr. Πρωτοπόρος Αµερικανός 
καρδιοχειρουργός, εµπνευστής της βαλβίδος 
σφαίρας - κλωβού Starr - Edwards.
Βοήθησε µε την εµπειρία του στην τοποθέτηση 
των πρώτων µηχανικών βαλβίδων
στο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης, (1964)
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Ν. Οικονόµος
   Ωστόσο, σε άλλη δηµοσίευση του 1966, µε τίτλο, «Άµεσα 
µετεγχειρητικά προβλήµατα επί των ηµετέρων καρδιοχειρουρ-
γικών επεµβάσεων και αντιµετώπισις αυτών», υπό τους Κ. Καρα-
πιστόλη και Κ. Τούντα (Πρακτικά V Πανελλήνιου Συνέδριου Χειρουργικής, 1966), 
προκύπτει ότι από το Νοέµβριο του 1965 έως και τον Ιούλιο του 
1966, πραγµατοποιήθηκαν 6 ανοιχτές επεµβάσεις µε τη βοήθεια 
της εξωσωµατικής κυκλοφορίας και 28 κλειστές επεµβάσεις, 
σύνολο δηλαδή 34 περιστατικών. Δεν αναφέρθηκαν, όµως, άλλα 
στοιχεία που να αφορούν στην θνητότητα και νοσηρότητα. Από 
µαρτυρίες όµως της εποχής. η θνητότητα υπήρξε υψηλή.  
Επόµενες παρουσιάσεις, εκ µέρους του Καθηγητή Κ. Τούντα και 
των συνεργατών του, έγιναν στην Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, 
ως «Περιπτώσεις του µονίµου καρδιακού βηµατοδότου», υπό 
τους Η. Καραπιστόλη, Γ. Ανδρουλάκη και Κ. Τούντα, (Μάιος 1966), 
καθώς και «Ασυνήθης επιπλοκή εγχειρήσεως δια στένωσιν 
ισθµού αορτής και επιτυχής αντιµετώπισις ταύτης» (Απρίλιος 1966). 
Το 1966 δηµοσιεύτηκε στην Ελληνική Ιατρική “The first five 
artificial heart valve procedures” (Hellenic Iatriki 1966;35:1019-1041). 
Ο Καθηγητής Κ. Τούντας αποχώρησε από το Νοσοκοµείο 
«ΑΧΕΠΑ» το 1969, ακολουθούµενος από τους συνεργάτες του 
Γ. Μαρσέλλο, Γ. Ανδρουλάκη, Χρ. Πισιώτη και Η. Καραπιστόλη, 
προκειµένου να αναλάβει τη Διεύθυνση της Β' Πανεπιστηµιακής 
Χειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκοµείο «Αρεταίειο» της Αθήνας, 
γεγονός που έλαβε χώρα µετά την αποχώρηση του Καθηγητή Χ. 
Τουλ. 
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   Όπως προαναφέρθηκε, το τέλος της πρώτης περιόδου Καρδιο-
χειρουργικής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο, συνέπεσε µε 
τη διενέργεια της πρώτης εγχείρησης µε υποστήριξη εξωσωµα-
τικής κυκλοφορίας στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο 
«Πολυκλινική Αθηνών», τον Νοέµβριο του 1958, από τον 
Ν. Οικονόµο. Στην δεύτερη περίοδο πια, ο Ν. Οικονόµος 
ήταν εκείνος που στήριξε την πρωτοβουλία του Καθ. Μ. 
Μακκά, να πείσουν την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, 
ώστε να διοργανωθεί, στις 21/06/1958, το I Πανελλήνιο 
Χειρουργικό Συνέδριο, στην Αθήνα. Ο Ν. Οικονόµος έλαβε 
µέρος σε αυτό, παρουσιάζοντας δυο κινηµατογραφικές 
ταινίες, η πρώτη µε θέµα την «Χειρουργική θεραπεία της 
στενώσεως του ισθµού της αορτής» και η δεύτερη µε 
θέµα «Εκτοµή αρτηριοφλεβώδους ανευρύσµατος και 
αντικατάστασις της µηριαίας αρτηρίας δια πλαστικού 
σωλήνος». Σε επίπεδο δηµοσιεύσεων, αξίζει να 
αναφερθεί ότι, το 1960, ο Καθηγητής Ν. Οικονόµος 
παρουσίασε τις 5 πρώτες περιπτώσεις µεσοκολπικών και 
µεσοκοιλιακών επικοινωνιών, µε θνητότητα 1 στα 5 
περιστατικά, δηλαδή 20%, µε τίτλο «Μεσοκολπική και 
µεσοκοιλιακή επικοινωνία. Επίδειξις πέντε ασθενών, 
χειρουργηθέντων τη βοηθεία της εξωσωµατικής κυκλοφορίας», 
υπό τους Ν. Οικονόµο, Μ. Μορίδη, Π. Παπαδάµ, Φ. Κωστέα, Ν. 
Δαβίλα, Γ. Πεντόγαλο, Γ. Βλαχάκη, Σ. Μαντούδη, Α. Μηλιαρέση, Ι. 
Χρηστάκη, Δ. Καµηλάρη, Ν. Κωνσταντούλη, Κ. Βατζιά, Ε. 
Σαρηκώστα, Α. Απαλάκη, Δ. Καρακάση, Ιπ. Τσεβρένη, Ν. Ρενιέρη, 
Α. Κάρτσωνα-Βασιλούνη και Μ. Γαρίδη (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 

22/2/1960). 

   Στην πρώτη περίοδο λειτουργίας του τµήµατος διενεργήθηκαν 
κλειστές καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, καθώς και ανοιχτές µε 
τη µέθοδο της επιφανειακής υποθερµίας. Μάλιστα, σε µια σειρά 
ασθενών που αντιµετωπίστηκαν µε την τελευταία µέθοδο, διενερ-
γήθηκε κλινική µελέτη, η οποία παρουσιάστηκε ως «Ηλεκτροκαρ-
διογραφικαί µεταβολαί κατά την υποθερµίαν», υπό τους Κ. Τού-
ντα, Α. Γεωργόπουλου και Η. Καραπιστόλη (Πρακτικά IV Πανελλήνιου Συ-

νέδριου Χειρουργικής,  1964). Σε αυτή, µελετήθηκαν 44 ασθενείς που 
υποβλήθηκαν, µέσα σε µια 3ετία, σε διάφορες εγχειρήσεις, µε τη βοήθεια 
γενικής υποθερµίας δια επιφανειακής ψύξεως, µε εµβάπτιση του ασθενούς σε 
ψυχρό λουτρό ύδατος θερµοκρασίας 4º Κελσίου υπό γενική αναισθησία, η 
γνωστή µέθοδος Swan. Βέβαια, αργότερα, χρησιµοποιήθηκε ειδικό στρώµα, 
τόσο για την ψύξη όσο και για την επαναθέρµανση του ασθενούς. Η 
συνηθέστερη µεταβολή που παρατηρήθηκε στη διάρκεια της εγχείρησης ήταν 
κολπική µαρµαρυγή από την έναρξη της υποθερµίας, η οποία υποχωρούσε 
συνήθως µετά την επαναθέρµανση. Στην εν λόγω µελέτη, ωστόσο, δεν 
αναφέρθηκε το είδος των επεµβάσεων, παρά µόνο ο αριθµός των ασθενών. 

   Αδιαµφισβήτητα, κύρια επιθυµία του Καθηγητή Κ. Τούντα ήταν η 
έναρξη ανοιχτών Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων µε την υπο-
στήριξη της εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Για το λόγο αυτό, ενέτα-
ξε στην οµάδα του τον Α. Οικονοµόπουλο, ο οποίος είχε πλήρη 
Καρδιοχειρουργική εκπαίδευση στη Νέα Υόρκη, υπό τον Καθηγητή 
E. Mannix. Η πρώτη προσέγγιση έγινε από τον ίδιο τον Κ. Τούντα, 
την περίοδο που ο δεύτερος βρίσκονταν στο Νοσοκοµείο «Γενικό 
Κρατικό Πειραιώς», στο οποίο ο Α. Οικονοµόπουλος είχε εργαστεί 
ως άµισθος συνεργάτης, για ένα περίπου εξάµηνο. Με την πρότα-
ση του Καθηγητή, ο Α. Οικονοµόπουλος εντάχθηκε στην οµάδα ως 
Επιµελητής της Α' Χειρουργικής Κλινικής του «ΑΧΕΠΑ», στην προ-
οπτική υποστήριξης της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας της 
κλινικής. Το 1961, ο Α. Οικονοµόπουλος δηµοσίευσε την διατριβή 
του επί διδακτορία, η  οποία αφορούσε την χειρουργική αντιµετώ-
πιση της ανεπάρκειας της µιτροειδούς, µε Εισηγητή τον Καθηγητή 
Κ. Τούντα. Ωστόσο, παρά τις στενές επιστηµονικές σχέσεις των 
δύο ανδρών, η συνεργασία τους δεν διήρκεσε πέραν των κάποιων 
µηνών. Ο Α. Οικονοµόπουλος µετακινήθηκε στην Β' Πανεπιστηµι-
ακή Χειρουργική Κλινική, τη Διεύθυνση της οποίας κατείχε ο 
Καθηγητής Ν. Καβαζαράκης, όπου και πραγµατοποίησε µια σειρά 
κλειστών επεµβάσεων, έως ότου αναλάβει ο ίδιος την Διεύθυνση 
της Κλινικής Χειρουργικής Θώρακος του «Κ.Ν.Θ.Β.Ε.», το 1964.  

Μ. Μακκάς

Ενδεικτική δραστηριότητα 
ΚΡΧ Κλινικής του ΑΧΕΠΑ
από τον Νοέµβριο 1965
έως Ιούλιο 1966.
Περιλαµβάνονται 6 ανοιχτές 
και 28 κλειστές επεµβάσεις

   Με την αποχώρηση του Α. Οικονοµόπουλου, ο Καθηγητής Κ. 
Τούντας, πρωτοποριακός όπως πάντα, οδηγήθηκε σε µια κίνηση 
που προκάλεσε ποικίλα σχόλια. Μετακαλούσε σπουδαίους Καρδιο-
χειρουργούς της εποχής από το εξωτερικό, οι οποίοι σε συνεργα-
σία µε την οµάδα του, πραγµατοποίησαν τότε τις πρώτες σειρές 
επεµβάσεων µε χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Ο Αµερικανός 
A. Starr διενήργησε δύο εγχειρήσεις αντικατάστασης µιτροειδούς 

βαλβίδας -τη µία ανεπιτυχώς-, ο M. 
Gerbode την σύγκλειση µιας µεσοκολπικής 
επικοινωνίας και ο D. Ross δύο εγχειρήσεις 
συγγενών καρδιοπαθειών. 

   Στη Θεσσαλονίκη, ο Κ. Τούντας χρησιµοποίησε οξυγονωτές Kay-
Cross, περιστρεφόµενων δίσκων κυµατοειδούς επιφανείας, όπως 
έκανε και ο B. Καραγεώργης, ενώ παράλληλα, είχε φροντίσει να 
οργανώσει τις χειρουργικές αίθουσες µε τελευταίας τεχνολογίας 
εξοπλισµό, που περιελάµβανε µέχρι και ζωντανή µετάδοση της 
επέµβασης µε κλειστό κύκλωµα στο αµφιθέατρο. Μάλιστα, όπως 
µνηµονεύεται ακόµη και σήµερα από συναδέλφους, κατά τη 
διάρκεια εγχείρησης στένωσης πνευµονικής βαλβίδας, οι φοιτητές 
που παρίσταντο στην αίθουσα αναµετάδοσης, έγιναν µάρτυρες 
ενός τραγικού γεγονότος, όταν το παιδί που βρίσκονταν στο 
χειρουργικό τραπέζι υπέστη σοβαρό έγκαυµα από πρόβληµα της 
κουβέρτας επαναθέρµανσης. Ο Καθηγητής Κ. Τούντας, 
προκειµένου να εξασφαλιστούν οι µεγάλες ποσότητες αίµατος, 
που απαιτούνταν τότε για την διενέργεια των Καρδιοχειρουργικών 
επεµβάσεων, είχε καθιερώσει ειδικό εθελοντικό πρόγραµµα 
αιµοδοσίας εκ µέρους των φοιτητών, κίνηση που αποδείχθηκε 
ιδιαίτερα έξυπνη, καθώς απέφερε καρπούς. Τέλος, υπήρξε ειδική 
µέριµνα εκ µέρους του Καθηγητή για την οργάνωση Μονάδας 
Εντατικής Θεραπείας. Σχετική δηµοσίευση του τµήµατος, 
τιτλοφορούµενη «Εφαρµογή των µηχανικών αναπνευστήρων 
στους θαλάµους ανανήψεως», υπό τους Γ. Ανδρουλάκη και Κ. 
Τούντα (Ελληνική Χειρουργική, Τόµος 5, 1966). Αφορά σε µελέτη στην οποία 
περιλήφθηκαν 37 ασθενείς,  από σύνολο 550 που νοσηλεύτηκαν στην ανάνηψη 
για διάστηµα 11 µηνών, στους οποίους εφαρµόστηκε µηχανική υποστήριξη µε 
αναπνευστήρες πιέσεως (Bird, Bennet) ή ελεγχόµενου όγκου για ανάταξη 
αναπνευστικής ανεπάρκειας. Το µεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε 
Καρδιοχειρουργικούς ασθενείς, ιδίως εκείνους που χειρουργήθηκαν µε την 
βοήθεια εξωσωµατικής κυκλοφορίας, ή ασθενείς µε κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις. Στη µελέτη αυτή, βέβαια, δεν αναλύονται περαιτέρω οι περιπτώσεις 
και εποµένως, παραµένει αδύνατη η εξαγωγή συµπερασµάτων όσον αφορά 
στην δραστηριότητα της κλινικής. 

Albert Starr. Πρωτοπόρος Αµερικανός 
καρδιοχειρουργός, εµπνευστής της βαλβίδος 
σφαίρας - κλωβού Starr - Edwards.
Βοήθησε µε την εµπειρία του στην τοποθέτηση 
των πρώτων µηχανικών βαλβίδων
στο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης, (1964)
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   Μια άλλη ανακοίνωση είχε τίτλο «Βαλβιδοπλαστική της αορτής 
τη βοηθεία βαθείας υποθερµίας (Επίδειξις ασθενούς)», υπό τους 
Ν. Οικονόµο, Μ. Μορίδη, Π. Παπαδάµ, Ν. Δαβίλα, Ι. Χρηστάκη, Δ. 
Καµηλάρη, Σ. Μαντούδη, Α. Μηλιαρέση, Α. Απαλάκη,  Ε. Σαρικώ-
στα και Ν. Κωνσταντούλη (Ελληνική Χειρουργική, 1961), αναφερόµενη σε 
ασθενή 24 ετών, ο οποίος χειρουργήθηκε στην «Πολυκλινική 
Αθηνών» µε την βοήθεια εξωσωµατικής κυκλοφορίας και χρήση 
βαθιάς υποθερµίας, στις 05/10/1960. Η περίπτωση αυτή αποτέλεσε 
την πρώτη βαλβιδοπλαστική αορτικής βαλβίδας στην Ελλάδα και µάλιστα µε 
χρήση βαθιάς υποθερµίας στους 18º Κελσίου, στους οποίους ο ασθενής έφτασε 
µετά από εξωσωµατική κυκλοφορία µόλις 20 λεπτών. Είναι αλήθεια ότι, στη 
βιβλιογραφία της εποχής δεν ανευρίσκεται άλλη περίπτωση αντιµετώπισης 
αορτικής βαλβίδας µε βαθιά υποθερµία. Στην εν λόγω δηµοσίευση, ωστόσο, δεν 
αναφέρθηκε αν ο λόγος ήταν τυχόν πορσελανοειδής αορτή ή απλώς επιλογή του 
Χειρουργού για να ανοίξει την αορτή. Μολαταύτα, ενώ µε το τέλος της παρου-
σίασης, ο Ν. Οικονόµος υποστήριζε, «...δυνάµεθα, νοµίζοµεν, να οµιλήσωµεν 
περί ιάσεως, µετά µίαν τόσον σοβαράν στένωσιν της αορτής, ως εµφαίνεται και 
εκ του τελευταίου ηλεκτροκαρδιογραφήµατος... », ο ασθενής, µε βάση µαρτυρίες 
της εποχής, κατέληξε µετά µικρό χρονικό διάστηµα. 

   Στη διάρκεια του II Πανελλήνιου Χειρουργικού Συνεδρίου το 
1960, ο Ν. Οικονόµος ανακοίνωσε την εµπειρία του, αναφορικά 
µε 8 περιστατικά, ως «Σύγκλεισις µεσοκολπικών και µεσοκοι-
λιακών ελλειµµάτων τη βοηθεία της εξωσωµατικής κυκλοφο-
ρίας. Παρατηρήσεις επί τη βάση Οκτώ χειρουργηθέντων ασθε-
νών», υπό τους Ν. Οικονόµου, Μ. Μορίδη, Π. Παπαδά, Ν. Δαβήλα, 
Δ. Πεντόγαλου, Ι. Χρηστάκη, Σ. Μαντούδη, Δ. Καµηλάρη, Α. Μηλια-
ρέση, Ε. Σαρικώστα, Ν. Κωνσταντούλη, Κ. Βατζιά και Π. Καρακάση 

(Πρακτικά II Πανελλήνιου Συνέδριου Χειρουργικής, 1960). Μεταξύ των 8 περιστατι-
κών, που συµπεριελάµβαναν τα 5 της προηγούµενης ανακοίνωσης της 
22/2/1960, υπήρξαν δύο θάνατοι, ένας από τους οποίους αφορούσε σε µεσο-
κολπική επικοινωνία και ένας σε υψηλή µεσοκοιλιακή επικοινωνία. Η τεχνική 
που χρησιµοποιούσε ο Ν. Οικονόµος ήταν η πλάγια δεξιά θωρακοτοµή για τις 

οµεσοκολπικές επικοινωνίες, στο 3  διάστηµα και µέση κάθετος διαστερνική για 
τις µεσοκοιλιακές. Για αρτηριακή γραµµή, χρησιµοποιούσε µεταλλικό καθετήρα 
στην αριστερή µηριαία και για φλεβική επιστροφή καθετήρες στην άνω και κάτω 
κοίλη φλέβα. Η καρδιοπνευµονική συσκευή ήταν τύπου Lillehei- De Wall, µε 
οξυγονωτή φυσαλίδων και σύστηµα αποφυσαλιδώσεως του αίµατος τύπου 
Dubost. Να σηµειωθεί ότι ο Ν. Οικονόµος από το 1963 και εντεύθεν χρησιµο-
ποίησε επίσης οξυγονωτές Kay-Cross, όπως και οι υπόλοιπες οµάδες της 
εποχής. 

1958-1966Δεύτερη Περίοδος, της «θεµελίωσης» 1958-196692 93
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Στον Ν. Οικονόµο ανήκε και άλλη µια πρωτοπορία και πρωτιά 
της εποχής, η αντικατάσταση µιτροειδούς βαλβίδος δια πλαστικής 
τύπου Starr-Edwards, µέθοδος η οποία, όπως προαναφέρθηκε, 
ακολουθήθηκε µετά από µικρό χρονικό διάστηµα και από τον Δ. 
Λαζαρίδη στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο». Στην εργασία του, µε 
τίτλο «Αντικατάστασις µιτροειδούς βαλβίδος δια πλαστικής τοι-
αύτης τύπου Starr-Edwards», υπό τους Ν. Οικονόµο, Μ. Μορίδη, 
Ε. Σαρηκώστα-Τσαµπερλάκη, Π. Παπαδάµ, Ν. Δαβίλα, Δ. Καµηλά-
ρη, Α. Μηλιαρέση και Σ. Μαντούδη (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 
16/6/1964). Ο Ν. Οικονόµος περιέγραφε επέµβαση, που πραγµατοποιήθηκε στις 
14/05/1964 και αφορούσε σε ασθενή ηλικίας 38 ετών. Σύµφωνα µε τα 
γραφόµενα, η εξωσωµατική κυκλοφορία είχε διάρκεια µιας ώρας και 30 
λεπτών, η δε βαλβίδα που τοποθετήθηκε ήταν τύπου Starr-Edwards,  δηλαδή 
σφαίρας-κλωβού. Το αποτέλεσµα ήταν απολύτως επιτυχές. Με αφορµή την 
παρουσίαση του εν λόγω περιστατικού στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, ο 
τότε Πρόεδρος της Εταιρείας, Κ. Αλιβιζάτος, συνεχάρη τους Έλληνες Καρδιοχει-
ρουργούς, Δ. Λαζαρίδη και Ν. Οικονόµου, οι οποίοι πραγµατοποίησαν τέτοιες 
εγχειρήσεις στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα άσκησε αρνητική κριτική στην 
µετάκληση ξένων επώνυµων Καρδιοχειρουργών για πραγµατοποίηση ανάλογων 
εγχειρήσεων στην Ελλάδα, που τελικά σκοπό είχαν, όπως χαρακτηριστικά 
τόνισε, την έµµεση διαφήµιση κάποιων προσώπων. Πιθανότατα, ο Κ. Αλιβιζάτος 
αναφέρονταν στην πρωτοβουλία του Κ. Τούντα να µετακαλεί Καρδιοχειρουργούς 
διεθνούς φήµης στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» της Θεσσαλονίκης, µια πρακτική που 
ακολούθησαν στο ξεκίνηµα τους και άλλα Καρδιοχειρουργικά Κέντρα και που 
αργότερα αποδείχθηκε, σε πολλές των περιπτώσεων, εποικοδοµητική κίνηση.

   Το 1965, µε την δηµιουργία της πρώτης αµιγούς Καρδιοχει-
ρουργικής Κλινικής στο «Ιπποκράτειο» Αθηνών στην Προπαιδευ-
τική Χειρουργική Κλινική, υπό τη Διεύθυνση του Δ. Λαζαρίδη, ο 
Ν. Οικονόµος εντάχθηκε στην οµάδα του Καθηγητή Κ. Αλιβιζάτου, 
µε θέση Υφηγητή. Ταυτόχρονα, ο Μ. Σαρρής, έως τότε Υφηγητής 
στην κλινική, αναβαθµίστηκε σε Διευθυντή της Κρατικής Χειρουρ-
γικής Κλινικής, στελέχη της οποίας υποστήριξαν στη συνέχεια το 
έργο της νεοσύστατης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. Στα χρόνια 
της συνεργασίας του Ν. Οικονόµου µε τον Καθηγητή Κ. Αλιβιζάτο, 
δεν υπήρξε κάποια επιστηµονική ανακοίνωση που να αναδεικνύει 
Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα, παρά µόνον στα πλαίσια της 
Γενικής Χειρουργικής. Εν αντιθέσει, άξιο αναφοράς είναι το προη-
γηθέν πειραµατικό έργο του Ν. Οικονόµου, στη διάρκεια της πε-
ριόδου. Με τον τίτλο, «Εξωσωµατική κυκλοφορία διά µειωµένου 
όγκου αίµατος. Πειραµατική µελέτη», υπό τους Ν. Οικονόµου, 
Γ. Καγιαλόγλου, Μ. Μορίδη, Ν. Δαβίλλα, Δ. Καµηλάρη, Α. Απαλάκη 
και Ε. Δερµιτζάκη (Ελληνική Χειρουργική, 1964), παρουσιάστηκε πειραµα-
τική µελέτη µε αντικείµενο την διενέργεια εξωσωµατικής κυκλο-
φορίας µε αιµοαραίωση και συγκεκριµένα µε προσθήκη κατά 50% 
διαλύµατος δεξτρόζης 5%. Μια ακόµη πειραµατική µελέτη είχε 
τίτλο, «Οξυγόνωσις του προς µετάγγισιν αίµατος. Τεχνική, απο-
τελέσµατα και ενδείξεις», υπό τους Ν. Οικονόµου, Γ. Καγιαλόγλου 
και Δ. Καµηλάρη (Ελληνική Χειρουργική, 1965). 
 

Ο Κ. Αλιβιζάτος υπήρξε Τακτικός Καθηγητής της Προπαιδευτικής Χειρουργικής 
και Διευθυντής της αντίστοιχης κλινικής του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου, από 
το 1945 έως το 1970. Με σπουδές στη Γαλλία, θητεία στα Νοσοκοµεία 
«Ευαγγελισµός» και «Άγιος Σάββας», διεύθυνε την εν λόγω κλινική, δυναµι-
κότητας 70 κλινών. βασιζόµενος σε εξαιρετικά προικισµένους συνεργάτες, όπως 
τους Υφηγητές Γ. Αυλάµη και Μ. Σαρρή, τους Επιµελητές Δ. Πιτσίνη, Κ. Μπονέλλο 
και Μ. Δρόσο και τους Πανεπιστηµιακούς βοηθούς Μ. Φιλιππάκη και Α. 
Κασιούµη. Ο Καθηγητής Κ. Αλιβιζάτος χαρακτηρίζονταν από µια έµφυτη 
ευγένεια, υπήρξε ιδιαίτερα συνεργάσιµος Χειρουργός, µε ανοιχτούς ορίζοντες. 
Τα στοιχεία αυτά της προσωπικότητάς του, τον 
ώθησαν να εντάξει στην κλινική του 
συνεργάτες Ιατρούς πολλών υποειδικοτήτων, 
όπως της Νευροχειρουργικής, της Ορθοπε-
δικής και άλλων. Στην προσπάθεια ανάπτυξης 
καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας, συνερ-
γάστηκε µε τον Δ. Λαζαρίδη και τον Γ. Ανδρι-
τσάκη, ενώ ως Διευθυντής Χειρουργικής και 
της «Πολυκλινικής Αθηνών» είχε στενούς 
δεσµούς µε τον Ν. Οικονόµο, τον οποίο 
συµπεριέλαβε στην οµάδα του ως Υφηγητή στη 
θέση του Μ. Σαρρή το 1966, αµέσως µετά την 
αποχώρηση του Δ. Λαζαρίδη, για την ανάληψη 
της διεύθυνσης της ανεξάρτητης Καρδιοχει-
ρουργικής Κλινικής. Ο Ν. Οικονόµος, που ήταν 
παράλληλα συγγενής του Κ. Αλιβιζάτου, τον 
αντικατέστησε µε την συνταξιοδότησή του στην 
Διεύθυνση της Προπαιδευτικής Κλινικής, το 
1970. Τέλος, να σηµειωθεί ότι ειδικευόµενος 
στην κλινική του Κ. Αλιβιζάτου υπήρξε και ο 
Εµµανουήλ Χλαπουτάκης. 

Η πρώτη εγχείρηση αντικατάστασης µιτροειδούς βαλβίδος στην Ελλάδα,
µε χρήση προσθετικής Starr - Edwards (Ν. Οικονόµος) 

Έχοντας µόλις συνταξιοδοτηθεί µετά από µια 
σπουδαία καριέρα Μηχανικού που 
περιελάµβανε 63 πατέντες στο χώρο της 
βιοµηχανίας, ο Miles “Lowell” Edwards έθεσε 
εαυτόν στην υπηρεσία ενός σκοπού: να 
βοηθήσει ασθενείς που έπασχαν από καρδιακή 
ανεπάρκεια. Η θέληση αυτή γεννήθηκε όταν 
ο ίδιος, σε εφηβική ηλικία, νόσησε από 
ρευµατικό πυρετό, γεγονός που αν και δεν του 
δηµιούργησε προβλήµατα στην µετέπειτα ζωή 
του, υπήρξε αρκετό για να γεννήσει µε την 
σειρά του ένα όνειρο: τη δηµιουργία της 
πρώτης µηχανικής καρδιάς. Ασίγαστο και 
πρωτοποριακό πνεύµα ο ίδιος, παρουσίασε τα 
σχέδιά του στον ανερχόµενο και πολλά 
υποσχόµενο νεαρό Χειρουργό Dr. Albert Starr, 
ο οποίος εργάζονταν στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο του Oregon. Ο Dr. Starr θεώρησε 
το σχέδιο του Miles Edwards ιδιαίτερα 
µεγαλεπήβολο και περίπλοκο, αναγνωρίζοντας 
όµως την ικανότητά του τον συµβούλεψε να 
επικεντρωθεί στην δηµιουργία της πρώτης 
τεχνητής βαλβίδας. Μόλις δυο χρόνια 
αργότερα, η πρώτη Starr-Edwards µιτροειδής 
βαλβίδα ήταν γεγονός. 

Σχηµατικά ο οξυγονωτής 
Lillehei - De Wall
µε την τροποποίηση 
που χρησιµοποίησε 
ο Ν. Οικονόµος

Μηχανική βαλβίδα
Starr - Edwards

L. Edwards

   Με το τέλος της εν λόγω παρουσίασης, τον λόγο, σύµφωνα µε τα πρακτικά, 
πήρε ο Β. Καραγεώργης, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά: «... Οφείλω να συγχα-
ρώ τον κ. Οικονόµον, διότι είµαι εξ εκείνων που καταγίνεται µε την εξωσωµα-
τικής κυκλοφορίαν και κατά συνέπειαν γνωρίζω πόσον δύσκολος είναι η οργά-
νωσις του όλου αυτού έργου. Ηµείς εµβραδύναµεν ολίγον εις το θέµα τούτο 
λόγω καθυστερήσεως αγοράς του µηχανήµατος το οποίον είναι δια δίσκων 
Disc-Oxygenator του Kay-Cross και ελπίζω περατωθείσης της πειραµατικής 
προπαρασκευής µας εντός ολίγου ν' αρχίσωµεν τας επεµβάσεις... ». Στη συνέ-
χεια, ο Δ. Λαζαρίδης, ο οποίος δεν είχε εµπλακεί τότε ακόµη στη χρήση 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας, παρουσία όλων των συνέδρων, σηµείωσε: «... Ο κ. 
Οικονόµος είναι άξιος συγχαρητηρίων, διότι µε την συστηµατική εργασίαν του 
κατόρθωσε να θέσει την Ελλάδα εις το διεθνές προσκήνιον από απόψεως 
Καρδιοχειρουργικής... ». Πράγµατι, κρίνοντας εκ των αποτελεσµάτων και των 
αναµφισβήτητων γεγονότων, ο Καθηγητής Ν. Οικονόµος ήταν ο άνθρωπος που 
προχώρησε πρώτος στην χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας, προφανώς 
βέβαια, σύµφωνα µε την βιβλιογραφία της εποχής, χωρίς ιδιαίτερη συνέχεια, 
καθώς οι επόµενες παρουσιάσεις του αφορούσαν σε µικρό αριθµό περιστατι-
κών. 

“Heart - Lung Machine”
του 1957 µε οξυγονωτή
Lillehei - De Wall
(Νοσοκοµείο Λουµπλιάνας)

Ο Καθηγητής Κ. Αλιβιζάτος
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   Μια άλλη ανακοίνωση είχε τίτλο «Βαλβιδοπλαστική της αορτής 
τη βοηθεία βαθείας υποθερµίας (Επίδειξις ασθενούς)», υπό τους 
Ν. Οικονόµο, Μ. Μορίδη, Π. Παπαδάµ, Ν. Δαβίλα, Ι. Χρηστάκη, Δ. 
Καµηλάρη, Σ. Μαντούδη, Α. Μηλιαρέση, Α. Απαλάκη,  Ε. Σαρικώ-
στα και Ν. Κωνσταντούλη (Ελληνική Χειρουργική, 1961), αναφερόµενη σε 
ασθενή 24 ετών, ο οποίος χειρουργήθηκε στην «Πολυκλινική 
Αθηνών» µε την βοήθεια εξωσωµατικής κυκλοφορίας και χρήση 
βαθιάς υποθερµίας, στις 05/10/1960. Η περίπτωση αυτή αποτέλεσε 
την πρώτη βαλβιδοπλαστική αορτικής βαλβίδας στην Ελλάδα και µάλιστα µε 
χρήση βαθιάς υποθερµίας στους 18º Κελσίου, στους οποίους ο ασθενής έφτασε 
µετά από εξωσωµατική κυκλοφορία µόλις 20 λεπτών. Είναι αλήθεια ότι, στη 
βιβλιογραφία της εποχής δεν ανευρίσκεται άλλη περίπτωση αντιµετώπισης 
αορτικής βαλβίδας µε βαθιά υποθερµία. Στην εν λόγω δηµοσίευση, ωστόσο, δεν 
αναφέρθηκε αν ο λόγος ήταν τυχόν πορσελανοειδής αορτή ή απλώς επιλογή του 
Χειρουργού για να ανοίξει την αορτή. Μολαταύτα, ενώ µε το τέλος της παρου-
σίασης, ο Ν. Οικονόµος υποστήριζε, «...δυνάµεθα, νοµίζοµεν, να οµιλήσωµεν 
περί ιάσεως, µετά µίαν τόσον σοβαράν στένωσιν της αορτής, ως εµφαίνεται και 
εκ του τελευταίου ηλεκτροκαρδιογραφήµατος... », ο ασθενής, µε βάση µαρτυρίες 
της εποχής, κατέληξε µετά µικρό χρονικό διάστηµα. 

   Στη διάρκεια του II Πανελλήνιου Χειρουργικού Συνεδρίου το 
1960, ο Ν. Οικονόµος ανακοίνωσε την εµπειρία του, αναφορικά 
µε 8 περιστατικά, ως «Σύγκλεισις µεσοκολπικών και µεσοκοι-
λιακών ελλειµµάτων τη βοηθεία της εξωσωµατικής κυκλοφο-
ρίας. Παρατηρήσεις επί τη βάση Οκτώ χειρουργηθέντων ασθε-
νών», υπό τους Ν. Οικονόµου, Μ. Μορίδη, Π. Παπαδά, Ν. Δαβήλα, 
Δ. Πεντόγαλου, Ι. Χρηστάκη, Σ. Μαντούδη, Δ. Καµηλάρη, Α. Μηλια-
ρέση, Ε. Σαρικώστα, Ν. Κωνσταντούλη, Κ. Βατζιά και Π. Καρακάση 

(Πρακτικά II Πανελλήνιου Συνέδριου Χειρουργικής, 1960). Μεταξύ των 8 περιστατι-
κών, που συµπεριελάµβαναν τα 5 της προηγούµενης ανακοίνωσης της 
22/2/1960, υπήρξαν δύο θάνατοι, ένας από τους οποίους αφορούσε σε µεσο-
κολπική επικοινωνία και ένας σε υψηλή µεσοκοιλιακή επικοινωνία. Η τεχνική 
που χρησιµοποιούσε ο Ν. Οικονόµος ήταν η πλάγια δεξιά θωρακοτοµή για τις 

οµεσοκολπικές επικοινωνίες, στο 3  διάστηµα και µέση κάθετος διαστερνική για 
τις µεσοκοιλιακές. Για αρτηριακή γραµµή, χρησιµοποιούσε µεταλλικό καθετήρα 
στην αριστερή µηριαία και για φλεβική επιστροφή καθετήρες στην άνω και κάτω 
κοίλη φλέβα. Η καρδιοπνευµονική συσκευή ήταν τύπου Lillehei- De Wall, µε 
οξυγονωτή φυσαλίδων και σύστηµα αποφυσαλιδώσεως του αίµατος τύπου 
Dubost. Να σηµειωθεί ότι ο Ν. Οικονόµος από το 1963 και εντεύθεν χρησιµο-
ποίησε επίσης οξυγονωτές Kay-Cross, όπως και οι υπόλοιπες οµάδες της 
εποχής. 
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   Στον Ν. Οικονόµο ανήκε και άλλη µια πρωτοπορία και πρωτιά 
της εποχής, η αντικατάσταση µιτροειδούς βαλβίδος δια πλαστικής 
τύπου Starr-Edwards, µέθοδος η οποία, όπως προαναφέρθηκε, 
ακολουθήθηκε µετά από µικρό χρονικό διάστηµα και από τον Δ. 
Λαζαρίδη στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο». Στην εργασία του, µε 
τίτλο «Αντικατάστασις µιτροειδούς βαλβίδος δια πλαστικής τοι-
αύτης τύπου Starr-Edwards», υπό τους Ν. Οικονόµο, Μ. Μορίδη, 
Ε. Σαρηκώστα-Τσαµπερλάκη, Π. Παπαδάµ, Ν. Δαβίλα, Δ. Καµηλά-
ρη, Α. Μηλιαρέση και Σ. Μαντούδη (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 
16/6/1964). Ο Ν. Οικονόµος περιέγραφε επέµβαση, που πραγµατοποιήθηκε στις 
14/05/1964 και αφορούσε σε ασθενή ηλικίας 38 ετών. Σύµφωνα µε τα 
γραφόµενα, η εξωσωµατική κυκλοφορία είχε διάρκεια µιας ώρας και 30 
λεπτών, η δε βαλβίδα που τοποθετήθηκε ήταν τύπου Starr-Edwards,  δηλαδή 
σφαίρας-κλωβού. Το αποτέλεσµα ήταν απολύτως επιτυχές. Με αφορµή την 
παρουσίαση του εν λόγω περιστατικού στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, ο 
τότε Πρόεδρος της Εταιρείας, Κ. Αλιβιζάτος, συνεχάρη τους Έλληνες Καρδιοχει-
ρουργούς, Δ. Λαζαρίδη και Ν. Οικονόµου, οι οποίοι πραγµατοποίησαν τέτοιες 
εγχειρήσεις στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα άσκησε αρνητική κριτική στην 
µετάκληση ξένων επώνυµων Καρδιοχειρουργών για πραγµατοποίηση ανάλογων 
εγχειρήσεων στην Ελλάδα, που τελικά σκοπό είχαν, όπως χαρακτηριστικά 
τόνισε, την έµµεση διαφήµιση κάποιων προσώπων. Πιθανότατα, ο Κ. Αλιβιζάτος 
αναφέρονταν στην πρωτοβουλία του Κ. Τούντα να µετακαλεί Καρδιοχειρουργούς 
διεθνούς φήµης στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» της Θεσσαλονίκης, µια πρακτική που 
ακολούθησαν στο ξεκίνηµα τους και άλλα Καρδιοχειρουργικά Κέντρα και που 
αργότερα αποδείχθηκε, σε πολλές των περιπτώσεων, εποικοδοµητική κίνηση.

   Το 1965, µε την δηµιουργία της πρώτης αµιγούς Καρδιοχει-
ρουργικής Κλινικής στο «Ιπποκράτειο» Αθηνών στην Προπαιδευ-
τική Χειρουργική Κλινική, υπό τη Διεύθυνση του Δ. Λαζαρίδη, ο 
Ν. Οικονόµος εντάχθηκε στην οµάδα του Καθηγητή Κ. Αλιβιζάτου, 
µε θέση Υφηγητή. Ταυτόχρονα, ο Μ. Σαρρής, έως τότε Υφηγητής 
στην κλινική, αναβαθµίστηκε σε Διευθυντή της Κρατικής Χειρουρ-
γικής Κλινικής, στελέχη της οποίας υποστήριξαν στη συνέχεια το 
έργο της νεοσύστατης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. Στα χρόνια 
της συνεργασίας του Ν. Οικονόµου µε τον Καθηγητή Κ. Αλιβιζάτο, 
δεν υπήρξε κάποια επιστηµονική ανακοίνωση που να αναδεικνύει 
Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα, παρά µόνον στα πλαίσια της 
Γενικής Χειρουργικής. Εν αντιθέσει, άξιο αναφοράς είναι το προη-
γηθέν πειραµατικό έργο του Ν. Οικονόµου, στη διάρκεια της πε-
ριόδου. Με τον τίτλο, «Εξωσωµατική κυκλοφορία διά µειωµένου 
όγκου αίµατος. Πειραµατική µελέτη», υπό τους Ν. Οικονόµου, 
Γ. Καγιαλόγλου, Μ. Μορίδη, Ν. Δαβίλλα, Δ. Καµηλάρη, Α. Απαλάκη 
και Ε. Δερµιτζάκη (Ελληνική Χειρουργική, 1964), παρουσιάστηκε πειραµα-
τική µελέτη µε αντικείµενο την διενέργεια εξωσωµατικής κυκλο-
φορίας µε αιµοαραίωση και συγκεκριµένα µε προσθήκη κατά 50% 
διαλύµατος δεξτρόζης 5%. Μια ακόµη πειραµατική µελέτη είχε 
τίτλο, «Οξυγόνωσις του προς µετάγγισιν αίµατος. Τεχνική, απο-
τελέσµατα και ενδείξεις», υπό τους Ν. Οικονόµου, Γ. Καγιαλόγλου 
και Δ. Καµηλάρη (Ελληνική Χειρουργική, 1965). 
 

Ο Κ. Αλιβιζάτος υπήρξε Τακτικός Καθηγητής της Προπαιδευτικής Χειρουργικής 
και Διευθυντής της αντίστοιχης κλινικής του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου, από 
το 1945 έως το 1970. Με σπουδές στη Γαλλία, θητεία στα Νοσοκοµεία 
«Ευαγγελισµός» και «Άγιος Σάββας», διεύθυνε την εν λόγω κλινική, δυναµι-
κότητας 70 κλινών. βασιζόµενος σε εξαιρετικά προικισµένους συνεργάτες, όπως 
τους Υφηγητές Γ. Αυλάµη και Μ. Σαρρή, τους Επιµελητές Δ. Πιτσίνη, Κ. Μπονέλλο 
και Μ. Δρόσο και τους Πανεπιστηµιακούς βοηθούς Μ. Φιλιππάκη και Α. 
Κασιούµη. Ο Καθηγητής Κ. Αλιβιζάτος χαρακτηρίζονταν από µια έµφυτη 
ευγένεια, υπήρξε ιδιαίτερα συνεργάσιµος Χειρουργός, µε ανοιχτούς ορίζοντες. 
Τα στοιχεία αυτά της προσωπικότητάς του, τον 
ώθησαν να εντάξει στην κλινική του 
συνεργάτες Ιατρούς πολλών υποειδικοτήτων, 
όπως της Νευροχειρουργικής, της Ορθοπε-
δικής και άλλων. Στην προσπάθεια ανάπτυξης 
καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας, συνερ-
γάστηκε µε τον Δ. Λαζαρίδη και τον Γ. Ανδρι-
τσάκη, ενώ ως Διευθυντής Χειρουργικής και 
της «Πολυκλινικής Αθηνών» είχε στενούς 
δεσµούς µε τον Ν. Οικονόµο, τον οποίο 
συµπεριέλαβε στην οµάδα του ως Υφηγητή στη 
θέση του Μ. Σαρρή το 1966, αµέσως µετά την 
αποχώρηση του Δ. Λαζαρίδη, για την ανάληψη 
της διεύθυνσης της ανεξάρτητης Καρδιοχει-
ρουργικής Κλινικής. Ο Ν. Οικονόµος, που ήταν 
παράλληλα συγγενής του Κ. Αλιβιζάτου, τον 
αντικατέστησε µε την συνταξιοδότησή του στην 
Διεύθυνση της Προπαιδευτικής Κλινικής, το 
1970. Τέλος, να σηµειωθεί ότι ειδικευόµενος 
στην κλινική του Κ. Αλιβιζάτου υπήρξε και ο 
Εµµανουήλ Χλαπουτάκης. 

Η πρώτη εγχείρηση αντικατάστασης µιτροειδούς βαλβίδος στην Ελλάδα,
µε χρήση προσθετικής Starr - Edwards (Ν. Οικονόµος) 

Έχοντας µόλις συνταξιοδοτηθεί µετά από µια 
σπουδαία καριέρα Μηχανικού που 
περιελάµβανε 63 πατέντες στο χώρο της 
βιοµηχανίας, ο Miles “Lowell” Edwards έθεσε 
εαυτόν στην υπηρεσία ενός σκοπού: να 
βοηθήσει ασθενείς που έπασχαν από καρδιακή 
ανεπάρκεια. Η θέληση αυτή γεννήθηκε όταν 
ο ίδιος, σε εφηβική ηλικία, νόσησε από 
ρευµατικό πυρετό, γεγονός που αν και δεν του 
δηµιούργησε προβλήµατα στην µετέπειτα ζωή 
του, υπήρξε αρκετό για να γεννήσει µε την 
σειρά του ένα όνειρο: τη δηµιουργία της 
πρώτης µηχανικής καρδιάς. Ασίγαστο και 
πρωτοποριακό πνεύµα ο ίδιος, παρουσίασε τα 
σχέδιά του στον ανερχόµενο και πολλά 
υποσχόµενο νεαρό Χειρουργό Dr. Albert Starr, 
ο οποίος εργάζονταν στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο του Oregon. Ο Dr. Starr θεώρησε 
το σχέδιο του Miles Edwards ιδιαίτερα 
µεγαλεπήβολο και περίπλοκο, αναγνωρίζοντας 
όµως την ικανότητά του τον συµβούλεψε να 
επικεντρωθεί στην δηµιουργία της πρώτης 
τεχνητής βαλβίδας. Μόλις δυο χρόνια 
αργότερα, η πρώτη Starr-Edwards µιτροειδής 
βαλβίδα ήταν γεγονός. 

Σχηµατικά ο οξυγονωτής 
Lillehei - De Wall
µε την τροποποίηση 
που χρησιµοποίησε 
ο Ν. Οικονόµος

Μηχανική βαλβίδα
Starr - Edwards

L. Edwards

   Με το τέλος της εν λόγω παρουσίασης, τον λόγο, σύµφωνα µε τα πρακτικά, 
πήρε ο Β. Καραγεώργης, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά: «... Οφείλω να συγχα-
ρώ τον κ. Οικονόµον, διότι είµαι εξ εκείνων που καταγίνεται µε την εξωσωµα-
τικής κυκλοφορίαν και κατά συνέπειαν γνωρίζω πόσον δύσκολος είναι η οργά-
νωσις του όλου αυτού έργου. Ηµείς εµβραδύναµεν ολίγον εις το θέµα τούτο 
λόγω καθυστερήσεως αγοράς του µηχανήµατος το οποίον είναι δια δίσκων 
Disc-Oxygenator του Kay-Cross και ελπίζω περατωθείσης της πειραµατικής 
προπαρασκευής µας εντός ολίγου ν' αρχίσωµεν τας επεµβάσεις... ». Στη συνέ-
χεια, ο Δ. Λαζαρίδης, ο οποίος δεν είχε εµπλακεί τότε ακόµη στη χρήση 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας, παρουσία όλων των συνέδρων, σηµείωσε: «... Ο κ. 
Οικονόµος είναι άξιος συγχαρητηρίων, διότι µε την συστηµατική εργασίαν του 
κατόρθωσε να θέσει την Ελλάδα εις το διεθνές προσκήνιον από απόψεως 
Καρδιοχειρουργικής... ». Πράγµατι, κρίνοντας εκ των αποτελεσµάτων και των 
αναµφισβήτητων γεγονότων, ο Καθηγητής Ν. Οικονόµος ήταν ο άνθρωπος που 
προχώρησε πρώτος στην χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας, προφανώς 
βέβαια, σύµφωνα µε την βιβλιογραφία της εποχής, χωρίς ιδιαίτερη συνέχεια, 
καθώς οι επόµενες παρουσιάσεις του αφορούσαν σε µικρό αριθµό περιστατι-
κών. 

“Heart - Lung Machine”
του 1957 µε οξυγονωτή
Lillehei - De Wall
(Νοσοκοµείο Λουµπλιάνας)

Ο Καθηγητής Κ. Αλιβιζάτος
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Γ. Σκαλκέας - Π. Μπάλλας

Ο. Αλετράς

   Όσον αφορά στον Γ. Πούλια, Αγγειοχειρουργό µε εκπαίδευση στο 
Νοσοκοµείο «Houston» του Τexas και Διευθυντή του Αγγειο-
χειρουργικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου «Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός», δηµοσίευσε εργασία µε τίτλο «Η τεχνητή βηµατοδότη
σις της καρδιάς και η κλινική αυτής τοποθέτησις. Παρατηρήσεις 
επί 17 ιδίων περιπτώσεων», υπό τον Γ. Η. Πούλια. 
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   Ο Καθηγητής Γ. Σκαλκέας συνυπέγραψε µαζί µε άλλους συγγρα-
φείς την παρουσίαση µε τίτλο «Περίπτωση αορτοδωδεκαδακτυ-
λικής επικοινωνίας αναπτυχθείσης µετά την εκτοµή ανευρύσµα-
τος κοιλιακής αορτής», υπό τους Ν. Χρηστέα, Π. Μπάλα και Γ. 
Σκαλκέα, την «Σηµερινή θέση της αγγειογραφίας στη µελέτη των 
καρδιαγγειακών παθήσεων της αορτής», υπό τους Ν. Χρηστέα, 
Π. Μπάλα, Γ. Σκαλκέα, Σ. Πλέσσα, Μπ. Μάτσα, Κ. Τζουβαλόπουλο 
και Χ. Μπαλαρούτσο και τέλος, την «Σύγχρονος αντιµετώπισης 
των θωρακικών κακώσεων», υπό τους Ν. Χρηστέα, Γ. Σκαλκέα, 
Γ. Χατζηδηµητρίου, Ι. Δούκα Σεγδίτσα και Θ. Σεγδίτσα, που δηµο-
σιεύτηκε το 1964 και περιελάµβανε 221 περιπτώσεις ασθενών µε 
κακώσεις θώρακος που αντιµετωπίστηκαν στην Α' Πανεπιστηµιακή 
Κλινική, την 5ετία 1959-64. Μια από τις επιτυχίες του τµήµατος, η 
οποία οφείλεται να τονιστεί, αφορά στην δηµοσίευση της µελέτης 
«Αι σηµεριναί δυνατότητες αποκαταστάσεως των τελείως ακρο-
τηριασθέντων άκρων», σχετικά µε την επανασυγκόλληση άκρου 
που πραγµατοποιήθηκε στο τέλος του 1965, από τον Καθηγητή 
Π. Μπάλα και θεωρείται η πρώτη στην Ελλάδα. Ωστόσο, στη 
βιβλιογραφία υφίσταται παρόµοια δηµοσίευση του 1964, µε τίτλο 
«Προσπάθεια αποκαταστάσεως µερικώς ακρωτηριασθέντος άνω 
άκρου», υπό τους Δ. Κασιούµη, Κ. Αλιβιζάτο και Ε. Χλαπουτάκη, 
µελών της Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµεί-
ου «Ιπποκράτειο». Ο Ε. Χλαπουτάκης, ως παρασκευαστής στο 
Εργαστήριο Ανατοµίας του Πανεπιστηµίου, έπαιξε ένα σηµαντικό 
ρόλο, υποβοηθώντας τον Επιµελητή Δ. Κασιούµη στην προσπάθειά 
του. Τέλος, παρόµοια δηµοσίευση πραγµατοποίησε και ο Καθ. Δ. 
Λαζαρίδης (Minerva 1973).

   Την ίδια περίοδο, στο Νοσοκοµείο «Λαϊκό», πρωταγωνιστής 
αναδεικνύονταν, ο Π. Μίχας, µε εκπαίδευση στην Σουηδία. Μαθη-
τής του Καθηγητή Γ. Καραγιαννόπουλου και Υφηγητής της Α' Πα-
νεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής του οµώνυµου νοσοκοµείου 
υπό τον Καθηγητή Ν. Χρηστέα, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στην κλειστή αντιµετώπιση της στένωσης της µιτροειδούς βαλβί-
δας. Σε προσωπική συνοµιλία του υπογράφοντα µε τον Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη, 
ο τελευταίος επισήµανε ότι, ο Π. Μίχας διενήργησε κατά την περίοδο της 
θητείας του στο Νοσοκοµείο «Λαϊκό» περί τις 500-600 κλειστές εγχειρήσεις 
βαλβιδοτοµής της µιτροειδούς βαλβίδας. Από τη βιβλιογραφία της επο-
χής, προκύπτει η προσπάθεια του Π. Μίχα για έναρξη ανοιχτών 
καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων, καθώς στο Ι Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Χειρουργικής, το 1958, παρουσιάστηκε από τον ίδιο η «Σύ-
γκλεισις µεσοκολπικής επικοινωνίας», σε κινηµατογραφική ται-
νία. Ωστόσο, βάσει άλλων προσωπικών µαρτυριών, προκύπτει ότι ο Π. Μίχας 
διενήργησε µόλις δύο εγχειρήσεις µε υποστήριξη καρδιοπνευµονικής συσκευής, 
από τις οποίες µόνο η µια ήταν επιτυχής και αφορά στην περίπτωση που και ο 
ίδιος παρουσίασε. Προς το τέλος της περιόδου, ο Π. Μίχας µετακινήθηκε στο 
Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», αναλαµβάνοντας θέση Διευθυντή της Α' Χειρουρ-
γικής Κλινικής, όπου και επιχείρησε εκ νέου την έναρξη Καρδιοχειρουργικής 
δραστηριότητας. Μολαταύτα, παρά την αγορά συσκευής εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας, οι προσπάθειες δεν καρποφόρησαν. 

   
   Στους κόλπους της Α' Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής, 
παράλληλα, ο Καθηγητής Ν. Χρηστέας δηµιούργησε το 1962 Τµή-
µα Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακος και Αγγείων, το πρώτο στην 
Ελλάδα, µε επικεφαλής τον Γ. Σκαλκέα. Ωστόσο, από τα πρακτικά 
της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, καθίσταται σαφές πως η 
παραγωγή κλινικού έργου του τµήµατος αυτού, υπήρξε προσανα-
τολισµένη κυρίαρχα σε Αγγειοχειρουργικά και δευτερευόντως σε 
Θωρακοκαρδιοχειρουργικά περιστατικά. 

Ο εξοπλισµός 
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Αρχείο Τζ. Δρόσου

Ο Εµµ. Χλαπουτάκης, 
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Ανατοµίας, συνέβαλε 
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«Επανασυγκόλληση» 
ακρωτηριασµένου άκρου 
από τον Καθ. Π. Μπάλλα (1965). 
Αρχείο Τζ. Δρόσου

Καθηγητής
Παναγιώτης Μπάλας
Πρόεδρος Ε.Χ.Ε. 1989

        Κλείνοντας την αναδροµή στην περίοδο 1959-1966, αξίζει 
να αναφερθούµε  και σε Χειρουργούς, οι οποίοι είτε επέδειξαν 
πλούσιο Καρδιοχειρουργικό έργο στην περίοδο που ακολούθησε, 
όπως ο Α. Οικονοµόπουλος στο «Κέντρο Νοσηµάτων Βορείου 
Ελλάδος»,είτε ενεπλάκησαν σε τοποθετήσεις βηµατοδοτών, όπως 
ο Γ. Πούλιας, ή τέλος, συνέγραψαν εργασίες χωρίς όµως στην 
συνέχεια να εµπλακούν στην Καρδιοχειρουργική, όπως ο καθ. Ο. 
Αλετράς. Πιο συγκεκριµένα, ο Α. Οικονοµόπουλος αναφέρεται σε 
εργασία που παρουσιάστηκε υπό τον Καθηγητή, Ν. Καβαζαράκη 
και τους Π. Καλακώνα, Π. Κυπριτζή και Γ. Τουµπανάκη, µε τίτλο 
«Τεχνικά προβλήµατα και µέθοδοι εκλογής σε πλαστική αποκα-
τάσταση συνέχειας του οισοφάγου», ενώ από το 1964 και µετέ-
πειτα, οι προσωπικές του δηµοσιεύσεις αφορούν το κλινικό του 
έργο στην Θωρακοχειρουργική Κλινική του «Κ.Ν.Β.Ε.». Δυο εξ 
αυτών, η πρώτη µε τίτλο «Ριζικαί εκτοµαί επί προκεχωρηµένου 
βρογχογενούς καρκινώµατος του πνεύµονος. Παρατηρήσεις επί 
63 χειρουργηθεισών περιπτώσεων», υπό τους Α. Οικονοµόπου-
λο, Ι. Κούφα και Α. Κούβελα και η δεύτερη µε τίτλο «Διαγνωστικά 
και χειρουργικά προβλήµατα επί θυµώµατος», υπό τους Α. Οικο-
νοµόπουλο, Γ. Παπαδόπουλο, Α. Μπουζίκα και Ι. Μουτσιάνο. 

Π. Μίχας

Α. Οικονοµόπουλος
  Αναφοράς χρήζει και το πλούσιο βιβλιογραφικό έργο του µετέ-
πειτα Καθηγητή Οµήρου Αλετρά, καθώς µετεκπαιδευόµενος στην 
Opsala της Σουηδίας υπό τον Καθηγητή V. Bjork, δηµοσίευσε στα 
τεύχη της Ελληνικής Χειρουργικής µια σειρά από 6 εργασίες. 
Αυτές αφορούσαν στην χρήση υποθερµίας στην Καρδιοχειρουρ-
γική, την µερική και ολική ανώµαλη εκβολή των πνευµονικών φλε-
βών, τη διόρθωση VSD δια δεξιάς κολποτοµής, τους αγγειακούς 
δακτύλιους, τη χειρουργική αντιµετώπιση Τετραλογίας Fallot µε 27 
περιστατικά και την ισθµική στένωση αορτής. Ο Ο. Αλετράς 
εντάχθηκε µε την επιστροφή του στην Προπαιδευτική Χειρουργική 
Κλινική του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, υπό τον Καθηγητή 
Χ. Χριστόπουλο και διενήργησε σειρά θωρακοχειρουργικών επεµ-
βάσεων. Στη συνέχεια ανέλαβε Διευθυντής της Προπαιδευτικής 
Χειρουργικής Κλινικής. Έκτοτε, προσανατολίστηκε σε περιστατικά 
Γενικής Χειρουργικής και σπανιότερα θωρακοχειρουργικής. 
Ωστόσο, ο Καθηγητής Ο. Αλετράς συνέβαλε έµµεσα στις καρδιο-
χειρουργικές εξελίξεις στο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης, καθώς απε-
τέλεσε τον µέντορα του Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής του Α.Π.Θ., 
Χ. Παπακωνσταντίνου, ωθώντας τον τελευταίο να ακολουθήσει 
την ειδικότητα και να σταδιοδροµήσει αργότερα στην 
καρδιοχειρουργική. 

Ο Καθ. Γρ. Σκαλκέας, στον µέσον «επί τω έργω», οργάνωσε το 1962 
το πρώτο στην Ελλάδα ανεξάρτητο τµήµα Καρδιαγγειακής Χειρουργικής 

στους κόλπους της Α΄Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής του Λαϊκού 
Νοσοκοµείου (Δ/ντης Καθ. Ν. Χρηστέας) Αρχείο Τζ. Δρόσου
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Γ. Σκαλκέας - Π. Μπάλλας

Ο. Αλετράς

   Όσον αφορά στον Γ. Πούλια, Αγγειοχειρουργό µε εκπαίδευση στο 
Νοσοκοµείο «Houston» του Τexas και Διευθυντή του Αγγειο-
χειρουργικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου «Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός», δηµοσίευσε εργασία µε τίτλο «Η τεχνητή βηµατοδότη
σις της καρδιάς και η κλινική αυτής τοποθέτησις. Παρατηρήσεις 
επί 17 ιδίων περιπτώσεων», υπό τον Γ. Η. Πούλια. 
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   Ο Καθηγητής Γ. Σκαλκέας συνυπέγραψε µαζί µε άλλους συγγρα-
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και Χ. Μπαλαρούτσο και τέλος, την «Σύγχρονος αντιµετώπισης 
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Π. Μπάλα και θεωρείται η πρώτη στην Ελλάδα. Ωστόσο, στη 
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Εργαστήριο Ανατοµίας του Πανεπιστηµίου, έπαιξε ένα σηµαντικό 
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Λαζαρίδης (Minerva 1973).
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νεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής του οµώνυµου νοσοκοµείου 
υπό τον Καθηγητή Ν. Χρηστέα, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στην κλειστή αντιµετώπιση της στένωσης της µιτροειδούς βαλβί-
δας. Σε προσωπική συνοµιλία του υπογράφοντα µε τον Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη, 
ο τελευταίος επισήµανε ότι, ο Π. Μίχας διενήργησε κατά την περίοδο της 
θητείας του στο Νοσοκοµείο «Λαϊκό» περί τις 500-600 κλειστές εγχειρήσεις 
βαλβιδοτοµής της µιτροειδούς βαλβίδας. Από τη βιβλιογραφία της επο-
χής, προκύπτει η προσπάθεια του Π. Μίχα για έναρξη ανοιχτών 
καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων, καθώς στο Ι Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Χειρουργικής, το 1958, παρουσιάστηκε από τον ίδιο η «Σύ-
γκλεισις µεσοκολπικής επικοινωνίας», σε κινηµατογραφική ται-
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από τις οποίες µόνο η µια ήταν επιτυχής και αφορά στην περίπτωση που και ο 
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γικής Κλινικής, όπου και επιχείρησε εκ νέου την έναρξη Καρδιοχειρουργικής 
δραστηριότητας. Μολαταύτα, παρά την αγορά συσκευής εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας, οι προσπάθειες δεν καρποφόρησαν. 
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παράλληλα, ο Καθηγητής Ν. Χρηστέας δηµιούργησε το 1962 Τµή-
µα Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακος και Αγγείων, το πρώτο στην 
Ελλάδα, µε επικεφαλής τον Γ. Σκαλκέα. Ωστόσο, από τα πρακτικά 
της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, καθίσταται σαφές πως η 
παραγωγή κλινικού έργου του τµήµατος αυτού, υπήρξε προσανα-
τολισµένη κυρίαρχα σε Αγγειοχειρουργικά και δευτερευόντως σε 
Θωρακοκαρδιοχειρουργικά περιστατικά. 
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ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

1958-1966Δεύτερη Περίοδος, της «θεµελίωσης» 1958-1966

Το να βρει κανείς αυτό που θέλει να κάνει περισσότερο 
από κάθε άλλο πράγµα στη ζωή του και να τραβήξει προς 
τα εκεί, µε πάθος, θάρρος, ακλόνητη αποφασιστικότητα και 
εργατικότητα, επιµονή και πίστη, απλά σηµαίνει ότι βρήκε 
το δρόµο που οδηγεί στην προσωπική ευτυχία και 
πραγµάτωση. Καµιά φορά, γι' αυτή του την προσπάθεια, ως 
αντάλλαγµα, ενδέχεται να περιφρονηθεί, να εξοστρακιστεί, 
ακόµη και να απαξιωθεί από κάποιους. Αν επιµείνει, όµως, 
αν αντέξει τη µοναχικότητα και µείνει αφοσιωµένος σε 
αυτό που µε τόσο αγάπη αποφάσισε να κάνει, τότε κάποια 
στιγµή θα ανταµειφθεί. Με σεβασµό και καταξίωση. 
Ακριβώς όπως συνέβη και στην περίπτωση του Καθηγητή 
Δηµήτρη Λαζαρίδη. 

Ο οραµατιστής 
που πρώτος τον λίθον…έθεσε 

Δηµήτριος

Λαζαρίδης

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

1953, Νοσοκοµείο Έδεσσας. 

   Ένας νεαρός εργάτης καταφτάνει στο νοσοκοµείο µε εκτεταµένο 
θλαστικό τραύµα του βραχίονα και µε πλήρη διατοµή της βραχιο-
νίου αρτηρίας. Ο νεαρός επίσης Δ. Λαζαρίδης δεν χάνει την 
ψυχραιµία του. Με απαράµιλλο θάρρος εφαρµόζει µε επιτυχία, για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, αγγειορραφή βραχιονίου αρτηρίας. Το 
περιστατικό δηµοσιεύεται στο Δελτίον της Ελληνικής Χειρουργικής 
Εταιρείας (Τόµος 25: 48-60, 1953), η οποία τον εκλέγει αντεπιστέλλον 
µέλος της, µνηµονεύοντας µάλιστα την περίπτωση του νεαρού 
άνδρα, κατά τον απολογισµό του επιστηµονικού της έργου, ως ένα 
από τα χειρουργικά επιτεύγµατα της χρονιάς. 

1955, Ιατρικό Κολλέγιο Hahnemann, Φιλαδέλφεια. 

   Ο κορυφαίος Καρδιοχειρουργός Bailey, µελλοντικός δάσκαλος 
του Δ. Λαζαρίδη, έχοντας παλαιότερα ως ειδικευόµενο έναν 
πατριώτη µας ονόµατι Π. Κορύλλο, είπε όταν γνώρισε τον 
φιλόδοξο, νεόφερτο Έλληνα για πρώτη φορά: «Έχω κακή εµπειρία 
από τους Έλληνες, γι' αυτό θα σε πάρω υπό δοκιµή». Η εργατικό-
τητα του, όµως, «εξανάγκασε» αυτόν τον λαµπρό επιστήµονα να 
γράψει 5 χρόνια αργότερα, στην κατακλείδα του πιστοποιητικού 
που του χορήγησε µε το πέρας της εκπαίδευσής του : «I can only 
add, in conclusion, that I would be content were I a patient in his 
care – Θα ήθελα µόνο να προσθέσω, εν κατακλείδι, ότι θα ήµουν 
ικανοποιηµένος αν εκείνος µε περιέθαλπε ως ασθενή». 

1958, Θεσσαλονίκη. 

   Η πίστη του φαίνεται να κλονίζεται, παρά το γεγονός ότι στις 
αποσκευές της επιστροφής του στην Ελλάδα φέρει µαζί του 
µοναδικές για τα ελληνικά δεδοµένα εµπειρίες στην 
Καρδιοχειρουργική, που απέκτησε ως Chief Resident στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του «Hahnemann». Κατακλύζεται από 
φόβο και αντί να κινηθεί προς την πρωτεύουσα, επιλέγει την 
Θεσσαλονίκη. «Φοβόµουν να πάω στην Αθήνα. Μάλιστα, η γυναίκα 
µου µού έλεγε: «Που να πας τώρα εσύ στα θηρία;». Αφού γύρισα 
δεξιά και αριστερά, σε 3-4 µεγάλα νοσοκοµεία και τους είπα τα 
προσόντα µου, συνάντησα τον Καθηγητή Χειρουργικής του 
Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης, τον αείµνηστο Ν. Καβαζαράκη. 
Εκείνος τότε ήταν ο µέγας αναµορφωτής της Ιατρικής Σχολής. Μου 
είπε, λοιπόν: «Λαζαρίδη, αυτά που µας είπες, εµείς τα ξέρουµε όλα». 
Τα µάζεψα λοιπόν και σαν βρεγµένη γάτα, πήγα στην Αθήνα». 

1958, Αθήνα. 

   Ο απογοητευµένος, πλην επίµονος, ειδικευµένος Καρδιοχει-
ρουργός συναντά τον Ν. Σµπαρούνη-Τρίκορφο, ιδιοκτήτη της 
«Κλινικής Σµπαρούνη»  του «Γερουλάνειου Ίδρυµατος», σ' ένα 
ξενοδοχείο στο Καβούρι. Για να κλειστεί το ραντεβού, µεσολάβησε 
ένας Χειρουργός, παλιός µαθητής του Ν. Σµπαρούνη, ο Σοφοκλής 
Μαυραντώνης, καθώς είχε γνωρίσει τον Δ. Λαζαρίδη σε παλαιό-
τερη επίσκεψή του στη Φιλαδέλφεια, όταν για λόγους που 
αφορούσαν στην υγεία της συζύγου του είχε απευθυνθεί στον 
Bailey. «Ο Σµπαρούνης, άνθρωπος πανέξυπνος, άκουσε µε µεγάλη 
προσοχή ό,τι είχα να του πω. «Τι χρειάζεσαι;», µε ρώτησε. 
«Εργαστήριο Καθετηριασµού, Εργαστήριο Αγγειογραφίας…» «Θα τα 
αγοράσω», µου είπε. «Μπορείς να αρχίσεις;». Μέσα στους 
επόµενους τρεις µήνες, ο Ν. Σµπαρούνης είχε εξοπλίσει τη 
Μονάδα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Δ. Λαζαρίδη. Κι έτσι 
άρχισαν να γίνονται και τα πρώτα χειρουργεία. Εκεί έγιναν οι 
πρώτες ισθµικές στενώσεις, καθώς και πολλές στενώσεις 
µιτροειδούς µε δακτυλική διάνοιξη. «Τα µέσα βέβαια ήταν 
πρωτόγονα. Το χειρουργείο ήταν σχεδόν σαν µαγειρείο. Είχε καλή 
αναισθησιολόγο, αλλά οι αδελφές δεν ήταν εκπαιδευµένες. Έπρεπε 
να κάθοµαι µαζί τους για µεγάλο χρονικό διάστηµα για να 
καταλάβουν τι έπρεπε να κάνουν». 

Το φοιτητικό
βιβλίο 
Χειρουργικής
των Ζ. Καϊρη 
και Π. Κόκκαλη,
έκδοσης 1934,
του Δ. Λαζαρίδη

Ο Δ. Λαζαρίδης στη διάρκεια των 
φοιτητικών του χρόνων (1936 - 1942) 
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1959, «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, Αθήνα. 

   Μια εξαιρετική οµάδα συνεργατών, τον περιµένει εκεί, τους 
οποίους εκπαιδεύει. «Ήταν όλοι πρόθυµοι, τόσο οι βοηθοί όσο και 
το νοσηλευτικό προσωπικό. Καθόντουσαν στο πειραµατικό 
χειρουργείο µέχρι τις 4 το πρωί χωρίς να διαµαρτύρονται. Έτσι 
έµαθαν εξωσωµατική. Ο πρώτος που την έµαθε ήταν ο Μπονέλος. 
Εν συνεχεία άρχισα να τη διδάσκω και στην κα Κασαπλή». Στα τέλη 
της χρονιάς, ο Δ. Λαζαρίδης επιχειρεί την πρώτη επέµβαση µε 
χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας, για την περίπτωση σύγκλεισης 
µιας µεσοκολπικής επικοινωνίας. 

1961, «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, Αθήνα. 

   Ασθενείς από ολόκληρη τη χώρα κατακλύζουν το γραφείο του 
για να χειρουργηθούν. Το όνοµά του έχει πλέον γίνει γνωστό και 
εκείνος φαίνεται να απολαµβάνει τους πρώτους καρπούς της 
επιτυχίας του. Αλλά τα φαινόµενα, απατούν… Εκείνος παρά την 
αναγνώριση της προσφοράς του, παραµένει αδιόριστος. «Σχεδόν 
δανειζόµουν χρήµατα για να τα βγάλω πέρα». Τότε, για ακόµη µία 
φορά, µεσολαβεί ο Γ. Μιχαηλίδης, µιλώντας στο Διοικητικό 
Συµβούλιο. «Τι θα γίνει πια µε τον Λαζαρίδη; Θα τον έχουµε εδώ 
τόσα χρόνια αδιόριστο να ψωµοζητά; Είναι ντροπή», φέρεται να 
είπε, κάνοντας όλους να αποφασίσουν τελικά τον διορισµό του, 
ως Προϊστάµενου της Χειρουργικής Κλινικής Θώρακος. «Κι έτσι 
άρχισε η δουλειά. Μια φορά την εβδοµάδα, κάθε Τετάρτη, ο 
Αλιβιζάτος µου έδινε δυο χειρουργεία. Έβγαινε πολύ δουλειά και 
γινόταν πλήρης αποσυµφόρηση της Καρδιολογικής Κλινικής». 
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1958, Σεπτέµβριος, Αθήνα. 

   Μόλις πέντε µηχανήµατα εξωσωµατικής κυκλοφορίας, υπήρχαν 
τότε στην πρωτεύουσα, τα οποία χειρίζονταν τεχνικοί από την 
Αγγλία. «Η κατάσταση στην Ελλάδα τότε ήταν πρωτόγονη. Όλοι 
νόµιζαν ότι η Καρδιοχειρουργική είναι περαιτέρω εξέλιξη της 
Γενικής Χειρουργικής για “Prestige”. Έτσι, όλοι καταπιάστηκαν µε 
αυτή. Τα νοσοκοµεία αγόρασαν µηχανήµατα εξωσωµατικής
κυκλοφορίας, χωρίς όµως να καταλάβουν το εξής. Ότι η 
εξωσωµατική είναι ιδιόρρυθµη και άκρως κρίσιµη διαδικασία. 
Καταλαβαίνετε τι ακολούθησε. Θάνατοι παντού». Επί της ουσίας 
όµως, δηµόσια Καρδιοχειρουργική Κλινική δεν υπήρχε στην 
Αθήνα, µε αποτέλεσµα οι ασθενείς να εξετάζονται µεν στα 
Καρδιολογικά Τµήµατα του «Ιπποκράτειου», του «Ε.Ε.Σ.» και του 
«Ευαγγελισµού», αλλά από εκεί να οδηγούνται στα Νοσοκοµεία 
της Νέας Ιωνίας και του Πειραιά, όπου και χειρουργούνταν από 
τους Καραγιώργη και Τούντα. Ο αείµνηστος Καθηγητής 
Καρδιολογίας Γεώργιος Μιχαηλίδης, έντονα προβληµατισµένος 
από την κατάσταση στα νοσοκοµεία της Αθήνας αποφάσισε, στο 
πλαίσιο αναζήτησης µιας λύσης και ύστερα από παρότρυνση του 
Καρδιολόγου Ηλία Παππά, γνωστού του Δ. Λαζαρίδη, να έρθει σε 
επαφή µαζί του. Η επαφή έφερε και την πρόταση συνεργασίας. Με 
µια διευκρίνιση. «Δεν υπάρχει θέση να διοριστείτε», φαίνεται να του 
είπε. «Θα µιλήσω όµως µε τον Καθηγητή, Κωνσταντίνο Αλιβιζάτο, 
ώστε να µελετώνται οι άρρωστοι εδώ και να σου επιτρέπεται να 
χειρουργείς µια φορά την εβδοµάδα στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, 
ώστε να έχουµε κι εµείς πλέον τον δικό µας Καρδιοχειρουργό». 
Ο Δ. Λαζαρίδης εντάσσεται ως άµισθος επιστηµονικός συνεργάτης 
στην Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών και την Καρδιολογική Κλινική του «Ιπποκρατείου». 

1963, Βιέννη.
Οι οικογένειες 

Bailey και Λαζαρίδη

Νοσοκοµείο “Hahnemann”, Φιλαδέλφεια.
Bailey, Λαζαρίδης, 

Nunez στο χειρουργείο

1965, Καρδιαγγειακή Χειρουργική Κλινική «Ιπποκράτειου» 
Νοσοκοµείου, Αθήνα. 

   Νύχτα πάρθηκε η απόφαση για την ανάδειξη της νέας Κλινικής 
σε Καρδιοχειρουργική. Νύχτα εστάλη και το σχετικό δοκίµιο στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Υπό την εντολή πάντα του Ανδρέα 
Παπανδρέου. Κάπως έτσι, ξεκίνησε τη λειτουργία της, η πρώτη 
Καρδιοχειρουργική Κλινική της χώρας, υπό τη διεύθυνση του Δ. 
Λαζαρίδη. Με 30 κλίνες, 2 χειρουργεία και Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας µε 8 κρεβάτια. Η πίστη και η επιµονή του δεν τον 
απογοήτευσαν. Η εργατικότητα και το πάθος του τον αντάµειψαν. 
Μέχρι και το τελευταίο περιστατικό, ένα νόθο ανεύρυσµα 
θωρακικής αορτής, που αποτέλεσε και το «κύκνειο άσµα» του Δ. 
Λαζαρίδη στο «Ιπποκράτειο». Τίποτα, όµως, δεν τελείωσε εκεί… 
Στερεύει άλλωστε ποτέ η ανάγκη για δηµιουργία; 

1969, Α' Χειρουργική Κλινική Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

   «Όταν ανέλαβα καθήκοντα ως Καθηγητής-Διευθυντής στην A’ 
Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, διαπίστωσα 
ότι η κλινική βρίσκονταν σε απορρύθµιση. Το περισσότερο 
πανεπιστηµιακό προσωπικό είχε µετακινηθεί στην Αθήνα για να 
στελεχώσει τη Β' Χειρουργική Κλινική στην οποία είχε εκλεγεί 
Καθηγητής ο Κωνσταντίνος Τούντας. Ο εξοπλισµός, αρχέγονος». 
Η Καρδιοχειρουργική ζητούσε από τον Δ. Λαζαρίδη µια νέα 
υπέρβαση. Και εκείνος ανταποκρίθηκε. Κάλεσε παλιούς συνεργά-
τες και συναδέλφους από την Αθήνα, οι οποίοι τον ακολούθησαν 
πιστά. Μετά από λίγο διάστηµα, η κλινική απογειώνεται, ενώ 
ασθενείς από ολόκληρη την χώρα την επισκέπτονται. Μάλιστα, οι 
επιτυχείς νεφρικές µεταµοσχεύσεις που πραγµατοποιούνται, την 
αναδεικνύουν ως µια από τις ανταγωνιστικότερες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

1965, Νέο κτίριο «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου, Αθήνα. 

   Στους διαδρόµους του νέου κτιρίου, το παρασκήνιο είναι έντο-
νο. Τελικά, ποια κλινική θα στεγαστεί στον όροφο του νεόδµητου 
κτιρίου; Η Κλινική Χειρουργικής Θώρακος ή η Καρδιαγγειακή 
Χειρουργική Κλινική; Ο Κ. Αλιβιζάτος δείχνει να κερδίζει έδαφος. 
«Τότε σκέφτηκα πως είχαν τελειώσει τα ψωµιά µου και θα έπρεπε 
να φύγω». Ο Αλιβιζάτος επιβεβαίωσε την φοβία του Δ. Λαζαρίδη, 
ανακοινώνοντάς του: «Τώρα που θα γίνει η Θωρακοχειρουργική 
Κλινική δεν έχουµε ανάγκη πλέον από τις υπηρεσίες σας». Από την 
άλλη, ο Δ. Λαζαρίδης δεν είχε καν χώρο να χειρουργήσει. Για 
ακόµη µια φορά, ο Γ. Μιχαηλίδης αναλαµβάνει ρόλο από µηχανής 
Θεού. Αποφασίζει την πραγµατοποίηση κλειστών επεµβάσεων -
ελλείψει µηχανηµάτων Εξωσωµατικής Κυκλοφορίας- από τον 
Δ. Λαζαρίδη, στην ΩΡΛ Κλινική του Καθηγητή Χρυσικού. 
Ο Δ. Λαζαρίδης αναγνωρίζει στο πρόσωπό του έναν εξαιρετικό 
σύµµαχο. Σκοπός και των δυο είναι η ανακήρυξη της Κλινικής σε 
Καρδιαγγειακή Χειρουργική. «Αν το άκουγε αυτό ο Αλιβιζάτος, θα 
µας χλεύαζε και µένα και τον Μιχαηλίδη. Εκείνη την εποχή, το να 
ισχυρίζεσαι ότι θα κάνεις Καρδιοχειρουργική Κλινική ήταν εκτός 
πραγµατικότητας». Η τελευταία πράξη στο «δράµα» γράφτηκε µε 
χρυσά γράµµατα και έφερε την υπογραφή ενός «χρυσού» άνδρα 
της εποχής. «Ο αδερφός µου, ο Γιώργος, βουλευτής τότε της 
Ένωσης Κέντρου, ήταν αδελφικός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου, 
αναπληρωτή Υπουργού Συντονισµού µε ιδιαίτερη επιρροή στην 
κυβέρνηση. Λίγες ηµέρες πριν την ανακοίνωση της απόφασης για 
δηµιουργία Θωρακοχειρουργικής Κλινικής τον έψαξα, για να του 
ζητήσω βοήθεια. Έµαθα, λοιπόν, ότι γύριζε µαζί µε τον Ανδρέα σε 
κάτι χωριά, έξω από τα Γρεβενά, σε προεκλογική εκστρατεία. 
Τον εντόπισα και του είπα: Γιώργο, µπορείς να βάλεις το χέρι σου; 
Η Κλινική δεν θα γίνει Καρδιοχειρουργική. Πες το και στον Ανδρέα». 

Πανελλήνιο 
Συνέδριο 
Χειρουργικής, 
Θεσσαλονίκη, 
1978

1944, Μυρόφυλλο Τρικάλων. 
Σε ορεινό χεορουργείο της 8ης 
Μεραρχίας του ΕΛΑΣ. 
Σαµαράς, Λαζαρίδης, Τσιάνος

Στη διάρκεια της 
στρατιωτικής του 

θητείας
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1959, «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, Αθήνα. 

   Μια εξαιρετική οµάδα συνεργατών, τον περιµένει εκεί, τους 
οποίους εκπαιδεύει. «Ήταν όλοι πρόθυµοι, τόσο οι βοηθοί όσο και 
το νοσηλευτικό προσωπικό. Καθόντουσαν στο πειραµατικό 
χειρουργείο µέχρι τις 4 το πρωί χωρίς να διαµαρτύρονται. Έτσι 
έµαθαν εξωσωµατική. Ο πρώτος που την έµαθε ήταν ο Μπονέλος. 
Εν συνεχεία άρχισα να τη διδάσκω και στην κα Κασαπλή». Στα τέλη 
της χρονιάς, ο Δ. Λαζαρίδης επιχειρεί την πρώτη επέµβαση µε 
χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας, για την περίπτωση σύγκλεισης 
µιας µεσοκολπικής επικοινωνίας. 

1961, «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, Αθήνα. 

   Ασθενείς από ολόκληρη τη χώρα κατακλύζουν το γραφείο του 
για να χειρουργηθούν. Το όνοµά του έχει πλέον γίνει γνωστό και 
εκείνος φαίνεται να απολαµβάνει τους πρώτους καρπούς της 
επιτυχίας του. Αλλά τα φαινόµενα, απατούν… Εκείνος παρά την 
αναγνώριση της προσφοράς του, παραµένει αδιόριστος. «Σχεδόν 
δανειζόµουν χρήµατα για να τα βγάλω πέρα». Τότε, για ακόµη µία 
φορά, µεσολαβεί ο Γ. Μιχαηλίδης, µιλώντας στο Διοικητικό 
Συµβούλιο. «Τι θα γίνει πια µε τον Λαζαρίδη; Θα τον έχουµε εδώ 
τόσα χρόνια αδιόριστο να ψωµοζητά; Είναι ντροπή», φέρεται να 
είπε, κάνοντας όλους να αποφασίσουν τελικά τον διορισµό του, 
ως Προϊστάµενου της Χειρουργικής Κλινικής Θώρακος. «Κι έτσι 
άρχισε η δουλειά. Μια φορά την εβδοµάδα, κάθε Τετάρτη, ο 
Αλιβιζάτος µου έδινε δυο χειρουργεία. Έβγαινε πολύ δουλειά και 
γινόταν πλήρης αποσυµφόρηση της Καρδιολογικής Κλινικής». 
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1958, Σεπτέµβριος, Αθήνα. 

   Μόλις πέντε µηχανήµατα εξωσωµατικής κυκλοφορίας, υπήρχαν 
τότε στην πρωτεύουσα, τα οποία χειρίζονταν τεχνικοί από την 
Αγγλία. «Η κατάσταση στην Ελλάδα τότε ήταν πρωτόγονη. Όλοι 
νόµιζαν ότι η Καρδιοχειρουργική είναι περαιτέρω εξέλιξη της 
Γενικής Χειρουργικής για “Prestige”. Έτσι, όλοι καταπιάστηκαν µε 
αυτή. Τα νοσοκοµεία αγόρασαν µηχανήµατα εξωσωµατικής
κυκλοφορίας, χωρίς όµως να καταλάβουν το εξής. Ότι η 
εξωσωµατική είναι ιδιόρρυθµη και άκρως κρίσιµη διαδικασία. 
Καταλαβαίνετε τι ακολούθησε. Θάνατοι παντού». Επί της ουσίας 
όµως, δηµόσια Καρδιοχειρουργική Κλινική δεν υπήρχε στην 
Αθήνα, µε αποτέλεσµα οι ασθενείς να εξετάζονται µεν στα 
Καρδιολογικά Τµήµατα του «Ιπποκράτειου», του «Ε.Ε.Σ.» και του 
«Ευαγγελισµού», αλλά από εκεί να οδηγούνται στα Νοσοκοµεία 
της Νέας Ιωνίας και του Πειραιά, όπου και χειρουργούνταν από 
τους Καραγιώργη και Τούντα. Ο αείµνηστος Καθηγητής 
Καρδιολογίας Γεώργιος Μιχαηλίδης, έντονα προβληµατισµένος 
από την κατάσταση στα νοσοκοµεία της Αθήνας αποφάσισε, στο 
πλαίσιο αναζήτησης µιας λύσης και ύστερα από παρότρυνση του 
Καρδιολόγου Ηλία Παππά, γνωστού του Δ. Λαζαρίδη, να έρθει σε 
επαφή µαζί του. Η επαφή έφερε και την πρόταση συνεργασίας. Με 
µια διευκρίνιση. «Δεν υπάρχει θέση να διοριστείτε», φαίνεται να του 
είπε. «Θα µιλήσω όµως µε τον Καθηγητή, Κωνσταντίνο Αλιβιζάτο, 
ώστε να µελετώνται οι άρρωστοι εδώ και να σου επιτρέπεται να 
χειρουργείς µια φορά την εβδοµάδα στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, 
ώστε να έχουµε κι εµείς πλέον τον δικό µας Καρδιοχειρουργό». 
Ο Δ. Λαζαρίδης εντάσσεται ως άµισθος επιστηµονικός συνεργάτης 
στην Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών και την Καρδιολογική Κλινική του «Ιπποκρατείου». 

1963, Βιέννη.
Οι οικογένειες 

Bailey και Λαζαρίδη

Νοσοκοµείο “Hahnemann”, Φιλαδέλφεια.
Bailey, Λαζαρίδης, 

Nunez στο χειρουργείο

1965, Καρδιαγγειακή Χειρουργική Κλινική «Ιπποκράτειου» 
Νοσοκοµείου, Αθήνα. 

   Νύχτα πάρθηκε η απόφαση για την ανάδειξη της νέας Κλινικής 
σε Καρδιοχειρουργική. Νύχτα εστάλη και το σχετικό δοκίµιο στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Υπό την εντολή πάντα του Ανδρέα 
Παπανδρέου. Κάπως έτσι, ξεκίνησε τη λειτουργία της, η πρώτη 
Καρδιοχειρουργική Κλινική της χώρας, υπό τη διεύθυνση του Δ. 
Λαζαρίδη. Με 30 κλίνες, 2 χειρουργεία και Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας µε 8 κρεβάτια. Η πίστη και η επιµονή του δεν τον 
απογοήτευσαν. Η εργατικότητα και το πάθος του τον αντάµειψαν. 
Μέχρι και το τελευταίο περιστατικό, ένα νόθο ανεύρυσµα 
θωρακικής αορτής, που αποτέλεσε και το «κύκνειο άσµα» του Δ. 
Λαζαρίδη στο «Ιπποκράτειο». Τίποτα, όµως, δεν τελείωσε εκεί… 
Στερεύει άλλωστε ποτέ η ανάγκη για δηµιουργία; 

1969, Α' Χειρουργική Κλινική Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

   «Όταν ανέλαβα καθήκοντα ως Καθηγητής-Διευθυντής στην A’ 
Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, διαπίστωσα 
ότι η κλινική βρίσκονταν σε απορρύθµιση. Το περισσότερο 
πανεπιστηµιακό προσωπικό είχε µετακινηθεί στην Αθήνα για να 
στελεχώσει τη Β' Χειρουργική Κλινική στην οποία είχε εκλεγεί 
Καθηγητής ο Κωνσταντίνος Τούντας. Ο εξοπλισµός, αρχέγονος». 
Η Καρδιοχειρουργική ζητούσε από τον Δ. Λαζαρίδη µια νέα 
υπέρβαση. Και εκείνος ανταποκρίθηκε. Κάλεσε παλιούς συνεργά-
τες και συναδέλφους από την Αθήνα, οι οποίοι τον ακολούθησαν 
πιστά. Μετά από λίγο διάστηµα, η κλινική απογειώνεται, ενώ 
ασθενείς από ολόκληρη την χώρα την επισκέπτονται. Μάλιστα, οι 
επιτυχείς νεφρικές µεταµοσχεύσεις που πραγµατοποιούνται, την 
αναδεικνύουν ως µια από τις ανταγωνιστικότερες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

1965, Νέο κτίριο «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου, Αθήνα. 

   Στους διαδρόµους του νέου κτιρίου, το παρασκήνιο είναι έντο-
νο. Τελικά, ποια κλινική θα στεγαστεί στον όροφο του νεόδµητου 
κτιρίου; Η Κλινική Χειρουργικής Θώρακος ή η Καρδιαγγειακή 
Χειρουργική Κλινική; Ο Κ. Αλιβιζάτος δείχνει να κερδίζει έδαφος. 
«Τότε σκέφτηκα πως είχαν τελειώσει τα ψωµιά µου και θα έπρεπε 
να φύγω». Ο Αλιβιζάτος επιβεβαίωσε την φοβία του Δ. Λαζαρίδη, 
ανακοινώνοντάς του: «Τώρα που θα γίνει η Θωρακοχειρουργική 
Κλινική δεν έχουµε ανάγκη πλέον από τις υπηρεσίες σας». Από την 
άλλη, ο Δ. Λαζαρίδης δεν είχε καν χώρο να χειρουργήσει. Για 
ακόµη µια φορά, ο Γ. Μιχαηλίδης αναλαµβάνει ρόλο από µηχανής 
Θεού. Αποφασίζει την πραγµατοποίηση κλειστών επεµβάσεων -
ελλείψει µηχανηµάτων Εξωσωµατικής Κυκλοφορίας- από τον 
Δ. Λαζαρίδη, στην ΩΡΛ Κλινική του Καθηγητή Χρυσικού. 
Ο Δ. Λαζαρίδης αναγνωρίζει στο πρόσωπό του έναν εξαιρετικό 
σύµµαχο. Σκοπός και των δυο είναι η ανακήρυξη της Κλινικής σε 
Καρδιαγγειακή Χειρουργική. «Αν το άκουγε αυτό ο Αλιβιζάτος, θα 
µας χλεύαζε και µένα και τον Μιχαηλίδη. Εκείνη την εποχή, το να 
ισχυρίζεσαι ότι θα κάνεις Καρδιοχειρουργική Κλινική ήταν εκτός 
πραγµατικότητας». Η τελευταία πράξη στο «δράµα» γράφτηκε µε 
χρυσά γράµµατα και έφερε την υπογραφή ενός «χρυσού» άνδρα 
της εποχής. «Ο αδερφός µου, ο Γιώργος, βουλευτής τότε της 
Ένωσης Κέντρου, ήταν αδελφικός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου, 
αναπληρωτή Υπουργού Συντονισµού µε ιδιαίτερη επιρροή στην 
κυβέρνηση. Λίγες ηµέρες πριν την ανακοίνωση της απόφασης για 
δηµιουργία Θωρακοχειρουργικής Κλινικής τον έψαξα, για να του 
ζητήσω βοήθεια. Έµαθα, λοιπόν, ότι γύριζε µαζί µε τον Ανδρέα σε 
κάτι χωριά, έξω από τα Γρεβενά, σε προεκλογική εκστρατεία. 
Τον εντόπισα και του είπα: Γιώργο, µπορείς να βάλεις το χέρι σου; 
Η Κλινική δεν θα γίνει Καρδιοχειρουργική. Πες το και στον Ανδρέα». 

Πανελλήνιο 
Συνέδριο 
Χειρουργικής, 
Θεσσαλονίκη, 
1978

1944, Μυρόφυλλο Τρικάλων. 
Σε ορεινό χεορουργείο της 8ης 
Μεραρχίας του ΕΛΑΣ. 
Σαµαράς, Λαζαρίδης, Τσιάνος

Στη διάρκεια της 
στρατιωτικής του 

θητείας
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1984, Ιούνιος, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 
Θεσσαλονίκη. 

   Το όνειρο και οι προσπάθειες µιας 12ετίας 
περίπου γίνονται πραγµατικότητα. Ο Δ. Λαζαρίδης, 
µε τον τίτλο του Διευθυντή, κόβει την κορδέλα των 
εγκαινίων της νεοσυσταθείσης ανεξάρτητης 
Κλινικής Χειρουργικής Καρδιάς, Αγγείων, Θώρακος 
στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ». Η κλινική δυναµικότητας 
30 κλινών µε τη δυνατότητα πραγµατοποίησης περί 
των 500 χειρουργείων καρδιάς ετησίως. Λίγα 
χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 1990, 
το Δ.Σ. του νοσοκοµείου, αναγνωρίζοντας την 
προσφορά και το έργο του, αποφασίζει να 
ονοµάσει την πτέρυγα στην οποία στεγάζεται η 
Καρδιοχειρουργική Κλινική, «Πτέρυγα Δηµητρίου 
Λαζαρίδη»… 

1986, Θεσσαλονίκη. 

   Η αποχώρηση του Δ. Λαζαρίδη από την «ενεργό» δράση, µε την 
συµπλήρωση 44 χρόνων Ιατρικής και Ακαδηµαϊκής σταδιοδροµίας, 
δεν θα µπορούσε παρά να αποτελεί µια στιγµιαία ανάπαυλα. Ένα 
χρόνο αργότερα, ανακηρύσσεται Οµότιµος Καθηγητής 
Χειρουργικής στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίζει την 
εκπόνηση 31 επιστηµονικών εργασιών –αγγίζοντας συνολικά στην 
πορεία του τις 350 και πλέον- και 2 Διδακτορικών Διατριβών. 
Δίνει διαλέξεις, διοργανώνει µετεκπαιδευτικά µαθήµατα 
συνεχιζόµενης Ιατρικής εκπαίδευσης στη Βόρεια Ελλάδα, 
συγγράφει τα κεφάλαια της καταπληξίας, της µεταµόσχευσης 
οργάνων και του συνδρόµου της επαναιµάτωσης σε διδακτικά 
συγγράµµατα, εκδίδει τα «Ανάλεκτα της Χειρουργικής» του 
δασκάλου του Καθηγητή Κόκκαλη, ενώ τον ξανατιµά µε την 
έκδοση του συγγράµµατος της «Μεταπτυχιακής Χειρουργικής». 

2009, Σεπτέµβριος, Αριστοτέλους 3, Θεσσαλονίκη. 

   Ο Δ. Λαζαρίδης βρίσκεται καθισµένος στο γραφείο του σπιτιού 
του. Ετοιµάζει µια νέα εργασία και µοιάζει απορροφηµένος στις 
σηµειώσεις του. «Η εκπαίδευση στην Ιατρική δεν τελειώνει ποτέ. 
Μόνο µέσα από τη συνεχή εκπαίδευση και µετεκπαίδευση, µόνο µε 
αγόγγυστη αφοσίωση στον ασθενή και στην έρευνα, µόνο τότε 
µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι κάνουµε καλά τη δουλειά µας». 

Μιλά για το παρελθόν, για το παρόν, το µέλλον. Παρά τα 91 του 
χρόνια, είναι νέος, τόσο νέος που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 
µεταµοντέρνος. Με τόσο ευρείς ορίζοντες που θα τρόµαζαν 
πολλούς σύγχρονούς του. «Είµαι αισιόδοξος άνθρωπος και ελπίζω. 
Με τη διαφορά ότι, την αισιοδοξία µου και τις ελπίδες µου, τις 
στήριζα και τις στηρίζω σ' ένα και µοναδικό δίπτυχο: στο δίπτυχο 
της ατοµικής αξιοπρέπειας και της δηµιουργίας», λέει µε σπασµένη 
από την συγκίνηση φωνή και βλέµµα που σπινθηροβολά πάθος για 
δηµιουργία. Το «ιερό τέρας» της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής, 
όπως πολλάκις χαρακτηρίστηκε από συναδέλφους του, είναι 
ευτυχής και επιτυχηµένος. Αλλά πάνω από όλα περήφανος. Το 
όνοµά του δεν έχει συνδεθεί µόνο µε την απαρχή της Καρδιοχει-
ρουργικής στην Ελλάδα. Έχει συνδεθεί µε την έννοια της προσφο-
ράς στην επιστήµη και στον συνάνθρωπο. 

2009. Η δηµοσιογράφος Ν. Χρηστίδη συνοµιλεί
µε τον Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη στο γραφείο του.

1918 
Γεννήθηκε στη Σεβαστούπολη της Ρωσίας. 
Ο πατέρας του, Πόντιος, υπήρξε Πρόξενος της 
Ελλάδας. Η µητέρα του, από τη Φιλιππούπολη της 
Ανατολικής Ρωµυλίας, ήταν δασκάλα. 

1924 
Αναχωρεί µε την οικογένεια του για την Ελλάδα, 
όπου βιώνει δύσκολα τα πρώτα χρόνια, οσότου 
επιτευχθεί η προσαρµογή του. 

1936
Κατατάσσεται τρίτος κατόπιν εξετάσεων στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

1942
Αποφοιτά από την Ιατρική Σχολή µε βαθµό «Άριστα» 
και διορίζεται µε εισήγηση του Καθηγητή Πέτρου 
Κόκκαλη βοηθός της Β' Χειρουργικής Κλινικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών («Αρεταίειο» Νοσοκοµείο). 

1943-44
Συµµετέχει ενεργά στην αντίσταση εναντίον των 
αρχών κατοχής. 

Απρίλιος 1944
Τοποθετείται χειρουργός της 8ης Μεραρχίας του 
ΕΛΑΣ στην Ήπειρο και διοργανώνει Χειρουργικό 
Τµήµα στο Νοσοκοµείο της Μεραρχίας στο χωριό 
Μυρόφυλλο. 

1946
Αποκτά ειδικότητα στη Χειρουργική. 

1946-50
Υπηρετεί κατά τη διάρκεια του Εµφυλίου πολέµου 
στις «Ένοπλες Δυνάµεις στις πρώτες γραµµές. 

1950
Αναγορεύεται διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

1950
Διορίζεται Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του 
Κρατικού Νοσοκοµείου της Έδεσσας. 

1955
Αναλαµβάνει καθήκοντα Resident (εσωτερικού 
Ιατρού) στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
«Hahnemann» της Φιλαδέλφεια. 

Σταθµοί ζωής...

1958
Ολοκληρώνει τη µετεκπαίδευσή του στην 
καρδιοχειρουργική και ορίζεται Chief Resident στο 
Νοσοκοµείο «Hahnemann». 

1958
Αρχίζει να εργάζεται ως Καρδιοχειρουργός στην 
ιδιωτική «Κλινική Σπαρούνη» – «Γερουλάνειο Ίδρυµα». 

1958
Διορίζεται επιστηµονικός συνεργάτης της 
Καρδιολογικής και Προπαιδευτικής Χειρουργικής 
Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο 
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο». 

1960
Εκλέγεται παµψηφεί Υφηγητής της Χειρουργικής. 

1965
Διορίζεται Διευθυντής της πρώτης αυτοτελούς 
Κλινικής Χειρουργικής, Θώρακος, Καρδιάς και 
Αγγείων στο «Ιπποκράτειο». 

1968
Εκλέγεται εντεταλµένος Υφηγητής της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

1969
Εκλέγεται Καθηγητής της Χειρουργικής στο 
Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης και αναλαµβάνει 
Διευθυντής της Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής
Κλινικής του «ΑΧΕΠΑ». 

1982
Εκλέγεται Κοσµήτορας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης. 

1984
Ορίζεται Διευθυντής της νεοσυσταθείσης από τον ίδιο 
ανεξάρτητης Κλινικής Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακος 
και Αγγείων του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ».    

1986
Ανακηρύσσεται Οµότιµος Καθηγητής της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης. 

1994
Εκλέγεται παµψηφεί Αντεπιστέλλον Μέλος της 
Ακαδηµίας Αθηνών. 

Οι γονείς του Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη

Με τη σύζυγό του

Η οικογένεια του Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη

Με τον Σ. Πράπα σε µία 
από τις πολλές συναντήσεις
στο σπίτι του Καθ. Δ.Λαζαρίδη

Στο πατρικό του σπίτι
στην Πτολεµαϊδα

Με τη Μονάδα Υγειονοµικού 
στη περίοδο της στρατιωτικής του θητείας

1984: Τα εγκαίνια της ΚΡΧ Κλινικής
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1984, Ιούνιος, Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 
Θεσσαλονίκη. 

   Το όνειρο και οι προσπάθειες µιας 12ετίας 
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µε τον τίτλο του Διευθυντή, κόβει την κορδέλα των 
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πορεία του τις 350 και πλέον- και 2 Διδακτορικών Διατριβών. 
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Μιλά για το παρελθόν, για το παρόν, το µέλλον. Παρά τα 91 του 
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µεταµοντέρνος. Με τόσο ευρείς ορίζοντες που θα τρόµαζαν 
πολλούς σύγχρονούς του. «Είµαι αισιόδοξος άνθρωπος και ελπίζω. 
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2008, Κως. 
Παγκόσµιο 

Καρδιοχειρουργικό 
Συνέδριο

Τιµητικός τόµος 
Καθ. Δ. Λαζαρίδη

4ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο Καρδιοχειρουργικής του
«Ευαγγελισµού» προς τιµήν του Καθ. Δ. Λαζαρίδη

Κατά τη βράβευσή του στην τελετή 
για τα 10 χρόνια Καρδιοχειρουργικής 
του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν»

Β. Κωτσής - Δ. Λαζαρίδης - Σ. Πράπας
(Φεβρουάριος 2011)

1994. Εναρκτήριος οµιλία 
στην Ακαδηµία Αθηνών 
στην τελετή εκλογής του 
ως Ακαδηµαϊκού

Κατά τη βράβευσή του 
στο 7ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Χειρουργικής 
Θώρακος - Καρδιάς 

& Αγγείων στη Θεσσαλονίκη 
το 2008

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Τιµητικές διακρίσεις 
του Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη

Η προθήκη µε τις 
διακρίσεις και τα βραβεία

Η βράβευσή του από τον 
Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης Γ. Ορφανό 

στην εκδήλωση 
«30 χρόνια ΚΡΧ Κλινικής ΑΧΕΠΑ»

Θεσσαλονίκη (2012)
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χειρουργική των στεφανιαίων, η εντατικοποίηση των προ-
σπαθειών στον τοµέα της µεταµόσχευσης καρδιάς και η 
έµπνευση τεχνικών για την αντιµετώπιση των πλέον 

σύµπλοκων συγγενών καρδιοπαθειών, αποτελούν αδιαµφισβήτητα 
ηςτα σηµεία-ορόσηµα της 3  Περιόδου, στην οποία πια η Καρδιοχει-

ρουργική κεντρίζει το ενδιαφέρον της παγκόσµιας Ιατρικής 
κοινότητας –και όχι µόνο. Ταυτόχρονα, στιγµές πρωτοπορίας, 
όπως η χρήση ενδοαορτικού ασκού για πρώτη φορά, η χρήση 
τεχνητής καρδιάς ως γέφυρα προς µεταµόσχευση για πρώτη 
φορά, καθώς και η πρώτη αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας µε τη 
µέθοδο Ross, βοήθησαν να ενισχυθεί η πεποίθηση πως η εποχή 
που οι εγχειρήσεις «ανοιχτής» καρδιάς θα πραγµατοποιούνται στην 
καθηµερινή πρακτική άσκηση ως «ρουτίνα» δεν απείχε.      

   Μια από τις σηµαίνουσες προσωπικότητες που σηµατοδότησαν 
την εν λόγω περίοδο ήταν ο Αργεντινός Rene Favaloro. Ήταν το 
1967, στην «Cleveland Clinic» των Η.Π.Α., όταν πραγµατοποίησε 
µια ιστορική εγχείρηση, παρακάµπτοντας τη δεξιά στεφανιαία 
αρτηρία µε µόσχευµα σαφηνούς φλέβας εµφυτευοµένου κεντρικά 
στην αορτή, υποστηρίζοντας τον ασθενή µε εξωσωµατική κυκλο-
φορία, εγχείρηση που αποτέλεσε προοίµιο της κλασικής εγχείρη-
σης ByPass. Λίγο καιρό αργότερα, στο Milwaukee, ο Dudley W. 
Johnson, εξελίσσοντας την τεχνική R. Favaloro, καθιέρωσε την 
πολλαπλή επαναιµάτωση µε φλεβικά µοσχεύµατα. 

   Οι προσπάθειες για την ανακούφιση των ασθενών µε στηθάγχη, 
όπως ήδη έχει αναφερθεί, είχαν αρχίσει ήδη από τις αρχές του 

ου19  αιώνα, ήταν όµως έµµεσες και αφορούσαν κυρίως στην 
αυχενική συµπαθεκτοµή, τις προσπάθειες του C. Beck µε την 
cardio-omentopexy και την ιστορική «εγχείρηση Vinenberg» της 
δεκαετίας του '50. Πειραµατικές προσπάθειες για την απευθείας 
επαναιµάτωση των στεφανιαίων πραγµατοποίησαν, την ίδια 
δεκαετία, ο Καναδός Gordon Murray και ο Ρώσος Vladimir 
Demikhov, ενώ κλινικές παρεµβάσεις έγιναν αρχικά µε την τεχνική 
ενδαρτηρεκτοµής της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας, σε οκτώ 
περιπτώσεις, από τον Charles Bailey το 1957, καθώς και από τον 
David Sabiston µε ενδαρτηρεκτοµή και χρήση φλεβικού 
εµβαλώµατος κατά µήκος της αρτηριοτοµής. 

   Το 1958 στην Καλιφόρνια, ο William Longmire, µετά από 
αποτυχηµένη ενδαρτηρεκτοµή, απολίνωσε κεντρικά τη δεξιά 
στεφανιαία αρτηρία, εµφυτεύοντας περιφερικά την δεξιά έµµισχη 
έσω µαστική αρτηρία (Δ.Ε.Μ.Α). Η προσπάθειά του αυτή, µάλιστα, 
θεωρείται από µερίδα ειδηµόνων ως το χρονικό σηµείο έναρξης 
της χειρουργικής των στεφανιαίων. Το 1961, στη Νέα Υόρκη, ο 
Robert Goetz πραγµατοποίησε την πρώτη προγραµµατισµένη 
εµφύτευση της Δ.Ε.Μ.Α. στην δεξιά στεφανιαία αρτηρία, σε 
πάλλουσα καρδιά, όµως ο ασθενής απεβίωσε ένα χρόνο αργότερα 
από έµφραγµα του κάτω τοιχώµατος, αποθαρρύνοντας ανάλογες 
προσπάθειες. Επιπροσθέτως, βιβλιογραφικές αναφορές αποδίδουν 
τη διενέργεια της πρώτης αορτοστεφανιαίας παράκαµψης στον 
Michael De Bakey, το 1964, και άλλες στον συνεργάτη του 
E. Garret, το 1966. 

   Κλείνοντας την αναφορά στην περίοδο προ εγχείρησης R. 
Favaloro, ειδική µνεία οφείλει να γίνει και στις προσπάθειες του 
Ρώσου Vasilii Kolessov ο οποίος, κατά πολλούς, θεωρείται ο 
«πατέρας» της χειρουργικής των στεφανιαίων σε πάλλουσα καρ-
διά. Από το 1964 έως το 1967, πραγµατοποίησε τις πρώτες έξι 
επεµβάσεις, συνδυάζοντας την τεχνική Vineberg µε απευθείας 
αναστόµωση της αριστερής έσω µαστικής αρτηρίας (Ε.Μ.Α.) στον 
πρόσθιο κατιόντα κλάδο, µε αριστερή θωρακοτοµή και χωρίς 
εξωσωµατική κυκλοφορία. Ο ίδιος συνέχισε την εφαρµογή της 
µεθόδου και µετά την επικράτηση της κλασικής τεχνικής. 

   Το 1967, βέβαια, δεν υπήρξε χρονιά-
ορόσηµο µόνο για τις εγχειρήσεις 
ByPass. Στις 3 Δεκεµβρίου του έτους, η 
είδηση της επιτυχούς διενέργειας µετα-
µόσχευσης καρδιάς, έκανε το γύρο του 
κόσµου, µονοπολώντας το παγκόσµιο 
ενδιαφέρον για ολόκληρες εβδοµάδες. 
Ο Νοτιοαφρικανός Christiaan Barnard 
µεταµόσχευσε µε επιτυχία την καρδιά 
της 25χρονης Denise Darvall στον Louis 

Washkansky, ο οποίος έζησε για 18 ηµέρες. Τρεις ηµέρες αργό-
τερα, ο Adrian Kantrowitz επιχείρησε µεταµόσχευση καρδιάς σε 
νεογνό δυο εβδοµάδων, χωρίς όµως επιτυχία, ενώ το ίδιο επανέ-

λαβε και ο Norman Shumway, ο αποκα-
λούµενος «πατέρας των µεταµοσχεύσε-
ων», στις 6 Ιανουαρίου 1968 σε 
54χρονο άντρα, ο οποίος κατάφερε να 
επιζήσει για τρεις εβδοµάδες. Το 1968, 
ο Denton Cooley επιχείρησε την πρώτη 
επιτυχή µεταµόσχευση καρδιάς-
πνευµόνων στον κόσµο, ενώ το 1969 
αναδείχθηκε και πάλι πρωταγωνιστής, 
καθώς εµφύτευσε την «Liotta–Cooley 
Artificial Heart»,ως «γέφυρα» προς 
µεταµόσχευση σε 47χρονο ασθενή, ο 
οποίος επέζησε µόνο 65 ηµέρες, µετά το 

χειρουργείο. Την ίδια χρονιά, ο C. Walton Lillehei συντόνισε την 
πραγµατοποίηση µεταµοσχεύσεων έξι διαφορετικών οργάνων, τα 
οποία µεταφέρθηκαν µάλιστα από άλλο νοσοκοµείο, διενεργώντας 
από την πλευρά του τη δεύτερη, µετά τον D. Cooley, µεταµόσχευ-
ση καρδιάς-πνευµόνων. 

   Σε ό,τι αφορά στις προσπάθειες αντιµετώπισης των συγγενών 
καρδιοπαθειών, άξια αναφοράς είναι η αντιµετώπιση του κοινού 
αρτηριακού κορµού από τον Dwight C. Mc Goon το 1968, καθώς 
και µια σειρά τεχνικών, οι οποίες και φέρουν το όνοµα του 
εκάστοτε εµπνευστή τους, όπως η «εγχείρηση Rastelli» το 1969, 
η «εγχείρηση Fontan» για την αντιµετώπιση της ατρησίας της 
τριγλώχινος το 1971 και η «εγχείρηση Mustard» στην αρχή της 
διερευνούµενης περιόδου. Rene Favaloro

Κλασσική εγχείρηση 
By pass

Dudley W. Johnson

David Sabiston

Εµφύτευση έσω µαστικής 
αρτηρίας σε πάλλουσα καρδιά
(V. Kolessov, 1965) 

V. Kolessov

   Γεγονός είναι ότι, η ταχεία εξάπλωση της εγχείρησης ByPass 
άρχισε το 1967, µε την υιοθέτηση της τεχνικής R. Favaloro και 
από άλλες οµάδες, όπως του D. Johnson που προαναφέρθηκε, 
καθώς και των Harold C. Urschel και Ben Mitchell στο Ντάλας
και του Frank C. Spencer στη Ν. Υόρκη. Μια χρονιά αργότερα, 
τον Φεβρουάριο του 1968, µια ακόµη πρωτοπορία στην 
χειρουργική των στεφανιαίων, έλαβε χώρα. Επρόκειτο για την 
πρώτη κλινική εµφύτευση της αριστερής Ε.Μ.Α. στον πρόσθιο 
κατιόντα κλάδο µε χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε από τον George Green, σηµατοδοτώντας 
παράλληλα την επαναιµάτωση του µυοκαρδίου µε αρτηριακά 
µοσχεύµατα, η οποία και αποδείχθηκε καθοριστική για τη 
µακρόχρονη καλή επιβίωση των ασθενών. 

G. Green

Εµφύτευση έσω µαστικής 
αρτηρίας στον πρόσθιο

κατιόντα κλάδο
(G. Green, 1968) 

Christiaan Barnard

 Norman Shumway

 D. Cooley

Liotta - Cooley 
artificial heart

Τέλος, το καθ' όλα σπουδαίο έτος 1967, ο Βρετανός Donald Ross 
πέτυχε την πρώτη αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας µε τη χρήση 
της πνευµονικής βαλβίδας του ίδιου ασθενή, την γνωστή ως «Ross 
Procedure». Παράλληλα, ο A. Kantrowitz, µετά από σειρά πειρα-
µατικών πρωτοκόλλων στα οποία συµµετείχε και ο Καθηγητής 
Καρδιολογίας Σπυρίδων Μουλόπουλος, πραγµατοποίησε την 
πρώτη επιτυχή χρήση ενδοαρτικού ασκού σε ασθενή, το 1968.  

 Giancarlo Rastelli
Εγχείρηση Ross

Barnard, DeBakey, Kantrowitz

Drs. Edward Garrett,
Dennis and Michael
DeBakey successfully
performed an aorto-
coronary artery
bypass using a
saphenous vein.

Pioneers in coronary
artery bypass
grafting

1964 & 1967

Dr. Rene Favaloro
successfuly used a 
saphenous vein to
replace a stenotic 
section of the right
coronary artery.
Other pioneers of the
era were Dr. David
Sabiston,  Dudley
Johnson and George
Green.

Minimally invasive
surgery

1967

Dr. Vasilli Kolessov’s
end-to-end 
anastomosis between
the mammary and
coronary arteries on a
beating heart is one
of the earliest
examples
minimally invasive 
surgery
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αυχενική συµπαθεκτοµή, τις προσπάθειες του C. Beck µε την 
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τερα, ο Adrian Kantrowitz επιχείρησε µεταµόσχευση καρδιάς σε 
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λαβε και ο Norman Shumway, ο αποκα-
λούµενος «πατέρας των µεταµοσχεύσε-
ων», στις 6 Ιανουαρίου 1968 σε 
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χειρουργείο. Την ίδια χρονιά, ο C. Walton Lillehei συντόνισε την 
πραγµατοποίηση µεταµοσχεύσεων έξι διαφορετικών οργάνων, τα 
οποία µεταφέρθηκαν µάλιστα από άλλο νοσοκοµείο, διενεργώντας 
από την πλευρά του τη δεύτερη, µετά τον D. Cooley, µεταµόσχευ-
ση καρδιάς-πνευµόνων. 

   Σε ό,τι αφορά στις προσπάθειες αντιµετώπισης των συγγενών 
καρδιοπαθειών, άξια αναφοράς είναι η αντιµετώπιση του κοινού 
αρτηριακού κορµού από τον Dwight C. Mc Goon το 1968, καθώς 
και µια σειρά τεχνικών, οι οποίες και φέρουν το όνοµα του 
εκάστοτε εµπνευστή τους, όπως η «εγχείρηση Rastelli» το 1969, 
η «εγχείρηση Fontan» για την αντιµετώπιση της ατρησίας της 
τριγλώχινος το 1971 και η «εγχείρηση Mustard» στην αρχή της 
διερευνούµενης περιόδου. Rene Favaloro

Κλασσική εγχείρηση 
By pass

Dudley W. Johnson

David Sabiston

Εµφύτευση έσω µαστικής 
αρτηρίας σε πάλλουσα καρδιά
(V. Kolessov, 1965) 

V. Kolessov

   Γεγονός είναι ότι, η ταχεία εξάπλωση της εγχείρησης ByPass 
άρχισε το 1967, µε την υιοθέτηση της τεχνικής R. Favaloro και 
από άλλες οµάδες, όπως του D. Johnson που προαναφέρθηκε, 
καθώς και των Harold C. Urschel και Ben Mitchell στο Ντάλας
και του Frank C. Spencer στη Ν. Υόρκη. Μια χρονιά αργότερα, 
τον Φεβρουάριο του 1968, µια ακόµη πρωτοπορία στην 
χειρουργική των στεφανιαίων, έλαβε χώρα. Επρόκειτο για την 
πρώτη κλινική εµφύτευση της αριστερής Ε.Μ.Α. στον πρόσθιο 
κατιόντα κλάδο µε χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε από τον George Green, σηµατοδοτώντας 
παράλληλα την επαναιµάτωση του µυοκαρδίου µε αρτηριακά 
µοσχεύµατα, η οποία και αποδείχθηκε καθοριστική για τη 
µακρόχρονη καλή επιβίωση των ασθενών. 

G. Green

Εµφύτευση έσω µαστικής 
αρτηρίας στον πρόσθιο

κατιόντα κλάδο
(G. Green, 1968) 

Christiaan Barnard

 Norman Shumway

 D. Cooley

Liotta - Cooley 
artificial heart

Τέλος, το καθ' όλα σπουδαίο έτος 1967, ο Βρετανός Donald Ross 
πέτυχε την πρώτη αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας µε τη χρήση 
της πνευµονικής βαλβίδας του ίδιου ασθενή, την γνωστή ως «Ross 
Procedure». Παράλληλα, ο A. Kantrowitz, µετά από σειρά πειρα-
µατικών πρωτοκόλλων στα οποία συµµετείχε και ο Καθηγητής 
Καρδιολογίας Σπυρίδων Μουλόπουλος, πραγµατοποίησε την 
πρώτη επιτυχή χρήση ενδοαρτικού ασκού σε ασθενή, το 1968.  

 Giancarlo Rastelli
Εγχείρηση Ross

Barnard, DeBakey, Kantrowitz

Drs. Edward Garrett,
Dennis and Michael
DeBakey successfully
performed an aorto-
coronary artery
bypass using a
saphenous vein.

Pioneers in coronary
artery bypass
grafting

1964 & 1967

Dr. Rene Favaloro
successfuly used a 
saphenous vein to
replace a stenotic 
section of the right
coronary artery.
Other pioneers of the
era were Dr. David
Sabiston,  Dudley
Johnson and George
Green.

Minimally invasive
surgery

1967

Dr. Vasilli Kolessov’s
end-to-end 
anastomosis between
the mammary and
coronary arteries on a
beating heart is one
of the earliest
examples
minimally invasive 
surgery

Lefkoma - Final.indd   119 13/7/2015   6:34:09 μμ



  Μέχρι τα τέλη του 1968 πια, µεταµοσχεύσεις καρδιάς σε ανθρώπους 
πραγµατοποιούνταν σε διάφορα µεγάλα κέντρα, όπως στο Λονδίνο, στο 
Παρίσι και στη Βοµβάη. Ωστόσο, το θέµα του «κλινικά νεκρού» δότη και 
της απόφασης να «αποσυνδεθεί» προκειµένου να δώσει ζωή σε κάποιον 
άλλο, απασχόλησε έντονα τους ιατρικούς, θεολογικούς, φιλοσοφικούς και 
άλλους κύκλους, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η πράξη αυτή ισοδυναµούσε 
µε θανάτωση του δότη. Η ηθική και νοµική υπόσταση της επέµβασης 
προκάλεσε έντονες συζητήσεις, στα πλαίσια των οποίων διενεργούνταν 
έλεγχοι ακόµη και Καρδιοχειρουργών που εµπλέκονταν µε τις µεταµο-
σχεύσεις καρδιάς. Αυτό συνέβη και στον N. Shummway, όταν κατά την 
ολοκλήρωση της 33ης στον κόσµο µεταµόσχευσης καρδιάς, κλήθηκε από 
τον Eισαγγελέα της Καλιφόρνια, τον Αύγουστο του 1968. Ως αιτιολογία 
της κλήσης αυτής, στάθηκε το γεγονός ότι ο N. Shummway όφειλε να είχε 
ενηµερώσει τον Ιατροδικαστή για την επικείµενη δωρεά καρδιάς, αλλά 
δεν το έκανε. Ο παλιός του συνεργάτης όµως, ο R. Lower, αντιµετώπισε 
µεγαλύτερα προβλήµατα, καθώς κατέληξε µε αγωγή 100.000 δολαρίων, 
για την «εσφαλµένη» απόφαση αποσύνδεσης του 44χρονου Bruce Tucker, 
προκειµένου να µεταµοσχευθεί η καρδιά του στον 48χρονο Joseph Klett, 
στις 24 Μαΐου 1968. Το κατηγορητήριο στηρίχθηκε στο γεγονός ότι, η 
οµάδα του R. Lower είχε ήδη ανοίξει το στέρνο του ασθενή όταν έφτασε η 
τελική έγκριση του Ιατροδικαστή. Το παραπάνω συµβάν είχε ως συνέπεια 
την σηµαντική µείωση του προγράµµατος µεταµοσχεύσεων του R. Lower 
για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, όσο περίπου χρειάστηκε για να εκδικαστεί 
η υπόθεση. 

   Η δίκη άρχισε τον Μαΐο του 1972 και διήρκησε µια εβδοµάδα. Ο συνή-
γορος του B. Tucker υποστήριξε ότι, η αποσύνδεσή του από το µηχάνηµα 
υποστήριξης δεν έγινε µε σκοπό την ανακούφιση του ίδιου του ασθενή, 
αλλά βασίστηκε στο γεγονός ότι κάποιος άλλος ασθενής είχε ανάγκη από 
καρδιακό µόσχευµα την ίδια ώρα. Η ατυχία του B. Tucker ήταν ότι βρέθη-
κε στο ίδιο νοσοκοµείο µε τον άλλον ασθενή. Η υπερασπιστική αγωγή, 
από την άλλη, βάσισε την απάντησή της στο γεγονός ότι όταν ο ασθενής 
διεγνωστεί εγκεφαλικά νεκρός, δεν υπάρχει για εκείνον επιστροφή. Στην 
ετυµηγορία τους, οι ένορκοι, χρησιµοποιώντας την φράση «…οι σκεπτό-
µενοι άνθρωποι καταλήγουν σε λογικά συµπεράσµατα…», αποφάσισαν την 
συνέχιση του προγράµµατος µεταµοσχεύσεων. Και ενώ ο R. Lower, απαλ-
λαγµένος των κατηγοριών επέστρεφε στα χειρουργικά του καθήκοντα, 
ένας πολύ πιο φηµισµένος Καρδιοχειρουργός έρχονταν αντιµέτωπος µε 
τον νόµο… 

  Η πρώτη επέµβαση µεταµόσχευσης καρδιάς του C.W. Lillehei, την 1η 
Ιουνίου 1968, κατέληξε σε αποτυχία. Ωστόσο, το 1969, µια σειρά µετα-
µοσχεύσεών που πραγµατοποίησε, στέφθηκαν µε θεαµατική επιτυχία. 
Στην πρώτη από αυτές, µάλιστα, ο ίδιος πρωτοπόρησε, συγκλονίζοντας 
την Αµερική, καθώς κατάφερε να συντονίσει την µεταµόσχευση έξι δια-
φορετικών οργάνων από κλινικά νεκρό ασθενή. Η περίπτωση αυτή σηµα-
τοδότησε και µια ακόµη παγκόσµια πρωτιά, αυτή της µεταµόσχευσης 
καρδιάς, όπου το µόσχευµα έχοντας αφαιρεθεί σε ένα νοσηλευτικό ίδρυ-
µα, µεταφέρθηκε για να µεταµοσχευθεί σε ένα άλλο. Τα Χριστούγεννα της 
ίδιας χρονιάς, ο C.W. Lillehei πραγµατοποίησε και την πρώτη διπλή µετα-
µόσχευση της καριέρας του, καρδιάς και δυο πνευµόνων, όντας ο 
δεύτερος – µετά τον Denton Colley- Χειρουργός που αποπειράθηκε 
ανάλογη επέµβαση. Ο ασθενής επέζησε για επτά ηµέρες, όµως δυστυχώς 
κατέληξε από λοίµωξη των πνευµόνων –ακριβώς όπως και ο πρώτος 
ασθενής του στη Μινεσότα το 1954... 

       

Αν και η παρέµβαση του C.W. Lillehei ήταν άµεση και καθοριστική –καθώς 
σταµάτησε την αιµορραγία, πιέζοντας µε το δάχτυλό του τη ρήξη-, το 
παιδί απεβίωσε, αφήνοντας τον C. Barnard συντετριµµένο και αποφασι-
σµένο να εγκαταλείψει την Καρδιοχειρουργική. Ο C.W. Lillehei φέρεται να 
ανέτρεψε αυτή την παρορµητική απόφαση, ωθώντας τον C. Barnard στην 
χειρουργική αίθουσα, την επόµενη κιόλας ώρα…      

   Η εκπαίδευση του C. Barnard στην Χειρουργική «ανοιχτής» καρδιάς 
διήρκησε µια τριετία, ενώ µε την επιστροφή του στο Cape Town, το 1960, 
απασχόλησε για πρώτη φορά την επιστηµονική κοινότητα, πραγµατοποι-
ώντας µια µεταµόσχευση ενός δεύτερου κεφαλιού σε σκύλο. Στις Η.Π.Α. 
επέστρεφε συχνά για να δει παλιούς φίλους, αλλά και για να ενηµερωθεί 
για τις νέες χειρουργικές τεχνικές. Σε µια από τις επισκέψεις του, στις αρ-
χές του 1967, στο Medical College of Virginia, συνάντησε τον R. Lower, 
προκειµένου να εκπαιδευτεί στην, τότε αναπτυσσόµενη, ειδικότητα µετα-
µόσχευσης νεφρού. Ωστόσο, ένα προχειρογραµµένο σύγγραµµα που 
βρέθηκε τυχαία στα χέρια του, τον έκανε να αλλάξει τον αρχικό σχεδια-
σµό. Επρόκειτο για ένα δισέλιδο σηµείωµα των N. Shummway και του R. 
Lower, αναφορικά µε την χειρουργική τεχνική µεταµόσχευσης καρδιάς σε 
σκύλους. Ενθουσιασµένος ο C. Barnard και µε το σύγγραµµα ανα χείρας, 
επέστρεψε στη Νότια Αφρική, µε σκοπό να εφαρµόσει τα πειραµατικά 
πρωτόκολλα που περιλαµβάνονταν σε αυτό. Τα πρωτόκολλα αυτά δεν 
άργησαν να µετατραπούν σε πρώτη επιτυχή µεταµόσχευση καρδιάς στον 
κόσµο… 

   Τα βήµατα του C. Barnard έσπευσαν να ακολουθήσουν κι άλλοι Καρδιο-
χειρουργοί ανά την υφήλιο, µε πρώτο τον Adrian Kantrowitz, ο οποίος 
µόλις τρεις ηµέρες µετά την απόπειρα του C. Barnard, προχώρησε σε 
µεταµόσχευση της καρδιάς ενός νεογέννητου κλινικά νεκρού µωρού σε 
ένα άλλο δυο εβδοµάδων. Δυστυχώς, αν και η επέµβαση ήταν επιτυχής, 
το νεογνό απεβίωσε. Λίγους µήνες αργότερα, στις 6 Ιανουαρίου 1968, ο 
N. Shummway, ο άνθρωπος που «έχτισε» τα πειραµατικά µεταµοσχευτικά 
πρωτόκολλα, έκανε το δικό του βήµα, µεταµοσχέυοντας την καρδιά µιας 
γυναίκας σε έναν 54χρονο άνδρα. Το εγχείρηµα του αυτό καταγράφεται 
ιστορικά ως η πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς µε επιβίωση δυο εβδοµά-
δων, ποσοστό που ο N. Shummway κατάφερε να βελτιώσει στην πορεία 
του, αναδεικνύοντας εαυτόν ως τον πλεόν έµπειρο Χειρουργό στις µετα-
µοσχεύσεις καρδιάς στον κόσµο, µε περισσότερες από 1.000 σχετικές 
επεµβάσεις µέχρι και την συνταξιοδότηση του, 50 χρόνια αργότερα. 

Ποτέ στο παρελθόν, κάποια χειρουργική επέµβαση δεν έλαβε τόση δηµο-
σιότητα, όσο αυτή που πραγµατοποιήθηκε εκείνο το πρωινό του Δεκεµ-
βρίου 1967, στο Νοσοκοµείο «Groote Shuur», του Cape Town της Νότιας 
Αφρικής. Ποτέ στο παρελθόν, κάποιος Ιατρικός λειτουργός δεν απόλαυσε 
τέτοια προβολή από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, όπως ο 45χρονος C. 
Barnard. Γοητευτικός, intellectual και εκλεκτικός, έµοιαζε ακαταµάχητος 
στα µάτια κάθε γυναικείας ύπαρξης που τύχαινε να βρεθεί δίπλα του. Τα 
tabloids της εποχής τον λάτρευαν, φροντίζοντας να παρουσιάζουν ερω-
τικά ενσταντανέ του µε διασηµότητες της εποχής, όπως η Gina Lollobri-
gida και η Sophia Loren. Ο ίδιος, αν και παντρεµένος από τα φοιτητικά 
του χρόνια, δεν έδειχνε καµία διάθεση να αντισταθεί… «Μετά από χρόνια 
µελέτης και σκληρής δουλειάς, ήθελα να διασκεδάσω. Από τη ζωή µου 
έλειπε η σπίθα, αυτό το κάτι παραπάνω που κάνει τη διαβίωση χαρούµενη», 
φρόντιζε να δηλώνει µε νόηµα στους δηµοσιογράφους. Έµµεσα, χωρίς να 
το έχει επιδιώξει, είναι ακόµα σταρ, ο C.W. Lillehei, ερχόταν και πάλι στο 
επίκεντρο… Καθώς, ο Christian Barnard, ο Καρδιοχειρουργός-σταρ 
υπήρξε µαθητής του… 

       Ωστόσο, πίσω από την πασπαλισµένη µε χρυσόσκονη επιτυχία του 
C. Barnard, κρύβονταν ένα παρασκήνιο, εξίσου ενδιαφέρον. Και µια άλλη 
προσωπικότητα, εξίσου ενδιαφέρουσα. Ο Χειρουργός Norman 
Shummway, µαθητής των J. Lewis και C.W. Lillehei, µέλος του Stanford 
University School of Medicine. Ήταν το 1958, όταν για πρώτη φορά ο 
N. Shummway εµπνεύστηκε την ιδέα της µεταµόσχευσης. Πειραµατιζό-
µενος µε την καρδιά ενός σκύλου, σκέφτηκε να την αφαιρέσει από το 
σώµα του ζώου, έτσι ώστε ο ίδιος και ο συνεργάτης του, Richard Lower, 
«να δουλέψουν πιο εύκολα εκτός του στέρνου», ενώ µετέπειτα να την 
επανατοποθετήσουν. Τα πειράµατα συνεχίστηκαν επιτυχώς και σύντοµα 
οι µεταµοσχεύσεις καρδιάς πραγµατοποιούνταν ανάµεσα σε δυο 
διαφορετικά ζώα, ενώ µέχρι το τέλος του 1959, κάποια από αυτά 
κατάφερναν να επιζήσουν µέχρι και τρείς εβδοµάδες. Εµπνευσµένοι από 
τον N. Shummway, µόλις πέντε χρόνια αργότερα, to 1964, Χειρουργοί 
του University of Mississippi, προχώρησαν σε µεταµόσχευση της καρδιάς 
ενός πιθήκου σε έναν 68χρονο άνδρα. Ίσως αναµενόµενα, ο άνδρας 
επέζησε µόνο µια ώρα από την στιγµή που αποσυνδέθηκε από τον 
οξυγονωτή, όµως το εγχείρηµα αυτό αποτέλεσε την πρώτη ισχυρή 
ένδειξη πως η µεταµόσχευση ανθρώπινης καρδιάς ήταν δυνατό να 
επιτευχθεί. Το ρόλο αυτό ανέλαβε ο Christian Barnard…  

   Η επαφή του C. Barnard µε τις πειραµατικές µεταµοσχεύσεις ξεκίνησε, 
όταν ο ίδιος εντάχθηκε στο εργαστήριο του O.H. Wangesteen, προκειµέ-
νου να εκπονήσει την διδακτορική του διατριβή στην Γενική Χειρουργική. 
Ήταν το 1956, όταν βρέθηκε στο εργαστήριο του C.W. Lillehei και συνά-
ντησε τον βοηθό του, Vincent Gott, ο οποίος πειραµατίζοταν µε τη συ-

σκευή καρδιάς και πνευµόνων σε σκύλους. Η 
Καρδιοχειρουργική γοήτευσε τον C. Barnard –θα έλεγε 
κανείς πως ήταν «έρωτας µε την πρώτη µατιά». 
Η απόφασή του για ενασχόληση µε την Γενική 
Χειρουργική άλλαξε και ο C. Barnard δεν άργησε να 
ενσωµατωθεί στην οµάδα του R.L. Varco, αρχικά, και 
κατόπιν στην οµάδα του C.W. Lillehei, όπου και 
παρέµεινε για ένα χρόνο. Ο τελευταίος υπήρξε 
αδιαµφισβήτητα µέντοράς του. Και όχι µόνο. Λέγεται 
πως κατά τη διάρκεια µιας επέµβασης στην καρδιά 
ενός παιδιού, ο C. Barnard δεν κατάφερε να 
αντιµετωπίσει επιτυχώς µια αιµορραγία που προέκυψε 
στο αριστερό ωτίο του µικρού ασθενή. 
      

   Την ώρα που η συνωµοσία του σύµπαντος έφερνε τον C.W. Lillehei στη 
Νέα Υόρκη, για την απαρχή µιας νέας καριέρας, στην άλλη άκρη του 
Ατλαντικού, µια άλλη συµπαντική συνωµοσία ελάµβανε χώρα… 
 
    Ήταν λίγο µετά τα µεσάνυχτα και στο Νοσοκοµείο «Groote Shuur», στο 
Cape Town της Νότιας Αφρικής, επικρατούσε ένταση. Μια νεαρή γυναίκα 
που µόλις λίγες ώρες νωρίτερα είχε εµπλακεί σε αυτοκινητιστικό ατύχηµα, 
κοίτονταν εγκεφαλικά νεκρή, στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γο-
νείς της 25χρονης Denise Darvall, συντετριµµένοι, πήραν την απόφαση να 
δωρίσουν την καρδιά της κόρης τους, προς µεταµόσχευση. Ο διακόπτης 
που συνέδεε την Denise µε την ζωή έκλεισε, το νήµα της ζωής κόπηκε 
και ένας νέος αγώνας ξεκίνησε… Δυο νέοι Χειρουργοί ανέλαβαν άµεσα 
δράση. Το στήθος της νεκρής πια Denise άνοιξε, η καρδιά της συνδέθηκε 
µε ένα οξυγονωτή DeWall-Lillehei, ενώ παράλληλα το σώµα της άρχισε 
να παγώνει. Λίγα λεπτά αργότερα, η καρδιά παρασκευάζονταν και τοπο-
θετούνταν σε ειδική γυάλα µε παγωµένο διάλυµα. Ήταν σχεδόν τρείς το 
πρωί, όταν στο Νοσοκοµείο έφτανε ο Καρδιοχειρουργός Christian 
Barnard, για να αναλάβει δράση. Εδώ και µέρες, κούραρε επί µαταίω τον 
55χρονο Louis Washkansky, χωρίς ελπίδα ανάκαµψης. Η λύση ήταν προ-
φανής… Ο Christian Barnard έµοιαζε έτοιµος να πάρει το ρίσκο. Και το 
έκανε… 

   

   Στην δεύτερη αίθουσα του χειρουργείου, δίπλα σε εκείνη που η καρδιά 
της Denise αφαιρούνταν λίγες ώρες πρίν, ο C. Barnard συνέδεε τον Louis 
Washkansky σε έναν οξυγονωτή DeWall-Lillehei, άνοιγε το στήθος του 
και προχωρούσε σε αντικατάσταση της καρδιάς του. Μόλις οκτώ λεπτά 
πριν το ρολόι να δείξει έξι το πρωί, η καρδιά της Denise άρχισε να χτυπά 
δυνατά στο στήθος του Louis. Μισή ώρα αργότερα, ο ασθενής διασωλη-
νωµένος, µεταφέρονταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Το ηµερο-
λόγιο έδειχνε 3 Δεκεµβρίου 1967… 

   Δυστυχώς, ο Louis Washkansky δεν στάθηκε εξίσου τυχερός και στην 
πορεία. Αν και η καρδιά της Denise ήταν υγιής και δυνατή, ο ίδιος κατέ-
ληξε, 18 ηµέρες αργότερα, από λοίµωξη των πνευµόνων. Πάραυτα, η 
συµπαντική συνωµοσία είχε ολοκληρωθεί. Ο Christian Barnard ήταν ο 
πρώτος Καρδιοχειρουργός στον κόσµο που επιχείρησε και πραγµατοποίη-
σε επιτυχώς την πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς. Και το γεγονός αυτό, είχε 
µεγάλη διάρκεια «ζωής» µπροστά του… 
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The first human 
heart transplant was 
performed by 
Dr. Cristiaan Barnard
at the Groote Shuur 
Hospital in South
Africa. Within months, 
Drs. Adrian Kantrowitz
and Norman Shumway
repeated the
procedure in the U.S.
Sumway’s ongoing
research proved
invaluable in the
progress of heart
transplant surgery.

Human heart
transplant

First staged
cardiac transplant

Dr. Denton Cooley
implanted a totally
artificial heart (the
Liotta heart) in a 47
year old man who lived
65 days after surgery.

1967

Intraortic balloon
pump

1968

Dr. Adrian Kantrowitz
and colleagues reported
the first successful
use of an IABP.

Συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της 
πρώτης µεταµόσχευσης καρδιάς σε ενήλικα στις Η.Π.Α. τον

Ιανουάριο του 1968 από τον Ν. Shummway και τους συνεργάτες του

1969

Denise Darvall Washkansky Operation

C. Barnard
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  Μέχρι τα τέλη του 1968 πια, µεταµοσχεύσεις καρδιάς σε ανθρώπους 
πραγµατοποιούνταν σε διάφορα µεγάλα κέντρα, όπως στο Λονδίνο, στο 
Παρίσι και στη Βοµβάη. Ωστόσο, το θέµα του «κλινικά νεκρού» δότη και 
της απόφασης να «αποσυνδεθεί» προκειµένου να δώσει ζωή σε κάποιον 
άλλο, απασχόλησε έντονα τους ιατρικούς, θεολογικούς, φιλοσοφικούς και 
άλλους κύκλους, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η πράξη αυτή ισοδυναµούσε 
µε θανάτωση του δότη. Η ηθική και νοµική υπόσταση της επέµβασης 
προκάλεσε έντονες συζητήσεις, στα πλαίσια των οποίων διενεργούνταν 
έλεγχοι ακόµη και Καρδιοχειρουργών που εµπλέκονταν µε τις µεταµο-
σχεύσεις καρδιάς. Αυτό συνέβη και στον N. Shummway, όταν κατά την 
ολοκλήρωση της 33ης στον κόσµο µεταµόσχευσης καρδιάς, κλήθηκε από 
τον Eισαγγελέα της Καλιφόρνια, τον Αύγουστο του 1968. Ως αιτιολογία 
της κλήσης αυτής, στάθηκε το γεγονός ότι ο N. Shummway όφειλε να είχε 
ενηµερώσει τον Ιατροδικαστή για την επικείµενη δωρεά καρδιάς, αλλά 
δεν το έκανε. Ο παλιός του συνεργάτης όµως, ο R. Lower, αντιµετώπισε 
µεγαλύτερα προβλήµατα, καθώς κατέληξε µε αγωγή 100.000 δολαρίων, 
για την «εσφαλµένη» απόφαση αποσύνδεσης του 44χρονου Bruce Tucker, 
προκειµένου να µεταµοσχευθεί η καρδιά του στον 48χρονο Joseph Klett, 
στις 24 Μαΐου 1968. Το κατηγορητήριο στηρίχθηκε στο γεγονός ότι, η 
οµάδα του R. Lower είχε ήδη ανοίξει το στέρνο του ασθενή όταν έφτασε η 
τελική έγκριση του Ιατροδικαστή. Το παραπάνω συµβάν είχε ως συνέπεια 
την σηµαντική µείωση του προγράµµατος µεταµοσχεύσεων του R. Lower 
για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, όσο περίπου χρειάστηκε για να εκδικαστεί 
η υπόθεση. 

   Η δίκη άρχισε τον Μαΐο του 1972 και διήρκησε µια εβδοµάδα. Ο συνή-
γορος του B. Tucker υποστήριξε ότι, η αποσύνδεσή του από το µηχάνηµα 
υποστήριξης δεν έγινε µε σκοπό την ανακούφιση του ίδιου του ασθενή, 
αλλά βασίστηκε στο γεγονός ότι κάποιος άλλος ασθενής είχε ανάγκη από 
καρδιακό µόσχευµα την ίδια ώρα. Η ατυχία του B. Tucker ήταν ότι βρέθη-
κε στο ίδιο νοσοκοµείο µε τον άλλον ασθενή. Η υπερασπιστική αγωγή, 
από την άλλη, βάσισε την απάντησή της στο γεγονός ότι όταν ο ασθενής 
διεγνωστεί εγκεφαλικά νεκρός, δεν υπάρχει για εκείνον επιστροφή. Στην 
ετυµηγορία τους, οι ένορκοι, χρησιµοποιώντας την φράση «…οι σκεπτό-
µενοι άνθρωποι καταλήγουν σε λογικά συµπεράσµατα…», αποφάσισαν την 
συνέχιση του προγράµµατος µεταµοσχεύσεων. Και ενώ ο R. Lower, απαλ-
λαγµένος των κατηγοριών επέστρεφε στα χειρουργικά του καθήκοντα, 
ένας πολύ πιο φηµισµένος Καρδιοχειρουργός έρχονταν αντιµέτωπος µε 
τον νόµο… 

  Η πρώτη επέµβαση µεταµόσχευσης καρδιάς του C.W. Lillehei, την 1η 
Ιουνίου 1968, κατέληξε σε αποτυχία. Ωστόσο, το 1969, µια σειρά µετα-
µοσχεύσεών που πραγµατοποίησε, στέφθηκαν µε θεαµατική επιτυχία. 
Στην πρώτη από αυτές, µάλιστα, ο ίδιος πρωτοπόρησε, συγκλονίζοντας 
την Αµερική, καθώς κατάφερε να συντονίσει την µεταµόσχευση έξι δια-
φορετικών οργάνων από κλινικά νεκρό ασθενή. Η περίπτωση αυτή σηµα-
τοδότησε και µια ακόµη παγκόσµια πρωτιά, αυτή της µεταµόσχευσης 
καρδιάς, όπου το µόσχευµα έχοντας αφαιρεθεί σε ένα νοσηλευτικό ίδρυ-
µα, µεταφέρθηκε για να µεταµοσχευθεί σε ένα άλλο. Τα Χριστούγεννα της 
ίδιας χρονιάς, ο C.W. Lillehei πραγµατοποίησε και την πρώτη διπλή µετα-
µόσχευση της καριέρας του, καρδιάς και δυο πνευµόνων, όντας ο 
δεύτερος – µετά τον Denton Colley- Χειρουργός που αποπειράθηκε 
ανάλογη επέµβαση. Ο ασθενής επέζησε για επτά ηµέρες, όµως δυστυχώς 
κατέληξε από λοίµωξη των πνευµόνων –ακριβώς όπως και ο πρώτος 
ασθενής του στη Μινεσότα το 1954... 

       

Αν και η παρέµβαση του C.W. Lillehei ήταν άµεση και καθοριστική –καθώς 
σταµάτησε την αιµορραγία, πιέζοντας µε το δάχτυλό του τη ρήξη-, το 
παιδί απεβίωσε, αφήνοντας τον C. Barnard συντετριµµένο και αποφασι-
σµένο να εγκαταλείψει την Καρδιοχειρουργική. Ο C.W. Lillehei φέρεται να 
ανέτρεψε αυτή την παρορµητική απόφαση, ωθώντας τον C. Barnard στην 
χειρουργική αίθουσα, την επόµενη κιόλας ώρα…      

   Η εκπαίδευση του C. Barnard στην Χειρουργική «ανοιχτής» καρδιάς 
διήρκησε µια τριετία, ενώ µε την επιστροφή του στο Cape Town, το 1960, 
απασχόλησε για πρώτη φορά την επιστηµονική κοινότητα, πραγµατοποι-
ώντας µια µεταµόσχευση ενός δεύτερου κεφαλιού σε σκύλο. Στις Η.Π.Α. 
επέστρεφε συχνά για να δει παλιούς φίλους, αλλά και για να ενηµερωθεί 
για τις νέες χειρουργικές τεχνικές. Σε µια από τις επισκέψεις του, στις αρ-
χές του 1967, στο Medical College of Virginia, συνάντησε τον R. Lower, 
προκειµένου να εκπαιδευτεί στην, τότε αναπτυσσόµενη, ειδικότητα µετα-
µόσχευσης νεφρού. Ωστόσο, ένα προχειρογραµµένο σύγγραµµα που 
βρέθηκε τυχαία στα χέρια του, τον έκανε να αλλάξει τον αρχικό σχεδια-
σµό. Επρόκειτο για ένα δισέλιδο σηµείωµα των N. Shummway και του R. 
Lower, αναφορικά µε την χειρουργική τεχνική µεταµόσχευσης καρδιάς σε 
σκύλους. Ενθουσιασµένος ο C. Barnard και µε το σύγγραµµα ανα χείρας, 
επέστρεψε στη Νότια Αφρική, µε σκοπό να εφαρµόσει τα πειραµατικά 
πρωτόκολλα που περιλαµβάνονταν σε αυτό. Τα πρωτόκολλα αυτά δεν 
άργησαν να µετατραπούν σε πρώτη επιτυχή µεταµόσχευση καρδιάς στον 
κόσµο… 

   Τα βήµατα του C. Barnard έσπευσαν να ακολουθήσουν κι άλλοι Καρδιο-
χειρουργοί ανά την υφήλιο, µε πρώτο τον Adrian Kantrowitz, ο οποίος 
µόλις τρεις ηµέρες µετά την απόπειρα του C. Barnard, προχώρησε σε 
µεταµόσχευση της καρδιάς ενός νεογέννητου κλινικά νεκρού µωρού σε 
ένα άλλο δυο εβδοµάδων. Δυστυχώς, αν και η επέµβαση ήταν επιτυχής, 
το νεογνό απεβίωσε. Λίγους µήνες αργότερα, στις 6 Ιανουαρίου 1968, ο 
N. Shummway, ο άνθρωπος που «έχτισε» τα πειραµατικά µεταµοσχευτικά 
πρωτόκολλα, έκανε το δικό του βήµα, µεταµοσχέυοντας την καρδιά µιας 
γυναίκας σε έναν 54χρονο άνδρα. Το εγχείρηµα του αυτό καταγράφεται 
ιστορικά ως η πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς µε επιβίωση δυο εβδοµά-
δων, ποσοστό που ο N. Shummway κατάφερε να βελτιώσει στην πορεία 
του, αναδεικνύοντας εαυτόν ως τον πλεόν έµπειρο Χειρουργό στις µετα-
µοσχεύσεις καρδιάς στον κόσµο, µε περισσότερες από 1.000 σχετικές 
επεµβάσεις µέχρι και την συνταξιοδότηση του, 50 χρόνια αργότερα. 

Ποτέ στο παρελθόν, κάποια χειρουργική επέµβαση δεν έλαβε τόση δηµο-
σιότητα, όσο αυτή που πραγµατοποιήθηκε εκείνο το πρωινό του Δεκεµ-
βρίου 1967, στο Νοσοκοµείο «Groote Shuur», του Cape Town της Νότιας 
Αφρικής. Ποτέ στο παρελθόν, κάποιος Ιατρικός λειτουργός δεν απόλαυσε 
τέτοια προβολή από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, όπως ο 45χρονος C. 
Barnard. Γοητευτικός, intellectual και εκλεκτικός, έµοιαζε ακαταµάχητος 
στα µάτια κάθε γυναικείας ύπαρξης που τύχαινε να βρεθεί δίπλα του. Τα 
tabloids της εποχής τον λάτρευαν, φροντίζοντας να παρουσιάζουν ερω-
τικά ενσταντανέ του µε διασηµότητες της εποχής, όπως η Gina Lollobri-
gida και η Sophia Loren. Ο ίδιος, αν και παντρεµένος από τα φοιτητικά 
του χρόνια, δεν έδειχνε καµία διάθεση να αντισταθεί… «Μετά από χρόνια 
µελέτης και σκληρής δουλειάς, ήθελα να διασκεδάσω. Από τη ζωή µου 
έλειπε η σπίθα, αυτό το κάτι παραπάνω που κάνει τη διαβίωση χαρούµενη», 
φρόντιζε να δηλώνει µε νόηµα στους δηµοσιογράφους. Έµµεσα, χωρίς να 
το έχει επιδιώξει, είναι ακόµα σταρ, ο C.W. Lillehei, ερχόταν και πάλι στο 
επίκεντρο… Καθώς, ο Christian Barnard, ο Καρδιοχειρουργός-σταρ 
υπήρξε µαθητής του… 

       Ωστόσο, πίσω από την πασπαλισµένη µε χρυσόσκονη επιτυχία του 
C. Barnard, κρύβονταν ένα παρασκήνιο, εξίσου ενδιαφέρον. Και µια άλλη 
προσωπικότητα, εξίσου ενδιαφέρουσα. Ο Χειρουργός Norman 
Shummway, µαθητής των J. Lewis και C.W. Lillehei, µέλος του Stanford 
University School of Medicine. Ήταν το 1958, όταν για πρώτη φορά ο 
N. Shummway εµπνεύστηκε την ιδέα της µεταµόσχευσης. Πειραµατιζό-
µενος µε την καρδιά ενός σκύλου, σκέφτηκε να την αφαιρέσει από το 
σώµα του ζώου, έτσι ώστε ο ίδιος και ο συνεργάτης του, Richard Lower, 
«να δουλέψουν πιο εύκολα εκτός του στέρνου», ενώ µετέπειτα να την 
επανατοποθετήσουν. Τα πειράµατα συνεχίστηκαν επιτυχώς και σύντοµα 
οι µεταµοσχεύσεις καρδιάς πραγµατοποιούνταν ανάµεσα σε δυο 
διαφορετικά ζώα, ενώ µέχρι το τέλος του 1959, κάποια από αυτά 
κατάφερναν να επιζήσουν µέχρι και τρείς εβδοµάδες. Εµπνευσµένοι από 
τον N. Shummway, µόλις πέντε χρόνια αργότερα, to 1964, Χειρουργοί 
του University of Mississippi, προχώρησαν σε µεταµόσχευση της καρδιάς 
ενός πιθήκου σε έναν 68χρονο άνδρα. Ίσως αναµενόµενα, ο άνδρας 
επέζησε µόνο µια ώρα από την στιγµή που αποσυνδέθηκε από τον 
οξυγονωτή, όµως το εγχείρηµα αυτό αποτέλεσε την πρώτη ισχυρή 
ένδειξη πως η µεταµόσχευση ανθρώπινης καρδιάς ήταν δυνατό να 
επιτευχθεί. Το ρόλο αυτό ανέλαβε ο Christian Barnard…  

   Η επαφή του C. Barnard µε τις πειραµατικές µεταµοσχεύσεις ξεκίνησε, 
όταν ο ίδιος εντάχθηκε στο εργαστήριο του O.H. Wangesteen, προκειµέ-
νου να εκπονήσει την διδακτορική του διατριβή στην Γενική Χειρουργική. 
Ήταν το 1956, όταν βρέθηκε στο εργαστήριο του C.W. Lillehei και συνά-
ντησε τον βοηθό του, Vincent Gott, ο οποίος πειραµατίζοταν µε τη συ-

σκευή καρδιάς και πνευµόνων σε σκύλους. Η 
Καρδιοχειρουργική γοήτευσε τον C. Barnard –θα έλεγε 
κανείς πως ήταν «έρωτας µε την πρώτη µατιά». 
Η απόφασή του για ενασχόληση µε την Γενική 
Χειρουργική άλλαξε και ο C. Barnard δεν άργησε να 
ενσωµατωθεί στην οµάδα του R.L. Varco, αρχικά, και 
κατόπιν στην οµάδα του C.W. Lillehei, όπου και 
παρέµεινε για ένα χρόνο. Ο τελευταίος υπήρξε 
αδιαµφισβήτητα µέντοράς του. Και όχι µόνο. Λέγεται 
πως κατά τη διάρκεια µιας επέµβασης στην καρδιά 
ενός παιδιού, ο C. Barnard δεν κατάφερε να 
αντιµετωπίσει επιτυχώς µια αιµορραγία που προέκυψε 
στο αριστερό ωτίο του µικρού ασθενή. 
      

   Την ώρα που η συνωµοσία του σύµπαντος έφερνε τον C.W. Lillehei στη 
Νέα Υόρκη, για την απαρχή µιας νέας καριέρας, στην άλλη άκρη του 
Ατλαντικού, µια άλλη συµπαντική συνωµοσία ελάµβανε χώρα… 
 
    Ήταν λίγο µετά τα µεσάνυχτα και στο Νοσοκοµείο «Groote Shuur», στο 
Cape Town της Νότιας Αφρικής, επικρατούσε ένταση. Μια νεαρή γυναίκα 
που µόλις λίγες ώρες νωρίτερα είχε εµπλακεί σε αυτοκινητιστικό ατύχηµα, 
κοίτονταν εγκεφαλικά νεκρή, στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γο-
νείς της 25χρονης Denise Darvall, συντετριµµένοι, πήραν την απόφαση να 
δωρίσουν την καρδιά της κόρης τους, προς µεταµόσχευση. Ο διακόπτης 
που συνέδεε την Denise µε την ζωή έκλεισε, το νήµα της ζωής κόπηκε 
και ένας νέος αγώνας ξεκίνησε… Δυο νέοι Χειρουργοί ανέλαβαν άµεσα 
δράση. Το στήθος της νεκρής πια Denise άνοιξε, η καρδιά της συνδέθηκε 
µε ένα οξυγονωτή DeWall-Lillehei, ενώ παράλληλα το σώµα της άρχισε 
να παγώνει. Λίγα λεπτά αργότερα, η καρδιά παρασκευάζονταν και τοπο-
θετούνταν σε ειδική γυάλα µε παγωµένο διάλυµα. Ήταν σχεδόν τρείς το 
πρωί, όταν στο Νοσοκοµείο έφτανε ο Καρδιοχειρουργός Christian 
Barnard, για να αναλάβει δράση. Εδώ και µέρες, κούραρε επί µαταίω τον 
55χρονο Louis Washkansky, χωρίς ελπίδα ανάκαµψης. Η λύση ήταν προ-
φανής… Ο Christian Barnard έµοιαζε έτοιµος να πάρει το ρίσκο. Και το 
έκανε… 

   

   Στην δεύτερη αίθουσα του χειρουργείου, δίπλα σε εκείνη που η καρδιά 
της Denise αφαιρούνταν λίγες ώρες πρίν, ο C. Barnard συνέδεε τον Louis 
Washkansky σε έναν οξυγονωτή DeWall-Lillehei, άνοιγε το στήθος του 
και προχωρούσε σε αντικατάσταση της καρδιάς του. Μόλις οκτώ λεπτά 
πριν το ρολόι να δείξει έξι το πρωί, η καρδιά της Denise άρχισε να χτυπά 
δυνατά στο στήθος του Louis. Μισή ώρα αργότερα, ο ασθενής διασωλη-
νωµένος, µεταφέρονταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Το ηµερο-
λόγιο έδειχνε 3 Δεκεµβρίου 1967… 

   Δυστυχώς, ο Louis Washkansky δεν στάθηκε εξίσου τυχερός και στην 
πορεία. Αν και η καρδιά της Denise ήταν υγιής και δυνατή, ο ίδιος κατέ-
ληξε, 18 ηµέρες αργότερα, από λοίµωξη των πνευµόνων. Πάραυτα, η 
συµπαντική συνωµοσία είχε ολοκληρωθεί. Ο Christian Barnard ήταν ο 
πρώτος Καρδιοχειρουργός στον κόσµο που επιχείρησε και πραγµατοποίη-
σε επιτυχώς την πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς. Και το γεγονός αυτό, είχε 
µεγάλη διάρκεια «ζωής» µπροστά του… 
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The first human 
heart transplant was 
performed by 
Dr. Cristiaan Barnard
at the Groote Shuur 
Hospital in South
Africa. Within months, 
Drs. Adrian Kantrowitz
and Norman Shumway
repeated the
procedure in the U.S.
Sumway’s ongoing
research proved
invaluable in the
progress of heart
transplant surgery.

Human heart
transplant

First staged
cardiac transplant

Dr. Denton Cooley
implanted a totally
artificial heart (the
Liotta heart) in a 47
year old man who lived
65 days after surgery.

1967

Intraortic balloon
pump

1968

Dr. Adrian Kantrowitz
and colleagues reported
the first successful
use of an IABP.

Συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της 
πρώτης µεταµόσχευσης καρδιάς σε ενήλικα στις Η.Π.Α. τον

Ιανουάριο του 1968 από τον Ν. Shummway και τους συνεργάτες του

1969

Denise Darvall Washkansky Operation

C. Barnard
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   Ακόµη και οι διοικητικές του ικανότητες τέθηκαν υπό αµφισβήτηση. 
Κακόβουλα σχόλια έδιναν και έπαιρναν στα Νοσοκοµεία Cornell και New 
York Hospital, αναφέροντας ότι ο εξοπλισµός που ο ίδιος είχε φέρει µαζί 
του από την Μινεσότα, ήταν προϊόν κλοπής. Από την άλλη, οι Χειρουργοί 
της Νέας Υόρκης δυσανασχετούσαν µε την έλευση της οµάδας των βοη-
θών του που τον είχαν ακολουθήσει, ενώ έµοιαζαν να σκανδαλίζονται µε 
τα πανάκριβα υλικά µε τα οποία είχε διακοσµήσει το νέο του γραφείο. 
Όµως εκείνος δεν σταµατούσε να τους δίνει τροφή για περαιτέρω σχό-
λια… Στην πρώτη διάλεξη που κλήθηκε να δώσει µε την έλευσή του στο 
νοσοκοµείο της Νέας Υόρκης, ένα από τα προβαλλόµενα slides περιείχε 
την εικόνα από ένα γυµνόστηθο «λαγουδάκι» του Playboy… Συχνά, 
επέτρεπε σε βοηθούς του να ανοίξουν εκείνοι το στέρνο των ασθενών, 
ενώ ο ίδιος έµπαινε στο χειρουργείο όταν η καρδιά ήταν πια ήδη εκτε-
θειµένη. Μπορεί σε άλλα νοσοκοµεία το γεγονός αυτό να θεωρούνταν 
φυσιολογικό, ωστόσο, στο Νοσοκοµείο Cornell θεωρούνταν αδιανότητο. 
Το ίδιο και η µουσική που έπαιζε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Οι 
χαρακτηρισµοί που του απέδιδαν, ήσαν ευφάνταστοι… «Μη συµβατικός» 
το λιγότερο, επικίνδυνος το πλέον ακραίο… 

   Καταστροφική για την εικόνα του υπήρξε η απόφασή του να ασχοληθεί 
µε τα πολιτικά τεκταινόµενα του ιδρύµατος. Aν και Ρεπουµπλικάνος ο 
ίδιος, επέλεξε –ζητώντας χρήµατα και ψήφους από κάθε γιατρό- να 
υποστηρίξει έναν Δηµοκράτη για πρόεδρο, εκπληρώνοντας «χάρη» που 
όφειλε στον φίλο του, Hubert Humphrey. Από τις αρχές του 1970, οι 
δυσφηµιστές του τον ήθελαν εκτός νοσοκοµείου. Ο O.H. Wangesteen, 
κινητοποιήθηκε, στέλνοντάς του µάλιστα µια επιστολή, στην οποία ανέφε-
ρε ότι «…αν δίνει καθηµερινή προσοχή στις πολλαπλές υπευθυνότητες του, 
µπορούσε να ξεπεράσει τα όποια προβλήµατα…». Ανάλογες επιστολές 
στάλθηκαν από µέρους του και σε άλλα µέλη του Νοσοκοµείου Cornell. 
Αλλά ήταν πια αργά… Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, η απόφαση για την 

ηαποµάκρυνσή του δεν είχε επιστροφή. Από την 1  Ιουλίου 1970, ο C.W. 
Lillehei θα έχανε τη θέση του ως Πρόεδρος και Διευθυντής της Χειρουρ-
γικής, έχοντας πια µόνο την άδεια να χειρουργεί και να διδάσκει. Για άλλη 
µια φορά, στο άδειο γραφείο του υπήρχε µόνο ένα κόκκινο τριαντάφυλ-
λο… Ήταν 51 ετών… Είχαν περάσει σχεδόν 20 χρόνια, από τότε που ο 
O.H. Wangesteen έσωζε την ζωή του από τον καρκίνο… Ο C.W. Lillehei 
ήταν υγιής, µα ένοιαζε να έχει χάσει τα πάντα… Όµως, αυτή ήταν µόνο η 
αρχή… 

ης   Τα πρωτοσέλιδα της 13  Απριλίου 1972 κυριολεκτικά εξέπληξαν 
όσους, µέχρι εκείνη την ηµέρα, αναγνώριζαν στο πρόσωπο του C.W. 
Lillehei τον «πατέρα» της χειρουργικής «ανοιχτής» καρδιάς. Το κατηγο-
ρητήριο του ορκωτού δικαστηρίου της Μινεσότα, αµείλικτο… Ο C.W. 
Lillehei φέρονταν να έχει αποκρύψει φορολογία ύψους 125.000 δολαρί-
ων, ενώ η ποινή που ορίζονταν για το αδίκηµα άγγιζε τα 25 χρόνια 
φυλάκισης, µε παράλληλη απώλεια της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος. 
Τα χρόνια που ο C.W. Lillehei δραστηριοποιούνταν επαγγελµατικά στην 
Μινεσότα, όχι µόνο δε κρατούσε αποδείξεις πελατών, αλλά πολλές φορές 
εξέδιδε ακάλυπτες επιταγές, καθώς δεν φρόντιζε να τις αποπληρώσει. Η 
έλλειψη οργάνωσης που τον διέκρινε είχε ως συνέπεια και την µη απόδο-
ση φόρων. Εξαιτίας του γεγονότος ότι, το εισόδηµά του αυξανόταν διαρ-
κώς, η εφορία της πολιτείας, IRS, αποφάσισε να θέσει τον C.W. Lillehei 
υπό στενή παρακολούθηση. Τον Δεκέµβριο του 1967, το ίδιο σχεδόν 
διάστηµα που ο C. Barnard πραγµατοποιούσε την πρώτη µεταµόσχευση 
καρδιάς, ο C.W. Lillehei λάµβανε την πρώτη επιστολή της ΙRS, µε την 
οποία τον ενηµέρωνε για τις φορολογικές οφειλές του για τις χρονιές 
1965 και 1966. 

Ενώ η απάντησή του στην επιστολή ήταν άµεση, ωστόσο, δεν κατέβαλε 
ούτε ένα δολάριο µέχρι και το Νοέµβριο του 1968. Ο ειδικός πράκτορας 
της ΙRS, Ray Jackson, προσπάθησε µάταια να τον συναντήσει, αλλά 
εκείνος δεν ήταν ποτέ διαθέσιµος. Κατόπιν αµέτρητων προσπαθειών από 
την πλευρά του πράκτορα, ο C.W. Lillehei προσέλαβε Νοµικό σύµβουλο, ο 
οποίος τελικά και απέδωσε τους φόρους των τριών προηγουµένων ετών. 

   Όµως ο R. Jackson επέµεινε. Άρχισε να ψάχνει τους τραπεζικούς του 
λογαριασµούς, τις αποδείξεις των ταξιδιών του, καθώς και ένα κουτί 
όπου ο Kαρδιοχειρουργός κρατούσε τις κάρτες ευρετηρίου των ασθενών 
του. Ήρθε σε επαφή µε Καθηγητές που τον είχαν πληρώσει για να δώσει 
διαλέξεις, αλλά και µε πρώην ασθενείς του. Δεν άργησε να ανακαλύψει 
ότι, ο C.W. Lillehei διατηρούσε µια κρυφή «δεύτερη» ζωή, µια ζωή που 
συµπεριελάµβανε έξοδα, ερωµένες -ακόµη και ένα call girl από το Λας 

ηΒέγκας. Την ηµέρα των πρωτοσέλιδων, την 13  Απριλίου 1972, ο C.W. 
Lillehei έστειλε γράµµα στον O.H. Wangesteen, λέγοντάς του ότι τα 
πράγµατα δεν είναι όπως φαίνονται και ότι σίγουρα η απόφαση θα ήταν 
αθωωτική για τον ίδιο. Γνωρίζοντας ότι τα δικαστήρια ήταν απρόβλεπτα, 
ο O.H. Wangesteen δεν ήταν σίγουρος για την έκβαση της υπόθεσης, 
απαντώντας λακωνικά πως το να «βγαίνουν τα άπλυτά του στη φόρα», θα 
ήταν µια λυπηρή εµπειρία…  

       Η δίκη ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου 1973… Για τους εµπλεκόµενους, 
έγινε εξαρχής αντιληπτό ότι, ο Εισαγγελέας προτίθετο να ασχοληθεί µε 
πολλά περισσότερα από όσα περιλαµβάνονταν στο κατηγορητήριο, του-
τέστιν τους απλήρωτους φόρους του C.W. Lillehei. Η κατάσταση ήταν 
πολύ πιο σοβαρή… Η κυβέρνηση Νίξον έµοιαζε διατεθειµένη να κατα-
στρέψει τον C.W. Lillehei, µετά την απόφασή του να υποστηρίξει υποψή-
φιο από το αντίπαλο «στρατόπεδο» των Δηµοκρατικών. Ο Εισαγγελέας 
Robert Renne κατηγόρησε τον C.W. Lillehei για διπλοπληρωµές, για 
απόκρυψη εισοδήµατος από τουλάχιστον 318 ασθενείς και από διαλέξεις, 
καθώς και για απόκρυψη τραπεζικών λογαριασµών. Η διάθεσή του 
διαφαίνεται χαρακτηριστικά από το γεγονός ότι φέρεται να αποκάλεσε τον 
C.W. Lillehei «…µέγα ιατρό…», ο οποίος είχε δηλώσει τα έξοδα του πάρτυ 

ηςτης 50  επετείου γάµου των γονιών του ως «…έξοδα γραφείου…» και τα 
δώρα στις τρεις φιλενάδες του και το call girl από το Λας Βέγκας ως 
«…έξοδα πληκτρολόγησης…»… 

   Οι πρώτοι µάρτυρες που κλήθηκαν να καταθέσουν ήταν πρώην ασθε-
νείς του ή συγγενείς τους, πολλοί εκ των οποίων χειρουργήθηκαν µε 
έξοδα του ίδιου του C.W. Lillehei… Ωστόσο, έκριναν πως έπρεπε να τον 
τιµωρήσουν για όσα κατηγορούνταν. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που τον 
υποστήριξαν, προσπαθώντας να επισηµάνουν στο ακροατήριο πως, 
προκειµένου να θεραπεύσει άπορους ασθενείς, ο C.W. Lillehei δεν 
αµείβονταν για τις υπηρεσίες που παρείχε. Στην συνέχεια, ως µάρτυρες, 
κλήθηκαν οι γυναίκες µε τις οποίες διατηρούσε ερωτικές σχέσεις… 
Η νοσοκόµα του Variety Club όχι µόνο επιβεβαίωσε την «στενή» τους 
σχέση, αλλά και ότι δέχθηκε από εκείνον 500 δολάρια, δώρο που 
δηλώθηκε ως «επιπλέον επαγγελµατική, γραµµατειακή και υπηρετική 
βοήθεια». Το call girl, µε την σειρά του, επιβεβαίωσε ότι τα εισπραχθέντα 
100 δολάρια δεν αφορούσαν «δουλειά γραφείου», όπως είχαν δηλωθεί. 

       Η κοινή γνώµη ήταν διχασµένη… Αν όλες οι κατηγορίες ήταν αληθι-
νές, πως µπορούσε ένας τόσο λαµπρός άνδρας να συµπεριφέρεται τόσο 
ανόητα; 

   Όσο λαµπρή ήταν η επαγγελµατική και επιστηµονική ζωή του C.W. 
Lillehei, τόσο σκοτεινή και δραµατική ήταν η προσωπική του ζωή… Ο 
C.W. Lillehei έζησε µια ζωή απόλυτα παραδοµένη στην παθολογία των 
επιθυµιών του… Αλκοόλ, πάρτυ, γυναίκες… Πριν ακόµα φύγει από τη 
Μινεσότα, το καλοκαίρι του 1967, µια πυρκαγιά κατέστρεψε σχεδόν ολο-
κληρωτικά το σπίτι του, ενώ λίγους µήνες αργότερα, ένα δυστύχηµα που 
είχε µε το σκάφος του, κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά το πρόσωπό 
της συζύγου του Kaye. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε ένα παρτυ 
που παραβρεθηκε µε την Kaye µείωσε τα αντανακλαστικά του, µε αποτέ-
λεσµα, κατά την επιστροφή, το σκάφος να προσκρούσει σε αµµόλοφο και 
η σύζυγος του να εκτοξευθεί αρκετα µέτρα µακριά. Η δεξιά πλευρά του 
προσώπου της συνθλίφθηκε και ακολούθησαν δέκα ηµέρες νοσηλείας στο 
νοσοκοµείο που εργαζόταν ο C.W. Lillehei για να µπορέσει να διαφύγει 
τον κίνδυνο. Όµως, το δράµα του δεν τελείωσε εκεί… Λίγο καιρό µετά το 
ατύχηµα της Kaye, η 19χρονη πρωτότοκη κόρη του, το έσκασε για να 
παντρευτεί κρυφά…

   Η µετακίνηση του C.W. Lillehei στη Νέα Υόρκη, αλλά και οι περασµένες 
του «ατυχείς συγκυρίες» δεν φαίνεται να τον πτόησαν. Έχοντας αφήσει 
την οικογένεια στην Μινεσότα, ώστε τα παιδιά να συνεχίσουν την φοίτησή 
τους, η ζωή του απέκτησε ξέφρενους ρυθµούς. Από τα χρόνια στο Variety 
Club Heart Hospital, ο C.W. Lillehei διατηρούσε δεσµό µε µια νοσοκόµα, 
γεγονός που σηµατοδότησε την αρχή των συνευρέσεων του µε πολυάριθ-
µες γυναίκες. Τα πάρτυ που λάµβαναν χώρα στο πολυτελέστατο loft του, 
γίνονταν το πρωινό θέµα συζήτησης σε επιστηµονικούς και κοινωνικούς 
κύκλους. Ιατροί, νοσοκόµες, τεχνικοί χειρουργείων, γίνονταν η παρέα του 
σε εξόδους στα µπαρ της πόλης, όπου η κατανάλωση αλκοόλ έµοιαζε να 
µην έχει µέτρο. Λέγεται µάλιστα, πως κάποια φορά, ο C.W. Lillehei έκανε 
την εµφανισή του στο νοσοκοµείο µε µαυρισµένο µάτι, αποτέλεσµα 
άγριας συµπλοκής του σε ένα µπαρ την προηγούµενη νύχτα, όπου 
βρίσκονταν µεθυσµένος…

   Και ενώ η δίκη βρίσκονταν σε εξέλιξη, ο C.W. Lillehei ένιωσε πως πρέ-
πει πια να αντιδράσει. Ψάχνοντας για τα αρχεία των 318 ασθενών στο 
ακατάστατο κελάρι του σπιτιού του –ό,τι κατάφερε να διασωθεί από την 
φωτιά-, κατάφερε να τα εντοπίσει. Παρουσιάζοντας τα στοιχεία στο δικα-
στήριο, ο δικηγόρος φρόντισε να επισηµάνει πως «…αν υπήρχε κάτι για να 
κατηγορηθεί ο C.W. Lillehei, αυτό θα ήταν για την κακή του κρίση, την 
απροσεξία και την αναβλητικότητά του και όχι για απάτη…». Χωρίς να 
ενηµερώσει κανέναν, ο Εισαγγελέας πήρε την πρωτοβουλία να στείλει τα 
νέα αποδεικτικά στοιχεία για έλεγχο. Τα αποτελέσµατα κάθε άλλο παρά 
ευνοϊκά ήσαν για τον κατηγορούµενο… Σε κάποια από τα έγγραφα είχε 
χρησιµοποιηθεί άλλο µελάνι, ενώ σε άλλα είχαν προστεθεί αριθµοί ώστε 
να φαίνεται πως κάποια ποσά ακόµα δεν είχαν εισπραχθεί από τον 
Καρδιοχειρουργό. Ο C.W. Lillehei προσπαθούσε να αποδείξει πως τα 
ποσά αυτά δεν έγιναν ποτέ πραγµατικά του έσοδα… Για το δικαστήριο, 
ωστόσο, αυτό και µόνο συνιστούσε ποινικό αδίκηµα. Η υπόθεση 
ξεπερνούσε πια τον ίδιο τον C.W. Lillehei…

   Η δίκη τελείωσε την τέταρτη εβδοµάδα των ακροάσεων. Ο δικηγόρος 
του C.W. Lillehei επικέντρωσε την τελευταία του αγόρευση σε µια προ-
σπάθεια δηµιουργίας θετικού «κλίµατος» προς τον «…µέγα ανθρωπιστή 
του οποίου οι συµβολές είχαν προσωπικό κόστος…». Ο O.H. Wangesteen, 
στην κατάθεσή του, µίλησε για την διάγνωση λευκωσαρκώµατος του C.W. 
Lillehei, επισηµαίνοντας ότι –ενάντια στα προγνωστικά-, εκείνος είχε 
«…εξαπατήσει…» το θάνατο, κάνοντας λόγο για «…τα ανείπωτα χιλιάδες 
παιδιά και ενήλικες που είχε σώσει µε τις πρωτοπορίες του στην ανοιχτή 
χειρουργική καρδιάς και οι οποίες ήταν αυτές που τελικά του κόστισαν τη 
φοβερή έλλειψη προσοχής στη γραφειοκρατία, καθώς ξόδευε τις ώρες της 
ηµέρας του στο χειρουργείο, την έρευνα και τη διδασκαλία…». Από τη µεριά 
του, ο πρώην συνεργάτης του, Richard Varco, µίλησε στην κατάθεσή του 
για τις 140 δωρεάν χειρουργικές επεµβάσεις σε άπορα παιδιά, ενώ ένας 
µηχανικός αεροσκαφών δήλωσε ότι, ο C.W. Lillehei ήταν ο µόνος που 
«…είχε τα κότσια…» να τον χειρουργήσει και τελικά του έσωσε τη ζωή. 
Την ύστατη στιγµή και µόλις πριν η υπόθεση πάει στους ενόρκους, 
ο δικηγόρος του C.W. Lillehei έκανε την έκπληξη… Η κυβέρνηση, δήλωσε, 
όφειλε στον C.W. Lillehei το ποσό των 53.000 δολαρίων, ως καθαρό πο-
σό φοροαπαλλαγής για τις φιλανθρωπίες του -ποσό για το οποίο ο «κατη-
γορούµενος» δεν είχε ποτέ αιτηθεί-, καθώς επίσης και για τα δικαιώµατα 
στην εµπορικώς πετυχηµένης βαλβίδας καρδιάς που είχε αναπτύξει το 
1960, τις εισπράξεις της οποίας είχε κατευθύνει στο Νοσοκοµείο της 
Μινεσότα. 

η   Την 14  Φεβρουαρίου 1973, η απόφαση του δικαστηρίου ήταν προ των 
πυλών. Είχαν περάσει 21 µέρες, είχαν ξοδευτεί εκατοντάδες χιλιάδες 
δολάρια, είχαν κληθεί 164 µάρτυρες και είχαν παρουσιαστεί πάνω από 
6.000 αποδεικτικά στοιχεία. Αισιόδοξος, ο C.W. Lillehei  αποσύρθηκε στο 
σπίτι του αναµένοντας την ετυµηγορία, παρέα µε τη σύζυγό του, η οποία 
δεν είχε εµφανιστεί στη δίκη, αποφεύγοντας να τον δει να διασύρεται. 
Άλλωστε, για εκείνη, οι ειπωµένες αλήθειες ήταν ήδη γνωστές… Γνώριζε 
για την «διπλή» ζωή του συζύγου της, ήδη από το 1973. Από την αρχή 
του γάµου τους, η ίδια παραιτήθηκε από την καριέρα της ως νοσηλεύτρια 
για να αφιερωθεί στην οικογένεια τους. Εκείνος, έλειπε πολλές ώρες από 
το σπίτι, ενώ ακόµη και τις φορές που έβγαιναν µαζί, επέµενε να περάσει 
από το νοσοκοµείο για να ενηµερωθεί για την πορεία των ασθενών του. 
Λόγω υποχρεώσεων, ο C.W. Lillehei είχε χάσει την αποφοίτηση της κόρης 
τους και δεν ήταν διόλου κοντά µε τους δυο γιους τους. Όταν έµαθε για 
την εξωσυζυγική του σχέση, σκέφτηκε να ζητήσει διαζύγιο. Αλλά δεν το 
έκανε. Ο C.W. Lillehei είχε χάσει την δουλειά του, είχε προβλήµατα µε την 
εφορία και τώρα πια το πάρτυ είχε τελειώσει. Εκείνος την παρακαλούσε 
για µια ακόµη ευκαιρία… «…Αν µπορούσες να µε συγχωρέσεις, θα κάνω τα 
πάντα για να επανορθώσω…», της είπε… 

Μία από τις πρωτότυπες εκδοχές 
του οξυγονωτή φυσαλίδωνLillehei - De Wall
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   Ακόµη και οι διοικητικές του ικανότητες τέθηκαν υπό αµφισβήτηση. 
Κακόβουλα σχόλια έδιναν και έπαιρναν στα Νοσοκοµεία Cornell και New 
York Hospital, αναφέροντας ότι ο εξοπλισµός που ο ίδιος είχε φέρει µαζί 
του από την Μινεσότα, ήταν προϊόν κλοπής. Από την άλλη, οι Χειρουργοί 
της Νέας Υόρκης δυσανασχετούσαν µε την έλευση της οµάδας των βοη-
θών του που τον είχαν ακολουθήσει, ενώ έµοιαζαν να σκανδαλίζονται µε 
τα πανάκριβα υλικά µε τα οποία είχε διακοσµήσει το νέο του γραφείο. 
Όµως εκείνος δεν σταµατούσε να τους δίνει τροφή για περαιτέρω σχό-
λια… Στην πρώτη διάλεξη που κλήθηκε να δώσει µε την έλευσή του στο 
νοσοκοµείο της Νέας Υόρκης, ένα από τα προβαλλόµενα slides περιείχε 
την εικόνα από ένα γυµνόστηθο «λαγουδάκι» του Playboy… Συχνά, 
επέτρεπε σε βοηθούς του να ανοίξουν εκείνοι το στέρνο των ασθενών, 
ενώ ο ίδιος έµπαινε στο χειρουργείο όταν η καρδιά ήταν πια ήδη εκτε-
θειµένη. Μπορεί σε άλλα νοσοκοµεία το γεγονός αυτό να θεωρούνταν 
φυσιολογικό, ωστόσο, στο Νοσοκοµείο Cornell θεωρούνταν αδιανότητο. 
Το ίδιο και η µουσική που έπαιζε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Οι 
χαρακτηρισµοί που του απέδιδαν, ήσαν ευφάνταστοι… «Μη συµβατικός» 
το λιγότερο, επικίνδυνος το πλέον ακραίο… 

   Καταστροφική για την εικόνα του υπήρξε η απόφασή του να ασχοληθεί 
µε τα πολιτικά τεκταινόµενα του ιδρύµατος. Aν και Ρεπουµπλικάνος ο 
ίδιος, επέλεξε –ζητώντας χρήµατα και ψήφους από κάθε γιατρό- να 
υποστηρίξει έναν Δηµοκράτη για πρόεδρο, εκπληρώνοντας «χάρη» που 
όφειλε στον φίλο του, Hubert Humphrey. Από τις αρχές του 1970, οι 
δυσφηµιστές του τον ήθελαν εκτός νοσοκοµείου. Ο O.H. Wangesteen, 
κινητοποιήθηκε, στέλνοντάς του µάλιστα µια επιστολή, στην οποία ανέφε-
ρε ότι «…αν δίνει καθηµερινή προσοχή στις πολλαπλές υπευθυνότητες του, 
µπορούσε να ξεπεράσει τα όποια προβλήµατα…». Ανάλογες επιστολές 
στάλθηκαν από µέρους του και σε άλλα µέλη του Νοσοκοµείου Cornell. 
Αλλά ήταν πια αργά… Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, η απόφαση για την 

ηαποµάκρυνσή του δεν είχε επιστροφή. Από την 1  Ιουλίου 1970, ο C.W. 
Lillehei θα έχανε τη θέση του ως Πρόεδρος και Διευθυντής της Χειρουρ-
γικής, έχοντας πια µόνο την άδεια να χειρουργεί και να διδάσκει. Για άλλη 
µια φορά, στο άδειο γραφείο του υπήρχε µόνο ένα κόκκινο τριαντάφυλ-
λο… Ήταν 51 ετών… Είχαν περάσει σχεδόν 20 χρόνια, από τότε που ο 
O.H. Wangesteen έσωζε την ζωή του από τον καρκίνο… Ο C.W. Lillehei 
ήταν υγιής, µα ένοιαζε να έχει χάσει τα πάντα… Όµως, αυτή ήταν µόνο η 
αρχή… 

ης   Τα πρωτοσέλιδα της 13  Απριλίου 1972 κυριολεκτικά εξέπληξαν 
όσους, µέχρι εκείνη την ηµέρα, αναγνώριζαν στο πρόσωπο του C.W. 
Lillehei τον «πατέρα» της χειρουργικής «ανοιχτής» καρδιάς. Το κατηγο-
ρητήριο του ορκωτού δικαστηρίου της Μινεσότα, αµείλικτο… Ο C.W. 
Lillehei φέρονταν να έχει αποκρύψει φορολογία ύψους 125.000 δολαρί-
ων, ενώ η ποινή που ορίζονταν για το αδίκηµα άγγιζε τα 25 χρόνια 
φυλάκισης, µε παράλληλη απώλεια της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος. 
Τα χρόνια που ο C.W. Lillehei δραστηριοποιούνταν επαγγελµατικά στην 
Μινεσότα, όχι µόνο δε κρατούσε αποδείξεις πελατών, αλλά πολλές φορές 
εξέδιδε ακάλυπτες επιταγές, καθώς δεν φρόντιζε να τις αποπληρώσει. Η 
έλλειψη οργάνωσης που τον διέκρινε είχε ως συνέπεια και την µη απόδο-
ση φόρων. Εξαιτίας του γεγονότος ότι, το εισόδηµά του αυξανόταν διαρ-
κώς, η εφορία της πολιτείας, IRS, αποφάσισε να θέσει τον C.W. Lillehei 
υπό στενή παρακολούθηση. Τον Δεκέµβριο του 1967, το ίδιο σχεδόν 
διάστηµα που ο C. Barnard πραγµατοποιούσε την πρώτη µεταµόσχευση 
καρδιάς, ο C.W. Lillehei λάµβανε την πρώτη επιστολή της ΙRS, µε την 
οποία τον ενηµέρωνε για τις φορολογικές οφειλές του για τις χρονιές 
1965 και 1966. 

Ενώ η απάντησή του στην επιστολή ήταν άµεση, ωστόσο, δεν κατέβαλε 
ούτε ένα δολάριο µέχρι και το Νοέµβριο του 1968. Ο ειδικός πράκτορας 
της ΙRS, Ray Jackson, προσπάθησε µάταια να τον συναντήσει, αλλά 
εκείνος δεν ήταν ποτέ διαθέσιµος. Κατόπιν αµέτρητων προσπαθειών από 
την πλευρά του πράκτορα, ο C.W. Lillehei προσέλαβε Νοµικό σύµβουλο, ο 
οποίος τελικά και απέδωσε τους φόρους των τριών προηγουµένων ετών. 

   Όµως ο R. Jackson επέµεινε. Άρχισε να ψάχνει τους τραπεζικούς του 
λογαριασµούς, τις αποδείξεις των ταξιδιών του, καθώς και ένα κουτί 
όπου ο Kαρδιοχειρουργός κρατούσε τις κάρτες ευρετηρίου των ασθενών 
του. Ήρθε σε επαφή µε Καθηγητές που τον είχαν πληρώσει για να δώσει 
διαλέξεις, αλλά και µε πρώην ασθενείς του. Δεν άργησε να ανακαλύψει 
ότι, ο C.W. Lillehei διατηρούσε µια κρυφή «δεύτερη» ζωή, µια ζωή που 
συµπεριελάµβανε έξοδα, ερωµένες -ακόµη και ένα call girl από το Λας 

ηΒέγκας. Την ηµέρα των πρωτοσέλιδων, την 13  Απριλίου 1972, ο C.W. 
Lillehei έστειλε γράµµα στον O.H. Wangesteen, λέγοντάς του ότι τα 
πράγµατα δεν είναι όπως φαίνονται και ότι σίγουρα η απόφαση θα ήταν 
αθωωτική για τον ίδιο. Γνωρίζοντας ότι τα δικαστήρια ήταν απρόβλεπτα, 
ο O.H. Wangesteen δεν ήταν σίγουρος για την έκβαση της υπόθεσης, 
απαντώντας λακωνικά πως το να «βγαίνουν τα άπλυτά του στη φόρα», θα 
ήταν µια λυπηρή εµπειρία…  

       Η δίκη ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου 1973… Για τους εµπλεκόµενους, 
έγινε εξαρχής αντιληπτό ότι, ο Εισαγγελέας προτίθετο να ασχοληθεί µε 
πολλά περισσότερα από όσα περιλαµβάνονταν στο κατηγορητήριο, του-
τέστιν τους απλήρωτους φόρους του C.W. Lillehei. Η κατάσταση ήταν 
πολύ πιο σοβαρή… Η κυβέρνηση Νίξον έµοιαζε διατεθειµένη να κατα-
στρέψει τον C.W. Lillehei, µετά την απόφασή του να υποστηρίξει υποψή-
φιο από το αντίπαλο «στρατόπεδο» των Δηµοκρατικών. Ο Εισαγγελέας 
Robert Renne κατηγόρησε τον C.W. Lillehei για διπλοπληρωµές, για 
απόκρυψη εισοδήµατος από τουλάχιστον 318 ασθενείς και από διαλέξεις, 
καθώς και για απόκρυψη τραπεζικών λογαριασµών. Η διάθεσή του 
διαφαίνεται χαρακτηριστικά από το γεγονός ότι φέρεται να αποκάλεσε τον 
C.W. Lillehei «…µέγα ιατρό…», ο οποίος είχε δηλώσει τα έξοδα του πάρτυ 

ηςτης 50  επετείου γάµου των γονιών του ως «…έξοδα γραφείου…» και τα 
δώρα στις τρεις φιλενάδες του και το call girl από το Λας Βέγκας ως 
«…έξοδα πληκτρολόγησης…»… 

   Οι πρώτοι µάρτυρες που κλήθηκαν να καταθέσουν ήταν πρώην ασθε-
νείς του ή συγγενείς τους, πολλοί εκ των οποίων χειρουργήθηκαν µε 
έξοδα του ίδιου του C.W. Lillehei… Ωστόσο, έκριναν πως έπρεπε να τον 
τιµωρήσουν για όσα κατηγορούνταν. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που τον 
υποστήριξαν, προσπαθώντας να επισηµάνουν στο ακροατήριο πως, 
προκειµένου να θεραπεύσει άπορους ασθενείς, ο C.W. Lillehei δεν 
αµείβονταν για τις υπηρεσίες που παρείχε. Στην συνέχεια, ως µάρτυρες, 
κλήθηκαν οι γυναίκες µε τις οποίες διατηρούσε ερωτικές σχέσεις… 
Η νοσοκόµα του Variety Club όχι µόνο επιβεβαίωσε την «στενή» τους 
σχέση, αλλά και ότι δέχθηκε από εκείνον 500 δολάρια, δώρο που 
δηλώθηκε ως «επιπλέον επαγγελµατική, γραµµατειακή και υπηρετική 
βοήθεια». Το call girl, µε την σειρά του, επιβεβαίωσε ότι τα εισπραχθέντα 
100 δολάρια δεν αφορούσαν «δουλειά γραφείου», όπως είχαν δηλωθεί. 

       Η κοινή γνώµη ήταν διχασµένη… Αν όλες οι κατηγορίες ήταν αληθι-
νές, πως µπορούσε ένας τόσο λαµπρός άνδρας να συµπεριφέρεται τόσο 
ανόητα; 

   Όσο λαµπρή ήταν η επαγγελµατική και επιστηµονική ζωή του C.W. 
Lillehei, τόσο σκοτεινή και δραµατική ήταν η προσωπική του ζωή… Ο 
C.W. Lillehei έζησε µια ζωή απόλυτα παραδοµένη στην παθολογία των 
επιθυµιών του… Αλκοόλ, πάρτυ, γυναίκες… Πριν ακόµα φύγει από τη 
Μινεσότα, το καλοκαίρι του 1967, µια πυρκαγιά κατέστρεψε σχεδόν ολο-
κληρωτικά το σπίτι του, ενώ λίγους µήνες αργότερα, ένα δυστύχηµα που 
είχε µε το σκάφος του, κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά το πρόσωπό 
της συζύγου του Kaye. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε ένα παρτυ 
που παραβρεθηκε µε την Kaye µείωσε τα αντανακλαστικά του, µε αποτέ-
λεσµα, κατά την επιστροφή, το σκάφος να προσκρούσει σε αµµόλοφο και 
η σύζυγος του να εκτοξευθεί αρκετα µέτρα µακριά. Η δεξιά πλευρά του 
προσώπου της συνθλίφθηκε και ακολούθησαν δέκα ηµέρες νοσηλείας στο 
νοσοκοµείο που εργαζόταν ο C.W. Lillehei για να µπορέσει να διαφύγει 
τον κίνδυνο. Όµως, το δράµα του δεν τελείωσε εκεί… Λίγο καιρό µετά το 
ατύχηµα της Kaye, η 19χρονη πρωτότοκη κόρη του, το έσκασε για να 
παντρευτεί κρυφά…

   Η µετακίνηση του C.W. Lillehei στη Νέα Υόρκη, αλλά και οι περασµένες 
του «ατυχείς συγκυρίες» δεν φαίνεται να τον πτόησαν. Έχοντας αφήσει 
την οικογένεια στην Μινεσότα, ώστε τα παιδιά να συνεχίσουν την φοίτησή 
τους, η ζωή του απέκτησε ξέφρενους ρυθµούς. Από τα χρόνια στο Variety 
Club Heart Hospital, ο C.W. Lillehei διατηρούσε δεσµό µε µια νοσοκόµα, 
γεγονός που σηµατοδότησε την αρχή των συνευρέσεων του µε πολυάριθ-
µες γυναίκες. Τα πάρτυ που λάµβαναν χώρα στο πολυτελέστατο loft του, 
γίνονταν το πρωινό θέµα συζήτησης σε επιστηµονικούς και κοινωνικούς 
κύκλους. Ιατροί, νοσοκόµες, τεχνικοί χειρουργείων, γίνονταν η παρέα του 
σε εξόδους στα µπαρ της πόλης, όπου η κατανάλωση αλκοόλ έµοιαζε να 
µην έχει µέτρο. Λέγεται µάλιστα, πως κάποια φορά, ο C.W. Lillehei έκανε 
την εµφανισή του στο νοσοκοµείο µε µαυρισµένο µάτι, αποτέλεσµα 
άγριας συµπλοκής του σε ένα µπαρ την προηγούµενη νύχτα, όπου 
βρίσκονταν µεθυσµένος…

   Και ενώ η δίκη βρίσκονταν σε εξέλιξη, ο C.W. Lillehei ένιωσε πως πρέ-
πει πια να αντιδράσει. Ψάχνοντας για τα αρχεία των 318 ασθενών στο 
ακατάστατο κελάρι του σπιτιού του –ό,τι κατάφερε να διασωθεί από την 
φωτιά-, κατάφερε να τα εντοπίσει. Παρουσιάζοντας τα στοιχεία στο δικα-
στήριο, ο δικηγόρος φρόντισε να επισηµάνει πως «…αν υπήρχε κάτι για να 
κατηγορηθεί ο C.W. Lillehei, αυτό θα ήταν για την κακή του κρίση, την 
απροσεξία και την αναβλητικότητά του και όχι για απάτη…». Χωρίς να 
ενηµερώσει κανέναν, ο Εισαγγελέας πήρε την πρωτοβουλία να στείλει τα 
νέα αποδεικτικά στοιχεία για έλεγχο. Τα αποτελέσµατα κάθε άλλο παρά 
ευνοϊκά ήσαν για τον κατηγορούµενο… Σε κάποια από τα έγγραφα είχε 
χρησιµοποιηθεί άλλο µελάνι, ενώ σε άλλα είχαν προστεθεί αριθµοί ώστε 
να φαίνεται πως κάποια ποσά ακόµα δεν είχαν εισπραχθεί από τον 
Καρδιοχειρουργό. Ο C.W. Lillehei προσπαθούσε να αποδείξει πως τα 
ποσά αυτά δεν έγιναν ποτέ πραγµατικά του έσοδα… Για το δικαστήριο, 
ωστόσο, αυτό και µόνο συνιστούσε ποινικό αδίκηµα. Η υπόθεση 
ξεπερνούσε πια τον ίδιο τον C.W. Lillehei…

   Η δίκη τελείωσε την τέταρτη εβδοµάδα των ακροάσεων. Ο δικηγόρος 
του C.W. Lillehei επικέντρωσε την τελευταία του αγόρευση σε µια προ-
σπάθεια δηµιουργίας θετικού «κλίµατος» προς τον «…µέγα ανθρωπιστή 
του οποίου οι συµβολές είχαν προσωπικό κόστος…». Ο O.H. Wangesteen, 
στην κατάθεσή του, µίλησε για την διάγνωση λευκωσαρκώµατος του C.W. 
Lillehei, επισηµαίνοντας ότι –ενάντια στα προγνωστικά-, εκείνος είχε 
«…εξαπατήσει…» το θάνατο, κάνοντας λόγο για «…τα ανείπωτα χιλιάδες 
παιδιά και ενήλικες που είχε σώσει µε τις πρωτοπορίες του στην ανοιχτή 
χειρουργική καρδιάς και οι οποίες ήταν αυτές που τελικά του κόστισαν τη 
φοβερή έλλειψη προσοχής στη γραφειοκρατία, καθώς ξόδευε τις ώρες της 
ηµέρας του στο χειρουργείο, την έρευνα και τη διδασκαλία…». Από τη µεριά 
του, ο πρώην συνεργάτης του, Richard Varco, µίλησε στην κατάθεσή του 
για τις 140 δωρεάν χειρουργικές επεµβάσεις σε άπορα παιδιά, ενώ ένας 
µηχανικός αεροσκαφών δήλωσε ότι, ο C.W. Lillehei ήταν ο µόνος που 
«…είχε τα κότσια…» να τον χειρουργήσει και τελικά του έσωσε τη ζωή. 
Την ύστατη στιγµή και µόλις πριν η υπόθεση πάει στους ενόρκους, 
ο δικηγόρος του C.W. Lillehei έκανε την έκπληξη… Η κυβέρνηση, δήλωσε, 
όφειλε στον C.W. Lillehei το ποσό των 53.000 δολαρίων, ως καθαρό πο-
σό φοροαπαλλαγής για τις φιλανθρωπίες του -ποσό για το οποίο ο «κατη-
γορούµενος» δεν είχε ποτέ αιτηθεί-, καθώς επίσης και για τα δικαιώµατα 
στην εµπορικώς πετυχηµένης βαλβίδας καρδιάς που είχε αναπτύξει το 
1960, τις εισπράξεις της οποίας είχε κατευθύνει στο Νοσοκοµείο της 
Μινεσότα. 

η   Την 14  Φεβρουαρίου 1973, η απόφαση του δικαστηρίου ήταν προ των 
πυλών. Είχαν περάσει 21 µέρες, είχαν ξοδευτεί εκατοντάδες χιλιάδες 
δολάρια, είχαν κληθεί 164 µάρτυρες και είχαν παρουσιαστεί πάνω από 
6.000 αποδεικτικά στοιχεία. Αισιόδοξος, ο C.W. Lillehei  αποσύρθηκε στο 
σπίτι του αναµένοντας την ετυµηγορία, παρέα µε τη σύζυγό του, η οποία 
δεν είχε εµφανιστεί στη δίκη, αποφεύγοντας να τον δει να διασύρεται. 
Άλλωστε, για εκείνη, οι ειπωµένες αλήθειες ήταν ήδη γνωστές… Γνώριζε 
για την «διπλή» ζωή του συζύγου της, ήδη από το 1973. Από την αρχή 
του γάµου τους, η ίδια παραιτήθηκε από την καριέρα της ως νοσηλεύτρια 
για να αφιερωθεί στην οικογένεια τους. Εκείνος, έλειπε πολλές ώρες από 
το σπίτι, ενώ ακόµη και τις φορές που έβγαιναν µαζί, επέµενε να περάσει 
από το νοσοκοµείο για να ενηµερωθεί για την πορεία των ασθενών του. 
Λόγω υποχρεώσεων, ο C.W. Lillehei είχε χάσει την αποφοίτηση της κόρης 
τους και δεν ήταν διόλου κοντά µε τους δυο γιους τους. Όταν έµαθε για 
την εξωσυζυγική του σχέση, σκέφτηκε να ζητήσει διαζύγιο. Αλλά δεν το 
έκανε. Ο C.W. Lillehei είχε χάσει την δουλειά του, είχε προβλήµατα µε την 
εφορία και τώρα πια το πάρτυ είχε τελειώσει. Εκείνος την παρακαλούσε 
για µια ακόµη ευκαιρία… «…Αν µπορούσες να µε συγχωρέσεις, θα κάνω τα 
πάντα για να επανορθώσω…», της είπε… 

Μία από τις πρωτότυπες εκδοχές 
του οξυγονωτή φυσαλίδωνLillehei - De Wall

Lefkoma - Final.indd   123 13/7/2015   6:34:10 μμ



1966-1972Τρίτη Περίοδος, της «σταθεροποίησης» 1966-1972112 113
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Την τελευταία ηµέρα της παραµονής στο Cornell New York Hospital και 
µόλις µια µέρα πριν το τέλος της παραµονής του στο Ίδρυµα, ο C.W. 
Lillehei διενήργησε ένα χειρουργείο «ανοιχτής» καρδιάς. Έφυγε από το 
νοσοκοµείο χωρίς να πει σε κανένα ότι υποπτευόταν ότι αυτό θα ήταν η 
τελευταία του επέµβαση... Το ηµερολόγιο έδειχνε 30 Δεκεµβρίου 1973…  

   Το δικαστήριο στάθηκε µε επιείκια απέναντι στην προσωπικότητα του 
C.W. Lillehei... Η ζωή, από την άλλη, φαίνεται πως δεν είχε διάθεση για 
ανάλογη επιείκια … Η εµφάνιση της νόσου του καταρράκτη και στα δυο 
του µάτια, ως παρενέργεια που του άφησαν οι ακτινοβολίες κατά την 
θεραπεία του καρκίνου 25 χρόνια πριν, προδιέγραφε τις εξελίξεις. Μέσα 
στο 1974, ο C.W. Lillehei προγραµµάτισε να χειρουργηθεί, αν και 
αµφέβαλε ότι το χειρουργείο θα κατάφερνε να του δώσει την κοφτερή 
όραση που έχει ανάγκη ένας Καρδιοχειρουργός. Είχε δίκιο... Σε ηλικία 
µόλις 55 ετών, ο C.W. Lillehei έχανε ένα από τα βασικά εφόδιά του στην 
Καρδιοχειρουργική… Την όρασή του… 

   Το τέλος αυτής της συµπαντικής συνωµοσίας θέλησε τον C.W. Lillehei 
να επιστρέφει ξανά στην Μινεσότα… Να χαίρεται τους δυο γιους του ως 
Χειρουργούς, τον τρίτο ως επιχειρηµατία και την κόρη του µια καλή σύζυ-
γο και µητέρα. Ο C.W. Lillehei δεν έγινε ποτέ ερηµίτης. Δεν κρύφτηκε 
ποτέ. Δειπνούσε µε τη σύζυγό του σε πανάκριβα εστιατόρια, και ζούσε 
µια ζωή διατηρώντας ένα ενεργό κοινωνικό προφίλ. Είχε πληρώσει ένα 
τεράστιο πρόστιµο, αλλά παρέµενε εκατοµµυριούχος. Οι επενδύσεις που 
είχε κάνει στο ξεκίνηµα της καριέρας του, όταν βρέθηκε αντιµέτωπος µε 
τον καρκίνο, απέδιδαν οικονοµικά οφέλη.  

   Και ας ήταν η ζωή του ένας διαρκής πόλεµος… Με αόρατους και ορα-
τούς εχθρούς, σε όλα τα επίπεδα. Ακόµη και οι εκδότες της εποχής, εξα-
πολύοντας ένα αδικαιολόγητο µένος εναντίον του, προσπάθησαν και 
κατάφεραν να ελαχιστοποιήσουν το Ακαδηµαϊκό του έργο. Από τις 54 
ανακοινώσεις που είχε το 1969 –την πιο γόνιµη χρονιά της καριέρας του-
µόλις 9 άρθρα του κατάφεραν να δηµοσιευτούν από το 1974 έως το 
1978. Το τέλος της δεκαετίας, βρήκε τον C.W. Lillehei να ταξιδεύει στην 
Ευρώπη, την Ασία και την Ν. Αµερική, όπου έχαιρε αναγνώρισης, 
παραδίδοντας διαλέξεις -κάτι που δε συνέβαινε βέβαια στη χώρα του. 

   Ο O.H. Wangesteen, ωστόσο, δεν σταµάτησε να οραµατίζεται… Πίστευε 
ότι, η απόλυτη επαναφορά της φήµης του C.W. Lillehei θα επιτυγχάνονταν 
µόνο αν το Πανεπιστήµιο της Μινεσότα τον επαναδιόριζε στην Ιατρική 
Σχολή –γεγονός που θα αποτελούσε απόδειξη συγχώρεσης. Αλλά το 
Πανεπιστήµιο δεν επέτρεπε στον C.W. Lillehei να δώσει διαλέξεις –ακόµη 
και χωρίς να χρεώσει γι' αυτές. Φαίνεται, κι εκείνοι δεν µπόρεσαν ποτέ να 
ξεχάσουν το κόκκινο τριαντάφυλλο, το µοναδικό αντικείµενο που απέµεινε 
στο άδειο πάτωµα του εργαστηρίου του… 

α   Γιορτάζοντας τα 80  του γενέθλια, σε ένα 
παρτυ γενεθλίων που ο ίδιος διοργάνωσε, ο 
C.W. Lillehei φέρεται να µην είχε χάσει ούτε 
ρανίδα της χτυπηµένης του αυτοπεποίθησης… 
«Η µεγάλη ηλικία δεν είναι για τους δειλούς», 
έλεγε στον κόσµο γύρω του. Και αυτό, ενώ 
µόλις λίγες ηµέρες πριν, το βραβείο Νόµπελ 
«γλίστρησε» µέσα από τα χέρια του. 
Η καταδίκη στάθηκε εµπόδιο, είπαν µερικοί, 
την ώρα που ο ίδιος αρνούνταν κατηγορηµα-
τικά ένα τέτοιο ενδεχόµενο. Άλλωστε, πολλοί 
άλλοι αξιόλογοι υποψήφιοι δεν είχαν 
καταφέρει να αναγνωριστούν από την 
επιτροπή των βραβείων… «Ε, ποτέ δε χάνω 
τον ύπνο µου», φρόντισε να προσθέσει.  

   Την άνοιξη του 1999, ο C.W. Lillehei 
νοσηλεύτηκε σε νοσηλευτικό ίδρυµα της 
Μινεσότα. Η διάγνωση ήταν κοινή µε αυτό τον 
«δαίµονα» που πάντα στοίχειωνε κάθε του 
νέο ξεκίνηµα… Ο C.W. Lillehei απεβίωσε στις 
5 Ιουλίου 1999, στην κατοικία του, από 
βαρύτατη λοίµωξη των πνευµόνων… Στο 
πλευρό του ήταν η γυναίκα του, Kaye… Εκείνη 
που αποτέλεσε την µοναδική «συµπαντική 
σταθερά» στην ζωή αυτού του σπουδαίου 
άνδρα… 

Denton A. Cooley, MD

Texas Heart Institute

Houston, Texas

D. A. Cooley

Άρθρο του 
D. Cooley
στη µνήµη 
του W. Lillehei

   Στις 6 Οκτωβρίου 1975, 500 περίπου Καρδιοχειρουργοί και Καρδιο-
λόγοι συγκεντρώθηκαν στο Henry Ford Hospital στο Detroit, προκειµένου 
να συµµετάσχουν στο Παγκόσµιο Συνέδριο Καρδιοχειρουργικής -ένα 
γεγονός που συγκέντρωνε κυρίαρχες προσωπικότητες της εποχής και 
αντανακλούσε το κύρος της ανερχόµενης Καρδιοχειρουργικής ειδικότη-
τας. Ωστόσο, δύο µεγάλες προσωπικότητες απουσίαζαν… Ο πρώτος, ήταν 
ο Christian Barnard. Η υπεύθυνη επιτροπή επί των προσκλήσεων, µε την 
πεποίθηση ότι ο Νοτιοαφρικανός Καρδιοχειρουργός είχε υποκλέψει τη 
δουλειά των N. Shumway και R. Lower -αν και ο ίδιος φέρεται να ανα-
γνώριζε το «χρέος» που τους είχε-, αποφάσισε την εξαίρεσή του από την 
συνάντηση αυτή. Ο δεύτερος ήταν ο C.W. Lillehei. Η παρουσία του, στο 
αντίστοιχο Συνέδριο το 1955, όπου είχε «ηλεκτρίσει» το κοινό µε την 
αριστοτεχνική παρουσίαση της χειρουργικής διόρθωσης VSD, της τετρα-
λογίας Fallot και του κολποκοιλιακού καναλιού, αποτελούσε παρελθόν. 
Αν και το όνοµά του είχε συζητηθεί εκτενώς, η Οργανωτική Επιτροπή, 
οδηγούµενη από την διαρκή κριτική εναντίον του, απέρριψε τελικά την 
συµµετοχή του. 

   Μια ακόµη ήττα για τον C.W. Lillehei; Ένα ακόµη «χτύπηµα» από τους 
συναδέλφους του; Εκείνος έµοιαζε να έχει συνηθίσει πια. Μάλιστα, αντι-
µετώπιζε το νέο του status µε χιούµορ -σπάνια θύµωνε γι' αυτό. Τον 
διακατείχε υπερηφάνεια, τόση υπερηφάνεια που δεν άφηνε περιθώρια για 
µεµψιµοιρίες. Άλλωστε ο ίδιος είχε «…πάει σε µέρη που οι περισσότεροι 
δεν είχαν πάει ποτέ, είχε δει πράγµατα που οι περισσότεροι ποτέ δεν είχαν 
κάνει…». «…Έτσι είναι η ζωή, πάντα ο στόχος είναι αυτός που βρίσκεται 
στην κορυφή…», έλεγε και προχωρούσε. Ίσως από τους µοναδικούς 
ανθρώπους που τον τίµησαν και φρόντισαν να αναδείξουν το έργο του, 
ήταν ο D. Cooley, ο οποίος, το 1999, του αφιέρωσε το άρθρο «In 
memoriam - A tribute to C. W. Lillehei» στο Texas Heart Institute 
Journal, χαρακτηρίζοντάς τον «πατέρα» της χειρουργικής «ανοιχτής» 
καρδιάς. 

   Και οι απώλειες δεν σταµάτησαν εκεί… Στα τέλη του 1973, ο C.W. 
Lillehei θρηνούσε την απώλεια των δυο του γονιών… Την ίδια ώρα που 
το American College of Surgeons αποφασίζε την διαγραφή του, ενώ η 
πολιτεία της Μινεσότα ανακαλούσε την άδειά του για το διάστηµα εκτέλε-
σης της κοινωφελούς εργασίας που του είχε οριστεί. Το πρόβληµα ήταν 
πως κανένα νοσοκοµείο δεν του επέτρεπε να την ασκήσει. Χειρουργοί, 
συµπεριλαµβανοµένων κάποιων που ο ίδιος είχε εκπαιδεύσει, ήθελαν να 
µείνουν µακριά από οτιδήποτε θα τους συσχέτιζε µε το «σκάνδαλο» C.W. 
Lillehei. Εκείνος δεν θα παρακαλούσε ποτέ. Δεν το επέτρεπε η προσωπι-
κότητά του. Ο O.H. Wangesteen όµως µπορούσε. Και το έκανε. Για άλλη 
µια φορά, συνέταξε επιστολές, ζητώντας χάρες, παινεύοντας την λαµπρό-
τητα του C.W. Lillehei. Όµως, ούτε εκείνος δε µπορούσε πια να αλλάξει 
την επικρατούσα αντίληψη. Σε µια πράξη απόγνωσης, ο O.H. Wangesteen 
ζήτησε από το Γερουσιαστή Hubert Humphrey να παρέµβει, ώστε να 
βρεθεί µια θέση σε ένα νοσοκοµείο βετεράνων στο Brooklyn...

   Δύο µέρες µετά την ανάληψη της υπόθεσης από τους ενόρκους, το 
τηλέφωνο χτύπησε στην οικία του C.W. Lillehei... Ο κύβος είχε ριφθεί… 
Συνοδευόµενος από την κόρη του και τους υπερήλικες γονείς του, ο C.W. 
Lillehei έφτασε στο δικαστικό µέγαρο. Εκεί, όπου τον περίµεναν κάποιοι 
φίλοι του, µεταξύ των οποίων οι O.H. Wangesteen και R. Varco… Οι 
ένορκοι είχαν αποφασίσει… Ο C.W. Lillehei κρίνονταν «ένοχος»... Αυτή η 
σπουδαία προσωπικότητα, ο αποκαλούµενος «πατέρας» της «ανοιχτής» 
χειρουργικής καρδιάς θεωρούνταν πια ένας εγκληµατίας... Το δικαστήριο 
του επιδίκασε 25 χρόνια φυλάκισης και πρόστιµο 50.000 δολαρίων… Ο 
διασυρµός ήταν αναπόφευκτος… Ο C.W. Lillehei έφυγε από την αίθουσα 
του δικαστηρίου άφωνος…

   Το πρωί της 4ης Απριλίου, ο C.W. Lillehei, η οικογένειά του και κάποιοι 
φίλοι, επέστρεψαν στο δικαστήριο. Ήταν η µέρα οριστικοποίησης της 
καταδίκης του. Ο δικηγόρος του δεν είχε πια άλλο να ζητήσει, παρά την 
επιείκεια των δικαστών… Μίλησε πάλι για τη γενναιοδωρία του σε 
ασθενείς που δε µπορούσαν να πληρώσουν τις υπηρεσίες του, για τις 
ανεκτίµητες πρωτοπορίες στην «ανοιχτή» χειρουργική καρδιάς και τόνισε 
ότι η κοινωνία του χρωστά για όσα έχει προσφέρει… Ήταν η ώρα που ο 
C.W. Lillehei έπρεπε να υπερασπιστεί τον εαυτό του…

   «… Στέκοµαι εδώ µπροστά σας έχοντας την ταµπέλα του εγκληµατία. 
Πρέπει να πω ότι δεν αισθάνοµαι ότι είµαι εγκληµατίας. Η συνείδησή µου 
είναι εντελώς καθαρή πάνω σ' αυτό. Είναι βέβαιο ότι είµαι ένοχος για τη 
φτωχή µου κρίση, την ιδιαίτερη απροσεξία µου και κάποια ειλικρινή λάθη. 
Αλλά όλα αυτά, δεν είναι εγκληµατικές πράξεις. Και το βρίσκω δύσκολο να 
δεχθώ το γεγονός ότι στέκοµαι µπροστά σας, όντας σε αυτή τη θέση…». 
Μίλησε για την φιλανθρωπία του, τα "δώρα" στην Ιατρική επιστήµη, τα 
µηχανήµατα, τις τεχνικές που ανέπτυξε µόνος ή µε άλλους, τις πατέντες 
που ποτέ δεν κατοχύρωσε στο όνοµά του... Το µόνο που του έµενε να 
κάνει πια, ήταν να προσευχηθεί…

   Ο Δικαστής Philip Neville είχε πρόσφατα διαγνωσθεί µε λευχαιµία. 
Μόλις 63 ετών και οι γιατροί δεν του άφηναν πολλά περιθώρια ζωής. 
Στην καριέρα του, ήταν ελάχιστες εκείνες οι υποθέσεις που τον είχαν 
µπερδέψει. Η υπόθεση C.W. Lillehei ήταν µια από αυτές. Μετά την κατα-
δικαστική απόφαση είχε λάβει άπειρα γράµµατα πολιτών, τα µισά εκ των 
οποίων υπέρ του «κατηγορούµενου», τα άλλα µισά κατά. Η συνείδηση του 
P. Neville δεν του επέτρεπε να κάνει διαφορετικά… 
Ο C.W. Lillehei υποχρεώθηκε σε καταβολή προστίµου 50.000 δολαρίων, 
καθώς και σε 6µηνη κοινωφελή εργασία. Ο C.W. Lillehei δεν µπορούσε να 
οδηγηθεί στην φυλακή… Όχι από τον P. Neville. «…Δε µπορώ παρά να 
αναγνωρίσω ότι το µεγάλο αυτό ταλέντο σου πρέπει να είναι στη διάθεση 
της κοινωνίας. Το να κάθεσαι κλεισµένος σε ένα κελί, αν δεν καταστραφεί 
αυτή σου η ικανότητα, σίγουρα θα παρεµποδιστεί, καθιστώντας την 
άχρηστη για όσο η φυλάκιση θα διαρκέσει…», είπε, ανακοινώνοντας την 
απόφασή του. 

      Λίγες µέρες αργότερα, ο C.W. Lillehei επέστρεψε στο New York 
Hospital-Cornell. Είχε άδεια να ασκεί τα χειρουργικά του καθήκοντα µέχρι 
την 31η Δεκεµβρίου 1973. Ο Διοικητής του νοσοκοµείου –τηρώντας τους 
σχετικούς οικονοµικούς όρους τους συµβολαίου–, θα τον αντάµειβε µέχρι 
το τέλος του 1974, ωστόσο η παρουσία του στο νοσοκοµείο δεν ήταν 
απαραίτητη –η αποχώρησή του είχε ήδη προκαθοριστεί και αποφασιστεί.  

O W. Lillehei µε µικρούς ασθενείς του στο Variety Club Heart Hospital
του Πανεπιστηµίου της Minnesota

To ζεύγος Lillehei 
σε φωτογραφικό στιγµιότυπο

λίγο πριν το τέλος ζωής του «πατέρα» 
της σύγχρονης Καρδιοχειρουργικής
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Την τελευταία ηµέρα της παραµονής στο Cornell New York Hospital και 
µόλις µια µέρα πριν το τέλος της παραµονής του στο Ίδρυµα, ο C.W. 
Lillehei διενήργησε ένα χειρουργείο «ανοιχτής» καρδιάς. Έφυγε από το 
νοσοκοµείο χωρίς να πει σε κανένα ότι υποπτευόταν ότι αυτό θα ήταν η 
τελευταία του επέµβαση... Το ηµερολόγιο έδειχνε 30 Δεκεµβρίου 1973…  

   Το δικαστήριο στάθηκε µε επιείκια απέναντι στην προσωπικότητα του 
C.W. Lillehei... Η ζωή, από την άλλη, φαίνεται πως δεν είχε διάθεση για 
ανάλογη επιείκια … Η εµφάνιση της νόσου του καταρράκτη και στα δυο 
του µάτια, ως παρενέργεια που του άφησαν οι ακτινοβολίες κατά την 
θεραπεία του καρκίνου 25 χρόνια πριν, προδιέγραφε τις εξελίξεις. Μέσα 
στο 1974, ο C.W. Lillehei προγραµµάτισε να χειρουργηθεί, αν και 
αµφέβαλε ότι το χειρουργείο θα κατάφερνε να του δώσει την κοφτερή 
όραση που έχει ανάγκη ένας Καρδιοχειρουργός. Είχε δίκιο... Σε ηλικία 
µόλις 55 ετών, ο C.W. Lillehei έχανε ένα από τα βασικά εφόδιά του στην 
Καρδιοχειρουργική… Την όρασή του… 

   Το τέλος αυτής της συµπαντικής συνωµοσίας θέλησε τον C.W. Lillehei 
να επιστρέφει ξανά στην Μινεσότα… Να χαίρεται τους δυο γιους του ως 
Χειρουργούς, τον τρίτο ως επιχειρηµατία και την κόρη του µια καλή σύζυ-
γο και µητέρα. Ο C.W. Lillehei δεν έγινε ποτέ ερηµίτης. Δεν κρύφτηκε 
ποτέ. Δειπνούσε µε τη σύζυγό του σε πανάκριβα εστιατόρια, και ζούσε 
µια ζωή διατηρώντας ένα ενεργό κοινωνικό προφίλ. Είχε πληρώσει ένα 
τεράστιο πρόστιµο, αλλά παρέµενε εκατοµµυριούχος. Οι επενδύσεις που 
είχε κάνει στο ξεκίνηµα της καριέρας του, όταν βρέθηκε αντιµέτωπος µε 
τον καρκίνο, απέδιδαν οικονοµικά οφέλη.  

   Και ας ήταν η ζωή του ένας διαρκής πόλεµος… Με αόρατους και ορα-
τούς εχθρούς, σε όλα τα επίπεδα. Ακόµη και οι εκδότες της εποχής, εξα-
πολύοντας ένα αδικαιολόγητο µένος εναντίον του, προσπάθησαν και 
κατάφεραν να ελαχιστοποιήσουν το Ακαδηµαϊκό του έργο. Από τις 54 
ανακοινώσεις που είχε το 1969 –την πιο γόνιµη χρονιά της καριέρας του-
µόλις 9 άρθρα του κατάφεραν να δηµοσιευτούν από το 1974 έως το 
1978. Το τέλος της δεκαετίας, βρήκε τον C.W. Lillehei να ταξιδεύει στην 
Ευρώπη, την Ασία και την Ν. Αµερική, όπου έχαιρε αναγνώρισης, 
παραδίδοντας διαλέξεις -κάτι που δε συνέβαινε βέβαια στη χώρα του. 

   Ο O.H. Wangesteen, ωστόσο, δεν σταµάτησε να οραµατίζεται… Πίστευε 
ότι, η απόλυτη επαναφορά της φήµης του C.W. Lillehei θα επιτυγχάνονταν 
µόνο αν το Πανεπιστήµιο της Μινεσότα τον επαναδιόριζε στην Ιατρική 
Σχολή –γεγονός που θα αποτελούσε απόδειξη συγχώρεσης. Αλλά το 
Πανεπιστήµιο δεν επέτρεπε στον C.W. Lillehei να δώσει διαλέξεις –ακόµη 
και χωρίς να χρεώσει γι' αυτές. Φαίνεται, κι εκείνοι δεν µπόρεσαν ποτέ να 
ξεχάσουν το κόκκινο τριαντάφυλλο, το µοναδικό αντικείµενο που απέµεινε 
στο άδειο πάτωµα του εργαστηρίου του… 

α   Γιορτάζοντας τα 80  του γενέθλια, σε ένα 
παρτυ γενεθλίων που ο ίδιος διοργάνωσε, ο 
C.W. Lillehei φέρεται να µην είχε χάσει ούτε 
ρανίδα της χτυπηµένης του αυτοπεποίθησης… 
«Η µεγάλη ηλικία δεν είναι για τους δειλούς», 
έλεγε στον κόσµο γύρω του. Και αυτό, ενώ 
µόλις λίγες ηµέρες πριν, το βραβείο Νόµπελ 
«γλίστρησε» µέσα από τα χέρια του. 
Η καταδίκη στάθηκε εµπόδιο, είπαν µερικοί, 
την ώρα που ο ίδιος αρνούνταν κατηγορηµα-
τικά ένα τέτοιο ενδεχόµενο. Άλλωστε, πολλοί 
άλλοι αξιόλογοι υποψήφιοι δεν είχαν 
καταφέρει να αναγνωριστούν από την 
επιτροπή των βραβείων… «Ε, ποτέ δε χάνω 
τον ύπνο µου», φρόντισε να προσθέσει.  

   Την άνοιξη του 1999, ο C.W. Lillehei 
νοσηλεύτηκε σε νοσηλευτικό ίδρυµα της 
Μινεσότα. Η διάγνωση ήταν κοινή µε αυτό τον 
«δαίµονα» που πάντα στοίχειωνε κάθε του 
νέο ξεκίνηµα… Ο C.W. Lillehei απεβίωσε στις 
5 Ιουλίου 1999, στην κατοικία του, από 
βαρύτατη λοίµωξη των πνευµόνων… Στο 
πλευρό του ήταν η γυναίκα του, Kaye… Εκείνη 
που αποτέλεσε την µοναδική «συµπαντική 
σταθερά» στην ζωή αυτού του σπουδαίου 
άνδρα… 

Denton A. Cooley, MD

Texas Heart Institute

Houston, Texas

D. A. Cooley

Άρθρο του 
D. Cooley
στη µνήµη 
του W. Lillehei

   Στις 6 Οκτωβρίου 1975, 500 περίπου Καρδιοχειρουργοί και Καρδιο-
λόγοι συγκεντρώθηκαν στο Henry Ford Hospital στο Detroit, προκειµένου 
να συµµετάσχουν στο Παγκόσµιο Συνέδριο Καρδιοχειρουργικής -ένα 
γεγονός που συγκέντρωνε κυρίαρχες προσωπικότητες της εποχής και 
αντανακλούσε το κύρος της ανερχόµενης Καρδιοχειρουργικής ειδικότη-
τας. Ωστόσο, δύο µεγάλες προσωπικότητες απουσίαζαν… Ο πρώτος, ήταν 
ο Christian Barnard. Η υπεύθυνη επιτροπή επί των προσκλήσεων, µε την 
πεποίθηση ότι ο Νοτιοαφρικανός Καρδιοχειρουργός είχε υποκλέψει τη 
δουλειά των N. Shumway και R. Lower -αν και ο ίδιος φέρεται να ανα-
γνώριζε το «χρέος» που τους είχε-, αποφάσισε την εξαίρεσή του από την 
συνάντηση αυτή. Ο δεύτερος ήταν ο C.W. Lillehei. Η παρουσία του, στο 
αντίστοιχο Συνέδριο το 1955, όπου είχε «ηλεκτρίσει» το κοινό µε την 
αριστοτεχνική παρουσίαση της χειρουργικής διόρθωσης VSD, της τετρα-
λογίας Fallot και του κολποκοιλιακού καναλιού, αποτελούσε παρελθόν. 
Αν και το όνοµά του είχε συζητηθεί εκτενώς, η Οργανωτική Επιτροπή, 
οδηγούµενη από την διαρκή κριτική εναντίον του, απέρριψε τελικά την 
συµµετοχή του. 

   Μια ακόµη ήττα για τον C.W. Lillehei; Ένα ακόµη «χτύπηµα» από τους 
συναδέλφους του; Εκείνος έµοιαζε να έχει συνηθίσει πια. Μάλιστα, αντι-
µετώπιζε το νέο του status µε χιούµορ -σπάνια θύµωνε γι' αυτό. Τον 
διακατείχε υπερηφάνεια, τόση υπερηφάνεια που δεν άφηνε περιθώρια για 
µεµψιµοιρίες. Άλλωστε ο ίδιος είχε «…πάει σε µέρη που οι περισσότεροι 
δεν είχαν πάει ποτέ, είχε δει πράγµατα που οι περισσότεροι ποτέ δεν είχαν 
κάνει…». «…Έτσι είναι η ζωή, πάντα ο στόχος είναι αυτός που βρίσκεται 
στην κορυφή…», έλεγε και προχωρούσε. Ίσως από τους µοναδικούς 
ανθρώπους που τον τίµησαν και φρόντισαν να αναδείξουν το έργο του, 
ήταν ο D. Cooley, ο οποίος, το 1999, του αφιέρωσε το άρθρο «In 
memoriam - A tribute to C. W. Lillehei» στο Texas Heart Institute 
Journal, χαρακτηρίζοντάς τον «πατέρα» της χειρουργικής «ανοιχτής» 
καρδιάς. 

   Και οι απώλειες δεν σταµάτησαν εκεί… Στα τέλη του 1973, ο C.W. 
Lillehei θρηνούσε την απώλεια των δυο του γονιών… Την ίδια ώρα που 
το American College of Surgeons αποφασίζε την διαγραφή του, ενώ η 
πολιτεία της Μινεσότα ανακαλούσε την άδειά του για το διάστηµα εκτέλε-
σης της κοινωφελούς εργασίας που του είχε οριστεί. Το πρόβληµα ήταν 
πως κανένα νοσοκοµείο δεν του επέτρεπε να την ασκήσει. Χειρουργοί, 
συµπεριλαµβανοµένων κάποιων που ο ίδιος είχε εκπαιδεύσει, ήθελαν να 
µείνουν µακριά από οτιδήποτε θα τους συσχέτιζε µε το «σκάνδαλο» C.W. 
Lillehei. Εκείνος δεν θα παρακαλούσε ποτέ. Δεν το επέτρεπε η προσωπι-
κότητά του. Ο O.H. Wangesteen όµως µπορούσε. Και το έκανε. Για άλλη 
µια φορά, συνέταξε επιστολές, ζητώντας χάρες, παινεύοντας την λαµπρό-
τητα του C.W. Lillehei. Όµως, ούτε εκείνος δε µπορούσε πια να αλλάξει 
την επικρατούσα αντίληψη. Σε µια πράξη απόγνωσης, ο O.H. Wangesteen 
ζήτησε από το Γερουσιαστή Hubert Humphrey να παρέµβει, ώστε να 
βρεθεί µια θέση σε ένα νοσοκοµείο βετεράνων στο Brooklyn...

   Δύο µέρες µετά την ανάληψη της υπόθεσης από τους ενόρκους, το 
τηλέφωνο χτύπησε στην οικία του C.W. Lillehei... Ο κύβος είχε ριφθεί… 
Συνοδευόµενος από την κόρη του και τους υπερήλικες γονείς του, ο C.W. 
Lillehei έφτασε στο δικαστικό µέγαρο. Εκεί, όπου τον περίµεναν κάποιοι 
φίλοι του, µεταξύ των οποίων οι O.H. Wangesteen και R. Varco… Οι 
ένορκοι είχαν αποφασίσει… Ο C.W. Lillehei κρίνονταν «ένοχος»... Αυτή η 
σπουδαία προσωπικότητα, ο αποκαλούµενος «πατέρας» της «ανοιχτής» 
χειρουργικής καρδιάς θεωρούνταν πια ένας εγκληµατίας... Το δικαστήριο 
του επιδίκασε 25 χρόνια φυλάκισης και πρόστιµο 50.000 δολαρίων… Ο 
διασυρµός ήταν αναπόφευκτος… Ο C.W. Lillehei έφυγε από την αίθουσα 
του δικαστηρίου άφωνος…

   Το πρωί της 4ης Απριλίου, ο C.W. Lillehei, η οικογένειά του και κάποιοι 
φίλοι, επέστρεψαν στο δικαστήριο. Ήταν η µέρα οριστικοποίησης της 
καταδίκης του. Ο δικηγόρος του δεν είχε πια άλλο να ζητήσει, παρά την 
επιείκεια των δικαστών… Μίλησε πάλι για τη γενναιοδωρία του σε 
ασθενείς που δε µπορούσαν να πληρώσουν τις υπηρεσίες του, για τις 
ανεκτίµητες πρωτοπορίες στην «ανοιχτή» χειρουργική καρδιάς και τόνισε 
ότι η κοινωνία του χρωστά για όσα έχει προσφέρει… Ήταν η ώρα που ο 
C.W. Lillehei έπρεπε να υπερασπιστεί τον εαυτό του…

   «… Στέκοµαι εδώ µπροστά σας έχοντας την ταµπέλα του εγκληµατία. 
Πρέπει να πω ότι δεν αισθάνοµαι ότι είµαι εγκληµατίας. Η συνείδησή µου 
είναι εντελώς καθαρή πάνω σ' αυτό. Είναι βέβαιο ότι είµαι ένοχος για τη 
φτωχή µου κρίση, την ιδιαίτερη απροσεξία µου και κάποια ειλικρινή λάθη. 
Αλλά όλα αυτά, δεν είναι εγκληµατικές πράξεις. Και το βρίσκω δύσκολο να 
δεχθώ το γεγονός ότι στέκοµαι µπροστά σας, όντας σε αυτή τη θέση…». 
Μίλησε για την φιλανθρωπία του, τα "δώρα" στην Ιατρική επιστήµη, τα 
µηχανήµατα, τις τεχνικές που ανέπτυξε µόνος ή µε άλλους, τις πατέντες 
που ποτέ δεν κατοχύρωσε στο όνοµά του... Το µόνο που του έµενε να 
κάνει πια, ήταν να προσευχηθεί…

   Ο Δικαστής Philip Neville είχε πρόσφατα διαγνωσθεί µε λευχαιµία. 
Μόλις 63 ετών και οι γιατροί δεν του άφηναν πολλά περιθώρια ζωής. 
Στην καριέρα του, ήταν ελάχιστες εκείνες οι υποθέσεις που τον είχαν 
µπερδέψει. Η υπόθεση C.W. Lillehei ήταν µια από αυτές. Μετά την κατα-
δικαστική απόφαση είχε λάβει άπειρα γράµµατα πολιτών, τα µισά εκ των 
οποίων υπέρ του «κατηγορούµενου», τα άλλα µισά κατά. Η συνείδηση του 
P. Neville δεν του επέτρεπε να κάνει διαφορετικά… 
Ο C.W. Lillehei υποχρεώθηκε σε καταβολή προστίµου 50.000 δολαρίων, 
καθώς και σε 6µηνη κοινωφελή εργασία. Ο C.W. Lillehei δεν µπορούσε να 
οδηγηθεί στην φυλακή… Όχι από τον P. Neville. «…Δε µπορώ παρά να 
αναγνωρίσω ότι το µεγάλο αυτό ταλέντο σου πρέπει να είναι στη διάθεση 
της κοινωνίας. Το να κάθεσαι κλεισµένος σε ένα κελί, αν δεν καταστραφεί 
αυτή σου η ικανότητα, σίγουρα θα παρεµποδιστεί, καθιστώντας την 
άχρηστη για όσο η φυλάκιση θα διαρκέσει…», είπε, ανακοινώνοντας την 
απόφασή του. 

      Λίγες µέρες αργότερα, ο C.W. Lillehei επέστρεψε στο New York 
Hospital-Cornell. Είχε άδεια να ασκεί τα χειρουργικά του καθήκοντα µέχρι 
την 31η Δεκεµβρίου 1973. Ο Διοικητής του νοσοκοµείου –τηρώντας τους 
σχετικούς οικονοµικούς όρους τους συµβολαίου–, θα τον αντάµειβε µέχρι 
το τέλος του 1974, ωστόσο η παρουσία του στο νοσοκοµείο δεν ήταν 
απαραίτητη –η αποχώρησή του είχε ήδη προκαθοριστεί και αποφασιστεί.  

O W. Lillehei µε µικρούς ασθενείς του στο Variety Club Heart Hospital
του Πανεπιστηµίου της Minnesota

To ζεύγος Lillehei 
σε φωτογραφικό στιγµιότυπο

λίγο πριν το τέλος ζωής του «πατέρα» 
της σύγχρονης Καρδιοχειρουργικής
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Δ. Λαζαρίδης - Ιπποκράτειο

ν θα έπρεπε κανείς να προσδιορίσει την σηµαντικότερη 
εξέλιξη της εν λόγω περιόδου, αυτή αναµφισβήτητα δεν θα 
ήταν άλλη από την έναρξη και σταθεροποίηση της λειτουρ-

γίας της πρώτης αµιγώς Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στη χώρα 
µας, στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» της Αθήνας. Ως κύριοι πρω-
ταγωνιστές της «περιόδου σταθεροποίησης», όπως εύστοχα χαρα-
κτηρίζεται λοιπόν, αναγνωρίζονται ο Καθηγητής Δ. Λαζαρίδης, 
ο οποίος είχε αρχικά την Διεύθυνση της κλινικής, και µετέπειτα, 
κατόπιν της µετακίνησής του στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλο-
νίκης, ο Γ. Ανδριτσάκης, ο οποίος ανέλαβε την Διεύθυνσή της. 
Ως δευτερεύουσα, µα εξίσου σηµαντική εξέλιξη της περιόδου, 
ορίζεται η επέκταση της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας, 
πέραν του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ» και στο «Κέντρο Νοσηµάτων 
Θώρακος Βορείου Ελλάδος» στην Εξοχή Θεσσαλονίκης, µε πρω-
ταγωνιστή τον Α. Οικονοµόπουλο. Παράλληλα, µικρός αριθµός 
«κλειστών» Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων και ορισµένων 
«ανοιχτών», εξακολούθησαν να διενεργούνται στην Β' Προπαιδευ-
τική Κλινική του Νοσοκοµείου «Λαϊκό» από τον Καθηγητή 
Γ. Σκαλκέα, ενώ προσκεκληµένη οµάδα Αµερικανών Καρδιοχει-
ρουργών καθώς και ο µετέπειτα Καθηγητής Φ. Παναγόπουλος, 
Χειρουργός µε αµιγή Καρδιοχειρουργική εκπαίδευση στις Η.Π.Α. 
και τη Βρετανία, πραγµατοποίησαν αριθµό επεβάσεων στο Νοσο-
κοµείο «Ευαγγελισµός», στην προοπτική δηµιουργίας Καρδιοχειρ-
ουργικής Κλινικής στους κόλπους της Χειρουργικής Κλινικής Θώ-
ρακος. Στην ίδια προοπτική, κινήθηκαν τόσο ο Καθηγητής Κ. Τού-
ντας, ο οποίος µετακινούµενος από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, 
το 1969, στόχευε στην δηµιουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
στους κόλπους της Β' Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου «Αρεταίειο», καθώς και ο Ν. Οικονόµος, ο οποίος 
αντικαθιστώντας τον Καθηγητή Κ. Αλιβιζάτο στη Διεύθυνση της Α' 
Προπαιδευτικής Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» της Αθήνας, το 1971, επιχείρησε το 
ίδιο. Σε αντίθεση µε τις κινήσεις επέκτασης της Καρδιοχειρουρ-

γικής δραστηριότητας που αναφέρ-
θηκε παραπάνω, η συνταξιοδότηση 
του Β. Καραγεώργη, το 1970, 
σήµανε την παύση κάθε προσπάθειας 
που έλαβε χώρα τα προηγούµενα 
χρόνια στο Νοσοκοµείο «Γενικό 
Κρατικό Πειραιώς». 
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   Οι πρωτοποριακές ανακαλύψεις που πραγµατοποιούνταν και 
εφαρµόζονταν σε διεθνές επίπεδο, λειτούργησαν επιβοηθητικά και 
στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο». 
Για παράδειγµα, µε την αντικατάσταση των κλασσικών οξυγονω-
τών Kay-Cross περιστρεφόµενων δίσκων κυµατοειδούς επιφά-
νειας µε πλαστικούς οξυγονωτές µιας χρήσεως, περιορίστηκαν 
εργατοώρες που αφορούσαν στην συντήρηση και προπαρασκευή 
των οξυγονωτών, ενώ παράλληλα, µε την τεχνική της αιµοαραίω-
σης, που είχε ήδη ξεκινήσει να εφαρµόζεται από το 1964, 
εξοικονοµούνταν µεγάλες ποσότητες αίµατος, µε άµεσο αποτέλε-
σµα την λιγότερη επιβάρυνση του Κέντρου Αιµοδοσίας. Η αλλαγή 
αυτή της πολιτικής στη χρήση οξυγονωτών αποφασίστηκε µετά 
από επίσκεψη του Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη, το 1965, στο Houston 
του Texas, όπου εµβάθυνε στην λειτουργία της κλινικής του Dr. 
Denton Cooley. Ο τελευταίος χρησιµοποιούσε πλαστικούς 
οξυγονωτές µιας χρήσεως της εταιρείαςTravenol και αµιγές 
διάλυµα γλυκόζης 5% για τη γόµωση τους. Είχε, δηλαδή, απλο-
ποιήσει την καρδιοπνευµονική παράκαµψη σε τέτοιο βαθµό, ώστε 
να ήταν δυνατή η διενέργεια µέχρι και τεσσάρων εγχειρήσεων µε 
χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας την ηµέρα, όπως επίσης η 
αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών, καθόσον δε χρειάζονταν 
κάποια ιδιαίτερη υποστήριξη από µέρους της Αιµοδοσίας.

   Η µεθοδικότητα του Καθηγητού Δ. Λαζαρίδη εκφράστηκε, 
µε την επιστροφή του στην Ελλάδα, µε την προκαταρκτική 
πειραµατική εφαρµογή των πλαστικών οξυγονωτών της εταιρείας 
Rygg-Kyvsgaard, προέλευσης Δανίας, σε σκυλιά και κατόπιν της 
χρήσης τους σε πραγµατικά δεδοµένα. Με τους συγκεκριµένους 
οξυγονωτές µιας χρήσης, ο ίδιος και η οµάδα του προχώρησαν στην 
αντιµετώπιση 15 ασθενών, στο διάστηµα από 26/8/1966 µέχρι 10/5/1967. 
Οι περιπτώσεις αφορούσαν σε έξι ασθενείς µε βαλβιδική στένωση της 
πνευµονικής, έναν µε βαλβιδική και υποβαλβιδική στένωση πνευµονικής, 
τέσσερις ασθενείς µε µεσοκολπική επικοινωνία -εκ των οποίων οι δύο είχαν και 
ανώµαλη εκβολή των δεξιών πνευµονικών φλεβών-, δύο ασθενείς µε 
υποβαλβιδική στένωση της αορτής τύπου διαφράγµατος και µια ασθενή µε 
ανεπάρκεια µιτροειδούς βαλβίδας. Η γόµωση στις τρεις πρώτες περιπτώσεις 
έγινε µε διάλυµα δεξτρόζης 5% και στις επόµενες εννέα περιπτώσεις µε 
διάλυµα Ringers. Οι παραπάνω επεµβάσεις αποτέλεσαν υλικό 
εργασίας µε τίτλο, «Καρδιοπνευµονική παράκαµψις- εξωσωµα-
τική κυκλοφορία τη βοηθεία του οξυγονωτή Rygg-Kyvsgaard, 
µετά διαλύµατος Ringer – Lactate, ως γοµώσεως. (Αποτελέ-
σµατα των πρώτων δεκαπέντε ηµετέρων περιπτώσεων)», υπό 
τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Ανδριτσάκη, E. Φιλιππίδου, Δ. Βίσκο, Α. 
Παπαζαχαρία, Τ. Μανδαλάκη, Ε. Χλαπουτάκη, Ε. Βασιλικό, Κ. Λια-
νού και Π. Ιωαννίδη (Ελληνική Χειρουργική, 1968). Η κλινική πορεία των 
ασθενών κατά τους συγγραφείς, υπήρξε εντυπωσιακή και απαλλαγµένη 
µετεγχειρητικών επιπλοκών από τα νεφρά, τους πνεύµονες, το ήπαρ ή τον 
εγκέφαλο. Η εξοικονόµηση του αίµατος ήταν σηµαντική, καθώς σε έξι 
περιπτώσεις χρειάστηκαν µόλις τρεις φιάλες αίµατος, ενώ ο γενικός µέσος όρος 
ήταν πέντε συνολικά φιάλες. Η έκβαση των ασθενών υπήρξε οµαλή, χωρίς 
θνητότητα. Αρκεί να σηµειωθεί ότι, η γόµωση, δηλαδή το γέµισµα της συσκευής 
των κλασσικών Kay-Cross οξυγονωτών, απαιτούσε τέσσερα –τουλάχιστον- 
λίτρα αίµατος, δηλαδή περίπου δώδεκα φιάλες. 
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Κλασσικός επαναχρησιµοποιούµενος δίσκος 
οξυγονωτή Kay - Cross. Οι δίσκοι µετά από 
κατάλληλη προετοιµασία µε σιλικόνη και 
υψηλή θερµοκρασία («ψήσιµο»), 
τοποθετούνταν επάλληλα εντός κυλινδρικού 
δοχείου συγκρατούµενοι κατά µήκος
κεντρικής περόνης. Ήταν περιστρεφόµενοι 
και η µία επιφάνειά τους κυµατοειδής

Ανάλυση 15 εγχειρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στην Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου µε χρήση πλαστικών οξυγονωτών 

Rygg - Kyvsgaard και αιµοαραίωση από την οµάδα του Δ. Λαζαρίδη 
από 26/8/1966 έως 10/5/1967

    Ως ηµεροµηνία ορόσηµο της περιόδου αυτής, τα γεγονότα της 
οποίας θα διερευνηθούν εκτενώς, ορίζεται ο Ιούνιος του 1966, 
όταν η Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» 
εγκαινίασε την έναρξη λειτουργίας της. Η σύσταση αµιγούς Καρ-
διοχειρουργικής Κλινικής δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για τη 
βελτίωση των υποδοµών και την ουσιαστικότερη εκπαίδευση του 
προσωπικού, µε αυτονόητο αποτέλεσµα την αύξηση των διενερ-
γούµενων επεµβάσεων και κατά συνέπεια, την καλύτερη έκβαση 
αυτών. 
   Σηµαντικό ρόλο, βέβαια, στην κατεύθυνση αυτή, διαδραµάτισε 
το γεγονός πως η Καρδιοχειρουργική Κλινική αναπτύχθηκε βάσει 
των προτύπων που όριζαν αντίστοιχες κλινικές του εξωτερικού, 
ενώ ιδιαίτερα σηµαίνουσα κρίνεται και η απόφαση της διενέργειας 
τουλάχιστον µιας Καρδιοχειρουργικής επέµβασης µε χρήση εξω-
σωµατικής κυκλοφορίας εβδοµαδιαίως. Θεµελιώδης ήταν, επίσης, 
και η υποστηρικτική συµµετοχή Γενικών Χειρουργών του ιδρύµα-
τος κατά τη διάρκεια των επεµβάσεων, αναδεικνύοντας τον Υφη-
γητή Μ. Σαρρή, Διευθυντή της Κρατικής Χειρουργικής Κλινικής 
από το 1966 και µετέπειτα, και τους κατά περίπτωση συνεργάτες 
Χειρουργούς, σε άξιους συµπαραστάτες της κλινικής.  Τέλος, άξια 
αναφοράς είναι και η προσφορά του εφοπλιστή Ν. Γουλανδρή, 
ευρέως γνωστού στο κοινό, από την παρουσία του στην προεδρία 
ποδοσφαιρικής οµάδας. Η ευαισθητοποίηση του -καθώς ο ίδιος 
είχε υποβληθεί σε αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας σε κέντρο 
των Η.Π.Α.-, είχε ως αποτέλεσµα την κάλυψη, εκ µέρους του, της 
µισθοδοσίας δύο συνεργατών της κλινικής. 

Ήδη από την αρχή της δεκαετίας του '60, υπήρξαν µελέτες από τους Long 
και Cooley, οι οποίες οδήγησαν στην τεχνική της αιµοαραίωσης µε διάφορα 
διαλύµατα, όπως Dextrose 5%, Ringers ή Rheomacrodex. Cooley D.A., Bealll 
A.C. and Groudin P.: “Open heart operations with disposable oxygenator 
5 per cent dextrose prime and normothermia”. Surgery, 52, 5, 713, 
1962. Long D.M.Jr, Sansherzt, Varco R.L. and Lillehei C.W.: “The use of 
low molecular weight dextran and serum albumin as plasma 
expanders, in extracorporeal circulation. Surgery, 50, 12, 1961. 

Παράλληλα, άλλες µελέτες από τους Rygg και συνεργάτες, οδήγησαν στη 
δηµιουργία οξυγονωτών µιας χρήσης, από πλαστική ύλη. Οι δύο κατεξοχήν 
εµπορικότεροι εξ αυτών ήταν ο Travenol προέλευσης Η.Π.Α. και ο Rygg-
Kyvsgaard, προέλευσης Δανίας, που ήταν φτηνότερος
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ν θα έπρεπε κανείς να προσδιορίσει την σηµαντικότερη 
εξέλιξη της εν λόγω περιόδου, αυτή αναµφισβήτητα δεν θα 
ήταν άλλη από την έναρξη και σταθεροποίηση της λειτουρ-

γίας της πρώτης αµιγώς Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στη χώρα 
µας, στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» της Αθήνας. Ως κύριοι πρω-
ταγωνιστές της «περιόδου σταθεροποίησης», όπως εύστοχα χαρα-
κτηρίζεται λοιπόν, αναγνωρίζονται ο Καθηγητής Δ. Λαζαρίδης, 
ο οποίος είχε αρχικά την Διεύθυνση της κλινικής, και µετέπειτα, 
κατόπιν της µετακίνησής του στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλο-
νίκης, ο Γ. Ανδριτσάκης, ο οποίος ανέλαβε την Διεύθυνσή της. 
Ως δευτερεύουσα, µα εξίσου σηµαντική εξέλιξη της περιόδου, 
ορίζεται η επέκταση της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας, 
πέραν του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ» και στο «Κέντρο Νοσηµάτων 
Θώρακος Βορείου Ελλάδος» στην Εξοχή Θεσσαλονίκης, µε πρω-
ταγωνιστή τον Α. Οικονοµόπουλο. Παράλληλα, µικρός αριθµός 
«κλειστών» Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων και ορισµένων 
«ανοιχτών», εξακολούθησαν να διενεργούνται στην Β' Προπαιδευ-
τική Κλινική του Νοσοκοµείου «Λαϊκό» από τον Καθηγητή 
Γ. Σκαλκέα, ενώ προσκεκληµένη οµάδα Αµερικανών Καρδιοχει-
ρουργών καθώς και ο µετέπειτα Καθηγητής Φ. Παναγόπουλος, 
Χειρουργός µε αµιγή Καρδιοχειρουργική εκπαίδευση στις Η.Π.Α. 
και τη Βρετανία, πραγµατοποίησαν αριθµό επεβάσεων στο Νοσο-
κοµείο «Ευαγγελισµός», στην προοπτική δηµιουργίας Καρδιοχειρ-
ουργικής Κλινικής στους κόλπους της Χειρουργικής Κλινικής Θώ-
ρακος. Στην ίδια προοπτική, κινήθηκαν τόσο ο Καθηγητής Κ. Τού-
ντας, ο οποίος µετακινούµενος από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, 
το 1969, στόχευε στην δηµιουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
στους κόλπους της Β' Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου «Αρεταίειο», καθώς και ο Ν. Οικονόµος, ο οποίος 
αντικαθιστώντας τον Καθηγητή Κ. Αλιβιζάτο στη Διεύθυνση της Α' 
Προπαιδευτικής Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» της Αθήνας, το 1971, επιχείρησε το 
ίδιο. Σε αντίθεση µε τις κινήσεις επέκτασης της Καρδιοχειρουρ-

γικής δραστηριότητας που αναφέρ-
θηκε παραπάνω, η συνταξιοδότηση 
του Β. Καραγεώργη, το 1970, 
σήµανε την παύση κάθε προσπάθειας 
που έλαβε χώρα τα προηγούµενα 
χρόνια στο Νοσοκοµείο «Γενικό 
Κρατικό Πειραιώς». 
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   Οι πρωτοποριακές ανακαλύψεις που πραγµατοποιούνταν και 
εφαρµόζονταν σε διεθνές επίπεδο, λειτούργησαν επιβοηθητικά και 
στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο». 
Για παράδειγµα, µε την αντικατάσταση των κλασσικών οξυγονω-
τών Kay-Cross περιστρεφόµενων δίσκων κυµατοειδούς επιφά-
νειας µε πλαστικούς οξυγονωτές µιας χρήσεως, περιορίστηκαν 
εργατοώρες που αφορούσαν στην συντήρηση και προπαρασκευή 
των οξυγονωτών, ενώ παράλληλα, µε την τεχνική της αιµοαραίω-
σης, που είχε ήδη ξεκινήσει να εφαρµόζεται από το 1964, 
εξοικονοµούνταν µεγάλες ποσότητες αίµατος, µε άµεσο αποτέλε-
σµα την λιγότερη επιβάρυνση του Κέντρου Αιµοδοσίας. Η αλλαγή 
αυτή της πολιτικής στη χρήση οξυγονωτών αποφασίστηκε µετά 
από επίσκεψη του Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη, το 1965, στο Houston 
του Texas, όπου εµβάθυνε στην λειτουργία της κλινικής του Dr. 
Denton Cooley. Ο τελευταίος χρησιµοποιούσε πλαστικούς 
οξυγονωτές µιας χρήσεως της εταιρείαςTravenol και αµιγές 
διάλυµα γλυκόζης 5% για τη γόµωση τους. Είχε, δηλαδή, απλο-
ποιήσει την καρδιοπνευµονική παράκαµψη σε τέτοιο βαθµό, ώστε 
να ήταν δυνατή η διενέργεια µέχρι και τεσσάρων εγχειρήσεων µε 
χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας την ηµέρα, όπως επίσης η 
αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών, καθόσον δε χρειάζονταν 
κάποια ιδιαίτερη υποστήριξη από µέρους της Αιµοδοσίας.

   Η µεθοδικότητα του Καθηγητού Δ. Λαζαρίδη εκφράστηκε, 
µε την επιστροφή του στην Ελλάδα, µε την προκαταρκτική 
πειραµατική εφαρµογή των πλαστικών οξυγονωτών της εταιρείας 
Rygg-Kyvsgaard, προέλευσης Δανίας, σε σκυλιά και κατόπιν της 
χρήσης τους σε πραγµατικά δεδοµένα. Με τους συγκεκριµένους 
οξυγονωτές µιας χρήσης, ο ίδιος και η οµάδα του προχώρησαν στην 
αντιµετώπιση 15 ασθενών, στο διάστηµα από 26/8/1966 µέχρι 10/5/1967. 
Οι περιπτώσεις αφορούσαν σε έξι ασθενείς µε βαλβιδική στένωση της 
πνευµονικής, έναν µε βαλβιδική και υποβαλβιδική στένωση πνευµονικής, 
τέσσερις ασθενείς µε µεσοκολπική επικοινωνία -εκ των οποίων οι δύο είχαν και 
ανώµαλη εκβολή των δεξιών πνευµονικών φλεβών-, δύο ασθενείς µε 
υποβαλβιδική στένωση της αορτής τύπου διαφράγµατος και µια ασθενή µε 
ανεπάρκεια µιτροειδούς βαλβίδας. Η γόµωση στις τρεις πρώτες περιπτώσεις 
έγινε µε διάλυµα δεξτρόζης 5% και στις επόµενες εννέα περιπτώσεις µε 
διάλυµα Ringers. Οι παραπάνω επεµβάσεις αποτέλεσαν υλικό 
εργασίας µε τίτλο, «Καρδιοπνευµονική παράκαµψις- εξωσωµα-
τική κυκλοφορία τη βοηθεία του οξυγονωτή Rygg-Kyvsgaard, 
µετά διαλύµατος Ringer – Lactate, ως γοµώσεως. (Αποτελέ-
σµατα των πρώτων δεκαπέντε ηµετέρων περιπτώσεων)», υπό 
τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Ανδριτσάκη, E. Φιλιππίδου, Δ. Βίσκο, Α. 
Παπαζαχαρία, Τ. Μανδαλάκη, Ε. Χλαπουτάκη, Ε. Βασιλικό, Κ. Λια-
νού και Π. Ιωαννίδη (Ελληνική Χειρουργική, 1968). Η κλινική πορεία των 
ασθενών κατά τους συγγραφείς, υπήρξε εντυπωσιακή και απαλλαγµένη 
µετεγχειρητικών επιπλοκών από τα νεφρά, τους πνεύµονες, το ήπαρ ή τον 
εγκέφαλο. Η εξοικονόµηση του αίµατος ήταν σηµαντική, καθώς σε έξι 
περιπτώσεις χρειάστηκαν µόλις τρεις φιάλες αίµατος, ενώ ο γενικός µέσος όρος 
ήταν πέντε συνολικά φιάλες. Η έκβαση των ασθενών υπήρξε οµαλή, χωρίς 
θνητότητα. Αρκεί να σηµειωθεί ότι, η γόµωση, δηλαδή το γέµισµα της συσκευής 
των κλασσικών Kay-Cross οξυγονωτών, απαιτούσε τέσσερα –τουλάχιστον- 
λίτρα αίµατος, δηλαδή περίπου δώδεκα φιάλες. 
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Rygg - Kyvsgaard και αιµοαραίωση από την οµάδα του Δ. Λαζαρίδη 
από 26/8/1966 έως 10/5/1967

    Ως ηµεροµηνία ορόσηµο της περιόδου αυτής, τα γεγονότα της 
οποίας θα διερευνηθούν εκτενώς, ορίζεται ο Ιούνιος του 1966, 
όταν η Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» 
εγκαινίασε την έναρξη λειτουργίας της. Η σύσταση αµιγούς Καρ-
διοχειρουργικής Κλινικής δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για τη 
βελτίωση των υποδοµών και την ουσιαστικότερη εκπαίδευση του 
προσωπικού, µε αυτονόητο αποτέλεσµα την αύξηση των διενερ-
γούµενων επεµβάσεων και κατά συνέπεια, την καλύτερη έκβαση 
αυτών. 
   Σηµαντικό ρόλο, βέβαια, στην κατεύθυνση αυτή, διαδραµάτισε 
το γεγονός πως η Καρδιοχειρουργική Κλινική αναπτύχθηκε βάσει 
των προτύπων που όριζαν αντίστοιχες κλινικές του εξωτερικού, 
ενώ ιδιαίτερα σηµαίνουσα κρίνεται και η απόφαση της διενέργειας 
τουλάχιστον µιας Καρδιοχειρουργικής επέµβασης µε χρήση εξω-
σωµατικής κυκλοφορίας εβδοµαδιαίως. Θεµελιώδης ήταν, επίσης, 
και η υποστηρικτική συµµετοχή Γενικών Χειρουργών του ιδρύµα-
τος κατά τη διάρκεια των επεµβάσεων, αναδεικνύοντας τον Υφη-
γητή Μ. Σαρρή, Διευθυντή της Κρατικής Χειρουργικής Κλινικής 
από το 1966 και µετέπειτα, και τους κατά περίπτωση συνεργάτες 
Χειρουργούς, σε άξιους συµπαραστάτες της κλινικής.  Τέλος, άξια 
αναφοράς είναι και η προσφορά του εφοπλιστή Ν. Γουλανδρή, 
ευρέως γνωστού στο κοινό, από την παρουσία του στην προεδρία 
ποδοσφαιρικής οµάδας. Η ευαισθητοποίηση του -καθώς ο ίδιος 
είχε υποβληθεί σε αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας σε κέντρο 
των Η.Π.Α.-, είχε ως αποτέλεσµα την κάλυψη, εκ µέρους του, της 
µισθοδοσίας δύο συνεργατών της κλινικής. 

Ήδη από την αρχή της δεκαετίας του '60, υπήρξαν µελέτες από τους Long 
και Cooley, οι οποίες οδήγησαν στην τεχνική της αιµοαραίωσης µε διάφορα 
διαλύµατα, όπως Dextrose 5%, Ringers ή Rheomacrodex. Cooley D.A., Bealll 
A.C. and Groudin P.: “Open heart operations with disposable oxygenator 
5 per cent dextrose prime and normothermia”. Surgery, 52, 5, 713, 
1962. Long D.M.Jr, Sansherzt, Varco R.L. and Lillehei C.W.: “The use of 
low molecular weight dextran and serum albumin as plasma 
expanders, in extracorporeal circulation. Surgery, 50, 12, 1961. 

Παράλληλα, άλλες µελέτες από τους Rygg και συνεργάτες, οδήγησαν στη 
δηµιουργία οξυγονωτών µιας χρήσης, από πλαστική ύλη. Οι δύο κατεξοχήν 
εµπορικότεροι εξ αυτών ήταν ο Travenol προέλευσης Η.Π.Α. και ο Rygg-
Kyvsgaard, προέλευσης Δανίας, που ήταν φτηνότερος
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   Περαιτέρω δηµοσιεύσεις και πεπραγµένα των µελών της πρώ-
της αµιγούς Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ιππο-
κράτειου», αφορούσαν σε µεµονωµένες ενδιαφέρουσες περιπτώ-
σεις, όπως η «Επιτυχής αφαίρεσις ραγέντος ανευρύσµατος κοι-
λιακής αορτής», υπό τους Γ. Ανδριτσάκη, I. Ρέκλου, Σπ. Ζερβού, 
Ε. Χλαπουτάκη (Ελληνική Χειρουργική, 1967) που αφορούσε την πρώτη 
εγχείρηση που ανακοινώθηκε στην Ελλάδα και η «Επιτυχής 
εξαίρεσις ανευρύσµατος της ανιούσης αορτής» υπό τους Μ. 
Σαρρή και Δ. Λαζαρίδη (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 4/4/1967). Το 
δεύτερο περιστατικό αναφέρονταν σε θήλυ ασθενή, ηλικίας 45 ετών, που είχε 
εισαχθεί στις 27/8/1966 µε διάγνωση εχινοκόκκου κύστεως του δεξιού 
πνεύµονος και θα αντιµετωπίζονταν από τον Διευθυντή της Κρατικής 
Χειρουργικής Κλινικής, Μ. Σαρρή. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, 
επρόκειτο για σακοειδές, µη συφιλιδικό ανεύρυσµα της ανιούσης αορτής 
προβάλλον προς το δεξιό ηµιθωράκιο, διαπίστωση που «επέβαλλε» την 
χειρουργική συνδροµή του Δ. Λαζαρίδη. Εκείνος αφαίρεσε το ανεύρυσµα, 
τοποθετώντας µεγάλη αορτική λαβίδα µερικού αποκλεισµού τύπου Bailey, ένα 
εκατοστό κάτωθεν της βάσεως του ανευρύσµατος και παράλληλα προς αυτή.

   Αριθµός δηµοσιεύσεων του Δ. Λαζαρίδη και των συνεργατών 
του, αφορούσαν επίσης στην αντιµετώπιση περιστατικών µε 
αορτική ισθµική στένωση. Να σηµειωθεί ότι, ο Δ. Λαζαρίδης 
είχε από το ξεκίνηµα της καριέρας του επιδοθεί µε πολύ µεγάλη 
επιτυχία στην αντιµετώπιση της ισθµικής στένωσης και είχε 
ανακοινώσει την αρχική προσωπική του εµπειρία στο Συνέδριο 
των Ιατρικών Ηµερών της Μέσης Ανατολής, το 1963. Σε µεταγε-
νέστερη µελέτη του, το 1968, συµπεριλήφθηκε η συνολική 
εµπειρία του από 25 περιπτώσεις ασθενών ηλικίας από 2 µηνών 
έως 47 ετών, που αντιµετωπίστηκαν από τον ίδιο στο «Ιπποκρά-
τειο» Νοσοκοµείο και την «Κλινική Σµπαρούνη» την περίοδο 
1961-67, ενώ το 1972 στη διάρκεια του ΙΙ Πανελλήνιου Καρδιο-
λογικού Συνεδρίου ανακοινώθηκαν από τον ίδιο και τους συνερ-
γάτες του 52 περιπτώσεις ισθµικής στένωσης της αορτής. 
Η χειρουργική τεχνική που εφαρµόστηκε, περιελάµβανε τελικοτελική 
αναστόµωση στην πλειονότητα των περιπτώσεων, παρένθεση συνδετικής 
αγγειακής πρόθεσης σε ένα µικρότερο ποσοστό και χρήση άλλων τεχνικών στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις. Μάλιστα, στο υλικό συµπεριλαµβάνεται περίπτωση 
ασθενούς µε εκτεταµένη στενωτική και δυσπλαστική αλλοίωση του τόξου και 
της θωρακικής αορτής, την οποία ο κ. Δ. Λαζαρίδης αντιµετώπισε µε την χρήση 
καρδιοαορτικής παράκαµψης από τον αριστερό κόλπο προς την κατιούσα αορτή, 
περιφερικότερα της στένωσης. Ήταν µια τεχνική, που όπως προκύπτει από την 
βιβλιογραφική έρευνα, είχε στο παρελθόν χρησιµοποιηθεί µια µόνο φορά, από 
τον συνεργάτη του Λόρδου Brock, Β. Millstein. 

   Στην παρουσίαση της µελέτης ενώπιον των µελών της Ελληνικής Χειρουρ-
γικής Εταιρείας, ο Ν. Οικονόµος παρατήρησε: «... Είς την εξαιρετικώς ενδιαφέ-
ρουσα ανακοίνωσιν του κ. Λαζαρίδη, επιτρέψατε µου να προσθέσω τα κάτωθι. 
Με τροποποίηση υφ΄ηµών του οξυγονωτού φυσαλίδων τύπου De Wall, 
δηµοσιεύσαµε το 1964 εργασίαν µε τίτλο «Εξωσωµατική κυκλοφορία 
δια µειωµένου όγκου αίµατος», που αφορούσε επιτυχή σειράν 
επεµβάσεων επί κυνών. Εις την συνέχειαν, δια της τεχνικής αυτής, εγένετο 
αντιµετώπισις σειράς είκοσι ασθενών δια διαφόρους παθήσεις καρδίας, µε 
άριστα αποτελέσµατα και ένα µόνον θάνατον. Η διάρκεια της εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας στις περιπτώσεις µας ταύτας, έφτασε µέχρι των 40 λεπτών. Δια 
της ως άνω τροποποιήσεως, παρακάµψαµε τελείως το πρόβληµα της αγοράς εκ 
του εξωτερικού πλαστικών οξυγονωτών µιας χρήσεως, οµοίους µε εκείνους 
τους οποίους χρησιµοποιεί ο κ. Λαζαρίδης...», προσθέτοντας «...Και τώρα, αφού 
συγχαρούµεν τον κ. Λαζαρίδη και τους συνεργάτες του, επιτρέψατε µου να είπω 
ότι, παρά το έργον µας, συνάδελφοι τινές, µην έχοντας να επιδείξουν συµβολή 
τινά εις τον τοµέα της καρδιοχειρουργικής, αποφάσισαν τη δηµιουργία νέου 
καρδιοχειρουργικού κέντρου. Προς τούτο, εκάλεσαν Αµερικανούς συναδέλφους 
προς εκτέλεσιν επεµβάσεων, τας οποίας από ετών εκτελούν  Έλληνες καρδιο-
χειρουργοί. Προεκάλεσαν ανεπίτρεπτον δηµοσιογραφικόν θόρυβον, µε αποτέ-
λεσµα την συρροήν απόρων καρδιοπαθών προς αυτούς. Τοιαύτη αντιδεοντο-
λογική ενέργεια, θα έπρεπε να στιγµατιστεί καταλλήλως». Προφανώς, ο Ν. 
Οικονόµος, αναφέρονταν στην προσπάθεια του Χ. Σταθάτου στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός» να προβεί στην έναρξη Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας, 
µετακαλώντας, το 1968, οµάδα Χειρουργών της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
του Νοσοκοµείου «Loma Linda», η οποία διενήργησε περί τα 30 Καρδιοχει-
ρουργικά περιστατικά. 

   Σε συνέχεια των δηµοσιεύσεων, εµφανίζεται η περίπτωση 
«Στένωσις της τραχείας και του οισοφάγου λόγω περισφίγξεως 
υπό διπλού αορτικού τόξου, επί βρέφους ηλικίας 4 µηνών. 
Διατοµή οπισθίου τόξου – Ίασις. (Επίδειξις ασθενούς)», υπό 
τους Δ. Λαζαρίδη, Κ. Ζερβό, Α. Παπαϊωάννου, Α. Αργυροπούλου 
και Γ. Ανδριτσάκη (Ελληνική Χειρουργική, 1968), καθώς και η περίπτωση 
«Αγγειακός δακτύλιος προκαλών στένωσιν της τραχείας επί 
ασθενούς ηλικίας 64 ετών», υπό τους Δ. Λαζαρίδη και Α. Παπα-
δόπουλο (Ελληνική Χειρουργική, 1968), η οποία αποτέλεσε, κατ' ουσίαν, 
µια ακόµη περίπτωση επιτυχούς αντιµετώπισης αγγειακού δακτυ-
λίου, µε εκδήλωση συµπτωµατολογίας σε προχωρηµένη ηλικία. 
Τέλος, ενδιαφέρουσα περίπτωση ήταν και η «Επιτυχής εξαίρεσις 
βελόνης εκ της καρδίας βρέφους ηλικίας 40 ηµερών», υπό τους 
Γ. Ανδριτσάκη, Δ. Λαζαρίδη, Α. Παπαδόπουλου, Α. Παπαϊωάννου 
και Δ. Βίσκου (Ελληνική Χειρουργική, 1969), που αφορούσε σε βρέφος µε 
υψηλό πυρετό, το οποίο, κατά τον κλινικό έλεγχο, ανέδειξε βελόνη 
ραπτικής στο µυοκάρδιο. Το γεγονός αποδόθηκε στον εναγκαλι-
σµό του βρέφους από την ράπτρια θεία του, µερικές ηµέρες νωρί-
τερα. Η αφαίρεση της βελόνης πραγµατοποιήθηκε µε επιφανειακή 
υποθερµία. 

Σχηµατογραφική απεικόνιση
του ανευρύσµατος και της 
κατ’ εφαπτοµένην εφαρµογής 
της αγγειολαβίδος (1967)

Αντιµετώπιση περιστατικού
αγγειακού δακτυλίου

(1968)

Ακτινογραφία θώρακος 
του βρέφους µε την βελόνη 
εντός της καρδιακής σκιάς 

(1969)

Μιχαήλ Σαρρής. 
Πρώτος Διευθυντής της  
Κρατικής Χειρουργικής 

Κλινικής του «Ιπποκράτειου» 
που ιδρύθηκε το 1966

Τρεις ακόµα «µικροί άγγελοι» µετά από επιτυχείς επεµβάσεις
της οµάδας του Δ. Λαζαρίδη. (εφηµερίδα «Βραδυνή - 1968)Δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Βραδυνή» του 1968
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   Περαιτέρω δηµοσιεύσεις και πεπραγµένα των µελών της πρώ-
της αµιγούς Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ιππο-
κράτειου», αφορούσαν σε µεµονωµένες ενδιαφέρουσες περιπτώ-
σεις, όπως η «Επιτυχής αφαίρεσις ραγέντος ανευρύσµατος κοι-
λιακής αορτής», υπό τους Γ. Ανδριτσάκη, I. Ρέκλου, Σπ. Ζερβού, 
Ε. Χλαπουτάκη (Ελληνική Χειρουργική, 1967) που αφορούσε την πρώτη 
εγχείρηση που ανακοινώθηκε στην Ελλάδα και η «Επιτυχής 
εξαίρεσις ανευρύσµατος της ανιούσης αορτής» υπό τους Μ. 
Σαρρή και Δ. Λαζαρίδη (Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 4/4/1967). Το 
δεύτερο περιστατικό αναφέρονταν σε θήλυ ασθενή, ηλικίας 45 ετών, που είχε 
εισαχθεί στις 27/8/1966 µε διάγνωση εχινοκόκκου κύστεως του δεξιού 
πνεύµονος και θα αντιµετωπίζονταν από τον Διευθυντή της Κρατικής 
Χειρουργικής Κλινικής, Μ. Σαρρή. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, 
επρόκειτο για σακοειδές, µη συφιλιδικό ανεύρυσµα της ανιούσης αορτής 
προβάλλον προς το δεξιό ηµιθωράκιο, διαπίστωση που «επέβαλλε» την 
χειρουργική συνδροµή του Δ. Λαζαρίδη. Εκείνος αφαίρεσε το ανεύρυσµα, 
τοποθετώντας µεγάλη αορτική λαβίδα µερικού αποκλεισµού τύπου Bailey, ένα 
εκατοστό κάτωθεν της βάσεως του ανευρύσµατος και παράλληλα προς αυτή.

   Αριθµός δηµοσιεύσεων του Δ. Λαζαρίδη και των συνεργατών 
του, αφορούσαν επίσης στην αντιµετώπιση περιστατικών µε 
αορτική ισθµική στένωση. Να σηµειωθεί ότι, ο Δ. Λαζαρίδης 
είχε από το ξεκίνηµα της καριέρας του επιδοθεί µε πολύ µεγάλη 
επιτυχία στην αντιµετώπιση της ισθµικής στένωσης και είχε 
ανακοινώσει την αρχική προσωπική του εµπειρία στο Συνέδριο 
των Ιατρικών Ηµερών της Μέσης Ανατολής, το 1963. Σε µεταγε-
νέστερη µελέτη του, το 1968, συµπεριλήφθηκε η συνολική 
εµπειρία του από 25 περιπτώσεις ασθενών ηλικίας από 2 µηνών 
έως 47 ετών, που αντιµετωπίστηκαν από τον ίδιο στο «Ιπποκρά-
τειο» Νοσοκοµείο και την «Κλινική Σµπαρούνη» την περίοδο 
1961-67, ενώ το 1972 στη διάρκεια του ΙΙ Πανελλήνιου Καρδιο-
λογικού Συνεδρίου ανακοινώθηκαν από τον ίδιο και τους συνερ-
γάτες του 52 περιπτώσεις ισθµικής στένωσης της αορτής. 
Η χειρουργική τεχνική που εφαρµόστηκε, περιελάµβανε τελικοτελική 
αναστόµωση στην πλειονότητα των περιπτώσεων, παρένθεση συνδετικής 
αγγειακής πρόθεσης σε ένα µικρότερο ποσοστό και χρήση άλλων τεχνικών στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις. Μάλιστα, στο υλικό συµπεριλαµβάνεται περίπτωση 
ασθενούς µε εκτεταµένη στενωτική και δυσπλαστική αλλοίωση του τόξου και 
της θωρακικής αορτής, την οποία ο κ. Δ. Λαζαρίδης αντιµετώπισε µε την χρήση 
καρδιοαορτικής παράκαµψης από τον αριστερό κόλπο προς την κατιούσα αορτή, 
περιφερικότερα της στένωσης. Ήταν µια τεχνική, που όπως προκύπτει από την 
βιβλιογραφική έρευνα, είχε στο παρελθόν χρησιµοποιηθεί µια µόνο φορά, από 
τον συνεργάτη του Λόρδου Brock, Β. Millstein. 

   Στην παρουσίαση της µελέτης ενώπιον των µελών της Ελληνικής Χειρουρ-
γικής Εταιρείας, ο Ν. Οικονόµος παρατήρησε: «... Είς την εξαιρετικώς ενδιαφέ-
ρουσα ανακοίνωσιν του κ. Λαζαρίδη, επιτρέψατε µου να προσθέσω τα κάτωθι. 
Με τροποποίηση υφ΄ηµών του οξυγονωτού φυσαλίδων τύπου De Wall, 
δηµοσιεύσαµε το 1964 εργασίαν µε τίτλο «Εξωσωµατική κυκλοφορία 
δια µειωµένου όγκου αίµατος», που αφορούσε επιτυχή σειράν 
επεµβάσεων επί κυνών. Εις την συνέχειαν, δια της τεχνικής αυτής, εγένετο 
αντιµετώπισις σειράς είκοσι ασθενών δια διαφόρους παθήσεις καρδίας, µε 
άριστα αποτελέσµατα και ένα µόνον θάνατον. Η διάρκεια της εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας στις περιπτώσεις µας ταύτας, έφτασε µέχρι των 40 λεπτών. Δια 
της ως άνω τροποποιήσεως, παρακάµψαµε τελείως το πρόβληµα της αγοράς εκ 
του εξωτερικού πλαστικών οξυγονωτών µιας χρήσεως, οµοίους µε εκείνους 
τους οποίους χρησιµοποιεί ο κ. Λαζαρίδης...», προσθέτοντας «...Και τώρα, αφού 
συγχαρούµεν τον κ. Λαζαρίδη και τους συνεργάτες του, επιτρέψατε µου να είπω 
ότι, παρά το έργον µας, συνάδελφοι τινές, µην έχοντας να επιδείξουν συµβολή 
τινά εις τον τοµέα της καρδιοχειρουργικής, αποφάσισαν τη δηµιουργία νέου 
καρδιοχειρουργικού κέντρου. Προς τούτο, εκάλεσαν Αµερικανούς συναδέλφους 
προς εκτέλεσιν επεµβάσεων, τας οποίας από ετών εκτελούν  Έλληνες καρδιο-
χειρουργοί. Προεκάλεσαν ανεπίτρεπτον δηµοσιογραφικόν θόρυβον, µε αποτέ-
λεσµα την συρροήν απόρων καρδιοπαθών προς αυτούς. Τοιαύτη αντιδεοντο-
λογική ενέργεια, θα έπρεπε να στιγµατιστεί καταλλήλως». Προφανώς, ο Ν. 
Οικονόµος, αναφέρονταν στην προσπάθεια του Χ. Σταθάτου στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός» να προβεί στην έναρξη Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας, 
µετακαλώντας, το 1968, οµάδα Χειρουργών της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
του Νοσοκοµείου «Loma Linda», η οποία διενήργησε περί τα 30 Καρδιοχει-
ρουργικά περιστατικά. 

   Σε συνέχεια των δηµοσιεύσεων, εµφανίζεται η περίπτωση 
«Στένωσις της τραχείας και του οισοφάγου λόγω περισφίγξεως 
υπό διπλού αορτικού τόξου, επί βρέφους ηλικίας 4 µηνών. 
Διατοµή οπισθίου τόξου – Ίασις. (Επίδειξις ασθενούς)», υπό 
τους Δ. Λαζαρίδη, Κ. Ζερβό, Α. Παπαϊωάννου, Α. Αργυροπούλου 
και Γ. Ανδριτσάκη (Ελληνική Χειρουργική, 1968), καθώς και η περίπτωση 
«Αγγειακός δακτύλιος προκαλών στένωσιν της τραχείας επί 
ασθενούς ηλικίας 64 ετών», υπό τους Δ. Λαζαρίδη και Α. Παπα-
δόπουλο (Ελληνική Χειρουργική, 1968), η οποία αποτέλεσε, κατ' ουσίαν, 
µια ακόµη περίπτωση επιτυχούς αντιµετώπισης αγγειακού δακτυ-
λίου, µε εκδήλωση συµπτωµατολογίας σε προχωρηµένη ηλικία. 
Τέλος, ενδιαφέρουσα περίπτωση ήταν και η «Επιτυχής εξαίρεσις 
βελόνης εκ της καρδίας βρέφους ηλικίας 40 ηµερών», υπό τους 
Γ. Ανδριτσάκη, Δ. Λαζαρίδη, Α. Παπαδόπουλου, Α. Παπαϊωάννου 
και Δ. Βίσκου (Ελληνική Χειρουργική, 1969), που αφορούσε σε βρέφος µε 
υψηλό πυρετό, το οποίο, κατά τον κλινικό έλεγχο, ανέδειξε βελόνη 
ραπτικής στο µυοκάρδιο. Το γεγονός αποδόθηκε στον εναγκαλι-
σµό του βρέφους από την ράπτρια θεία του, µερικές ηµέρες νωρί-
τερα. Η αφαίρεση της βελόνης πραγµατοποιήθηκε µε επιφανειακή 
υποθερµία. 

Σχηµατογραφική απεικόνιση
του ανευρύσµατος και της 
κατ’ εφαπτοµένην εφαρµογής 
της αγγειολαβίδος (1967)

Αντιµετώπιση περιστατικού
αγγειακού δακτυλίου

(1968)

Ακτινογραφία θώρακος 
του βρέφους µε την βελόνη 
εντός της καρδιακής σκιάς 

(1969)

Μιχαήλ Σαρρής. 
Πρώτος Διευθυντής της  
Κρατικής Χειρουργικής 

Κλινικής του «Ιπποκράτειου» 
που ιδρύθηκε το 1966
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Τα πλέον όµως σηµαντικά επιτεύγµατα της εν λόγω κλινικής, 
καθώς και προσωπικά του Δ. Λαζαρίδη την περίοδο που 
διερευνάται, αφορούσαν στην πρώτη αντικατάσταση αορτικής 
βαλβίδας στην Ελλάδα, καθώς επίσης και στην πρώτη ταυτόχρονη 
αντιµετώπιση ανεπάρκειας µιτροειδούς και τριγλώχινος βαλβίδος 
µε διενέργεια αντικατάστασης της µιτροειδούς βαλβίδος µε προ-
σθετική και πλαστικής της τριγλώχινος µε τοποθέτηση δακτυλίου. 
Και οι δυο περιπτώσεις παρουσιάστηκαν στη Χειρουργική Εται-
ρεία, ως εξής: «Αντικατάστασις αορτικής βαλβίδος 
δια πλαστικής τοιαύτης Starr-Edwards (Επίδειξις 
ασθενούς και προβολή κινηµατογραφικής 
ταινίας)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Μιχαηλίδη, Γ. 
Ανδριτσάκη και Β. Χειµωνίτση (Ελληνική Χειρουργική 

Εταιρεία, Πρακτικά 21-10-1969) και «Ταυτόχρονος αντι-
κατάστασις της µιτροειδούς βαλβίδος δια πλαστι-
κής τοιαύτης Starr-Edwards και πλαστική του 
δακτυλίου της τριγλώχινος βαλβίδος (Επίδειξις 
ασθενούς)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Μιχαηλίδη, 
Γ. Ανδριτσάκη και Ε. Φιλιππίδου (Πρακτικά Ελληνικής Χει-

ρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 21 Οκτωβρίου 1969). Ένα χρόνο 
αργότερα, ο Δ. Λαζαρίδης και οι συνεργάτες του 
παρουσίασαν στο Ι Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέ-
δριο, τον Ιούνιο του 1970 στην Αθήνα, τα αποτε-
λέσµατα από την αντικατάσταση της αορτικής 
βαλβίδος σε έξι ασθενείς, καθώς και την εµπειρία 
τους από την αντιµετώπιση 22 ασθενών µε ανεπάρ-
κεια της µιτροειδούς βαλβίδος, στους οποίους 
πραγµατοποιήθηκε είτε αντικατάσταση, είτε 
πλαστική της βαλβίδος. Η ανακοίνωση που 
πραγµατεύονταν σειρά περιστατικών µε αντικατάσταση της 
αορτικής βαλβίδος αποτέλεσε και την πρώτη αυτού του είδους 
που έγινε στην χώρα µας. Οι δύο ανακοινώσεις είχαν τίτλο: 
«Αντικατάστασις της αορτικής βαλβίδος», υπό Δ. Λαζαρίδη και 
Γ. Ανδριτσάκη (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση ΧΙ: 155, 1970) και 
«Συµπεράσµατα και εµπειρία εκ της εγχειρητικής 
αντιµετωπίσεως της ανεπαρκείας της µιτροειδούς βαλβίδος 
(Βάσει 22 ιδίων περιπτώσεων)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. 
Ανδριτσάκη και Γ. Μιχαηλίδη (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 

ΧΙ: 153, 1970). Μια ακόµη πρωτοπορία του Δ. Λαζαρίδη ήταν η 
εφαρµογή της επαναχορήγησης του οξυγονωµένου αίµατος στις 
εγχειρήσεις εξωσωµατικής κυκλοφορίας µέσω της ανιούσης 
αορτής αντί της µηριαίας αρτηρίας. Στην ανακοίνωση που ακολού-
θησε, µε τίτλο «Τεχνική επαναχορηγήσεως του οξυγονωµένου 
αίµατος επί εγχειρήσεων εξωσωµατικής κυκλοφορίας δια 
διασωληνώσεως της ανιούσης αορτής», υπό τους Δ. Λαζαρίδη 
και Α. Κασιούµη (Ελληνική Ιατρική 18: 305, 1970), αναλύθηκαν τα πλεο-
νεκτήµατα και µειονεκτήµατα της συγκεκριµένης προσπέλασης. 

   Την συγκεκριµένη περίπτωση ανακοίνωσε o Δ. Λαζαρίδης 
στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία στις 30 Απριλίου του 1968. 
Το σύνολο των ανακοινώσεων του Δ. Λαζαρίδη και των 
συνεργατών του κατά την περίοδο αυτή, σχετικές του θέµατος 
της ισθµικής στένωσης της αορτής, ήταν οι ακόλουθες: «Ισθµική 
στένωσις της αορτής µετά µη αναταξίµου καρδιακής ανεπαρ-
κείας επί βρέφους ηλικίας 2 µηνών επιτυχώς χειρουργηθείσα. 
(Επίδειξις ασθενούς και παρασκευάσµατος)», υπό τους Δ. Λαζα-
ρίδη και Α. Παπαϊωάννου (Ελληνική Χειρουργική, 1968), «Η χειρουργική 
θεραπεία της ισθµικής στενώσεως της αορτής (Επί τη βάση 25 
ιδίων χειρουργηθησών περιπτώσεων)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, 
Γ. Μιχαηλίδη, Γ. Ανδριτσάκη, Α. Κασιούµη και Ν. Νάτσικα (Ελληνική 

Χειρουργική, 1968), «Χρησιµοποίησις καρδιοαορτικής παρακαµπτικής 
κυκλοφορίας (αριστεράς κοιλίας-αορτής), προς εξαίρεσιν 
εκτεταµένης στενωτικής και δυσπλαστικής αλλοιώσεως του 
τόξου και της θωρακικής αορτής, µετ' ανευρυσµάτων (Επίδειξις 
ασθενούς και παρασκευάσµατος)», υπό τον Δ. Λαζαρίδη (Ελληνική 

Χειρουργική, 1968, Τεύχος 6: 765-773) και «Αποτελέσµατα της χειρουρ-
γικής θεραπείας της ισθµικής στενώσεως της αορτής (Επί τη 
βάση 52 περιπτώσεων)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Α. Κασιούµη, Ν. 
Νάτσικα και Π. Βασιλικό ( ΙΙ Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Απρίλιος 

1972). Να σηµειωθεί ότι, όλες οι περιλαµβανόµενες στις παραπάνω 
εργασίες περιπτώσεις, είχαν καλή έκβαση. Άλλες σχετικές βιβλιο-
γραφικές αναφορές επί του θέµατος παρατίθενται σε παρακείµενο 
πίνακα.

«Αντικατάσταση της εκταµείσης
στενώσεως δι΄αγγειακής προθέσεως.
Είναι λίαν εµφανής η µεταστενωτική
διάστασις της κατιούσης αορτής»
(Δ. Λαζαρίδης, 1968)

Συµπληρωµατική βιβλιογραφία που αφορά την ισθµική 
στένωση αορτής  από το 1940 έως το 1975 

1) «Ρήξις ανευρύσµατος της αορτής συνεπεία συγγενούς 
στενώσεως του ισθµού αυτής» υπό τους Κ. Ηλιάκη και Γ. Κατσά 
(“Ασκληπιός” – Ιούλιος 1940)
2) «Συµβολή στη µελέτη της στενώσεως του ισθµού της αορτής και 
της θεραπείας αυτής» υπό Ν. Οικονόµου (Διατριβή επ' υφηγεσία, Αθήνα 
1956)
3) «Στένωση του ισθµού της αορτής» υπό Ν. Οικονόµου (Ελληνική 
Χειρουργική 1958, 3: 384 -89)
4) «Η συµβολή της ελεγχοµένης υποτάσεως εις την χειρουργικήν 
της στενώσεως του ισθµού της αορτής» υπό τους Σ. Κουρεµένο, Β. 
Καραγεώργη και Ι. Παπανικολή, (Ελληνική Χειρουργική, 1960 5:21)
5) «Σπάνιαι µετεγχειρητικαί επιπλοκαί επί στενώσεως του ισθµού 
της αορτής» υπό τους Κ. Τούντα, Γ. Κυριακού, Α. Γεωργόπουλο, Γ. 
Ανδρουλάκη (Τιµητικός Τόµος Κ. Μαρούλη,  Αθήνα 1964, Σελ 42) 
6) «Επί µίας περιπτώσεως στενώσεως του ισθµού της αορτής µετ' 
αληθών µεταστενωτικών ανευρυσµάτων» υπό τους Κ. Τούντα, Κ. 
Γεωργόπουλο, Γ. Κυριακού, Δ. Καραγκούνη, Αβραµίδη (Πρακτικά 
Ιατρικής Εταιρίας Θεσσαλονίκης, Φεβρουάριος 1963) 
7) «Η στένωσις του ισθµού της αορτής και η χειρουργική αυτής 
θεραπεία» υπό Ε. Χλαπουτάκη (Διατριβή – διδακτορία, Αθήνα 1969)
8) «Η στένωσις του ισθµού της αορτής επί βρεφών και παίδων» 
υπό Ε. Χλαπουτάκη (Μinerva Medical Greca, 1:338,1973)
9) «Η στένωσις του ισθµού της αορτής µετ' ανευρύσµατος» υπό 
τους Γ. Ανδριτσάκη, Ε. Χλαπουτάκη, Δ. Βίσκο,  Α. Βοµβογιάννη, Ε. 
Φιλιππίδου και Γ. Τσιτούρη (Τιµητικός Τόµος Κ. Αλιβιζάτου 1975)
10) «Ισθµική στένωσις της αορτής» υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Ν. Νάτσι-
κα, Δ. Κασιούµη και Α. Τσικώτη (Τιµητικός Τόµος Καθ. Κ. Αλιβιζάτου, 1975) 

   Σταθερή ήταν η προσήλωση της οµάδας του Δ. Λαζαρίδη στην 
αντιµετώπιση συγγενών καρδιοπαθειών. Σειρά 72 περιστατικών 
αντιµετώπισης ανοιχτού αρτηριακού πόρου παρουσιάστηκε στο 
VI Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο το 1968 και εµπλουτισµένη 
µε 38 ακόµη περιστατικά, στο II Πανελλήνιο Καρδιολογικό 
Συνέδριο το 1972. Η πρώτη εργασία περιελάµβανε περιπτώσεις, ηλικίας 
από 8 µηνών µέχρι 42 ετών, που χειρουργήθηκαν στο «Ιπποκράτειο» 
Νοσοκοµείο και στο «Γερουλάνειο» Ίδρυµα, από το 1961 έως το 1968. 
Οι 22 ήταν άρρενες και οι 52 θήλεις ασθενείς. Δύο ασθενείς υπέκυψαν από 
διεγχειρητική αιµορραγία, λόγω αποκολλήσεως του αρτηριακού πόρου από το 
τοίχωµα της αορτής. Η ανακοίνωση είχε τίτλο: «Η χειρουργική του 
αρτηριακού πόρου – Παρατηρήσεις επί 72 χειρουργηθεισών 
περιπτώσεων», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Δ. Αυγουστάκη, Ι. Νιχο-
γιαννόπουλο, Γ. Ανδριτσάκη και Γ. Μιχαηλίδη (Ελληνική Χειρουργική, 

Συνεδρία 19/3/1968). 

Από δηµοσίευση του 1968 
στην εφηµερίδα «Βραδυνή».

«Ο Διευθυντής του Καρδιοχειρουργικού 
Τµήµατος του  «Ιπποκρατείου»

υφηγητής κ. Δηµήτριος Λαζαρίδης 
και οι επιστηµονικοί συνεργάτες του, 

σκυµµένοι επάνω από το σωµατάκι 
του 8ετούς καρδιοπαθούς Νίκου Τσιαπαρίκου

σε µία από τις φάσεις της εγχειρήσεως»

Η πρώτη εγχείρηση αντικατάστασης αορτικής βαλβίδος µε προσθετική Starr - Edwards,
καθώς και η πρώτη ταυτόγχρονη αντικατάσταση της µιτροειδούς και 

πλαστική της τριγλώχινας στην Ελλάδα από τον Δηµήτριο Λαζαρίδη το 1970

Πρωτοποριακές
εγχειρήσεις του Δ. Λαζαρίδη

Καθ. Δ. Λαζαρίδης.
Θεσσαλονίκη, 2014
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Τα πλέον όµως σηµαντικά επιτεύγµατα της εν λόγω κλινικής, 
καθώς και προσωπικά του Δ. Λαζαρίδη την περίοδο που 
διερευνάται, αφορούσαν στην πρώτη αντικατάσταση αορτικής 
βαλβίδας στην Ελλάδα, καθώς επίσης και στην πρώτη ταυτόχρονη 
αντιµετώπιση ανεπάρκειας µιτροειδούς και τριγλώχινος βαλβίδος 
µε διενέργεια αντικατάστασης της µιτροειδούς βαλβίδος µε προ-
σθετική και πλαστικής της τριγλώχινος µε τοποθέτηση δακτυλίου. 
Και οι δυο περιπτώσεις παρουσιάστηκαν στη Χειρουργική Εται-
ρεία, ως εξής: «Αντικατάστασις αορτικής βαλβίδος 
δια πλαστικής τοιαύτης Starr-Edwards (Επίδειξις 
ασθενούς και προβολή κινηµατογραφικής 
ταινίας)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Μιχαηλίδη, Γ. 
Ανδριτσάκη και Β. Χειµωνίτση (Ελληνική Χειρουργική 

Εταιρεία, Πρακτικά 21-10-1969) και «Ταυτόχρονος αντι-
κατάστασις της µιτροειδούς βαλβίδος δια πλαστι-
κής τοιαύτης Starr-Edwards και πλαστική του 
δακτυλίου της τριγλώχινος βαλβίδος (Επίδειξις 
ασθενούς)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. Μιχαηλίδη, 
Γ. Ανδριτσάκη και Ε. Φιλιππίδου (Πρακτικά Ελληνικής Χει-

ρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 21 Οκτωβρίου 1969). Ένα χρόνο 
αργότερα, ο Δ. Λαζαρίδης και οι συνεργάτες του 
παρουσίασαν στο Ι Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέ-
δριο, τον Ιούνιο του 1970 στην Αθήνα, τα αποτε-
λέσµατα από την αντικατάσταση της αορτικής 
βαλβίδος σε έξι ασθενείς, καθώς και την εµπειρία 
τους από την αντιµετώπιση 22 ασθενών µε ανεπάρ-
κεια της µιτροειδούς βαλβίδος, στους οποίους 
πραγµατοποιήθηκε είτε αντικατάσταση, είτε 
πλαστική της βαλβίδος. Η ανακοίνωση που 
πραγµατεύονταν σειρά περιστατικών µε αντικατάσταση της 
αορτικής βαλβίδος αποτέλεσε και την πρώτη αυτού του είδους 
που έγινε στην χώρα µας. Οι δύο ανακοινώσεις είχαν τίτλο: 
«Αντικατάστασις της αορτικής βαλβίδος», υπό Δ. Λαζαρίδη και 
Γ. Ανδριτσάκη (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση ΧΙ: 155, 1970) και 
«Συµπεράσµατα και εµπειρία εκ της εγχειρητικής 
αντιµετωπίσεως της ανεπαρκείας της µιτροειδούς βαλβίδος 
(Βάσει 22 ιδίων περιπτώσεων)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. 
Ανδριτσάκη και Γ. Μιχαηλίδη (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 

ΧΙ: 153, 1970). Μια ακόµη πρωτοπορία του Δ. Λαζαρίδη ήταν η 
εφαρµογή της επαναχορήγησης του οξυγονωµένου αίµατος στις 
εγχειρήσεις εξωσωµατικής κυκλοφορίας µέσω της ανιούσης 
αορτής αντί της µηριαίας αρτηρίας. Στην ανακοίνωση που ακολού-
θησε, µε τίτλο «Τεχνική επαναχορηγήσεως του οξυγονωµένου 
αίµατος επί εγχειρήσεων εξωσωµατικής κυκλοφορίας δια 
διασωληνώσεως της ανιούσης αορτής», υπό τους Δ. Λαζαρίδη 
και Α. Κασιούµη (Ελληνική Ιατρική 18: 305, 1970), αναλύθηκαν τα πλεο-
νεκτήµατα και µειονεκτήµατα της συγκεκριµένης προσπέλασης. 

   Την συγκεκριµένη περίπτωση ανακοίνωσε o Δ. Λαζαρίδης 
στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία στις 30 Απριλίου του 1968. 
Το σύνολο των ανακοινώσεων του Δ. Λαζαρίδη και των 
συνεργατών του κατά την περίοδο αυτή, σχετικές του θέµατος 
της ισθµικής στένωσης της αορτής, ήταν οι ακόλουθες: «Ισθµική 
στένωσις της αορτής µετά µη αναταξίµου καρδιακής ανεπαρ-
κείας επί βρέφους ηλικίας 2 µηνών επιτυχώς χειρουργηθείσα. 
(Επίδειξις ασθενούς και παρασκευάσµατος)», υπό τους Δ. Λαζα-
ρίδη και Α. Παπαϊωάννου (Ελληνική Χειρουργική, 1968), «Η χειρουργική 
θεραπεία της ισθµικής στενώσεως της αορτής (Επί τη βάση 25 
ιδίων χειρουργηθησών περιπτώσεων)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, 
Γ. Μιχαηλίδη, Γ. Ανδριτσάκη, Α. Κασιούµη και Ν. Νάτσικα (Ελληνική 

Χειρουργική, 1968), «Χρησιµοποίησις καρδιοαορτικής παρακαµπτικής 
κυκλοφορίας (αριστεράς κοιλίας-αορτής), προς εξαίρεσιν 
εκτεταµένης στενωτικής και δυσπλαστικής αλλοιώσεως του 
τόξου και της θωρακικής αορτής, µετ' ανευρυσµάτων (Επίδειξις 
ασθενούς και παρασκευάσµατος)», υπό τον Δ. Λαζαρίδη (Ελληνική 

Χειρουργική, 1968, Τεύχος 6: 765-773) και «Αποτελέσµατα της χειρουρ-
γικής θεραπείας της ισθµικής στενώσεως της αορτής (Επί τη 
βάση 52 περιπτώσεων)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Α. Κασιούµη, Ν. 
Νάτσικα και Π. Βασιλικό ( ΙΙ Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Απρίλιος 

1972). Να σηµειωθεί ότι, όλες οι περιλαµβανόµενες στις παραπάνω 
εργασίες περιπτώσεις, είχαν καλή έκβαση. Άλλες σχετικές βιβλιο-
γραφικές αναφορές επί του θέµατος παρατίθενται σε παρακείµενο 
πίνακα.

«Αντικατάσταση της εκταµείσης
στενώσεως δι΄αγγειακής προθέσεως.
Είναι λίαν εµφανής η µεταστενωτική
διάστασις της κατιούσης αορτής»
(Δ. Λαζαρίδης, 1968)

Συµπληρωµατική βιβλιογραφία που αφορά την ισθµική 
στένωση αορτής  από το 1940 έως το 1975 

1) «Ρήξις ανευρύσµατος της αορτής συνεπεία συγγενούς 
στενώσεως του ισθµού αυτής» υπό τους Κ. Ηλιάκη και Γ. Κατσά 
(“Ασκληπιός” – Ιούλιος 1940)
2) «Συµβολή στη µελέτη της στενώσεως του ισθµού της αορτής και 
της θεραπείας αυτής» υπό Ν. Οικονόµου (Διατριβή επ' υφηγεσία, Αθήνα 
1956)
3) «Στένωση του ισθµού της αορτής» υπό Ν. Οικονόµου (Ελληνική 
Χειρουργική 1958, 3: 384 -89)
4) «Η συµβολή της ελεγχοµένης υποτάσεως εις την χειρουργικήν 
της στενώσεως του ισθµού της αορτής» υπό τους Σ. Κουρεµένο, Β. 
Καραγεώργη και Ι. Παπανικολή, (Ελληνική Χειρουργική, 1960 5:21)
5) «Σπάνιαι µετεγχειρητικαί επιπλοκαί επί στενώσεως του ισθµού 
της αορτής» υπό τους Κ. Τούντα, Γ. Κυριακού, Α. Γεωργόπουλο, Γ. 
Ανδρουλάκη (Τιµητικός Τόµος Κ. Μαρούλη,  Αθήνα 1964, Σελ 42) 
6) «Επί µίας περιπτώσεως στενώσεως του ισθµού της αορτής µετ' 
αληθών µεταστενωτικών ανευρυσµάτων» υπό τους Κ. Τούντα, Κ. 
Γεωργόπουλο, Γ. Κυριακού, Δ. Καραγκούνη, Αβραµίδη (Πρακτικά 
Ιατρικής Εταιρίας Θεσσαλονίκης, Φεβρουάριος 1963) 
7) «Η στένωσις του ισθµού της αορτής και η χειρουργική αυτής 
θεραπεία» υπό Ε. Χλαπουτάκη (Διατριβή – διδακτορία, Αθήνα 1969)
8) «Η στένωσις του ισθµού της αορτής επί βρεφών και παίδων» 
υπό Ε. Χλαπουτάκη (Μinerva Medical Greca, 1:338,1973)
9) «Η στένωσις του ισθµού της αορτής µετ' ανευρύσµατος» υπό 
τους Γ. Ανδριτσάκη, Ε. Χλαπουτάκη, Δ. Βίσκο,  Α. Βοµβογιάννη, Ε. 
Φιλιππίδου και Γ. Τσιτούρη (Τιµητικός Τόµος Κ. Αλιβιζάτου 1975)
10) «Ισθµική στένωσις της αορτής» υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Ν. Νάτσι-
κα, Δ. Κασιούµη και Α. Τσικώτη (Τιµητικός Τόµος Καθ. Κ. Αλιβιζάτου, 1975) 

   Σταθερή ήταν η προσήλωση της οµάδας του Δ. Λαζαρίδη στην 
αντιµετώπιση συγγενών καρδιοπαθειών. Σειρά 72 περιστατικών 
αντιµετώπισης ανοιχτού αρτηριακού πόρου παρουσιάστηκε στο 
VI Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο το 1968 και εµπλουτισµένη 
µε 38 ακόµη περιστατικά, στο II Πανελλήνιο Καρδιολογικό 
Συνέδριο το 1972. Η πρώτη εργασία περιελάµβανε περιπτώσεις, ηλικίας 
από 8 µηνών µέχρι 42 ετών, που χειρουργήθηκαν στο «Ιπποκράτειο» 
Νοσοκοµείο και στο «Γερουλάνειο» Ίδρυµα, από το 1961 έως το 1968. 
Οι 22 ήταν άρρενες και οι 52 θήλεις ασθενείς. Δύο ασθενείς υπέκυψαν από 
διεγχειρητική αιµορραγία, λόγω αποκολλήσεως του αρτηριακού πόρου από το 
τοίχωµα της αορτής. Η ανακοίνωση είχε τίτλο: «Η χειρουργική του 
αρτηριακού πόρου – Παρατηρήσεις επί 72 χειρουργηθεισών 
περιπτώσεων», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Δ. Αυγουστάκη, Ι. Νιχο-
γιαννόπουλο, Γ. Ανδριτσάκη και Γ. Μιχαηλίδη (Ελληνική Χειρουργική, 

Συνεδρία 19/3/1968). 

Από δηµοσίευση του 1968 
στην εφηµερίδα «Βραδυνή».

«Ο Διευθυντής του Καρδιοχειρουργικού 
Τµήµατος του  «Ιπποκρατείου»

υφηγητής κ. Δηµήτριος Λαζαρίδης 
και οι επιστηµονικοί συνεργάτες του, 

σκυµµένοι επάνω από το σωµατάκι 
του 8ετούς καρδιοπαθούς Νίκου Τσιαπαρίκου

σε µία από τις φάσεις της εγχειρήσεως»

Η πρώτη εγχείρηση αντικατάστασης αορτικής βαλβίδος µε προσθετική Starr - Edwards,
καθώς και η πρώτη ταυτόγχρονη αντικατάσταση της µιτροειδούς και 

πλαστική της τριγλώχινας στην Ελλάδα από τον Δηµήτριο Λαζαρίδη το 1970

Πρωτοποριακές
εγχειρήσεις του Δ. Λαζαρίδη

Καθ. Δ. Λαζαρίδης.
Θεσσαλονίκη, 2014
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Η εκλογή του Δ. Λαζαρίδη στη θέση του τακτικού Καθηγητή 
Χειρουργικής στο «Α.Π.Θ.» και η ανάληψη της Διεύθυνσης της 
Α' Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«ΑΧΕΠΑ» -στη θέση του αποχωρήσαντα, για το «Αρεταίειο» 
Νοσοκοµείο της Αθήνας, Κ. Τούντα-, το 1969, αποτέλεσε την 
απαρχή µιας νέας εποχής για την Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο». Η νέα αυτή εποχή ξεκίνησε µε την 
διεκδίκηση της Διεύθυνσης, από δυο άλλους πρωταγωνιστές της 
περιόδου, τον Υφηγητή Γ. Ανδριτσάκη και τον Α. Οικονοµόπουλο, 
Υφηγητή και Διευθυντή της Κλινικής Χειρουργικής Θώρακος του 
«Κ.Ν.Θ.Β.Ε.». Στην εκλογή αυτή, προκρίθηκε ο Γ. Ανδριτσάκης, ο 
οποίος και ανέλαβε την Διεύθυνση της κλινικής, µε άµεσο συνερ-
γάτη τον Εµµανουήλ Χλαπουτάκη και δευτερευόντως τον Δ. Βίσκο. 
Ο τελευταίος είχε εκπαιδευτεί στις Η.Π.Α. και παρέµεινε συνεργά-
της του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» από το 1969 έως το 1975, 
όταν και ακολούθησε πλέον καριέρα Γενικού Χειρουργού, αρχικά 
στην Πάτρα και αργότερα στην Αθήνα. 
Το 1972, ο Ε. Χλαπουτάκης κατέλαβε θέση έµµισθου Επιµελητή. 
Ως Διευθυντής πια, ο Γ. Ανδριτσάκης έθεσε ως στόχο την 
διενέργεια δύο τουλάχιστον Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων µε 
χρήση εξωσωµατικής συσκευής, εβδοµαδιαία, µε αποτέλεσµα ο 
αριθµός των διενεργούµενων επεµβάσεων να αγγίξει τις 75 τον 
πρώτο χρόνο, τις 150 τον δεύτερο και στη συνέχεια τις 250 κατ' 
έτος. Παράλληλα, ακολουθώντας τα βήµατα του προκατόχου του, 
Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη, συνέχισε τη διενέργεια πρωτοπόρων 
εγχειρήσεων για τα ελληνικά δεδοµένα. Έτσι, το 1970, εφάρµοσε 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα την εγχείρηση «Waterstone», 
ανακοινώνοντάς την ενώπιον της Χειρουργικής Εταιρείας στη 
συνεδρία της 19/5/1970, µε τίτλο «Αναστόµωσις ανιούσης 
αορτής προς την δεξιάν πνευµονικήν αρτηρίαν. Εγχείρησις 
Waterstone επί τετραλογίας του Fallot», υπό τoυς Γ. Ανδριτσάκη 
(Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 19/5/1970). Επρόκειτο για µια άλλη 
ανακουφιστική µέθοδο αντιµετώπισης Τετραλογίας του Fallot, 
εναλλακτική ως προς εκείνες που έως τότε είχαν προταθεί, 
δηλαδή του «Blalock – Taussig Shunt» και της «Potts Operation». 

   Ιδιαίτερα πλούσιο έργο παρουσίασε η οµάδα της Καρδιοχει-
ρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» και στον 
τοµέα της τεχνητής βηµατοδοτήσεως της καρδιάς. Οι δηµοσιεύ-
σεις που έγιναν, περιελάµβαναν την αποτίµηση του κλινικού έργου 
της κλινικής, τις επιπλοκές, την θνησιµότητα και τα µακρόχρονα 
αποτελέσµατα ασθενών µε κολποκοιλιακό αποκλεισµό, ή σύνδρο-
µο Adams-Stockes, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε βηµατοδότηση από 
το 1961 έως το 1968. Η εµφύτευση πραγµατοποιούνταν διαθω-
ρακικά ή διαφλέβια. Στα αποτελέσµατα αναδεικνύονταν µεγαλύ-
τερη άµεση και απώτερη θνητότητα στην διαθωρακική έναντι της 
διαφλέβιας τοποθέτησης, ενώ τονίζονταν τα πλεονεκτήµατα των 
«κατ' επίκλησιν» βηµατοδοτών. Οι δηµοσιεύσεις αυτές είχαν τους 
παρακάτω τίτλους: «Μόνιµος διαφλέβιος ενδοκοιλιακή βηµατο-
δότησις της καρδίας επί συνδροµου Adams-Stockes. Aνάλυσις 
των αποτελεσµάτων 50 βηµατοδοτήσεων», υπό τους Δ. Λαζα-
ρίδη, Γ. Αναγνωστάκη, Δ. Αυγουστάκη και Δ. Αθανασιάδη (Ελληνική 

Χειρουργική, Συνεδρία 19/3/1968), «Επιπλοκαί και θνησιµότης κατά την 
τεχνικήν βηµατοδότησιν της καρδίας (Ανακοίνωσις)», υπό τους 
Δ. Αυγουστάκη, Δ. Λαζαρίδη, Δ. Αναστασιάδη, Ι. Γιαλάφο και Γ. 
Μιχαηλίδη (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση Χ (1): 7, 1969), «Τεχνητή 
βηµατοδότησις της καρδίας επί πλήρους κολποκοιλιακού απο-
κλεισµού (βάσει 102 περιπτώσεων)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. 
Ανδριτσάκη, Α. Κασιούµη και Δ. Αυγουστάκη (Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας 

Θεσσαλονίκης, σελ. 399-411, 1969), « Κατ' επίκλησιν (On Demand) 
βηµατοδότησις της καρδίας», υπό τους Δ. Αυγουστάκη, Δ. Λαζα-
ρίδη, Δ. Αθανασιάδη και Γ. Μιχαηλίδη (Ελληνική Ιατρική 38 (1) 1969). 
Επίσης, από τον Δ. Λαζαρίδη περιγράφτηκε εναλλακτική οδός 
διαθωρακικής τοποθέτησης βηµατοδότου, µε τίτλο «Υποπλεύριος 
µέσω της προσθίας µοίρας του διαφράγµατος, τοποθέτησις 
τεχνητού βηµατοδότου» (Ελληνική Χειρουργική, 1969).

   Στην δεύτερη ανακοίνωση που περιελάµβανε 110 περιστατικά, 
ο Δ. Λαζαρίδης επικεντρώθηκε κυρίαρχα στον χειρουργικό τρόπο 
αντιµετώπισης του πόρου σε πιο προχωρηµένες ηλικίες, που 
συνδέονταν µε περιοχική ανευρυσµατική διάταση του τοιχώµατος 
της αορτής. Για τις περιπτώσεις αυτές, τόνισε την ένδειξη χρησι-
µοποιήσεως παρακαµπτηρίου κυκλώµατος µέσω αντλίας από τον 
αριστερό κόλπο στην µηριαία αρτηρία, ή ακόµη και την µερική 
καρδιοπνευµονική παράκαµψη για την αποφυγή των κινδύνων 
ρήξης του πόρου. Η ανακοίνωση είχε τίτλο: «Ίδια αποτελέσµατα 
εκ της χειρουργικής θεραπείας του αρτηριακού πόρου, βάσει 
110 ιδίων περιπτώσεων», υπό τον Δ. Λαζαρίδη (ΙΙ Πανελλήνιο Καρδιο-

λογικό Συνέδριο, 17-20 Απριλίου 1972). Σε ό,τι αφορά σε άλλες συγγενείς 
καρδιοπάθειες, η οµάδα του Δ. Λαζαρίδη παρουσίασε στην 
Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία 15 περιπτώσεις αντιµετώπισης 
στένωσης του χώρου εκροής της δεξιάς κοιλίας, τις οποίες 
συµπεριέλαβε αναδροµικά στην επίδειξη µεµονωµένου περιστα-
τικού. Η ανακοίνωση είχε τίτλο: «Αµιγής στένωσις του χώρου 
εκροής της δεξιάς κοιλίας µετά ακεραίου µεσοκοιλιακού 
διαφράγµατος, επιτυχώς χειρουργηθείσα δι' εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας», υπό τους Γ. Ανδριτσάκη, Δ. Λαζαρίδη, Κ. Βασιλικό, 
Κ. Τσίτουρη και Δ. Βίσκο (Ελληνική Χειρουργική, 1968).  Οι 13 περιπτώσεις 
αφορούσαν σε βαλβιδική στένωση της πνευµονικής και οι δυο στον υποβαλβι-
δικό χώρο εκροής της δεξιάς κοιλίας. Στην µελέτη περιγράφονταν ο χειρουρ-
γικός τρόπος εκσκαφής του χώρου εξόδου της δεξιάς κοιλίας µε την επισήµανση 
της αποφυγής κοιλιοτοµής στην κυρίως εξωθητική µοίρα του. 

Εγχείρηση 
“Waterstone”.
Διενεργήθηκε για 
πρώτη φορά 
στην Ελλάδα 
από τον 
Γ. Ανδριτσάκη 
το 1970

Στο διάστηµα 1966 - 1970 η Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του «Ιπποκρατείου» υπό την Διεύθυνση 
του Δ. Λαζαρίδη πραγµατοποίησε:

To 1970 o Γ. Ανδριτσάκης επιλέχθηκε για τη θέση 
του Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του «Ιπποκράτειου»

αντικαθιστώντας τον Καθ. Δ. Λαζαρίδη που µετακινήθηκε
στο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης.

(Στη φωτογραφία, από εκδήλωση της ΚΡΧ Κλινικής 
του «Ερρίκος Ντυνάν» το 2011)

κλειστές 
επεµβάσεις852

επεµβάσεις 
µε εξωσωµατική91

επεµβάσεις 
µε επιφανειακή ψύξη16

Μελέτη 72 περιπτώσεων χειρουργικής σύγκλεισης 
ανοικτού αρτηριακού πόρου (Δ. Λαζαρίδης, 1968).

Να σηµειωθεί ότι το 1972 ανακοινώθηκαν από τον ίδιο
αποτελέσµατα 110 ανάλογων περιπτώσεων
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Η εκλογή του Δ. Λαζαρίδη στη θέση του τακτικού Καθηγητή 
Χειρουργικής στο «Α.Π.Θ.» και η ανάληψη της Διεύθυνσης της 
Α' Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«ΑΧΕΠΑ» -στη θέση του αποχωρήσαντα, για το «Αρεταίειο» 
Νοσοκοµείο της Αθήνας, Κ. Τούντα-, το 1969, αποτέλεσε την 
απαρχή µιας νέας εποχής για την Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο». Η νέα αυτή εποχή ξεκίνησε µε την 
διεκδίκηση της Διεύθυνσης, από δυο άλλους πρωταγωνιστές της 
περιόδου, τον Υφηγητή Γ. Ανδριτσάκη και τον Α. Οικονοµόπουλο, 
Υφηγητή και Διευθυντή της Κλινικής Χειρουργικής Θώρακος του 
«Κ.Ν.Θ.Β.Ε.». Στην εκλογή αυτή, προκρίθηκε ο Γ. Ανδριτσάκης, ο 
οποίος και ανέλαβε την Διεύθυνση της κλινικής, µε άµεσο συνερ-
γάτη τον Εµµανουήλ Χλαπουτάκη και δευτερευόντως τον Δ. Βίσκο. 
Ο τελευταίος είχε εκπαιδευτεί στις Η.Π.Α. και παρέµεινε συνεργά-
της του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» από το 1969 έως το 1975, 
όταν και ακολούθησε πλέον καριέρα Γενικού Χειρουργού, αρχικά 
στην Πάτρα και αργότερα στην Αθήνα. 
Το 1972, ο Ε. Χλαπουτάκης κατέλαβε θέση έµµισθου Επιµελητή. 
Ως Διευθυντής πια, ο Γ. Ανδριτσάκης έθεσε ως στόχο την 
διενέργεια δύο τουλάχιστον Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων µε 
χρήση εξωσωµατικής συσκευής, εβδοµαδιαία, µε αποτέλεσµα ο 
αριθµός των διενεργούµενων επεµβάσεων να αγγίξει τις 75 τον 
πρώτο χρόνο, τις 150 τον δεύτερο και στη συνέχεια τις 250 κατ' 
έτος. Παράλληλα, ακολουθώντας τα βήµατα του προκατόχου του, 
Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη, συνέχισε τη διενέργεια πρωτοπόρων 
εγχειρήσεων για τα ελληνικά δεδοµένα. Έτσι, το 1970, εφάρµοσε 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα την εγχείρηση «Waterstone», 
ανακοινώνοντάς την ενώπιον της Χειρουργικής Εταιρείας στη 
συνεδρία της 19/5/1970, µε τίτλο «Αναστόµωσις ανιούσης 
αορτής προς την δεξιάν πνευµονικήν αρτηρίαν. Εγχείρησις 
Waterstone επί τετραλογίας του Fallot», υπό τoυς Γ. Ανδριτσάκη 
(Ελληνική Χειρουργική, Συνεδρία 19/5/1970). Επρόκειτο για µια άλλη 
ανακουφιστική µέθοδο αντιµετώπισης Τετραλογίας του Fallot, 
εναλλακτική ως προς εκείνες που έως τότε είχαν προταθεί, 
δηλαδή του «Blalock – Taussig Shunt» και της «Potts Operation». 

   Ιδιαίτερα πλούσιο έργο παρουσίασε η οµάδα της Καρδιοχει-
ρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» και στον 
τοµέα της τεχνητής βηµατοδοτήσεως της καρδιάς. Οι δηµοσιεύ-
σεις που έγιναν, περιελάµβαναν την αποτίµηση του κλινικού έργου 
της κλινικής, τις επιπλοκές, την θνησιµότητα και τα µακρόχρονα 
αποτελέσµατα ασθενών µε κολποκοιλιακό αποκλεισµό, ή σύνδρο-
µο Adams-Stockes, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε βηµατοδότηση από 
το 1961 έως το 1968. Η εµφύτευση πραγµατοποιούνταν διαθω-
ρακικά ή διαφλέβια. Στα αποτελέσµατα αναδεικνύονταν µεγαλύ-
τερη άµεση και απώτερη θνητότητα στην διαθωρακική έναντι της 
διαφλέβιας τοποθέτησης, ενώ τονίζονταν τα πλεονεκτήµατα των 
«κατ' επίκλησιν» βηµατοδοτών. Οι δηµοσιεύσεις αυτές είχαν τους 
παρακάτω τίτλους: «Μόνιµος διαφλέβιος ενδοκοιλιακή βηµατο-
δότησις της καρδίας επί συνδροµου Adams-Stockes. Aνάλυσις 
των αποτελεσµάτων 50 βηµατοδοτήσεων», υπό τους Δ. Λαζα-
ρίδη, Γ. Αναγνωστάκη, Δ. Αυγουστάκη και Δ. Αθανασιάδη (Ελληνική 

Χειρουργική, Συνεδρία 19/3/1968), «Επιπλοκαί και θνησιµότης κατά την 
τεχνικήν βηµατοδότησιν της καρδίας (Ανακοίνωσις)», υπό τους 
Δ. Αυγουστάκη, Δ. Λαζαρίδη, Δ. Αναστασιάδη, Ι. Γιαλάφο και Γ. 
Μιχαηλίδη (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση Χ (1): 7, 1969), «Τεχνητή 
βηµατοδότησις της καρδίας επί πλήρους κολποκοιλιακού απο-
κλεισµού (βάσει 102 περιπτώσεων)», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Γ. 
Ανδριτσάκη, Α. Κασιούµη και Δ. Αυγουστάκη (Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας 

Θεσσαλονίκης, σελ. 399-411, 1969), « Κατ' επίκλησιν (On Demand) 
βηµατοδότησις της καρδίας», υπό τους Δ. Αυγουστάκη, Δ. Λαζα-
ρίδη, Δ. Αθανασιάδη και Γ. Μιχαηλίδη (Ελληνική Ιατρική 38 (1) 1969). 
Επίσης, από τον Δ. Λαζαρίδη περιγράφτηκε εναλλακτική οδός 
διαθωρακικής τοποθέτησης βηµατοδότου, µε τίτλο «Υποπλεύριος 
µέσω της προσθίας µοίρας του διαφράγµατος, τοποθέτησις 
τεχνητού βηµατοδότου» (Ελληνική Χειρουργική, 1969).

   Στην δεύτερη ανακοίνωση που περιελάµβανε 110 περιστατικά, 
ο Δ. Λαζαρίδης επικεντρώθηκε κυρίαρχα στον χειρουργικό τρόπο 
αντιµετώπισης του πόρου σε πιο προχωρηµένες ηλικίες, που 
συνδέονταν µε περιοχική ανευρυσµατική διάταση του τοιχώµατος 
της αορτής. Για τις περιπτώσεις αυτές, τόνισε την ένδειξη χρησι-
µοποιήσεως παρακαµπτηρίου κυκλώµατος µέσω αντλίας από τον 
αριστερό κόλπο στην µηριαία αρτηρία, ή ακόµη και την µερική 
καρδιοπνευµονική παράκαµψη για την αποφυγή των κινδύνων 
ρήξης του πόρου. Η ανακοίνωση είχε τίτλο: «Ίδια αποτελέσµατα 
εκ της χειρουργικής θεραπείας του αρτηριακού πόρου, βάσει 
110 ιδίων περιπτώσεων», υπό τον Δ. Λαζαρίδη (ΙΙ Πανελλήνιο Καρδιο-

λογικό Συνέδριο, 17-20 Απριλίου 1972). Σε ό,τι αφορά σε άλλες συγγενείς 
καρδιοπάθειες, η οµάδα του Δ. Λαζαρίδη παρουσίασε στην 
Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία 15 περιπτώσεις αντιµετώπισης 
στένωσης του χώρου εκροής της δεξιάς κοιλίας, τις οποίες 
συµπεριέλαβε αναδροµικά στην επίδειξη µεµονωµένου περιστα-
τικού. Η ανακοίνωση είχε τίτλο: «Αµιγής στένωσις του χώρου 
εκροής της δεξιάς κοιλίας µετά ακεραίου µεσοκοιλιακού 
διαφράγµατος, επιτυχώς χειρουργηθείσα δι' εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας», υπό τους Γ. Ανδριτσάκη, Δ. Λαζαρίδη, Κ. Βασιλικό, 
Κ. Τσίτουρη και Δ. Βίσκο (Ελληνική Χειρουργική, 1968).  Οι 13 περιπτώσεις 
αφορούσαν σε βαλβιδική στένωση της πνευµονικής και οι δυο στον υποβαλβι-
δικό χώρο εκροής της δεξιάς κοιλίας. Στην µελέτη περιγράφονταν ο χειρουρ-
γικός τρόπος εκσκαφής του χώρου εξόδου της δεξιάς κοιλίας µε την επισήµανση 
της αποφυγής κοιλιοτοµής στην κυρίως εξωθητική µοίρα του. 

Εγχείρηση 
“Waterstone”.
Διενεργήθηκε για 
πρώτη φορά 
στην Ελλάδα 
από τον 
Γ. Ανδριτσάκη 
το 1970

Στο διάστηµα 1966 - 1970 η Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του «Ιπποκρατείου» υπό την Διεύθυνση 
του Δ. Λαζαρίδη πραγµατοποίησε:

To 1970 o Γ. Ανδριτσάκης επιλέχθηκε για τη θέση 
του Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του «Ιπποκράτειου»

αντικαθιστώντας τον Καθ. Δ. Λαζαρίδη που µετακινήθηκε
στο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης.

(Στη φωτογραφία, από εκδήλωση της ΚΡΧ Κλινικής 
του «Ερρίκος Ντυνάν» το 2011)

κλειστές 
επεµβάσεις852

επεµβάσεις 
µε εξωσωµατική91

επεµβάσεις 
µε επιφανειακή ψύξη16

Μελέτη 72 περιπτώσεων χειρουργικής σύγκλεισης 
ανοικτού αρτηριακού πόρου (Δ. Λαζαρίδης, 1968).

Να σηµειωθεί ότι το 1972 ανακοινώθηκαν από τον ίδιο
αποτελέσµατα 110 ανάλογων περιπτώσεων
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   Ο Γ. Ανδριτσάκης είχε επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα 
ζητήµατα που σχετίζονταν µε παραµέτρους της χρήσης εξωσωµα-
τικής κυκλοφορίας και την όποια βελτιστοποίηση τους. Το 1969,  
στην διατριβή για την Υφηγεσία του, το αντικείµενο ήταν η «Διε-
ρεύνησις φυσιολογικών παραµέτρων κατά την παρατεταµένην 
καρδιοπνευµονικήν παράκαµψιν», ενώ στο Συνέδριο της 
Χειρουργικής Εταιρείας την ίδια χρονιά, ο Γ. Ανδριτσάκης και οι 
συνεργάτες του, παρουσίασαν δύο ακόµη εργασίες. Η πρώτη µε 
τίτλο «Επείγουσαι καρδιολογικαί επεµβάσεις κατά την βρεφικήν 
ηλικίαν», υπό τους Γ. Ανδριτσάκη, Αγγ. Παπαϊωάννου, Ι. Νιχογια-
ννόπουλο, Δ, Βίσκο, Ε. Φιλιππίδου και Δ. Λαζαρίδη (Πρακτικά ΙΙ Πανελ-

λήνιου Συνεδρίου, Σελ 714, 1972) και η δεύτερη µε τίτλο «Ευµεγέθης 
θρόµβος του αριστερού κόλπου επί επαναστενώσεως της µιτρο-
ειδούς βαλβίδος», υπό τους Γ. Ανδριτσάκη, Δ. Βίσκου, Εµ. Χλα-
πουτάκη, Ε. Φιλιππίδου, Δ. Αθανασιάδη και Β. Γεωργίου (Ελληνική 

Χειρουργική, Τόµος 44, Τεύχος 1, 1972). Επρόκειτο για θήλυ ασθενή 58 
ετών, που είχε χειρουργηθεί στο Λονδίνο το 1955 για στένωση 
µιτροειδούς βαλβίδος ρευµατικής αιτιολογίας. Από τον αριστερό 
κόλπο, εξαιρέθηκε τεράστιος θρόµβος, έγινε νέα βαλβιδοτοµή και 
η έκβαση της επέµβασης ήταν οµαλή.   

Αντικατάσταση µιτροειδούς
και αφαίρεση ανευρύσµατος 
αριστερής κοιλίας 
(Γ. Ανδριτσάκης, 1972)

   Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανακοίνωση ήταν και η «Η χρησιµοποί-
ησις υποθερµίας δι' επιφανειακής ψύξεως», υπό τους Γ. Ανδρι-
τσάκη, Ε. Φιλιππίδου και Δ. Λαζαρίδη (Ελληνική Χειρουργική, 1971). 
Μάλιστα, στα πλαίσια αυτής, δόθηκε η ευκαιρία να πραγµατοποι-
ηθεί µια ανασκόπηση της συνολικής δραστηριότητας της Καρδιο-
χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο», από το 
1966 έως το 1970. Σύµφωνα µε τα όσα παρουσιάστηκαν, στο 
διάστηµα αυτό, διενεργήθηκαν 852 «κλειστές» Καρδιοχειρουργι-
κές επεµβάσεις, 91 επεµβάσεις µε χρήση εξωσωµατικής κυκλο-
φορίας και υποθερµία δια κεντρικής ψύξεως και 16 επεµβάσεις µε 
τη βοήθεια υποθερµίας µε επιφανειακή ψύξη, µέθοδο που, όπως 
προαναφέρθηκε, εφάρµοσε πρώτος στην Ελλάδα ο Β. Καραγεώρ-
γης στο Νοσοκοµείο «Αγία Όλγα», µε εµβάπτιση σε παγωµένο 
υδατόλουτρο υπό γενική αναισθησία. Αργότερα, η επιφανειακή 
ψύξη επιτυγχάνονταν µε την συσκευή Therm-O- Right, µιας 
κουβέρτας ψύξεως- θέρµανσης καθώς και µε την τοποθέτηση 
παγοκύστεων σε διάφορα µέρη του σώµατος. Εκτός από τους Δ. 
Λαζαρίδη και Γ. Ανδριτσάκη, τη µέθοδο εφάρµοσαν κατά 
περιόδους οι Π. Μίχας και Κ. Τούντας. 

   Στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», υποθερµία µε επιφανειακή ψύξη δια συσκευής 
Therm-O- Right, χρησιµοποιήθηκε µόνο στις 16 αναφερόµενες περιπτώσεις. 
Πιο συγκεκριµένα, σε 12 περιπτώσεις διατοµής και συρραφής βοταλίου πόρου, 
προληπτικά, για την διακοπή της κυκλοφορίας σε περίπτωση αποκόλλησης του 
πόρου στη διάρκεια της εγχείρησης. Χρησιµοποιήθηκε επίσης, σε µια περίπτωση 
αφαίρεσης υποτροπιάσαντος όγκου του καρωτιδικού σωµατίου και στην 
περίπτωση της αφαίρεσης της βελόνης από την δεξιά κοιλία του βρέφους 4 
µηνών, όπως προαναφέρθηκε. Τέλος, σε δύο περιπτώσεις πλαστικής της 
πνευµονικής βαλβίδος σε βρέφη, για αποφυγή της εξωσωµατικής κυκλοφορίας 
που στην ηλικία αυτή ήταν πλέον δυσχερής. Κατά την παρουσίαση του 
περιστατικού, τον λόγο πήρε, όπως αναµένονταν, ο Β. Καραγεώργης, ιδιαίτερα 
συγκινηµένος διότι επρόκειτο για µια µέθοδο την οποία πρώτος είχε εφαρµόσει 
στην Ελλάδα, για να τονίσει ότι: «... τόσο στο «Αγία Όλγα» όσο και στο «Γενικό 
Κρατικό Πειραιώς», εφαρµόσαµε την µέθοδον εις στενώσεις της πνευµονικής 
ως οι ανακοινούντες, αλλά και εις µεσοκολπικάς επικοινωνίας, τύπου 
Secundum. Τα συµπεράσµατα και αι τεχνικαί της ως άνω εφαρµογής τίθενται 
στην επί διδακτορία διατριβήν ενός εκ των παλαιοτέρων µαθητών µου, του. Β. 
Πουλιανάκη. Δεν θέλω ενδιατρίψει δια τας εταίρας εφαρµογάς αυτής και εις 
άλλας καρδιοπαθείας, πλην του ότι επί βαρέων µορφών Τετραλογίας του Fallot, 
η αναστόµωσις κατά Blalock–Taussig δια υποθερµίας ενεργείται υπό καλυτέρας 
συνθήκας... ». 

   Ο Γ. Ανδριτσάκης πρωτοπόρησε την περίοδο αυτή και σε µια 
σειρά άλλων παρεµβάσεων, που αφορούν σε περίπτωση ανευρύ-
σµατος των κόλπων του Valsava, ανευρύσµατος της διαφραγµα-
τικής επιφάνειας της αριστερής κοιλίας, διπλή αντικατάσταση 
βαλβίδων, καθώς και στην αντιµετώπιση µιας σειράς συγγενών 
καρδιοπαθειών. Συγκεκριµένα, το 1971, ανακοίνωσε αντιµετώ-
πιση περιστατικού ως «Διπλή χειρουργική προσπέλασις επί 
ρήξεως ανευρυσµάτων των κόλπων του Valsava», υπό τους 
Γ. Ανδριτσάκη, Β. Χειµωνίτση, Γ. Τσιτούρη, Ε. Αντωνάκη και Δ. 
Βίσκου (Ελληνική Χειρουργική, 1971). Στην ανακοίνωση περιγράφονταν µια νέα 
µέθοδος προσπέλασης της συγκεκριµένης παθολογίας, η οποία εξασφάλιζε τα 
πλέον ασφαλή αποτελέσµατα. Από το 1963, ήδη, στο Συνέδριο της Διεθνούς 
Εταιρείας Καρδιαγγειακής Χειρουργικής στην Αθήνα, οι Γ. Ανδριτσάκης και Δ. 
Λαζαρίδης είχαν παρουσιάσει δύο περιπτώσεις ανάλογων ρήξεων. Από την δική 
τους -αλλά και την διεθνή εµπειρία-, προέκυπτε ότι στις περιπτώσεις αυτές, 
πολλά από τα ανευρύσµατα υποτροπίαζαν, καθόσον δεν συρράπτονταν το 
στόµιο εκπόρευσης του ανευρύσµατος στην αορτική πλευρά. Στην προκειµένη 
περίπτωση, που αφορούσε ασθενή ηλικίας 34 ετών µε ρήξη ανευρύσµατος 
του κόλπου του Valsava σε έδαφος προϋπάρχουσας µικρής µεσοκοιλιακής 
επικοινωνίας, ο Γ. Ανδριτσάκης χρησιµοποίησε διπλή προσπέλαση εκ της δεξιάς  
κοιλίας και της ρίζας της αορτής για σύγκλειση της επικοινωνίας µε διακεκοµ-
µένες ραφές. Η µετεγχειρητική πορεία του ασθενούς ήταν απόλυτα οµαλή.  

   Μια άλλη, επίσης πρωτοποριακή επέµβαση για την εποχή, ήταν 
εκείνη της «Αφαίρεσις ανευρύσµατος διαφραγµατικής επιφα-
νείας αριστερής κοιλίας και αντικατάσταση µιτροειδούς βαλβί-
δος, δια βαλβίδος Starr-Edwards», υπό τους Γ. Ανδριτσάκη, Σ. 
Σταύρου, Γ. Τσιτούρη, Δ. Βίσκου, Κ. Βασιλικό, Ε. Φιλιππίδου και Γ. 
Μιχαηλίδη (Ελληνική Χειρουργική, Τόµος 44, Τεύχος 1, 1972). Αφορούσε ασθενή 
ηλικίας 47 ετών, που αντιµετωπίστηκε στις 28/1/1971, λόγω καρδιακής 
ανεπάρκειας και κρίσεων κοιλιακής ταχυκαρδίας, µε τη διάγνωση ανευρύσµατος 
αριστερής κοιλίας και ανεπάρκειας της µιτροειδούς βαλβίδος, οφειλόµενης σε 
δυσλειτουργία του θηλοειδή µυ. Διαπιστώθηκε ανεύρυσµα διαµέτρου 15 εκ. στη 
διαφραγµατική επιφάνεια, που στη συνέχεια αφαιρέθηκε, ενώ ταυτόχρονα 
πραγµατοποιήθηκε αντικατάσταση της µιτροειδούς βαλβίδος µε µια προσθετική 
τύπου Starr-Edwards. Κατά την παρουσίαση του περιστατικού στη Χειρουργική 
Εταιρεία, η κατάσταση του ασθενούς ήταν άριστη, ενώ στην συζήτηση που 
ακολούθησε, ο Γ. Ανδριτσάκης ανέφερε, σύµφωνα µε τα πρακτικά: «Η αντικα-
τάσταση της µιτροειδούς, µπορούσε να γίνει και διά µέσου της αριστερής κοι-
λίας. Στην περίπτωση µας δεν προηγήθηκε στεφανιογραφία λόγω της βαρείας 
κατάστασης του ασθενούς ...».

Στιγµιότυπο από εγχείρηση
τη δεκαετία του ΄60
στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο.
1. Γ. Ανδριτσάκης 
2. Δ. Λαζαρίδης 
3. Ε. Χλαπουτάκης

Πρωτοποριακές
εγχειρήσεις του Γ. Ανδριτσάκη

12

3

«Τεράστιος θρόµβος 
εξαιρεθείς εκ του 

αριστερού κόλπου 
επί στενώσεως 

µιτροειδούς αγωγού 
(οργανωµένη επιφάνεια).
Διακρίνεται το ελεύθερον 
στόµιον της µιτροειδούς»

(Γ. Ανδριτσάκης, 1972)
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   Ο Γ. Ανδριτσάκης είχε επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα 
ζητήµατα που σχετίζονταν µε παραµέτρους της χρήσης εξωσωµα-
τικής κυκλοφορίας και την όποια βελτιστοποίηση τους. Το 1969,  
στην διατριβή για την Υφηγεσία του, το αντικείµενο ήταν η «Διε-
ρεύνησις φυσιολογικών παραµέτρων κατά την παρατεταµένην 
καρδιοπνευµονικήν παράκαµψιν», ενώ στο Συνέδριο της 
Χειρουργικής Εταιρείας την ίδια χρονιά, ο Γ. Ανδριτσάκης και οι 
συνεργάτες του, παρουσίασαν δύο ακόµη εργασίες. Η πρώτη µε 
τίτλο «Επείγουσαι καρδιολογικαί επεµβάσεις κατά την βρεφικήν 
ηλικίαν», υπό τους Γ. Ανδριτσάκη, Αγγ. Παπαϊωάννου, Ι. Νιχογια-
ννόπουλο, Δ, Βίσκο, Ε. Φιλιππίδου και Δ. Λαζαρίδη (Πρακτικά ΙΙ Πανελ-

λήνιου Συνεδρίου, Σελ 714, 1972) και η δεύτερη µε τίτλο «Ευµεγέθης 
θρόµβος του αριστερού κόλπου επί επαναστενώσεως της µιτρο-
ειδούς βαλβίδος», υπό τους Γ. Ανδριτσάκη, Δ. Βίσκου, Εµ. Χλα-
πουτάκη, Ε. Φιλιππίδου, Δ. Αθανασιάδη και Β. Γεωργίου (Ελληνική 

Χειρουργική, Τόµος 44, Τεύχος 1, 1972). Επρόκειτο για θήλυ ασθενή 58 
ετών, που είχε χειρουργηθεί στο Λονδίνο το 1955 για στένωση 
µιτροειδούς βαλβίδος ρευµατικής αιτιολογίας. Από τον αριστερό 
κόλπο, εξαιρέθηκε τεράστιος θρόµβος, έγινε νέα βαλβιδοτοµή και 
η έκβαση της επέµβασης ήταν οµαλή.   

Αντικατάσταση µιτροειδούς
και αφαίρεση ανευρύσµατος 
αριστερής κοιλίας 
(Γ. Ανδριτσάκης, 1972)

   Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανακοίνωση ήταν και η «Η χρησιµοποί-
ησις υποθερµίας δι' επιφανειακής ψύξεως», υπό τους Γ. Ανδρι-
τσάκη, Ε. Φιλιππίδου και Δ. Λαζαρίδη (Ελληνική Χειρουργική, 1971). 
Μάλιστα, στα πλαίσια αυτής, δόθηκε η ευκαιρία να πραγµατοποι-
ηθεί µια ανασκόπηση της συνολικής δραστηριότητας της Καρδιο-
χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο», από το 
1966 έως το 1970. Σύµφωνα µε τα όσα παρουσιάστηκαν, στο 
διάστηµα αυτό, διενεργήθηκαν 852 «κλειστές» Καρδιοχειρουργι-
κές επεµβάσεις, 91 επεµβάσεις µε χρήση εξωσωµατικής κυκλο-
φορίας και υποθερµία δια κεντρικής ψύξεως και 16 επεµβάσεις µε 
τη βοήθεια υποθερµίας µε επιφανειακή ψύξη, µέθοδο που, όπως 
προαναφέρθηκε, εφάρµοσε πρώτος στην Ελλάδα ο Β. Καραγεώρ-
γης στο Νοσοκοµείο «Αγία Όλγα», µε εµβάπτιση σε παγωµένο 
υδατόλουτρο υπό γενική αναισθησία. Αργότερα, η επιφανειακή 
ψύξη επιτυγχάνονταν µε την συσκευή Therm-O- Right, µιας 
κουβέρτας ψύξεως- θέρµανσης καθώς και µε την τοποθέτηση 
παγοκύστεων σε διάφορα µέρη του σώµατος. Εκτός από τους Δ. 
Λαζαρίδη και Γ. Ανδριτσάκη, τη µέθοδο εφάρµοσαν κατά 
περιόδους οι Π. Μίχας και Κ. Τούντας. 

   Στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», υποθερµία µε επιφανειακή ψύξη δια συσκευής 
Therm-O- Right, χρησιµοποιήθηκε µόνο στις 16 αναφερόµενες περιπτώσεις. 
Πιο συγκεκριµένα, σε 12 περιπτώσεις διατοµής και συρραφής βοταλίου πόρου, 
προληπτικά, για την διακοπή της κυκλοφορίας σε περίπτωση αποκόλλησης του 
πόρου στη διάρκεια της εγχείρησης. Χρησιµοποιήθηκε επίσης, σε µια περίπτωση 
αφαίρεσης υποτροπιάσαντος όγκου του καρωτιδικού σωµατίου και στην 
περίπτωση της αφαίρεσης της βελόνης από την δεξιά κοιλία του βρέφους 4 
µηνών, όπως προαναφέρθηκε. Τέλος, σε δύο περιπτώσεις πλαστικής της 
πνευµονικής βαλβίδος σε βρέφη, για αποφυγή της εξωσωµατικής κυκλοφορίας 
που στην ηλικία αυτή ήταν πλέον δυσχερής. Κατά την παρουσίαση του 
περιστατικού, τον λόγο πήρε, όπως αναµένονταν, ο Β. Καραγεώργης, ιδιαίτερα 
συγκινηµένος διότι επρόκειτο για µια µέθοδο την οποία πρώτος είχε εφαρµόσει 
στην Ελλάδα, για να τονίσει ότι: «... τόσο στο «Αγία Όλγα» όσο και στο «Γενικό 
Κρατικό Πειραιώς», εφαρµόσαµε την µέθοδον εις στενώσεις της πνευµονικής 
ως οι ανακοινούντες, αλλά και εις µεσοκολπικάς επικοινωνίας, τύπου 
Secundum. Τα συµπεράσµατα και αι τεχνικαί της ως άνω εφαρµογής τίθενται 
στην επί διδακτορία διατριβήν ενός εκ των παλαιοτέρων µαθητών µου, του. Β. 
Πουλιανάκη. Δεν θέλω ενδιατρίψει δια τας εταίρας εφαρµογάς αυτής και εις 
άλλας καρδιοπαθείας, πλην του ότι επί βαρέων µορφών Τετραλογίας του Fallot, 
η αναστόµωσις κατά Blalock–Taussig δια υποθερµίας ενεργείται υπό καλυτέρας 
συνθήκας... ». 

   Ο Γ. Ανδριτσάκης πρωτοπόρησε την περίοδο αυτή και σε µια 
σειρά άλλων παρεµβάσεων, που αφορούν σε περίπτωση ανευρύ-
σµατος των κόλπων του Valsava, ανευρύσµατος της διαφραγµα-
τικής επιφάνειας της αριστερής κοιλίας, διπλή αντικατάσταση 
βαλβίδων, καθώς και στην αντιµετώπιση µιας σειράς συγγενών 
καρδιοπαθειών. Συγκεκριµένα, το 1971, ανακοίνωσε αντιµετώ-
πιση περιστατικού ως «Διπλή χειρουργική προσπέλασις επί 
ρήξεως ανευρυσµάτων των κόλπων του Valsava», υπό τους 
Γ. Ανδριτσάκη, Β. Χειµωνίτση, Γ. Τσιτούρη, Ε. Αντωνάκη και Δ. 
Βίσκου (Ελληνική Χειρουργική, 1971). Στην ανακοίνωση περιγράφονταν µια νέα 
µέθοδος προσπέλασης της συγκεκριµένης παθολογίας, η οποία εξασφάλιζε τα 
πλέον ασφαλή αποτελέσµατα. Από το 1963, ήδη, στο Συνέδριο της Διεθνούς 
Εταιρείας Καρδιαγγειακής Χειρουργικής στην Αθήνα, οι Γ. Ανδριτσάκης και Δ. 
Λαζαρίδης είχαν παρουσιάσει δύο περιπτώσεις ανάλογων ρήξεων. Από την δική 
τους -αλλά και την διεθνή εµπειρία-, προέκυπτε ότι στις περιπτώσεις αυτές, 
πολλά από τα ανευρύσµατα υποτροπίαζαν, καθόσον δεν συρράπτονταν το 
στόµιο εκπόρευσης του ανευρύσµατος στην αορτική πλευρά. Στην προκειµένη 
περίπτωση, που αφορούσε ασθενή ηλικίας 34 ετών µε ρήξη ανευρύσµατος 
του κόλπου του Valsava σε έδαφος προϋπάρχουσας µικρής µεσοκοιλιακής 
επικοινωνίας, ο Γ. Ανδριτσάκης χρησιµοποίησε διπλή προσπέλαση εκ της δεξιάς  
κοιλίας και της ρίζας της αορτής για σύγκλειση της επικοινωνίας µε διακεκοµ-
µένες ραφές. Η µετεγχειρητική πορεία του ασθενούς ήταν απόλυτα οµαλή.  

   Μια άλλη, επίσης πρωτοποριακή επέµβαση για την εποχή, ήταν 
εκείνη της «Αφαίρεσις ανευρύσµατος διαφραγµατικής επιφα-
νείας αριστερής κοιλίας και αντικατάσταση µιτροειδούς βαλβί-
δος, δια βαλβίδος Starr-Edwards», υπό τους Γ. Ανδριτσάκη, Σ. 
Σταύρου, Γ. Τσιτούρη, Δ. Βίσκου, Κ. Βασιλικό, Ε. Φιλιππίδου και Γ. 
Μιχαηλίδη (Ελληνική Χειρουργική, Τόµος 44, Τεύχος 1, 1972). Αφορούσε ασθενή 
ηλικίας 47 ετών, που αντιµετωπίστηκε στις 28/1/1971, λόγω καρδιακής 
ανεπάρκειας και κρίσεων κοιλιακής ταχυκαρδίας, µε τη διάγνωση ανευρύσµατος 
αριστερής κοιλίας και ανεπάρκειας της µιτροειδούς βαλβίδος, οφειλόµενης σε 
δυσλειτουργία του θηλοειδή µυ. Διαπιστώθηκε ανεύρυσµα διαµέτρου 15 εκ. στη 
διαφραγµατική επιφάνεια, που στη συνέχεια αφαιρέθηκε, ενώ ταυτόχρονα 
πραγµατοποιήθηκε αντικατάσταση της µιτροειδούς βαλβίδος µε µια προσθετική 
τύπου Starr-Edwards. Κατά την παρουσίαση του περιστατικού στη Χειρουργική 
Εταιρεία, η κατάσταση του ασθενούς ήταν άριστη, ενώ στην συζήτηση που 
ακολούθησε, ο Γ. Ανδριτσάκης ανέφερε, σύµφωνα µε τα πρακτικά: «Η αντικα-
τάσταση της µιτροειδούς, µπορούσε να γίνει και διά µέσου της αριστερής κοι-
λίας. Στην περίπτωση µας δεν προηγήθηκε στεφανιογραφία λόγω της βαρείας 
κατάστασης του ασθενούς ...».

Στιγµιότυπο από εγχείρηση
τη δεκαετία του ΄60
στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο.
1. Γ. Ανδριτσάκης 
2. Δ. Λαζαρίδης 
3. Ε. Χλαπουτάκης

Πρωτοποριακές
εγχειρήσεις του Γ. Ανδριτσάκη

12

3

«Τεράστιος θρόµβος 
εξαιρεθείς εκ του 

αριστερού κόλπου 
επί στενώσεως 

µιτροειδούς αγωγού 
(οργανωµένη επιφάνεια).
Διακρίνεται το ελεύθερον 
στόµιον της µιτροειδούς»

(Γ. Ανδριτσάκης, 1972)
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   Το 1972, αποτέλεσε έτος-σταθµό τόσο για την παρουσία του 
Γ. Ανδριτσάκη στην ιστορία της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής, 
όσο και για την ίδια την ιστορία. Στη διάρκεια του ετήσιου 
Συνεδρίου της Χειρουργικής Εταιρείας, ανακοίνωσε την πραγµα-
τοποίηση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ταυτόχρονης αντικατά-
στασης αορτικής και µιτροειδούς βαλβίδος, σε ασθενή ηλικίας 57 
ετών. Η ανακοίνωση είχε τίτλο «Αντικατάστασις της µιτροειδούς 
και αορτικής βαλβίδος δια βαλβίδων Starr-Edwards», υπό τους 
Γ. Ανδριτσάκη, Γ. Τσιτούρη, Δ. Βίσκου, Π. Παπαδοπούλου, 
Ε. Φιλιππίδου και Γ. Μιχαηλίδη (Ελληνική Χειρουργική, Τόµος 44, Τεύχος 1, 

1972). Η έκβαση ήταν απόλυτα επιτυχής και ο ασθενής παρουσιά-
στηκε αυτοπροσώπως στην Χειρουργική Εταιρεία. Στο σηµείο 
αυτό, αξίζει να σηµειωθεί ότι, ανάλογη περίπτωση περιλαµβάνεται 
στο υλικό των 62 επεµβάσεων που πραγµατοποίησε ο Καθηγητής 
Φ. Παναγόπουλος στο διάστηµα της παρουσίας του στο 
Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», από τον Ιούνιο του 1970 έως τον 
Ιούνιο του 1971, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται εάν έπεται ή 
προηγήθηκε της περιπτώσεως του Γ. Ανδριτσάκη, καθόσον δεν 
υπήρξε ανακοίνωσή της. 

Πίνακας µε ανάλυση 66 συγγενών 
καρδιοπαθειών που αντιµετωπίστηκαν 
από τον Γ. Ανδριτσάκη από τον Ιανουάριο
του 1971 έως τον Μάρτιο του 1972

   Στο VIII Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, της ίδιας χρονιάς, 
ο Γ. Ανδριτσάκης ανακοίνωσε επίσης τα αποτελέσµατα µιας σειράς 
επεµβάσεων, κατά την διάρκεια των οποίων χρησιµοποιήθηκε 
«Αιµοαραίωση σε συνδυασµό µετά υψηλών παροχών κατά την 
πνευµονικήν παράκαµψιν», υπό τους Γ. Ανδριτσάκη, Δ. Βίσκο, 
Ε. Φιλιππίδη, Γ. Τσιτούρη, Ε. Αντωνάκη, Δ. Αυγουστάκη (VIII Συνέδριο 

Ελληνικής Χειρουργικής, 1972). Επρόκειτο για µια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση, 
καθόσον περιλάµβανε την κλινική µελέτη 135 περιπτώσεων που χειρουργήθη-
καν από τον Ιανουάριο του 1970 µέχρι τον Μάρτιο του 1972, από τον Γ. 
Ανδριτσάκη και τους συνεργάτες του. Συµπερασµατικά τονίζονταν ότι, η χρήση 
αιµοαραίωσης είχε σαν αποτέλεσµα τον περιορισµό των λοιµώξεων και των 
νεφρολογικών επιπλοκών, πιθανά λόγω καλύτερης οξυγόνωσης των ιστών από 
την βελτίωση της µικροκυκλοφορίας. Εκ µέρους των συγγραφέων, µάλιστα, 
επισηµαίνονταν ότι, οι υψηλές παροχές θα έπρεπε να συνδυάζονται µε µέση 
αρτηριακή πίεση, άνω των 70 mm υδραργύρου, ιδιαίτερα σε άτοµα µεγάλης 
ηλικίας. Στις περιγραφόµενες περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκαν αρχικά οξυγο-
νωτές φυσαλιδώσεως µιας χρήσεως τύπου Rygg-Kyvsgaard, ενώ από τον 
Ιανουάριο του 1971 και µετέπειτα, οξυγονωτές Pemtrol ιδίας φιλοσοφίας. 
Χρησιµοποιήθηκε αιµοαραίωση µε Rigers- Lactate, 25-30 κ. εκατ. ανά 
χιλιόγραµµο βάρους και συντηρηµένο αίµα, εκτός κάποιων περιπτώσεων. 
Οι παροχές κατά τη διάρκεια της εξωσωµατικής κυκλοφορίας κυµαίνονταν από 
2,4 έως 2,8 λίτρα κατά τετραγωνικό µέτρο επιφανείας σώµατος. Στην µελέτη 
περιλαµβάνονταν 69 επίκτητες και 66 συγγενείς καρδιοπάθειες, ενώ η 
θνητότητα που παρατηρήθηκε ήταν 12,6%, ήτοι 17 θάνατοι, στους 135 
ασθενείς.

Η πρώτη ανακοινωθείσα ταυτόχρονη αντικατάσταση µιτροειδούς 
και αορτικής βαλβίδος στην Ελλάδα (Γ. Ανδριτσάκης, 1972)

Πρωτοποριακές
εγχειρήσεις του Γ. Ανδριτσάκη

Πίνακας µε ανάλυση 
69 επίκτητων καρδιοπαθειών

που αντιµετωπίστηκαν από 
τον Γ. Ανδριτσάκη από τον Ιανουάριο
του 1971 έως τον Μάρτιο του 1972

Κ. Τούντας

123 4 5 6 7 8

Απονοµή τιµητικής πλακέτας 
στον Γ. Ανδριτσάκη
(Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α. - 2004)

Η πρώτη µεταµόσχευση 
νεφρού από ζώντα
δότη στην Ελλάδα
από τον πατέρα (δεξιά)
στον γιο του που πέθανε 19 χρόνια αργότερα
από έµφραγµα του µυοκαρδίου 
(Δ. Λαζαρίδης - 1970)

Ο Καθηγητής Κ. Τούντας (1) 
µε τον τιµώµενο Sir Lan Tod (2), 

Πρόεδρο του Royal College of England και
τους κατά περιόδους Πρόεδρους της Ε.Χ.Ε., 

Β. Κέκη (3), Π. Μπάλα (4), Α. Μάνο (5), 
Ν. Δρόσσο (6), Σ. Μαυραντώνη (7) 

και Σ. Μηλίγκο (8)  

Η πρώτη µεταµόσχευση 
νεφρού από πτωµατικό 
δότη στην Ελλάδα 
(Κ. Τούντας - 1968)

   Την ίδια περίοδο, στο Νοσοκοµείο «Αρεταίειο» της πρωτεύου-
σας, τα γεγονότα έφερναν στο προσκήνιο τον Καθηγητή Κ. Τούντα. 
Ο τελευταίος, το 1969, διεκδίκησε και κατέλαβε την θέση του 
αποχωρήσαντα Διευθυντή της Β' Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής 
Κλινικής του ιδρύµατος, Καθηγητή Χ. Τουλ. Πριν την αποχώρησή 
του από το Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», το 1968, ο Κ. Τούντας διενήρ-
γησε την πρώτη στην Ελλάδα επιτυχή µεταµόσχευση νεφρού από 
πτωµατικό δότη, την οποία δηµοσίευσε στο περιοδικό «Ελληνική 
Ιατρική», την ίδια χρονιά, µε τίτλο «Επί της πρώτης επιτυχούς 
µεταµοσχεύσεως νεφρού επί ανθρώπου παρ' ηµίν», υπό τους 
Κ. Τούντα, Δ. Βαλτή, Α. Μαρσέλλο, Γ. Μπλάτζα, Χ. Μπουντούλα, Φ. 
Χαρσούλη, Δ. Τούση, Χ. Πισιώτη (Ελληνική Ιατρική 27:  1499, 1968). Στο 
σηµείο αυτό, αξίζει να γίνει γνωστό, πως σύµφωνα µε µαρτυρία 
του Καθηγητή Μ. Φιλιππάκη, µεταµόσχεση  νεφρού είχε επιχει-
ρηθεί ένα χρόνο νωρίτερα, από τον Ν. Οικονόµο, στην Α' Προπαι-
δευτική Χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο». 
Η έκβαση της, ωστόσο, ήταν ανεπιτυχής. 
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   Συνεχίζοντας αυτή την παρένθεση θα αναφερθούµε στον Υφη-
γητή Κ. Κυριακού, ο οποίος, στο µεσοδιάστηµα του ενός έτους που 
µεσολάβησε µέχρι την αντικατάσταση του Κ. Τούντα στο «ΑΧΕΠΑ» 
Θεσσαλονίκης, ανέλαβε χρέη Διευθυντή. Παράλληλα, ο Κ. Κυρια-
κού διεκδίκησε θέση Τακτικού Καθηγητή. Μετά την έλευση του 
Δ. Λαζαρίδη, συνεργάστηκε µαζί του για ένα µικρό διάστηµα και 
στη συνέχεια ακολούθησε τον Κ. Τούντα και τους υπόλοιπους 
συνεργάτες του, που είχαν ήδη µετακινηθεί στο Νοσοκοµείο 
«Αρεταίειο», µετακίνηση που έλαβε χώρα το 1970. 

 

   Αναλαµβάνοντας την Διεύθυνση της Β' Πανεπιστηµιακής Χει-
ρουργικής Κλινικής, ο Κ. Τούντας οργάνωσε εκ νέου Πειραµατικό 
Εργαστήριο και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπως είχε πράξει 
και κατά την παραµονή του στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» της Θεσσα-
λονίκης. Παράλληλα, συνέχισε τη διενέργεια «κλειστών» επεµβά-
σεων, που σχεδόν εξ ολοκλήρου αφορούσαν την κλειστή βαλβιδο-
τοµή της στένωσης της µιτροειδούς, στην αντιµετώπιση της οποί-
ας κατέγραψε, µε το τέλος της καριέρας του, ένα από τα µεγαλύ-
τερα νούµερα στην Ελλάδα αγγίζοντας τις 1.000 επεµβάσεις. 
Στόχος, ωστόσο, του Κ. Τούντα, ήταν η επανασύσταση Καρδιοχει-
ρουργικού Τµήµατος στα πλαίσια της Χειρουργικής Κλινικής, µε 
ανεξάρτητο προϊστάµενο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, 
απαιτούνταν η επιλογή ενός νεαρού ταλαντούχου Καρδιοχειρουρ-
γού, µε εκπαίδευση στο εξωτερικό, ώστε να δηµιουργούνταν οι 
προϋποθέσεις για Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα. Στα πλαίσια 
αυτά, βολιδοσκόπησε µια σειρά νέων Καρδιοχειρουργών, όπως οι 
Ν. Έξαρχος και οι Π. Σπύρου και Χ. Λόλας. Ανάλογη πρακτική 
εφάρµοσε και ο Χ. Σταθάτος, Διευθυντής της Θωρακο-χειρουργι-
κής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», ο οποίος επίσης 
φιλοδοξούσε την πραγµατοποίηση Καρδιοχειρουργικών επεµβά-
σεων στους κόλπους της δικής του κλινικής. Και στις δύο περι-
πτώσεις, η φιλοδοξία τους συνδυάστηκε και µε την µετάκληση 
επώνυµων Καρδιοχειρουργών από τον διεθνή χώρο, για την 
διενέργεια µιας σειράς επεµβάσεων. Οι εξελίξεις στο Νοσοκοµείο 
«Αρεταίειο» θα διερευνηθούν αναλυτικότερα κατά την εξιστόρηση 
της επόµενης περιόδου. Όσον αφορά 
στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι ο Χρ. Σταθά-
τος, ιδρυτής της πρώτης Θωρακοχει-
ρουργικής Κλινικής στην Ελλάδα το 
1952, διενήργησε και ένα µικρό αριθµό 
δακτυλικών διανοίξεων της µιτροει-
δούς βαλβίδος. Τον µεγαλύτερο, όµως, 
αριθµό ανάλογων επεµβάσεων 
πραγµατοποίησε ο συνεργάτης του, 
Αργύρης Κονταξής, που εκπαιδεύτηκε 
στην Καρδιοχειρουργική επί τριετία στις 
Η. Π. Α., από το 1960 έως το 1963.     
Ανάλυση του υλικού της δεκαετίας 
1958-1968 έγινε από την οµάδα του 
Χρ. Σταθάτου και τον Αργ. Κονταξή 
στην ανακοίνωση µε τίτλο «Στένωσις 
της µιτροειδούς. Ανάλυσις 75 
περιπτώσεων υποβληθεισών εις 
κλειστήν βαλβιδοτοµήν», υπό τους Ν. 
Δούκα, Α. Κονταξή, Δ. Γρίβα και Κ. 
Σαµαρά (VI Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 
Ιούνιος, 1968). 

   

Ο Κ. Κυριακού, τρίτος από δεξιά, µέλος του
Δ.Σ. της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας το 1984

Φ. Παναγόπουλος

Διατελέσαντες Πρόεδροι της 
Ελληνικής Χειρουργικής 

Εταιρείας (1929 - 1987)

Διατελέσαντες Πρόεδροι 
Πανελλήνιων Συνεδρίων 
Χειρουργικής (1958 - 2008)

   Ωστόσο άξια αναφοράς είναι η πραγµατοποίηση ενός 
αριθµού Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων από οµάδα 
Ιατρών και Τεχνικών εξωσωµατικής κυκλοφορίας του 
Πανεπιστηµίου «Loma Linda» των Η.Π.Α.. Η συγκεκριµένη 
οµάδα, µε επικεφαλής τον Καρδιοχειρουργό E. Wareham  
διενήργησε περί τις 30 επεµβάσεις κατά την πρώτη 
επίσκεψή της, το 1968 και άλλες τόσες περιπτώσεις κατά 
τη δεύτερη, ένα χρόνο αργότερα. Ως σηµαντική εξέλιξη 
καταγράφηκε και ο διορισµός στην Θωρακοχειρουργική 
Κλινική του ιδρύµατος του Φ. Παναγόπουλου, ως έµµι-
σθου σύµβουλου Καρδιοχειρουργού, τον Ιούνιο του 
1970. Μετά από 12ετή παρουσία στο εξωτερικό,  επέ-
στρεψε στην Ελλάδα, στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», 
όπου υποστηριζόµενος από µέλη της οµάδας του 
Πανεπιστηµίου «Loma-Linda», πραγµατοποίησε µια σειρά 
από επεµβάσεις  µε εξωσωµατική κυκλοφορία - που 
αφορούσαν συγγενείς καρδιοπάθειες και βαλβιδικές 
αντικαταστάσεις - καθώς και µία σειρά «κλειστών» 
επεµβάσεων καρδιάς. Ωστόσο, µε την ολοκλήρωση του 
µονοετούς συµβολαίου του, για λόγους που δεν έγιναν 
γνωστοί, ο Χ. Σταθάτος δεν ανανέωσε την εν λόγω 
συνεργασία και η παρουσία του Φ. Παναγόπουλου στο 
Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» αποτέλεσε µια παρένθεση. 
Στον ίδιο χώρο, βρέθηκε βέβαια αργότερα, το 1985, 
αναλαµβάνοντας θέση Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής, στα πλαίσια του Ε.Σ.Υ.

   Κατά την επάνοδό του στην πρωτεύουσα, ο Κ. Τούντας είχε την 
τιµή να διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρεί-
ας και να έχει την χαρά να είναι ο άνθρωπος που θα εγκαινιάσει 
τα γραφεία της Εταιρείας -ένα όνειρο των µελών της που 
ολοκληρώθηκε µετά από 44 χρόνια. Στην τελετή των εγκαινίων, 
που έγιναν στις 28/11/1970, χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυµος. 

Στιγµιότυπο από τις επισκέψεις της οµάδας του Καθ. Ε. Wareham
στον «Ευαγγελισµό» (1968).Από τα δεξιά: Α. Κονταξής,

Π. Ζαφειρόπουλος, Χρ. Σταθάτος,Ε. Wareham και ένας βοηθός του

Ο Καθ. Κων. Τούντας (1) 
και το Δ.Σ. της Ελληνικής 

Χειρουργικής Εταιρείας
στα εγκαίνια 

των γραφείων στις 
28/11/1970. 

Διακρίνονται επίσης 
οι Β. Καραγεώργης (2)

και Κ. Αλιβιζάτος (3)

1 2 3

Καθηγητής Φώτης Παναγόπουλος, 
πρωτοπόρος Καρδιοχειρουργός,

µε πολύχρονη κλινική σταδιοδροµία.
Υπήρξε ο πρώτος εκλεγµένος

Καθηγητής  Καρδιοχειρουργικής 
στην Ελλάδα στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

το 1991
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   Συνεχίζοντας αυτή την παρένθεση θα αναφερθούµε στον Υφη-
γητή Κ. Κυριακού, ο οποίος, στο µεσοδιάστηµα του ενός έτους που 
µεσολάβησε µέχρι την αντικατάσταση του Κ. Τούντα στο «ΑΧΕΠΑ» 
Θεσσαλονίκης, ανέλαβε χρέη Διευθυντή. Παράλληλα, ο Κ. Κυρια-
κού διεκδίκησε θέση Τακτικού Καθηγητή. Μετά την έλευση του 
Δ. Λαζαρίδη, συνεργάστηκε µαζί του για ένα µικρό διάστηµα και 
στη συνέχεια ακολούθησε τον Κ. Τούντα και τους υπόλοιπους 
συνεργάτες του, που είχαν ήδη µετακινηθεί στο Νοσοκοµείο 
«Αρεταίειο», µετακίνηση που έλαβε χώρα το 1970. 

 

   Αναλαµβάνοντας την Διεύθυνση της Β' Πανεπιστηµιακής Χει-
ρουργικής Κλινικής, ο Κ. Τούντας οργάνωσε εκ νέου Πειραµατικό 
Εργαστήριο και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπως είχε πράξει 
και κατά την παραµονή του στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» της Θεσσα-
λονίκης. Παράλληλα, συνέχισε τη διενέργεια «κλειστών» επεµβά-
σεων, που σχεδόν εξ ολοκλήρου αφορούσαν την κλειστή βαλβιδο-
τοµή της στένωσης της µιτροειδούς, στην αντιµετώπιση της οποί-
ας κατέγραψε, µε το τέλος της καριέρας του, ένα από τα µεγαλύ-
τερα νούµερα στην Ελλάδα αγγίζοντας τις 1.000 επεµβάσεις. 
Στόχος, ωστόσο, του Κ. Τούντα, ήταν η επανασύσταση Καρδιοχει-
ρουργικού Τµήµατος στα πλαίσια της Χειρουργικής Κλινικής, µε 
ανεξάρτητο προϊστάµενο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, 
απαιτούνταν η επιλογή ενός νεαρού ταλαντούχου Καρδιοχειρουρ-
γού, µε εκπαίδευση στο εξωτερικό, ώστε να δηµιουργούνταν οι 
προϋποθέσεις για Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα. Στα πλαίσια 
αυτά, βολιδοσκόπησε µια σειρά νέων Καρδιοχειρουργών, όπως οι 
Ν. Έξαρχος και οι Π. Σπύρου και Χ. Λόλας. Ανάλογη πρακτική 
εφάρµοσε και ο Χ. Σταθάτος, Διευθυντής της Θωρακο-χειρουργι-
κής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», ο οποίος επίσης 
φιλοδοξούσε την πραγµατοποίηση Καρδιοχειρουργικών επεµβά-
σεων στους κόλπους της δικής του κλινικής. Και στις δύο περι-
πτώσεις, η φιλοδοξία τους συνδυάστηκε και µε την µετάκληση 
επώνυµων Καρδιοχειρουργών από τον διεθνή χώρο, για την 
διενέργεια µιας σειράς επεµβάσεων. Οι εξελίξεις στο Νοσοκοµείο 
«Αρεταίειο» θα διερευνηθούν αναλυτικότερα κατά την εξιστόρηση 
της επόµενης περιόδου. Όσον αφορά 
στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι ο Χρ. Σταθά-
τος, ιδρυτής της πρώτης Θωρακοχει-
ρουργικής Κλινικής στην Ελλάδα το 
1952, διενήργησε και ένα µικρό αριθµό 
δακτυλικών διανοίξεων της µιτροει-
δούς βαλβίδος. Τον µεγαλύτερο, όµως, 
αριθµό ανάλογων επεµβάσεων 
πραγµατοποίησε ο συνεργάτης του, 
Αργύρης Κονταξής, που εκπαιδεύτηκε 
στην Καρδιοχειρουργική επί τριετία στις 
Η. Π. Α., από το 1960 έως το 1963.     
Ανάλυση του υλικού της δεκαετίας 
1958-1968 έγινε από την οµάδα του 
Χρ. Σταθάτου και τον Αργ. Κονταξή 
στην ανακοίνωση µε τίτλο «Στένωσις 
της µιτροειδούς. Ανάλυσις 75 
περιπτώσεων υποβληθεισών εις 
κλειστήν βαλβιδοτοµήν», υπό τους Ν. 
Δούκα, Α. Κονταξή, Δ. Γρίβα και Κ. 
Σαµαρά (VI Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 
Ιούνιος, 1968). 

   

Ο Κ. Κυριακού, τρίτος από δεξιά, µέλος του
Δ.Σ. της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας το 1984

Φ. Παναγόπουλος

Διατελέσαντες Πρόεδροι της 
Ελληνικής Χειρουργικής 

Εταιρείας (1929 - 1987)

Διατελέσαντες Πρόεδροι 
Πανελλήνιων Συνεδρίων 
Χειρουργικής (1958 - 2008)

   Ωστόσο άξια αναφοράς είναι η πραγµατοποίηση ενός 
αριθµού Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων από οµάδα 
Ιατρών και Τεχνικών εξωσωµατικής κυκλοφορίας του 
Πανεπιστηµίου «Loma Linda» των Η.Π.Α.. Η συγκεκριµένη 
οµάδα, µε επικεφαλής τον Καρδιοχειρουργό E. Wareham  
διενήργησε περί τις 30 επεµβάσεις κατά την πρώτη 
επίσκεψή της, το 1968 και άλλες τόσες περιπτώσεις κατά 
τη δεύτερη, ένα χρόνο αργότερα. Ως σηµαντική εξέλιξη 
καταγράφηκε και ο διορισµός στην Θωρακοχειρουργική 
Κλινική του ιδρύµατος του Φ. Παναγόπουλου, ως έµµι-
σθου σύµβουλου Καρδιοχειρουργού, τον Ιούνιο του 
1970. Μετά από 12ετή παρουσία στο εξωτερικό,  επέ-
στρεψε στην Ελλάδα, στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», 
όπου υποστηριζόµενος από µέλη της οµάδας του 
Πανεπιστηµίου «Loma-Linda», πραγµατοποίησε µια σειρά 
από επεµβάσεις  µε εξωσωµατική κυκλοφορία - που 
αφορούσαν συγγενείς καρδιοπάθειες και βαλβιδικές 
αντικαταστάσεις - καθώς και µία σειρά «κλειστών» 
επεµβάσεων καρδιάς. Ωστόσο, µε την ολοκλήρωση του 
µονοετούς συµβολαίου του, για λόγους που δεν έγιναν 
γνωστοί, ο Χ. Σταθάτος δεν ανανέωσε την εν λόγω 
συνεργασία και η παρουσία του Φ. Παναγόπουλου στο 
Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» αποτέλεσε µια παρένθεση. 
Στον ίδιο χώρο, βρέθηκε βέβαια αργότερα, το 1985, 
αναλαµβάνοντας θέση Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής, στα πλαίσια του Ε.Σ.Υ.

   Κατά την επάνοδό του στην πρωτεύουσα, ο Κ. Τούντας είχε την 
τιµή να διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρεί-
ας και να έχει την χαρά να είναι ο άνθρωπος που θα εγκαινιάσει 
τα γραφεία της Εταιρείας -ένα όνειρο των µελών της που 
ολοκληρώθηκε µετά από 44 χρόνια. Στην τελετή των εγκαινίων, 
που έγιναν στις 28/11/1970, χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυµος. 

Στιγµιότυπο από τις επισκέψεις της οµάδας του Καθ. Ε. Wareham
στον «Ευαγγελισµό» (1968).Από τα δεξιά: Α. Κονταξής,

Π. Ζαφειρόπουλος, Χρ. Σταθάτος,Ε. Wareham και ένας βοηθός του

Ο Καθ. Κων. Τούντας (1) 
και το Δ.Σ. της Ελληνικής 

Χειρουργικής Εταιρείας
στα εγκαίνια 

των γραφείων στις 
28/11/1970. 

Διακρίνονται επίσης 
οι Β. Καραγεώργης (2)

και Κ. Αλιβιζάτος (3)

1 2 3

Καθηγητής Φώτης Παναγόπουλος, 
πρωτοπόρος Καρδιοχειρουργός,

µε πολύχρονη κλινική σταδιοδροµία.
Υπήρξε ο πρώτος εκλεγµένος

Καθηγητής  Καρδιοχειρουργικής 
στην Ελλάδα στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

το 1991
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O Φ. Παναγόπουλος, διαγράφει στην ιστορία της ΚΡΧ µια πορεία 
όπου η δικαίωση έρχεται αργά. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1970 
µετά την εκπαίδευσή του στις ΗΠΑ και στην Βρετανία. Έπειτα από 
σύντοµα σχετικά παρουσίες στον «Ευαγγελισµό», το «ΑΧΕΠΑ» 
Θεσσαλονίκης και το «Σωτηρία», ανακηρύσσεται ως ο πρώτος 
Έλληνας Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής στο ΑΠΘ και αναλαµβάνει 
την Διεύθυνση της αντίστοιχης Κλινικής του ΑΧΕΠΑ το 1991.
Η καριέρα του Καθ. Φώτη Παναγόπουλου χαρακτηρίζεται από µια 
λαµπρή εκπαίδευση στο εξωτερικό και µια µακρά νοσοκοµειακή 
σταδιοδροµία. Παράλληλα, µε ένα πρωτοποριακό ερευνητικό και 
ακαδηµαϊκό έργο, µε κορυφαία την µονογραφία για διατριβή επί 
υφηγεσία που αφορούσε την «Παράλληλη ενδοθωρακική 
µεταµόσχευση καρδιάς» το 1976. Υπήρξε ένας αφοσιωµένος 
Πανεπιστηµιακός δάσκαλος και ανέδειξε σειρά κορυφαίων 
Καρδιοχειρουργών που σταδιοδρόµησαν στη συνέχεια και τίµησαν 
το έργο του. Αναλυτικότερα, ο Καθ. Φ. Παναγόπουλος, γεννηµένος 
στην Πάτρα το 1930, σπούδασε στην Ιατρική Αθηνών και στη 
συνέχεια διετέλεσε άµισθος εξωτερικός βοηθός της Α' 
Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής υπό τον Καθ. Ν. Χρηστέα. 
Το 1958, αναχώρησε για τις ΗΠΑ όπου υπηρέτησε  για ένα έτος 
ως εσωτερικός βοηθός στο Νοσοκοµείο Cambridge της Βοστώνης 
και στη συνέχεια για 4 χρόνια στο New York Medical College  
πραγµατοποιώντας την εκπαίδευσή του στην Γενική Χειρουργική. 
Από το 1963 ως το 1965 ολοκλήρωσε την ειδικότητα της 
χειρουργικής Καρδιάς-Θώρακος και Αγγείων σύµφωνα µε τα 
Αµερικανικά δεδοµένα. Τίτλο ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής και 
Χειρουργικής Θώρακος αναγνώρισε στην Ελλάδα το 1964 και 
1968 αντίστοιχα. Στη συνέχεια της 7χρονης παρουσίας του στις 
ΗΠΑ, διέγραψε µια πολύχρονη και λαµπρή πορεία σε µεγάλα 
Νοσοκοµεία του Λονδίνου, της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών 
πραγµατοποιώντας ένα σηµαντικό Κλινικό και Ακαδηµαϊκό έργο. 
Συγκεκριµένα,  από το Μάρτιο του 1965 έως το Νοέµβριο του 
1967 υπηρέτησε ως Επιµελητής στο Νοσοκοµείο Hammersmith 
του Λονδίνου υπό τον περίφηµο Βρετανό καρδιοχειρουργό Bentall  
συµµετέχοντας µάλιστα στην πρώτη πραγµατοποιηθείσα 
φερώνυµη εγχείρηση του τελευταίου παίρνοντας σηµαντικές 
πρωτοβουλίες. Από τον Νοέµβριο του 1967 έως τον Ιούνιο του 
1969 εργάστηκε ως Αναπληρωτής Διευθυντής στο «Children's 
Hospital” του Λονδίνου, περίοδο κατά την οποία αναγορεύτηκε 
Tuttor της Θωρακοχειρουργικής του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, 
ενώ ταυτόχρονα δηµοσίευσε ως πρώτος συγγραφέας αναδροµική 
µελέτη της περιόδου 1946-1969 µε τα αποτελέσµατα 
απολίνωσης ανοιχτού βοτάλιου πόρου σε 936 παιδιά. Επίσης, 
συµµετείχε σε σηµαντικές δηµοσιεύσεις που αφορούσαν τις 
επιπλοκές τραύµατος µέσης στερνοτοµής, την διακοπή του 
αορτικού τόξου και την διαφραγµατοστοµία κατά Blalock – Hanlon 
σε 178 παιδιά µε µετάθεση µεγάλων αγγείων.

   Επανερχόµενος στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 1971  εργάστη-
κε για 2,5 ακόµα χρόνια στο Νοσοκοµείο «Hammersmith” µε κύ-
ριο προσανατολισµό το πεδίο της χειρουργικής φυσιολογίας. 
Τον Ιούνιο του 1974 διορίστηκε επιµελητής στην Α' Χειρουργική 
Κλινική του ΑΠΘ υπό τον Καθ. Λαζαρίδη όπου και παρέµεινε µέχρι 
τον Οκτώβριο του 1981, έχοντας ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στα 
καρδιοχειρουργικά περιστατικά της Κλινικής. Παράλληλα, το 1976 
συνέγραψε διατριβή επί υφηγεσία πραγµατοποιώντας πειραµατική 
µελέτη µε το πρωτοποριακό για την εποχή θέµα «Παράλληλη 
ενδοθωρακική µεταµόσχευση καρδιάς». Επίσης, συνέγραψε µονο-
γραφία µε τίτλο «Προστασία του µυοκαρδίου στις εγχειρήσεις 
ανοιχτής καρδιάς». Τον Οκτώβριο του 1981 εκλέχθηκε Διευθυ-
ντής της Χειρουργικής Κλινικής Καρδιάς-Θώρακος και Αγγείων η 
οποία ήταν παράρτηµα της Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλι-
νικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών υπό τον Καθ. Γρ. Σκαλκέα. Τη 
Διεύθυνση της Κλινικής διατήρησε µέχρι τον Οκτώβριο του 1985 
όταν µε την εφαρµογή του ΕΣΥ η εν λόγω Κλινική καταργήθηκε. 

   Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα όπου εργάστηκε ως 
έµµισθος Επιστηµονικός συνεργάτης της Κλινικής Θώρακος του 
Χρ. Σταθάτου στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» από τον Μάϊο του 
1970 έως τον Ιούνιο του 1971.  Στο διάστηµα αυτό υποστηριζό-
µενος από οµάδα ειδικευόµενων ιατρών της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου “Loma Linda” των ΗΠΑ πραγµατοποίησε 62 επεµ-
βάσεις που αφορούσαν συγγενείς καρδιοπάθειες και επίκτητες 
βαλβιδοπάθειες. Τα αποτελέσµατα των επεµβάσεων, όπως 
παρουσιάζονται σε σχετικό πίνακα, κρίνονταν εξόχως εξαιρετικά.

Πίνακας επεµβάσεων 
ανοιχτής καρδιάς 
από τον Καθ. Φώτη 
Παναγόπουλο κατά την 
περίοδο Ιούνιος 1971 - 
Ιούλιος 1972 στον 
«Ευαγγελισµό», όπως 
κατατέθηκε στην 
συντακτική οµάδα
από τον Γ. Τόλη.
Τα αποτελέσµατα
κρίθηκαν εξαιρετικά

Μεγαλόψυχη αποκατάσταση 
της ιστορίας από τον Γ. Τόλη,
 αποδίδοντας την πρώτη διπλή 

αντικατάσταση βαλβίδων 
στον «Ευαγγελισµό»

στον Καθ. Φ. Παναγόπουλο

Σχηµατογραφική σύνδεση 
των δύο καρδιών εν παραλλήλω
(Φ. Παναγόπουλος, 1976)

Απόσπασµα από 
την εισαγωγή
της υφηγεσίας του 
Φ. Παναγόπουλου

Οι δύο καρδιές 
των πειραµατοζώων 

ενδοθωρακικά, συνδεδεµένες 
εν παραλλήλω 

(Φ. Παναγόπουλος, 1976)

Από κείµενο του Φ. Παναγόπουλου
την περίοδο 1985 - 1991 ως Διευθυντού
της Α’ Κ.Ρ.Χ. Κλινικής του Ε.Σ.Υ. του 
«Ευαγγελισµού»

Καθηγητής Φ. Παναγόπουλος.
Θεσσαλονίκη, 2014
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O Φ. Παναγόπουλος, διαγράφει στην ιστορία της ΚΡΧ µια πορεία 
όπου η δικαίωση έρχεται αργά. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1970 
µετά την εκπαίδευσή του στις ΗΠΑ και στην Βρετανία. Έπειτα από 
σύντοµα σχετικά παρουσίες στον «Ευαγγελισµό», το «ΑΧΕΠΑ» 
Θεσσαλονίκης και το «Σωτηρία», ανακηρύσσεται ως ο πρώτος 
Έλληνας Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής στο ΑΠΘ και αναλαµβάνει 
την Διεύθυνση της αντίστοιχης Κλινικής του ΑΧΕΠΑ το 1991.
Η καριέρα του Καθ. Φώτη Παναγόπουλου χαρακτηρίζεται από µια 
λαµπρή εκπαίδευση στο εξωτερικό και µια µακρά νοσοκοµειακή 
σταδιοδροµία. Παράλληλα, µε ένα πρωτοποριακό ερευνητικό και 
ακαδηµαϊκό έργο, µε κορυφαία την µονογραφία για διατριβή επί 
υφηγεσία που αφορούσε την «Παράλληλη ενδοθωρακική 
µεταµόσχευση καρδιάς» το 1976. Υπήρξε ένας αφοσιωµένος 
Πανεπιστηµιακός δάσκαλος και ανέδειξε σειρά κορυφαίων 
Καρδιοχειρουργών που σταδιοδρόµησαν στη συνέχεια και τίµησαν 
το έργο του. Αναλυτικότερα, ο Καθ. Φ. Παναγόπουλος, γεννηµένος 
στην Πάτρα το 1930, σπούδασε στην Ιατρική Αθηνών και στη 
συνέχεια διετέλεσε άµισθος εξωτερικός βοηθός της Α' 
Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής υπό τον Καθ. Ν. Χρηστέα. 
Το 1958, αναχώρησε για τις ΗΠΑ όπου υπηρέτησε  για ένα έτος 
ως εσωτερικός βοηθός στο Νοσοκοµείο Cambridge της Βοστώνης 
και στη συνέχεια για 4 χρόνια στο New York Medical College  
πραγµατοποιώντας την εκπαίδευσή του στην Γενική Χειρουργική. 
Από το 1963 ως το 1965 ολοκλήρωσε την ειδικότητα της 
χειρουργικής Καρδιάς-Θώρακος και Αγγείων σύµφωνα µε τα 
Αµερικανικά δεδοµένα. Τίτλο ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής και 
Χειρουργικής Θώρακος αναγνώρισε στην Ελλάδα το 1964 και 
1968 αντίστοιχα. Στη συνέχεια της 7χρονης παρουσίας του στις 
ΗΠΑ, διέγραψε µια πολύχρονη και λαµπρή πορεία σε µεγάλα 
Νοσοκοµεία του Λονδίνου, της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών 
πραγµατοποιώντας ένα σηµαντικό Κλινικό και Ακαδηµαϊκό έργο. 
Συγκεκριµένα,  από το Μάρτιο του 1965 έως το Νοέµβριο του 
1967 υπηρέτησε ως Επιµελητής στο Νοσοκοµείο Hammersmith 
του Λονδίνου υπό τον περίφηµο Βρετανό καρδιοχειρουργό Bentall  
συµµετέχοντας µάλιστα στην πρώτη πραγµατοποιηθείσα 
φερώνυµη εγχείρηση του τελευταίου παίρνοντας σηµαντικές 
πρωτοβουλίες. Από τον Νοέµβριο του 1967 έως τον Ιούνιο του 
1969 εργάστηκε ως Αναπληρωτής Διευθυντής στο «Children's 
Hospital” του Λονδίνου, περίοδο κατά την οποία αναγορεύτηκε 
Tuttor της Θωρακοχειρουργικής του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, 
ενώ ταυτόχρονα δηµοσίευσε ως πρώτος συγγραφέας αναδροµική 
µελέτη της περιόδου 1946-1969 µε τα αποτελέσµατα 
απολίνωσης ανοιχτού βοτάλιου πόρου σε 936 παιδιά. Επίσης, 
συµµετείχε σε σηµαντικές δηµοσιεύσεις που αφορούσαν τις 
επιπλοκές τραύµατος µέσης στερνοτοµής, την διακοπή του 
αορτικού τόξου και την διαφραγµατοστοµία κατά Blalock – Hanlon 
σε 178 παιδιά µε µετάθεση µεγάλων αγγείων.

   Επανερχόµενος στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 1971  εργάστη-
κε για 2,5 ακόµα χρόνια στο Νοσοκοµείο «Hammersmith” µε κύ-
ριο προσανατολισµό το πεδίο της χειρουργικής φυσιολογίας. 
Τον Ιούνιο του 1974 διορίστηκε επιµελητής στην Α' Χειρουργική 
Κλινική του ΑΠΘ υπό τον Καθ. Λαζαρίδη όπου και παρέµεινε µέχρι 
τον Οκτώβριο του 1981, έχοντας ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στα 
καρδιοχειρουργικά περιστατικά της Κλινικής. Παράλληλα, το 1976 
συνέγραψε διατριβή επί υφηγεσία πραγµατοποιώντας πειραµατική 
µελέτη µε το πρωτοποριακό για την εποχή θέµα «Παράλληλη 
ενδοθωρακική µεταµόσχευση καρδιάς». Επίσης, συνέγραψε µονο-
γραφία µε τίτλο «Προστασία του µυοκαρδίου στις εγχειρήσεις 
ανοιχτής καρδιάς». Τον Οκτώβριο του 1981 εκλέχθηκε Διευθυ-
ντής της Χειρουργικής Κλινικής Καρδιάς-Θώρακος και Αγγείων η 
οποία ήταν παράρτηµα της Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλι-
νικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών υπό τον Καθ. Γρ. Σκαλκέα. Τη 
Διεύθυνση της Κλινικής διατήρησε µέχρι τον Οκτώβριο του 1985 
όταν µε την εφαρµογή του ΕΣΥ η εν λόγω Κλινική καταργήθηκε. 

   Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα όπου εργάστηκε ως 
έµµισθος Επιστηµονικός συνεργάτης της Κλινικής Θώρακος του 
Χρ. Σταθάτου στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» από τον Μάϊο του 
1970 έως τον Ιούνιο του 1971.  Στο διάστηµα αυτό υποστηριζό-
µενος από οµάδα ειδικευόµενων ιατρών της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου “Loma Linda” των ΗΠΑ πραγµατοποίησε 62 επεµ-
βάσεις που αφορούσαν συγγενείς καρδιοπάθειες και επίκτητες 
βαλβιδοπάθειες. Τα αποτελέσµατα των επεµβάσεων, όπως 
παρουσιάζονται σε σχετικό πίνακα, κρίνονταν εξόχως εξαιρετικά.

Πίνακας επεµβάσεων 
ανοιχτής καρδιάς 
από τον Καθ. Φώτη 
Παναγόπουλο κατά την 
περίοδο Ιούνιος 1971 - 
Ιούλιος 1972 στον 
«Ευαγγελισµό», όπως 
κατατέθηκε στην 
συντακτική οµάδα
από τον Γ. Τόλη.
Τα αποτελέσµατα
κρίθηκαν εξαιρετικά

Μεγαλόψυχη αποκατάσταση 
της ιστορίας από τον Γ. Τόλη,
 αποδίδοντας την πρώτη διπλή 

αντικατάσταση βαλβίδων 
στον «Ευαγγελισµό»

στον Καθ. Φ. Παναγόπουλο

Σχηµατογραφική σύνδεση 
των δύο καρδιών εν παραλλήλω
(Φ. Παναγόπουλος, 1976)

Απόσπασµα από 
την εισαγωγή
της υφηγεσίας του 
Φ. Παναγόπουλου

Οι δύο καρδιές 
των πειραµατοζώων 

ενδοθωρακικά, συνδεδεµένες 
εν παραλλήλω 

(Φ. Παναγόπουλος, 1976)

Από κείµενο του Φ. Παναγόπουλου
την περίοδο 1985 - 1991 ως Διευθυντού
της Α’ Κ.Ρ.Χ. Κλινικής του Ε.Σ.Υ. του 
«Ευαγγελισµού»

Καθηγητής Φ. Παναγόπουλος.
Θεσσαλονίκη, 2014
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   Στην συµπρωτεύουσα, την ίδια περίοδο, ο Δ. Λαζαρίδης επιδί-
δονταν, κατά τα πρώτα δυο έτη της παρουσίας του από τη νέα του 
θέση, στην επάνδρωση της κλινικής µε την µετάκληση τέως 
συνεργατών του από ιδιωτικές κλινικές της Αθήνας, όπως των Δ. 
Κασιούµη, Χ. Σµπαρούνη, Ν. Νάτσικα και άλλων. Ο αρχικός προσ-
ανατολισµός της κλινικής ήταν η αντιµετώπιση περιστατικών 
Γενικής Χειρουργικής, ωστόσο όνειρο του Δ. Λαζαρίδη ήταν η 
δηµιουργία µιας αµιγώς Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, όπως 
εκείνης του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο», όπερ και εγένετο µερικά 
χρόνια αργότερα, το 1984. Στο πρώτο διάστηµα λειτουργίας της 
κλινικής, σηµαντική θεωρείται η συνέχιση του προγράµµατος 
µεταµοσχεύσεων νεφρών, που είχε ξεκινήσει ο Κ. Τούντας, σε 
πολύ εντατικότερους όµως ρυθµούς. Τον Οκτώβριο του 1970, 
παρουσιάστηκαν στην Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, τα 
αποτελέσµατα των 10 πρώτων µεταµοσχεύσεων νεφρού στην 
Ελλάδα, που διενεργήθηκαν στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», την τριετία 
1967-1970 από τον Κ. Τούντα και στη συνέχεια από τον Δ. 
Λαζαρίδη, σε συνεργασία µε την Α' Πανεπιστηµιακή Παθολογική 
Κλινική του Καθηγητή Δ. Βαλτή. Οκτώ ασθενείς έλαβαν µόσχευµα 
από ζώντα συγγενή ή δότη, οι υπόλοιποι δύο πτωµατικά 
µοσχεύµατα. 
   
   Η ανακοίνωση είχε τίτλο «Τα απώτερα αποτελέσµατα 10 νε-
φρικών µεταµοσχεύσεων», υπό τους Δ. Βαλτή, Δ. Λαζαρίδη, Κ. 
Τούντα, Π. Μεταξά, Γ. Μπλάτζα, Κ. Κυριακού, Α. Μαρσέλου, Α. Κα-

ησιούµη, Χ. Μπουντούλα, Ν. Νάτσικα και Μ. Παπαδηµητρίου (2  Επι-
στηµονική Συγκέντρωση Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, Αθήνα, Οκτώβριος 1970 – 
Κλινική Εργασία). Μια διετία αργότερα, το 1972, δηµοσιεύτηκε στο 
περιοδικό «Ελληνική Ιατρική» εργασία µε τίτλο «Αποτελέσµατα 27 
νεφρικών µεταµοσχεύσεων», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Δ. Βαλτή, Μ. 
Παπαδηµητρίου, Γ. Μπλάτζα, Π. Μεταξά, Ι. Γαγανάκη, Κ. Γαβρηι-
λίδη, Α. Κασιούµη, Ν. Νάτσικα και Χ. Σµπαρούνη (Ελληνική Ιατρική 22:  

45, 1972). Ταυτόχρονα, ο Δ. Λαζαρίδης συνέχισε την διενέργεια 
Καρδιοχειρουργικών περιστατικών στα πλαίσια της κλινικής του, 
όπως αποδεικνύεται από την πρώτη επίδειξη ασθενούς µε Τετρα-
λογία Fallot που αντιµετωπίστηκε επιτυχώς από τον ίδιο και την 
οµάδα του στην Θεσσαλονίκη. Η επέµβαση ανακοινώθηκε µε τίτλο 
«Ολική εγχειρητική διόρθωσις τετραλογίας Fallot δι' εξωσωµα-
τικής κυκλοφορίας», υπό Δ. Λαζαρίδη, Κ. Ευσταθίου, Α. Τσικώτη 
και Δ. Κασιούµη (Πρακτικά Ι. Ε. Θ. 212-216, 1972). 

Α. Οικονοµόπουλος

Kέντρο Νοσηµάτων Θώρακος 
Βορείου Ελλάδος (ΚΝΘΒΕ)
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Δ. Λαζαρίδης - «Α.Χ.Ε.Π.Α.»

   Το 1966, µε την υποχώρηση του αριθµού των φυµατιώντων ασθενών, το ίδρυµα 
µετονοµάστηκε σε «Κέντρο Νοσηµάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος» (Κ.Ν.Θ.Β.Ε.), 
ενώ µε τη δηµιουργία Πνευµονολογικών Κλινικών, Βρογχοσκοπικού Τµήµατος, 
καθώς και Κλινικών Θωρακοχειρουργικής, Καρδιολογικής και Ωτορινολαρυγγικής, 
το νοσοκοµείο κάλυπτε πια πνευµονολογικά περιστατικά σε τριτοβάθµιο επίπεδο. 
Στους κόλπους της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής δραστηριοποιήθηκε εκείνο το 
διάστηµα ο σπουδαίος χειρουργός της εποχής αείµνηστος Αθανάσιος 
Οικονοµόπουλος, ο οποίος µετά την αποχώρησή του από το νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» 
είχε ενταχθεί, από το 1963, στο «Σανατόριο Ασβεστοχωρίου». 
Ο Α. Οικονοµόπουλος ανέβασε τον πήχη ψηλά, πραγµατοποιώντας αρχικά θωρακο-
χειρουργικές επεµβάσεις και αντικαταστάσεις οισοφάγου, ενώ αργότερα οργάνωσε 
Καρδιοχειρουργικό Τµήµα , το οποίο εµφάνισε πλούσιο κλινικό έργο, όπως 
διενέργεια 50 αντικαταστάσεων µιτροειδούς βαλβίδας έως το 1970, αντικαταστά-
σεις αορτικής βαλβίδας από το 1969 και έντευθεν και άλλα. Συνεργάτης του, την 
πρώτη περίοδο, υπήρξε ο Επιµελητής Π. Κυπραντζής και αργότερα ο Γενικός 
Χειρουργός Δ. Καλακώνας και οι Θωρακοχειρουργοί Ι. Κούφας  και Γ. Χατζηκώστας  
από το νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», καθώς επίσης ο Δ. Γρηγοριάδης και οι ειδικευόµενοι 
Α. Κούβελας, Γ. Κωστόπουλος, Π. Σιόµπολας οι οποίοι παρέµειναν και ως ειδικοί 
στη συνέχεια. Τέλος, οι Κ. Μπόλος, Δ. Φιλίππου και Σ. Πράπας ως ειδικευόµενοι 
στη χειρουργική θώρακος. 

Παραπήγµατα του 
Βρετανικού στρατού 
το 1917, που 
µετεξελίχθηκαν 
στο «Νοσοκοµείο 
Φυµατιούντων» 
και στη συνέχεια 
στο «Κ.Ν.Θ.Β.Ε.»

   Η ιστορία του Νοσοκοµείου , που µε διάφορες ονοµασίες λειτούργησε στην 
Εξοχή Θεσσαλονίκης ξεκινά το 1917, κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσµίου πολέ-
µου, όταν ο Βρετανικός στρατός κατασκεύασε στην περιοχή της Εξοχής κάποια 
παραπήγµατα µε σκοπό την επιτόπια νοσηλεία τραυµατιών του. Με το τέλος του 
πολέµου και την εγλατάλειψή τους από τους Βρετανούς, οι κατασκευές αυτές 
αποτέλεσαν τη βάση για την ίδρυση του «Νοσοκοµείου Φυµατιώντων», το 1920 
από το Ελληνικό κράτος. Στα επόµενα χρόνια και µέχρι το 1938, όταν το ίδρυµα 
µετονοµάστηκε σε «Σανατόριο Ασβεστοχωρίου», πραγµατοποιήθηκαν ποικίλες 
κατασκευαστικές παρεµβάσεις µε σκοπό την επέκτασή του. Η σπουδαιότερη 
παρέµβαση όλων αφορούσε στην κατασκευή του λεγόµενου «Πέτρινου Κτιρίου», 
στο 1948, αποτελούµενο από τέσσερις µεγάλες κάθετες πτέρυγες που ενώνονταν 
από µία οριζόντια και που ουσιαστικά αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά του νοσοκοµείου. 
Την ίδια χρονιά κτίστηκε και το «Σερραϊκό Κτίριο» και έως το 1960 πραγµατοποιή-
θηκαν κάποιες ακόµα παρεµβάσεις, όπως διάφορες βοηθητικές εγκαταστάσεις, ο 
ναός, το θυρωρείο, το Σχολείο Φυµατιώντων Παίδων και άλλες. 

   Κατόπιν τούτου υπέβαλε υποψηφιότητα και εκλέχθηκε Διευθυ-
ντής της Α' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγ-
γελισµός», πρώτος µεταξύ 14 υποψηφίων. Τα πεπραγµένα του 
Καθ. Φ. Παναγόπουλου στο εν λόγω Νοσοκοµείο καθώς και στο 
«ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης θα αναλυθούν στις επόµενες περιόδους. 
Αποτιµώντας στο Ακαδηµαϊκό του έργο στη διερευνούµενη 
περίοδο θα αναφέρουµε, πέραν των µονογραφιών του, 12 δηµο-
σιεύσεις σε Διεθνή και 10 σε Ελληνικά περιοδικά, καθώς και 11 
δηµοσιευµένες ανακοινώσεις και 72 abstracts ανακοινώσεων σε 
διάφορα Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια. Ενδεικτικά, ως πλέον 
ενδιαφέρουσες  κρίνονται εκείνες που αφορούσαν την χρήση της 
µαστικής αρτηρίας στην επαναιµάτωση του µυοκαρδίου (1985) 
καθώς και της αυτοµετάγγισης στην διάρκεια εγχειρήσεων ανοι-
χτής καρδιάς. 

   Ο Καθ. Φ. Παναγόπουλος, σεµνός και διακριτικός, παρακάλεσε 
την συντακτική οµάδα του λευκώµατος να µην προβεί σε αναλυτι-
κή προσωπική συνέντευξη.  Ως συγγραφέας του πονήµατος και ως 
µαθητής του στη διάρκεια των Πανεπιστηµιακών µου σπουδών, 
δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ συνοπτικά σε ένα πρωταγω-
νιστή που µε την παρουσία του στα διάφορα δηµόσια και πανεπι-
στηµιακά Νοσοκοµεία ελάµπρυνε τον χώρο της Καρδιοχειρουργι-
κής µε το πλούσιο Κλινικό και Ακαδηµαϊκό του έργο.

Ο Καθ. Φ. Παναγόπουλος,
βασικό στέλεχος της οµάδος 

του Καθ. Δ. Λαζαρίδη
κατά την περίοδο 
1974 - 1981 στο 

«ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης

Ο Καθ. Φ. Παναγόπουλος
µε τον Σ. Πράπα στο 
«Ερρίκος Ντυνάν» το 2012. 
Ο τελευταίος υπήρξε µαθητής 
του Καθ. Φ. Παναγόπουλου
στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
στη διάρκεια των φοιτητικών 
του χρόνων

Παρακαµπτήριον 
αορτονεφρικόν φλεβικόν 

µόσχευµα εκ σαφηνούς

Στιγµιότυπο από εγχείρηση
στο «Κ.Ν.Θ.Β.Ε.». Από αριστερά:

Γ. Χατζηκώστας, Α. Οικονοµόπουλος, 
Γ. Κωστόπουλος

   Παραµένοντας στην συµπρωτεύουσα, εξαιρετικό ενδιαφέρον 
παρουσίασε, την ίδια περίοδο, η Καρδιοχειρουργική δραστηριό-
τητα εκ µέρους του Α. Οικονοµόπουλου, ο οποίος στη Χειρουργική 
Κλινική του «Κ.Ν.Θ.Β.Ε.», πραγµατοποίησε µια µεγάλη σειρά 
επεµβάσεων «ανοιχτής» καρδιάς, που αφορούσαν κυρίως την 
µιτροειδή βαλβίδα. Στο VI Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο του 
1968, ανακοίνωσε την εµπειρία του ως «Πλαστική διόρθωσις και 
ολική αντικατάστασις της µιτροειδούς βαλβίδος επί προκεχω-
ρηµένων µορφών µιτροειδικής ανεπαρκείας», υπό τους Α. 
Οικονοµόπουλο, Π. Καλακώνα, Α. Χρυσοχόου και Α. Κούβελα. 
Πρόκειται για τη παρουσίαση υλικού των ετών 1966-1968, αναφερόµενο σε 16 
περιπτώσεις αντιµετώπισης ανεπάρκειας της µιτροειδούς βαλβίδος. Στις επτά εξ 
αυτών, η ανεπάρκεια ήταν αµιγής, ενώ στις εννέα µικτή. Η ηλικία των ασθενών 
κυµαίνονταν από 17 έως 60 έτη, ενώ σε τρεις περιπτώσεις υπήρχε ιστορικό 
κλειστής βαλβιδοτοµής. Οι ασθενείς χειρουργήθηκαν µε την υποστήριξη της 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας σε µέτρια κεντρική υποθερµία 30-32 °C. 
H πλήρωση της συσκευής έγινε µε αιµοαραίωση από µίγµα αίµατος, διαλύµα-
τος Hartman και διαλύµατος γλυκόζης. Η εξωσωµατική κυκλοφορία διήρκεσε 
45-75 λεπτά. Σε εννέα περιπτώσεις έγινε βαλβιδοπλαστική µε την σύµπτυξη του 
ινώδους δακτυλίου µε ασύµµετρες ραφές κατά την οπίσθια γλωχίνα, ενώ στις 
υπόλοιπες επτά περιπτώσεις έγινε αντικατάσταση της µιτροειδούς βαλβίδος. 
Τοποθετήθηκαν βαλβίδες Smelof Kutler –τύπου κλωβού σφαίρας- σε µια 
περίπτωση, Gross Jones –δισκοειδούς τύπου- σε τέσσερις περιπτώσεις και 
Bladwell Cooley –φακοειδούς τύπου- στις υπόλοιπες τέσσερις περιπτώσεις. 
Οι εγχειρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε ανοιχτή την αορτή, ενώ µέριµνα λαµβά-
νονταν για την αποφυγή εµβολών. Στην αναφερόµενη σειρά ασθενών, υπήρξαν 
δύο άµεσοι µετεγχειρητικοί θάνατοι και καµιά άλλη αξιόλογη επιπλοκή.
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   Στην συµπρωτεύουσα, την ίδια περίοδο, ο Δ. Λαζαρίδης επιδί-
δονταν, κατά τα πρώτα δυο έτη της παρουσίας του από τη νέα του 
θέση, στην επάνδρωση της κλινικής µε την µετάκληση τέως 
συνεργατών του από ιδιωτικές κλινικές της Αθήνας, όπως των Δ. 
Κασιούµη, Χ. Σµπαρούνη, Ν. Νάτσικα και άλλων. Ο αρχικός προσ-
ανατολισµός της κλινικής ήταν η αντιµετώπιση περιστατικών 
Γενικής Χειρουργικής, ωστόσο όνειρο του Δ. Λαζαρίδη ήταν η 
δηµιουργία µιας αµιγώς Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, όπως 
εκείνης του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο», όπερ και εγένετο µερικά 
χρόνια αργότερα, το 1984. Στο πρώτο διάστηµα λειτουργίας της 
κλινικής, σηµαντική θεωρείται η συνέχιση του προγράµµατος 
µεταµοσχεύσεων νεφρών, που είχε ξεκινήσει ο Κ. Τούντας, σε 
πολύ εντατικότερους όµως ρυθµούς. Τον Οκτώβριο του 1970, 
παρουσιάστηκαν στην Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, τα 
αποτελέσµατα των 10 πρώτων µεταµοσχεύσεων νεφρού στην 
Ελλάδα, που διενεργήθηκαν στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», την τριετία 
1967-1970 από τον Κ. Τούντα και στη συνέχεια από τον Δ. 
Λαζαρίδη, σε συνεργασία µε την Α' Πανεπιστηµιακή Παθολογική 
Κλινική του Καθηγητή Δ. Βαλτή. Οκτώ ασθενείς έλαβαν µόσχευµα 
από ζώντα συγγενή ή δότη, οι υπόλοιποι δύο πτωµατικά 
µοσχεύµατα. 
   
   Η ανακοίνωση είχε τίτλο «Τα απώτερα αποτελέσµατα 10 νε-
φρικών µεταµοσχεύσεων», υπό τους Δ. Βαλτή, Δ. Λαζαρίδη, Κ. 
Τούντα, Π. Μεταξά, Γ. Μπλάτζα, Κ. Κυριακού, Α. Μαρσέλου, Α. Κα-

ησιούµη, Χ. Μπουντούλα, Ν. Νάτσικα και Μ. Παπαδηµητρίου (2  Επι-
στηµονική Συγκέντρωση Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, Αθήνα, Οκτώβριος 1970 – 
Κλινική Εργασία). Μια διετία αργότερα, το 1972, δηµοσιεύτηκε στο 
περιοδικό «Ελληνική Ιατρική» εργασία µε τίτλο «Αποτελέσµατα 27 
νεφρικών µεταµοσχεύσεων», υπό τους Δ. Λαζαρίδη, Δ. Βαλτή, Μ. 
Παπαδηµητρίου, Γ. Μπλάτζα, Π. Μεταξά, Ι. Γαγανάκη, Κ. Γαβρηι-
λίδη, Α. Κασιούµη, Ν. Νάτσικα και Χ. Σµπαρούνη (Ελληνική Ιατρική 22:  

45, 1972). Ταυτόχρονα, ο Δ. Λαζαρίδης συνέχισε την διενέργεια 
Καρδιοχειρουργικών περιστατικών στα πλαίσια της κλινικής του, 
όπως αποδεικνύεται από την πρώτη επίδειξη ασθενούς µε Τετρα-
λογία Fallot που αντιµετωπίστηκε επιτυχώς από τον ίδιο και την 
οµάδα του στην Θεσσαλονίκη. Η επέµβαση ανακοινώθηκε µε τίτλο 
«Ολική εγχειρητική διόρθωσις τετραλογίας Fallot δι' εξωσωµα-
τικής κυκλοφορίας», υπό Δ. Λαζαρίδη, Κ. Ευσταθίου, Α. Τσικώτη 
και Δ. Κασιούµη (Πρακτικά Ι. Ε. Θ. 212-216, 1972). 

Α. Οικονοµόπουλος

Kέντρο Νοσηµάτων Θώρακος 
Βορείου Ελλάδος (ΚΝΘΒΕ)
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Δ. Λαζαρίδης - «Α.Χ.Ε.Π.Α.»

   Το 1966, µε την υποχώρηση του αριθµού των φυµατιώντων ασθενών, το ίδρυµα 
µετονοµάστηκε σε «Κέντρο Νοσηµάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος» (Κ.Ν.Θ.Β.Ε.), 
ενώ µε τη δηµιουργία Πνευµονολογικών Κλινικών, Βρογχοσκοπικού Τµήµατος, 
καθώς και Κλινικών Θωρακοχειρουργικής, Καρδιολογικής και Ωτορινολαρυγγικής, 
το νοσοκοµείο κάλυπτε πια πνευµονολογικά περιστατικά σε τριτοβάθµιο επίπεδο. 
Στους κόλπους της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής δραστηριοποιήθηκε εκείνο το 
διάστηµα ο σπουδαίος χειρουργός της εποχής αείµνηστος Αθανάσιος 
Οικονοµόπουλος, ο οποίος µετά την αποχώρησή του από το νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» 
είχε ενταχθεί, από το 1963, στο «Σανατόριο Ασβεστοχωρίου». 
Ο Α. Οικονοµόπουλος ανέβασε τον πήχη ψηλά, πραγµατοποιώντας αρχικά θωρακο-
χειρουργικές επεµβάσεις και αντικαταστάσεις οισοφάγου, ενώ αργότερα οργάνωσε 
Καρδιοχειρουργικό Τµήµα , το οποίο εµφάνισε πλούσιο κλινικό έργο, όπως 
διενέργεια 50 αντικαταστάσεων µιτροειδούς βαλβίδας έως το 1970, αντικαταστά-
σεις αορτικής βαλβίδας από το 1969 και έντευθεν και άλλα. Συνεργάτης του, την 
πρώτη περίοδο, υπήρξε ο Επιµελητής Π. Κυπραντζής και αργότερα ο Γενικός 
Χειρουργός Δ. Καλακώνας και οι Θωρακοχειρουργοί Ι. Κούφας  και Γ. Χατζηκώστας  
από το νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», καθώς επίσης ο Δ. Γρηγοριάδης και οι ειδικευόµενοι 
Α. Κούβελας, Γ. Κωστόπουλος, Π. Σιόµπολας οι οποίοι παρέµειναν και ως ειδικοί 
στη συνέχεια. Τέλος, οι Κ. Μπόλος, Δ. Φιλίππου και Σ. Πράπας ως ειδικευόµενοι 
στη χειρουργική θώρακος. 

Παραπήγµατα του 
Βρετανικού στρατού 
το 1917, που 
µετεξελίχθηκαν 
στο «Νοσοκοµείο 
Φυµατιούντων» 
και στη συνέχεια 
στο «Κ.Ν.Θ.Β.Ε.»
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παρέµβαση όλων αφορούσε στην κατασκευή του λεγόµενου «Πέτρινου Κτιρίου», 
στο 1948, αποτελούµενο από τέσσερις µεγάλες κάθετες πτέρυγες που ενώνονταν 
από µία οριζόντια και που ουσιαστικά αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά του νοσοκοµείου. 
Την ίδια χρονιά κτίστηκε και το «Σερραϊκό Κτίριο» και έως το 1960 πραγµατοποιή-
θηκαν κάποιες ακόµα παρεµβάσεις, όπως διάφορες βοηθητικές εγκαταστάσεις, ο 
ναός, το θυρωρείο, το Σχολείο Φυµατιώντων Παίδων και άλλες. 
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δηµοσιευµένες ανακοινώσεις και 72 abstracts ανακοινώσεων σε 
διάφορα Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια. Ενδεικτικά, ως πλέον 
ενδιαφέρουσες  κρίνονται εκείνες που αφορούσαν την χρήση της 
µαστικής αρτηρίας στην επαναιµάτωση του µυοκαρδίου (1985) 
καθώς και της αυτοµετάγγισης στην διάρκεια εγχειρήσεων ανοι-
χτής καρδιάς. 

   Ο Καθ. Φ. Παναγόπουλος, σεµνός και διακριτικός, παρακάλεσε 
την συντακτική οµάδα του λευκώµατος να µην προβεί σε αναλυτι-
κή προσωπική συνέντευξη.  Ως συγγραφέας του πονήµατος και ως 
µαθητής του στη διάρκεια των Πανεπιστηµιακών µου σπουδών, 
δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ συνοπτικά σε ένα πρωταγω-
νιστή που µε την παρουσία του στα διάφορα δηµόσια και πανεπι-
στηµιακά Νοσοκοµεία ελάµπρυνε τον χώρο της Καρδιοχειρουργι-
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ολική αντικατάστασις της µιτροειδούς βαλβίδος επί προκεχω-
ρηµένων µορφών µιτροειδικής ανεπαρκείας», υπό τους Α. 
Οικονοµόπουλο, Π. Καλακώνα, Α. Χρυσοχόου και Α. Κούβελα. 
Πρόκειται για τη παρουσίαση υλικού των ετών 1966-1968, αναφερόµενο σε 16 
περιπτώσεις αντιµετώπισης ανεπάρκειας της µιτροειδούς βαλβίδος. Στις επτά εξ 
αυτών, η ανεπάρκεια ήταν αµιγής, ενώ στις εννέα µικτή. Η ηλικία των ασθενών 
κυµαίνονταν από 17 έως 60 έτη, ενώ σε τρεις περιπτώσεις υπήρχε ιστορικό 
κλειστής βαλβιδοτοµής. Οι ασθενείς χειρουργήθηκαν µε την υποστήριξη της 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας σε µέτρια κεντρική υποθερµία 30-32 °C. 
H πλήρωση της συσκευής έγινε µε αιµοαραίωση από µίγµα αίµατος, διαλύµα-
τος Hartman και διαλύµατος γλυκόζης. Η εξωσωµατική κυκλοφορία διήρκεσε 
45-75 λεπτά. Σε εννέα περιπτώσεις έγινε βαλβιδοπλαστική µε την σύµπτυξη του 
ινώδους δακτυλίου µε ασύµµετρες ραφές κατά την οπίσθια γλωχίνα, ενώ στις 
υπόλοιπες επτά περιπτώσεις έγινε αντικατάσταση της µιτροειδούς βαλβίδος. 
Τοποθετήθηκαν βαλβίδες Smelof Kutler –τύπου κλωβού σφαίρας- σε µια 
περίπτωση, Gross Jones –δισκοειδούς τύπου- σε τέσσερις περιπτώσεις και 
Bladwell Cooley –φακοειδούς τύπου- στις υπόλοιπες τέσσερις περιπτώσεις. 
Οι εγχειρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε ανοιχτή την αορτή, ενώ µέριµνα λαµβά-
νονταν για την αποφυγή εµβολών. Στην αναφερόµενη σειρά ασθενών, υπήρξαν 
δύο άµεσοι µετεγχειρητικοί θάνατοι και καµιά άλλη αξιόλογη επιπλοκή.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Νοσηλεία φυµατιούντος ασθενή 
στο «Κ.Ν.Θ.Β.Ε»

Νοσοκοµείο 
«Σανατόριον 

Ασβεστοχωρίου».
Εφαρµογή τεχνητού 
πνευµονοθώρακος

Ασθενής νοσηλευόµενος 
στα «παραπήγµατα»

του «Νοσοκοµείου Φυµατιούντων»,
ίδρυµα που προυπήρξε του «Κ.Ν.Θ.Β.Ε»

   Το 1972, ο τότε Διοικητής του ιδρύµατος Γ. Ταυρίδης, εγκαινίασε το «νέο κτίριο» 
στην προοπτική δηµιουργίας Τραυµατιολογικού Κέντρου,  που ωστόσο έµελλε 
αργότερα να αποτελέσει το λίκνο της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του σηµερινού 
νοσοκοµείου. Το εν λόγω κτίριο εγκαινιάστηκε το 1983. µε πρωτοβουλίες του 
Διοικητή της περιόδου εκείνης Π. Μπεκιαρίδη, το Κ.Ν.Θ.Β.Ε. µετασχηµατίστηκε 
σε Γενικό Νοσοκοµείο και ονοµάστηκε Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο «Γ. 
Παπανικολάου». Οι παλαιοί χώροι ανακαινίστηκαν, ενώ η προσθήκη ενός ακόµη 
κτιρίου και κάποιων επιπλέον πτερύγων, αύξησε το µέγεθος του ιδρύµατος από 
17.030 τ.µ. το 1981 σε 40.050 τ.µ. το 1984. 

   Η άφιξη του Π. Σπύρου το 1983 και η ανάληψη από εκείνον του νεοσυσταθέ-
ντος «Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος» αποτέλεσε ένα σηµείο 
σταθµό για την εξέλιξη της ειδικότητας στην Ελληνική περιφέρεια του Βορρά. Πιο 
συγκεκριµένα, στις 26 Αυγούστου 1983, ο Π. Σπύρου πραγµατοποίησε την πρώτη 
εγχείρηση ByPass, µια διπλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη σε έναν 44χρονο οδηγό 
ταξί, για να ακολουθήσουν έκτοτε χιλιάδες ακόµη, διαγράφοντας µια λαµπρή 
περίοδο για το νοσοκοµείο. Συνεργάτες του Π. Σπύρου ήταν ο αείµνηστος 
Κυριάκος Ράµµος, για µια περίπου διετία, ο Γ. Χατζηκώστας, καθώς επίσης και οι 
Γενικοί Χειρουργοί Μ. Διαρµισάκης, Γ. Μίσσιας και Χ. Αντωνίου που στη συνέχεια 
έλαβαν τίτλο Καρδιοχειρουργού και κατέλαβαν θέσεις Επιµελητών Β' του Ε.Σ.Υ.. 

Ο Γιώργος Σταυρίδης 
και η Γωγώ Σαπουντζάκη
διασκεδάζουν τους 
χρόνια νοσηλευόµενους 
ασθενείς µε φυµατίωση
στο «Κ.Θ.Ν.Β.Ε.»

Η µετεξέλιξη του «Κ.Θ.Ν.Β.Ε.» 
σε Γενικό Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου»

«Χειρουργικά παρασκευάσµατα 
λίαν ηλλοιοµένων και ασβεστωµένων 
µιτροειδών βαλβίδων, αίτινες αφηρέθησαν 
εξ ηµετέρων ασθενών»
(Α. Οικονοµόπουλος, 1968)

«Η πρώτη ασθενής µετά 4µηνον 
από της εγχειρήσεως»

(Α. Οικονοµόπουλος 1966)

«Τεχνική εσωτερικής 
συµπτύξεως του ινώδους 
δακτυλίου δι΄ ασυµµέτρου

διεκβολής των ραφών
για αντιµέτωπιση ανεπάρκειας

µιτροειδούς βαλβίδος»
(Α. Οικονοµόπουλος 1968)

«Η ρυθµιζόµενη τεχνητή άρδευσις των στεφανιαίων αγγείων κατά 
την «ανοικτήν» Καρδιοχειρουργικήν. Διατριβή επί Υφηγεσία» 
(Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, 1965) 

«Σπανία περίπτωσις διπλού αορτικού τόξου θεραπευθείσα 
χειρουργικώς» 
(Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, Συνεδρία 17/6/1966) 

«Η συγγενής στένωσις του ισθµού της αορτής "Aortic Coarctation"» 
(Διάλεξη στο ΚΝΘΒΕ, Θεσσαλονίκη 1968) 

«Η αυτορρυθµιζόµενη κατ' απαίτησιν τεχνητή βηµατοδότησις της 
καρδίας επί περιπτώσεων πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισµού 
µετά συνδροµής Stokes-Adams» 
(Ανακοίνωση στην Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, 1968) 

«Σύγχρονος χειρουργική αντιµετώπισις της συµφυτικής περικαρδίτιδος» 
(Φυµατιολογικό Συµπόσιο Βόλου, 2-3/5/1970) 

«Εγχειρητικά και µετεγχειρητικά προβλήµατα επί ανοικτών επεµβάσεων 
της καρδίας δια παθήσεις της µιτροειδούς (παρατηρήσεις επί 50 
περιπτώσεων)» 
(VII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 18-21/10/1970) 

«Εξαίρεσις ανευρύσµατος της αριστεράς κοιλίας της καρδίας τη βοηθεία 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας»
 (VII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 18-21/10/1970) 

«Ταυτόχρονος πλαστική και αντικατάστασις δύο καρδιακών βαλβίδων 
(µιτροειδούς και τριγλώχινος) τη βοηθεία εξωσωµατικής κυκλοφορίας» 
(VII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 18-21/10/1970) 

«Συγγενείς ανωµαλίαι του αορτικού τόξου, προκαλούσαι χρόνιον 
στραγγαλισµόν τραχείας και οισοφάγου» 
(Ι Πανελλήνιο Συνέδριο επί των Συγγενών Δυσπλασιών, Δράµα – Καβάλα, Ιούνιος 1971)  

Συµπληρωµατική, ως προς τα προαναφερθέντα, 
ελληνική βιβλιογραφία Αθ. Οικονοµόπουλου, 

περιόδου 1965 -1971

   Στο VIII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής του 1970, δυο 
χρόνια αργότερα, ο Α. Οικονοµόπουλος παρουσίασε τα «Εγχειρη-
τικά και µετεγχειρητικά προβλήµατα επί ανοικτών επεµβάσεων 
της καρδίας δια παθήσεις της µιτροειδούς. (Παρατηρήσεις επί 
50 ηµετέρων περιπτώσεων)», υπό τους Α. Οικονοµόπουλο, Π. 
Καλακώνα, Α. Κούβελα, Π. Μπιτούνη, Δ. Γρηγοριάδη, Ι. Κούφα, Ι. 
Πανάγο και Κ. Παρίση (VIII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 1970). 
Επρόκειτο για µια σειρά ασθενών µε βαριά κλινική κατάσταση Ν.Υ.Η.Α. III ή IV. 
Σε 15 ασθενείς προϋπήρξαν εµβολικά επεισόδια και σε άλλες 10 περιπτώσεις 
«κλειστή» βαλβιδοτοµή. Αντιµετωπίστηκαν µε εξωσωµατική κυκλοφορία και 
χρήση οξυγονωτού Kay-Cross, που στις 10 πρώτες περιπτώσεις πληρώθηκε µε 
πρόσφατο αίµα, ενώ στις υπόλοιπες 40 µε αιµοαραίωση. Η προσπέλαση έγινε 
µε δεξιά προσθιοπλάγια θωρακοτοµή επεκτεινόµενη προς το στέρνο στο ύψος 

ουτου 5  διαστήµατος. Σε δυο ασθενείς διενεργήθηκε και πλαστική επιδιόρθωση 
της τριγλώχινος. Στις 18 εκ των περιπτώσεων εφαρµόστηκε αποκλεισµός της 
ανιούσης αορτής για 2 ή 3 δεκαπεντάλεπτα διαστήµατα µε ταυτόχρονο ινιδισµό, 
ενώ σε 22 εξ αυτών πραγµατοποιήθηκε πλαστική διόρθωση της βαλβίδος, µε 
δύο µετεγχειρητικούς θανάτους. Στους υπόλοιπους 28 ασθενείς έγινε ολική 
αντικατάσταση της µιτροειδούς, µε πέντε µετεγχειρητικούς θανάτους. Τα αποτε-
λέσµατα αυτά περιελάµβαναν τη θνητότητα των 30 ηµερών. Ο Α. Οικονοµόπου-
λος χαρακτήρισε πολύ ικανοποιητική τη συγκεκριµένη θνητότητα του 14%, 
καθόσον το υλικό ήταν εξαιρετικά επιβαρυµένο, µε το 75% των ασθενών να 
ανήκουν στην κατηγορία NYHA IV. 

Από δηµοσιεύσεις 
του Α. Οικονοµόπουλου

Παρουσίαση 7 περιπτώσεων 
αντιµετώπισης ισθµικής στένωσης 
αορτής (Α. Οικονοµόπουλος 1967)
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Νοσηλεία φυµατιούντος ασθενή 
στο «Κ.Ν.Θ.Β.Ε»

Νοσοκοµείο 
«Σανατόριον 

Ασβεστοχωρίου».
Εφαρµογή τεχνητού 
πνευµονοθώρακος

Ασθενής νοσηλευόµενος 
στα «παραπήγµατα»

του «Νοσοκοµείου Φυµατιούντων»,
ίδρυµα που προυπήρξε του «Κ.Ν.Θ.Β.Ε»

   Το 1972, ο τότε Διοικητής του ιδρύµατος Γ. Ταυρίδης, εγκαινίασε το «νέο κτίριο» 
στην προοπτική δηµιουργίας Τραυµατιολογικού Κέντρου,  που ωστόσο έµελλε 
αργότερα να αποτελέσει το λίκνο της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του σηµερινού 
νοσοκοµείου. Το εν λόγω κτίριο εγκαινιάστηκε το 1983. µε πρωτοβουλίες του 
Διοικητή της περιόδου εκείνης Π. Μπεκιαρίδη, το Κ.Ν.Θ.Β.Ε. µετασχηµατίστηκε 
σε Γενικό Νοσοκοµείο και ονοµάστηκε Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο «Γ. 
Παπανικολάου». Οι παλαιοί χώροι ανακαινίστηκαν, ενώ η προσθήκη ενός ακόµη 
κτιρίου και κάποιων επιπλέον πτερύγων, αύξησε το µέγεθος του ιδρύµατος από 
17.030 τ.µ. το 1981 σε 40.050 τ.µ. το 1984. 

   Η άφιξη του Π. Σπύρου το 1983 και η ανάληψη από εκείνον του νεοσυσταθέ-
ντος «Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος» αποτέλεσε ένα σηµείο 
σταθµό για την εξέλιξη της ειδικότητας στην Ελληνική περιφέρεια του Βορρά. Πιο 
συγκεκριµένα, στις 26 Αυγούστου 1983, ο Π. Σπύρου πραγµατοποίησε την πρώτη 
εγχείρηση ByPass, µια διπλή αορτοστεφανιαία παράκαµψη σε έναν 44χρονο οδηγό 
ταξί, για να ακολουθήσουν έκτοτε χιλιάδες ακόµη, διαγράφοντας µια λαµπρή 
περίοδο για το νοσοκοµείο. Συνεργάτες του Π. Σπύρου ήταν ο αείµνηστος 
Κυριάκος Ράµµος, για µια περίπου διετία, ο Γ. Χατζηκώστας, καθώς επίσης και οι 
Γενικοί Χειρουργοί Μ. Διαρµισάκης, Γ. Μίσσιας και Χ. Αντωνίου που στη συνέχεια 
έλαβαν τίτλο Καρδιοχειρουργού και κατέλαβαν θέσεις Επιµελητών Β' του Ε.Σ.Υ.. 

Ο Γιώργος Σταυρίδης 
και η Γωγώ Σαπουντζάκη
διασκεδάζουν τους 
χρόνια νοσηλευόµενους 
ασθενείς µε φυµατίωση
στο «Κ.Θ.Ν.Β.Ε.»

Η µετεξέλιξη του «Κ.Θ.Ν.Β.Ε.» 
σε Γενικό Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου»

«Χειρουργικά παρασκευάσµατα 
λίαν ηλλοιοµένων και ασβεστωµένων 
µιτροειδών βαλβίδων, αίτινες αφηρέθησαν 
εξ ηµετέρων ασθενών»
(Α. Οικονοµόπουλος, 1968)

«Η πρώτη ασθενής µετά 4µηνον 
από της εγχειρήσεως»

(Α. Οικονοµόπουλος 1966)

«Τεχνική εσωτερικής 
συµπτύξεως του ινώδους 
δακτυλίου δι΄ ασυµµέτρου

διεκβολής των ραφών
για αντιµέτωπιση ανεπάρκειας

µιτροειδούς βαλβίδος»
(Α. Οικονοµόπουλος 1968)

«Η ρυθµιζόµενη τεχνητή άρδευσις των στεφανιαίων αγγείων κατά 
την «ανοικτήν» Καρδιοχειρουργικήν. Διατριβή επί Υφηγεσία» 
(Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, 1965) 

«Σπανία περίπτωσις διπλού αορτικού τόξου θεραπευθείσα 
χειρουργικώς» 
(Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, Συνεδρία 17/6/1966) 

«Η συγγενής στένωσις του ισθµού της αορτής "Aortic Coarctation"» 
(Διάλεξη στο ΚΝΘΒΕ, Θεσσαλονίκη 1968) 

«Η αυτορρυθµιζόµενη κατ' απαίτησιν τεχνητή βηµατοδότησις της 
καρδίας επί περιπτώσεων πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισµού 
µετά συνδροµής Stokes-Adams» 
(Ανακοίνωση στην Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, 1968) 

«Σύγχρονος χειρουργική αντιµετώπισις της συµφυτικής περικαρδίτιδος» 
(Φυµατιολογικό Συµπόσιο Βόλου, 2-3/5/1970) 

«Εγχειρητικά και µετεγχειρητικά προβλήµατα επί ανοικτών επεµβάσεων 
της καρδίας δια παθήσεις της µιτροειδούς (παρατηρήσεις επί 50 
περιπτώσεων)» 
(VII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 18-21/10/1970) 

«Εξαίρεσις ανευρύσµατος της αριστεράς κοιλίας της καρδίας τη βοηθεία 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας»
 (VII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 18-21/10/1970) 

«Ταυτόχρονος πλαστική και αντικατάστασις δύο καρδιακών βαλβίδων 
(µιτροειδούς και τριγλώχινος) τη βοηθεία εξωσωµατικής κυκλοφορίας» 
(VII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 18-21/10/1970) 

«Συγγενείς ανωµαλίαι του αορτικού τόξου, προκαλούσαι χρόνιον 
στραγγαλισµόν τραχείας και οισοφάγου» 
(Ι Πανελλήνιο Συνέδριο επί των Συγγενών Δυσπλασιών, Δράµα – Καβάλα, Ιούνιος 1971)  

Συµπληρωµατική, ως προς τα προαναφερθέντα, 
ελληνική βιβλιογραφία Αθ. Οικονοµόπουλου, 

περιόδου 1965 -1971

   Στο VIII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής του 1970, δυο 
χρόνια αργότερα, ο Α. Οικονοµόπουλος παρουσίασε τα «Εγχειρη-
τικά και µετεγχειρητικά προβλήµατα επί ανοικτών επεµβάσεων 
της καρδίας δια παθήσεις της µιτροειδούς. (Παρατηρήσεις επί 
50 ηµετέρων περιπτώσεων)», υπό τους Α. Οικονοµόπουλο, Π. 
Καλακώνα, Α. Κούβελα, Π. Μπιτούνη, Δ. Γρηγοριάδη, Ι. Κούφα, Ι. 
Πανάγο και Κ. Παρίση (VIII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 1970). 
Επρόκειτο για µια σειρά ασθενών µε βαριά κλινική κατάσταση Ν.Υ.Η.Α. III ή IV. 
Σε 15 ασθενείς προϋπήρξαν εµβολικά επεισόδια και σε άλλες 10 περιπτώσεις 
«κλειστή» βαλβιδοτοµή. Αντιµετωπίστηκαν µε εξωσωµατική κυκλοφορία και 
χρήση οξυγονωτού Kay-Cross, που στις 10 πρώτες περιπτώσεις πληρώθηκε µε 
πρόσφατο αίµα, ενώ στις υπόλοιπες 40 µε αιµοαραίωση. Η προσπέλαση έγινε 
µε δεξιά προσθιοπλάγια θωρακοτοµή επεκτεινόµενη προς το στέρνο στο ύψος 

ουτου 5  διαστήµατος. Σε δυο ασθενείς διενεργήθηκε και πλαστική επιδιόρθωση 
της τριγλώχινος. Στις 18 εκ των περιπτώσεων εφαρµόστηκε αποκλεισµός της 
ανιούσης αορτής για 2 ή 3 δεκαπεντάλεπτα διαστήµατα µε ταυτόχρονο ινιδισµό, 
ενώ σε 22 εξ αυτών πραγµατοποιήθηκε πλαστική διόρθωση της βαλβίδος, µε 
δύο µετεγχειρητικούς θανάτους. Στους υπόλοιπους 28 ασθενείς έγινε ολική 
αντικατάσταση της µιτροειδούς, µε πέντε µετεγχειρητικούς θανάτους. Τα αποτε-
λέσµατα αυτά περιελάµβαναν τη θνητότητα των 30 ηµερών. Ο Α. Οικονοµόπου-
λος χαρακτήρισε πολύ ικανοποιητική τη συγκεκριµένη θνητότητα του 14%, 
καθόσον το υλικό ήταν εξαιρετικά επιβαρυµένο, µε το 75% των ασθενών να 
ανήκουν στην κατηγορία NYHA IV. 

Από δηµοσιεύσεις 
του Α. Οικονοµόπουλου

Παρουσίαση 7 περιπτώσεων 
αντιµετώπισης ισθµικής στένωσης 
αορτής (Α. Οικονοµόπουλος 1967)
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Ο Β. Καραγεώργης µε την 
οικογένεια Π. Μπάλλα 
στο Σινικό Τείχος στη διάρκεια 
επιστηµονικής επίσκεψης 
στην Κίνα

Γρ. Σκαλκέας
   Επιστρέφοντας στο Νοσοκοµείο «Λαϊκό» και επικαλούµενοι 
µαρτυρίες συναδέλφων της εποχής, ο Καθηγητής Γ. Σκαλκέας 
διενήργησε, την ίδια περίοδο, µια σειρά εγχειρήσεων «ανοιχτής» 
καρδιάς, που αφορούσαν συνήθως αντικαταστάσεις µιτροειδούς 
βαλβίδος και ορισµένες συγγενείς καρδιοπάθειες, ενώ διενήργησε 
ένα σηµαντικό αριθµό «κλειστών» επεµβάσεων αντιµετώπισης
στένωσης της µιτροειδούς βαλβίδος χρησιµοποιώντας τον βαλβι-
δοτόµο Tubbs. Σχετική κλινική µελέτη που αφορά 152 περιπτώ-
σεις κλειστής βαλβιδοτοµής ανακοινώθηκε εκ του Τµήµατος Θω-
ρακικής και Καρδιοαγγειακής Χειρουργικής της Β' Προπαιδευτικής 
Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, υπό την Διεύ-
θυνση του Καθηγητή Γ. Σκαλκέα, µε τίτλο «Άµεσα και απώτερα 
αποτελέσµατα της κλειστής βαλβιδοτοµής της στενώσεως επί 
µιτροειδούς βαλβίδος (Ανάλυσις 152 περιπτώσεων)», υπό τους 
Μ. Σέχα, Π. Καραγιαννάκο, Σ. Πλέσσα, Θ. Δόσιο και Ε. Παναγόπου-
λο (Ελληνική Χειρουργική, Τόµος Β', Σελ. 673-678, 1970). Στη συγκεκριµένη εργα-
σία, που παρουσίασε ο Θ. Δόσιος, στα πλαίσια του Πανελλήνιου Συνεδρίου του 
1970, κατατέθηκε η εµπειρία του τµήµατος Θωρακικής και Καρδιοαγγειακής 
Χειρουργικής του Νοσοκοµείου «Βασιλεύς Παύλος», δηλαδή του Νοσοκοµείου 
«Λαϊκό», από τον Οκτώβριο του 1961 µέχρι τον Ιούνιο του 1970. Εξ αυτών των 
περιπτώσεων, πέντε ήταν επαναστενώσεις µιτροειδούς. Οι περισσότερες των 
εγχειρήσεων διενεργήθηκαν από τον Καθηγητή Γ. Σκαλκέα, µε διακοιλιακή 
προσπέλαση και χρήση του βαλβιδοτόµου Tubbes. Η µετεγχειρητική θνητότητα 
ήταν 5,2%, ήτοι 8 θάνατοι στους 162 ασθενείς και αφορούσε ασθενείς ιδιαί-
τερα επιβαρυµένους. Επαναστένωση βαλβίδος σηµειώθηκε, σε ποσοστό 7,4% 
και η απώτερη µετεγχειρητική θνητότητα ήταν 2,5%. Να σηµειωθεί ότι από 
την περίοδο ίδρυσης της Β΄ Προπαιδευτικής Πανεπιστηµιακής 
Χειρουργικής Κλινικής υπό τον Καθ. Γρ. Σκαλκέα, διευθυντής  του 
τµήµατος Καρδιαγγειακής Χειρουργικής στους κόλπους της κλινι-
κής του ανέλαβε ο Αργύρης Κονταξής, µετακινούµενος από τον 
«Ευαγγελισµό» όπου -ωστόσο- συνέχισε να διατηρεί σχέση εξω-
τερικού συνεργάτη. Το 1974, ο Αργύρης Κονταξής απεχώρησε 
από το «Λαϊκό» Νοσοκοµείο και στη θέση του εντάχθηκε αρχικά 
ως Επιµελητής Α΄ και αργότερα ως επικεφαλής του τµήµατος 
Καρδιαγγειακής Χειρουργικής ο Νικόλαος Έξαρχος.

Στιγµιότυπα µε µέλη της οµάδας του Αθ. Οικονοµόπουλου στο
«Κ.Ν.Θ.Β.Ε.» (περίοδος 1981-1985) 

Σ. Πράπας και Δ. Γρηγοριάδης Μέλη της κλινικής µε την προϊσταµένη
Κουβελέγκα και τον νοσοκόµο Σ. Καρβούνη

Δ. Φιλίππου, Σ. Πράπας, Δ. Γρηγοριάδης,
Φ. Πιστοφίδης και Λ. Τενεκετζής

Γ. Χατζηκώστας και Γ. Κωστόπουλος

Ο αείµνηστος Πασχάλης Σιόµπολας
στο χειρουργείο (αριστερή φωτό)

και µε τους Σ. Πράπα και Δ. Φιλίππου (δεξιά)

Διαφάνεια 
από παρουσίαση

του Σ. Πράπα, 
αναφερόµενη 

στους δασκάλους του,
αφορούσα 

τον Αθ. Οικονοµόπουλο

Αθ. Οικονοµόπουλος

Ο Αργύρης Κονταξής (δεξιά)
µε τους Π. Ζαφειρακόπουλο
και τον Ε. Wareham το 1968
στον «Ευαγγελισµό»

   Το υλικό περιελάµβανε 63 επεµβάσεις σύγκλεισης ανοιχτού αρτηριακού 
πόρου, 27 περιπτώσεις αντιµετώπισης ισθµικής στένωσης της αορτής, 36 
περιπτώσεις στένωσης πνευµονικής βαλβίδας, 25 περιπτώσεις µε µεσοκολπική 
και 5 µε µεσοκοιλιακή επικοινωνία, 82 περιπτώσεις Τετραλογίας Fallot, καθώς 
και µια περίπτωση ασθενή µε συγγενή στένωση της αορτής. Στις περιπτώσεις 
αντιµετώπισης ανοιχτού αρτηριακού πόρου σε παιδιά 2,5 έως 12 ετών, 
ο Β. Καραγεώργης διενήργησε τριπλή απολίνωση του πόρου. Υπήρξε σοβαρή 
αιµορραγία σε µία περίπτωση, ενώ η έκβαση όλων των περιπτώσεων ήταν 
καλή, χωρίς θνητότητα. Ο συγγραφέας κατέληγε ότι στον τοµέα αυτό δεν υπήρξε 
άλλη πρόοδος και χρησιµοποιείται η ίδια τεχνική. Στη χειρουργική της στενώ-
σεως του ισθµού της αορτής, εφάρµοσε την τεχνική της ελεγχόµενης υπότασης 
και υποθερµίας, για ευχερέστερη τελικοτελική αναστόµωση. Υπήρξαν δυο σοβα-
ρές περιπτώσεις αιµορραγίας, ένας ασθενής κατέληξε στην προεγχειρητική 
περίοδο ενώ άλλοι δυο ασθενείς κατέληξαν κατά πρώτη τριετία. Σ' ότι αφορά 
στην στένωση της πνευµονικής, µε την εφαρµογή της µεθόδου Brock, απώλεσε 
έναν ασθενή σε 22 περιπτώσεις, ενώ µε την εφαρµογή της µέτριας επιφανει-
ακής υποθερµίας δυο από τους εννέα ασθενείς. Η µια απώλεια οφείλονταν σε 
κοιλιακή µαρµαρυγή που δεν ανατάχθηκε και οδήγησε τον Β. Καραγεώργη στην 
απόφαση να κατεβάζει τη θερµοκρασία στους 31 βαθµούς και όχι στους 28, 
όπως αρχικά. Τέλος, µε εξωσωµατική κυκλοφορία, χρήση συσκευής Pemco και 
οξυγονωτή Kay-Cross, απώλεσε έναν από τους 5 ασθενείς. 
   
   Σε ότι αφορά τη µεσοκολπική επικοινωνία, η πρώτη σύγκλειση έγινε µε τυφλή 
«κλειστή» µέθοδο κατά Sondergart –Bjork, σε συνεργασία µε τον Δανό χειρουρ-
γό Husfeldt. Αργότερα, εφάρµοσε την επιφανειακή υποθερµία σε 14 περιπτώ-
σεις µε δυο θανάτους και στους τελευταίους 11 ασθενείς την εξωσωµατική 
κυκλοφορία µε τρεις θανάτους. Στο σηµείο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί ότι, ο Β. 
Καραγεώργης εφάρµοζε αρχικά την εγκάρσια αµφοτερόπλευρη τοµή και 
αργότερα υιοθέτησε την κάθετο στερνοτοµή. Σε ό,τι αφορά την Τετραλογία του 
Fallot αντιµετώπισε 82 περιπτώσεις, ηλικίας από ένα έως 21 ετών, µε την 
διενέργεια αναστοµωτικής επέµβασης Blalock-Taussig. Υπήρξαν συνολικά 14 
θάνατοι, δηλαδή θνητότητα 18%. Η εντύπωση του συγγραφέα για το B-T Shunt 
ήταν ότι η µέθοδος που χρησιµοποίησε ήταν παρηγορητική, αλλά στην εποχή 
του έδειξε τη χρησιµότητα της. Σε ό,τι αφορά τη συγγενή στένωση της αορτής, ο 
Β. Καραγεώργης χειρούργησε παιδί ηλικίας 11 ετών µε την «κλειστή» µέθοδο 
διά του διαστολέως Bailey. Το αποτέλεσµα δεν ήταν ικανοποιητικό, διότι την 
στένωση διαδέχθηκε η ανεπάρκεια της αορτής, κάτι που παρατηρήθηκε και από 
άλλους Καρδιοχειρουργούς. Τέλος, οι πέντε ασθενείς µε µεσοκοιλιακή 
επικοινωνία αντιµετωπίστηκαν µε τη χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας. 
Υπήρξαν δυο θάνατοι, ενώ η έκβαση των υπολοίπων ήταν ικανοποιητική. 

   Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, το 1970, να περιορίσει το 
«όριο ηλικίας ενεργού δράσης» των δηµοσίων λειτουργών στα 65 
έτη, είχε ως αποτέλεσµα την αποχώρηση ορισµένων εκ των πρω-
ταγωνιστών που αναφέρθηκαν στην έως τώρα εξιστόρηση των 
γεγονότων, καθώς και την αναβάθµιση άλλων νεότερων σε ηλικία. 
Πιο συγκεκριµένα, ο Καθηγητής Κ. Αλιβιζάτος αποχώρησε από την 
Διευθυντική θέση που κατείχε, ενώ ο Ν. Οικονόµος, Υφηγητής της 
κλινικής του, αναγορεύτηκε σε Τακτικό Καθηγητή και Διευθυντή 
της Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«Ιπποκράτειο». Η τελευταία, µετά τη δηµιουργία ανάλογης κλινικής 
στο Νοσοκοµείο «Λαϊκό» υπό την Διεύθυνση του Γ. Σκαλκέα, 
µετονοµάστηκε σε Α' Προπαιδευτική Πανεπιστηµιακή Χειρουργική 
Κλινική. Παράλληλα, ο Ν. Οικονόµος παραιτήθηκε από τη θέση του 
στην «Πολυκλινική» Αθηνών και επιχείρησε την οργάνωση 
Καρδιοχειρουργικής µονάδας στους κόλπους της κλινικής του. 
Τα όσα ακολούθησαν βέβαια αυτών των κινήσεων, θα αναλυθούν 
µετέπειτα.

   Στα πλαίσια της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, πραγµατο-
ποιήθηκε και η συνταξιοδότηση του Β. Καραγεώργη, µε την 
ταυτόχρονη αποχώρησή του από το Νοσοκοµείο «Γενικό Κρατικό 
Πειραιώς». Στη διάρκεια της ενεργού παρουσίας του, ο Β. Καρα-
γεώργης παρουσίασε στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία µια 
κινηµατογραφική ταινία, που αφορούσε αφαίρεση εχινόκοκκου 
κύστεως µυοκαρδίου, καθώς και µια σειρά από άλλες ενδιαφέ-
ρουσες περιπτώσεις, όπως «Επίδειξις ασθενούς βηµατοδοτη-
θέντος από διετίας δια ενδοκαρδιακού ηλεκτροδίου», υπό τους 
Β. Καραγεώργη και Δ. Ίκκου (Ελληνική Χειρουργική, 1967), «Ανώµαλος 
επικοινωνία αριστεράς στεφανιαίας αρτηρίας προς δεξιάν 
κοιλίαν, χειρουργηθείσα κατά την τεχνικήν του Cooley», υπό 
Β. Καραγεώργη, Δ. Ίκκου, Α. Ηλιάδη, Μ. Ιακωβίδου, Σ. Μηλίγκο, 
Ι. Τασσόπουλο, Κ. Γουρµό, Μ. Μηλίγκο και Θ. Στρογγυλό (Ελληνική 

Χειρουργική, 1968), «Μετατόπισις βελόνης εντός της καρδίας 
κατόπιν ηλώσεως της στερνοκλειδικής αρθρώσεως», υπό Β. 
Καραγεώργη, Α. Κατσιλάµπρο και Δ. Ίκκου (Ελληνική Χειρουργική, 1969).

   Δέκα χρόνια µετά την αποχώρησή του, ο Β. Καραγεώργης 
υλοποίησε και ανακοίνωσε µια σηµαντική αναδροµική µελέτη, η 
οποία αφορούσε στο σύνολο των περιστατικών -επρόκειτο για 
224- συγγενών καρδιοπαθειών που αντιµετώπισε στην 20 ετή 
καριέρα του, από το 1950 έως το 1970. Η µελέτη είχε τίτλο 
«Ανασκόπησις των αποτελεσµάτων των από εικοσιπενταετίας 
υφ' ηµών χειρουργηθησών συγγενών καρδιοπαθειών», υπό Β. 
Καραγεώργη (Ελληνική Χειρουργική, 1980). Ο συγγραφέας ανέφερε στον 
πρόλογο ότι, οι περισσότερες από τις µεθόδους που εφαρµόστη-
καν «...έχουν µόνο ιστορική, πλέον, σηµασία, αλλά για την εποχή 
τους έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα και αποτέλεσαν τη 
µεταβατική περίοδο προς τις σηµερινές εξελίξεις...».  
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µαρτυρίες συναδέλφων της εποχής, ο Καθηγητής Γ. Σκαλκέας 
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στένωσης της µιτροειδούς βαλβίδος χρησιµοποιώντας τον βαλβι-
δοτόµο Tubbs. Σχετική κλινική µελέτη που αφορά 152 περιπτώ-
σεις κλειστής βαλβιδοτοµής ανακοινώθηκε εκ του Τµήµατος Θω-
ρακικής και Καρδιοαγγειακής Χειρουργικής της Β' Προπαιδευτικής 
Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, υπό την Διεύ-
θυνση του Καθηγητή Γ. Σκαλκέα, µε τίτλο «Άµεσα και απώτερα 
αποτελέσµατα της κλειστής βαλβιδοτοµής της στενώσεως επί 
µιτροειδούς βαλβίδος (Ανάλυσις 152 περιπτώσεων)», υπό τους 
Μ. Σέχα, Π. Καραγιαννάκο, Σ. Πλέσσα, Θ. Δόσιο και Ε. Παναγόπου-
λο (Ελληνική Χειρουργική, Τόµος Β', Σελ. 673-678, 1970). Στη συγκεκριµένη εργα-
σία, που παρουσίασε ο Θ. Δόσιος, στα πλαίσια του Πανελλήνιου Συνεδρίου του 
1970, κατατέθηκε η εµπειρία του τµήµατος Θωρακικής και Καρδιοαγγειακής 
Χειρουργικής του Νοσοκοµείου «Βασιλεύς Παύλος», δηλαδή του Νοσοκοµείου 
«Λαϊκό», από τον Οκτώβριο του 1961 µέχρι τον Ιούνιο του 1970. Εξ αυτών των 
περιπτώσεων, πέντε ήταν επαναστενώσεις µιτροειδούς. Οι περισσότερες των 
εγχειρήσεων διενεργήθηκαν από τον Καθηγητή Γ. Σκαλκέα, µε διακοιλιακή 
προσπέλαση και χρήση του βαλβιδοτόµου Tubbes. Η µετεγχειρητική θνητότητα 
ήταν 5,2%, ήτοι 8 θάνατοι στους 162 ασθενείς και αφορούσε ασθενείς ιδιαί-
τερα επιβαρυµένους. Επαναστένωση βαλβίδος σηµειώθηκε, σε ποσοστό 7,4% 
και η απώτερη µετεγχειρητική θνητότητα ήταν 2,5%. Να σηµειωθεί ότι από 
την περίοδο ίδρυσης της Β΄ Προπαιδευτικής Πανεπιστηµιακής 
Χειρουργικής Κλινικής υπό τον Καθ. Γρ. Σκαλκέα, διευθυντής  του 
τµήµατος Καρδιαγγειακής Χειρουργικής στους κόλπους της κλινι-
κής του ανέλαβε ο Αργύρης Κονταξής, µετακινούµενος από τον 
«Ευαγγελισµό» όπου -ωστόσο- συνέχισε να διατηρεί σχέση εξω-
τερικού συνεργάτη. Το 1974, ο Αργύρης Κονταξής απεχώρησε 
από το «Λαϊκό» Νοσοκοµείο και στη θέση του εντάχθηκε αρχικά 
ως Επιµελητής Α΄ και αργότερα ως επικεφαλής του τµήµατος 
Καρδιαγγειακής Χειρουργικής ο Νικόλαος Έξαρχος.

Στιγµιότυπα µε µέλη της οµάδας του Αθ. Οικονοµόπουλου στο
«Κ.Ν.Θ.Β.Ε.» (περίοδος 1981-1985) 

Σ. Πράπας και Δ. Γρηγοριάδης Μέλη της κλινικής µε την προϊσταµένη
Κουβελέγκα και τον νοσοκόµο Σ. Καρβούνη

Δ. Φιλίππου, Σ. Πράπας, Δ. Γρηγοριάδης,
Φ. Πιστοφίδης και Λ. Τενεκετζής

Γ. Χατζηκώστας και Γ. Κωστόπουλος

Ο αείµνηστος Πασχάλης Σιόµπολας
στο χειρουργείο (αριστερή φωτό)

και µε τους Σ. Πράπα και Δ. Φιλίππου (δεξιά)

Διαφάνεια 
από παρουσίαση

του Σ. Πράπα, 
αναφερόµενη 

στους δασκάλους του,
αφορούσα 

τον Αθ. Οικονοµόπουλο

Αθ. Οικονοµόπουλος

Ο Αργύρης Κονταξής (δεξιά)
µε τους Π. Ζαφειρακόπουλο
και τον Ε. Wareham το 1968
στον «Ευαγγελισµό»

   Το υλικό περιελάµβανε 63 επεµβάσεις σύγκλεισης ανοιχτού αρτηριακού 
πόρου, 27 περιπτώσεις αντιµετώπισης ισθµικής στένωσης της αορτής, 36 
περιπτώσεις στένωσης πνευµονικής βαλβίδας, 25 περιπτώσεις µε µεσοκολπική 
και 5 µε µεσοκοιλιακή επικοινωνία, 82 περιπτώσεις Τετραλογίας Fallot, καθώς 
και µια περίπτωση ασθενή µε συγγενή στένωση της αορτής. Στις περιπτώσεις 
αντιµετώπισης ανοιχτού αρτηριακού πόρου σε παιδιά 2,5 έως 12 ετών, 
ο Β. Καραγεώργης διενήργησε τριπλή απολίνωση του πόρου. Υπήρξε σοβαρή 
αιµορραγία σε µία περίπτωση, ενώ η έκβαση όλων των περιπτώσεων ήταν 
καλή, χωρίς θνητότητα. Ο συγγραφέας κατέληγε ότι στον τοµέα αυτό δεν υπήρξε 
άλλη πρόοδος και χρησιµοποιείται η ίδια τεχνική. Στη χειρουργική της στενώ-
σεως του ισθµού της αορτής, εφάρµοσε την τεχνική της ελεγχόµενης υπότασης 
και υποθερµίας, για ευχερέστερη τελικοτελική αναστόµωση. Υπήρξαν δυο σοβα-
ρές περιπτώσεις αιµορραγίας, ένας ασθενής κατέληξε στην προεγχειρητική 
περίοδο ενώ άλλοι δυο ασθενείς κατέληξαν κατά πρώτη τριετία. Σ' ότι αφορά 
στην στένωση της πνευµονικής, µε την εφαρµογή της µεθόδου Brock, απώλεσε 
έναν ασθενή σε 22 περιπτώσεις, ενώ µε την εφαρµογή της µέτριας επιφανει-
ακής υποθερµίας δυο από τους εννέα ασθενείς. Η µια απώλεια οφείλονταν σε 
κοιλιακή µαρµαρυγή που δεν ανατάχθηκε και οδήγησε τον Β. Καραγεώργη στην 
απόφαση να κατεβάζει τη θερµοκρασία στους 31 βαθµούς και όχι στους 28, 
όπως αρχικά. Τέλος, µε εξωσωµατική κυκλοφορία, χρήση συσκευής Pemco και 
οξυγονωτή Kay-Cross, απώλεσε έναν από τους 5 ασθενείς. 
   
   Σε ότι αφορά τη µεσοκολπική επικοινωνία, η πρώτη σύγκλειση έγινε µε τυφλή 
«κλειστή» µέθοδο κατά Sondergart –Bjork, σε συνεργασία µε τον Δανό χειρουρ-
γό Husfeldt. Αργότερα, εφάρµοσε την επιφανειακή υποθερµία σε 14 περιπτώ-
σεις µε δυο θανάτους και στους τελευταίους 11 ασθενείς την εξωσωµατική 
κυκλοφορία µε τρεις θανάτους. Στο σηµείο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί ότι, ο Β. 
Καραγεώργης εφάρµοζε αρχικά την εγκάρσια αµφοτερόπλευρη τοµή και 
αργότερα υιοθέτησε την κάθετο στερνοτοµή. Σε ό,τι αφορά την Τετραλογία του 
Fallot αντιµετώπισε 82 περιπτώσεις, ηλικίας από ένα έως 21 ετών, µε την 
διενέργεια αναστοµωτικής επέµβασης Blalock-Taussig. Υπήρξαν συνολικά 14 
θάνατοι, δηλαδή θνητότητα 18%. Η εντύπωση του συγγραφέα για το B-T Shunt 
ήταν ότι η µέθοδος που χρησιµοποίησε ήταν παρηγορητική, αλλά στην εποχή 
του έδειξε τη χρησιµότητα της. Σε ό,τι αφορά τη συγγενή στένωση της αορτής, ο 
Β. Καραγεώργης χειρούργησε παιδί ηλικίας 11 ετών µε την «κλειστή» µέθοδο 
διά του διαστολέως Bailey. Το αποτέλεσµα δεν ήταν ικανοποιητικό, διότι την 
στένωση διαδέχθηκε η ανεπάρκεια της αορτής, κάτι που παρατηρήθηκε και από 
άλλους Καρδιοχειρουργούς. Τέλος, οι πέντε ασθενείς µε µεσοκοιλιακή 
επικοινωνία αντιµετωπίστηκαν µε τη χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας. 
Υπήρξαν δυο θάνατοι, ενώ η έκβαση των υπολοίπων ήταν ικανοποιητική. 

   Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, το 1970, να περιορίσει το 
«όριο ηλικίας ενεργού δράσης» των δηµοσίων λειτουργών στα 65 
έτη, είχε ως αποτέλεσµα την αποχώρηση ορισµένων εκ των πρω-
ταγωνιστών που αναφέρθηκαν στην έως τώρα εξιστόρηση των 
γεγονότων, καθώς και την αναβάθµιση άλλων νεότερων σε ηλικία. 
Πιο συγκεκριµένα, ο Καθηγητής Κ. Αλιβιζάτος αποχώρησε από την 
Διευθυντική θέση που κατείχε, ενώ ο Ν. Οικονόµος, Υφηγητής της 
κλινικής του, αναγορεύτηκε σε Τακτικό Καθηγητή και Διευθυντή 
της Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«Ιπποκράτειο». Η τελευταία, µετά τη δηµιουργία ανάλογης κλινικής 
στο Νοσοκοµείο «Λαϊκό» υπό την Διεύθυνση του Γ. Σκαλκέα, 
µετονοµάστηκε σε Α' Προπαιδευτική Πανεπιστηµιακή Χειρουργική 
Κλινική. Παράλληλα, ο Ν. Οικονόµος παραιτήθηκε από τη θέση του 
στην «Πολυκλινική» Αθηνών και επιχείρησε την οργάνωση 
Καρδιοχειρουργικής µονάδας στους κόλπους της κλινικής του. 
Τα όσα ακολούθησαν βέβαια αυτών των κινήσεων, θα αναλυθούν 
µετέπειτα.

   Στα πλαίσια της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, πραγµατο-
ποιήθηκε και η συνταξιοδότηση του Β. Καραγεώργη, µε την 
ταυτόχρονη αποχώρησή του από το Νοσοκοµείο «Γενικό Κρατικό 
Πειραιώς». Στη διάρκεια της ενεργού παρουσίας του, ο Β. Καρα-
γεώργης παρουσίασε στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία µια 
κινηµατογραφική ταινία, που αφορούσε αφαίρεση εχινόκοκκου 
κύστεως µυοκαρδίου, καθώς και µια σειρά από άλλες ενδιαφέ-
ρουσες περιπτώσεις, όπως «Επίδειξις ασθενούς βηµατοδοτη-
θέντος από διετίας δια ενδοκαρδιακού ηλεκτροδίου», υπό τους 
Β. Καραγεώργη και Δ. Ίκκου (Ελληνική Χειρουργική, 1967), «Ανώµαλος 
επικοινωνία αριστεράς στεφανιαίας αρτηρίας προς δεξιάν 
κοιλίαν, χειρουργηθείσα κατά την τεχνικήν του Cooley», υπό 
Β. Καραγεώργη, Δ. Ίκκου, Α. Ηλιάδη, Μ. Ιακωβίδου, Σ. Μηλίγκο, 
Ι. Τασσόπουλο, Κ. Γουρµό, Μ. Μηλίγκο και Θ. Στρογγυλό (Ελληνική 

Χειρουργική, 1968), «Μετατόπισις βελόνης εντός της καρδίας 
κατόπιν ηλώσεως της στερνοκλειδικής αρθρώσεως», υπό Β. 
Καραγεώργη, Α. Κατσιλάµπρο και Δ. Ίκκου (Ελληνική Χειρουργική, 1969).

   Δέκα χρόνια µετά την αποχώρησή του, ο Β. Καραγεώργης 
υλοποίησε και ανακοίνωσε µια σηµαντική αναδροµική µελέτη, η 
οποία αφορούσε στο σύνολο των περιστατικών -επρόκειτο για 
224- συγγενών καρδιοπαθειών που αντιµετώπισε στην 20 ετή 
καριέρα του, από το 1950 έως το 1970. Η µελέτη είχε τίτλο 
«Ανασκόπησις των αποτελεσµάτων των από εικοσιπενταετίας 
υφ' ηµών χειρουργηθησών συγγενών καρδιοπαθειών», υπό Β. 
Καραγεώργη (Ελληνική Χειρουργική, 1980). Ο συγγραφέας ανέφερε στον 
πρόλογο ότι, οι περισσότερες από τις µεθόδους που εφαρµόστη-
καν «...έχουν µόνο ιστορική, πλέον, σηµασία, αλλά για την εποχή 
τους έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα και αποτέλεσαν τη 
µεταβατική περίοδο προς τις σηµερινές εξελίξεις...».  
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Αντιµετώπιση συνδρόµου αορτικού τόξου 
(Γρ. Σκαλκέας 1971)

K. Αναγνωστόπουλος - Γ. Σανούδος

2

Α΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

3 12 4

   Η Α' Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών είναι µία από 
τις πλέον ιστορικές χειρουργικές κλινικές της χώρας µας και µία από 
τις δέκα παλαιότερες χειρουργικές κλινικές των Βαλκανίων. Κατά τη 
διαδροµή της στο χρόνο, έχει τιµηθεί από κορυφαίες προσωπικότητες 
της Ιατρικής Επιστήµης και έχει συνδεθεί µε την εφαρµογή πρωτοπο-
ριακών τεχνικών στη Γενική και Αγγειακή Χειρουργική και τη Χειρουρ-
γική Θώρακος.

   Ιδρύθηκε το 1838 µε πρώτους διευθυντές τους καθηγητές Γεώργιο 
Oλύµπιο και Ερρίκο Στράιµπερ, ο οποίος εισήγαγε στην Ελλάδα την 
αναισθησία µε αιθέρα. Εν συνεχεία ακολούθησε πλειάδα Καθηγητών-
Διευθυντών της µέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, ενώ στις αρχές του 
20ού αιώνα, διευθυντής ήταν ο Καθηγητής Θεόδωρος Ζαΐµης, ο 
οποίος χρηµάτισε Υπουργός Παιδείας και αργότερα, για σύντοµο διά-
στηµα, Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Ακολούθως, το 1921 ανέλαβε τη 
διεύθυνσή της ο Καθηγητής Μαρίνος Γερουλάνος, που είχε γίνει κα-
θηγητής της Χειρουργικής Παθολογίας το 1910. Η κλινική στεγαζόταν 
τότε στο Πολιτικό Νοσοκοµείο, κτήριο που σήµερα στεγάζει το Πνευ-
µατικό Κέντρο του Δήµου Αθηναίων.

   Το 1934 το νεότευκτο, διώροφο τότε, Λαϊκό Νοσοκοµείο υποδέχ-
θηκε την Α' Χειρουργική Κλινική µε διευθυντή τον Μ. Γερουλάνο και 
επιµελητές τους Πέτρο Κόκκαλη (πρώτες θωρακοχειρουργικές επεµ-
βάσεις), Χάρη Τούλ και Ζαννή Καΐρη, θεµελιωτή της ελληνικής ουρο-
λογίας.  Από το 1940 µέχρι το 1955 τη διεύθυνση της Κλινικής ανέ-
λαβε ο Γεώργιος Καραγιαννόπουλος (µε µεγάλη εµπειρία θωρακο-
χειρουργικής) , που είχε συνεργάτη τον µετέπειτα καθηγητή και ακα-
δηµαϊκό Κωνσταντίνο Τούντα. 

Από το 1956 την διεύθυνση ανέλαβε ο καθηγητής Νικόλαος Χρηστέ-
ας, ο οποίος µαθήτευσε στη φηµισµένη σχολή του διάσηµου καθηγητή 
Rene Leriche στο Στρασβούργο. Την εποχή εκείνη συνεργάτες του 
ήσαν οι µετέπειτα Καθηγητές Παναγιώτης Μπάλας, ο ακαδηµαϊκός 
Γρηγόριος Σκαλκέας, ο Μιχαήλ Σέχας και ο Σταύρος Πλέσσας, οι 
οποίοι έδωσαν ιδιαίτερη ώθηση στην Αγγειακή Χειρουργική. Τον Ν. 
Χρηστέα διαδέχθηκε το 1971 ο Καθηγητής Παναγιώτης Χρυσοσπά-
θης, ο οποίος πραγµατοποίησε πρωτοποριακές για την εποχή του 
επεµβάσεις στο γαστρεντερικό σύστηµα, µε εξαιρετικούς συνεργάτες 
µεταξύ των οποίων τον µετέπειτα Καθηγητή Βασίλειο Γολεµάτη.

Το 1982 ανέλαβε διευθυντής της Κλινικής ο Καθηγητής Παναγιώτης 
Μπάλας ο οποίος θεωρείται εκ των θεµελιωτών της σύγχρονης Ελ-
ληνικής Αγγειακής Χειρουργικής. Μετά την αποχώρησή του το 1994, 
ανέλαβε διευθυντής της Κλινικής ο Ηλίας Μπαστούνης, Αναπληρω-
τής Kαθηγητής τότε και Kαθηγητής από το 1997.

Από επίσηµη επίσκεψη
στον Εθνάρχη Μακάριο 
στη διάρκεια 
Ελληνο-Κυπριακού 
συνεδρίου το 1965.
Π. Μπάλλας (1)
Γρ. Σκαλκέας (2), 
Ν. Χρηστέας (3),
Π. Κηλαηδόνης (4). 
(Αρχείο Π. Μπάλλα)
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Η Α΄ Πανεπιστηµιακή Χειρουργική Κλινική του «Λαϊκού» Νοσοκοµείου. Διακρίνονται οι Γρ. Σκαλκέας (1), ο Δ/ντής της Κλινικής Ν. Χρηστέας (2), 
ο Παν. Μπάλας (3), ο Σ. Πλέσσας (4) και ο Βασ. Παπαδήµας (5) (αρχείο Τζένης Δρόσου)
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Από επίσηµο δείπνο 
στην Πλάκα το 1965, 
προς τιµήν Ρωσικής 
Ιατρικής αντιπροσωπείας.
Διακρίνονται µεταξύ 
άλλων οι Γρ. Σκαλκέας (1) 
και Σ. Πλέσσας (2)

1

   Κλείνοντας την αναφορά στην «περίοδο της σταθεροποίησης», 
άξια µνείας είναι και η εµφάνιση στην Ελληνική βιβλιογραφία, δύο 
εκ των πρωταγωνιστών επόµενων περιόδων. Ένας εξ αυτών, ο 
Καθηγητής Κ. Αναγνωστόπουλος, δηµοσίευσε, το 1967, στην 
Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, την εργασία «Ιδιοπαθής υπερ-
τροφική υποαορτική στένωσις: Διακοιλιακή εκτοµή του κώνου 
της αορτής υπό εξωσωµατικήν κυκλοφορίαν», υπό τους Ε. Ανα-
γνωστόπουλου και Mic. Hume (Ελληνική Χειρουργική, 1967).  Ο έτερος, 
ο Γ. Σανούδος, µετέπειτα Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.», παρουσίασε στο συνέδριο του 1972, 
υλικό της κλινικής του Spencer, που περιελάµβανε 300 αορτο-
στεφανιαίες παρακάµψεις. Επρόκειτο για την πρώτη επίσηµη 
αναφορά στην εγχείρηση ByPass που πραγµατοποιήθηκε σε 
ελληνικό συνέδριο Αποτελέσµατα της χειρουργικής θεραπείας . «
της στεφανιαίας νόσου επί 340 ασθενών» υπό τους Γ. Σανούδο  
και F. Spencer (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 1972). Επίσης, 
στην Καρδιολογική Εταιρεία, η οµιλία του στις 9.1.1972 είχε ως 
θέµα «Αντικατάστασις της αορτικής βαλβίδος δια προθέσεων 
Star Edwards µετά µεταλλικής σφαίρας επί 108 ασθενών» υπό  
τους Γ. Σανούδο και F. Spencer. Σε ότι αφορά πρωταγωνιστές 
προηγούµενων περιόδων, ο Κ. Μίχας, από την θέση του Διευ-
θυντή της Α' Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγε-
λισµός», προέβη σε δύο καρδιοαγγειοχειρουργικές ανακοινώσεις. 
Η πρώτη, το 1968, µε τίτλο «Τραυµατική συµπιεστική περικαρ-
δίτις», υπό τους Ν. Σαλεσιώτη και Π. Μίχα (Ελληνική Χειρουργική, 

Συνεδρία 19/3/1968) και η δεύτερη, στο συνέδριο του 1972,  µε τίτλο 
«Η µηροϊγνυακή παράκαµψις προς αντιµετώπισιν περιφερικών 
αγγειοπαθειών – Άµεσα και απώτερα αποτελέσµατα», υπό τους 
Μ. Ταµβακόπουλου και Π. Μίχα (VIII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 

1972). 

   Μια ακόµη σηµαντική δηµοσίευση του Καθηγητή Γ. Σκαλκέα 
ήταν εκείνη που αφορούσε στην χειρουργική της αορτής, µε τίτλο 
«Η χειρουργική αντιµετώπισις του συνδρόµου του αορτικού 
τόξου», υπό τους Γρ. Σκαλκέα, Π. Μπάλα, Σ. Πλέσσα, Μ. Σέχα, Σ. 
Αγορογιάννη (Ελληνική Χειρουργική, 1971). Η δηµοσίευση αναφέρονταν σε 
τρεις ασθενείς ηλικίας 56, 78 και 65 ετών µε βαρύτατες αρτηριοσκληρωτικές 
αλλοιώσεις στην έκφυση των κεφαλικών αγγείων, η αντιµετώπιση των οποίων 
πραγµατοποιήθηκε στις 10/4/1967, στις 11/1/1969 και στις 12/6/1970, 
αντίστοιχα. Ο Καθηγητής Γ. Σκαλκέας, µετά από µερικό αποκλεισµό της 
ανιούσας αορτής, εµφύτευσε τεχνητό διχαλωτό πλαστικό µόσχευµα από Dacron, 
προς την ανιούσα αορτή µε συνεχή ραφή Mersilen και στη συνέχεια, αφού 
παρασκευάστηκαν αµφότεροι οι καρωτιδικοί διχασµοί έγινε θροµβοενδαρηρε-
κτοµή στις κοινές καρωτίδες και τελικοπλάγια αναστόµωση των άκρων του 
διχαλωτού µοσχεύµατος προς αυτές. Τα αποτελέσµατα ήταν άριστα σε όλες τις 
περιπτώσεις. Η εν λόγω ανακοίνωση δεν αποτελεί βέβαια την πρώτη 
του Καθηγητή Γ. Σκαλκέα, καθώς το 1963, ο ίδιος είχε δηµο-
σιεύσει στο περιοδικό «Ιατρικά Χρονικά», εργασία µε τίτλο «Σύν-
δροµο αορτικού τόξου», υπό τους Π. Κηλαηδόνη, Γρ. Σκαλκέα, Π. 
Μπάλα και Σ. Κατσαρό (Ιατρικά Χρονικά, 214: 334, 1963). 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αντιµετώπιση συνδρόµου αορτικού τόξου 
(Γρ. Σκαλκέας 1971)

K. Αναγνωστόπουλος - Γ. Σανούδος

2

Α΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

3 12 4

   Η Α' Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών είναι µία από 
τις πλέον ιστορικές χειρουργικές κλινικές της χώρας µας και µία από 
τις δέκα παλαιότερες χειρουργικές κλινικές των Βαλκανίων. Κατά τη 
διαδροµή της στο χρόνο, έχει τιµηθεί από κορυφαίες προσωπικότητες 
της Ιατρικής Επιστήµης και έχει συνδεθεί µε την εφαρµογή πρωτοπο-
ριακών τεχνικών στη Γενική και Αγγειακή Χειρουργική και τη Χειρουρ-
γική Θώρακος.

   Ιδρύθηκε το 1838 µε πρώτους διευθυντές τους καθηγητές Γεώργιο 
Oλύµπιο και Ερρίκο Στράιµπερ, ο οποίος εισήγαγε στην Ελλάδα την 
αναισθησία µε αιθέρα. Εν συνεχεία ακολούθησε πλειάδα Καθηγητών-
Διευθυντών της µέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, ενώ στις αρχές του 
20ού αιώνα, διευθυντής ήταν ο Καθηγητής Θεόδωρος Ζαΐµης, ο 
οποίος χρηµάτισε Υπουργός Παιδείας και αργότερα, για σύντοµο διά-
στηµα, Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Ακολούθως, το 1921 ανέλαβε τη 
διεύθυνσή της ο Καθηγητής Μαρίνος Γερουλάνος, που είχε γίνει κα-
θηγητής της Χειρουργικής Παθολογίας το 1910. Η κλινική στεγαζόταν 
τότε στο Πολιτικό Νοσοκοµείο, κτήριο που σήµερα στεγάζει το Πνευ-
µατικό Κέντρο του Δήµου Αθηναίων.

   Το 1934 το νεότευκτο, διώροφο τότε, Λαϊκό Νοσοκοµείο υποδέχ-
θηκε την Α' Χειρουργική Κλινική µε διευθυντή τον Μ. Γερουλάνο και 
επιµελητές τους Πέτρο Κόκκαλη (πρώτες θωρακοχειρουργικές επεµ-
βάσεις), Χάρη Τούλ και Ζαννή Καΐρη, θεµελιωτή της ελληνικής ουρο-
λογίας.  Από το 1940 µέχρι το 1955 τη διεύθυνση της Κλινικής ανέ-
λαβε ο Γεώργιος Καραγιαννόπουλος (µε µεγάλη εµπειρία θωρακο-
χειρουργικής) , που είχε συνεργάτη τον µετέπειτα καθηγητή και ακα-
δηµαϊκό Κωνσταντίνο Τούντα. 

Από το 1956 την διεύθυνση ανέλαβε ο καθηγητής Νικόλαος Χρηστέ-
ας, ο οποίος µαθήτευσε στη φηµισµένη σχολή του διάσηµου καθηγητή 
Rene Leriche στο Στρασβούργο. Την εποχή εκείνη συνεργάτες του 
ήσαν οι µετέπειτα Καθηγητές Παναγιώτης Μπάλας, ο ακαδηµαϊκός 
Γρηγόριος Σκαλκέας, ο Μιχαήλ Σέχας και ο Σταύρος Πλέσσας, οι 
οποίοι έδωσαν ιδιαίτερη ώθηση στην Αγγειακή Χειρουργική. Τον Ν. 
Χρηστέα διαδέχθηκε το 1971 ο Καθηγητής Παναγιώτης Χρυσοσπά-
θης, ο οποίος πραγµατοποίησε πρωτοποριακές για την εποχή του 
επεµβάσεις στο γαστρεντερικό σύστηµα, µε εξαιρετικούς συνεργάτες 
µεταξύ των οποίων τον µετέπειτα Καθηγητή Βασίλειο Γολεµάτη.

Το 1982 ανέλαβε διευθυντής της Κλινικής ο Καθηγητής Παναγιώτης 
Μπάλας ο οποίος θεωρείται εκ των θεµελιωτών της σύγχρονης Ελ-
ληνικής Αγγειακής Χειρουργικής. Μετά την αποχώρησή του το 1994, 
ανέλαβε διευθυντής της Κλινικής ο Ηλίας Μπαστούνης, Αναπληρω-
τής Kαθηγητής τότε και Kαθηγητής από το 1997.

Από επίσηµη επίσκεψη
στον Εθνάρχη Μακάριο 
στη διάρκεια 
Ελληνο-Κυπριακού 
συνεδρίου το 1965.
Π. Μπάλλας (1)
Γρ. Σκαλκέας (2), 
Ν. Χρηστέας (3),
Π. Κηλαηδόνης (4). 
(Αρχείο Π. Μπάλλα)

3 4

Η Α΄ Πανεπιστηµιακή Χειρουργική Κλινική του «Λαϊκού» Νοσοκοµείου. Διακρίνονται οι Γρ. Σκαλκέας (1), ο Δ/ντής της Κλινικής Ν. Χρηστέας (2), 
ο Παν. Μπάλας (3), ο Σ. Πλέσσας (4) και ο Βασ. Παπαδήµας (5) (αρχείο Τζένης Δρόσου)

5

Από επίσηµο δείπνο 
στην Πλάκα το 1965, 
προς τιµήν Ρωσικής 
Ιατρικής αντιπροσωπείας.
Διακρίνονται µεταξύ 
άλλων οι Γρ. Σκαλκέας (1) 
και Σ. Πλέσσας (2)

1

   Κλείνοντας την αναφορά στην «περίοδο της σταθεροποίησης», 
άξια µνείας είναι και η εµφάνιση στην Ελληνική βιβλιογραφία, δύο 
εκ των πρωταγωνιστών επόµενων περιόδων. Ένας εξ αυτών, ο 
Καθηγητής Κ. Αναγνωστόπουλος, δηµοσίευσε, το 1967, στην 
Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, την εργασία «Ιδιοπαθής υπερ-
τροφική υποαορτική στένωσις: Διακοιλιακή εκτοµή του κώνου 
της αορτής υπό εξωσωµατικήν κυκλοφορίαν», υπό τους Ε. Ανα-
γνωστόπουλου και Mic. Hume (Ελληνική Χειρουργική, 1967).  Ο έτερος, 
ο Γ. Σανούδος, µετέπειτα Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.», παρουσίασε στο συνέδριο του 1972, 
υλικό της κλινικής του Spencer, που περιελάµβανε 300 αορτο-
στεφανιαίες παρακάµψεις. Επρόκειτο για την πρώτη επίσηµη 
αναφορά στην εγχείρηση ByPass που πραγµατοποιήθηκε σε 
ελληνικό συνέδριο Αποτελέσµατα της χειρουργικής θεραπείας . «
της στεφανιαίας νόσου επί 340 ασθενών» υπό τους Γ. Σανούδο  
και F. Spencer (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 1972). Επίσης, 
στην Καρδιολογική Εταιρεία, η οµιλία του στις 9.1.1972 είχε ως 
θέµα «Αντικατάστασις της αορτικής βαλβίδος δια προθέσεων 
Star Edwards µετά µεταλλικής σφαίρας επί 108 ασθενών» υπό  
τους Γ. Σανούδο και F. Spencer. Σε ότι αφορά πρωταγωνιστές 
προηγούµενων περιόδων, ο Κ. Μίχας, από την θέση του Διευ-
θυντή της Α' Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγε-
λισµός», προέβη σε δύο καρδιοαγγειοχειρουργικές ανακοινώσεις. 
Η πρώτη, το 1968, µε τίτλο «Τραυµατική συµπιεστική περικαρ-
δίτις», υπό τους Ν. Σαλεσιώτη και Π. Μίχα (Ελληνική Χειρουργική, 

Συνεδρία 19/3/1968) και η δεύτερη, στο συνέδριο του 1972,  µε τίτλο 
«Η µηροϊγνυακή παράκαµψις προς αντιµετώπισιν περιφερικών 
αγγειοπαθειών – Άµεσα και απώτερα αποτελέσµατα», υπό τους 
Μ. Ταµβακόπουλου και Π. Μίχα (VIII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 

1972). 

   Μια ακόµη σηµαντική δηµοσίευση του Καθηγητή Γ. Σκαλκέα 
ήταν εκείνη που αφορούσε στην χειρουργική της αορτής, µε τίτλο 
«Η χειρουργική αντιµετώπισις του συνδρόµου του αορτικού 
τόξου», υπό τους Γρ. Σκαλκέα, Π. Μπάλα, Σ. Πλέσσα, Μ. Σέχα, Σ. 
Αγορογιάννη (Ελληνική Χειρουργική, 1971). Η δηµοσίευση αναφέρονταν σε 
τρεις ασθενείς ηλικίας 56, 78 και 65 ετών µε βαρύτατες αρτηριοσκληρωτικές 
αλλοιώσεις στην έκφυση των κεφαλικών αγγείων, η αντιµετώπιση των οποίων 
πραγµατοποιήθηκε στις 10/4/1967, στις 11/1/1969 και στις 12/6/1970, 
αντίστοιχα. Ο Καθηγητής Γ. Σκαλκέας, µετά από µερικό αποκλεισµό της 
ανιούσας αορτής, εµφύτευσε τεχνητό διχαλωτό πλαστικό µόσχευµα από Dacron, 
προς την ανιούσα αορτή µε συνεχή ραφή Mersilen και στη συνέχεια, αφού 
παρασκευάστηκαν αµφότεροι οι καρωτιδικοί διχασµοί έγινε θροµβοενδαρηρε-
κτοµή στις κοινές καρωτίδες και τελικοπλάγια αναστόµωση των άκρων του 
διχαλωτού µοσχεύµατος προς αυτές. Τα αποτελέσµατα ήταν άριστα σε όλες τις 
περιπτώσεις. Η εν λόγω ανακοίνωση δεν αποτελεί βέβαια την πρώτη 
του Καθηγητή Γ. Σκαλκέα, καθώς το 1963, ο ίδιος είχε δηµο-
σιεύσει στο περιοδικό «Ιατρικά Χρονικά», εργασία µε τίτλο «Σύν-
δροµο αορτικού τόξου», υπό τους Π. Κηλαηδόνη, Γρ. Σκαλκέα, Π. 
Μπάλα και Σ. Κατσαρό (Ιατρικά Χρονικά, 214: 334, 1963). 
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ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Ο εγγυητής της επιτυχίας 

Γεώργιος 

Ανδριτσάκης

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

1951, Πανευρωπαϊκό Φοιτητικό Συνέδριο, Ολλανδία. 
Στην Ολλανδική πρωτεύουσα, πολλά νέα παιδιά, αγόρια και 
κορίτσια, µε διαφορετική ψυχοσύνθεση, όνειρα και επιδιώξεις το 
καθένα, περνούν µέρες ξεγνοιασιάς και ανεµελιάς. Φαινοµενικά, 
όµως. Στο βάθος της ψυχής τους, παλεύουν µε την αγωνία να 
βρουν το δρόµο τους, µάχονται να συντονίσουν τη ζωή µε τα 
ιδανικά τους, να κατασταλάξουν πνευµατικά και να πάρουν 
σοβαρές αποφάσεις που θα έχουν συνέπειες στην εξέλιξη και το 
µέλλον τους. Ένας από αυτούς είναι και ο Γεώργιος Ανδριτσάκης. 
Στα 23 του χρόνια, βρίσκεται ένα µόλις χρόνο πριν αποφοιτήσει 
από την Ιατρική Σχολή. «Την εποχή εκείνη όλοι γίνονταν δικηγόροι 
ή γιατροί. Ο αδερφός µου, µεγαλύτερος από µένα, είχε ήδη επιλέξει 
να γίνει δικηγόρος. Επειδή δεν ήθελα να τον συναγωνίζοµαι, 
επέλεξα να σπουδάσω Ιατρική. Τι θα έφερνε αυτή η απόφαση, ποτέ 
δεν ήξερα». Η γνωριµία του µε έναν Αµερικανό φοιτητή που 
παρευρίσκεται στο Συνέδριο δίνει την απάντηση στην αγωνία του 
φέρελπι νέου. «Εκείνος µου έβαλε την ιδέα να φύγω στην Αµερική. 
Ήταν και εκείνος φοιτητής σε µια Ιατρική Σχολή στο Σικάγο και για 
να βγάλει τα προς το ζην –στέγη και φαγητό δηλαδή-, πήγαινε σε 
ένα µικρό νοσοκοµείο της πόλης και έγραφε ιστορικά ασθενών. 
Εξυπηρέτησε, λοιπόν, µε τον ίδιο τρόπο εµένα και τους φίλους µου, 
αλλά και το νοσοκοµείο που χρειάζονταν «χέρια». Εκεί έκανα ένα 
χρόνο internship. Μετά, ακολούθησε και δεύτερο internship και 
τρίτο, µέχρι που ολοκλήρωσα σε 6 χρόνια την ειδικότητα της 
Χειρουργικής». Αλλά και η επιλογή της ειδικότητας έρχεται για τον 
Γ. Ανδριτσάκη ως απάντηση της ίδιας της ζωής. «Από µικρός 
ήµουν βαρήκοος και ήξερα πως µε το στηθοσκόπιο δεν θα τα 
έβγαζα πέρα. Συνεπώς, Παθολογία δεν µπορούσα να κάνω, ούτε 
Καρδιολογία επίσης. Πίστευα πως είχα τα προσόντα για να γίνω 
Χειρουργός. Είµαι παρατηρητικός, έχω στάµινα και ικανότητα, το 
χέρι µου έπιανε. Που ξέρει, όµως, κανείς όταν ξεκινάει ότι είναι 
ικανός; Κάπως έτσι πάντως αποφάσισα να γίνω Νευροχειρουργός». 
Τα interviews που ακολουθούν, στα Νοσοκοµεία «Mass General» 
και «John Hopkins» για µια θέση στη Νευροχειρουργική 
ειδικότητα δεν κρύβουν µια θετική απάντηση για εκείνον. Μοιραία 
στρέφεται προς την Καρδιοχειρουργική…  

1958, Νοσοκοµείο «Hahnemann», Σικάγο, ΗΠΑ.  
Έχοντας µείνει πλήρως ικανοποιηµένος από την απόδοση του 
Έλληνα ειδικευόµενου Δηµήτριου Λαζαρίδη, ο διάσηµος 
Καρδιοχειρουργός Bailey, αφήνοντας πίσω του τις πρώιµες 
«προκαταλήψεις» του, αναλαµβάνει να ειδικεύσει και έναν 
δεύτερο: τον Γεώργιο Ανδριτσάκη, ο οποίος έχει ήδη στην κατοχή 
του τα American Boards of Surgery.  «Δεν γνώριζα ότι στον Bailey 
υπήρξε πριν από µένα ο κ. Λαζαρίδης. Η αίτησή µου στο εν λόγω 
νοσοκοµείο έγινε από παρότρυνση ενός φίλου που έκανε εκεί 
ειδικότητα. Δεν µε σύστησε κανείς. Ακολούθησα την τυπική 
αµερικάνικη διαδικασία και έγινα δεκτός. 

Τελικά, η µοίρα µε συνέδεσε χωρίς να το γνωρίζω, µε τον άνθρωπο 
που αργότερα θα συνεργαζόµουν στο «Ιπποκράτειο» για αρκετά 
χρόνια».  Ο Γ. Ανδριτσάκης µένει µε τον Bailey για έναν ολόκληρο 
χρόνο, µέχρι την αποχώρηση του τελευταίου από τη Διεύθυνση 
της κλινικής. Τα ηνία αναλαµβάνει µετέπειτα ο Henry Nichols, ο 
οποίος φέρεται να εκτιµά ιδιαίτερα τις χειρουργικές ικανότητες 
του Έλληνα ειδικευόµενου, που περνάει ολόκληρα µερόνυχτα στα 
χειρουργεία και δίπλα σε καρδιοπαθείς ασθενείς. Όµως η καρδιά 
του Γ. Ανδριτσάκη δεν σταµάτησε ποτέ να χτυπά για την ηµέρα της 
επιστροφής στην Ελλάδα…      

1966-1972Τρίτη Περίοδος, της «σταθεροποίησης» 1966-1972

«Είµαι πλασµένος από πηλό και ονείρατα… 
Μάχοµαι πώς να γνέψω στους συντρόφους... 
Να τους δώσω το χέρι µου, να προφτάσω να 
συλλαβίσω και να τους ρίξω έναν ακέραιο λόγο… 
Να τους πω τι φαντάζουµαι πως είναι τούτη η πορεία 
και κατά που ψυχανεµίζουµαι πως πάµε... 
Και πως ανάγκη είναι να ρυθµίσουµε όλοι µαζί το 
περπάτηµα και την καρδιά µας…». Αν υπάρχουν αράδες 
που θα µπορούσαν να αποδώσουν την προσωπικότητα 
του Γεωργίου Ανδριτσάκη, αυτές γράφτηκαν ήδη από 
το Νίκο Καζαντζάκη. Ο άνθρωπος που πρόσφερε πάντα 
απλόχερα τη γνώση του και τις ικανότητές του, ήταν 
και παραµένει ένας σεµνός ιδεολόγος, καθόλου 
ονειροπαρµένος, πάντα προσγειωµένος, αφιερωµένα 
δοτικός. Με βασικά του εφόδια για τη ζωή, την 
εργατικότητα, το ζήλο, την σεµνότητα, το θάρρος και 
την επιµονή στο έργο του, ο Γ. Ανδριτσάκης αποτελεί 
µια από τις λαµπρότερες παρουσίες που εγγυήθηκαν 
την επιτυχή εξέλιξη της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής.      

Τρίτη Περίοδος, της «σταθεροποίησης» 1966-1972

Κατάλογος εγχειρήσεων που διενεργήθηκαν επιτυχώς 
από τον Γ. Ανδριτσάκη για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Κατατέθηκε από τον ίδιο στην συγγραφική οµάδα 
του λευκώµατος
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Στα 23 του χρόνια, βρίσκεται ένα µόλις χρόνο πριν αποφοιτήσει 
από την Ιατρική Σχολή. «Την εποχή εκείνη όλοι γίνονταν δικηγόροι 
ή γιατροί. Ο αδερφός µου, µεγαλύτερος από µένα, είχε ήδη επιλέξει 
να γίνει δικηγόρος. Επειδή δεν ήθελα να τον συναγωνίζοµαι, 
επέλεξα να σπουδάσω Ιατρική. Τι θα έφερνε αυτή η απόφαση, ποτέ 
δεν ήξερα». Η γνωριµία του µε έναν Αµερικανό φοιτητή που 
παρευρίσκεται στο Συνέδριο δίνει την απάντηση στην αγωνία του 
φέρελπι νέου. «Εκείνος µου έβαλε την ιδέα να φύγω στην Αµερική. 
Ήταν και εκείνος φοιτητής σε µια Ιατρική Σχολή στο Σικάγο και για 
να βγάλει τα προς το ζην –στέγη και φαγητό δηλαδή-, πήγαινε σε 
ένα µικρό νοσοκοµείο της πόλης και έγραφε ιστορικά ασθενών. 
Εξυπηρέτησε, λοιπόν, µε τον ίδιο τρόπο εµένα και τους φίλους µου, 
αλλά και το νοσοκοµείο που χρειάζονταν «χέρια». Εκεί έκανα ένα 
χρόνο internship. Μετά, ακολούθησε και δεύτερο internship και 
τρίτο, µέχρι που ολοκλήρωσα σε 6 χρόνια την ειδικότητα της 
Χειρουργικής». Αλλά και η επιλογή της ειδικότητας έρχεται για τον 
Γ. Ανδριτσάκη ως απάντηση της ίδιας της ζωής. «Από µικρός 
ήµουν βαρήκοος και ήξερα πως µε το στηθοσκόπιο δεν θα τα 
έβγαζα πέρα. Συνεπώς, Παθολογία δεν µπορούσα να κάνω, ούτε 
Καρδιολογία επίσης. Πίστευα πως είχα τα προσόντα για να γίνω 
Χειρουργός. Είµαι παρατηρητικός, έχω στάµινα και ικανότητα, το 
χέρι µου έπιανε. Που ξέρει, όµως, κανείς όταν ξεκινάει ότι είναι 
ικανός; Κάπως έτσι πάντως αποφάσισα να γίνω Νευροχειρουργός». 
Τα interviews που ακολουθούν, στα Νοσοκοµεία «Mass General» 
και «John Hopkins» για µια θέση στη Νευροχειρουργική 
ειδικότητα δεν κρύβουν µια θετική απάντηση για εκείνον. Μοιραία 
στρέφεται προς την Καρδιοχειρουργική…  

1958, Νοσοκοµείο «Hahnemann», Σικάγο, ΗΠΑ.  
Έχοντας µείνει πλήρως ικανοποιηµένος από την απόδοση του 
Έλληνα ειδικευόµενου Δηµήτριου Λαζαρίδη, ο διάσηµος 
Καρδιοχειρουργός Bailey, αφήνοντας πίσω του τις πρώιµες 
«προκαταλήψεις» του, αναλαµβάνει να ειδικεύσει και έναν 
δεύτερο: τον Γεώργιο Ανδριτσάκη, ο οποίος έχει ήδη στην κατοχή 
του τα American Boards of Surgery.  «Δεν γνώριζα ότι στον Bailey 
υπήρξε πριν από µένα ο κ. Λαζαρίδης. Η αίτησή µου στο εν λόγω 
νοσοκοµείο έγινε από παρότρυνση ενός φίλου που έκανε εκεί 
ειδικότητα. Δεν µε σύστησε κανείς. Ακολούθησα την τυπική 
αµερικάνικη διαδικασία και έγινα δεκτός. 

Τελικά, η µοίρα µε συνέδεσε χωρίς να το γνωρίζω, µε τον άνθρωπο 
που αργότερα θα συνεργαζόµουν στο «Ιπποκράτειο» για αρκετά 
χρόνια».  Ο Γ. Ανδριτσάκης µένει µε τον Bailey για έναν ολόκληρο 
χρόνο, µέχρι την αποχώρηση του τελευταίου από τη Διεύθυνση 
της κλινικής. Τα ηνία αναλαµβάνει µετέπειτα ο Henry Nichols, ο 
οποίος φέρεται να εκτιµά ιδιαίτερα τις χειρουργικές ικανότητες 
του Έλληνα ειδικευόµενου, που περνάει ολόκληρα µερόνυχτα στα 
χειρουργεία και δίπλα σε καρδιοπαθείς ασθενείς. Όµως η καρδιά 
του Γ. Ανδριτσάκη δεν σταµάτησε ποτέ να χτυπά για την ηµέρα της 
επιστροφής στην Ελλάδα…      

1966-1972Τρίτη Περίοδος, της «σταθεροποίησης» 1966-1972

«Είµαι πλασµένος από πηλό και ονείρατα… 
Μάχοµαι πώς να γνέψω στους συντρόφους... 
Να τους δώσω το χέρι µου, να προφτάσω να 
συλλαβίσω και να τους ρίξω έναν ακέραιο λόγο… 
Να τους πω τι φαντάζουµαι πως είναι τούτη η πορεία 
και κατά που ψυχανεµίζουµαι πως πάµε... 
Και πως ανάγκη είναι να ρυθµίσουµε όλοι µαζί το 
περπάτηµα και την καρδιά µας…». Αν υπάρχουν αράδες 
που θα µπορούσαν να αποδώσουν την προσωπικότητα 
του Γεωργίου Ανδριτσάκη, αυτές γράφτηκαν ήδη από 
το Νίκο Καζαντζάκη. Ο άνθρωπος που πρόσφερε πάντα 
απλόχερα τη γνώση του και τις ικανότητές του, ήταν 
και παραµένει ένας σεµνός ιδεολόγος, καθόλου 
ονειροπαρµένος, πάντα προσγειωµένος, αφιερωµένα 
δοτικός. Με βασικά του εφόδια για τη ζωή, την 
εργατικότητα, το ζήλο, την σεµνότητα, το θάρρος και 
την επιµονή στο έργο του, ο Γ. Ανδριτσάκης αποτελεί 
µια από τις λαµπρότερες παρουσίες που εγγυήθηκαν 
την επιτυχή εξέλιξη της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής.      

Τρίτη Περίοδος, της «σταθεροποίησης» 1966-1972

Κατάλογος εγχειρήσεων που διενεργήθηκαν επιτυχώς 
από τον Γ. Ανδριτσάκη για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Κατατέθηκε από τον ίδιο στην συγγραφική οµάδα 
του λευκώµατος
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Φεβρουάριος 1961, «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, Αθήνα. 
Φορτώνοντας τις φιλοδοξίες και τα Certified Boards σε µια 
καµπίνα ενός αµερικάνικου πλοίου µε προορισµό το Ισραήλ, ο Γ. 
Ανδριτσάκης επιστρέφει στην Αθήνα. Όλως τυχαίως, ο καπετάνιος 
του πλοίου αυτού, είχε χειρουργηθεί από τον διάσηµο Αµερικανό 
Καρδιοχειρουργό, C.W. Lillehei, για αορτική βαλβίδα… 
Στην Αθήνα, το «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο φιλοξενεί υπό την 
σκέπη της Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής την 
Καρδιοχειρουργική, η οποία λειτουργεί υπό την Επιστηµονική 
Διεύθυνση του Δ. Λαζαρίδη, ενώ η οικοδόµηση της νέας πτέρυγας 
που θα στέγαζε πια την αυτόνοµη νέα κλινική προχωρούσε 
γρήγορα. Η µοίρα φέρνει κοντά τους δυο άνδρες που στάθηκαν 
δίπλα στον ίδιο δάσκαλο… «Υπήρχε τότε µια θέση Επιµελητή στην 
καρδιοχειρουργική οµάδα του κ. Λαζαρίδη, την οποία και 
διεκδίκησα. Βλέπετε, είχα όλα τα απαραίτητα προσόντα: έφερα τον 
τίτλο του Καρδιοχειρουργού, ενώ ήµουνα ο πρώτος Board Certified 
Χειρουργός που είχε έρθει από την Αµερική». Τα προσόντα του 
νεαρού γιατρού είναι αδιαµφισβήτητα πολλά. Δεν λείπουν βέβαια 
τα εµπόδια… «Ο Αλιβιζάτος που διοικούσε την Κλινική, ήθελε να 
πάρει τη θέση κάποιος από τους βοηθούς του και όχι ένας νεαρός 
που ήρθε από την Αµερική». Ο Γ. Ανδριτσάκης όµως έχει την 
υποστήριξη του Δ. Λαζαρίδη. «Ο λόγος ήταν απλός: ήµουνα ο 
µόνος την εποχή εκείνη στην Αθήνα µε ειδίκευση στη Χειρουργική 
Καρδιάς. Ενώ λοιπόν η συνάντησή µου µε τον Αλιβιζάτο απέβη 
άκαρπη, ο Δ. Λαζαρίδης και ο Μιχαηλίδης -ο οποίος ήταν επί σειρά 
ετών ο προσωπικός γιατρός του πατέρα µου- µε συµβούλευσαν να 
µην αποσύρω τα χαρτιά του, γιατί όσο υπήρχε η αίτηση µε τα δικά 
µου προσόντα, κανείς δεν θα µπορούσε να πάρει τη θέση». 

1961, Καρδιοχειρουργική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, 
Αθήνα. 
Η επιµονή του Κ. Αλιβιζάτου να απορρίπτει την αίτηση του Γ. 
Ανδριτσάκη κάµπτεται. Όχι επειδή πείθεται για τα προσόντα του, 
αλλά επειδή ο τελευταίος αποφασίζει να κάνει χρήση µιας 
«ισχυρής» γνωριµίας του. Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, ο Γ. 
Ανδριτσάκης ορίζεται Επιµελητής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
του «Ιπποκρατείου». Και η δουλειά αρχίζει… «Πραγµατοποιούσαµε 
µε τον κ. Λαζαρίδη, ως επί το πλείστον κλειστές επεµβάσεις 
καρδιάς, καθώς και περιορισµένο αριθµό ανοιχτών µε τη χρήση της 
εξωσωµατικής, πάντοτε φιλοξενούµενοι της Προπαιδευτικής 
Κλινικής. Ήταν δύσκολα χρόνια. Τότε κανείς δεν ερχόταν στο 
Καρδιοχειρουργικό. Ούτε Καρδιολόγοι, ούτε Αναισθησιολόγοι. 
Ξεκινούσαµε το πρωί µια εγχείρηση µεσοκολπικής και τελειώναµε 
µετά από 12 ώρες. Ερχόταν κι ένας βιοχηµικός που είχε καταφέρει 
να µας φέρνει ένα µηχάνηµα από την κλινική της κας  Ίκου, το οποίο 
µας δάνειζε για την ώρα της επέµβασης, καθώς και µια κοπέλα που 
µετρούσε τις πιέσεις και έβγαζε τον αέρα από την αρτηριακή 
γραµµή».  Παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν, την έλλειψη βασικών 
υποδοµών και προσωπικού, η δουλειά που γινόταν τα χρόνια 
εκείνα ήταν υποδειγµατική. «Δεν είχαµε Μονάδες Εντατικής, 
ελλείψει αδελφών πληρώναµε αποκλειστικές, ενώ οι ασθενείς δεν 
µας εµπιστεύονταν εύκολα και πήγαιναν στο εξωτερικό. Κι όµως, 
έγινε τροµερή δουλειά. Όταν βγήκε το πρώτο µηχάνηµα Bubbler, ο 
κ. Λαζαρίδης πήγε να το µάθει. Μάλιστα, στην αρχή δούλευε ο ίδιος 
το µηχάνηµα, ελλείψει τεχνικού και εγώ χειρουργούσα. Ήταν κάτι 
εύκολες περιπτώσεις και όλα πήγαν καλά. Έπειτα, ο κ. Λαζαρίδης 
έµαθε το µηχάνηµα της εξωσωµατικής στην κα Κασαπλή. Οι κλειστές 
επεµβάσεις είχαν πολύ µικρό ποσοστό θνησιµότητας, ενώ οι 
επεµβάσεις που πραγµατοποιούσαµε τη χρήση Εξωσωµατικής 
Κυκλοφορίας δεν ξεπερνούσαν τις 5 µε 6 το χρόνο».

1965, Καρδιοχειρουργική Κλινική, «Ιπποκράτειο» 
Νοσοκοµείο, Αθήνα. 
Η πρώτη αµιγής Κλινική Χειρουργικής Καρδιάς και Αγγείων 
εγκαινιάζεται στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, υπό τη Διεύθυνση 
του Δ. Λαζαρίδη. Ως Επιµελητής, µαζί του, βρίσκεται ο Γ. 
Ανδριτσάκης. Η επόµενη πενταετία είναι καθοριστική για την 
εξέλιξη και καθιέρωση της Καρδιοχειρουργικής στη χώρα. «Ήταν 
χρόνια άγρια, µε µεγάλα ποσοστά θνητότητας. Χρειάστηκε µεγάλη 
προσπάθεια από το 1965 µέχρι το 1970 για να µπουν τα πράγµατα 
σε µια σειρά. Αλλά τα καταφέραµε. Κάναµε κατά κύριο λόγο 
µιτροειδείς βαλβίδες, µεσοκολπικές, ισθµούς, περικαρδιετοµές –
ο κ. Λαζαρίδης ήταν «µαέστρος» σε αυτό τον τοµέα». Οι κλειστές 
επεµβάσεις γίνονται πλέον µε ακόµη µεγαλύτερη επιτυχία, ενώ το 
ποσοστό των ανοιχτών επεµβάσεων αυξάνεται αρκετά, φτάνοντας 
έως και τις 25 το χρόνο. 
Σε αυτό συµβάλλει ένας ιδιώτης, ο οποίος προχωρά σε µια δωρεά 
που αλλάζει τα δεδοµένα της κλινικής. Ο ιδιώτης αυτός δεν ήταν 
άλλος από τον τότε Πρόεδρο της οµάδας του «Ολυµπιακού», Νίκο 
Γουλανδρή. «Ο Γουλανδρής είχε χειρουργηθεί στη Mayo Clinic από 
τον D.C. MaGoon, για αορτική βαλβίδα. Το 1968, ο MaGoon και ο 
Smith είχαν επισκεφτεί την κλινική µας, την µοναδική εν λειτουργία 
στην Ελλάδα. Αυτή η επίσκεψη και η αναγνώριση των δυσκολιών 
που αντιµετωπίζαµε, έκανε τον Γουλανδρή να προσφέρει µια 
δωρεά, ώστε να αγοράσουµε το µηχάνηµα Grant. Εκείνη τη χρονιά, 
ήταν που πραγµατοποιήθηκαν οι 25 επεµβάσεις µε χρήση 
εξωσωµατικής». 

1970, Καρδιοχειρουργική Κλινική, «Ιπποκράτειο» 
Νοσοκοµείο, Αθήνα. 
Η αποχώρηση του Δ. Λαζαρίδη από το «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο 
για τη Θεσσαλονίκη, αφήνει «ακέφαλη» την Καρδιοχειρουργική 
Κλινική. Τη θέση του διεκδικούν ο Γ. Ανδριτσάκης και 
ο Α. Οικονοµόπουλος, ο οποίος από το 1963 χειρουργεί στο 
Σανατόριο Ασβεστοχωρίου, µετέπειτα Κ.Ν.Θ.Β.Ε. και νυν 
Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου». Τελικά, ο Γ. Ανδριτσάκης µετά 
από 10 χρόνια αφιερωµένης εργασίας στην Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου, επιλέγεται για τη θέση 
του Διευθυντή της. «Τη χρονιά εκείνη είχε βγάλει µια µελέτη ο D. 
Sabiston, ο οποίος ήταν στο Πανεπιστήµιο «John Hopkins». Σε 
αυτήν έλεγε ότι για να µπορεί µια καρδιοχειρουργική οµάδα να 
πραγµατοποιεί επεµβάσεις µε λογικά ποσοστά θνητότητας, θα 
πρέπει να κάνει τουλάχιστον δύο επεµβάσεις µε χρήση 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας την εβδοµάδα. Αυτό είχε γίνει γιατί την 
εποχή εκείνη υπήρχε µεγάλος πλούτος στην Αµερική και όποιος 
τελείωνε την ειδικότητά του πήγαινε σε µια πόλη και άνοιγε και από 
µια Κλινική, µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλη θνητότητα. Η µελέτη 
αυτή υπήρξε για εµένα «ευαγγέλιο». Την πρώτη χρονιά που 
ανέλαβα, το 1970, έκανα περίπου 75 εξωσωµατικές. Επέλεγα στην 
αρχή περιστατικά βαλβιδοπαθειών που είχαν κάνει ήδη κάποια 
επιπλοκή, όπως όσα είχαν πάθει εµβολικά επεισόδια, όσα είχαν 
υποψία θρόµβου στον αριστερό κόλπο ή επρόκειτο για 
επανεγχειρήσεις. Το δεύτερο χρόνο διενεργήσαµε 150 εγχειρήσεις 
και µετά 200, 250... Από την αρχή, λοιπόν, είχα βάλει στόχο ότι δεν 
µπορούµε να λεγόµαστε κλινική, αν δεν κάνουµε τουλάχιστον δύο 
εξωσωµατικές την εβδοµάδα. Κι έτσι πετύχαµε».  

2010. Ο Γ. Ανδριτσάκης αφηγείται τα «πεπραγµένα» του
στη διάρκεια της συνέντευξης 

1966-1972Τρίτη Περίοδος, της «σταθεροποίησης» 1966-1972

Με τον καλό του 
φίλο Γ. Τόλη
(από δηµοσίευµα 
εφηµερίδας 
το 1985)

Η πρώτη εγχείρηση Bentall στην Ελλάδα
από τον Γεώργιο Ανδριτσάκη σε σκίτσο του άµεσου συνεργάτη του

Εµµανουήλ Χλαπουτάκη 
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Φεβρουάριος 1961, «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, Αθήνα. 
Φορτώνοντας τις φιλοδοξίες και τα Certified Boards σε µια 
καµπίνα ενός αµερικάνικου πλοίου µε προορισµό το Ισραήλ, ο Γ. 
Ανδριτσάκης επιστρέφει στην Αθήνα. Όλως τυχαίως, ο καπετάνιος 
του πλοίου αυτού, είχε χειρουργηθεί από τον διάσηµο Αµερικανό 
Καρδιοχειρουργό, C.W. Lillehei, για αορτική βαλβίδα… 
Στην Αθήνα, το «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο φιλοξενεί υπό την 
σκέπη της Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής την 
Καρδιοχειρουργική, η οποία λειτουργεί υπό την Επιστηµονική 
Διεύθυνση του Δ. Λαζαρίδη, ενώ η οικοδόµηση της νέας πτέρυγας 
που θα στέγαζε πια την αυτόνοµη νέα κλινική προχωρούσε 
γρήγορα. Η µοίρα φέρνει κοντά τους δυο άνδρες που στάθηκαν 
δίπλα στον ίδιο δάσκαλο… «Υπήρχε τότε µια θέση Επιµελητή στην 
καρδιοχειρουργική οµάδα του κ. Λαζαρίδη, την οποία και 
διεκδίκησα. Βλέπετε, είχα όλα τα απαραίτητα προσόντα: έφερα τον 
τίτλο του Καρδιοχειρουργού, ενώ ήµουνα ο πρώτος Board Certified 
Χειρουργός που είχε έρθει από την Αµερική». Τα προσόντα του 
νεαρού γιατρού είναι αδιαµφισβήτητα πολλά. Δεν λείπουν βέβαια 
τα εµπόδια… «Ο Αλιβιζάτος που διοικούσε την Κλινική, ήθελε να 
πάρει τη θέση κάποιος από τους βοηθούς του και όχι ένας νεαρός 
που ήρθε από την Αµερική». Ο Γ. Ανδριτσάκης όµως έχει την 
υποστήριξη του Δ. Λαζαρίδη. «Ο λόγος ήταν απλός: ήµουνα ο 
µόνος την εποχή εκείνη στην Αθήνα µε ειδίκευση στη Χειρουργική 
Καρδιάς. Ενώ λοιπόν η συνάντησή µου µε τον Αλιβιζάτο απέβη 
άκαρπη, ο Δ. Λαζαρίδης και ο Μιχαηλίδης -ο οποίος ήταν επί σειρά 
ετών ο προσωπικός γιατρός του πατέρα µου- µε συµβούλευσαν να 
µην αποσύρω τα χαρτιά του, γιατί όσο υπήρχε η αίτηση µε τα δικά 
µου προσόντα, κανείς δεν θα µπορούσε να πάρει τη θέση». 

1961, Καρδιοχειρουργική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, 
Αθήνα. 
Η επιµονή του Κ. Αλιβιζάτου να απορρίπτει την αίτηση του Γ. 
Ανδριτσάκη κάµπτεται. Όχι επειδή πείθεται για τα προσόντα του, 
αλλά επειδή ο τελευταίος αποφασίζει να κάνει χρήση µιας 
«ισχυρής» γνωριµίας του. Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, ο Γ. 
Ανδριτσάκης ορίζεται Επιµελητής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
του «Ιπποκρατείου». Και η δουλειά αρχίζει… «Πραγµατοποιούσαµε 
µε τον κ. Λαζαρίδη, ως επί το πλείστον κλειστές επεµβάσεις 
καρδιάς, καθώς και περιορισµένο αριθµό ανοιχτών µε τη χρήση της 
εξωσωµατικής, πάντοτε φιλοξενούµενοι της Προπαιδευτικής 
Κλινικής. Ήταν δύσκολα χρόνια. Τότε κανείς δεν ερχόταν στο 
Καρδιοχειρουργικό. Ούτε Καρδιολόγοι, ούτε Αναισθησιολόγοι. 
Ξεκινούσαµε το πρωί µια εγχείρηση µεσοκολπικής και τελειώναµε 
µετά από 12 ώρες. Ερχόταν κι ένας βιοχηµικός που είχε καταφέρει 
να µας φέρνει ένα µηχάνηµα από την κλινική της κας  Ίκου, το οποίο 
µας δάνειζε για την ώρα της επέµβασης, καθώς και µια κοπέλα που 
µετρούσε τις πιέσεις και έβγαζε τον αέρα από την αρτηριακή 
γραµµή».  Παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν, την έλλειψη βασικών 
υποδοµών και προσωπικού, η δουλειά που γινόταν τα χρόνια 
εκείνα ήταν υποδειγµατική. «Δεν είχαµε Μονάδες Εντατικής, 
ελλείψει αδελφών πληρώναµε αποκλειστικές, ενώ οι ασθενείς δεν 
µας εµπιστεύονταν εύκολα και πήγαιναν στο εξωτερικό. Κι όµως, 
έγινε τροµερή δουλειά. Όταν βγήκε το πρώτο µηχάνηµα Bubbler, ο 
κ. Λαζαρίδης πήγε να το µάθει. Μάλιστα, στην αρχή δούλευε ο ίδιος 
το µηχάνηµα, ελλείψει τεχνικού και εγώ χειρουργούσα. Ήταν κάτι 
εύκολες περιπτώσεις και όλα πήγαν καλά. Έπειτα, ο κ. Λαζαρίδης 
έµαθε το µηχάνηµα της εξωσωµατικής στην κα Κασαπλή. Οι κλειστές 
επεµβάσεις είχαν πολύ µικρό ποσοστό θνησιµότητας, ενώ οι 
επεµβάσεις που πραγµατοποιούσαµε τη χρήση Εξωσωµατικής 
Κυκλοφορίας δεν ξεπερνούσαν τις 5 µε 6 το χρόνο».

1965, Καρδιοχειρουργική Κλινική, «Ιπποκράτειο» 
Νοσοκοµείο, Αθήνα. 
Η πρώτη αµιγής Κλινική Χειρουργικής Καρδιάς και Αγγείων 
εγκαινιάζεται στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, υπό τη Διεύθυνση 
του Δ. Λαζαρίδη. Ως Επιµελητής, µαζί του, βρίσκεται ο Γ. 
Ανδριτσάκης. Η επόµενη πενταετία είναι καθοριστική για την 
εξέλιξη και καθιέρωση της Καρδιοχειρουργικής στη χώρα. «Ήταν 
χρόνια άγρια, µε µεγάλα ποσοστά θνητότητας. Χρειάστηκε µεγάλη 
προσπάθεια από το 1965 µέχρι το 1970 για να µπουν τα πράγµατα 
σε µια σειρά. Αλλά τα καταφέραµε. Κάναµε κατά κύριο λόγο 
µιτροειδείς βαλβίδες, µεσοκολπικές, ισθµούς, περικαρδιετοµές –
ο κ. Λαζαρίδης ήταν «µαέστρος» σε αυτό τον τοµέα». Οι κλειστές 
επεµβάσεις γίνονται πλέον µε ακόµη µεγαλύτερη επιτυχία, ενώ το 
ποσοστό των ανοιχτών επεµβάσεων αυξάνεται αρκετά, φτάνοντας 
έως και τις 25 το χρόνο. 
Σε αυτό συµβάλλει ένας ιδιώτης, ο οποίος προχωρά σε µια δωρεά 
που αλλάζει τα δεδοµένα της κλινικής. Ο ιδιώτης αυτός δεν ήταν 
άλλος από τον τότε Πρόεδρο της οµάδας του «Ολυµπιακού», Νίκο 
Γουλανδρή. «Ο Γουλανδρής είχε χειρουργηθεί στη Mayo Clinic από 
τον D.C. MaGoon, για αορτική βαλβίδα. Το 1968, ο MaGoon και ο 
Smith είχαν επισκεφτεί την κλινική µας, την µοναδική εν λειτουργία 
στην Ελλάδα. Αυτή η επίσκεψη και η αναγνώριση των δυσκολιών 
που αντιµετωπίζαµε, έκανε τον Γουλανδρή να προσφέρει µια 
δωρεά, ώστε να αγοράσουµε το µηχάνηµα Grant. Εκείνη τη χρονιά, 
ήταν που πραγµατοποιήθηκαν οι 25 επεµβάσεις µε χρήση 
εξωσωµατικής». 

1970, Καρδιοχειρουργική Κλινική, «Ιπποκράτειο» 
Νοσοκοµείο, Αθήνα. 
Η αποχώρηση του Δ. Λαζαρίδη από το «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο 
για τη Θεσσαλονίκη, αφήνει «ακέφαλη» την Καρδιοχειρουργική 
Κλινική. Τη θέση του διεκδικούν ο Γ. Ανδριτσάκης και 
ο Α. Οικονοµόπουλος, ο οποίος από το 1963 χειρουργεί στο 
Σανατόριο Ασβεστοχωρίου, µετέπειτα Κ.Ν.Θ.Β.Ε. και νυν 
Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου». Τελικά, ο Γ. Ανδριτσάκης µετά 
από 10 χρόνια αφιερωµένης εργασίας στην Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου, επιλέγεται για τη θέση 
του Διευθυντή της. «Τη χρονιά εκείνη είχε βγάλει µια µελέτη ο D. 
Sabiston, ο οποίος ήταν στο Πανεπιστήµιο «John Hopkins». Σε 
αυτήν έλεγε ότι για να µπορεί µια καρδιοχειρουργική οµάδα να 
πραγµατοποιεί επεµβάσεις µε λογικά ποσοστά θνητότητας, θα 
πρέπει να κάνει τουλάχιστον δύο επεµβάσεις µε χρήση 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας την εβδοµάδα. Αυτό είχε γίνει γιατί την 
εποχή εκείνη υπήρχε µεγάλος πλούτος στην Αµερική και όποιος 
τελείωνε την ειδικότητά του πήγαινε σε µια πόλη και άνοιγε και από 
µια Κλινική, µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλη θνητότητα. Η µελέτη 
αυτή υπήρξε για εµένα «ευαγγέλιο». Την πρώτη χρονιά που 
ανέλαβα, το 1970, έκανα περίπου 75 εξωσωµατικές. Επέλεγα στην 
αρχή περιστατικά βαλβιδοπαθειών που είχαν κάνει ήδη κάποια 
επιπλοκή, όπως όσα είχαν πάθει εµβολικά επεισόδια, όσα είχαν 
υποψία θρόµβου στον αριστερό κόλπο ή επρόκειτο για 
επανεγχειρήσεις. Το δεύτερο χρόνο διενεργήσαµε 150 εγχειρήσεις 
και µετά 200, 250... Από την αρχή, λοιπόν, είχα βάλει στόχο ότι δεν 
µπορούµε να λεγόµαστε κλινική, αν δεν κάνουµε τουλάχιστον δύο 
εξωσωµατικές την εβδοµάδα. Κι έτσι πετύχαµε».  

2010. Ο Γ. Ανδριτσάκης αφηγείται τα «πεπραγµένα» του
στη διάρκεια της συνέντευξης 

1966-1972Τρίτη Περίοδος, της «σταθεροποίησης» 1966-1972

Με τον καλό του 
φίλο Γ. Τόλη
(από δηµοσίευµα 
εφηµερίδας 
το 1985)

Η πρώτη εγχείρηση Bentall στην Ελλάδα
από τον Γεώργιο Ανδριτσάκη σε σκίτσο του άµεσου συνεργάτη του

Εµµανουήλ Χλαπουτάκη 
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Ο Γ. Ανδριτσάκης, στο τέλος της συνέντευξης,
µε τις δηµοσιογράφους Χρηστίδη και Μουτάφη

1985, Νοσοκοµείο «Παίδων», Αθήνα. 
Η χρονιά σηµατοδοτείται από την έναρξη του Εθνικού Συστήµα-
τος Υγείας, που φέρνει τεράστιες αλλαγές στο υγειονοµικό χάρτη 
της πρωτεύουσας και όχι µόνο. Μετά από 25 χρόνια λαµπρής 
παρουσίας στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, ο Γ. Ανδριτσάκης 
αποχωρεί. Ποια θα είναι η επόµενή του κίνηση; «Είχα βάλει 
προτεραιότητα το Νοσοκοµείο Παίδων «Αγ. Σοφία», λόγω της 
πείρας µου στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Μου πρότειναν να 
αναλάβω τη σύσταση Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, αλλά δεν την 
αποδέχτηκα. Ίσως και να επηρεάστηκα από το γεγονός ότι για τη 
θέση προαλείφονταν άλλος Χειρουργός ή διότι οι φίλοι µου µού 
έλεγαν: είσαι εξαντληµένος, έφτιαξες το «Ιπποκράτειο», θα πας να 
φτιάξεις τώρα και το Παίδων;». Ο Οκτώβριος του 1985 βρίσκει 
τον Γ. Ανδριτσάκη στη νεοσύστατη µονάδα του Ιδιωτικού 
Θεραπευτηρίου «Υγεία», όπου από τον Μάιο της ίδιας χρόνιας ο  
Γεώργιος Τόλης είχε ήδη αναπτύξει δραστηριότητα. «Ο κ. Τόλης 
ήταν ο πρωτοπόρος και στον ιδιωτικό τοµέα. Θέλησα να βρεθώ µε 
την οµάδα µου µαζί του και να καλύψω τις ανάγκες κυρίως των 
συγγενών καρδιοπαθειών σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο. Αργότερα 
–από το 1991 και έπειτα, µε την εφαρµογή του Νόµου Σούρλα για 
την συνεργασία Ταµείων και Ιδιωτικών Θεραπευτηρίων-, οι 
ασθενείς κατέφταναν στο «Υγεία» µαζικά, επιζητώντας να 
χειρουργηθούν από ονόµατα που ήταν πλέον καθιερωµένα». 
Τα χρόνια που ακολουθούν στο «Υγεία» είναι χρόνια γόνιµα. 
«Επεκτάθηκα πλέον και στην χειρουργική των στεφανιαίων, που 
αποτελούσαν την πλειοψηφία των περιστατικών. Για ένα διάστηµα 
χειρουργούσα µε τους παλιούς συνεργάτες από το «Ιπποκράτειο», 
όταν όµως η δουλειά «φούντωσε» ήρθαν µαζί µου οι κ.κ. Παττακός 
και Παντελιάδης. Κανείς δεν µπορεί να παραβλέψει την µεγάλη 
ώθηση που έδωσε στην Καρδιοχειρουργική, ο ιδιωτικός τοµέας. Ο 
χάρτης άλλαξε. Και αν θυµηθώ αυτό που έλεγε ο Bill Clinton, τελικά 
it' all about the economy».    

2010, Μάρτιος, Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα. 
Ο Γ. Ανδριτσάκης επισκέπτεται το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» 
για τις ανάγκες της συνέντευξης. Είναι γεµάτος ενέργεια, µιλάει για 
όλα και όλους χωρίς φόβο και πάθος, αναπολεί τις µεγάλες αλλά 
και τις δύσκολες στιγµές που έζησε, αναφέρεται µε σεβασµό στον 
Δ. Λαζαρίδη, αλλά και στους νεότερούς του που στάθηκαν δίπλα 
του, αυτοσαρκάζεται και συγκινείται. «Έχω κάνει και εξωτερικό 
ιατρείο στο ΙΚΑ Λαυρίου για να επιβιώσω. Ζήσαµε πολύ δύσκολες 
εποχές. Οι ασθενείς δεν µας εµπιστεύονταν και προτιµούσαν να 
ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Και αυτό µας πλήγωνε…». Η φόρτιση 
στην ατµόσφαιρα δεν µπορεί να διαρκέσει παραπάνω από λίγα 
δευτερόλεπτα. Ο Γ. Ανδριτσάκης κινείται ευρηµατικά ανάµεσα στη 
σοβαρότητα που εκφράζεται από συγκροτηµένες απόψεις και το 
δηµιουργικό χιούµορ. «Αν µετάνιωσα για την πορεία µου; Θα σας 
πω. Πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο στους Times, µε τίτλο: «Είναι οι 
µεσήλικες απογοητευµένοι;». Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, ο 
δηµοσιογράφος είχε επισκεφτεί έναν οδοντίατρο και τον ρωτάει: 
Μετανιώσατε που γίνατε οδοντίατρος; Φυσικά, του απάντησε 
εκείνος. Ένας νεαρός δεκαοχτάχρονος «βλάκας» αποφάσισε για 
εµένα να γίνω οδοντίατρος και τώρα βρίσκοµαι εδώ. Κάπως έτσι 
νιώθω κι εγώ». Στη συµπεριφορά του ανθρώπου που βρέθηκε στο 
«Ιπποκράτειο» κατά τις χρυσές δεκαετίες του '60 και '70, οπότε 
και θεµελιώθηκε η Καρδιοχειρουργική στη χώρα µας, του 
ανθρώπου που παρακολούθησε και συµµετείχε στην άνθηση και 
τελικά την κυριαρχία του ιδιωτικού τοµέα τη δεκαετία του '90, δεν 
υπάρχει ίχνος αλαζονείας ή υπεροψίας. Μόνο σεµνότητα. 
«Δεν νιώθω έπαρση για ό,τι κατάφερα στην ελληνική 
Καρδιοχειρουργική. Παλιά έλεγα ότι βρέθηκα να ασκώ αυτή την 
ειδικότητα από τύχη. Τώρα που τα χρόνια πέρασαν, ξέρω απλά ότι ο 
χαρακτήρας µου µε οδήγησε εκεί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για 
µένα. Στη ζωή µου ήθελα να µιλάω λίγο και να πράττω 
περισσότερο. Αν δεν είσαι τίποτα, τότε λες διάφορα. Αν νοµίζεις ότι 
έχεις προσφέρει κάτι, τότε προτιµάς να σιωπάς…».   
Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, το χαρακτηριστικό του «φρόνιµου 
ανθρώπου», εκείνου που αποτελεί την τελευταία συνιστώσα του 
ορισµού της ηθικής αρετής, είναι το ότι αναγνωρίζει την αλήθεια 
και, µέσω της ορθής του επιθυµίας και πράξης, γίνεται ο κανόνας 
και το µέτρο της αρετής για τους άλλους ανθρώπους. 
Ο Γεώργιος Ανδριτσάκης δίνει σε αυτό τον ορισµό ανθρώπινη 
υπόσταση… 

1928
Γεννιέται το 1928, στη Μασούρα της Αιγύπτου. 
Ο πατέρας του, εύπορος µεγαλοκτηµατίας της 
ελληνικής κοινότητας Αιγύπτου, εξασφαλίζει για 
τους γιους του µια άριστη εκπαίδευση. 

1946
Oλοκληρώνει την δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση στο Ελληνικό 
Εκπαιδευτήριο Μασούρας και 
εισάγεται στην Ιατρική Σχολή 
Αθηνών, από την οποία αποφοιτά το 1952.   

1952
Tον Σεπτέµβριο, ξεκινάει την ειδικότητα της 
Γενικής Χειρουργικής στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο «Hahnemann» του Σικάγο. 
Αποφοιτά το 1961, λαµβάνοντας τα American 
Boards of Surgery το 1958 και τα American 
Boards of Thoracic and Cardiac Surgery το 1960. 

1961
Aναλαµβάνει θέση Επιµελητή στην Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του «Ιπποκρατείου» Νοσοκοµείου Αθηνών, 
ως άµεσος συνεργάτης του Δηµήτριου Λαζαρίδη. 

Σταθµοί ζωής...

1985
Eντάσσεται στο δυναµικό της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου «Υγεία». 
Θα παραµείνει εκεί έως και το 2000, όταν και 
συνταξιοδοτείται. 

1966-1972Τρίτη Περίοδος, της «σταθεροποίησης» 1966-1972

Ως άµεσος συνεργάτης του Καθηγητή Δηµήτρη Λαζαρίδη, συνέβαλε 
αποφασιστικά στη θεµελίωση της πρώτης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
στην Ελλάδα, στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο Αθηνών, το 1965
�
Πραγµατοποίησε ένα εντυπωσιακό έργο ως Διευθυντής της 
αναφερόµενης κλινικής από το 1970 έως το 1985
�
Πραγµατοποίησε ένα πολύ µεγάλο όγκο περιστατικών όλου του φάσµατος 
των συγγενών καρδιοπαθειών, των βαλβιδοπαθειών και της χειρουργικής 
της αορτής. Ενδεικτικά, όπως προκύπτει από σχετικές ανακοινώσεις τη 
δεκαετία 1971-1980, πραγµατοποίησε 955 εγχειρήσεις συγγενών 
καρδιοπαθειών, 1012 εγχειρήσεις βαλβιδοπαθειών και 30 επεµβάσεις επί 
της αορτής
�
Υπήρξε πρωτοπόρος των βαλβιδικών διορθώσεων καθώς ανακοίνωσε 6 
περιπτώσεις πλαστικής µιτροειδούς το 1976 και 30 της τριγλώχινος, το 
1980
�
Ανακοίνωσε µερικές σειρές ασθενών µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως 86 
περιπτώσεις συγγενούς στένωσης της δεξιάς κοιλίας χωρίς ύπαρξη 
µεσοκοιλιακής επικοινωνίας το 1978, 125 περιπτώσεις διόρθωσης 
ισθµικής στένωσης αορτής το 1984 , 2 εγχειρήσεις Rastan – Konno το 
1981,133 περιπτώσεις διόρθωσης του χώρου εκροής της δεξιάς κοιλίας 
σε τετραλογία Fallot το 1980, 240 διορθώσεις πρωτογεννών 

1962
Ανακηρύσσεται Διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

1970
Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
«Ιπποκρατείου» Νοσοκοµείου Αθηνών. 
Παραµένει στην θέση αυτή έως το 1985. 

1970
Υφηγητής Χειρουργικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

2011. Απονοµή τιµητικής πλακέτας στον Γ. Ανδριτσάκη
για το πλούσιο και πρωτοποριακό του έργο

στη διάρκεια τελετής για τα 10 χρόνια 
της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του «Ερρίκος Ντυνάν» 

(Γ. Ανδριτσάκης, Σ. Πράπας, Ι. Παναγιωτόπουλος)

µεσοκοιλιακών επικοινωνιών το 1982, 2 επιτυχείς αφαιρέσεις βελόνης 
από την καρδιά, µία για αντιµετώπιση συνδρόµου Gerbode, 13 
περιπτώσεις µε διπλοέξοδο δεξιά κοιλία και 5 περιπτώσεις διορθώσεως 
καρδιοπαθειών µε υποθερµία και κυκλοφορική ανακοπή.
�
Επίσης ανακοίνωσε τη χρήση βαλβιδοφόρων µοσχευµάτων για τη 
διόρθωση πολύπλοκων συγγενών καρδιοπαθειών, όπως κοινού 
αρτηριακού κορµού τύπου Ι, διπλοέξοδης RV δεξιάς κοιλίας µε ατρησία 
πνευµονικής και µετάθεσης µεγάλων αγγείων µε µεσοκοιλιακή 
επικοινωνία.
�
Τέλος, διενήργησε επιτυχή αφαίρεση µολυνθέντος διαφλεβίου 
ενδοκαρδιακού ηλεκτροδίου βηµατοδότη το 1977, καθώς και διόρθωση 
ανώµαλης έκφυσης αριστεράς στεφανιαίας αρτηρίας από την πνευµονική 
αρτηρία το 1973, για πρώτη φορά στη χώρα µας σ' αµφότερες τις 
περιπτώσεις,

Από την µελέτη της βιβλιογραφίας προκύπτουν επίσης 6  περιπτώσεις 
βαλβιδοπλαστικής µιτροειδούς (xx Biennial of World  International 
College of Surgeons- Athens 1976, πρακτικά συνεδρίου σελ 335), 
καθώς και 14 περιπτώσεις εχινοκοκκίασης 

Αποτίµηση του έργου του Γεωργίου Ανδριτσάκη, εκ των βασικών θεµελιωτών 
της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής 

Με τον Σ. Πράπα 
στο «Ερρίκος Ντυνάν»
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Ο Γ. Ανδριτσάκης, στο τέλος της συνέντευξης,
µε τις δηµοσιογράφους Χρηστίδη και Μουτάφη

1985, Νοσοκοµείο «Παίδων», Αθήνα. 
Η χρονιά σηµατοδοτείται από την έναρξη του Εθνικού Συστήµα-
τος Υγείας, που φέρνει τεράστιες αλλαγές στο υγειονοµικό χάρτη 
της πρωτεύουσας και όχι µόνο. Μετά από 25 χρόνια λαµπρής 
παρουσίας στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, ο Γ. Ανδριτσάκης 
αποχωρεί. Ποια θα είναι η επόµενή του κίνηση; «Είχα βάλει 
προτεραιότητα το Νοσοκοµείο Παίδων «Αγ. Σοφία», λόγω της 
πείρας µου στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Μου πρότειναν να 
αναλάβω τη σύσταση Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, αλλά δεν την 
αποδέχτηκα. Ίσως και να επηρεάστηκα από το γεγονός ότι για τη 
θέση προαλείφονταν άλλος Χειρουργός ή διότι οι φίλοι µου µού 
έλεγαν: είσαι εξαντληµένος, έφτιαξες το «Ιπποκράτειο», θα πας να 
φτιάξεις τώρα και το Παίδων;». Ο Οκτώβριος του 1985 βρίσκει 
τον Γ. Ανδριτσάκη στη νεοσύστατη µονάδα του Ιδιωτικού 
Θεραπευτηρίου «Υγεία», όπου από τον Μάιο της ίδιας χρόνιας ο  
Γεώργιος Τόλης είχε ήδη αναπτύξει δραστηριότητα. «Ο κ. Τόλης 
ήταν ο πρωτοπόρος και στον ιδιωτικό τοµέα. Θέλησα να βρεθώ µε 
την οµάδα µου µαζί του και να καλύψω τις ανάγκες κυρίως των 
συγγενών καρδιοπαθειών σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο. Αργότερα 
–από το 1991 και έπειτα, µε την εφαρµογή του Νόµου Σούρλα για 
την συνεργασία Ταµείων και Ιδιωτικών Θεραπευτηρίων-, οι 
ασθενείς κατέφταναν στο «Υγεία» µαζικά, επιζητώντας να 
χειρουργηθούν από ονόµατα που ήταν πλέον καθιερωµένα». 
Τα χρόνια που ακολουθούν στο «Υγεία» είναι χρόνια γόνιµα. 
«Επεκτάθηκα πλέον και στην χειρουργική των στεφανιαίων, που 
αποτελούσαν την πλειοψηφία των περιστατικών. Για ένα διάστηµα 
χειρουργούσα µε τους παλιούς συνεργάτες από το «Ιπποκράτειο», 
όταν όµως η δουλειά «φούντωσε» ήρθαν µαζί µου οι κ.κ. Παττακός 
και Παντελιάδης. Κανείς δεν µπορεί να παραβλέψει την µεγάλη 
ώθηση που έδωσε στην Καρδιοχειρουργική, ο ιδιωτικός τοµέας. Ο 
χάρτης άλλαξε. Και αν θυµηθώ αυτό που έλεγε ο Bill Clinton, τελικά 
it' all about the economy».    

2010, Μάρτιος, Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα. 
Ο Γ. Ανδριτσάκης επισκέπτεται το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» 
για τις ανάγκες της συνέντευξης. Είναι γεµάτος ενέργεια, µιλάει για 
όλα και όλους χωρίς φόβο και πάθος, αναπολεί τις µεγάλες αλλά 
και τις δύσκολες στιγµές που έζησε, αναφέρεται µε σεβασµό στον 
Δ. Λαζαρίδη, αλλά και στους νεότερούς του που στάθηκαν δίπλα 
του, αυτοσαρκάζεται και συγκινείται. «Έχω κάνει και εξωτερικό 
ιατρείο στο ΙΚΑ Λαυρίου για να επιβιώσω. Ζήσαµε πολύ δύσκολες 
εποχές. Οι ασθενείς δεν µας εµπιστεύονταν και προτιµούσαν να 
ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Και αυτό µας πλήγωνε…». Η φόρτιση 
στην ατµόσφαιρα δεν µπορεί να διαρκέσει παραπάνω από λίγα 
δευτερόλεπτα. Ο Γ. Ανδριτσάκης κινείται ευρηµατικά ανάµεσα στη 
σοβαρότητα που εκφράζεται από συγκροτηµένες απόψεις και το 
δηµιουργικό χιούµορ. «Αν µετάνιωσα για την πορεία µου; Θα σας 
πω. Πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο στους Times, µε τίτλο: «Είναι οι 
µεσήλικες απογοητευµένοι;». Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, ο 
δηµοσιογράφος είχε επισκεφτεί έναν οδοντίατρο και τον ρωτάει: 
Μετανιώσατε που γίνατε οδοντίατρος; Φυσικά, του απάντησε 
εκείνος. Ένας νεαρός δεκαοχτάχρονος «βλάκας» αποφάσισε για 
εµένα να γίνω οδοντίατρος και τώρα βρίσκοµαι εδώ. Κάπως έτσι 
νιώθω κι εγώ». Στη συµπεριφορά του ανθρώπου που βρέθηκε στο 
«Ιπποκράτειο» κατά τις χρυσές δεκαετίες του '60 και '70, οπότε 
και θεµελιώθηκε η Καρδιοχειρουργική στη χώρα µας, του 
ανθρώπου που παρακολούθησε και συµµετείχε στην άνθηση και 
τελικά την κυριαρχία του ιδιωτικού τοµέα τη δεκαετία του '90, δεν 
υπάρχει ίχνος αλαζονείας ή υπεροψίας. Μόνο σεµνότητα. 
«Δεν νιώθω έπαρση για ό,τι κατάφερα στην ελληνική 
Καρδιοχειρουργική. Παλιά έλεγα ότι βρέθηκα να ασκώ αυτή την 
ειδικότητα από τύχη. Τώρα που τα χρόνια πέρασαν, ξέρω απλά ότι ο 
χαρακτήρας µου µε οδήγησε εκεί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για 
µένα. Στη ζωή µου ήθελα να µιλάω λίγο και να πράττω 
περισσότερο. Αν δεν είσαι τίποτα, τότε λες διάφορα. Αν νοµίζεις ότι 
έχεις προσφέρει κάτι, τότε προτιµάς να σιωπάς…».   
Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, το χαρακτηριστικό του «φρόνιµου 
ανθρώπου», εκείνου που αποτελεί την τελευταία συνιστώσα του 
ορισµού της ηθικής αρετής, είναι το ότι αναγνωρίζει την αλήθεια 
και, µέσω της ορθής του επιθυµίας και πράξης, γίνεται ο κανόνας 
και το µέτρο της αρετής για τους άλλους ανθρώπους. 
Ο Γεώργιος Ανδριτσάκης δίνει σε αυτό τον ορισµό ανθρώπινη 
υπόσταση… 

1928
Γεννιέται το 1928, στη Μασούρα της Αιγύπτου. 
Ο πατέρας του, εύπορος µεγαλοκτηµατίας της 
ελληνικής κοινότητας Αιγύπτου, εξασφαλίζει για 
τους γιους του µια άριστη εκπαίδευση. 

1946
Oλοκληρώνει την δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση στο Ελληνικό 
Εκπαιδευτήριο Μασούρας και 
εισάγεται στην Ιατρική Σχολή 
Αθηνών, από την οποία αποφοιτά το 1952.   

1952
Tον Σεπτέµβριο, ξεκινάει την ειδικότητα της 
Γενικής Χειρουργικής στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο «Hahnemann» του Σικάγο. 
Αποφοιτά το 1961, λαµβάνοντας τα American 
Boards of Surgery το 1958 και τα American 
Boards of Thoracic and Cardiac Surgery το 1960. 

1961
Aναλαµβάνει θέση Επιµελητή στην Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του «Ιπποκρατείου» Νοσοκοµείου Αθηνών, 
ως άµεσος συνεργάτης του Δηµήτριου Λαζαρίδη. 

Σταθµοί ζωής...

1985
Eντάσσεται στο δυναµικό της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου «Υγεία». 
Θα παραµείνει εκεί έως και το 2000, όταν και 
συνταξιοδοτείται. 

1966-1972Τρίτη Περίοδος, της «σταθεροποίησης» 1966-1972

Ως άµεσος συνεργάτης του Καθηγητή Δηµήτρη Λαζαρίδη, συνέβαλε 
αποφασιστικά στη θεµελίωση της πρώτης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
στην Ελλάδα, στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο Αθηνών, το 1965
�
Πραγµατοποίησε ένα εντυπωσιακό έργο ως Διευθυντής της 
αναφερόµενης κλινικής από το 1970 έως το 1985
�
Πραγµατοποίησε ένα πολύ µεγάλο όγκο περιστατικών όλου του φάσµατος 
των συγγενών καρδιοπαθειών, των βαλβιδοπαθειών και της χειρουργικής 
της αορτής. Ενδεικτικά, όπως προκύπτει από σχετικές ανακοινώσεις τη 
δεκαετία 1971-1980, πραγµατοποίησε 955 εγχειρήσεις συγγενών 
καρδιοπαθειών, 1012 εγχειρήσεις βαλβιδοπαθειών και 30 επεµβάσεις επί 
της αορτής
�
Υπήρξε πρωτοπόρος των βαλβιδικών διορθώσεων καθώς ανακοίνωσε 6 
περιπτώσεις πλαστικής µιτροειδούς το 1976 και 30 της τριγλώχινος, το 
1980
�
Ανακοίνωσε µερικές σειρές ασθενών µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως 86 
περιπτώσεις συγγενούς στένωσης της δεξιάς κοιλίας χωρίς ύπαρξη 
µεσοκοιλιακής επικοινωνίας το 1978, 125 περιπτώσεις διόρθωσης 
ισθµικής στένωσης αορτής το 1984 , 2 εγχειρήσεις Rastan – Konno το 
1981,133 περιπτώσεις διόρθωσης του χώρου εκροής της δεξιάς κοιλίας 
σε τετραλογία Fallot το 1980, 240 διορθώσεις πρωτογεννών 

1962
Ανακηρύσσεται Διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

1970
Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
«Ιπποκρατείου» Νοσοκοµείου Αθηνών. 
Παραµένει στην θέση αυτή έως το 1985. 

1970
Υφηγητής Χειρουργικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

2011. Απονοµή τιµητικής πλακέτας στον Γ. Ανδριτσάκη
για το πλούσιο και πρωτοποριακό του έργο

στη διάρκεια τελετής για τα 10 χρόνια 
της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του «Ερρίκος Ντυνάν» 

(Γ. Ανδριτσάκης, Σ. Πράπας, Ι. Παναγιωτόπουλος)

µεσοκοιλιακών επικοινωνιών το 1982, 2 επιτυχείς αφαιρέσεις βελόνης 
από την καρδιά, µία για αντιµετώπιση συνδρόµου Gerbode, 13 
περιπτώσεις µε διπλοέξοδο δεξιά κοιλία και 5 περιπτώσεις διορθώσεως 
καρδιοπαθειών µε υποθερµία και κυκλοφορική ανακοπή.
�
Επίσης ανακοίνωσε τη χρήση βαλβιδοφόρων µοσχευµάτων για τη 
διόρθωση πολύπλοκων συγγενών καρδιοπαθειών, όπως κοινού 
αρτηριακού κορµού τύπου Ι, διπλοέξοδης RV δεξιάς κοιλίας µε ατρησία 
πνευµονικής και µετάθεσης µεγάλων αγγείων µε µεσοκοιλιακή 
επικοινωνία.
�
Τέλος, διενήργησε επιτυχή αφαίρεση µολυνθέντος διαφλεβίου 
ενδοκαρδιακού ηλεκτροδίου βηµατοδότη το 1977, καθώς και διόρθωση 
ανώµαλης έκφυσης αριστεράς στεφανιαίας αρτηρίας από την πνευµονική 
αρτηρία το 1973, για πρώτη φορά στη χώρα µας σ' αµφότερες τις 
περιπτώσεις,

Από την µελέτη της βιβλιογραφίας προκύπτουν επίσης 6  περιπτώσεις 
βαλβιδοπλαστικής µιτροειδούς (xx Biennial of World  International 
College of Surgeons- Athens 1976, πρακτικά συνεδρίου σελ 335), 
καθώς και 14 περιπτώσεις εχινοκοκκίασης 

Αποτίµηση του έργου του Γεωργίου Ανδριτσάκη, εκ των βασικών θεµελιωτών 
της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής 

Με τον Σ. Πράπα 
στο «Ερρίκος Ντυνάν»
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Αθανάσιος 

Οικονοµόπουλος

Ασκητικό ταξίδι µε… αντίθετο άνεµο 

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

Συνηθίζουµε να µιλάµε µε λόγια κολακευτικά για τους 
ανθρώπους που δεν βρίσκονται πια εν ζωή, 
δηµιουργώντας εν τέλει µια παραµορφωµένη 
απεικόνιση, ένα υποκειµενικό φίλτρο που σβήνει τις 
απόψεις, τα έργα και τις ηµέρες τους και αφήνει µόνο 
το κατακάθι της καλοσύνης και του ηρωισµού. Η 
µνήµη του Αθανάσιου Οικονοµόπουλου δεν έχει 
ανάγκη από τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Στον 
πληθωρισµό των λόγων που παρατηρείται στις µέρες 
µας και που συνήθως συνοδεύεται από ένδεια 
πράξεων, ο αείµνηστος πρωτοπόρος 
Καρδιοχειρουργός αντιστάθηκε συνειδητά και 
προτίµησε την σιωπή και την πράξη, ασκούµενος στην 
ανάδειξη της ιατρικής επιστήµης και το όφελος των 
ασθενών. Ο Αθανάσιος Οικονοµόπουλος υπήρξε ένας 
ακέραιος επιστήµονας, µια ιδιόρρυθµη 
προσωπικότητα, που επέλεξε να κάνει ένα µοναχικό 
ταξίδι, τις περισσότερες φορές, µε αντίθετο άνεµο.  

1955, Γενικό Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας, Μεσσηνία. 
Έχοντας θητεύσει δίπλα σε µεγάλους Χειρουργούς της εποχής, 
όπως τους Καθηγητές Γ. Καραγιαννόπουλο, Χρ. Χριστόπουλο, Γ. 
Μακρή, Κ. Τούντα και Ν. Χρηστέα, ο Αθανάσιος Οικονοµόπουλος 
ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής για 
ένα χρόνο. Γρήγορα αντιλαµβάνεται ότι, οι ορίζοντές του 
ασφυκτιούν στα «όρια» ενός τόσο µικρού νοσοκοµείου και δεν 
αργεί να πάρει την απόφαση να περάσει στην άλλη άκρη του 
Ατλαντικού… 

1956, Δεκέµβριος, «Saint Mary's» Hospital, New Jersey, 
ΗΠΑ. 
Το τέλος του 1956 θα σηµάνει για τον Αθανάσιο Οικονοµόπουλο 
ένα καινούριο, πολλά υποσχόµενο ξεκίνηµα. Όπως ο ίδιος 
αφηγείται στο υπόµνηµα που κατέθεσε προς την Ιατρική Σχολή του 
«Αριστοτελείου» Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το 1969, µε τίτλο 
«Επιστηµονική Σταδιοδροµία και Εργασίαι»: «Τον Δεκέµβριον του 
1956 µετέβην εις Ηνωµένας Πολιτείας, όπου και παρέµεινα µέχρι 
του Σεπτεµβρίου του 1960. Κατά το πρώτον έτος µετεκπαιδεύθην 
εις την Γενικήν Χειρουργικήν, υπηρετήσας ως Εσωτερικός Βοηθός 
της Χειρουργικής πτέρυγος του Νοσοκοµείου «St Mary 's», στο New 
Jersey. Προ της λήξεως όµως της ενιαυσίου υποτροφίας µου και 
κατόπιν συστάσεως του Ιατρικού Αδελφάτου του Νοσοκοµείου, 
προσελήφθην προσωπικώς υπό του Καθηγητού και τέως Διευθυ-
ντού του Τµήµατος Θωρακικής και Καρδιοαγγειακής Χειρουργικής 
εν τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω της Νέας Υόρκης, κ. Edgar P. Mannix, 
προς εξειδίκευσιν µου εις την Χειρουργικήν Θώρακος, Καρδίας και 
Αγγείων. Έκτοτε, ακολουθήσας το εκεί καθιερωµένον εκπαιδευτικόν 
σύστηµα, όπερ επλήρου τας απαιτήσεις του Αµερικανικού Συµβου-
λίου Θωρακικής και Καρδιοαγγειακής Χειρουργικής (American 
Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery), ειργάσθην αλληλο-
διαδόχως εις τρία επιστηµονικώς συνεργαζόµενα Νοσοκοµεία, ήτοι: 
Εις το «St Francis Hospital» της Νέας Υόρκης, εις το «Brooklyn 
Hospital» της Νέας Υόρκης και εις το Medical Center (Department 
of Cardiac Physiology) της Νέας Ιερσέης».

1959, Ιούλιος, Ιατρικό Κέντρο Ερευνών Πανεπιστηµίου 
«Duke», Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ. 
Οι προκλήσεις των νέων τεχνολογιών που αναπτύσσονται σε 
ιατρικά κέντρα της χώρας γοητεύουν τον Α. Οικονοµόπουλο. Μετά 
από παρότρυνση του καθηγητή του στο Νοσοκοµείο «St Mary 's», 
επισκέπτεται το Ιατρικό Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστηµίου 
«Duke» της Βόρειας Καρολίνας, για να εκπαιδευτεί για ένα τρίµηνο 
«εις τας νεοεισαχθείσας τότε µεθόδους Βαθειάς Υποθερµίας».  

1959, Οκτώβριος, «St Francis Hospital», Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. 
Η στιγµή που η πρόκληση θα µετατρέπονταν σε εµπειρία είχε 
φτάσει. Ο Αθανάσιος Οικονοµόπουλος, αφού οργανώνει τον 
              

αναγκαίο µηχανικό εξοπλισµό, προχωρά µε τον Καθηγητή του E. P. 
Mannix στην εφαρµογή της µεθόδου βαθειάς υποθερµίας σε σειρά 
βαρειών καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων. Η εν λόγω οµάδα είναι 
η πρώτη στη Νέα Υόρκη που πραγµατοποιεί τέτοιου είδους 
επεµβάσεις. Στο υπόµνηµά του σηµειώνει: «Έκτοτε καθ' όλον το 
υπόλοιπον χρονικόν διάστηµα µέχρι του Σεπτεµβρίου του 1960 
διετέλεσα υπεύθυνος Επιµελητής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
του «St. Francis» Hospital. Κατά τω ανωτέρω τριετές χρονικόν 
διάστηµα έλαβον µέρος ως Α' Βοηθός εις 310 µείζονας 
θωρακοχειρουγικάς επεµβάσεις και εξετέλεσα ο ίδιος υπεύθυνος 
Χειρουργός 67 οµοίας…».     

1960, Σεπτέµβριος, Αθήνα. 
Ο Υφηγητής Κ. Τούντας, ο οποίος προορίζεται για την ανάληψη 
της Πανεπιστηµιακής έδρας στη Θεσσαλονίκη, αλληλογραφεί µε 
τον Α. Οικονόπουλο και τον καλεί να επιστρέψει, στην προοπτική 
ενός ενεργού ρόλου στο Καρδιοχειρουργικό Τµήµα που επρόκειτο 
να αναπτύξει στα πλαίσια της Γενικής Χειρουργικής. «Εάν ο Α. 
Οικονοµόπουλος είχε παραµείνει στην Αµερική, θα ήταν ένας από 
τους µεγαλύτερους Χειρουργούς παγκόσµια. 
Ήταν γεννηµένος για γιατρός, γεννηµένος 
για το χειρουργείο. Ήµουν µαζί του από 
φοιτητής και έχω προσωπική άποψη για τις 
δυνατότητές του. Τον θεωρώ έναν 
«γίγαντα» της Χειρουργικής και από τους 
πρωτοπόρους Έλληνες Καρδιοχειρουρ-
γούς». Τα παραπάνω λόγια εκφράστηκαν 
από τον Διευθυντή της Α' Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«Ευαγγελισµός», Κωνσταντίνο Μπόλο. 
Ωστόσο, ο Α. Οικονοµόπουλος πείθεται 
από τον Κ. Τούντα και ετοιµάζεται για την 
επιστροφή του… Στο υπόµνηµά του 
αναφέρει: «Εν αρχή προσελήφθην υπ' αυτού 
εις τη Β' Χειρουργικήν Κλινικήν του Γενικού 
Κρατικού Νοσοκοµείου Πειραιώς, ένθα επί 
εξάµηνον περίπου (από τον Σεπτέµβριο του 
1960 µέχρι του Φεβρουαρίου 1961) 
ειργάσθην αµισθί ως Επιµελιτεύων 
συνεργάτης της Κλινικής του, µετά δε την 
ανάληψιν υπό του κ. Κ. Τούντα, ως 
Καθηγητού, της Α' Χειρουργικής Κλινικής του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ηκολούθησα 
τούτον εις Θεσσαλονίκην».  Τον Ιανουάριο 
του 1962, ο Αθανάσιος Οικονοµόπουλος 
διορίζεται Επιµελητής της Α' Χειρουργικής 
Κλινικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης...

1966-1972Τρίτη Περίοδος, της «σταθεροποίησης» 1966-1972
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Αθανάσιος 

Οικονοµόπουλος

Ασκητικό ταξίδι µε… αντίθετο άνεµο 

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

Συνηθίζουµε να µιλάµε µε λόγια κολακευτικά για τους 
ανθρώπους που δεν βρίσκονται πια εν ζωή, 
δηµιουργώντας εν τέλει µια παραµορφωµένη 
απεικόνιση, ένα υποκειµενικό φίλτρο που σβήνει τις 
απόψεις, τα έργα και τις ηµέρες τους και αφήνει µόνο 
το κατακάθι της καλοσύνης και του ηρωισµού. Η 
µνήµη του Αθανάσιου Οικονοµόπουλου δεν έχει 
ανάγκη από τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Στον 
πληθωρισµό των λόγων που παρατηρείται στις µέρες 
µας και που συνήθως συνοδεύεται από ένδεια 
πράξεων, ο αείµνηστος πρωτοπόρος 
Καρδιοχειρουργός αντιστάθηκε συνειδητά και 
προτίµησε την σιωπή και την πράξη, ασκούµενος στην 
ανάδειξη της ιατρικής επιστήµης και το όφελος των 
ασθενών. Ο Αθανάσιος Οικονοµόπουλος υπήρξε ένας 
ακέραιος επιστήµονας, µια ιδιόρρυθµη 
προσωπικότητα, που επέλεξε να κάνει ένα µοναχικό 
ταξίδι, τις περισσότερες φορές, µε αντίθετο άνεµο.  

1955, Γενικό Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας, Μεσσηνία. 
Έχοντας θητεύσει δίπλα σε µεγάλους Χειρουργούς της εποχής, 
όπως τους Καθηγητές Γ. Καραγιαννόπουλο, Χρ. Χριστόπουλο, Γ. 
Μακρή, Κ. Τούντα και Ν. Χρηστέα, ο Αθανάσιος Οικονοµόπουλος 
ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής για 
ένα χρόνο. Γρήγορα αντιλαµβάνεται ότι, οι ορίζοντές του 
ασφυκτιούν στα «όρια» ενός τόσο µικρού νοσοκοµείου και δεν 
αργεί να πάρει την απόφαση να περάσει στην άλλη άκρη του 
Ατλαντικού… 

1956, Δεκέµβριος, «Saint Mary's» Hospital, New Jersey, 
ΗΠΑ. 
Το τέλος του 1956 θα σηµάνει για τον Αθανάσιο Οικονοµόπουλο 
ένα καινούριο, πολλά υποσχόµενο ξεκίνηµα. Όπως ο ίδιος 
αφηγείται στο υπόµνηµα που κατέθεσε προς την Ιατρική Σχολή του 
«Αριστοτελείου» Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το 1969, µε τίτλο 
«Επιστηµονική Σταδιοδροµία και Εργασίαι»: «Τον Δεκέµβριον του 
1956 µετέβην εις Ηνωµένας Πολιτείας, όπου και παρέµεινα µέχρι 
του Σεπτεµβρίου του 1960. Κατά το πρώτον έτος µετεκπαιδεύθην 
εις την Γενικήν Χειρουργικήν, υπηρετήσας ως Εσωτερικός Βοηθός 
της Χειρουργικής πτέρυγος του Νοσοκοµείου «St Mary 's», στο New 
Jersey. Προ της λήξεως όµως της ενιαυσίου υποτροφίας µου και 
κατόπιν συστάσεως του Ιατρικού Αδελφάτου του Νοσοκοµείου, 
προσελήφθην προσωπικώς υπό του Καθηγητού και τέως Διευθυ-
ντού του Τµήµατος Θωρακικής και Καρδιοαγγειακής Χειρουργικής 
εν τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω της Νέας Υόρκης, κ. Edgar P. Mannix, 
προς εξειδίκευσιν µου εις την Χειρουργικήν Θώρακος, Καρδίας και 
Αγγείων. Έκτοτε, ακολουθήσας το εκεί καθιερωµένον εκπαιδευτικόν 
σύστηµα, όπερ επλήρου τας απαιτήσεις του Αµερικανικού Συµβου-
λίου Θωρακικής και Καρδιοαγγειακής Χειρουργικής (American 
Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery), ειργάσθην αλληλο-
διαδόχως εις τρία επιστηµονικώς συνεργαζόµενα Νοσοκοµεία, ήτοι: 
Εις το «St Francis Hospital» της Νέας Υόρκης, εις το «Brooklyn 
Hospital» της Νέας Υόρκης και εις το Medical Center (Department 
of Cardiac Physiology) της Νέας Ιερσέης».

1959, Ιούλιος, Ιατρικό Κέντρο Ερευνών Πανεπιστηµίου 
«Duke», Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ. 
Οι προκλήσεις των νέων τεχνολογιών που αναπτύσσονται σε 
ιατρικά κέντρα της χώρας γοητεύουν τον Α. Οικονοµόπουλο. Μετά 
από παρότρυνση του καθηγητή του στο Νοσοκοµείο «St Mary 's», 
επισκέπτεται το Ιατρικό Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστηµίου 
«Duke» της Βόρειας Καρολίνας, για να εκπαιδευτεί για ένα τρίµηνο 
«εις τας νεοεισαχθείσας τότε µεθόδους Βαθειάς Υποθερµίας».  

1959, Οκτώβριος, «St Francis Hospital», Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. 
Η στιγµή που η πρόκληση θα µετατρέπονταν σε εµπειρία είχε 
φτάσει. Ο Αθανάσιος Οικονοµόπουλος, αφού οργανώνει τον 
              

αναγκαίο µηχανικό εξοπλισµό, προχωρά µε τον Καθηγητή του E. P. 
Mannix στην εφαρµογή της µεθόδου βαθειάς υποθερµίας σε σειρά 
βαρειών καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων. Η εν λόγω οµάδα είναι 
η πρώτη στη Νέα Υόρκη που πραγµατοποιεί τέτοιου είδους 
επεµβάσεις. Στο υπόµνηµά του σηµειώνει: «Έκτοτε καθ' όλον το 
υπόλοιπον χρονικόν διάστηµα µέχρι του Σεπτεµβρίου του 1960 
διετέλεσα υπεύθυνος Επιµελητής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής 
του «St. Francis» Hospital. Κατά τω ανωτέρω τριετές χρονικόν 
διάστηµα έλαβον µέρος ως Α' Βοηθός εις 310 µείζονας 
θωρακοχειρουγικάς επεµβάσεις και εξετέλεσα ο ίδιος υπεύθυνος 
Χειρουργός 67 οµοίας…».     

1960, Σεπτέµβριος, Αθήνα. 
Ο Υφηγητής Κ. Τούντας, ο οποίος προορίζεται για την ανάληψη 
της Πανεπιστηµιακής έδρας στη Θεσσαλονίκη, αλληλογραφεί µε 
τον Α. Οικονόπουλο και τον καλεί να επιστρέψει, στην προοπτική 
ενός ενεργού ρόλου στο Καρδιοχειρουργικό Τµήµα που επρόκειτο 
να αναπτύξει στα πλαίσια της Γενικής Χειρουργικής. «Εάν ο Α. 
Οικονοµόπουλος είχε παραµείνει στην Αµερική, θα ήταν ένας από 
τους µεγαλύτερους Χειρουργούς παγκόσµια. 
Ήταν γεννηµένος για γιατρός, γεννηµένος 
για το χειρουργείο. Ήµουν µαζί του από 
φοιτητής και έχω προσωπική άποψη για τις 
δυνατότητές του. Τον θεωρώ έναν 
«γίγαντα» της Χειρουργικής και από τους 
πρωτοπόρους Έλληνες Καρδιοχειρουρ-
γούς». Τα παραπάνω λόγια εκφράστηκαν 
από τον Διευθυντή της Α' Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«Ευαγγελισµός», Κωνσταντίνο Μπόλο. 
Ωστόσο, ο Α. Οικονοµόπουλος πείθεται 
από τον Κ. Τούντα και ετοιµάζεται για την 
επιστροφή του… Στο υπόµνηµά του 
αναφέρει: «Εν αρχή προσελήφθην υπ' αυτού 
εις τη Β' Χειρουργικήν Κλινικήν του Γενικού 
Κρατικού Νοσοκοµείου Πειραιώς, ένθα επί 
εξάµηνον περίπου (από τον Σεπτέµβριο του 
1960 µέχρι του Φεβρουαρίου 1961) 
ειργάσθην αµισθί ως Επιµελιτεύων 
συνεργάτης της Κλινικής του, µετά δε την 
ανάληψιν υπό του κ. Κ. Τούντα, ως 
Καθηγητού, της Α' Χειρουργικής Κλινικής του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ηκολούθησα 
τούτον εις Θεσσαλονίκην».  Τον Ιανουάριο 
του 1962, ο Αθανάσιος Οικονοµόπουλος 
διορίζεται Επιµελητής της Α' Χειρουργικής 
Κλινικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης...

1966-1972Τρίτη Περίοδος, της «σταθεροποίησης» 1966-1972
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1985, Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη.
Το Κ.Ν.Θ.Β.Ε. εντάσσεται στο Ε.Σ.Υ. και µετονοµάζεται σε 
Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου». Ο Α. Οικονοµόπουλος 
αναλαµβάνει τη Διεύθυνση της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, η 
οποία συστεγάζεται µε την Καρδιοχειρουργική Κλινική που 
λειτουργεί υπό την Διεύθυνση του Παναγιώτη Σπύρου. 

1990, Θεσσαλονίκη. 
Μετά από τριάντα περίπου χρόνια προσφοράς υψηλών ιατρικών 
υπηρεσιών στους ασθενείς της Βόρειας Ελλάδας, ο Αθανάσιος 
Οικονοµόπουλος αποχωρεί από την ενεργό δράση.
Ο Κ. Μπόλος µιλά µε τα θερµότερα λόγια: «Ο Α. Οικονοµόπουλος 
διέπρεψε τόσο στη Θωρακοχειρουργική όσο και στην 
Καρδιοχειρουργική. Κατά τη γνώµη µου, είναι ο πρώτος που 
πραγµατοποίησε την αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας στην 
Ελλάδα, το 1969, καθώς και ο πρώτος που χειρούργησε 
θωρακικό ανεύρυσµα κατιούσης αορτής. Χειρούργησε συγγενείς 
καρδιοπάθειες, βαλβιδοπάθειες και ανωµαλίες του αορτικού 
δακτυλίου. Έκανε σπουδαία δουλειά στην οισοφαγική χειρουργική. 
Ήταν, κατά τη γνώµη µου, η µεγαλύτερη µορφή της Ελληνικής 
Θωρακοχειρουργικής. Εκπαίδευσε πολύ κόσµο. Εκτός από εµένα, 
µαθητές του ήταν ο Χατζηκώστας, ο Αζαριάδης, ο Κωστόπουλος 
και ο Πράπας».     

2010, Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα. 
«Είχα στην καριέρα µου σπουδαίους δασκάλους στην Θωρακο-
Καρδιοχειρουργική. Ο Αθανάσιος Οικονοµόπουλος ήταν ο πρώτος 
εξ αυτών. Και όπως συµβαίνει για κάθε πρώτη «αγάπη», διατηρώ 
για εκείνον τις πλέον θερµές µνήµες. Ήταν σπουδαίος Χειρουργός, 
µε ευρεία γνώση πολλών αντικειµένων σε σηµείο που ενίοτε να 
«βάζει γυαλιά» σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Η χειρουργική του 
Οικονοµόπουλου ήταν σαν Άτλας Ανατοµίας. Ήταν ο άνθρωπος 
που µου έµαθε να σέβοµαι τους ανθρώπινους ιστούς. «Δύσκολος» 
άνθρωπος, εκρηκτικός, ταυτόχρονα, όµως ακριβοδίκαιος, καθώς 
οι άνθρωποι δίπλα του έπαιρναν πάντα αυτό που άξιζαν. Ήταν 
παθιασµένος µε την Χειρουργική, το κυνήγι και τη ζωή στη φύση. 
Άλλωστε εκεί άφησε και την τελευταία του πνοή, στο κτήµα του 
στην Ποτίδαια Χαλκιδικής. Για εµάς τους νεότερους, ο Αθανάσιος 
Οικονοµόπουλος θα είναι πάντα ο ολοκληρωτικά αφοσιωµένος 
Χειρουργός, το έργο του οποίου, κατά τη γνώµη µου, αν οι 
συνθήκες το επέτρεπαν θα είχε αφήσει ακόµη λαµπρότερη 
ιστορία». Τα λόγια ανήκουν στον Σωτήριο Πράπα, Διευθυντή της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν», 
µαθητή του Αθανάσιου Οικονοµόπουλου.           

1923
Γεννιέται στη Ζάτουνα της Αρκαδίας. 
Εκεί ολοκληρώνει και την Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευσή του, στο Γυµνάσιο Δηµητσάνας, 
από το οποίο αποφοιτεί το 1941. 

1951
Μετατίθεται στο Νοσοκοµείο Αναπήρων Πολέµου 
Αθηνών, στο οποίο παραµένει για περίοδο 21 µηνών, 
υπηρετώντας ως Βοηθός της Χειρουργικής Κλινικής. 

1955
Λαµβάνει τον τίτλο του Γενικού Χειρουργού από την 
Α' Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Την ίδια χρονιά, καταλαµβάνει, µετά από γραπτές 
εξετάσεις, την θέση του έµµισθου εσωτερικού βοηθού 
στη Χειρουργική Κλινική του Κρατικού Νοσοκοµείου 
Αθηνών. Μετά από λίγο καιρό παραιτείται και 
αναλαµβάνει τη θέση του Διευθυντή της Χειρουργικής 
Κλινικής στο Γενικό Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας, όπου 
πραγµατοποιεί περί τις 400 επεµβάσεις, κατά τη 
διάρκεια ενός έτους. 

Σταθµοί ζωής...

1941
Γράφεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, ενώ αποφοιτεί το 1949, αφού οι 
παραδόσεις διακόπτονται εξαιτίας της Γερµανικής 
Κατοχής στη χώρα.  

1946-1949
Προσλαµβάνεται –ως τεταρτοετής φοιτητής ακόµη- 
από τον Καθηγητή Χειρουργικής Γ. Καραγιανόπουλο 
ως εσωτερικός Υποβοηθός στην Α' 
Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών.    

1949
Μετά από δίµηνη εκπαίδευση στο Κ.Ε.Υ. Πατρών, 
τοποθετείται ως Ιατρός του 512 Τάγµατος Πεζικού, 
όπου ως Έφεδρος Ανθυπίατρος υπηρετεί για 
27 µήνες σε τρία διαφορετικά τάγµατα 
προκαλύψεως. 
Για τις υπηρεσίες του, τιµάται µε τον Πολεµικό 
Σταυρό Γ' Τάξεως, καθώς και µε το Μετάλλιο 
Εξαίρετων Πράξεων.    

1956
Αναχωρεί για τις ΗΠΑ, όπου και παραµένει έως και 
το 1960. Τα χρόνια αυτά υπηρετεί ως εσωτερικός 
ή τακτικός βοηθός στο «St. Mary 's» Hospital του 
New Jersey, στο «Brooklyn Hospital» της Νέας Υόρκης 
και στο «Medical Center» της Νέας Ιερσέης. Κατόπιν, 
αναλαµβάνει τακτικός βοηθός στην Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του «St. Francis» Hospital της Νέας Υόρκης.  

1960
Επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου και προσλαµβάνεται 
από τον Κ. Τούντα στη Β' Χειρουργική Κλινική του 
Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου Πειραιά, 
ως Επιµελητεύων συνεργάτης.

1961
Ανακηρύσσεται Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

1962
Διορίζεται Επιµελητής της Α' Χειρουργικής Κλινικής 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης έως και το 1963, 
όταν και παραιτείται για να αναλάβει τη Διεύθυνση 
της Χειρουργικής Κλινικής του Σανατορίου 
Ασβεστοχωρίου, το µετέπειτα Κέντρο Νοσηµάτων 
Θώρακος Βορείου Ελλάδος. Την ίδια χρονιά, λαµβάνει 
και το δίπλωµα του από το E.C.F.M.G. (Educational 
Council for Foreign Medical Graduates). 

1965
Ανακηρύσσεται Υφηγητής της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

1966-1972Τρίτη Περίοδος, της «σταθεροποίησης» 1966-1972

«Σχηµατογραφική απεικόνισις 
της λειτουργικής αποφράξεως 

του εκφορητικού µέρους της αριστεράς 
κοιλίας επί βαλβίδων υψηλού τύπου. 

Εξ αριστερών: 1) Starr - Edwards, 
2) Smeloff - Cutter, 3) Cross - Jones»

Το Δηµοτικό 
σχολείο Ζάτουνας
όπου φοίτησε 
ο Α. Οικονοµόπουλος

1981. Ο Αθ. Οικονοµόπουλος
σε διάλεξή του στον Ιατρικό Σύλλογο Βόλου

1990
Συνταξιοδοτείται ως Διευθυντής
της Θωρακοχειρουργικής
Κλινικής του Νοσοκοµείου
«Γ. Παπανικολάου»
(πρώην «ΚΝΘΒΕ»),
µετά από παρουσία 27 ετών
στον εν λόγω χώρο

1963, Ιανουάριος, Σανατόριο Ασβεστοχωρίου, Θεσσαλονίκη. 
Μετά από σχεδόν 2 χρόνια συνεργασίας, οι δρόµοι των ισχυρών 
ανδρών Α. Οικονοµόπουλου και Κ. Τούντα χωρίζουν. Οι λόγοι 
άγνωστοι. Ίσως, όπως πολλοί νεότεροι Καρδιοχειρουργοί 
διατείνονται, δυο τόσο ισχυρές προσωπικότητες ήταν αδύνατο να 
καταφέρουν να συνυπάρξουν και να αποφύγουν τη σύγκρουση… 
Η νέα χρονιά σηµατοδοτεί και µια καινούρια πορεία στην 
επαγγελµατική σταδιοδροµία του Α. Οικονοµόπουλου. 
Η υποψηφιότητά του για την ανάληψη της διεύθυνσης της 
Χειρουργικής Κλινικής του Σανατορίου Ασβεστοχωρίου, γίνεται 
αποδεκτή. Ο ίδιος γράφει: «Κατά το χρονικόν τούτο διάστηµα, 
κατόπιν πολλαπλών µεταρρυθµίσεων, διωργάνωσα µετά της 
Διοικήσεως του Ιδρύµατος πλήρες Θωρακοχειρουργικόν Τµήµα, 
πλαισιούµενος υπό δυο Χειρουργείων και ενός θαλάµου 
ανανήψεως. Εις τούτο διεξάγονται άπασαι αι εγχειρήσεις θώρακος, 
καρδίας και αγγείων, ως και αι βαρείαι θωρακοκοιλιακαί 
εγχειρήσεις επί καρκίνου, πυλαίας υπερτάσεως, κ.λ.π.. Ούτω κατά το 
ανωτέρω διάστηµα εχειρουργήθη υπ' εµού σηµαντικός αριθµός λίαν 
σοβαρών περιπτώσεων, τα δε χειρουργικά αποτελέσµατα είναι 
συγκρίσιµα µε τας καλύτερας εκ των ξένων στατιστικών».   

1974, Κέντρο Νοσηµάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος, 
Θεσσαλονίκη. 
Ο Διοικητής του Ιδρύµατος φέρεται να επιδίδεται σε µια ανελέητη 
πολεµική εναντίωσης και αναστέλλει τη διενέργεια καρδιοχειρουρ-
γικών επεµβάσεων από τον Αθανάσιο Οικονοµόπουλο. Έκτοτε και 
έως τη συνταξιοδότησή του, ο Α. Οικονοµόπουλος διενεργεί µόνο 
θωρακοχειρουργικές επεµβάσεις. 
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1985, Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη.
Το Κ.Ν.Θ.Β.Ε. εντάσσεται στο Ε.Σ.Υ. και µετονοµάζεται σε 
Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου». Ο Α. Οικονοµόπουλος 
αναλαµβάνει τη Διεύθυνση της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, η 
οποία συστεγάζεται µε την Καρδιοχειρουργική Κλινική που 
λειτουργεί υπό την Διεύθυνση του Παναγιώτη Σπύρου. 

1990, Θεσσαλονίκη. 
Μετά από τριάντα περίπου χρόνια προσφοράς υψηλών ιατρικών 
υπηρεσιών στους ασθενείς της Βόρειας Ελλάδας, ο Αθανάσιος 
Οικονοµόπουλος αποχωρεί από την ενεργό δράση.
Ο Κ. Μπόλος µιλά µε τα θερµότερα λόγια: «Ο Α. Οικονοµόπουλος 
διέπρεψε τόσο στη Θωρακοχειρουργική όσο και στην 
Καρδιοχειρουργική. Κατά τη γνώµη µου, είναι ο πρώτος που 
πραγµατοποίησε την αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας στην 
Ελλάδα, το 1969, καθώς και ο πρώτος που χειρούργησε 
θωρακικό ανεύρυσµα κατιούσης αορτής. Χειρούργησε συγγενείς 
καρδιοπάθειες, βαλβιδοπάθειες και ανωµαλίες του αορτικού 
δακτυλίου. Έκανε σπουδαία δουλειά στην οισοφαγική χειρουργική. 
Ήταν, κατά τη γνώµη µου, η µεγαλύτερη µορφή της Ελληνικής 
Θωρακοχειρουργικής. Εκπαίδευσε πολύ κόσµο. Εκτός από εµένα, 
µαθητές του ήταν ο Χατζηκώστας, ο Αζαριάδης, ο Κωστόπουλος 
και ο Πράπας».     

2010, Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα. 
«Είχα στην καριέρα µου σπουδαίους δασκάλους στην Θωρακο-
Καρδιοχειρουργική. Ο Αθανάσιος Οικονοµόπουλος ήταν ο πρώτος 
εξ αυτών. Και όπως συµβαίνει για κάθε πρώτη «αγάπη», διατηρώ 
για εκείνον τις πλέον θερµές µνήµες. Ήταν σπουδαίος Χειρουργός, 
µε ευρεία γνώση πολλών αντικειµένων σε σηµείο που ενίοτε να 
«βάζει γυαλιά» σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Η χειρουργική του 
Οικονοµόπουλου ήταν σαν Άτλας Ανατοµίας. Ήταν ο άνθρωπος 
που µου έµαθε να σέβοµαι τους ανθρώπινους ιστούς. «Δύσκολος» 
άνθρωπος, εκρηκτικός, ταυτόχρονα, όµως ακριβοδίκαιος, καθώς 
οι άνθρωποι δίπλα του έπαιρναν πάντα αυτό που άξιζαν. Ήταν 
παθιασµένος µε την Χειρουργική, το κυνήγι και τη ζωή στη φύση. 
Άλλωστε εκεί άφησε και την τελευταία του πνοή, στο κτήµα του 
στην Ποτίδαια Χαλκιδικής. Για εµάς τους νεότερους, ο Αθανάσιος 
Οικονοµόπουλος θα είναι πάντα ο ολοκληρωτικά αφοσιωµένος 
Χειρουργός, το έργο του οποίου, κατά τη γνώµη µου, αν οι 
συνθήκες το επέτρεπαν θα είχε αφήσει ακόµη λαµπρότερη 
ιστορία». Τα λόγια ανήκουν στον Σωτήριο Πράπα, Διευθυντή της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν», 
µαθητή του Αθανάσιου Οικονοµόπουλου.           

1923
Γεννιέται στη Ζάτουνα της Αρκαδίας. 
Εκεί ολοκληρώνει και την Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευσή του, στο Γυµνάσιο Δηµητσάνας, 
από το οποίο αποφοιτεί το 1941. 

1951
Μετατίθεται στο Νοσοκοµείο Αναπήρων Πολέµου 
Αθηνών, στο οποίο παραµένει για περίοδο 21 µηνών, 
υπηρετώντας ως Βοηθός της Χειρουργικής Κλινικής. 

1955
Λαµβάνει τον τίτλο του Γενικού Χειρουργού από την 
Α' Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Την ίδια χρονιά, καταλαµβάνει, µετά από γραπτές 
εξετάσεις, την θέση του έµµισθου εσωτερικού βοηθού 
στη Χειρουργική Κλινική του Κρατικού Νοσοκοµείου 
Αθηνών. Μετά από λίγο καιρό παραιτείται και 
αναλαµβάνει τη θέση του Διευθυντή της Χειρουργικής 
Κλινικής στο Γενικό Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας, όπου 
πραγµατοποιεί περί τις 400 επεµβάσεις, κατά τη 
διάρκεια ενός έτους. 

Σταθµοί ζωής...

1941
Γράφεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, ενώ αποφοιτεί το 1949, αφού οι 
παραδόσεις διακόπτονται εξαιτίας της Γερµανικής 
Κατοχής στη χώρα.  

1946-1949
Προσλαµβάνεται –ως τεταρτοετής φοιτητής ακόµη- 
από τον Καθηγητή Χειρουργικής Γ. Καραγιανόπουλο 
ως εσωτερικός Υποβοηθός στην Α' 
Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών.    

1949
Μετά από δίµηνη εκπαίδευση στο Κ.Ε.Υ. Πατρών, 
τοποθετείται ως Ιατρός του 512 Τάγµατος Πεζικού, 
όπου ως Έφεδρος Ανθυπίατρος υπηρετεί για 
27 µήνες σε τρία διαφορετικά τάγµατα 
προκαλύψεως. 
Για τις υπηρεσίες του, τιµάται µε τον Πολεµικό 
Σταυρό Γ' Τάξεως, καθώς και µε το Μετάλλιο 
Εξαίρετων Πράξεων.    

1956
Αναχωρεί για τις ΗΠΑ, όπου και παραµένει έως και 
το 1960. Τα χρόνια αυτά υπηρετεί ως εσωτερικός 
ή τακτικός βοηθός στο «St. Mary 's» Hospital του 
New Jersey, στο «Brooklyn Hospital» της Νέας Υόρκης 
και στο «Medical Center» της Νέας Ιερσέης. Κατόπιν, 
αναλαµβάνει τακτικός βοηθός στην Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του «St. Francis» Hospital της Νέας Υόρκης.  

1960
Επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου και προσλαµβάνεται 
από τον Κ. Τούντα στη Β' Χειρουργική Κλινική του 
Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου Πειραιά, 
ως Επιµελητεύων συνεργάτης.

1961
Ανακηρύσσεται Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

1962
Διορίζεται Επιµελητής της Α' Χειρουργικής Κλινικής 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης έως και το 1963, 
όταν και παραιτείται για να αναλάβει τη Διεύθυνση 
της Χειρουργικής Κλινικής του Σανατορίου 
Ασβεστοχωρίου, το µετέπειτα Κέντρο Νοσηµάτων 
Θώρακος Βορείου Ελλάδος. Την ίδια χρονιά, λαµβάνει 
και το δίπλωµα του από το E.C.F.M.G. (Educational 
Council for Foreign Medical Graduates). 

1965
Ανακηρύσσεται Υφηγητής της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

1966-1972Τρίτη Περίοδος, της «σταθεροποίησης» 1966-1972

«Σχηµατογραφική απεικόνισις 
της λειτουργικής αποφράξεως 

του εκφορητικού µέρους της αριστεράς 
κοιλίας επί βαλβίδων υψηλού τύπου. 

Εξ αριστερών: 1) Starr - Edwards, 
2) Smeloff - Cutter, 3) Cross - Jones»

Το Δηµοτικό 
σχολείο Ζάτουνας
όπου φοίτησε 
ο Α. Οικονοµόπουλος

1981. Ο Αθ. Οικονοµόπουλος
σε διάλεξή του στον Ιατρικό Σύλλογο Βόλου

1990
Συνταξιοδοτείται ως Διευθυντής
της Θωρακοχειρουργικής
Κλινικής του Νοσοκοµείου
«Γ. Παπανικολάου»
(πρώην «ΚΝΘΒΕ»),
µετά από παρουσία 27 ετών
στον εν λόγω χώρο

1963, Ιανουάριος, Σανατόριο Ασβεστοχωρίου, Θεσσαλονίκη. 
Μετά από σχεδόν 2 χρόνια συνεργασίας, οι δρόµοι των ισχυρών 
ανδρών Α. Οικονοµόπουλου και Κ. Τούντα χωρίζουν. Οι λόγοι 
άγνωστοι. Ίσως, όπως πολλοί νεότεροι Καρδιοχειρουργοί 
διατείνονται, δυο τόσο ισχυρές προσωπικότητες ήταν αδύνατο να 
καταφέρουν να συνυπάρξουν και να αποφύγουν τη σύγκρουση… 
Η νέα χρονιά σηµατοδοτεί και µια καινούρια πορεία στην 
επαγγελµατική σταδιοδροµία του Α. Οικονοµόπουλου. 
Η υποψηφιότητά του για την ανάληψη της διεύθυνσης της 
Χειρουργικής Κλινικής του Σανατορίου Ασβεστοχωρίου, γίνεται 
αποδεκτή. Ο ίδιος γράφει: «Κατά το χρονικόν τούτο διάστηµα, 
κατόπιν πολλαπλών µεταρρυθµίσεων, διωργάνωσα µετά της 
Διοικήσεως του Ιδρύµατος πλήρες Θωρακοχειρουργικόν Τµήµα, 
πλαισιούµενος υπό δυο Χειρουργείων και ενός θαλάµου 
ανανήψεως. Εις τούτο διεξάγονται άπασαι αι εγχειρήσεις θώρακος, 
καρδίας και αγγείων, ως και αι βαρείαι θωρακοκοιλιακαί 
εγχειρήσεις επί καρκίνου, πυλαίας υπερτάσεως, κ.λ.π.. Ούτω κατά το 
ανωτέρω διάστηµα εχειρουργήθη υπ' εµού σηµαντικός αριθµός λίαν 
σοβαρών περιπτώσεων, τα δε χειρουργικά αποτελέσµατα είναι 
συγκρίσιµα µε τας καλύτερας εκ των ξένων στατιστικών».   

1974, Κέντρο Νοσηµάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος, 
Θεσσαλονίκη. 
Ο Διοικητής του Ιδρύµατος φέρεται να επιδίδεται σε µια ανελέητη 
πολεµική εναντίωσης και αναστέλλει τη διενέργεια καρδιοχειρουρ-
γικών επεµβάσεων από τον Αθανάσιο Οικονοµόπουλο. Έκτοτε και 
έως τη συνταξιοδότησή του, ο Α. Οικονοµόπουλος διενεργεί µόνο 
θωρακοχειρουργικές επεµβάσεις. 
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1966-1972Τρίτη Περίοδος, της «σταθεροποίησης» 1966-1972

Ο Γρηγόριος Σκαλκέας γεννήθηκε στην Αρεόπολη της Μάνης, όπου πέρασε τα 
πρώτα 8 χρόνια της ζωής του. Είχε πατέρα τον φιλόλογο Διονύσιο Σκαλκέα και 
µητέρα την Σοφία Χρηστέα. 

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 1956 
ανακηρύχθηκε Διδάκτορας και το 1957 ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του στη 
Γενική Χειρουργική. 

Μετά από πενταετή θητεία κυρίως στην Αγγλία αλλά και στις Η.Π.Α. απέκτησε 
την ειδικότητα της Θωρακικής και Καρδιαγγειακής Χειρουργικής και την 
εξειδίκευση στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων. 

Μετά την επάνοδο του στην Ελλάδα, εργάστηκε ως Επιµελητής στην Α' Χειρουρ-
γική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών, αναλαµβάνοντας τη Διεύθυνση του 
Τµήµατος Καρδιαγγειακής και Θωρακικής Χειρουργικής, του πρώτου στον 
Ελλαδικό χώρο. 

Το 1964 ανακηρύχθηκε παµψηφεί Υφηγητής, ενώ τον Φεβρουάριο του 1967 
εκλέχθηκε Τακτικός Καθηγητής της Χειρουργικής, οργανώνοντας ταυτόχρονα 
την Β' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική στο «Λαϊκό» Νοσοκοµείο, την οποία 
και διεύθυνε. Σε όλη τη θητεία του επέδειξε µεγάλες οργανωτικές ικανότητες. 
Ήταν ο Ιδρυτής της Μονάδας Μεταµοσχεύσεων Οργάνων του «Λαϊκού» 
Νοσοκοµείου, τη µόνη µονάδα µέχρι και σήµερα, η οποία φέρει το όνοµα του. 

Πραγµατοποίησε εκεί την πρώτη µεταµόσχευση νεφρού στην Αθήνα, 
βοηθούµενος από τους συνεργάτες του Ιωάννη Χωµατά και Αλκιβιάδη Κωστάκη. 
Επίσης, την πρώτη ταυτόχρονη µεταµόσχευση νεφρού και παγκρέατος, 
το 1989, σε συνεργασία µε τον Αλκιβιάδη Κωστάκη. 

Δηµιούργησε παράρτηµα της Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής στο νέο 
κτίριο του «Σωτηρία», όπου στεγάστηκε το Τµήµα Θωρακικής και Καρδιαγγειακής 
Χειρουργικής υπό τον Ν. Έξαρχο αρχικά και τον Φ. Παναγόπουλο στη συνέχεια. 
Η αγάπη του προς την έρευνα τον οδήγησε στη δηµιουργία του Εργαστηρίου 
Πειραµατικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας, που έλαβε, τιµής 
ένεκεν, το όνοµα του δασκάλου του Καθηγητή Νικόλαου Χρηστέα. Στο εργαστή-
ριο αυτό, που αποτέλεσε τη µόνη έδρα πειραµατικής χειρουργικής στη χώρα µας, 
έχουν εκπονηθεί 35 διατριβές επί Υφηγεσία και 197 διατριβές επί διδακτορία. 

Έχουν δηµοσιευθεί 135 ξενόγλωσσες 
εργασίες, 180 abstracts, 102 ελληνικές 
εργασίες, 215 περιλήψεις, 14 εργασίες 
σε τιµητικούς τόµους κ. λ. π.. Εκλέχτηκε 
Καθηγητής της Χειρουργικής (Clinical 
Professor of Surgery) στο Ohio State 
University των Η.Π.Α., ενώ παράλληλα 
έχει εκλεγεί µέλος της Ακαδηµίας της 
Γαλλίας, της Ακαδηµίας Επιστηµών της 
Νέας Υόρκης και τακτικό µέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ακαδηµίας. Είναι µέλος (Ιδρυ-
τικό, Τακτικό, Επίτιµο ή Πρόεδρος) σε 
47 Ελληνικές και ξένες επιστηµονικές 
εταιρείες ή Κολλέγια. 

1923
   Διετέλεσε Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκοµείου «Κ.Α.Τ.» και 
συνέβαλε στο να µετατραπεί από νοσοκοµείο χρονίως πασχόντων σε σύγχρονο 
νοσοκοµείο ατυχηµάτων. Υπήρξε Πρόεδρος του Εθνικού Γνωµοδοτικού 
Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Μέλος και Πρόεδρος του Κεντρικού 
Επιστηµονικού Συµβουλίου Υγείας και Πρόνοιας, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αθηνών και Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του 
Υπουργείου Παιδείας. Διετέλεσε Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής του 
Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας, Μέλος του Δ.Σ. του Ωδείου Αθηνών και άλλων 
ιδρυµάτων. Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου. Διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. του Δ. Ο. Λαµπράκη και 
Πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου «Ελληνική Γλωσσική Κληρονοµιά». 

   Έχει τιµηθεί από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε το Παράσηµο του 
Ανωτέρου Ταξιάρχη του Φοίνικος και τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δηµοκρατίας µε 
τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιµής. Επίσης, του έχει απονεµηθεί ο 
τίτλος του Άρχοντος Μεγάλου Ρεφερενδαρίου του Οικουµενικού Θρόνου, του 
Ανωτέρου Ταξιάρχη του Τάγµατος των Ορθόδοξων Σταυροφόρων του Παναγίου 
Τάφου, του «φίλου» και του Επίτιµου Διδάκτορος του Δηµοκρίτειου Πανεπιστη-
µίου Θράκης, καθώς και του Επίτιµου Καθηγητού του Πανεπιστηµίου Πελοπον-
νήσου. Τέλος, διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής για την πρόταση υποψηφιοτήτων 
για Βραβείο Νόµπελ στην Ιατρική και τη Φυσιολογία. 

   Στη µακρά του Πανεπιστηµιακή σταδιοδροµία, εξέδωσε τρία Πανεπιστηµιακά 
Συγγράµµατα, µια Μονογραφία και δηµοσίευσε πολλές εργασίες στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Έχει λάβει διεθνές δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για τη δηµιουργία 
προσθετικού µοσχεύµατος προς αντιµετώπιση των θωρακοκοιλιακών ανευρυ-
σµάτων, που χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία από τον Καθηγητή Safi στο Πανεπι-
στήµιο Baylor του Houston στο Texas των Η.Π.Α.. 

   Η Ακαδηµία Αθηνών τον εξέλεγξε Τακτικό Μέλος της το 1989. Κατά το έτος 
2003, διετέλεσε δύο φορές Πρόεδρος της Ακαδηµίας Αθηνών, την οποία και 
ανακαίνισε εκ βάθρων, ενώ εξασφάλισε τη χρηµατοδότηση για την έκδοση 
χρηστικού λεξικού της Ελληνικής γλώσσας. Από το πρώτο έτος της εκλογής του, 
αγωνίστηκε για τη δηµιουργία του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών, στο 
πλαίσιο της Τάξεως των Θετικών Επιστηµών και Πρόεδρος της Ακαδηµίας 
Αθηνών, για την προώθηση της έρευνας στη χώρα µας. Ήδη, από το 
2002, το εκτάσεως 28.000 τ. µ. εν λόγω Ίδρυµα λειτουργεί µε 300 
Ερευνητές και 50 Διοικητικούς και Τεχνικούς υπαλλήλους, ενώ έχει 
θεωρηθεί από τον Επίτροπο της Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κ. Ποτόσνικ, ως το κορυφαίο ερευνητικό κέντρο της Ευρώπης, «top of 
the top in Europe». Η Ακαδηµία Αθηνών έχει οµόφωνα εκλέξει τον Γ. 
Σκαλκέα Πρόεδρο του 5µελούς Διοικητικού Συµβουλίου του ιδρύµατος. 

   Ο Γ. Σκαλκέας αφοσιώθηκε στον ασθενή και άσκησε το λειτούργηµα 
του σύµφωνα µε τα ιπποκρατικά ιδεώδη. Αγάπησε τους φοιτητές του 
και προσπάθησε να τους διδάξει όχι µόνο την ιατρική επιστήµη και 
τέχνη αλλά και την αγάπη προς τον άνθρωπο, απαραίτητη προϋπόθεση 
για τον λειτουργό της ιατρικής. Συµπαραστάθηκε σε εκλεκτούς 
συνεργάτες του για την πρόοδο και την εξέλιξη της σταδιοδροµίας τους 
και είναι ευτυχής που 24 εξ αυτών έχουν εκλεγεί Καθηγητές Α' 
βαθµίδος σε διάφορα Πανεπιστήµια της χώρας, πολλοί άλλοι σε άλλες 
καθηγητικές βαθµίδες καθώς και πολλοί Διευθυντές κρατικών κλινικών 
Νοσοκοµείων. 
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Καθηγητής Γρηγόριος Σκαλκέας

Ίδρυµα 
Ιατροβιολογικών Ερευνών.
Δηµιούργηµα και έργο ζωής
του Καθ. Γρ. Σκαλκέα (2002)

Γρηγόριος 
Σκαλκέας

Ο Γρηγόρης Σκαλκέας, το 1962, µε την επιστροφή του στην Ελλάδα, µετά πενταετή 
εκπαίδευση στην Θωρακοαγγειο-καρδιοχειρουργική, τέθηκε επικεφαλής του 
πρώτου τµήµατος Καρδιαγγειακής και Θωρακοχειρουργικής Κλινικής στην Ελλάδα, 
στους κόλπους της Α΄Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής του «Λαϊκού» 
Νοσοκοµείου Αθηνών. Το 1967 µετά την εκλογή του σε θέση Τακτικού Καθηγητή 
Χειρουργικής, ανέλαβε την Διεύθυνση ανεξάρτητης νεοσυσταθείσας 

οΠανεπιστηµιακής Κλινικής, στον 4  όροφο του Νοσοκοµείου «Λαϊκόν», της Β' 
Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής. Το 1977, η κλινική του Γ. Σκαλκέα 
δηµιούργησε παράρτηµα Καρδιοχειρουργικού Τµήµατος στο νέο κτίριο του 

Νοσοκοµείου Αθηνών «Σωτηρία». Θεωρείται από τους πρώτους που 
οργάνωσαν την µετεγχειρητική φροντίδα των βαριά πασχόντων, 

ιδρύοντας Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στην κλινική του. Επίσης, 
συνέβαλε στην καθιέρωση των µεταµοσχεύσεων, ιδρύοντας, το 

1971, την Μονάδα Μεταµοσχεύσεων Οργάνων στο Νοσοκοµείο 
«Λαϊκόν», όπου και πραγµατοποιήθηκε η πρώτη µεταµόσχευση 
νεφρού στην Αθήνα. Ως µια ακόµη σπουδαία συµβολή του στην 
εξέλιξη της ελληνικής Χειρουργικής κρίνεται η ίδρυση, το 
1974, του πρώτου στην Ελλάδα  Εργαστηρίου Πειραµατικής 
Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας. Υπήρξε ο 
εµπνευστής και δηµιουργός του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, εξασφαλίζοντας και τους 

πόρους για την ανέγερση, εξοπλισµό και στελέχωσή του. 
Μέλος 47 Ελληνικών και Διεθνών Επιστηµονικών 
Εταιρειών και Κολλεγίων, έχει τιµηθεί για το έργο του από 

πολλούς φορείς και Πανεπιστήµια της Ελλάδας και του 
εξωτερικού. Είναι µέλος της  Ακαδηµίας  Αθηνών από 
το 1989.

Ο πρωτοπόρος 
Ακαδηµαϊκός και Δάσκαλος

Κείµενο από το διαδίκτυο

Ο Καθ. Γρ. Σκαλκέας
σε στιγµιότυπο 
της δεκαετίας 

του ΄70
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1966-1972Τρίτη Περίοδος, της «σταθεροποίησης» 1966-1972

Ο Γρηγόριος Σκαλκέας γεννήθηκε στην Αρεόπολη της Μάνης, όπου πέρασε τα 
πρώτα 8 χρόνια της ζωής του. Είχε πατέρα τον φιλόλογο Διονύσιο Σκαλκέα και 
µητέρα την Σοφία Χρηστέα. 

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 1956 
ανακηρύχθηκε Διδάκτορας και το 1957 ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του στη 
Γενική Χειρουργική. 

Μετά από πενταετή θητεία κυρίως στην Αγγλία αλλά και στις Η.Π.Α. απέκτησε 
την ειδικότητα της Θωρακικής και Καρδιαγγειακής Χειρουργικής και την 
εξειδίκευση στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων. 

Μετά την επάνοδο του στην Ελλάδα, εργάστηκε ως Επιµελητής στην Α' Χειρουρ-
γική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών, αναλαµβάνοντας τη Διεύθυνση του 
Τµήµατος Καρδιαγγειακής και Θωρακικής Χειρουργικής, του πρώτου στον 
Ελλαδικό χώρο. 

Το 1964 ανακηρύχθηκε παµψηφεί Υφηγητής, ενώ τον Φεβρουάριο του 1967 
εκλέχθηκε Τακτικός Καθηγητής της Χειρουργικής, οργανώνοντας ταυτόχρονα 
την Β' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική στο «Λαϊκό» Νοσοκοµείο, την οποία 
και διεύθυνε. Σε όλη τη θητεία του επέδειξε µεγάλες οργανωτικές ικανότητες. 
Ήταν ο Ιδρυτής της Μονάδας Μεταµοσχεύσεων Οργάνων του «Λαϊκού» 
Νοσοκοµείου, τη µόνη µονάδα µέχρι και σήµερα, η οποία φέρει το όνοµα του. 

Πραγµατοποίησε εκεί την πρώτη µεταµόσχευση νεφρού στην Αθήνα, 
βοηθούµενος από τους συνεργάτες του Ιωάννη Χωµατά και Αλκιβιάδη Κωστάκη. 
Επίσης, την πρώτη ταυτόχρονη µεταµόσχευση νεφρού και παγκρέατος, 
το 1989, σε συνεργασία µε τον Αλκιβιάδη Κωστάκη. 

Δηµιούργησε παράρτηµα της Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής στο νέο 
κτίριο του «Σωτηρία», όπου στεγάστηκε το Τµήµα Θωρακικής και Καρδιαγγειακής 
Χειρουργικής υπό τον Ν. Έξαρχο αρχικά και τον Φ. Παναγόπουλο στη συνέχεια. 
Η αγάπη του προς την έρευνα τον οδήγησε στη δηµιουργία του Εργαστηρίου 
Πειραµατικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας, που έλαβε, τιµής 
ένεκεν, το όνοµα του δασκάλου του Καθηγητή Νικόλαου Χρηστέα. Στο εργαστή-
ριο αυτό, που αποτέλεσε τη µόνη έδρα πειραµατικής χειρουργικής στη χώρα µας, 
έχουν εκπονηθεί 35 διατριβές επί Υφηγεσία και 197 διατριβές επί διδακτορία. 

Έχουν δηµοσιευθεί 135 ξενόγλωσσες 
εργασίες, 180 abstracts, 102 ελληνικές 
εργασίες, 215 περιλήψεις, 14 εργασίες 
σε τιµητικούς τόµους κ. λ. π.. Εκλέχτηκε 
Καθηγητής της Χειρουργικής (Clinical 
Professor of Surgery) στο Ohio State 
University των Η.Π.Α., ενώ παράλληλα 
έχει εκλεγεί µέλος της Ακαδηµίας της 
Γαλλίας, της Ακαδηµίας Επιστηµών της 
Νέας Υόρκης και τακτικό µέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ακαδηµίας. Είναι µέλος (Ιδρυ-
τικό, Τακτικό, Επίτιµο ή Πρόεδρος) σε 
47 Ελληνικές και ξένες επιστηµονικές 
εταιρείες ή Κολλέγια. 

1923
   Διετέλεσε Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκοµείου «Κ.Α.Τ.» και 
συνέβαλε στο να µετατραπεί από νοσοκοµείο χρονίως πασχόντων σε σύγχρονο 
νοσοκοµείο ατυχηµάτων. Υπήρξε Πρόεδρος του Εθνικού Γνωµοδοτικού 
Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Μέλος και Πρόεδρος του Κεντρικού 
Επιστηµονικού Συµβουλίου Υγείας και Πρόνοιας, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αθηνών και Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του 
Υπουργείου Παιδείας. Διετέλεσε Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής του 
Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας, Μέλος του Δ.Σ. του Ωδείου Αθηνών και άλλων 
ιδρυµάτων. Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου. Διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. του Δ. Ο. Λαµπράκη και 
Πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου «Ελληνική Γλωσσική Κληρονοµιά». 

   Έχει τιµηθεί από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε το Παράσηµο του 
Ανωτέρου Ταξιάρχη του Φοίνικος και τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δηµοκρατίας µε 
τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιµής. Επίσης, του έχει απονεµηθεί ο 
τίτλος του Άρχοντος Μεγάλου Ρεφερενδαρίου του Οικουµενικού Θρόνου, του 
Ανωτέρου Ταξιάρχη του Τάγµατος των Ορθόδοξων Σταυροφόρων του Παναγίου 
Τάφου, του «φίλου» και του Επίτιµου Διδάκτορος του Δηµοκρίτειου Πανεπιστη-
µίου Θράκης, καθώς και του Επίτιµου Καθηγητού του Πανεπιστηµίου Πελοπον-
νήσου. Τέλος, διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής για την πρόταση υποψηφιοτήτων 
για Βραβείο Νόµπελ στην Ιατρική και τη Φυσιολογία. 

   Στη µακρά του Πανεπιστηµιακή σταδιοδροµία, εξέδωσε τρία Πανεπιστηµιακά 
Συγγράµµατα, µια Μονογραφία και δηµοσίευσε πολλές εργασίες στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Έχει λάβει διεθνές δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για τη δηµιουργία 
προσθετικού µοσχεύµατος προς αντιµετώπιση των θωρακοκοιλιακών ανευρυ-
σµάτων, που χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία από τον Καθηγητή Safi στο Πανεπι-
στήµιο Baylor του Houston στο Texas των Η.Π.Α.. 

   Η Ακαδηµία Αθηνών τον εξέλεγξε Τακτικό Μέλος της το 1989. Κατά το έτος 
2003, διετέλεσε δύο φορές Πρόεδρος της Ακαδηµίας Αθηνών, την οποία και 
ανακαίνισε εκ βάθρων, ενώ εξασφάλισε τη χρηµατοδότηση για την έκδοση 
χρηστικού λεξικού της Ελληνικής γλώσσας. Από το πρώτο έτος της εκλογής του, 
αγωνίστηκε για τη δηµιουργία του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών, στο 
πλαίσιο της Τάξεως των Θετικών Επιστηµών και Πρόεδρος της Ακαδηµίας 
Αθηνών, για την προώθηση της έρευνας στη χώρα µας. Ήδη, από το 
2002, το εκτάσεως 28.000 τ. µ. εν λόγω Ίδρυµα λειτουργεί µε 300 
Ερευνητές και 50 Διοικητικούς και Τεχνικούς υπαλλήλους, ενώ έχει 
θεωρηθεί από τον Επίτροπο της Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κ. Ποτόσνικ, ως το κορυφαίο ερευνητικό κέντρο της Ευρώπης, «top of 
the top in Europe». Η Ακαδηµία Αθηνών έχει οµόφωνα εκλέξει τον Γ. 
Σκαλκέα Πρόεδρο του 5µελούς Διοικητικού Συµβουλίου του ιδρύµατος. 

   Ο Γ. Σκαλκέας αφοσιώθηκε στον ασθενή και άσκησε το λειτούργηµα 
του σύµφωνα µε τα ιπποκρατικά ιδεώδη. Αγάπησε τους φοιτητές του 
και προσπάθησε να τους διδάξει όχι µόνο την ιατρική επιστήµη και 
τέχνη αλλά και την αγάπη προς τον άνθρωπο, απαραίτητη προϋπόθεση 
για τον λειτουργό της ιατρικής. Συµπαραστάθηκε σε εκλεκτούς 
συνεργάτες του για την πρόοδο και την εξέλιξη της σταδιοδροµίας τους 
και είναι ευτυχής που 24 εξ αυτών έχουν εκλεγεί Καθηγητές Α' 
βαθµίδος σε διάφορα Πανεπιστήµια της χώρας, πολλοί άλλοι σε άλλες 
καθηγητικές βαθµίδες καθώς και πολλοί Διευθυντές κρατικών κλινικών 
Νοσοκοµείων. 
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Καθηγητής Γρηγόριος Σκαλκέας

Ίδρυµα 
Ιατροβιολογικών Ερευνών.
Δηµιούργηµα και έργο ζωής
του Καθ. Γρ. Σκαλκέα (2002)

Γρηγόριος 
Σκαλκέας

Ο Γρηγόρης Σκαλκέας, το 1962, µε την επιστροφή του στην Ελλάδα, µετά πενταετή 
εκπαίδευση στην Θωρακοαγγειο-καρδιοχειρουργική, τέθηκε επικεφαλής του 
πρώτου τµήµατος Καρδιαγγειακής και Θωρακοχειρουργικής Κλινικής στην Ελλάδα, 
στους κόλπους της Α΄Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής του «Λαϊκού» 
Νοσοκοµείου Αθηνών. Το 1967 µετά την εκλογή του σε θέση Τακτικού Καθηγητή 
Χειρουργικής, ανέλαβε την Διεύθυνση ανεξάρτητης νεοσυσταθείσας 

οΠανεπιστηµιακής Κλινικής, στον 4  όροφο του Νοσοκοµείου «Λαϊκόν», της Β' 
Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής. Το 1977, η κλινική του Γ. Σκαλκέα 
δηµιούργησε παράρτηµα Καρδιοχειρουργικού Τµήµατος στο νέο κτίριο του 

Νοσοκοµείου Αθηνών «Σωτηρία». Θεωρείται από τους πρώτους που 
οργάνωσαν την µετεγχειρητική φροντίδα των βαριά πασχόντων, 

ιδρύοντας Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στην κλινική του. Επίσης, 
συνέβαλε στην καθιέρωση των µεταµοσχεύσεων, ιδρύοντας, το 

1971, την Μονάδα Μεταµοσχεύσεων Οργάνων στο Νοσοκοµείο 
«Λαϊκόν», όπου και πραγµατοποιήθηκε η πρώτη µεταµόσχευση 
νεφρού στην Αθήνα. Ως µια ακόµη σπουδαία συµβολή του στην 
εξέλιξη της ελληνικής Χειρουργικής κρίνεται η ίδρυση, το 
1974, του πρώτου στην Ελλάδα  Εργαστηρίου Πειραµατικής 
Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας. Υπήρξε ο 
εµπνευστής και δηµιουργός του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, εξασφαλίζοντας και τους 

πόρους για την ανέγερση, εξοπλισµό και στελέχωσή του. 
Μέλος 47 Ελληνικών και Διεθνών Επιστηµονικών 
Εταιρειών και Κολλεγίων, έχει τιµηθεί για το έργο του από 

πολλούς φορείς και Πανεπιστήµια της Ελλάδας και του 
εξωτερικού. Είναι µέλος της  Ακαδηµίας  Αθηνών από 
το 1989.

Ο πρωτοπόρος 
Ακαδηµαϊκός και Δάσκαλος

Κείµενο από το διαδίκτυο

Ο Καθ. Γρ. Σκαλκέας
σε στιγµιότυπο 
της δεκαετίας 

του ΄70
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ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ - ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1966-1972Τρίτη Περίοδος, της «σταθεροποίησης» 1966-1972

Ο Παναγιώτης Μπάλλας γεννήθηκε σε ένα µικρό χωριό δίπλα στην 
Καλαµάτα τον Οκτώβριο του 1926 . Προέρχεται από Ιατρική οικογένεια 
και µεγάλωσε στην Αθήνα, όπου ολοκλήρωσε την δευτεροβάθµια 
εκπαίδευσή του.  Το 1946 εισήχθη στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Διέκοψε 
τις σπουδές του για τρία χρόνια, κατά την περίοδο του εµφυλίου πολέµου, 
αποφοιτώντας το 1953. Ειδικεύτηκε στην Γενική Χειρουργική, στην Α' 
Πανεπιστηµιακή Χειρουργική Κλινική του «Λαϊκού» Νοσοκοµείου υπό τον 
Καθ. Ν. Χρηστέα, την περίοδο 1953-56. Διετέλεσε εσωτερικός 
Πανεπιστηµιακός βοηθός στην ίδια κλινική. Το 1957,πραγµατοποίησε την 
πρώτη βραχιόνιο αρτηριογραφία στην Ελλάδα και µε τον συνάδελφό του 
Γρ. Σκαλκέα έκαναν µαζί πλήθος πρωτότυπων εγχειρήσεων.  Το 1959 
πραγµατοποίησε το όνειρό του, καθώς του προσφέρθηκε θέση 
εσωτερικού συνεργάτη στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του 
Πανεπιστηµίου Tufts, στη Βοστόνη, όπου εργάστηκε για ενάµιση χρόνο. 
Τον Ιανουάριο του 1961, έγινε ο πρώτος Έλληνας Clinical Fellow στην 

Καρδιο-αγγειοχειρουργική, του «Baylor College»,στο Houston του Τέξας , που τότε 
αποτελούσε την Μέκκα της Καρδιαγγειακής χειρουργικής.  Παρέµεινε δίπλα στους 
διάσηµους DeBakey,  Cooley και Crawford για επίσης ενάµιση έτος. Στην συνέχεια 
παρακολούθησε επί τρίµηνο τις δραστηριότητες του τµήµατος Χειρουργικής του 
«Peter Bent Brigham Hospital», στη Βοστόνη, υπό την διεύθυνση του διάσηµου 
Καθηγητή Francis Moore. 

Επέστρεψε στην Αθήνα τον Σεπτέµβριο του 1962, µε την πρόθεση να αξιοποιήσει 
την εµπειρία του στην Α' Πανεπιστηµιακή Χειρουργική Κλινική, στο πλευρό του Καθ. 
Ν. Χρηστέα. Πολύ σύντοµα, πραγµατοποίησε πλήθος χειρουργικών επεµβάσεων για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπως µηρο-ιγνϋακό φλεβικό bypass (1963), 
καρωτιδική ενδαρτηρεκτοµή (1964) και περιφερική αρτηριακή εµβολεκτοµή µε 
καθετήρα Fogarty (1964).  Την δεκαετία του 1960, καθιερώθηκε ως πρωτοπόρος 
στην Αγγειολογία και την Αγγειοχειρουργική στην Ελλάδα. Το 1967, µε τον Καθ. Α. 
Γιανίκα, πραγµατοποίησαν την πρώτη επανασυγκόληση άνω άκρου στην Ευρώπη, 
µε απόλυτη επιτυχία.  Αργότερα, το ίδιο έτος, επέστρεψε στο τµήµα του DeBakey 
για έξι µήνες ως Senior Fellow. To 1968, εκλέχθηκε Υφηγητής της Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ το 1972, µεταξύ δέκα υποψηφίων, εκλέχθηκε 
Επίκουρος Καθηγητής της Χειρουργικής και εργάστηκε υπό τον Καθ. Π. 
Χρυσοσπάθη. Το 1974, ίδρυσε στην Ελλάδα το πρώτο εργαστήριο µη επεµβατικής 
αγγειολογίας, υπό την διεύθυνσή του, στο νοσηλευτήριο «Υγεία».  Το 1982 
εκλέχθηκε Τακτικός Καθηγητής και Διευθυντής της Α' Χειρουργικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών στο «Λαϊκό». Το 1984 ίδρυσε στην Ελλάδα το πρώτο 
εργαστήριο για την µελέτη και θεραπεία της αγγειακής και σεξουαλικής 
ανεπάρκειας, ενώ παράλληλα ίδρυσε την «Ελληνική Εταιρεία Αγγειολογίας». Περί 
το τέλος της δεκαετίας του 1980, µε τους συνεργάτες του Γ. Κούστα και Ν. 
Παγκράτη, πραγµατοποίησε πρωτοποριακές τεχνικές , όπως η τοποθέτηση φίλτρου 
εντός της κάτω κοίλης φλέβας (1988) και η εφαρµογή Argon laser για την 
θεραπεία ευρυαγγειών και λοιπών φλεβικών διαταραχών.  Το 1994 εφήρµοσε την 
µέθοδο καθοδηγούµενου υπερήχου συµπίεσης  για την θεραπεία 
ψευδοανευρυσµάτων ή αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας των µηριαίων και ιγνυακών 
αρτηριών, κατόπιν παρακέντησης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.  Στον τοµέα της 
αγγειοχειρουργικής, ήταν ο πρώτος που συνεργάστηκε µε πλαστικούς χειρουργούς 
για την διενέργεια της επέµβασης Charles' για την θεραπεία λεµφικού οιδήµατος 
κάτω άκρων. Πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά λεµφαδενο-φλεβική 
αναστόµωση, ενώ εισήγαγε επίσης στην Ελλάδα την διαθωρακική άνω ραχιαία 
συµπαθεκτοµή, την πλαστική της profunda µε την χρήση αρτηριακού εµβαλώµατος, 
καθώς και το µασχαλο-ιγνϋακό by-pass.  Το 1994, συνταξιοδοτούµενος από το 
Πανεπιστήµιο, ανέλαβε Διευθυντής της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του 
Νοσηλευτηρίου « Υγεία» στο οποίο υπήρξε ιδρυτικό µέλος από το 1982.  Τον 
Ιανουάριο του 2001 ανέλαβε την Διεύθυνση του τµήµατος Αγγειολογίας και 
Αγγειακής χειρουργικής του Νοσοκοµείου «Ε. Ντυνάν».  

Παναγιώτης 
Μπάλλας 

Ο Καθ. Π. Μπάλλας, τίµησε την χώρα µας µε πλήθος δραστηριοτήτων και 
διακρίσεων. Υπήρξε µέλος πολλών Ελληνικών και Διεθνών Εταιρειών και Επίτιµο 
µέλος του “ American College of Surgery”. Συµµετείχε σε πάνω από 700 συνέδρια 
και συµπόσια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό., ενώ πραγµατοποίησε 135 
επιστηµονικές επισκέψεις σε 35 χώρες του πλανήτη.  Ήταν ο πρώτος Έλληνας 
Ιατρός που ανέπτυξε επιστηµονική συνεργασία µε Νοσοκοµεία της Κίνας. 
Δηµοσίευσε πάνω από 300 επιστηµονικές εργασίες σε διεθνή και εγχώρια ιατρικά 
περιοδικά, καθώς και 4 ιατρικά συγγράµµατα , εκ των οποίων δύο για την 
Αγγειοχειρουργική , ένα για την Γενική Χειρουργική και ένα για την Ενδοαγγειακή 
Χειρουργική. Υπήρξε συντάκτης τριών συγγραµµάτων στην Αγγλική γλώσσα . 
Τέλος, ήταν συνιδρυτής µε τον Γερµανό Αγγειοχειρουργό Diethrich της Διεθνούς 
Εταιρείας Ενδοαγγειακής Χειρουργικής και του οµώνυµου περιοδικού.  Με την 
σύζυγό του Μαρία απέκτησαν µία κόρη, την Ευσταθία 

Καθηγητής Χειρουργικής - Αγγειοχειρουργός 

Θεοδόσης 
Δόσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής 
Θωρακοχειρουργικής

Σταύρος
Πλέσσας

Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής
Αγγειοχειρουργός

Βασίλειος
Παπαδήµας

Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής
µε διατριβή στην Καρδιοχειρουργική

Ο Σταύρος Πλέσσας γεννήθηκε το 1926 στο 
Κατσίµπαλι (Εξοχικό) Φιλιατρών Μεσσηνίας. 
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών το 
1950 µε τον βαθµό «Άριστα». Κατά το διάστηµα 
1950-1953 εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις. Από τον Νοέµβριο του 1953 µέχρι 
τον Οκτώβριο του 1956 εργάσθηκε ως εξωτερικός 
βοηθός στην Α´ Χειρουργική Κλινική Αθηνών, 

διευθυνόµενη τότε από τον Καθηγητή Γ. Καραγιαννόπουλο και στη συνέχεια από 
τον Καθηγητή Ν. Χρηστέα µέχρι το 1959, οπότε έλαβε την ειδικότητα του Γενικού 
Χειρουργού. Μετεκπαιδεύτηκε στο Λονδίνο από το 1959 µέχρι το 1962. 
Εργάστηκε σε µεγάλα νοσοκοµεία (Central Middlesex) και παρακολούθησε τα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα των Νοσοκοµείων Hammersmith και St. Mary's µε 
τους Καθηγητές C. Rob, J. Kenyon και W. Irvine. Ασχολήθηκε µε τη Γενική, αλλά 
ιδιαίτερα µε την Αγγειακή Χειρουργική και εργάστηκε εκτός της Κλινικής και στο 
Πειραµατικό Χειρουργείο. 

   Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1962 και µέχρι το 1968 υπηρέτησε ως 
Επιµελητής της Α´ Χειρουργικής Κλινικής υπό τον Καθηγητή Ν. Χρηστέα και στη 
συνέχεια στη Β´ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική υπό τον Καθηγητή Γρ. 
Σκαλκέα στο Λαϊκό Νοσοκοµείο µέχρι το 1978. Υπήρξε ένας από τους 
σηµαντικότερους εκπροσώπους της µεγάλης Χειρουργικής Σχολής του Λαϊκού 
Νοσοκοµείου. Το 1964 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Το 
1974 εξελέγη Εντεταλµένος Υφηγητής. Από το 1977 µέχρι το 1993 διετέλεσε 
Διευθυντής της Β´ Χειρουργικής Κλινικής του Δηµοτικού Νοσοκοµείου Αθηνών 
(«Ελπίς»). Παρέλαβε µία µικρή Κλινική σε ένα µικρό και πληµµελώς εξοπλισµένο 
Νοσοκοµείο και τη µετέτρεψε σε δραστήριο αγγειοχειρουργικό κέντρο. Το 80% 
των ασθενών της Κλινικής του ήταν αγγειοπαθείς. Το διδακτικό του έργο ήταν 
τεράστιο. Εδίδαξε γενιές ολόκληρες φοιτητών της Ιατρικής τριτοετών, τεταρτοετών 
και τελειόφοιτων, ειδικευοµένων της Γενικής και της Αγγειακής Χειρουργικής, 
αδελφών νοσοκόµων και νοσηλευτών. Το 1990 γίνεται Επίκουρος Καθηγητής της 
Χειρουργικής. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε την Αγγειοχειρουργική. Συνέβαλε τα 
µέγιστα στη καθιέρωση στην Ελλάδα του νέου τότε αυτού κλάδου και έδωσε την 
ειδικότητα σε πολλούς νέους αγγειοχειρουργούς. Ο ίδιος πρωτοστάτησε ως 
αγγειοχειρουργός. Ήταν παντρεµένος από το 1966 µε την Ιωάννα Τσεβά και 
απέκτησαν µαζί δύο παιδιά, την Ελισάβετ και τον Νίκο, από τον οποίο απέκτησε 
τρία εγγόνια. Πέθανε στην Αθήνα στις 27 Οκτωβρίου 2010.

Ο Σταύρος Πλέσσας 
στα χειρουργεία

του Νοσοκοµείου «Ελπίς» 

Ο Βασίλης Παπαδήµας (δεξιά)
σε ώρα δράσης

στο «Λαϊκό» Νοσοκοµείο 

Γεννήθηκε το 1939 στον Αλιάκµονα Βοΐου Κοζάνης 
και αποφοίτησε από το Γυµνάσιο Τσοτυλίου 
Κοζάνης το 1957. Εφοίτησε επί έξι έτη στη 
Στρατιωτική Ιατρική Σχολή και αποφοίτησε από την 
Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου   
Θεσσαλονίκης το 1963. Όπως είχε νόµιµη 
υποχρέωση, υπηρέτησε επί 26 έτη ως αξιωµατικός 
ιατρός στην Πολεµική Αεροπορία τής Ελλάδας. 

Αποστρατεύθηκε «τη αιτήσει του» το 1989 µε τον βαθµό τού ταξιάρχου. Κατά τη 
διάρκεια της υπηρεσίας του στην Πολεµική Αεροπορία εκπαιδεύτηκε επί 6 έτη στην 
Ελλάδα και επί 3 έτη στις ΗΠΑ και απόκτησε τους τίτλους τών ειδικοτήτων Γενικής 
Χειρουργικής, Χειρουργικής Θώρακος και Αγγειακής Χειρουργικής. Μετά την 
επιστροφή του στην Ελλάδα ίδρυσε, στο Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας, Κλινική 
Θωρακικής και Αγγειακής Χειρουργικής την οποία διηύθυνε µέχρι την αποστρατεία 
του. Στην Κλινική διενεργούνταν όλες οι επεµβάσεις Θωρακικής και Αγγειακής 
Χειρουργικής συµπεριλαµβανοµένων και των εµφυτεύσεων βηµατοδοτών. Σ' αυτό 
το χρονικό διάστηµα έγινε στο Νοσοκοµείο Αεροπορίας και η πρώτη επιτυχής 
επέµβαση διόρθωσης τραυµατικής ρήξεως του ισθµού τής αορτής που 
πραγµατοποιήθηκε στη χώρα µας. Το  έτος  1991  εκλέχτηκε  Επίκουρος  
Καθηγητής  Χειρουργικής  Θώρακος  της  Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του κατέβαλε επανειληµµένες 
προσπάθειες για ίδρυση Πανεπιστηµιακής Θωρακο-χειρουργικής Κλινικής σε ένα 
από τα µεγάλα Νοσοκοµεία τής Αθήνας αλλά αντιµετώπισε την άρνηση της Ιατρικής 
Σχολής. Τελικά, η κλινική εγκαταστάθηκε στο «Αττικό» Νοσοκοµείο µόλις τον 
Φεβρουάριο 2006 µε ελλιπή στελέχωση. Αυτής της κλινικής,  υπήρξε ο πρώτος 
διευθυντής µέχρι τον Αύγουστο του ιδίου έτους, οπότε συνταξιοδοτήθηκε από το 
Πανεπιστήµιο µε τον βαθµό τού Αναπληρωτή Καθηγητή. Το Πανεπιστήµιο τον 
εξέλεξε Καθηγητή Α΄ βαθµίδας, αλλά η εκλογή του ακυρώθηκε από το Συµβούλιο 
της Επικρατείας.  Μετά την αφυπηρέτησή του από το Πανεπιστήµιο, εργάστηκε  ως 
Διευθυντής Θωρακοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκοµείο «Ερρίκος 
Ντυνάν» µέχρι το έτος 2011, οπότε συνταξιοδοτήθηκε. 

   Έχει περισσότερες από 260 επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, µε πάνω από 100 
εξ αυτών σε  ξενόγλωσσα περιοδικά. Επίσης, περισσότερες από 200 ανακοινώσεις 
σε συνέδρια, εκ των  οποίων 28 ξενόγλωσσες.  Εκ των δηµοσιεύσεων του, 
43 ξενόγλωσσες και 2 Ελληνικές αναφέρονται σε 633 βιβλιογραφικές αναφορές 
(citations) στον διεθνή Ιατρικό τύπο µε συσσωρευτικό συντελεστή απήχησης 
(cumulative impact factor) των  ξενόγλωσσων  περιοδικών 205,790 και µέσο 
συντελεστή  απήχησης 3,430.  Έχει επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 
µεταπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση. 

Ο Βασίλης Παπαδήµας γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1933.  Ο πατέρας του ήταν δικηγόρος - 
συµβολαιογράφος µε καταγωγή από την Επίδαυρο.  
Φοίτησε στο 8ο Γυµνάσιο και την Γαλλική Ακαδηµία 
Αθηνών.  Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή 
Αθηνών το 1957. Υπηρέτησε στην Γ' Αµφίβιο 
Μονάδα Καταδροµών, ως έφεδρος Ανθυπίατρος, 
όπου τιµήθηκε µε ειδική πλακέτα. Το 1962, 

ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή στο "Λαϊκό" Νοσοκοµείο, υπό τον Καθ. 
Ν. Χρηστέα, µε θέµα "Η εξωσωµατική κυκλοφορία δια της µεθόδου της 
αιµοαραιώσεως”, ενώ το 1965 απέκτησε τον τίτλο της ειδικότητας της Γενικής 
Χειρουργικής. Παρέµεινε στον ίδιο χώρο ως Πανεπιστηµιακός βοηθός υπό τον Καθ. 
Γρ. Σκαλκέα. Το 1968 έλαβε υποτροφία από την “Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας”, 
µε σκοπό να µετεκπαιδευτεί για τρία χρόνια στην Καρδιοχειρουργική σε 
Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία του Ηνωµένου Βασιλείου. Αλλάζοντας σύντοµα τον 
προσανατολισµό του, εντάχθηκε για τρία χρόνια στην χειρουργική κλινικη του 
«Saint Marks Hospital» , υπό τον διάσηµο χειρουργό καθηγητή Henry R. Thompson 
F.R.C.S., όπου εξειδικεύτηκε στην Χειρουργική του Παχέος Εντέρου . Πέραν των 
γνώσεων που απεκόµισε, σφυρηλάτησε µια δυνατή φιλία και αλληλοεκτίµηση µε 
τον Καθ. H. Thompson, τέτοια που οδήγησε τον τελευταίο σε συχνές επισκέψεις 
στην Ελλάδα, στα πλαίσια της επιστηµονικής τους συνεργασίας. Επανεντασσόµενος 
στο «Λαϊκό» Νοσοκοµείο το 1971, απετέλεσε έναν από του στενότερους 
συνεργάτες του Καθ. Γρ. Σκαλκέα, λαµβάνοντας στην πορεία τον Ακαδηµαϊκό τίτλο 
του Επίκουρου Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Με την ίδρυση του 
«Ιατρικού Κέντρου Αθηνών» το 1985 και κατά παρότρυνση του µέντορά του Καθ. 
Γρ. Σκαλκέα, ανέλαβε την Διεύθυνση της Χειρουργικής Κλινικής για ένα έτος.  
Στη συνέχεια εργάστηκε ως συνεργάτης Γενικός Χειρουργός στην πρώην « Γενική 
Κλινική» Αθηνών, νυν «Βιοκλινική», ενώ παράλληλα διατήρησε το ακαδηµαϊκό και 
ερευνητικό του έργο στο «Λαϊκό» Νοσοκοµείο µέχρι την συνταξιοδότησή του το 
2005. Χαρακτηρίστηκε ως εξέχων Χειρουργός του Παχέος Εντέρου, ενώ ήταν 
ιδιαίτερα προικισµένος σε άλλους τοµείς.  Άριστος γνώστης της Αρχαίας Ελληνικής 
, Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας, δεινός σκακιστής, ιδιαίτερα αγαπητός στους 
συναδέλφους του, µε εξαιρετικό χιούµορ και κοινωνικά ευρέως αποδεκτός. 
Παντρεµένος µε την Λίτσα Χατζηγεωργίου απέκτησε δύο κόρες, την Κατερίνα, 
Ψυχολόγο, που του χάρισε δύο εγγόνια και την Ευγενία, Σολίστ πιάνου που τον 
γέµισε υπερηφάνεια µε την σπουδαία Διεθνή της καριέρα.

   Πολλές σηµαντικές προσωπικότητες της Ιατρικής εκφράστηκαν µε τα θερµότερα 
λόγια για την προσωπικότητα του Β. Παπαδήµα, που έφυγε από την ζωή το 2012.  
«Η µετεκπαίδευσή του στο «St. Marks Hospital» του Λονδίνου, συνέβαλε στο να 
καταξιωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Χειρουργούς Παχέος Εντέρου της 
πατρίδας µας». Αλκ. Κωστάκης, Οµότιµος Καθηγητής Χειρουργικής. «Όλοι όσοι 
είχαµε την καλή τύχη και το προνόµιο να γνωρίζουµε τον Βασίλη Παπαδήµα, είχαµε 
εκτιµήσει βαθύτατα το τόσο πολύτιµο, δηµιουργικό και αρκετά συχνά, πρωτοποριακό 
έργο του. Με τη ζεστή και χαρισµατική προσωπικότητά του, την πηγαία και γνήσια 
ανθρωπιά του, καθώς και την βαθιά πίστη του στις άφθαρτες ανθρωπιστικές αξίες, 
άφησε φωτεινά και ανεξίτηλα σηµάδια στην επίγεια διαδροµή του, για να τα 
ακολουθούν οι νέες γενιές των Γιατρών µας,» Φώτης Παυλάτος, Οµότιµος  
Καθηγητής Ενδοκρινολογίας.  «Για δεκάδες χειρουργούς και για πολλές δεκαετίες, 
ο Βασίλης Παπαδήµας ήταν ο "Δάσκαλος" της χειρουργικής παθολογίας και 
χειρουργικής τεχνικής. Οι µαθητές του αλλά και η κοινωνία των χειρουργών τον έχει 
κατατάξει στις µεγάλες προσωπικότητες της Ιατρικής  και της χειρουργικής 
ειδικότητας» Γ. Ζωγράφος  Γενικός Γραµµατέας ΕΧΕ, Διευθυντής Χειρουργικής, 
Γ.Ν. Αθηνών "Γ. Γεννηµατάς"
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ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ - ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1966-1972Τρίτη Περίοδος, της «σταθεροποίησης» 1966-1972

Ο Παναγιώτης Μπάλλας γεννήθηκε σε ένα µικρό χωριό δίπλα στην 
Καλαµάτα τον Οκτώβριο του 1926 . Προέρχεται από Ιατρική οικογένεια 
και µεγάλωσε στην Αθήνα, όπου ολοκλήρωσε την δευτεροβάθµια 
εκπαίδευσή του.  Το 1946 εισήχθη στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Διέκοψε 
τις σπουδές του για τρία χρόνια, κατά την περίοδο του εµφυλίου πολέµου, 
αποφοιτώντας το 1953. Ειδικεύτηκε στην Γενική Χειρουργική, στην Α' 
Πανεπιστηµιακή Χειρουργική Κλινική του «Λαϊκού» Νοσοκοµείου υπό τον 
Καθ. Ν. Χρηστέα, την περίοδο 1953-56. Διετέλεσε εσωτερικός 
Πανεπιστηµιακός βοηθός στην ίδια κλινική. Το 1957,πραγµατοποίησε την 
πρώτη βραχιόνιο αρτηριογραφία στην Ελλάδα και µε τον συνάδελφό του 
Γρ. Σκαλκέα έκαναν µαζί πλήθος πρωτότυπων εγχειρήσεων.  Το 1959 
πραγµατοποίησε το όνειρό του, καθώς του προσφέρθηκε θέση 
εσωτερικού συνεργάτη στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του 
Πανεπιστηµίου Tufts, στη Βοστόνη, όπου εργάστηκε για ενάµιση χρόνο. 
Τον Ιανουάριο του 1961, έγινε ο πρώτος Έλληνας Clinical Fellow στην 

Καρδιο-αγγειοχειρουργική, του «Baylor College»,στο Houston του Τέξας , που τότε 
αποτελούσε την Μέκκα της Καρδιαγγειακής χειρουργικής.  Παρέµεινε δίπλα στους 
διάσηµους DeBakey,  Cooley και Crawford για επίσης ενάµιση έτος. Στην συνέχεια 
παρακολούθησε επί τρίµηνο τις δραστηριότητες του τµήµατος Χειρουργικής του 
«Peter Bent Brigham Hospital», στη Βοστόνη, υπό την διεύθυνση του διάσηµου 
Καθηγητή Francis Moore. 

Επέστρεψε στην Αθήνα τον Σεπτέµβριο του 1962, µε την πρόθεση να αξιοποιήσει 
την εµπειρία του στην Α' Πανεπιστηµιακή Χειρουργική Κλινική, στο πλευρό του Καθ. 
Ν. Χρηστέα. Πολύ σύντοµα, πραγµατοποίησε πλήθος χειρουργικών επεµβάσεων για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπως µηρο-ιγνϋακό φλεβικό bypass (1963), 
καρωτιδική ενδαρτηρεκτοµή (1964) και περιφερική αρτηριακή εµβολεκτοµή µε 
καθετήρα Fogarty (1964).  Την δεκαετία του 1960, καθιερώθηκε ως πρωτοπόρος 
στην Αγγειολογία και την Αγγειοχειρουργική στην Ελλάδα. Το 1967, µε τον Καθ. Α. 
Γιανίκα, πραγµατοποίησαν την πρώτη επανασυγκόληση άνω άκρου στην Ευρώπη, 
µε απόλυτη επιτυχία.  Αργότερα, το ίδιο έτος, επέστρεψε στο τµήµα του DeBakey 
για έξι µήνες ως Senior Fellow. To 1968, εκλέχθηκε Υφηγητής της Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ το 1972, µεταξύ δέκα υποψηφίων, εκλέχθηκε 
Επίκουρος Καθηγητής της Χειρουργικής και εργάστηκε υπό τον Καθ. Π. 
Χρυσοσπάθη. Το 1974, ίδρυσε στην Ελλάδα το πρώτο εργαστήριο µη επεµβατικής 
αγγειολογίας, υπό την διεύθυνσή του, στο νοσηλευτήριο «Υγεία».  Το 1982 
εκλέχθηκε Τακτικός Καθηγητής και Διευθυντής της Α' Χειρουργικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών στο «Λαϊκό». Το 1984 ίδρυσε στην Ελλάδα το πρώτο 
εργαστήριο για την µελέτη και θεραπεία της αγγειακής και σεξουαλικής 
ανεπάρκειας, ενώ παράλληλα ίδρυσε την «Ελληνική Εταιρεία Αγγειολογίας». Περί 
το τέλος της δεκαετίας του 1980, µε τους συνεργάτες του Γ. Κούστα και Ν. 
Παγκράτη, πραγµατοποίησε πρωτοποριακές τεχνικές , όπως η τοποθέτηση φίλτρου 
εντός της κάτω κοίλης φλέβας (1988) και η εφαρµογή Argon laser για την 
θεραπεία ευρυαγγειών και λοιπών φλεβικών διαταραχών.  Το 1994 εφήρµοσε την 
µέθοδο καθοδηγούµενου υπερήχου συµπίεσης  για την θεραπεία 
ψευδοανευρυσµάτων ή αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας των µηριαίων και ιγνυακών 
αρτηριών, κατόπιν παρακέντησης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.  Στον τοµέα της 
αγγειοχειρουργικής, ήταν ο πρώτος που συνεργάστηκε µε πλαστικούς χειρουργούς 
για την διενέργεια της επέµβασης Charles' για την θεραπεία λεµφικού οιδήµατος 
κάτω άκρων. Πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά λεµφαδενο-φλεβική 
αναστόµωση, ενώ εισήγαγε επίσης στην Ελλάδα την διαθωρακική άνω ραχιαία 
συµπαθεκτοµή, την πλαστική της profunda µε την χρήση αρτηριακού εµβαλώµατος, 
καθώς και το µασχαλο-ιγνϋακό by-pass.  Το 1994, συνταξιοδοτούµενος από το 
Πανεπιστήµιο, ανέλαβε Διευθυντής της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του 
Νοσηλευτηρίου « Υγεία» στο οποίο υπήρξε ιδρυτικό µέλος από το 1982.  Τον 
Ιανουάριο του 2001 ανέλαβε την Διεύθυνση του τµήµατος Αγγειολογίας και 
Αγγειακής χειρουργικής του Νοσοκοµείου «Ε. Ντυνάν».  

Παναγιώτης 
Μπάλλας 

Ο Καθ. Π. Μπάλλας, τίµησε την χώρα µας µε πλήθος δραστηριοτήτων και 
διακρίσεων. Υπήρξε µέλος πολλών Ελληνικών και Διεθνών Εταιρειών και Επίτιµο 
µέλος του “ American College of Surgery”. Συµµετείχε σε πάνω από 700 συνέδρια 
και συµπόσια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό., ενώ πραγµατοποίησε 135 
επιστηµονικές επισκέψεις σε 35 χώρες του πλανήτη.  Ήταν ο πρώτος Έλληνας 
Ιατρός που ανέπτυξε επιστηµονική συνεργασία µε Νοσοκοµεία της Κίνας. 
Δηµοσίευσε πάνω από 300 επιστηµονικές εργασίες σε διεθνή και εγχώρια ιατρικά 
περιοδικά, καθώς και 4 ιατρικά συγγράµµατα , εκ των οποίων δύο για την 
Αγγειοχειρουργική , ένα για την Γενική Χειρουργική και ένα για την Ενδοαγγειακή 
Χειρουργική. Υπήρξε συντάκτης τριών συγγραµµάτων στην Αγγλική γλώσσα . 
Τέλος, ήταν συνιδρυτής µε τον Γερµανό Αγγειοχειρουργό Diethrich της Διεθνούς 
Εταιρείας Ενδοαγγειακής Χειρουργικής και του οµώνυµου περιοδικού.  Με την 
σύζυγό του Μαρία απέκτησαν µία κόρη, την Ευσταθία 

Καθηγητής Χειρουργικής - Αγγειοχειρουργός 

Θεοδόσης 
Δόσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής 
Θωρακοχειρουργικής

Σταύρος
Πλέσσας

Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής
Αγγειοχειρουργός

Βασίλειος
Παπαδήµας

Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής
µε διατριβή στην Καρδιοχειρουργική

Ο Σταύρος Πλέσσας γεννήθηκε το 1926 στο 
Κατσίµπαλι (Εξοχικό) Φιλιατρών Μεσσηνίας. 
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών το 
1950 µε τον βαθµό «Άριστα». Κατά το διάστηµα 
1950-1953 εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις. Από τον Νοέµβριο του 1953 µέχρι 
τον Οκτώβριο του 1956 εργάσθηκε ως εξωτερικός 
βοηθός στην Α´ Χειρουργική Κλινική Αθηνών, 

διευθυνόµενη τότε από τον Καθηγητή Γ. Καραγιαννόπουλο και στη συνέχεια από 
τον Καθηγητή Ν. Χρηστέα µέχρι το 1959, οπότε έλαβε την ειδικότητα του Γενικού 
Χειρουργού. Μετεκπαιδεύτηκε στο Λονδίνο από το 1959 µέχρι το 1962. 
Εργάστηκε σε µεγάλα νοσοκοµεία (Central Middlesex) και παρακολούθησε τα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα των Νοσοκοµείων Hammersmith και St. Mary's µε 
τους Καθηγητές C. Rob, J. Kenyon και W. Irvine. Ασχολήθηκε µε τη Γενική, αλλά 
ιδιαίτερα µε την Αγγειακή Χειρουργική και εργάστηκε εκτός της Κλινικής και στο 
Πειραµατικό Χειρουργείο. 

   Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1962 και µέχρι το 1968 υπηρέτησε ως 
Επιµελητής της Α´ Χειρουργικής Κλινικής υπό τον Καθηγητή Ν. Χρηστέα και στη 
συνέχεια στη Β´ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική υπό τον Καθηγητή Γρ. 
Σκαλκέα στο Λαϊκό Νοσοκοµείο µέχρι το 1978. Υπήρξε ένας από τους 
σηµαντικότερους εκπροσώπους της µεγάλης Χειρουργικής Σχολής του Λαϊκού 
Νοσοκοµείου. Το 1964 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Το 
1974 εξελέγη Εντεταλµένος Υφηγητής. Από το 1977 µέχρι το 1993 διετέλεσε 
Διευθυντής της Β´ Χειρουργικής Κλινικής του Δηµοτικού Νοσοκοµείου Αθηνών 
(«Ελπίς»). Παρέλαβε µία µικρή Κλινική σε ένα µικρό και πληµµελώς εξοπλισµένο 
Νοσοκοµείο και τη µετέτρεψε σε δραστήριο αγγειοχειρουργικό κέντρο. Το 80% 
των ασθενών της Κλινικής του ήταν αγγειοπαθείς. Το διδακτικό του έργο ήταν 
τεράστιο. Εδίδαξε γενιές ολόκληρες φοιτητών της Ιατρικής τριτοετών, τεταρτοετών 
και τελειόφοιτων, ειδικευοµένων της Γενικής και της Αγγειακής Χειρουργικής, 
αδελφών νοσοκόµων και νοσηλευτών. Το 1990 γίνεται Επίκουρος Καθηγητής της 
Χειρουργικής. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε την Αγγειοχειρουργική. Συνέβαλε τα 
µέγιστα στη καθιέρωση στην Ελλάδα του νέου τότε αυτού κλάδου και έδωσε την 
ειδικότητα σε πολλούς νέους αγγειοχειρουργούς. Ο ίδιος πρωτοστάτησε ως 
αγγειοχειρουργός. Ήταν παντρεµένος από το 1966 µε την Ιωάννα Τσεβά και 
απέκτησαν µαζί δύο παιδιά, την Ελισάβετ και τον Νίκο, από τον οποίο απέκτησε 
τρία εγγόνια. Πέθανε στην Αθήνα στις 27 Οκτωβρίου 2010.

Ο Σταύρος Πλέσσας 
στα χειρουργεία

του Νοσοκοµείου «Ελπίς» 

Ο Βασίλης Παπαδήµας (δεξιά)
σε ώρα δράσης

στο «Λαϊκό» Νοσοκοµείο 

Γεννήθηκε το 1939 στον Αλιάκµονα Βοΐου Κοζάνης 
και αποφοίτησε από το Γυµνάσιο Τσοτυλίου 
Κοζάνης το 1957. Εφοίτησε επί έξι έτη στη 
Στρατιωτική Ιατρική Σχολή και αποφοίτησε από την 
Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου   
Θεσσαλονίκης το 1963. Όπως είχε νόµιµη 
υποχρέωση, υπηρέτησε επί 26 έτη ως αξιωµατικός 
ιατρός στην Πολεµική Αεροπορία τής Ελλάδας. 

Αποστρατεύθηκε «τη αιτήσει του» το 1989 µε τον βαθµό τού ταξιάρχου. Κατά τη 
διάρκεια της υπηρεσίας του στην Πολεµική Αεροπορία εκπαιδεύτηκε επί 6 έτη στην 
Ελλάδα και επί 3 έτη στις ΗΠΑ και απόκτησε τους τίτλους τών ειδικοτήτων Γενικής 
Χειρουργικής, Χειρουργικής Θώρακος και Αγγειακής Χειρουργικής. Μετά την 
επιστροφή του στην Ελλάδα ίδρυσε, στο Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας, Κλινική 
Θωρακικής και Αγγειακής Χειρουργικής την οποία διηύθυνε µέχρι την αποστρατεία 
του. Στην Κλινική διενεργούνταν όλες οι επεµβάσεις Θωρακικής και Αγγειακής 
Χειρουργικής συµπεριλαµβανοµένων και των εµφυτεύσεων βηµατοδοτών. Σ' αυτό 
το χρονικό διάστηµα έγινε στο Νοσοκοµείο Αεροπορίας και η πρώτη επιτυχής 
επέµβαση διόρθωσης τραυµατικής ρήξεως του ισθµού τής αορτής που 
πραγµατοποιήθηκε στη χώρα µας. Το  έτος  1991  εκλέχτηκε  Επίκουρος  
Καθηγητής  Χειρουργικής  Θώρακος  της  Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του κατέβαλε επανειληµµένες 
προσπάθειες για ίδρυση Πανεπιστηµιακής Θωρακο-χειρουργικής Κλινικής σε ένα 
από τα µεγάλα Νοσοκοµεία τής Αθήνας αλλά αντιµετώπισε την άρνηση της Ιατρικής 
Σχολής. Τελικά, η κλινική εγκαταστάθηκε στο «Αττικό» Νοσοκοµείο µόλις τον 
Φεβρουάριο 2006 µε ελλιπή στελέχωση. Αυτής της κλινικής,  υπήρξε ο πρώτος 
διευθυντής µέχρι τον Αύγουστο του ιδίου έτους, οπότε συνταξιοδοτήθηκε από το 
Πανεπιστήµιο µε τον βαθµό τού Αναπληρωτή Καθηγητή. Το Πανεπιστήµιο τον 
εξέλεξε Καθηγητή Α΄ βαθµίδας, αλλά η εκλογή του ακυρώθηκε από το Συµβούλιο 
της Επικρατείας.  Μετά την αφυπηρέτησή του από το Πανεπιστήµιο, εργάστηκε  ως 
Διευθυντής Θωρακοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκοµείο «Ερρίκος 
Ντυνάν» µέχρι το έτος 2011, οπότε συνταξιοδοτήθηκε. 

   Έχει περισσότερες από 260 επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, µε πάνω από 100 
εξ αυτών σε  ξενόγλωσσα περιοδικά. Επίσης, περισσότερες από 200 ανακοινώσεις 
σε συνέδρια, εκ των  οποίων 28 ξενόγλωσσες.  Εκ των δηµοσιεύσεων του, 
43 ξενόγλωσσες και 2 Ελληνικές αναφέρονται σε 633 βιβλιογραφικές αναφορές 
(citations) στον διεθνή Ιατρικό τύπο µε συσσωρευτικό συντελεστή απήχησης 
(cumulative impact factor) των  ξενόγλωσσων  περιοδικών 205,790 και µέσο 
συντελεστή  απήχησης 3,430.  Έχει επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 
µεταπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση. 

Ο Βασίλης Παπαδήµας γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1933.  Ο πατέρας του ήταν δικηγόρος - 
συµβολαιογράφος µε καταγωγή από την Επίδαυρο.  
Φοίτησε στο 8ο Γυµνάσιο και την Γαλλική Ακαδηµία 
Αθηνών.  Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή 
Αθηνών το 1957. Υπηρέτησε στην Γ' Αµφίβιο 
Μονάδα Καταδροµών, ως έφεδρος Ανθυπίατρος, 
όπου τιµήθηκε µε ειδική πλακέτα. Το 1962, 

ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή στο "Λαϊκό" Νοσοκοµείο, υπό τον Καθ. 
Ν. Χρηστέα, µε θέµα "Η εξωσωµατική κυκλοφορία δια της µεθόδου της 
αιµοαραιώσεως”, ενώ το 1965 απέκτησε τον τίτλο της ειδικότητας της Γενικής 
Χειρουργικής. Παρέµεινε στον ίδιο χώρο ως Πανεπιστηµιακός βοηθός υπό τον Καθ. 
Γρ. Σκαλκέα. Το 1968 έλαβε υποτροφία από την “Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας”, 
µε σκοπό να µετεκπαιδευτεί για τρία χρόνια στην Καρδιοχειρουργική σε 
Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία του Ηνωµένου Βασιλείου. Αλλάζοντας σύντοµα τον 
προσανατολισµό του, εντάχθηκε για τρία χρόνια στην χειρουργική κλινικη του 
«Saint Marks Hospital» , υπό τον διάσηµο χειρουργό καθηγητή Henry R. Thompson 
F.R.C.S., όπου εξειδικεύτηκε στην Χειρουργική του Παχέος Εντέρου . Πέραν των 
γνώσεων που απεκόµισε, σφυρηλάτησε µια δυνατή φιλία και αλληλοεκτίµηση µε 
τον Καθ. H. Thompson, τέτοια που οδήγησε τον τελευταίο σε συχνές επισκέψεις 
στην Ελλάδα, στα πλαίσια της επιστηµονικής τους συνεργασίας. Επανεντασσόµενος 
στο «Λαϊκό» Νοσοκοµείο το 1971, απετέλεσε έναν από του στενότερους 
συνεργάτες του Καθ. Γρ. Σκαλκέα, λαµβάνοντας στην πορεία τον Ακαδηµαϊκό τίτλο 
του Επίκουρου Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Με την ίδρυση του 
«Ιατρικού Κέντρου Αθηνών» το 1985 και κατά παρότρυνση του µέντορά του Καθ. 
Γρ. Σκαλκέα, ανέλαβε την Διεύθυνση της Χειρουργικής Κλινικής για ένα έτος.  
Στη συνέχεια εργάστηκε ως συνεργάτης Γενικός Χειρουργός στην πρώην « Γενική 
Κλινική» Αθηνών, νυν «Βιοκλινική», ενώ παράλληλα διατήρησε το ακαδηµαϊκό και 
ερευνητικό του έργο στο «Λαϊκό» Νοσοκοµείο µέχρι την συνταξιοδότησή του το 
2005. Χαρακτηρίστηκε ως εξέχων Χειρουργός του Παχέος Εντέρου, ενώ ήταν 
ιδιαίτερα προικισµένος σε άλλους τοµείς.  Άριστος γνώστης της Αρχαίας Ελληνικής 
, Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας, δεινός σκακιστής, ιδιαίτερα αγαπητός στους 
συναδέλφους του, µε εξαιρετικό χιούµορ και κοινωνικά ευρέως αποδεκτός. 
Παντρεµένος µε την Λίτσα Χατζηγεωργίου απέκτησε δύο κόρες, την Κατερίνα, 
Ψυχολόγο, που του χάρισε δύο εγγόνια και την Ευγενία, Σολίστ πιάνου που τον 
γέµισε υπερηφάνεια µε την σπουδαία Διεθνή της καριέρα.

   Πολλές σηµαντικές προσωπικότητες της Ιατρικής εκφράστηκαν µε τα θερµότερα 
λόγια για την προσωπικότητα του Β. Παπαδήµα, που έφυγε από την ζωή το 2012.  
«Η µετεκπαίδευσή του στο «St. Marks Hospital» του Λονδίνου, συνέβαλε στο να 
καταξιωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Χειρουργούς Παχέος Εντέρου της 
πατρίδας µας». Αλκ. Κωστάκης, Οµότιµος Καθηγητής Χειρουργικής. «Όλοι όσοι 
είχαµε την καλή τύχη και το προνόµιο να γνωρίζουµε τον Βασίλη Παπαδήµα, είχαµε 
εκτιµήσει βαθύτατα το τόσο πολύτιµο, δηµιουργικό και αρκετά συχνά, πρωτοποριακό 
έργο του. Με τη ζεστή και χαρισµατική προσωπικότητά του, την πηγαία και γνήσια 
ανθρωπιά του, καθώς και την βαθιά πίστη του στις άφθαρτες ανθρωπιστικές αξίες, 
άφησε φωτεινά και ανεξίτηλα σηµάδια στην επίγεια διαδροµή του, για να τα 
ακολουθούν οι νέες γενιές των Γιατρών µας,» Φώτης Παυλάτος, Οµότιµος  
Καθηγητής Ενδοκρινολογίας.  «Για δεκάδες χειρουργούς και για πολλές δεκαετίες, 
ο Βασίλης Παπαδήµας ήταν ο "Δάσκαλος" της χειρουργικής παθολογίας και 
χειρουργικής τεχνικής. Οι µαθητές του αλλά και η κοινωνία των χειρουργών τον έχει 
κατατάξει στις µεγάλες προσωπικότητες της Ιατρικής  και της χειρουργικής 
ειδικότητας» Γ. Ζωγράφος  Γενικός Γραµµατέας ΕΧΕ, Διευθυντής Χειρουργικής, 
Γ.Ν. Αθηνών "Γ. Γεννηµατάς"
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1972-1985154 155Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

Ανατοµική διόρθωση ολικής µετάθεσης
µεγάλων αγγείων

Η σπουδαιότερη εξέλιξη της περιόδου στη χειρουργική της 
στεφανιαίας νόσου ήταν η έναρξη εφαρµογής της τεχνικής 
της «πάλλουσας καρδιάς» (OPCAB), που παρέκαµπτε την 

συσκευή της καρδιοπνευµονικής υποστήριξης. Η συγκεκριµένη 
τεχνική, που ουσιαστικά αποτελούσε επαναφορά της µεθόδου του 
Ρώσου Kolessov στην προοπτική πολλαπλής επαναιµάτωσης του 
µυοκαρδίου, καθιερώθηκε για οικονοµικούς λόγους σε χώρες της 
Λατινικής Αµερικής. Συγκεκριµένα στην Αργεντινή, από τον 
F. Benetti και την Βραζιλία, από τον E. Buffalo, στα µέσα της 
δεκαετίας του '80, στην προσπάθεια περιορισµού του κόστους της 
επέµβασης στεφανιαίας παράκαµψης. Ωστόσο, η ευρεία 
καθιέρωση της τεχνικής OPCAB ήρθε αργότερα, προς τα µέσα της 
δεκαετίας του '90, διαµέσου της εµπειρίας που αποκτήθηκε λίγα 
χρόνια νωρίτερα από άλλες ελάχιστα επεµβατικές τεχνικές σε 
πάλλουσα καρδιά και κυρίως από την καθιέρωση της χρήσης 
εµπορικών σταθεροποιητών για τη διευκόλυνση των 
αναστοµώσεων. 

   Παράλληλα, η θετική αποτίµηση της χρήσης της έσω µαστικής 
αρτηρίας, οδήγησε, αφενός, στη χρήση των δύο µαστικών από 
τους Barner, Suzuki και Edwards το 1974 και αφετέρου, στην 
αναζήτηση και άλλων αρτηριακών µοσχευµάτων. Έτσι, το 1971, 
από τον Γάλλο A. Carpentier χρησιµοποιήθηκε η κερκιδική 
αρτηρία και το 1987 από τον Ιάπωνα H. Suma η γαστρεπιπλοϊκή 
αρτηρία. Αξίζει να σηµειωθεί το γεγονός ότι η αρχική εκτίµηση της 
µακρόχρονης βατότητας της κερκιδικής αρτηρίας ήταν αρνητική, 
µε αποτέλεσµα ως µόσχευµα να εγκαταλειφθεί έως το 1991, όταν 
ο Γάλλος Ch. Acar επανεισήγαγε τη χρήση της µε κατάλληλο 
πρωτόκολλο παρασκευής του αγγείου και χρήση διλτιαζέµης 
περιεγχειρητικά. Επίσης, από το 1981, καθιερώθηκε η κατά 
συνέχεια αναστόµωση της µαστικής αρτηρίας σε 2 και 
περισσότερους κλάδους από τους Kabbani, Βarner και Μc Bride.

   Σηµαντικό γεγονός της περιόδου ήταν, επίσης, η διενέργεια της 
πρώτης στεφανιαίας αγγειοπλαστικής από τον «πατέρα» της 
επεµβατικής καρδιολογίας Andreas Gruentzig, το 1977, σε έναν 
ασθενή χωρίς νάρκωση. Χρειάστηκαν πολλές επιπλέον επεµβάσεις 
και αρκετά χρόνια, ώστε ο κόσµος της καρδιολογίας να αποδεχθεί 
τη σκοπιµότητα και τις ενδείξεις της στεφανιαίας αγγειοπλαστικής 
σε σχέση µε την φαρµακευτική αγωγή ή τη χειρουργική 
αντιµετώπιση. Μάλιστα, η συζήτηση αυτή συνεχίζεται ακόµα και 
στις µέρες µας. Ωστόσο, γεγονός είναι ότι η πρώτη επέµβαση του 
Gruentzig, άνοιξε την πόρτα σε αυτό που έχει σήµερα γίνει 
µέθοδος θεραπείας της στεφανιαίας νόσου, αλλά και βιοµηχανία 
πολλών δισεκατοµµυρίων δολαρίων. 

   Στο θέµα της προστασίας του µυοκαρδίου, είχαµε την περίοδο 
αυτή σηµαντικές εξελίξεις, καθώς την συνεχή νορµοθερµική 
αιµάτωση της καρδιάς και την διακοπτόµενη υποθερµική µε 
ινιδισµό της καρδιάς, αντικατέστησε προοδευτικά η χρήση των 
καρδιοπληγικών διαλυµάτων. Πρωτοπόροι στη χρήση διαλυµάτων 
µε χαµηλή περιεκτικότητα καλίου ήταν οι Gay, Tyers, Kirsh και 
Brainbridge, ενώ ο Γερµανός Bretschncider εισήγαγε το 
οµώνυµο καρδιοπληγικό διάλυµα το 1975. Το 1973, οι Gay και 
Elbert απέδειξαν ότι η κατανάλωση οξυγόνου µιας καρδιάς σε 
παύση µετά από χορήγηση καλίου, είναι πολύ µικρότερη εκείνης 
σε ινιδισµό. Ακόµη, απέδειξαν ότι τα προβλήµατα µε τη χρήση της 
καρδιοπληγίας του Melrose, στο τέλος της δεκαετίας του '50, 
οφείλονταν κύρια στην υπερωσµοτικότητα του διαλύµατος και όχι 
στην υψηλή περιεκτικότητα σε κάλλιο. Το 1978, οι D. Follette 
και G. Buckberg, επανεισήγαγαν τη χρήση της αιµατικής 
καρδιοπληγίας, καθώς απέδειξαν ότι η υποθερµική, διαλείπουσα 
αιµατική καρδιοπληγία, υπερείχε τόσο της συνεχούς νοµοθερµικής 
αιµάτωσης των στεφανιαίων, όσο και της διακοπτόµενης, 
υποθερµικής, χωρίς χρήση καρδιοπληγικού διαλύµατος. 

   Διερευνώντας τις εξελίξεις στον τοµέα των βαλβιδοπαθειών, θα 
ήταν χρήσιµη µια αναδροµή σε προηγούµενες περιόδους. Το 
1964, οι καρδιοχειρουργοί C. Duran και A. Gunning από την 
Οξφόρδη της Αγγλίας, διενήργησαν την πρώτη τοποθέτηση 
βιολογικών βαλβίδων κατασκευασµένων από µόσχευµα χοίρων σε 
άνθρωπο. Παρά το γεγονός ότι τα εµβαπτισµένα σε φορµαλδεΰδη 
µοσχεύµατα είχαν αρχικά θετικά αποτελέσµατα, στην πορεία 
διαπιστώθηκε δυσλειτουργία των βαλβίδων από διάτρηση και 
ασβεστοποίηση των ιστών των ετεροµοσχευµάτων. Το 1969, 
ο A. Carpentier συνέβαλε στην ανάπτυξη των βιοπροσθετικών 
βαλβίδων τοποθετώντας τις χοίρειες βαλβίδες σε µεταλλικό 
επενδυµένο σκελετό. Οι βιοπροσθετικές βαλβίδες των Carpentier 
– Edwards και αργότερα των Hancock και Angell-Shiley έγιναν 
δηµοφιλείς στα χρόνια που ακολούθησαν και εµφυτεύτηκαν σε 
µεγάλους αριθµούς ασθενών. Παρά ταύτα, τα προβλήµατα 
εκφύλισης του γλωχινικού ιστού συνεχίστηκαν. Η λύση δόθηκε 
αρκετά χρόνια αργότερα, το 1983, όταν και πάλι ο Γάλλος 
καρδιοχειρουργός A. Carpentier, µετά από έρευνα και µελέτη, 
οδηγήθηκε στο συµπέρασµα ότι η ουσία γλουταραλδεΐδη 
προσέφερε µεγαλύτερη διάρκεια στη ζωή των βιοπροσθετικών 
βαλβίδων, καθόσον σταθεροποιούσε τις γλωχίνες των βαλβίδων. 

    Με την εξέλιξη των συσκευών εξωσωµατικής κυκλοφορίας, οι 
βαλβίδες µπορούσαν πλέον να προσεγγιστούν µε άµεση όραση και 
να εκτιµηθεί µε ακρίβεια η παθολογία τους. Έτσι, για πρώτη φορά, 
η ανεπάρκεια της µιτροειδούς βαλβίδας µπορούσε να αντιµετωπι-
στεί αξιόπιστα µε διορθωτικές τεχνικές, όπως αυτές των G. 
Wooler, W. Reed και J. Kay, το 1962, 1965 και 1978 αντίστοιχα. 
Το επόµενο βήµα εξέλιξης έγινε από τον A. Carpentier, που 
άνοιξε το δρόµο για την πλαστική της µιτροειδούς καθιερώνοντας 
την τεχνική της δακτυλιοπλαστικής της µιτροειδούς βαλβίδας, µε 
τη χρήση του οµώνυµου δακτυλίου. Μελέτησε τη φυσιολογία και 
την ανατοµία της µιτροειδικής συσκευής, καθιέρωσε την 
προσεκτική ανάλυση της παθολογίας της βαλβίδος, περιέγραψε µε 
λεπτοµέρεια διάφορες τεχνικές επισκευής της και ανακοίνωσε τα 
καλά άµεσα και απώτερα αποτελέσµατα, ειδικά µε την ταυτόχρονη 
χρήση του «δακτυλίου Carpentier». Η τεχνική αυτή του A. 
Carpentier έµεινε στη ιστορία ως «The French Correction». 

    Σε ότι αφορά στην εξέλιξη των µεταλλικών βαλβίδων, το 1977, 
η εταιρεία St. Jude έφερε την επανάσταση µε την καθιέρωση των 
δίφυλλων βαλβίδων, που στην πορεία αποτέλεσαν το πρότυπο για 
όλες τις εταιρίες παραγωγής βαλβίδων και προοδευτικά 
αντικατέστησαν τις έως τότε δηµοφιλείς βαλβίδες σφαίρας-
κλωβού, µε αντιπροσωπευτικότερη την Starr-Edwards, και τις 
µονόφυλλες µεταλλικές, µε κύριο εκπρόσωπο την Bjork-Shiley. 

   Στη διερευνούµενη περίοδο, εξελίξεις υπήρξαν και στον τοµέα 
των συγγενών καρδιοπαθειών. Το 1975, ο Βραζιλιάνος 
καρδιοχειρουργός A. Jatene, καθιέρωσε την «arterial switch 
operation» ή «Jatene operation», η οποία αφορούσε στην 
ανατοµική διόρθωση της ολικής µετάθεσης των µεγάλων αγγείων. 
Το 1982, ο Αµερικανός D. Cooley διενήργησε την πρώτη 
πετυχηµένη µεταµόσχευση καρδιάς σε βρέφος στο «Texas Heart 
Institute», ενώ το 1983, ο W. Norwood, εισήγαγε την οµώνυµη 
τεχνική για το σύνδροµο της υποπλαστικής αριστεράς κοιλίας. 
Το 1985, στη Mayo Clinic και στο University of Alabama του 
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καρδιοπαθειών αφορούσε σε βρέφη κάτω των 12 µηνών. 
Παράλληλα, το 1980, τοποθετήθηκε ο πρώτος εµφυτεύσιµος 
απινιδωτής από τον L. Mirowshki. 
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Ανατοµική διόρθωση ολικής µετάθεσης
µεγάλων αγγείων

Η σπουδαιότερη εξέλιξη της περιόδου στη χειρουργική της 
στεφανιαίας νόσου ήταν η έναρξη εφαρµογής της τεχνικής 
της «πάλλουσας καρδιάς» (OPCAB), που παρέκαµπτε την 

συσκευή της καρδιοπνευµονικής υποστήριξης. Η συγκεκριµένη 
τεχνική, που ουσιαστικά αποτελούσε επαναφορά της µεθόδου του 
Ρώσου Kolessov στην προοπτική πολλαπλής επαναιµάτωσης του 
µυοκαρδίου, καθιερώθηκε για οικονοµικούς λόγους σε χώρες της 
Λατινικής Αµερικής. Συγκεκριµένα στην Αργεντινή, από τον 
F. Benetti και την Βραζιλία, από τον E. Buffalo, στα µέσα της 
δεκαετίας του '80, στην προσπάθεια περιορισµού του κόστους της 
επέµβασης στεφανιαίας παράκαµψης. Ωστόσο, η ευρεία 
καθιέρωση της τεχνικής OPCAB ήρθε αργότερα, προς τα µέσα της 
δεκαετίας του '90, διαµέσου της εµπειρίας που αποκτήθηκε λίγα 
χρόνια νωρίτερα από άλλες ελάχιστα επεµβατικές τεχνικές σε 
πάλλουσα καρδιά και κυρίως από την καθιέρωση της χρήσης 
εµπορικών σταθεροποιητών για τη διευκόλυνση των 
αναστοµώσεων. 

   Παράλληλα, η θετική αποτίµηση της χρήσης της έσω µαστικής 
αρτηρίας, οδήγησε, αφενός, στη χρήση των δύο µαστικών από 
τους Barner, Suzuki και Edwards το 1974 και αφετέρου, στην 
αναζήτηση και άλλων αρτηριακών µοσχευµάτων. Έτσι, το 1971, 
από τον Γάλλο A. Carpentier χρησιµοποιήθηκε η κερκιδική 
αρτηρία και το 1987 από τον Ιάπωνα H. Suma η γαστρεπιπλοϊκή 
αρτηρία. Αξίζει να σηµειωθεί το γεγονός ότι η αρχική εκτίµηση της 
µακρόχρονης βατότητας της κερκιδικής αρτηρίας ήταν αρνητική, 
µε αποτέλεσµα ως µόσχευµα να εγκαταλειφθεί έως το 1991, όταν 
ο Γάλλος Ch. Acar επανεισήγαγε τη χρήση της µε κατάλληλο 
πρωτόκολλο παρασκευής του αγγείου και χρήση διλτιαζέµης 
περιεγχειρητικά. Επίσης, από το 1981, καθιερώθηκε η κατά 
συνέχεια αναστόµωση της µαστικής αρτηρίας σε 2 και 
περισσότερους κλάδους από τους Kabbani, Βarner και Μc Bride.

   Σηµαντικό γεγονός της περιόδου ήταν, επίσης, η διενέργεια της 
πρώτης στεφανιαίας αγγειοπλαστικής από τον «πατέρα» της 
επεµβατικής καρδιολογίας Andreas Gruentzig, το 1977, σε έναν 
ασθενή χωρίς νάρκωση. Χρειάστηκαν πολλές επιπλέον επεµβάσεις 
και αρκετά χρόνια, ώστε ο κόσµος της καρδιολογίας να αποδεχθεί 
τη σκοπιµότητα και τις ενδείξεις της στεφανιαίας αγγειοπλαστικής 
σε σχέση µε την φαρµακευτική αγωγή ή τη χειρουργική 
αντιµετώπιση. Μάλιστα, η συζήτηση αυτή συνεχίζεται ακόµα και 
στις µέρες µας. Ωστόσο, γεγονός είναι ότι η πρώτη επέµβαση του 
Gruentzig, άνοιξε την πόρτα σε αυτό που έχει σήµερα γίνει 
µέθοδος θεραπείας της στεφανιαίας νόσου, αλλά και βιοµηχανία 
πολλών δισεκατοµµυρίων δολαρίων. 

   Στο θέµα της προστασίας του µυοκαρδίου, είχαµε την περίοδο 
αυτή σηµαντικές εξελίξεις, καθώς την συνεχή νορµοθερµική 
αιµάτωση της καρδιάς και την διακοπτόµενη υποθερµική µε 
ινιδισµό της καρδιάς, αντικατέστησε προοδευτικά η χρήση των 
καρδιοπληγικών διαλυµάτων. Πρωτοπόροι στη χρήση διαλυµάτων 
µε χαµηλή περιεκτικότητα καλίου ήταν οι Gay, Tyers, Kirsh και 
Brainbridge, ενώ ο Γερµανός Bretschncider εισήγαγε το 
οµώνυµο καρδιοπληγικό διάλυµα το 1975. Το 1973, οι Gay και 
Elbert απέδειξαν ότι η κατανάλωση οξυγόνου µιας καρδιάς σε 
παύση µετά από χορήγηση καλίου, είναι πολύ µικρότερη εκείνης 
σε ινιδισµό. Ακόµη, απέδειξαν ότι τα προβλήµατα µε τη χρήση της 
καρδιοπληγίας του Melrose, στο τέλος της δεκαετίας του '50, 
οφείλονταν κύρια στην υπερωσµοτικότητα του διαλύµατος και όχι 
στην υψηλή περιεκτικότητα σε κάλλιο. Το 1978, οι D. Follette 
και G. Buckberg, επανεισήγαγαν τη χρήση της αιµατικής 
καρδιοπληγίας, καθώς απέδειξαν ότι η υποθερµική, διαλείπουσα 
αιµατική καρδιοπληγία, υπερείχε τόσο της συνεχούς νοµοθερµικής 
αιµάτωσης των στεφανιαίων, όσο και της διακοπτόµενης, 
υποθερµικής, χωρίς χρήση καρδιοπληγικού διαλύµατος. 

   Διερευνώντας τις εξελίξεις στον τοµέα των βαλβιδοπαθειών, θα 
ήταν χρήσιµη µια αναδροµή σε προηγούµενες περιόδους. Το 
1964, οι καρδιοχειρουργοί C. Duran και A. Gunning από την 
Οξφόρδη της Αγγλίας, διενήργησαν την πρώτη τοποθέτηση 
βιολογικών βαλβίδων κατασκευασµένων από µόσχευµα χοίρων σε 
άνθρωπο. Παρά το γεγονός ότι τα εµβαπτισµένα σε φορµαλδεΰδη 
µοσχεύµατα είχαν αρχικά θετικά αποτελέσµατα, στην πορεία 
διαπιστώθηκε δυσλειτουργία των βαλβίδων από διάτρηση και 
ασβεστοποίηση των ιστών των ετεροµοσχευµάτων. Το 1969, 
ο A. Carpentier συνέβαλε στην ανάπτυξη των βιοπροσθετικών 
βαλβίδων τοποθετώντας τις χοίρειες βαλβίδες σε µεταλλικό 
επενδυµένο σκελετό. Οι βιοπροσθετικές βαλβίδες των Carpentier 
– Edwards και αργότερα των Hancock και Angell-Shiley έγιναν 
δηµοφιλείς στα χρόνια που ακολούθησαν και εµφυτεύτηκαν σε 
µεγάλους αριθµούς ασθενών. Παρά ταύτα, τα προβλήµατα 
εκφύλισης του γλωχινικού ιστού συνεχίστηκαν. Η λύση δόθηκε 
αρκετά χρόνια αργότερα, το 1983, όταν και πάλι ο Γάλλος 
καρδιοχειρουργός A. Carpentier, µετά από έρευνα και µελέτη, 
οδηγήθηκε στο συµπέρασµα ότι η ουσία γλουταραλδεΐδη 
προσέφερε µεγαλύτερη διάρκεια στη ζωή των βιοπροσθετικών 
βαλβίδων, καθόσον σταθεροποιούσε τις γλωχίνες των βαλβίδων. 

    Με την εξέλιξη των συσκευών εξωσωµατικής κυκλοφορίας, οι 
βαλβίδες µπορούσαν πλέον να προσεγγιστούν µε άµεση όραση και 
να εκτιµηθεί µε ακρίβεια η παθολογία τους. Έτσι, για πρώτη φορά, 
η ανεπάρκεια της µιτροειδούς βαλβίδας µπορούσε να αντιµετωπι-
στεί αξιόπιστα µε διορθωτικές τεχνικές, όπως αυτές των G. 
Wooler, W. Reed και J. Kay, το 1962, 1965 και 1978 αντίστοιχα. 
Το επόµενο βήµα εξέλιξης έγινε από τον A. Carpentier, που 
άνοιξε το δρόµο για την πλαστική της µιτροειδούς καθιερώνοντας 
την τεχνική της δακτυλιοπλαστικής της µιτροειδούς βαλβίδας, µε 
τη χρήση του οµώνυµου δακτυλίου. Μελέτησε τη φυσιολογία και 
την ανατοµία της µιτροειδικής συσκευής, καθιέρωσε την 
προσεκτική ανάλυση της παθολογίας της βαλβίδος, περιέγραψε µε 
λεπτοµέρεια διάφορες τεχνικές επισκευής της και ανακοίνωσε τα 
καλά άµεσα και απώτερα αποτελέσµατα, ειδικά µε την ταυτόχρονη 
χρήση του «δακτυλίου Carpentier». Η τεχνική αυτή του A. 
Carpentier έµεινε στη ιστορία ως «The French Correction». 

    Σε ότι αφορά στην εξέλιξη των µεταλλικών βαλβίδων, το 1977, 
η εταιρεία St. Jude έφερε την επανάσταση µε την καθιέρωση των 
δίφυλλων βαλβίδων, που στην πορεία αποτέλεσαν το πρότυπο για 
όλες τις εταιρίες παραγωγής βαλβίδων και προοδευτικά 
αντικατέστησαν τις έως τότε δηµοφιλείς βαλβίδες σφαίρας-
κλωβού, µε αντιπροσωπευτικότερη την Starr-Edwards, και τις 
µονόφυλλες µεταλλικές, µε κύριο εκπρόσωπο την Bjork-Shiley. 

   Στη διερευνούµενη περίοδο, εξελίξεις υπήρξαν και στον τοµέα 
των συγγενών καρδιοπαθειών. Το 1975, ο Βραζιλιάνος 
καρδιοχειρουργός A. Jatene, καθιέρωσε την «arterial switch 
operation» ή «Jatene operation», η οποία αφορούσε στην 
ανατοµική διόρθωση της ολικής µετάθεσης των µεγάλων αγγείων. 
Το 1982, ο Αµερικανός D. Cooley διενήργησε την πρώτη 
πετυχηµένη µεταµόσχευση καρδιάς σε βρέφος στο «Texas Heart 
Institute», ενώ το 1983, ο W. Norwood, εισήγαγε την οµώνυµη 
τεχνική για το σύνδροµο της υποπλαστικής αριστεράς κοιλίας. 
Το 1985, στη Mayo Clinic και στο University of Alabama του 
Μπέρµινχαµ των Η.Π.Α., 33% των επεµβάσεων συγγενών 
καρδιοπαθειών αφορούσε σε βρέφη κάτω των 12 µηνών. 
Παράλληλα, το 1980, τοποθετήθηκε ο πρώτος εµφυτεύσιµος 
απινιδωτής από τον L. Mirowshki. 
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Όσον αφορά στην ανάπτυξη του τοµέα της χειρουργικής της 
καρδιακής ανεπάρκειας, οι εξελίξεις κατά την περίοδο αυτή 

ήταν τρεις, εξαιρετικά σπουδαίες ιστορικά. Η πρώτη από αυτές, 
αφορούσε στην πρώτη επιτυχή µεταµόσχευση καρδιάς-
πνευµόνων από τους B. Reitz και N. Shumway το 1981, στο 
Stanford University της Καλιφόρνια. Η δεύτερη, ένα χρόνο 
αργότερα, τον Δεκέµβριο του 1982, στο Utah University, όταν ο 
W. DeVries και η οµάδα του διενήργησαν την πρώτη εµφύτευση 
παραµένουσας ολικής τεχνικής καρδιάς, της «Jarvik 7». Η 
συγκεκριµένη συσκευή σχεδιάστηκε από τον Robert Jarvik, 
µαθητή του W. Kolff, από πλαστικό και τιτάνιο και λειτουργούσε 
µε πεπιεσµένο αέρα. Ο ασθενής, ο οδοντίατρος Barney Clark, 
δέχθηκε εθελοντικά να υποβληθεί στην επέµβαση, µε σκοπό να 
βοηθήσει στην εξέλιξη της επιστήµης της ιατρικής. Μετά την 
πρώτη εφαρµογή της συσκευής, ο W. DeVries µετακινήθηκε στο 
Louisville στο Kentucky, όπου στο «Humana Hospital» τοποθέτησε 
άλλες 4 συσκευές «Jarvik 7» το 1984 και το 1985, µε τον πρώτο 
εκ των ασθενών να επιζεί για 620 ηµέρες, τον δεύτερο να 
καταλήγει σχεδόν άµεσα από αιµορραγία και τον τρίτο και τέταρτο 
ασθενή να επιζούν 10 και 14 µέρες αντίστοιχα. Η τελευταία 
εξέλιξη, αφορούσε στην έναρξη χρήσης της κυκλοσπορίνης, ως 
ανοσοκατασταλτικού, ενός φαρµάκου που άλλαξε στη συνέχεια τη 
µοίρα των µεταµοσχεύσεων. 

   Η επιτυχία, λέγεται, αναπαράγει επιτυχία. Μετά την ραγδαία 
πρόοδο που συντελέστηκε στην περασµένη περίοδο, µε αποκορύφωµα 
τις πρώτες επιτυχείς µεταµοσχεύσεις καρδιάς, η εµφύτευση της πρώτης 
τεχνητής καρδιάς ήταν πια ζήτηµα χρόνου…Υποψήφιος δέκτης, ένας 
Οδοντίατρος από το Seattle, ονόµατι Barney Clark, ο οποίος φέρεται να 
αποδέχτηκε την πρόκληση της εµφύτευσης, καθώς οι θεράποντες ιατροί 
του είχαν αποκλείσει κάθε άλλη θεραπευτική προσέγγιση, ως αδύνατη. 
Ο B. Clark έπασχε από συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και ο 
οργανισµός του ήταν πια τόσο εξουθενωµένος, ώστε ο ίδιος 
δυσκολεύονταν να µετακινηθεί ακόµη και από το ένα δωµάτιο στο 
διπλανό. Μια πιθανή µεταµόσχευση καρδιάς κρίνονταν αµφίβολη 
από τους γιατρούς, καθώς ήταν πολύ αδύναµος για να ανταπεξέλθει, 
αφήνοντας στον B. Clark ως µοναδική επιλογή την εµφύτευση της 
τεχνητής καρδιάς. 

   Η συσκευή που θα δεχόταν ο ασθενής ήταν η Jarvik 7, σχεδιασµένη 
από τον Dr Robert Jarvik, ο οποίος από τα φοιτητικά του χρόνια ακόµη 
ασχολήθηκε εντατικά µε την κατασκευή και βελτίωση τεχνητών καρδιών, 
έχοντας ως δάσκαλό του τον Willem Kolff, από το Πανεπιστήµιο της Utah. 
Η Jarvik 7 θεωρούνταν ένα τεχνολογικό piece-of-art της εποχής, ενώ 
ήταν και η πρώτη τεχνητή καρδιά που σχεδιάστηκε για µόνιµη χρήση. 
Ο Dr. R. Jarvik εµπνεύστηκε µια αντλία σε σχήµα καρδιάς, η οποία θα 
εµφυτεύονταν στον ασθενή, ενώ ένας εξωτερικός συµπιεστής πεπιεσµέ-
νου αέρα συνδεδεµένος µε την αντλία µέσω σωλήνων που διαπερνούσαν 
το στέρνο, θα ρύθµιζε την ροή του αίµατος. Ο B. Clark, ενώ γνώριζε ότι 
οι πιθανότητες να επιζήσει αρκετό χρόνο µετά την επέµβαση ήταν 
µηδαµινές, ενώ γνώριζε πως η ποιότητα της ζωής του για όσο διάστηµα 
κατάφερνε να επιζήσει θα ήταν υποβαθµισµένη καθώς ο συµπιεστής 
µεγέθους πλυντηρίου ρούχων σχεδόν θα τον ακινητοποιούσε, ενώ κανείς 
από τους γιατρούς δεν µπορούσε να τον διαβεβαιώσει για την θετική 
έκβαση της επέµβασης, αποφάσισε να είναι ο πρώτος άνθρωπος στον 
οποίο θα εµφυτεύονταν τεχνητή καρδιά. Με την απόφασή του αυτή, ο B. 
Clark γνώριζε πως έθετε εαυτόν στην υπηρεσία της επιστήµης… 

Το Διεθνές Περιβάλλον… σε δεύτερη ανάγνωση
Μια καρδιά που χτυπάει… τεχνητά 

      Το ηµερολόγιο έδειχνε 2 Δεκεµβρίου 1982… Η πρώτη εµφύτευση 
της τεχνητής καρδιάς ήταν πια γεγονός και πραγµατοποιήθηκε στο 
Πανεπιστήµιο της Utah από τον Dr William DeVries. Η µετεγχειρητική 
εξέλιξη του B. Clark έµοιαζε να ξεπερνά κάθε προσδοκία. Οι «λίγες 
µέρες» που όλοι ανέµεναν να επιβιώσει, σύντοµα έγιναν «λίγες 
εβδοµάδες» και κατόπιν «λίγοι µήνες». Η επιστήµη είχε νικήσει… Ο ίδιος 
είχε ηττηθεί… Η ζωή του είχε µετατραπεί σε έναν καθηµερινό αγώνα 
επιβίωσης από µολύνσεις που τον ταλαιπωρούσαν ιδιαίτερα, στιγµές 
απώλειας συνείδησης, για να ακολουθήσει µια σειρά εγκεφαλικών 
επεισοδίων, καθώς ο B. Clark έπασχε από χρόνια θρόµβωση. Η κραυγή 
ζωής που εξέπεµπε πριν την εµφύτευση, έγινε κραυγή απόγνωσης, κατά 
την οποία ο B. Clark ζητούσε να αφεθεί στον θάνατο… Τον συνάντησε 
112 ηµέρες µετά… Στις 23 Μαρτίου 1982… 

       Αυτές οι 112 ηµέρες καθώς και ο θάνατος του B. Clark, ανέδειξαν 
τον ίδιο, στα µάτια της παγκόσµιας ιατρικής και µη κοινότητας, ως µια 
σπουδαία προσωπικότητα, «ηρωική» όπως χαρακτηρίστηκε. Γι' αυτό 
βέβαια φρόντισε και η δηµοσιότητα που έλαβε το γεγονός από τα Μέσα 
Μαζικής Ενηµέρωσης. «Είναι µια στιγµή λύπης για όλους µας», δήλωσε ο 
εκπρόσωπος του Νοσοκοµείου John Dwan, προσθέτοντας: «Ήταν ένας 
απίστευτος άντρας, ένας από τους δυνατότερους που έχω ποτέ γνωρίσει. 
Έκανε δώρο στην ανθρωπότητα, προσφέροντας γνώση που θα βοηθήσει 
όλους µας». Αν και οι Διευθυντές του Πανεπιστηµίου της Utah είχαν 
συµφωνήσει στην τήρηση διακριτικής στάσης απέναντι στα Μ.Μ.Ε. και η 
όποια πληροφορία προς αυτά να δίνονταν µόνο µέσω του Γραφείου 
Τύπου του Πανεπιστηµίου, το δηµοσιογραφικό ενδιαφέρον φαίνεται πως 
κατάφερε να καταλύσει αυτή την ιδιότυπη σιγή, φέρνοντας στο φως 
λεπτοµέρειες για την πορεία του B. Clark. Ο ίδιος και η οικογένειά του 
σχεδόν «αγιοποιήθηκαν», την ώρα που ο όρος Βιοηθική έκανε για πρώτη 
φορά την εµφάνισή του στα Δελτία Ειδήσεων και στα πρωτοσέλιδα των 
εφηµερίδων. Η Jarvik 7 δεν ήταν έτοιµη για εµφύτευση στον άνθρωπο 
και η διαδικασία έγκρισης της από τον FDA ήταν ατελής, υποστήριζε ο 
αντίλογος, δηµιουργώντας πληθώρα αντιδράσεων και ερωτηµάτων που 
έχριζαν απάντησης. 

       Η επιστήµη αποφάσισε να δώσει την απάντησή της, περνώντας από 
την πρώτη εµφύτεση τεχνητής καρδιάς, στην δεύτερη. Αποδέκτης αυτής 
της δεύτερης προσπάθειας ήταν ο Bill Schroeder από την Ιντιάνα, ο 
οποίος επίσης έγινε δέκτης µια Jarvik 7. Σε αντίθεση µε τον B. Clark, ο 
οποίος ποτέ δεν βγήκε από το νοσοκοµείο, η µετεγχειρητική πορεία του 
B. Schroeder εξελίχθηκε οµαλά, καθώς ο οργανισµός του αντέδρασε 
ιδιαίτερα καλά στο εµφύτευµα από την αρχή. Ο B. Schroeder µάλιστα, όχι 
µόνο κατάφερε να απαντήσει σε τηλεφώνηµα του Πρωθυπουργού Ronald 
Reagan, αλλά και να συµµετάσχει έφιππος σε παρέλαση στον κεντρικό 
δρόµο της πόλης του. Δυστυχώς, µετά από 620 ηµέρες ζωής, είχε και ο 
ίδιος την τύχη του B. Clark, καθώς οι διάφορες επιπλοκές που 
ακολούθησαν δεν µπόρεσαν να αντιµετωπιστούν, οδηγώντας τον στον 
θάνατο. 

       Αν και το κεφάλαιο «τεχνητή καρδιά» άνοιξε µε όρους τραγωδίας, 
αδιαµφισβήτητα η εµφύτευση της πρώτης Jarvik 7 σηµατοδότησε µια 
πολλά υποσχόµενη εποχή στην Καρδιοχειρουργική ιστορία. Το κεφάλαιο 
αυτό γράφεται ακόµη και σήµερα… Άραγε, η επιτυχία θα αναπαράγει εν 
προκειµένω επιτυχία;
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Alan Carpentier 
«Ο δηµιουργός της οµώνυµης βιοπροσθετικής βαλβίδας και 
µιτροειδικού δακτυλίου και πατέρας της πλαστικής διόρθωσης της 
µιτροειδούς βαλβίδας»

   O A. Carpentier, ξεκίνησε τις πρωτοπορίες του µε την τοποθέτηση 
ιστικών γλωχίνων σε µεταλικό σκελετό το 1966, γεγονός
που του επέτρεψε την χρήση τους και στην µιτροειδική θέση.'Εβλεπε 
επίσης φανερά, ότι το µέλλον των ιστικών βαλβίδων θα βασίζονταν στην 
εξέλιξη των µεθόδων προετοιµασίας, οι οποίες θα απέτρεπαν 
φλεγµονώδεις κυτταρικές αντιδράσεις, καθώς και µηχανική εκφύλιση του 
ιστού.  Καθώς οι γνώσεις του γύρω από την Χηµεία ήταν ανεπαρκείς, 
αποφάσισε να απέχει από τα χειρουργεία, για δύο µέρες την εβδοµάδα, 
προκειµένου να παρακολουθεί µαθήµατα χηµείας στο Faculty of Sciences 
και να προετοιµάσει ένα Ph. D.. «Είναι σίγουρα δύσκολο να γίνεις φοιτητής 
στη Xηµεία στα 35, ενώ παράλληλα είσαι Αναπληρωτής Καθηγητής 
Xειρουργικής. Άρχισα να διερευνώ διάφορες ουσίες και διαπίστωσα ότι η 
γλουταραλδεΐδη ήταν ικανή σχεδόν να σταµατήσει τις όποιες φλεγµονώδεις 
αντιδράσεις», έλεγε...  

Andreas Gruentzig
«Πατέρας της επεµβατικής καρδιολογίας»

   Γεννηµένος το 1939 στην Ανατολική Γερµανία, έχασε νωρίς τον πατέρα 
ουτου στη διάρκεια του 2  παγκοσµίου πολέµου και έζησε ως πρόσφυγας 

µε τη µητέρα του. Για πολλά χρόνια πειραµατιζόταν στο τραπέζι της 
κουζίνας του σπιτιού του για τη δηµιουργία ενός καθετήρα-µπαλονιού για 
ενδοστεφανιαία χρήση. Ως προσωπικότητα, ήταν δηµιουργικός, έξυπνος, 
πολυτάλαντος, χόρευε και τραγουδούσε όµορφα, ενώ τον συγκινούσαν τα 
γρήγορα αυτοκίνητα και το πιλοτάρισµα µικρών αεροπλάνων. Το 
τελευταίο από τα χόµπι του ήταν εκείνο που κόστισε και τη ζωή του, όταν 
στα 46 του, το 1985, σκοτώθηκε µαζί µε τη δεύτερη σύζυγό του σε 
πτήση ιδιωτικού αεροσκάφους. Είχε προλάβει να γίνει Καθηγητής 
Καρδιολογίας στο Emorg και διάσηµος ανά τον κόσµο, για την 
πρωτοπορία του στην αγγειοπλαστική των στεφανιαίων µε τον καθετήρα 
που ο ίδιος δηµιούργησε. 

Robert Jarvik
«Ο δηµιουργός της πρώτης παραµένουσας ολικά εµφυτεύσιµης 
µηχανικής καρδιάς»

   Γεννήθηκε στο Michigan τον Μάιο του 1946. Το 1964, ο πατέρας του 
υποβλήθηκε σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, κάτι που τον οδήγησε στην 
έρευνα για δηµιουργία µιας τεχνητής καρδιάς που θα βοηθούσε ασθενείς 
σαν εκείνον. Ο R. Jarvik ήταν µαθητής του πρωτοπόρου ερευνητή στη 
δηµιουργία τεχνητών οργάνων, του W. Kolff, που πρώτος εµφύτευσε 
πειραµατικό µοντέλο τεχνητής καρδιάς σε αγελάδα, το 1955. 
Βασιζόµενος στην εµπειρία του Kolff, ο R. Jarvik, σχεδίασε την 
«Jarvik 7», µια συσκευή τιτανίου και πλαστικών που λειτουργούσε µε 
πεπιεσµένο αέρα. Το 2000, εισήγαγε την «Jarvik 2000», µια συσκευή 
µινιατούρα, που σήµερα αποτελεί µια από τις πλέον αξιόπιστες LVAD's. 

Dr. William DeVries 
implanted the Jarvik 
heart in Dr. Barney Clark
a retired dentist who 
lived 112 days. 
The ultimate artificial 
heart, Dr. Jarvik has 
written, must be  
«..more than functional, 
reliable and dependable. 
It must be forgettable."

1982
First Permanent 
replacement with 
artificial  heart

Cyclosporin A
Introduced

1980

Ο William De Vries 
µε τον δάσκαλό του W. Kolff (πάνω)
και τον ασθενή του B. Clark (δεξιά)

Η πρώτη επιτυχής µεταµόσχευση
καρδιάς - πνευµόνων από τους
Reitz και Shumway το 1981
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Όσον αφορά στην ανάπτυξη του τοµέα της χειρουργικής της 
καρδιακής ανεπάρκειας, οι εξελίξεις κατά την περίοδο αυτή 

ήταν τρεις, εξαιρετικά σπουδαίες ιστορικά. Η πρώτη από αυτές, 
αφορούσε στην πρώτη επιτυχή µεταµόσχευση καρδιάς-
πνευµόνων από τους B. Reitz και N. Shumway το 1981, στο 
Stanford University της Καλιφόρνια. Η δεύτερη, ένα χρόνο 
αργότερα, τον Δεκέµβριο του 1982, στο Utah University, όταν ο 
W. DeVries και η οµάδα του διενήργησαν την πρώτη εµφύτευση 
παραµένουσας ολικής τεχνικής καρδιάς, της «Jarvik 7». Η 
συγκεκριµένη συσκευή σχεδιάστηκε από τον Robert Jarvik, 
µαθητή του W. Kolff, από πλαστικό και τιτάνιο και λειτουργούσε 
µε πεπιεσµένο αέρα. Ο ασθενής, ο οδοντίατρος Barney Clark, 
δέχθηκε εθελοντικά να υποβληθεί στην επέµβαση, µε σκοπό να 
βοηθήσει στην εξέλιξη της επιστήµης της ιατρικής. Μετά την 
πρώτη εφαρµογή της συσκευής, ο W. DeVries µετακινήθηκε στο 
Louisville στο Kentucky, όπου στο «Humana Hospital» τοποθέτησε 
άλλες 4 συσκευές «Jarvik 7» το 1984 και το 1985, µε τον πρώτο 
εκ των ασθενών να επιζεί για 620 ηµέρες, τον δεύτερο να 
καταλήγει σχεδόν άµεσα από αιµορραγία και τον τρίτο και τέταρτο 
ασθενή να επιζούν 10 και 14 µέρες αντίστοιχα. Η τελευταία 
εξέλιξη, αφορούσε στην έναρξη χρήσης της κυκλοσπορίνης, ως 
ανοσοκατασταλτικού, ενός φαρµάκου που άλλαξε στη συνέχεια τη 
µοίρα των µεταµοσχεύσεων. 

   Η επιτυχία, λέγεται, αναπαράγει επιτυχία. Μετά την ραγδαία 
πρόοδο που συντελέστηκε στην περασµένη περίοδο, µε αποκορύφωµα 
τις πρώτες επιτυχείς µεταµοσχεύσεις καρδιάς, η εµφύτευση της πρώτης 
τεχνητής καρδιάς ήταν πια ζήτηµα χρόνου…Υποψήφιος δέκτης, ένας 
Οδοντίατρος από το Seattle, ονόµατι Barney Clark, ο οποίος φέρεται να 
αποδέχτηκε την πρόκληση της εµφύτευσης, καθώς οι θεράποντες ιατροί 
του είχαν αποκλείσει κάθε άλλη θεραπευτική προσέγγιση, ως αδύνατη. 
Ο B. Clark έπασχε από συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και ο 
οργανισµός του ήταν πια τόσο εξουθενωµένος, ώστε ο ίδιος 
δυσκολεύονταν να µετακινηθεί ακόµη και από το ένα δωµάτιο στο 
διπλανό. Μια πιθανή µεταµόσχευση καρδιάς κρίνονταν αµφίβολη 
από τους γιατρούς, καθώς ήταν πολύ αδύναµος για να ανταπεξέλθει, 
αφήνοντας στον B. Clark ως µοναδική επιλογή την εµφύτευση της 
τεχνητής καρδιάς. 

   Η συσκευή που θα δεχόταν ο ασθενής ήταν η Jarvik 7, σχεδιασµένη 
από τον Dr Robert Jarvik, ο οποίος από τα φοιτητικά του χρόνια ακόµη 
ασχολήθηκε εντατικά µε την κατασκευή και βελτίωση τεχνητών καρδιών, 
έχοντας ως δάσκαλό του τον Willem Kolff, από το Πανεπιστήµιο της Utah. 
Η Jarvik 7 θεωρούνταν ένα τεχνολογικό piece-of-art της εποχής, ενώ 
ήταν και η πρώτη τεχνητή καρδιά που σχεδιάστηκε για µόνιµη χρήση. 
Ο Dr. R. Jarvik εµπνεύστηκε µια αντλία σε σχήµα καρδιάς, η οποία θα 
εµφυτεύονταν στον ασθενή, ενώ ένας εξωτερικός συµπιεστής πεπιεσµέ-
νου αέρα συνδεδεµένος µε την αντλία µέσω σωλήνων που διαπερνούσαν 
το στέρνο, θα ρύθµιζε την ροή του αίµατος. Ο B. Clark, ενώ γνώριζε ότι 
οι πιθανότητες να επιζήσει αρκετό χρόνο µετά την επέµβαση ήταν 
µηδαµινές, ενώ γνώριζε πως η ποιότητα της ζωής του για όσο διάστηµα 
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από τους γιατρούς δεν µπορούσε να τον διαβεβαιώσει για την θετική 
έκβαση της επέµβασης, αποφάσισε να είναι ο πρώτος άνθρωπος στον 
οποίο θα εµφυτεύονταν τεχνητή καρδιά. Με την απόφασή του αυτή, ο B. 
Clark γνώριζε πως έθετε εαυτόν στην υπηρεσία της επιστήµης… 
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B. Schroeder εξελίχθηκε οµαλά, καθώς ο οργανισµός του αντέδρασε 
ιδιαίτερα καλά στο εµφύτευµα από την αρχή. Ο B. Schroeder µάλιστα, όχι 
µόνο κατάφερε να απαντήσει σε τηλεφώνηµα του Πρωθυπουργού Ronald 
Reagan, αλλά και να συµµετάσχει έφιππος σε παρέλαση στον κεντρικό 
δρόµο της πόλης του. Δυστυχώς, µετά από 620 ηµέρες ζωής, είχε και ο 
ίδιος την τύχη του B. Clark, καθώς οι διάφορες επιπλοκές που 
ακολούθησαν δεν µπόρεσαν να αντιµετωπιστούν, οδηγώντας τον στον 
θάνατο. 

       Αν και το κεφάλαιο «τεχνητή καρδιά» άνοιξε µε όρους τραγωδίας, 
αδιαµφισβήτητα η εµφύτευση της πρώτης Jarvik 7 σηµατοδότησε µια 
πολλά υποσχόµενη εποχή στην Καρδιοχειρουργική ιστορία. Το κεφάλαιο 
αυτό γράφεται ακόµη και σήµερα… Άραγε, η επιτυχία θα αναπαράγει εν 
προκειµένω επιτυχία;
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Alan Carpentier 
«Ο δηµιουργός της οµώνυµης βιοπροσθετικής βαλβίδας και 
µιτροειδικού δακτυλίου και πατέρας της πλαστικής διόρθωσης της 
µιτροειδούς βαλβίδας»

   O A. Carpentier, ξεκίνησε τις πρωτοπορίες του µε την τοποθέτηση 
ιστικών γλωχίνων σε µεταλικό σκελετό το 1966, γεγονός
που του επέτρεψε την χρήση τους και στην µιτροειδική θέση.'Εβλεπε 
επίσης φανερά, ότι το µέλλον των ιστικών βαλβίδων θα βασίζονταν στην 
εξέλιξη των µεθόδων προετοιµασίας, οι οποίες θα απέτρεπαν 
φλεγµονώδεις κυτταρικές αντιδράσεις, καθώς και µηχανική εκφύλιση του 
ιστού.  Καθώς οι γνώσεις του γύρω από την Χηµεία ήταν ανεπαρκείς, 
αποφάσισε να απέχει από τα χειρουργεία, για δύο µέρες την εβδοµάδα, 
προκειµένου να παρακολουθεί µαθήµατα χηµείας στο Faculty of Sciences 
και να προετοιµάσει ένα Ph. D.. «Είναι σίγουρα δύσκολο να γίνεις φοιτητής 
στη Xηµεία στα 35, ενώ παράλληλα είσαι Αναπληρωτής Καθηγητής 
Xειρουργικής. Άρχισα να διερευνώ διάφορες ουσίες και διαπίστωσα ότι η 
γλουταραλδεΐδη ήταν ικανή σχεδόν να σταµατήσει τις όποιες φλεγµονώδεις 
αντιδράσεις», έλεγε...  

Andreas Gruentzig
«Πατέρας της επεµβατικής καρδιολογίας»

   Γεννηµένος το 1939 στην Ανατολική Γερµανία, έχασε νωρίς τον πατέρα 
ουτου στη διάρκεια του 2  παγκοσµίου πολέµου και έζησε ως πρόσφυγας 

µε τη µητέρα του. Για πολλά χρόνια πειραµατιζόταν στο τραπέζι της 
κουζίνας του σπιτιού του για τη δηµιουργία ενός καθετήρα-µπαλονιού για 
ενδοστεφανιαία χρήση. Ως προσωπικότητα, ήταν δηµιουργικός, έξυπνος, 
πολυτάλαντος, χόρευε και τραγουδούσε όµορφα, ενώ τον συγκινούσαν τα 
γρήγορα αυτοκίνητα και το πιλοτάρισµα µικρών αεροπλάνων. Το 
τελευταίο από τα χόµπι του ήταν εκείνο που κόστισε και τη ζωή του, όταν 
στα 46 του, το 1985, σκοτώθηκε µαζί µε τη δεύτερη σύζυγό του σε 
πτήση ιδιωτικού αεροσκάφους. Είχε προλάβει να γίνει Καθηγητής 
Καρδιολογίας στο Emorg και διάσηµος ανά τον κόσµο, για την 
πρωτοπορία του στην αγγειοπλαστική των στεφανιαίων µε τον καθετήρα 
που ο ίδιος δηµιούργησε. 

Robert Jarvik
«Ο δηµιουργός της πρώτης παραµένουσας ολικά εµφυτεύσιµης 
µηχανικής καρδιάς»

   Γεννήθηκε στο Michigan τον Μάιο του 1946. Το 1964, ο πατέρας του 
υποβλήθηκε σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, κάτι που τον οδήγησε στην 
έρευνα για δηµιουργία µιας τεχνητής καρδιάς που θα βοηθούσε ασθενείς 
σαν εκείνον. Ο R. Jarvik ήταν µαθητής του πρωτοπόρου ερευνητή στη 
δηµιουργία τεχνητών οργάνων, του W. Kolff, που πρώτος εµφύτευσε 
πειραµατικό µοντέλο τεχνητής καρδιάς σε αγελάδα, το 1955. 
Βασιζόµενος στην εµπειρία του Kolff, ο R. Jarvik, σχεδίασε την 
«Jarvik 7», µια συσκευή τιτανίου και πλαστικών που λειτουργούσε µε 
πεπιεσµένο αέρα. Το 2000, εισήγαγε την «Jarvik 2000», µια συσκευή 
µινιατούρα, που σήµερα αποτελεί µια από τις πλέον αξιόπιστες LVAD's. 

Dr. William DeVries 
implanted the Jarvik 
heart in Dr. Barney Clark
a retired dentist who 
lived 112 days. 
The ultimate artificial 
heart, Dr. Jarvik has 
written, must be  
«..more than functional, 
reliable and dependable. 
It must be forgettable."

1982
First Permanent 
replacement with 
artificial  heart

Cyclosporin A
Introduced

1980

Ο William De Vries 
µε τον δάσκαλό του W. Kolff (πάνω)
και τον ασθενή του B. Clark (δεξιά)

Η πρώτη επιτυχής µεταµόσχευση
καρδιάς - πνευµόνων από τους
Reitz και Shumway το 1981
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   Σε ό,τι αφορά στο υλικό Καρδιοχειρουργικού ενδιαφέροντος, το 
µεγαλύτερο µέρος του σχετίζονταν µε επίκτητες βαλβιδοπάθειες, 
στην αντιµετώπιση των οποίων οι Έλληνες Καρδιοχειρουργοί επέ-
δειξαν επιτυχίες ανάλογες των κέντρων του εξωτερικού. Σηµαντι-
κότατο µέρος των περιστατικών αφορούσε και στις συγγενείς 
καρδιοπάθειες, που αντιµετωπίστηκαν κύρια από τους Γ. Ανδρι-
τσάκη, Γ. Τόλη, Χ. Λόλα και Δ. Λαζαρίδη. Σηµαντική ήταν η 
συµβολή του Α. Μιχάλη, µε υπόβαθρο Παιδοκαρδιοχειρουργικής 
εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. και το «Green Lane Hospital» του 
Auckland της Ν. Ζηλανδίας, υπό τον Sir B. Barratt-Boyes.  
Στην Χειρουγική της στεφανιαίας νόσου, πρωτοπόρος υπήρξε ο 
Γ. Τόλης,  ο οποίος πραγµατοποίησε την πρώτη εγχείρηση ByPass 
στη χώρα µας, στα τέλη του 1971, καταγράφοντας παράλληλα και 
τον µεγαλύτερο αριθµό εγχειρήσεων στεφανιαίας παράκαµψης 
στην διερευνούµενη περίοδο. Τον ακολούθησαν οι Χ. Λόλας και 
Γ. Σανούδος, καθώς και ο Γ. Ανδριτσάκης, ο οποίος ενεπλάκη στις 
επεµβάσεις αυτές στο τέλος της δεκαετίας του 1970. Στην 
Θεσσαλονίκη, ο Δ. Λαζαρίδης δηµοσίευσε µόνο τρεις επεµβάσεις 
στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», το 1974, και ένα µικρό αριθµό στη 
συνέχεια, εν αντιθέσει µε τον Π. Σπύρου, ο οποίος επιδεικνύοντας 
εξαρχής τον προσανατολισµό του σε αντιµετώπιση ανάλογων 
περιστατικών, κατάφερε να δηµιουργήσει «ρεύµα» ασθενών από 
ολόκληρη την Ελλάδα προς το Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου». 
Πρωτοποριακές εγχειρήσεις από τους πρωταγωνιστές της 
περιόδου, καθώς και πίνακες επεµβάσεων των διαφόρων 
τµηµάτων, θα αναλυθούν διεξοδικά στη συνέχεια.

   Εκτός από τα νέα πρόσωπα που εισήλθαν στο Καρδιοχειρουργι-
κό «προσκήνιο», οι πρωταγωνιστές των προηγούµενων περιόδων 
συνέχισαν να δραστηριοποιούνται, παράγοντας σηµαντικότατο 
έργο. Ο Καθηγητής Δ. Λαζαρίδης, όχι µόνο εξακολούθησε την 
Καρδιοχειρουργική του δραστηριότητα στα πλαίσια λειτουργίας 
της Α' Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείο 
«ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης, παρά επέτυχε, κατόπιν συντονισµένων 
ενεργειών, τη δηµιουργία ανεξάρτητης Καρδιοχειρουργικής Κλινι-
κής το 1985. Ο Γεώργιος Ανδριτσάκης, Διευθυντής της µονα-
δικής αµιγούς Καρδιοχειρουργικής Κλινικής πριν την δηµιουργία 
του Ε.Σ.Υ,. στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο των Αθηνών, συνέχισε 
να καταγράφει πρωτοποριακές επεµβάσεις και να αυξάνει την 
δραστηριότητα της κλινικής του. Μάλιστα, η συγκεκριµένη κλινική 
µαζί µε εκείνη του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» αναδείχθηκαν ως 
οι πλέον επιτυχηµένες της περιόδου, καταγράφοντας έκαστη άνω 
των 3.000 περιστατικών κατά την διάρκεια των 12 χρόνων. Σε 
συνέχεια των παραπάνω, ο Νικόλαος Οικονόµος, Καθηγητής 
Χειρουργικής και Διευθυντής της Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής 
Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» Αθηνών, από το 1970, 
συνέχισε τη διενέργεια ενός µικρού αριθµού Καρδιοχειρουργικών 
επεµβάσεων, έχοντας µάλιστα συνεργαστεί για µια διετία µε τον 
Πέτρο Αλιβιζάτο. Ο αδόκητος χαµός του πρώτου το 1980, 
σήµανε και το τέλος της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας στην 
εν λόγω κλινική. Στην συµπρωτεύουσα, ο Αθανάσιος Οικονοµό-
πουλος, στο «Κ.Ν.Θ.Β.Ε.», εγκατέλειψε κάθε Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα την διερευνούµενη περίοδο και αφιερώθηκε στη 
Θωρακοχειρουργική, καθώς η τότε διοίκηση του ιδρύµατος φέρε-
ται να του επέβαλε προσκόµµατα. Ωστόσο, το 1983, µε τη µετα-
τροπή του νοσοκοµείου σε Γενικό Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», 
δηµιουργήθηκε Καρδιοχειρουργικό Κέντρο υπό την Διεύθυνση του 
Παναγιώτη Σπύρου, ο οποίος εκπαιδεύτηκε και εργάστηκε 
σε νοσοκοµεία των Η.Π.Α., µε αποτέλεσµα την εκτόξευση της 
δραστηριότητας σε πρωτοφανή, για την εποχή εκείνη, επίπεδα. 

ι προσπάθειες της προηγούµενης περιόδου, της αποκαλού-
µενης Περιόδου Σταθεροποίησης, έµελλε να ευοδωθούν 
στα επόµενα χρόνια. Οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες είχαν 

δηµιουργηθεί, οι πρωταγωνιστές είχαν αποδώσει τα µέγιστα, οι 
προδοκίες αποδείχθηκαν ρεαλιστικές και πραγµατοποιήσιµες. 
Η ισχυροποίηση της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής ήταν απλά 
ζήτηµα χρόνου. Η περίοδος 1972-1985, η αποκαλούµενη 
Περίοδος της Ενδυνάµωσης, χαρακτηρίστηκε από την επέκταση 
της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας µε τη δηµιουργία νέων 
κέντρων στελεχωµένων από Έλληνες Καρδιοχειρουργούς, οι 
οποίοι µετά την εκπαίδευσή τους σε νοσηλευτικά ιδρύµατα των 
Η.Π.Α., επέστρεψαν στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη των περισσοτέρων 
από τα κέντρα αυτά έγινε στους κόλπους Θωρακοχειρουργικών ή 
Χειρουργικών Κλινικών, που συµπεριέλαβαν Καρδιοχειρουργικά 
Τµήµατα. Πιο συγκεκριµένα, από τα τέλη του 1971, στο Νοσοκο-
µείο «Ευαγγελισµός», το Καρδιοχειρουργικό Τµήµα λειτούργησε 
στους κόλπους της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής που διεύθυνε ο 
Χ. Σταθάτος, µε επικεφαλής τον Γεώργιο Τόλη, ο οποίος ειδικεύ-
τηκε στο «Augustana» και «Northwestern University» του Σικάγο, 
καθώς και στο «St. Luke's Medical College of Wisconsin» του 
Milwaukee. Συνεργάτης του Γ. Τόλη, από το 1977, υπήρξε ο  
Άλκης Μιχάλης, µε εκπαίδευση στο «Boston City Hospital» της 
Βοστόνης και στο «University of Michigan», ο οποίος κατά τον 
τελευταίο χρόνο της περιόδου –το 1984-1985-, ανέλαβε και την 
Διεύθυνση του τµήµατος. Το 1972, στο Νοσοκοµείο «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» 
δηµιουργήθηκε Κέντρο Καρδιάς, Θώρακος και Αγγείων µε την 
υποστήριξη της Χειρουργικής Κλινικής, υπό την Διεύθυνση του 
Γεώργιου Σανούδου, εκπαιδευµένου στα Νοσοκοµεία του Πανε-
πιστηµίου της Νέας Υόρκης. Λίγο αργότερα, το 1974, ο  Χρήστος 
Λόλας, αφού ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στο Νοσοκοµείο 
«St. Vincent» του Πανεπιστηµίου του Όρεγκον µε δάσκαλο τον 
διάσηµο Albert Starr, ανέλαβε τη Διεύθυνση του Καρδιοχειρουρ-
γικού Τµήµατος της Β' Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής 
του Νοσοκοµείου «Αρεταίειο» υπό τον Καθηγητή Κ. Τούντα. 
Τέλος, το 1977, ο Καθηγητής Γρηγόριος Σκαλκέας, Διευθυντής 
της Β' Πανεπιστηµιακής Προπαιδευτικής Κλινικής του Νοσοκο-
µείου «Λαϊκό», δηµιούργησε παράρτηµα στο Νοσοκοµείο 
«Σωτηρία» για τη λειτουργία Καρδιοχειρουργικού Τµήµατος µε 
επικεφαλής τον Νικόλαο Έξαρχο, κάτοχο Αµερικανικών Boards 
Καρδιοχειρουργικής, και στην συνέχεια, το 1981, τον Καθηγητή 
Φώτη Παναγόπουλο, ο οποίος παρέµεινε στην εν λόγω θέση έως 
την κατάργηση του τµήµατος το 1985.

1972-1985158 159
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

O

Ο Γ. Τόλης στη διάρκεια
της εκπαίδευσής του στις Η.Π.Α.
(Σικάγο, 1964)

Η πρώτη εγχείρηση 
στεφανιαίας 
παράκαµψης 
στην Ελλάδα 
στις 8/12/71 
από τον Γ. Τόλη 
στον «Ευαγγελισµό»

Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

   Συνοψίζοντας συµπερασµατικά, η Καρδιοχειρουργική δραστη-
ριότητα της εν λόγω περιόδου εστιάζεται σε επτά νοσηλευτικά 
ιδρύµατα, µε κύριους βραχίονες τα Νοσοκοµεία «Ιπποκράτειο» 
και «Ευαγγελισµός». Σε δευτερεύοντα ρόλο, τα Νοσοκοµεία 
«Αρεταίειο», «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης και «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.».  
Το τελευταίο µε µικρή δραστηριότητα στην αρχική περίοδο 
λειτουργίας του και προοδευτική αύξηση του αριθµού των 
περιστατικών µετά το 1977. Οι δύο Προπαιδευτικές Χειρουργικές 
Κλινικές στα Νοσοκοµεία «Ιπποκράτειο» και «Σωτηρία» επέδει-
ξαν µικρή δραστηριότητα, ενώ προς το τέλος της περιόδου, στο 
«Κ.Ν.Θ.Β.Ε.» και µετέπειτα Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», η 
επανέναρξη Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων πραγµατοποίηθηκε 
µε εντυπωσιακό τρόπο, επιδεικνύοντας Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα υψηλών ταχυτήτων. 

   Τη χρονιά ορόσηµο για το σύστηµα υγείας της χώρας, το 1985, 
η εφαρµογή της νοµοθεσίας περί Ε.Σ.Υ., προκάλεσε ουσιαστικές 
αλλαγές στο Καρδιοχειρουργικό τοπίο της χώρας. Αµιγείς Καρδιο-
χειρουργικές Κλινικές δηµιουργήθηκαν στα Νοσοκοµεία «Ιπποκρά-
τειο», «Ευαγγελισµός», «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.», «ΑΧΕΠΑ» και «Γ. Παπανικο-
λάου», ενώ συστήθηκε η πρώτη στην Ελλάδα Παιδοκαρδιοχει-
ρουργική Κλινική στο Νοσοκοµείο «Αγία Σοφία» Αθηνών. Βάσει 
σχεδιασµού, η δραστηριότητα των τµηµάτων των Νοσοκοµείων 
«Αρεταίειο» και «Σωτηρία» έπαυσε. 

«Πρωταγωνιστών 
συνέχεια».
Από αριστερά 
Π. Σπανός, 
Φ. Παναγόπουλος, 
Γ. Σανούδος 
και Γ. Τόλης

Η δεύτερη  
εγχείρηση 
στεφανιαίας 
παράκαµψης
στην Ελλάδα 
στις 22/11/72  
από τον Γ. Τόλη 
στον «Ευαγγελισµό»

Η πρώτη εγχείρηση στεφανιαίας 
παράκαµψης στη Βόρεια Ελλάδα, 
τον Απρίλιο του 1973, από 
τον Καθ. Δηµήτριο Λαζαρίδη
στο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης. 
Εφηµερίδα «Βραδυνή» 
13/4/1973

Πρωταγωνιστές της περιόδου
στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής.

Από αριστερά Γ. Ανδριτσάκης, Γ. Τόλης, 
Ν. Οικονόµος και Χρ. Λόλας
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   Σε ό,τι αφορά στο υλικό Καρδιοχειρουργικού ενδιαφέροντος, το 
µεγαλύτερο µέρος του σχετίζονταν µε επίκτητες βαλβιδοπάθειες, 
στην αντιµετώπιση των οποίων οι Έλληνες Καρδιοχειρουργοί επέ-
δειξαν επιτυχίες ανάλογες των κέντρων του εξωτερικού. Σηµαντι-
κότατο µέρος των περιστατικών αφορούσε και στις συγγενείς 
καρδιοπάθειες, που αντιµετωπίστηκαν κύρια από τους Γ. Ανδρι-
τσάκη, Γ. Τόλη, Χ. Λόλα και Δ. Λαζαρίδη. Σηµαντική ήταν η 
συµβολή του Α. Μιχάλη, µε υπόβαθρο Παιδοκαρδιοχειρουργικής 
εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. και το «Green Lane Hospital» του 
Auckland της Ν. Ζηλανδίας, υπό τον Sir B. Barratt-Boyes.  
Στην Χειρουγική της στεφανιαίας νόσου, πρωτοπόρος υπήρξε ο 
Γ. Τόλης,  ο οποίος πραγµατοποίησε την πρώτη εγχείρηση ByPass 
στη χώρα µας, στα τέλη του 1971, καταγράφοντας παράλληλα και 
τον µεγαλύτερο αριθµό εγχειρήσεων στεφανιαίας παράκαµψης 
στην διερευνούµενη περίοδο. Τον ακολούθησαν οι Χ. Λόλας και 
Γ. Σανούδος, καθώς και ο Γ. Ανδριτσάκης, ο οποίος ενεπλάκη στις 
επεµβάσεις αυτές στο τέλος της δεκαετίας του 1970. Στην 
Θεσσαλονίκη, ο Δ. Λαζαρίδης δηµοσίευσε µόνο τρεις επεµβάσεις 
στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», το 1974, και ένα µικρό αριθµό στη 
συνέχεια, εν αντιθέσει µε τον Π. Σπύρου, ο οποίος επιδεικνύοντας 
εξαρχής τον προσανατολισµό του σε αντιµετώπιση ανάλογων 
περιστατικών, κατάφερε να δηµιουργήσει «ρεύµα» ασθενών από 
ολόκληρη την Ελλάδα προς το Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου». 
Πρωτοποριακές εγχειρήσεις από τους πρωταγωνιστές της 
περιόδου, καθώς και πίνακες επεµβάσεων των διαφόρων 
τµηµάτων, θα αναλυθούν διεξοδικά στη συνέχεια.

   Εκτός από τα νέα πρόσωπα που εισήλθαν στο Καρδιοχειρουργι-
κό «προσκήνιο», οι πρωταγωνιστές των προηγούµενων περιόδων 
συνέχισαν να δραστηριοποιούνται, παράγοντας σηµαντικότατο 
έργο. Ο Καθηγητής Δ. Λαζαρίδης, όχι µόνο εξακολούθησε την 
Καρδιοχειρουργική του δραστηριότητα στα πλαίσια λειτουργίας 
της Α' Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείο 
«ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης, παρά επέτυχε, κατόπιν συντονισµένων 
ενεργειών, τη δηµιουργία ανεξάρτητης Καρδιοχειρουργικής Κλινι-
κής το 1985. Ο Γεώργιος Ανδριτσάκης, Διευθυντής της µονα-
δικής αµιγούς Καρδιοχειρουργικής Κλινικής πριν την δηµιουργία 
του Ε.Σ.Υ,. στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο των Αθηνών, συνέχισε 
να καταγράφει πρωτοποριακές επεµβάσεις και να αυξάνει την 
δραστηριότητα της κλινικής του. Μάλιστα, η συγκεκριµένη κλινική 
µαζί µε εκείνη του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» αναδείχθηκαν ως 
οι πλέον επιτυχηµένες της περιόδου, καταγράφοντας έκαστη άνω 
των 3.000 περιστατικών κατά την διάρκεια των 12 χρόνων. Σε 
συνέχεια των παραπάνω, ο Νικόλαος Οικονόµος, Καθηγητής 
Χειρουργικής και Διευθυντής της Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής 
Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» Αθηνών, από το 1970, 
συνέχισε τη διενέργεια ενός µικρού αριθµού Καρδιοχειρουργικών 
επεµβάσεων, έχοντας µάλιστα συνεργαστεί για µια διετία µε τον 
Πέτρο Αλιβιζάτο. Ο αδόκητος χαµός του πρώτου το 1980, 
σήµανε και το τέλος της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας στην 
εν λόγω κλινική. Στην συµπρωτεύουσα, ο Αθανάσιος Οικονοµό-
πουλος, στο «Κ.Ν.Θ.Β.Ε.», εγκατέλειψε κάθε Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα την διερευνούµενη περίοδο και αφιερώθηκε στη 
Θωρακοχειρουργική, καθώς η τότε διοίκηση του ιδρύµατος φέρε-
ται να του επέβαλε προσκόµµατα. Ωστόσο, το 1983, µε τη µετα-
τροπή του νοσοκοµείου σε Γενικό Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», 
δηµιουργήθηκε Καρδιοχειρουργικό Κέντρο υπό την Διεύθυνση του 
Παναγιώτη Σπύρου, ο οποίος εκπαιδεύτηκε και εργάστηκε 
σε νοσοκοµεία των Η.Π.Α., µε αποτέλεσµα την εκτόξευση της 
δραστηριότητας σε πρωτοφανή, για την εποχή εκείνη, επίπεδα. 

ι προσπάθειες της προηγούµενης περιόδου, της αποκαλού-
µενης Περιόδου Σταθεροποίησης, έµελλε να ευοδωθούν 
στα επόµενα χρόνια. Οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες είχαν 

δηµιουργηθεί, οι πρωταγωνιστές είχαν αποδώσει τα µέγιστα, οι 
προδοκίες αποδείχθηκαν ρεαλιστικές και πραγµατοποιήσιµες. 
Η ισχυροποίηση της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής ήταν απλά 
ζήτηµα χρόνου. Η περίοδος 1972-1985, η αποκαλούµενη 
Περίοδος της Ενδυνάµωσης, χαρακτηρίστηκε από την επέκταση 
της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας µε τη δηµιουργία νέων 
κέντρων στελεχωµένων από Έλληνες Καρδιοχειρουργούς, οι 
οποίοι µετά την εκπαίδευσή τους σε νοσηλευτικά ιδρύµατα των 
Η.Π.Α., επέστρεψαν στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη των περισσοτέρων 
από τα κέντρα αυτά έγινε στους κόλπους Θωρακοχειρουργικών ή 
Χειρουργικών Κλινικών, που συµπεριέλαβαν Καρδιοχειρουργικά 
Τµήµατα. Πιο συγκεκριµένα, από τα τέλη του 1971, στο Νοσοκο-
µείο «Ευαγγελισµός», το Καρδιοχειρουργικό Τµήµα λειτούργησε 
στους κόλπους της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής που διεύθυνε ο 
Χ. Σταθάτος, µε επικεφαλής τον Γεώργιο Τόλη, ο οποίος ειδικεύ-
τηκε στο «Augustana» και «Northwestern University» του Σικάγο, 
καθώς και στο «St. Luke's Medical College of Wisconsin» του 
Milwaukee. Συνεργάτης του Γ. Τόλη, από το 1977, υπήρξε ο  
Άλκης Μιχάλης, µε εκπαίδευση στο «Boston City Hospital» της 
Βοστόνης και στο «University of Michigan», ο οποίος κατά τον 
τελευταίο χρόνο της περιόδου –το 1984-1985-, ανέλαβε και την 
Διεύθυνση του τµήµατος. Το 1972, στο Νοσοκοµείο «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» 
δηµιουργήθηκε Κέντρο Καρδιάς, Θώρακος και Αγγείων µε την 
υποστήριξη της Χειρουργικής Κλινικής, υπό την Διεύθυνση του 
Γεώργιου Σανούδου, εκπαιδευµένου στα Νοσοκοµεία του Πανε-
πιστηµίου της Νέας Υόρκης. Λίγο αργότερα, το 1974, ο  Χρήστος 
Λόλας, αφού ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στο Νοσοκοµείο 
«St. Vincent» του Πανεπιστηµίου του Όρεγκον µε δάσκαλο τον 
διάσηµο Albert Starr, ανέλαβε τη Διεύθυνση του Καρδιοχειρουρ-
γικού Τµήµατος της Β' Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής 
του Νοσοκοµείου «Αρεταίειο» υπό τον Καθηγητή Κ. Τούντα. 
Τέλος, το 1977, ο Καθηγητής Γρηγόριος Σκαλκέας, Διευθυντής 
της Β' Πανεπιστηµιακής Προπαιδευτικής Κλινικής του Νοσοκο-
µείου «Λαϊκό», δηµιούργησε παράρτηµα στο Νοσοκοµείο 
«Σωτηρία» για τη λειτουργία Καρδιοχειρουργικού Τµήµατος µε 
επικεφαλής τον Νικόλαο Έξαρχο, κάτοχο Αµερικανικών Boards 
Καρδιοχειρουργικής, και στην συνέχεια, το 1981, τον Καθηγητή 
Φώτη Παναγόπουλο, ο οποίος παρέµεινε στην εν λόγω θέση έως 
την κατάργηση του τµήµατος το 1985.
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O

Ο Γ. Τόλης στη διάρκεια
της εκπαίδευσής του στις Η.Π.Α.
(Σικάγο, 1964)

Η πρώτη εγχείρηση 
στεφανιαίας 
παράκαµψης 
στην Ελλάδα 
στις 8/12/71 
από τον Γ. Τόλη 
στον «Ευαγγελισµό»

Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

   Συνοψίζοντας συµπερασµατικά, η Καρδιοχειρουργική δραστη-
ριότητα της εν λόγω περιόδου εστιάζεται σε επτά νοσηλευτικά 
ιδρύµατα, µε κύριους βραχίονες τα Νοσοκοµεία «Ιπποκράτειο» 
και «Ευαγγελισµός». Σε δευτερεύοντα ρόλο, τα Νοσοκοµεία 
«Αρεταίειο», «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης και «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.».  
Το τελευταίο µε µικρή δραστηριότητα στην αρχική περίοδο 
λειτουργίας του και προοδευτική αύξηση του αριθµού των 
περιστατικών µετά το 1977. Οι δύο Προπαιδευτικές Χειρουργικές 
Κλινικές στα Νοσοκοµεία «Ιπποκράτειο» και «Σωτηρία» επέδει-
ξαν µικρή δραστηριότητα, ενώ προς το τέλος της περιόδου, στο 
«Κ.Ν.Θ.Β.Ε.» και µετέπειτα Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», η 
επανέναρξη Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων πραγµατοποίηθηκε 
µε εντυπωσιακό τρόπο, επιδεικνύοντας Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα υψηλών ταχυτήτων. 

   Τη χρονιά ορόσηµο για το σύστηµα υγείας της χώρας, το 1985, 
η εφαρµογή της νοµοθεσίας περί Ε.Σ.Υ., προκάλεσε ουσιαστικές 
αλλαγές στο Καρδιοχειρουργικό τοπίο της χώρας. Αµιγείς Καρδιο-
χειρουργικές Κλινικές δηµιουργήθηκαν στα Νοσοκοµεία «Ιπποκρά-
τειο», «Ευαγγελισµός», «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.», «ΑΧΕΠΑ» και «Γ. Παπανικο-
λάου», ενώ συστήθηκε η πρώτη στην Ελλάδα Παιδοκαρδιοχει-
ρουργική Κλινική στο Νοσοκοµείο «Αγία Σοφία» Αθηνών. Βάσει 
σχεδιασµού, η δραστηριότητα των τµηµάτων των Νοσοκοµείων 
«Αρεταίειο» και «Σωτηρία» έπαυσε. 

«Πρωταγωνιστών 
συνέχεια».
Από αριστερά 
Π. Σπανός, 
Φ. Παναγόπουλος, 
Γ. Σανούδος 
και Γ. Τόλης

Η δεύτερη  
εγχείρηση 
στεφανιαίας 
παράκαµψης
στην Ελλάδα 
στις 22/11/72  
από τον Γ. Τόλη 
στον «Ευαγγελισµό»

Η πρώτη εγχείρηση στεφανιαίας 
παράκαµψης στη Βόρεια Ελλάδα, 
τον Απρίλιο του 1973, από 
τον Καθ. Δηµήτριο Λαζαρίδη
στο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης. 
Εφηµερίδα «Βραδυνή» 
13/4/1973

Πρωταγωνιστές της περιόδου
στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής.

Από αριστερά Γ. Ανδριτσάκης, Γ. Τόλης, 
Ν. Οικονόµος και Χρ. Λόλας
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Γ. Τόλης - «Ευαγγελισµός»

   Πιο συγκεκριµένα και όσον αφορά στην Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα, η 
πρώτη προσπάθεια καταγράφηκε περί το 1965, επί Προεδρίας Θωµά Δοξιάδη, 
από τους Γενικούς Χειρουργούς Παναγιώτη Μίχα και Νικόλαο Μπάϊλα, οι οποίοι 
εξασφάλισαν από την διοίκηση την αγορά συσκευής εξωσωµατικής κυκλοφορί-
ας, χωρίς όµως η προσπάθεια αυτή να στεφθεί από επιτυχία. Καθοριστικό 
πρόσωπο στην µετέπειτα ανάπτυξη της Καρδιοχειρουργικής στο εν λόγω ίδρυµα, 
υπήρξε ο Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, αείµνηστος Χρήστος 
Σταθάτος, ο οποίος αναγνωρίζεται στις µέρες µας ως ο «πατριάρχης» της 
Ελληνικής Θωρακοχειρουργικής και ως ο άνθρωπος που την καθιέρωσε ως 
αυτόνοµη ειδικότητα στο τέλος της δεκαετίας του 1950. Ευγενής, διορατικός, 
οργανωτικός και έχοντας εκπαιδευτεί στο Ηνωµένο Βασίλειο –πιο συγκεκριµένα 
σε νοσοκοµείο του Liverpool-, ανέλαβε το τµήµα το 1952, µε συνεργάτες τους 
Παναγιώτη Ζαφειρακόπουλο και Αργύρη Κονταξή από το 1958. Ίδρυσε την 
πρώτη Θωρακοχειρουργική κλινική στην Ελλάδα, στο νοσοκοµείο Ευαγγελι-
σµός, όπου δηµιούργησε πρότυπο για την εποχή χειρουργείο, µε δωρεές 
εφοπλιστών από το Λονδίνο, χειρουργείο το οποίο παραµένει ως είχε έως τις 
µέρες µας. Διακαής πόθος του Χ. Σταθάτου ήταν η επέκταση των δραστηριο-
τήτων του τµήµατος και στον τοµέα της Καρδιοχειρουργικής. Για να 
εξυπηρετήσει τον σκοπό αυτό µε τον πλέον ασφαλή τρόπο, στις αρχές του 1967, 
ξεκίνησε τις επαφές µε το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «Loma Linda» της 
Καλιφόρνια των Η.Π.Α., ώστε να επιτύχει την συνεργασία µε το συγκεκριµένο 
Πανεπιστήµιο. Τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους, οµάδα Ιατρών υπό τον 
Αµερικανό Καρδιοχειρουργό Ellsworth Wareham, Διευθυντή της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του «Loma Linda», φέρνοντας µαζί τα απαραίτητα 
χειρουργικά εργαλεία, πραγµατοποίησε τις πρώτες 30 επεµβάσεις ανοιχτής 
καρδιάς, κυρίως για διόρθωση συγγενών καρδιοπαθειών και µερικών 
βαλβιδοπαθειών. Ανάλογη επίσκεψη επαναλήφθηκε τον Φεβρουάριο του 1969, 
όταν και πραγµατοποιήθηκαν άλλες 30 επεµβάσεις, στις οποίες συµµετείχαν και 
οι συνεργάτες της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής Α. Κονταξής και Π. Ζαφειρακό-
πουλος. Κατόπιν των επιτυχών αυτών κινήσεων, συµφωνήθηκε από τους E. 
Wareham και Χ. Σταθάτο η οργάνωση του τµήµατος από Έλληνα Καρδιοχειρουρ-
γό, καθώς και η συνέχιση της υποστήριξής του από ειδικευόµενους ιατρούς ή 
φοιτητές του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου «Loma Linda». Ο άνθρωπος που 
επιλέχθηκε ως επιστηµονικός συνεργάτης της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής µε 
σκοπό να συνεχίσει την Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα ήταν ο Φώτιος 
Παναγόπουλος. 
Για την ίδια θέση, είχαν επίσης βολιδοσκοπηθεί 
από τον Χ. Σταθάτο, ο Νικόλαος Έξαρχος και ο  
Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος. Από τον Ιούλιο 
του 1970 έως και τον Ιούνιο του 1971, ο Φ. Πανα-
γόπουλος πραγµατοποίησε µια σειρά περίπου 
εβδοµήντα επεµβάσεων µε συνεργάτες ειδικευόµε-
νους Αµερικανούς Ιατρούς. Ωστόσο, µε την λήξη της 
ετήσιας σύµβασης την οποία είχε υπογράψει, η 
συνεργασία δεν συνεχίστηκε και ο Φ. Παναγόπουλος 
αποχώρησε από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός». Το 
επόµενο βήµα του Χ. Σταθάτου ήταν να αναζητήσει 
έναν άλλο Έλληνα Καρδιοχειρουργό, που κατά 
προτίµηση θα είχε θητεύσει στην Αµερική. 
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Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Αθηνών
«Ο Ευαγγελισµός»

   Η ιστορία του Νοσοκοµείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός» έχει «άρωµα» γυναί-
κας… ή καλύτερα γυναικών. Ήταν το 1872, όταν µια οµάδα γυναικών ανέλαβε 
την πρωτοβουλία να προβεί στη σύσταση του «Συλλόγου Κυριών υπέρ Γυναι-
κείας Παιδεύσεως», µε χαρακτήρα και όραµα φιλανθρωπικό. Μεταξύ των σκο-
πών του Συλλόγου αυτού, πέραν των κοινωφελών δράσεων, ήταν και η µόρφω-
ση Αδελφών Νοσοκόµων, που ωστόσο ήταν αδύνατη χωρίς την ύπαρξη νοσοκο-
µειακού χώρου, όπου οι ενδιαφερόµενες «θα διαιτώνται και θα εκπαιδεύονται». 
Κατόπιν συντονισµένων προσπαθειών, τον Απρίλιο του 1875 συγκροτήθηκε 
επιτροπή µε επικεφαλής τον Μητροπολίτη Αθηνών Προκόπιο, ενώ παράλληλα 
έγινε έκκληση στο λαό για την συλλογή συνδροµών, ώστε να υποστηριχτεί 
οικονοµικά η ανέγερσή του. Σηµαντική εξέλιξη βέβαια στην διαδικασία αυτή 
υπήρξε η απόφαση της Ιεράς Μονής Πετράκη να προσφέρει οικόπεδο που είχε 
στην κατοχή της µε σκοπό την δηµιουργία του νοσοκοµείου. Σχεδόν εννέα 
χρόνια µετά την πρωτοβουλία των γυναικών, συγκεκριµένα στις 25 Μαρτίου 
1881, ο Βασιλιάς Γεώργιος Α' τοποθέτησε τον θεµέλιο λίθο, ενώ τρία χρόνια 
αργότερα, στις 25 Μαρτίου 1884, πραγµατοποιήθηκαν τα επίσηµα εγκαίνια 
έναρξης της λειτουργίας του. 

   Στο Θεραπευτήριο «Ευαγγελισµός», στην πρώτη περίοδο λειτουργίας του, 
δραστηριοποιήθηκαν δυο κλινικές: η Παθολογική Κλινική υπό τη διεύθυνση του 
Ν. Μάκκα και η Χειρουργική Κλινική υπό τη διεύθυνση του Ι. Γαλβάνη. Το ίδρυµα 
τελούσε υπό την διοίκηση εφορείας κυριών µε Πρόεδρο την Ιφιγένεια Ανδρέα 
Συγγρού και νοσήλευε κυρίως γυναίκες και παιδιά. Στα χρόνια που ακολούθη-
σαν, υπήρξε προοδευτική επέκταση του νοσοκοµείου, µε ανέγερση συµπληρω-
µατικών κτιρίων, ώστε το ίδρυµα να καταλήξει στην σηµερινή µορφή του. Πιο 
αναλυτικά, το 1888 κτίστηκε η Α' Χειρουργική αίθουσα, το 1897 ο «Οίκος Αδελ-
φών», το Χηµείο και το Ακτινολογικό Εργαστήριο, το 1903 λειτούργησαν τα 
Εξωτερικά Ιατρεία, το 1913 ολοκληρώθηκε ο Ναός του «Ευαγγελισµού της 
Θεοτόκου», το 1914 εγκαινιάστηκε στην Πάρνηθα το παράρτηµα µε σκοπό τη 
«νοσηλείαν φυµατιούντων». Το 1939 θεµελιώθηκε η νέα πτέρυγα του ιδρύµα-
τος. Το έργο αποπερατώθηκε µετά από έντεκα χρόνια, καθ' όσον µεσολάβησε ο 
πόλεµος και µετέπειτα η εµφύλια σύρραξη και τα εγκαίνιά του πραγµατοποιήθη-
καν το 1950. Επρόκειτο για ένα επταώροφο κτίριο το οποίο έλαβε την ονοµασία 

«Πτέρυγα ΑΧΕΠΑ», προς τιµήν των 
οµογενών, οι οποίοι κάλυψαν και το 
µεγαλύτερο µέρος της δαπάνης. 
Η δυναµικότητα του νοσοκοµείου 
άγγιζε τότε τις 1.000 κλίνες, ενώ το 
1964 µε την ανέγερση δυο επιπλέον 
ορόφων έφθασε τις 1.200 κλίνες. 
Το 1977, ο εφοπλιστής Ιωάννης 
Δ. Πατέρας αποφάσισε να καλύψει 
οικονοµικά την ανέγερση τριών νέων 
ορόφων, προσθέτοντας 150 νέες 
κλίνες στις ήδη υπάρχουσες, µε 
σκοπό τη νοσηλεία ναυτικών. Με 
συµπληρωµατικές δαπάνες της 
πολιτείας, η νέα πτέρυγα έγινε τελικά 
πενταόροφη, δυναµικότητας 250 
κλινών και ονοµάστηκε «Πτέρυγα 
Πατέρα» προς τιµήν του δωρητού. 

Το Θεραπευτήριο «Ευαγγελισµός» στις αρχές του αιώνα

Ο Οίκος των Αδελφών

Στο βάθος η Πτέρυγα Πατέρα 
µε την γέφυρα 

που την ένωνε µε το αρχικό κτίριο

Δωµάτιο ασθενών Β΄ θέσεως

   Αξίζει να σηµειωθεί ότι, µέχρι την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας το 1985, το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» στηρίχθηκε στην σκληρή και 
ποιοτική εργασία του Ιατρικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και στην άριστη 
διοίκησή του, ιδιαίτερα αναφορικά µε τους οικονοµικούς του πόρους. Για τις 
λαµπρές του επιδόσεις, το ίδρυµα τιµήθηκε κατά καιρούς από την «Ακαδηµία 
Αθηνών» –το 1935 και το 1984-, από την «Επιτροπή Εκθέσεως Υγιεινής» –το 
1939- και τέλος από την οργάνωση «American Hospital Association» -το 1958. 
Διαπρεπείς Ιατροί στελέχωσαν κατά περίοδο το ίδρυµα, ενώ κατόπιν σχετικών 
αποφάσεων των εκάστοτε διοικήσεων, σε ανταπόδοση των υπηρεσιών που 
προσέφεραν, τµήµατά του µετονοµάστηκαν προς τιµήν τους. Για παράδειγµα, Ν. 
Μάκκας, Ι. Γαλβάνης, Μ. Γερουλάνος, Ν. Σµπαρούνης, Δ. Κοµνηνός, Λ. Κόκκαλης, 
κ.α.. Εξίσου λαµπρή πορεία διέγραψαν και οι συνάδελφοι Καρδιοχειρουργοί, οι 
οποίοι στελέχωσαν κατά περιόδους την αντίστοιχη κλινική. 

Η Βασίλισσα Όλγα
επισκεπτόµενη ασθενή 
του «Ευαγγελισµού»

Ο Φ. Παναγόπουλος
επικεφαλής του
Καρδιοχειρουργικού
Τµήµατος του
Νοσοκοµείου
«Ευαγγελσµός»
από τον Ιούλιο του
1970 έως τον Ιούλιο
του 1971

Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

    Η διεξοδικότερη ανάλυση της Περιόδου Ενδυνάµωσης ξεκινά 
µε τα πεπραγµένα ενός εκ των σηµαντικότερων πρωταγωνιστών 
της, του Γ. Τόλη. Η πορεία του Γ. Τόλη στο Νοσοκοµείο «Ευαγγε-
λισµός» συνδέεται άµεσα µε το όνοµα του Χρήστου Σταθάτου, 
Διευθυντή της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, ο οποίος λειτούρ-
γησε αδιαµσφισβήτητα ως µέντοράς του. Ο Χ. Σταθάτος υπήρξε 
ένθερµος υποστηρικτής της έναρξης Καρδιοχειρουργικής δραστη-
ριότητας στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», γεγονός που οδήγησε 
στην συνεργασία του τµήµατός του µε εκείνο του Νοσοκοµείου 
«Loma Linda» της Καλιφόρνια των Η.Π.Α. και την διενέργεια των 
πρώτων Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων στο ίδρυµα. Κυρίαρχος 
στόχος του, βέβαια, ήταν η εύρεση ενός µόνιµου συνεργάτη, ο 
οποίος θα αναλάµβανε να συνεχίσει το έργο των Αµερικανών 
Καρδιοχειρουργών, αλλά και εκείνο του Φ. Παναγόπουλου, 
ο οποίος συνεργάστηκε µε το τµήµα το έτος 1970-1971. Ο Γ. 
Τόλης επέστρεψε το 1971 στην Ελλάδα, έχοντας στην κατοχή του 
Αµερικανικά Boards Καρδιοχειρουργικής και έκτοτε το όνοµά του 
συνδέθηκε µε πρωτιές -την πρώτη στην Ελλάδα εγχείρηση ByPass 
στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» το 1972, την οργάνωση και 
διεύθυνση του πρώτου Ιδιωτικού Τµήµατος στο «Υγεία» το 1985 
και την πρώτη διενέργεια µεταµόσχευσης καρδιάς στη χώρα µας 
το 1990. Στα 14 χρόνια παρουσίας του στην Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», πραγµατοποιήθηκαν 
συνολικά 3.261 εγχειρήσεις µε αποτελέσµατα εφάµιλλα άλλων 
διεθνών κέντρων. 

Ο Γ. Τόλης στο χειρουργείο του “St. Louke’s” 
Hospital του Milwuakee λίγο πριν την επιστροφή του 
στην Ελλάδα (1971). Aπέναντί του (αριστερά) 
ο περίφηµος Dudley Johnson Το Β΄ Χειρουργείο «εν δράσει»

Η οµάδα του Πανεπιστηµίου
“Loma - Lida” κατά την επίσκεψή της
στον «Ευαγγελισµό» το 1968.
1. Χρ. Σταθάτος
2. Ε. Wareham
3. Α. Κονταξής
4. Π. Ζαφειρακόπουλος
5. Ε. Κωτσονόπουλος
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Γ. Τόλης - «Ευαγγελισµός»

   Πιο συγκεκριµένα και όσον αφορά στην Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα, η 
πρώτη προσπάθεια καταγράφηκε περί το 1965, επί Προεδρίας Θωµά Δοξιάδη, 
από τους Γενικούς Χειρουργούς Παναγιώτη Μίχα και Νικόλαο Μπάϊλα, οι οποίοι 
εξασφάλισαν από την διοίκηση την αγορά συσκευής εξωσωµατικής κυκλοφορί-
ας, χωρίς όµως η προσπάθεια αυτή να στεφθεί από επιτυχία. Καθοριστικό 
πρόσωπο στην µετέπειτα ανάπτυξη της Καρδιοχειρουργικής στο εν λόγω ίδρυµα, 
υπήρξε ο Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, αείµνηστος Χρήστος 
Σταθάτος, ο οποίος αναγνωρίζεται στις µέρες µας ως ο «πατριάρχης» της 
Ελληνικής Θωρακοχειρουργικής και ως ο άνθρωπος που την καθιέρωσε ως 
αυτόνοµη ειδικότητα στο τέλος της δεκαετίας του 1950. Ευγενής, διορατικός, 
οργανωτικός και έχοντας εκπαιδευτεί στο Ηνωµένο Βασίλειο –πιο συγκεκριµένα 
σε νοσοκοµείο του Liverpool-, ανέλαβε το τµήµα το 1952, µε συνεργάτες τους 
Παναγιώτη Ζαφειρακόπουλο και Αργύρη Κονταξή από το 1958. Ίδρυσε την 
πρώτη Θωρακοχειρουργική κλινική στην Ελλάδα, στο νοσοκοµείο Ευαγγελι-
σµός, όπου δηµιούργησε πρότυπο για την εποχή χειρουργείο, µε δωρεές 
εφοπλιστών από το Λονδίνο, χειρουργείο το οποίο παραµένει ως είχε έως τις 
µέρες µας. Διακαής πόθος του Χ. Σταθάτου ήταν η επέκταση των δραστηριο-
τήτων του τµήµατος και στον τοµέα της Καρδιοχειρουργικής. Για να 
εξυπηρετήσει τον σκοπό αυτό µε τον πλέον ασφαλή τρόπο, στις αρχές του 1967, 
ξεκίνησε τις επαφές µε το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «Loma Linda» της 
Καλιφόρνια των Η.Π.Α., ώστε να επιτύχει την συνεργασία µε το συγκεκριµένο 
Πανεπιστήµιο. Τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους, οµάδα Ιατρών υπό τον 
Αµερικανό Καρδιοχειρουργό Ellsworth Wareham, Διευθυντή της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του «Loma Linda», φέρνοντας µαζί τα απαραίτητα 
χειρουργικά εργαλεία, πραγµατοποίησε τις πρώτες 30 επεµβάσεις ανοιχτής 
καρδιάς, κυρίως για διόρθωση συγγενών καρδιοπαθειών και µερικών 
βαλβιδοπαθειών. Ανάλογη επίσκεψη επαναλήφθηκε τον Φεβρουάριο του 1969, 
όταν και πραγµατοποιήθηκαν άλλες 30 επεµβάσεις, στις οποίες συµµετείχαν και 
οι συνεργάτες της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής Α. Κονταξής και Π. Ζαφειρακό-
πουλος. Κατόπιν των επιτυχών αυτών κινήσεων, συµφωνήθηκε από τους E. 
Wareham και Χ. Σταθάτο η οργάνωση του τµήµατος από Έλληνα Καρδιοχειρουρ-
γό, καθώς και η συνέχιση της υποστήριξής του από ειδικευόµενους ιατρούς ή 
φοιτητές του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου «Loma Linda». Ο άνθρωπος που 
επιλέχθηκε ως επιστηµονικός συνεργάτης της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής µε 
σκοπό να συνεχίσει την Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα ήταν ο Φώτιος 
Παναγόπουλος. 
Για την ίδια θέση, είχαν επίσης βολιδοσκοπηθεί 
από τον Χ. Σταθάτο, ο Νικόλαος Έξαρχος και ο  
Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος. Από τον Ιούλιο 
του 1970 έως και τον Ιούνιο του 1971, ο Φ. Πανα-
γόπουλος πραγµατοποίησε µια σειρά περίπου 
εβδοµήντα επεµβάσεων µε συνεργάτες ειδικευόµε-
νους Αµερικανούς Ιατρούς. Ωστόσο, µε την λήξη της 
ετήσιας σύµβασης την οποία είχε υπογράψει, η 
συνεργασία δεν συνεχίστηκε και ο Φ. Παναγόπουλος 
αποχώρησε από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός». Το 
επόµενο βήµα του Χ. Σταθάτου ήταν να αναζητήσει 
έναν άλλο Έλληνα Καρδιοχειρουργό, που κατά 
προτίµηση θα είχε θητεύσει στην Αµερική. 

1972-1985160 161
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Αθηνών
«Ο Ευαγγελισµός»

   Η ιστορία του Νοσοκοµείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός» έχει «άρωµα» γυναί-
κας… ή καλύτερα γυναικών. Ήταν το 1872, όταν µια οµάδα γυναικών ανέλαβε 
την πρωτοβουλία να προβεί στη σύσταση του «Συλλόγου Κυριών υπέρ Γυναι-
κείας Παιδεύσεως», µε χαρακτήρα και όραµα φιλανθρωπικό. Μεταξύ των σκο-
πών του Συλλόγου αυτού, πέραν των κοινωφελών δράσεων, ήταν και η µόρφω-
ση Αδελφών Νοσοκόµων, που ωστόσο ήταν αδύνατη χωρίς την ύπαρξη νοσοκο-
µειακού χώρου, όπου οι ενδιαφερόµενες «θα διαιτώνται και θα εκπαιδεύονται». 
Κατόπιν συντονισµένων προσπαθειών, τον Απρίλιο του 1875 συγκροτήθηκε 
επιτροπή µε επικεφαλής τον Μητροπολίτη Αθηνών Προκόπιο, ενώ παράλληλα 
έγινε έκκληση στο λαό για την συλλογή συνδροµών, ώστε να υποστηριχτεί 
οικονοµικά η ανέγερσή του. Σηµαντική εξέλιξη βέβαια στην διαδικασία αυτή 
υπήρξε η απόφαση της Ιεράς Μονής Πετράκη να προσφέρει οικόπεδο που είχε 
στην κατοχή της µε σκοπό την δηµιουργία του νοσοκοµείου. Σχεδόν εννέα 
χρόνια µετά την πρωτοβουλία των γυναικών, συγκεκριµένα στις 25 Μαρτίου 
1881, ο Βασιλιάς Γεώργιος Α' τοποθέτησε τον θεµέλιο λίθο, ενώ τρία χρόνια 
αργότερα, στις 25 Μαρτίου 1884, πραγµατοποιήθηκαν τα επίσηµα εγκαίνια 
έναρξης της λειτουργίας του. 

   Στο Θεραπευτήριο «Ευαγγελισµός», στην πρώτη περίοδο λειτουργίας του, 
δραστηριοποιήθηκαν δυο κλινικές: η Παθολογική Κλινική υπό τη διεύθυνση του 
Ν. Μάκκα και η Χειρουργική Κλινική υπό τη διεύθυνση του Ι. Γαλβάνη. Το ίδρυµα 
τελούσε υπό την διοίκηση εφορείας κυριών µε Πρόεδρο την Ιφιγένεια Ανδρέα 
Συγγρού και νοσήλευε κυρίως γυναίκες και παιδιά. Στα χρόνια που ακολούθη-
σαν, υπήρξε προοδευτική επέκταση του νοσοκοµείου, µε ανέγερση συµπληρω-
µατικών κτιρίων, ώστε το ίδρυµα να καταλήξει στην σηµερινή µορφή του. Πιο 
αναλυτικά, το 1888 κτίστηκε η Α' Χειρουργική αίθουσα, το 1897 ο «Οίκος Αδελ-
φών», το Χηµείο και το Ακτινολογικό Εργαστήριο, το 1903 λειτούργησαν τα 
Εξωτερικά Ιατρεία, το 1913 ολοκληρώθηκε ο Ναός του «Ευαγγελισµού της 
Θεοτόκου», το 1914 εγκαινιάστηκε στην Πάρνηθα το παράρτηµα µε σκοπό τη 
«νοσηλείαν φυµατιούντων». Το 1939 θεµελιώθηκε η νέα πτέρυγα του ιδρύµα-
τος. Το έργο αποπερατώθηκε µετά από έντεκα χρόνια, καθ' όσον µεσολάβησε ο 
πόλεµος και µετέπειτα η εµφύλια σύρραξη και τα εγκαίνιά του πραγµατοποιήθη-
καν το 1950. Επρόκειτο για ένα επταώροφο κτίριο το οποίο έλαβε την ονοµασία 

«Πτέρυγα ΑΧΕΠΑ», προς τιµήν των 
οµογενών, οι οποίοι κάλυψαν και το 
µεγαλύτερο µέρος της δαπάνης. 
Η δυναµικότητα του νοσοκοµείου 
άγγιζε τότε τις 1.000 κλίνες, ενώ το 
1964 µε την ανέγερση δυο επιπλέον 
ορόφων έφθασε τις 1.200 κλίνες. 
Το 1977, ο εφοπλιστής Ιωάννης 
Δ. Πατέρας αποφάσισε να καλύψει 
οικονοµικά την ανέγερση τριών νέων 
ορόφων, προσθέτοντας 150 νέες 
κλίνες στις ήδη υπάρχουσες, µε 
σκοπό τη νοσηλεία ναυτικών. Με 
συµπληρωµατικές δαπάνες της 
πολιτείας, η νέα πτέρυγα έγινε τελικά 
πενταόροφη, δυναµικότητας 250 
κλινών και ονοµάστηκε «Πτέρυγα 
Πατέρα» προς τιµήν του δωρητού. 
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Ο Οίκος των Αδελφών

Στο βάθος η Πτέρυγα Πατέρα 
µε την γέφυρα 

που την ένωνε µε το αρχικό κτίριο
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   Αξίζει να σηµειωθεί ότι, µέχρι την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας το 1985, το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» στηρίχθηκε στην σκληρή και 
ποιοτική εργασία του Ιατρικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και στην άριστη 
διοίκησή του, ιδιαίτερα αναφορικά µε τους οικονοµικούς του πόρους. Για τις 
λαµπρές του επιδόσεις, το ίδρυµα τιµήθηκε κατά καιρούς από την «Ακαδηµία 
Αθηνών» –το 1935 και το 1984-, από την «Επιτροπή Εκθέσεως Υγιεινής» –το 
1939- και τέλος από την οργάνωση «American Hospital Association» -το 1958. 
Διαπρεπείς Ιατροί στελέχωσαν κατά περίοδο το ίδρυµα, ενώ κατόπιν σχετικών 
αποφάσεων των εκάστοτε διοικήσεων, σε ανταπόδοση των υπηρεσιών που 
προσέφεραν, τµήµατά του µετονοµάστηκαν προς τιµήν τους. Για παράδειγµα, Ν. 
Μάκκας, Ι. Γαλβάνης, Μ. Γερουλάνος, Ν. Σµπαρούνης, Δ. Κοµνηνός, Λ. Κόκκαλης, 
κ.α.. Εξίσου λαµπρή πορεία διέγραψαν και οι συνάδελφοι Καρδιοχειρουργοί, οι 
οποίοι στελέχωσαν κατά περιόδους την αντίστοιχη κλινική. 

Η Βασίλισσα Όλγα
επισκεπτόµενη ασθενή 
του «Ευαγγελισµού»

Ο Φ. Παναγόπουλος
επικεφαλής του
Καρδιοχειρουργικού
Τµήµατος του
Νοσοκοµείου
«Ευαγγελσµός»
από τον Ιούλιο του
1970 έως τον Ιούλιο
του 1971

Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

    Η διεξοδικότερη ανάλυση της Περιόδου Ενδυνάµωσης ξεκινά 
µε τα πεπραγµένα ενός εκ των σηµαντικότερων πρωταγωνιστών 
της, του Γ. Τόλη. Η πορεία του Γ. Τόλη στο Νοσοκοµείο «Ευαγγε-
λισµός» συνδέεται άµεσα µε το όνοµα του Χρήστου Σταθάτου, 
Διευθυντή της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, ο οποίος λειτούρ-
γησε αδιαµσφισβήτητα ως µέντοράς του. Ο Χ. Σταθάτος υπήρξε 
ένθερµος υποστηρικτής της έναρξης Καρδιοχειρουργικής δραστη-
ριότητας στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», γεγονός που οδήγησε 
στην συνεργασία του τµήµατός του µε εκείνο του Νοσοκοµείου 
«Loma Linda» της Καλιφόρνια των Η.Π.Α. και την διενέργεια των 
πρώτων Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων στο ίδρυµα. Κυρίαρχος 
στόχος του, βέβαια, ήταν η εύρεση ενός µόνιµου συνεργάτη, ο 
οποίος θα αναλάµβανε να συνεχίσει το έργο των Αµερικανών 
Καρδιοχειρουργών, αλλά και εκείνο του Φ. Παναγόπουλου, 
ο οποίος συνεργάστηκε µε το τµήµα το έτος 1970-1971. Ο Γ. 
Τόλης επέστρεψε το 1971 στην Ελλάδα, έχοντας στην κατοχή του 
Αµερικανικά Boards Καρδιοχειρουργικής και έκτοτε το όνοµά του 
συνδέθηκε µε πρωτιές -την πρώτη στην Ελλάδα εγχείρηση ByPass 
στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» το 1972, την οργάνωση και 
διεύθυνση του πρώτου Ιδιωτικού Τµήµατος στο «Υγεία» το 1985 
και την πρώτη διενέργεια µεταµόσχευσης καρδιάς στη χώρα µας 
το 1990. Στα 14 χρόνια παρουσίας του στην Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», πραγµατοποιήθηκαν 
συνολικά 3.261 εγχειρήσεις µε αποτελέσµατα εφάµιλλα άλλων 
διεθνών κέντρων. 

Ο Γ. Τόλης στο χειρουργείο του “St. Louke’s” 
Hospital του Milwuakee λίγο πριν την επιστροφή του 
στην Ελλάδα (1971). Aπέναντί του (αριστερά) 
ο περίφηµος Dudley Johnson Το Β΄ Χειρουργείο «εν δράσει»

Η οµάδα του Πανεπιστηµίου
“Loma - Lida” κατά την επίσκεψή της
στον «Ευαγγελισµό» το 1968.
1. Χρ. Σταθάτος
2. Ε. Wareham
3. Α. Κονταξής
4. Π. Ζαφειρακόπουλος
5. Ε. Κωτσονόπουλος

12 3
4

5
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Ο Γ. Τόλης (αριστερά) στο χειρουργείο του «Ευαγγελισµού (1975),
µε τους συνεργάτες του Γ. Παππά και Ι. Στήνιο

   Παράλληλα, Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής, στο ίδιο διάστηµα, διατε-
λούσε ο Υφηγητής Κωνσταντίνος Σαµαράς, ενώ από τον Μάιο του 1973 Διευθυ-
ντής του νεοσυσταθέντος Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου διατελούσε ο Υφηγητής 
Γαβριήλ Κοροξενίδης. Σηµειωτέον ότι, τα έως τότε Αιµοδυναµικά Εργαστήρια 
σε άλλα Νοσοκοµεία είχαν µικρή εµπειρία σε στεφανιογραφικούς ελέγχους.  
Το µοναδικό ίσως που εκτελούσε κάποιο αριθµό στεφανιογραφιών ήταν το 
Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας, το οποίο διεύθυνε η Δανάη  Ίκκου, εκπαι-
δευµένη στη Σουηδία. Ως σηµαντική επιτυχία της περιόδου αυτής έχει 
καταγραφεί η διενέργεια της πρώτης εγχείρησης ByPass στην Ελλάδα, στις 8 
Δεκεµβρίου 1971, από τον Γ. Τόλη, σε ασθενή που είχε στεφανιογραφηθεί στο 
Νοσοκοµείο «Αρεταίειο». Η Καρδιοχειρουργική οµάδα υπό τον Γ. Τόλη συνέχισε 
να λειτουργεί µε αυτές τις συνθήκες, στους «κόλπους» δηλαδή της Θωρακοχει-
ρουργικής Κλινικής του Χ. Σταθάτου έως και το 1976, καταγράφοντας σηµαντι-
κότατες για την εποχή επιτυχίες, καθώς τα χρόνια εκείνα πραγµατοποιήθηκαν 
περί τις 250 εγχειρήσεις καρδιάς. Η δραστηριότητα αυτή θα µπορούσε να είναι 
µεγαλύτερη αλλά η στενότητα του προγράµµατος, µε ένα περιστατικό την ηµέρα, 
τρεις φορές την εβδοµάδα, δεν το επέτρεψε.  Περιορισµένη ήταν και η 
δυνατότητα της εντατικής µονάδας, που έφτανε µόλις τις τέσσερις κλίνες. Σε ότι 
αφορά ορισµένα τεχνικά στοιχεία, ήταν εξοπλισµένη µε αναπνευστήρες πιέσεως 
τύπου Bennet, έναν αναπνευστήρα όγκου και συσκευή αερίων. Το µηχάνηµα 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας ήταν της εταιρείας Pemco και από το 1976 
της Sarns, δωρεά των ΑΧΕΠΑΝΣ.  Χρησιµοποιούνταν οξυγωνοτές δίσκων 
Κay-Cross, ενώ οι τοποθετούµενες µηχανικές βαλβίδες ήταν οι Bjork – Shiley. 

Ο Γ. Τόλης στο χειρουργείο του «Ευαγγελισµού 
(1978), µε τον συνεργάτη του Άλκη Μιχάλη και
την αναισθησιολόγο Αλίκη Πούλιου

      Με την λήξη της συνεργασίας µε το Πανεπιστήµιο «Loma Linda» επισυνέβη-
σαν µεγάλες αλλαγές. Την 1η Νοεµβρίου του 1976 δηµιουργήθηκε ενιαία 
Θωρακο-Καρδιοχειρουργική Κλινική µε ανεξάρτητο καρδιοχειρουργικό τµήµα µε 
επικεφαλής τον Γ. Τόλη. Ο Χ. Σταθάτος, επιµελούνταν των αµιγώς θωρακοχει-
ρουργικών περιστατικών, ενώ συνέχισε να διατηρεί την θέση του Διευθυντού. 
Ο οργανισµός του νέου τµήµατος προέβλεπε, πέραν του Γ. Τόλη, µια θέση Επι-
µελητού, τριών βοηθών, δύο αναισθησιολόγων και δύο τεχνικών εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας. Από την 1η Ιουλίου του 1977, ο Άλκης Μιχάλης, ο οποίος είχε 
µόλις επιστρέψει από την Αµερική όπου και ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του, 
εντάχθηκε στο δυναµικό του εν λόγω τµήµατος, αναλαµβάνοντας τη θέση του 
Επιµελητή. Τα δυο τµήµατα υποστήριζαν τόσο ο Γ. Παππάς, ο οποίος προοδευ-
τικά αποχώρησε καθώς ασχολήθηκε µε την πολιτική, όσο και οι Δ. Κάκαβος και 
Ι. Στήνιος, ο οποίος λίγο αργότερα αναχώρησε για το Liverpool της Βρετανίας 
µε εκπαιδευτική άδεια. Υπεύθυνη του Αναισθησιολογικού Τµήµατος ανέλαβε η 
Αλίκη Γουµενίδου-Πούλιου, καθώς ο Ε. Κωτσονόπουλος αποστασιοποιήθηκε 
από την κάλυψη της κλινικής, ενώ θέσεις Τεχνικών εξωσωµατικής κυκλοφορίας 
κατείχαν πλέον η Τασία Τσαγκαράκη και από την 1η Ιανουαρίου του 1977, 
ο Αθανάσιος Σακοράφας, που εξελίχθηκε σε έναν από τους πρωτοπόρους Τεχνι-
κούς εξωσωµατικής κυκλοφορίας και έπαιξε στη συνέχεια σηµαντικό ρόλο στην 
εκπαίδευση νεότερων Τεχνικών. Με την ένταξη του Α. Μιχάλη, η παραγωγικό-
τητα του τµήµατος αυξήθηκε στα δύο περιστατικά, τρεις φορές την εβδοµάδα. 

      Στις 13 Δεκεµβρίου 1977, η ενιαία Θωρακο-Καρδιοχειρουργική Κλινική 
µετεξελίχθηκε εκ νέου µετονοµαζόµενη αυτή τη φορά σε Κλινική Θώρακος, 
Καρδιάς και Αγγείων. Το νέο ανεξάρτητο αγγειοχειρουργικό τµήµα, στους
«κόλπους» της κλινικής του Χ. Σταθάτου, ανέλαβε ο πρώην Επιµελητής Αργύρης 
Κονταξής. Το 1979, το δυναµικό του Καρδιοχειρουργικού Τµήµατος εµπλουτί-
στηκε µε την παρουσία του Κ. Ίµβρου, Γενικού Χειρουργού µε εκπαίδευση στην 
Γερµανία και λίγο αργότερα του Κ. Μπόλου, ο οποίος ξεκίνησε την ειδίκευσή του 
στην Καρδιοχειρουργική. Την ίδια περίοδο, το τµήµα συµπλήρωσε τις πρώτες 
1.000 εγχειρήσεις καρδιάς.  Αξίζουν να αναφερθούν οι πρώτες εγχειρήσεις 
Mustard και Shenning στην Ελλάδα, η πρώτη τριπλή αντικατάσταση βαλβίδων, 
η προσπάθεια διαχωρισµού δύο «σιαµαίων» αδελφών, καθώς και οι εγχειρήσεις 
συγγενών καρδιοπαθειών σε νεογνά και βρέφη. Το ποσοστό εγχειρήσεων 
ByPass στα πρώτα αυτά 1000 περιστατικά ήταν µόλις 4,2%. Ο Γ. Τόλης στα 
πρώτα δέκα χρόνια λειτουργίας στον «Ευαγγελισµό» πραγµατοποίησε 1008 
εγχειρήσεις αντικαταστάσεως βαλβίδων και περίπου 290 κλειστές βαλβιδοτοµές 
µιτροειδούς. Σηµαντικά γεγονότα της περιόδου ήταν και οι επισκέψεις σπουδαί-
ων χειρουργών, όπως των N. Shummway, D. Johnson και V. Bjork στον 
«Ευαγγελισµό». 

   Το 1982, µε την συνταξιοδότηση του Χ. Σταθάτου, την θέση του κατέλαβε ο 
Αργύρης Κονταξής, ασχολούµενος µε τα θωρακο-αγγειοχειρουργικά περιστατικά. 
Συνεργάτες του, οι Ι. Μπελένης και Δ. Κάκαβος, ο οποίος ωστόσο, το 1983, 
επανήλθε στο Καρδιοχειρουργικό Τµήµα. Το Αγγειοχειρουργικό Τµήµα καταργή-
θηκε, ενώ ο Γ. Τόλης συνέχισε ως επικεφαλής του Καρδιοχειρουργικού Τµή-
µατος, συµπληρώνοντας µε την οµάδα του τις 2.000 επεµβάσεις. Την περίοδο 
αυτή και για ένα χρόνο περίπου, στην κλινική βρέθηκε ως ειδικευόµενος 
Καρδιοχειρουργός ο Γεώργιος Αστράς, ο οποίος το 1983 αντικαταστάθηκε από 
τον Νικόλαο Σφύρα για την έναρξη της δικής του εκπαίδευσης. Αναφορικά µε 
τον Χ. Σταθάτο, θα πρέπει να τονιστούν η έµπνευση και η προσπάθεια του 
για την δηµιουργία του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, καθώς ήταν 
ο άνθρωπος που έπεισε την Χ. Ωνάση να προχωρήσει σε µια τέτοια ενέργεια. 

   Το 1984 υπήρξε µια καθοριστική χρονιά για το Καρδιοχειρουργικό τµήµα του 
«Ευαγγελισµού». Ο Γ. Τόλης δηµιουργός και Διευθυντής του τµήµατος για δεκα-
τρία χρόνια, έχοντας συµπληρώσει µε την οµάδα του 2764 εγχειρήσεις ανοιχτής 
καρδιάς και άλλες 493 κλειστές καρδιακές επεµβάσεις, παραιτήθηκε από την 
θέση την οποία κατείχε. Χρέη Διευθυντή του τµήµατος ανέλαβε ο στενός του 
συνεργάτης Α. Μιχάλης που συνέχισε την λαµπρή πορεία του τµήµατος έως και 
την έναρξη λειτουργίας του Ε.Σ.Υ., το 1985, όταν και απεχώρησε για τον ιδιω-
τικό τοµέα.  

ΜΕΘ «Ευγγελισµού (1984).
Ο Γ. Τόλης και ο συνεργάτης 
του Νίκος Σφύρας,που τον 
ακολούθησε έως το τέλος της 
καριέρας του, µε νοσηλεύτριες 
του τµήµατος

Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

Ο Γ. Τόλης µε τον Δ/ντη 
της Χειρουργικής Θώρακος
του «Ευαγγελισµού»,
Χρ. Σταθάτο

   Ο Γεώργιος Τόλης, ο οποίος µόλις είχε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του «Northwestern University of Chicago» των 
Η.Π.Α., αποδέχτηκε την πρόταση του Χ. Σταθάτου να αναλάβει τη θέση του 
αποχωρήσαντα Φ. Παναγόπουλου. Στις 15 Νοεµβρίου του 1971, η συνεργασία 
εγκαινιάστηκε µε την πραγµατοποίηση της πρώτης εγχείρησης από τον Γ. Τόλη, 
µιας διόρθωσης Τετραλογίας Fallot σε έναν 17χρονο νεαρό. Την εποχή εκείνη, 
στην Θωρακοχειρουργική Κλινική δυναµικότητας 36 κλινών που διεύθυνε ο 
Χ. Σταθάτος, εργάζονταν ως Επιµελητές οι Α. Κονταξής µε τετράχρονη θωρακο-
αγγειοχειρουργική εκπαίδευση στην Αµερική, και Γ. Παππάς, χειρουργός 
θώρακος. Επίσης, ως βοηθοί, οι Δηµήτριος Κάκαβος και Ιωάννης Στήνιος, 
οι οποίοι ειδικεύονταν στην Γενική Χειρουργική. Υποστηρικτικό έργο στο 
Καρδιοχειρουργικό Τµήµα και στον Γ. Τόλη συνέχισαν να προσφέρουν την ίδια 
περίοδο και ειδικευόµενοι Καρδιοχειρουργοί του Νοσοκοµείου «Loma Linda», οι 
οποίοι εναλλασσόµενοι και παραµένοντες ανά διαστήµατα κάλυπταν τις ανάγκες 
έως το 1976, όταν και τερµατίστηκε οριστικά η συνεργασία µε το εν λόγω 
αµερικανικό ίδρυµα. Στο διάστηµα αυτό, η συγκεκριµένη οµάδα υποστήριξε 
αφενός το χειρουργικό και κλινικό έργο, αρχικά µε τους William Cavin, Jim 
Sanders και πολλούς άλλους αργότερα, µε σπουδαιότερο τον Len Bailey, 
µετέπειτα πρωτοπόρο των µεταµοσχεύσεων σε παιδιά. Επίσης, υποστήριξε το 
έργο του χειρισµού της εξωσωµατικής κυκλοφορίας µε τους John Johnson, που 
εξαφανίστηκε το 1972, µετά από ένα τραγικό περιστατικό, τους J. και A. 
Mitchell, R. Birens, H. Walton και L. Lohrbach που παραµένοντας επί τριετία, 
απετέλεσε τον εκπαιδευτή των ελλήνων τεχνικών εξωσωµατικής του 
«Ευαγγελισµού». Συγκεκριµένα, της Τασίας Τσαγκαράκη που ανέλαβε υπηρεσία 
τον Οκτώβριο του 1974 και του Θανάση Σακοράφα τον Ιανουάριο του 1977. 
Διευθυντής του Αναισθησιολογικού Τµήµατος του Ευαγγελισµού ήταν ο Ε. Κω-
τσονόπουλος, µε συνεργάτιδες τις Ε. Στόκου, Φ. Φιλιππίδου και Α. Ηγουµενίδου 
– Πούλιου που απετέλεσε στη συνέχεια την βασική καρδιοαναισθησιολόγο του 
τµήµατος. 

Οι πρώτοι Έλληνες τεχνικοί εξωσωµατικής
κυκλοφορίας του «Ευαγγελισµού», 

Τασία Τσαγκαράκη και Αθανάσιος Σακοράφας  

To Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµος»
και η αίθουσα του A΄ Χειρουργείου 
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Ο Γ. Τόλης (αριστερά) στο χειρουργείο του «Ευαγγελισµού (1975),
µε τους συνεργάτες του Γ. Παππά και Ι. Στήνιο

   Παράλληλα, Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής, στο ίδιο διάστηµα, διατε-
λούσε ο Υφηγητής Κωνσταντίνος Σαµαράς, ενώ από τον Μάιο του 1973 Διευθυ-
ντής του νεοσυσταθέντος Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου διατελούσε ο Υφηγητής 
Γαβριήλ Κοροξενίδης. Σηµειωτέον ότι, τα έως τότε Αιµοδυναµικά Εργαστήρια 
σε άλλα Νοσοκοµεία είχαν µικρή εµπειρία σε στεφανιογραφικούς ελέγχους.  
Το µοναδικό ίσως που εκτελούσε κάποιο αριθµό στεφανιογραφιών ήταν το 
Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας, το οποίο διεύθυνε η Δανάη  Ίκκου, εκπαι-
δευµένη στη Σουηδία. Ως σηµαντική επιτυχία της περιόδου αυτής έχει 
καταγραφεί η διενέργεια της πρώτης εγχείρησης ByPass στην Ελλάδα, στις 8 
Δεκεµβρίου 1971, από τον Γ. Τόλη, σε ασθενή που είχε στεφανιογραφηθεί στο 
Νοσοκοµείο «Αρεταίειο». Η Καρδιοχειρουργική οµάδα υπό τον Γ. Τόλη συνέχισε 
να λειτουργεί µε αυτές τις συνθήκες, στους «κόλπους» δηλαδή της Θωρακοχει-
ρουργικής Κλινικής του Χ. Σταθάτου έως και το 1976, καταγράφοντας σηµαντι-
κότατες για την εποχή επιτυχίες, καθώς τα χρόνια εκείνα πραγµατοποιήθηκαν 
περί τις 250 εγχειρήσεις καρδιάς. Η δραστηριότητα αυτή θα µπορούσε να είναι 
µεγαλύτερη αλλά η στενότητα του προγράµµατος, µε ένα περιστατικό την ηµέρα, 
τρεις φορές την εβδοµάδα, δεν το επέτρεψε.  Περιορισµένη ήταν και η 
δυνατότητα της εντατικής µονάδας, που έφτανε µόλις τις τέσσερις κλίνες. Σε ότι 
αφορά ορισµένα τεχνικά στοιχεία, ήταν εξοπλισµένη µε αναπνευστήρες πιέσεως 
τύπου Bennet, έναν αναπνευστήρα όγκου και συσκευή αερίων. Το µηχάνηµα 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας ήταν της εταιρείας Pemco και από το 1976 
της Sarns, δωρεά των ΑΧΕΠΑΝΣ.  Χρησιµοποιούνταν οξυγωνοτές δίσκων 
Κay-Cross, ενώ οι τοποθετούµενες µηχανικές βαλβίδες ήταν οι Bjork – Shiley. 

Ο Γ. Τόλης στο χειρουργείο του «Ευαγγελισµού 
(1978), µε τον συνεργάτη του Άλκη Μιχάλη και
την αναισθησιολόγο Αλίκη Πούλιου

      Με την λήξη της συνεργασίας µε το Πανεπιστήµιο «Loma Linda» επισυνέβη-
σαν µεγάλες αλλαγές. Την 1η Νοεµβρίου του 1976 δηµιουργήθηκε ενιαία 
Θωρακο-Καρδιοχειρουργική Κλινική µε ανεξάρτητο καρδιοχειρουργικό τµήµα µε 
επικεφαλής τον Γ. Τόλη. Ο Χ. Σταθάτος, επιµελούνταν των αµιγώς θωρακοχει-
ρουργικών περιστατικών, ενώ συνέχισε να διατηρεί την θέση του Διευθυντού. 
Ο οργανισµός του νέου τµήµατος προέβλεπε, πέραν του Γ. Τόλη, µια θέση Επι-
µελητού, τριών βοηθών, δύο αναισθησιολόγων και δύο τεχνικών εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας. Από την 1η Ιουλίου του 1977, ο Άλκης Μιχάλης, ο οποίος είχε 
µόλις επιστρέψει από την Αµερική όπου και ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του, 
εντάχθηκε στο δυναµικό του εν λόγω τµήµατος, αναλαµβάνοντας τη θέση του 
Επιµελητή. Τα δυο τµήµατα υποστήριζαν τόσο ο Γ. Παππάς, ο οποίος προοδευ-
τικά αποχώρησε καθώς ασχολήθηκε µε την πολιτική, όσο και οι Δ. Κάκαβος και 
Ι. Στήνιος, ο οποίος λίγο αργότερα αναχώρησε για το Liverpool της Βρετανίας 
µε εκπαιδευτική άδεια. Υπεύθυνη του Αναισθησιολογικού Τµήµατος ανέλαβε η 
Αλίκη Γουµενίδου-Πούλιου, καθώς ο Ε. Κωτσονόπουλος αποστασιοποιήθηκε 
από την κάλυψη της κλινικής, ενώ θέσεις Τεχνικών εξωσωµατικής κυκλοφορίας 
κατείχαν πλέον η Τασία Τσαγκαράκη και από την 1η Ιανουαρίου του 1977, 
ο Αθανάσιος Σακοράφας, που εξελίχθηκε σε έναν από τους πρωτοπόρους Τεχνι-
κούς εξωσωµατικής κυκλοφορίας και έπαιξε στη συνέχεια σηµαντικό ρόλο στην 
εκπαίδευση νεότερων Τεχνικών. Με την ένταξη του Α. Μιχάλη, η παραγωγικό-
τητα του τµήµατος αυξήθηκε στα δύο περιστατικά, τρεις φορές την εβδοµάδα. 

      Στις 13 Δεκεµβρίου 1977, η ενιαία Θωρακο-Καρδιοχειρουργική Κλινική 
µετεξελίχθηκε εκ νέου µετονοµαζόµενη αυτή τη φορά σε Κλινική Θώρακος, 
Καρδιάς και Αγγείων. Το νέο ανεξάρτητο αγγειοχειρουργικό τµήµα, στους
«κόλπους» της κλινικής του Χ. Σταθάτου, ανέλαβε ο πρώην Επιµελητής Αργύρης 
Κονταξής. Το 1979, το δυναµικό του Καρδιοχειρουργικού Τµήµατος εµπλουτί-
στηκε µε την παρουσία του Κ. Ίµβρου, Γενικού Χειρουργού µε εκπαίδευση στην 
Γερµανία και λίγο αργότερα του Κ. Μπόλου, ο οποίος ξεκίνησε την ειδίκευσή του 
στην Καρδιοχειρουργική. Την ίδια περίοδο, το τµήµα συµπλήρωσε τις πρώτες 
1.000 εγχειρήσεις καρδιάς.  Αξίζουν να αναφερθούν οι πρώτες εγχειρήσεις 
Mustard και Shenning στην Ελλάδα, η πρώτη τριπλή αντικατάσταση βαλβίδων, 
η προσπάθεια διαχωρισµού δύο «σιαµαίων» αδελφών, καθώς και οι εγχειρήσεις 
συγγενών καρδιοπαθειών σε νεογνά και βρέφη. Το ποσοστό εγχειρήσεων 
ByPass στα πρώτα αυτά 1000 περιστατικά ήταν µόλις 4,2%. Ο Γ. Τόλης στα 
πρώτα δέκα χρόνια λειτουργίας στον «Ευαγγελισµό» πραγµατοποίησε 1008 
εγχειρήσεις αντικαταστάσεως βαλβίδων και περίπου 290 κλειστές βαλβιδοτοµές 
µιτροειδούς. Σηµαντικά γεγονότα της περιόδου ήταν και οι επισκέψεις σπουδαί-
ων χειρουργών, όπως των N. Shummway, D. Johnson και V. Bjork στον 
«Ευαγγελισµό». 

   Το 1982, µε την συνταξιοδότηση του Χ. Σταθάτου, την θέση του κατέλαβε ο 
Αργύρης Κονταξής, ασχολούµενος µε τα θωρακο-αγγειοχειρουργικά περιστατικά. 
Συνεργάτες του, οι Ι. Μπελένης και Δ. Κάκαβος, ο οποίος ωστόσο, το 1983, 
επανήλθε στο Καρδιοχειρουργικό Τµήµα. Το Αγγειοχειρουργικό Τµήµα καταργή-
θηκε, ενώ ο Γ. Τόλης συνέχισε ως επικεφαλής του Καρδιοχειρουργικού Τµή-
µατος, συµπληρώνοντας µε την οµάδα του τις 2.000 επεµβάσεις. Την περίοδο 
αυτή και για ένα χρόνο περίπου, στην κλινική βρέθηκε ως ειδικευόµενος 
Καρδιοχειρουργός ο Γεώργιος Αστράς, ο οποίος το 1983 αντικαταστάθηκε από 
τον Νικόλαο Σφύρα για την έναρξη της δικής του εκπαίδευσης. Αναφορικά µε 
τον Χ. Σταθάτο, θα πρέπει να τονιστούν η έµπνευση και η προσπάθεια του 
για την δηµιουργία του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, καθώς ήταν 
ο άνθρωπος που έπεισε την Χ. Ωνάση να προχωρήσει σε µια τέτοια ενέργεια. 

   Το 1984 υπήρξε µια καθοριστική χρονιά για το Καρδιοχειρουργικό τµήµα του 
«Ευαγγελισµού». Ο Γ. Τόλης δηµιουργός και Διευθυντής του τµήµατος για δεκα-
τρία χρόνια, έχοντας συµπληρώσει µε την οµάδα του 2764 εγχειρήσεις ανοιχτής 
καρδιάς και άλλες 493 κλειστές καρδιακές επεµβάσεις, παραιτήθηκε από την 
θέση την οποία κατείχε. Χρέη Διευθυντή του τµήµατος ανέλαβε ο στενός του 
συνεργάτης Α. Μιχάλης που συνέχισε την λαµπρή πορεία του τµήµατος έως και 
την έναρξη λειτουργίας του Ε.Σ.Υ., το 1985, όταν και απεχώρησε για τον ιδιω-
τικό τοµέα.  

ΜΕΘ «Ευγγελισµού (1984).
Ο Γ. Τόλης και ο συνεργάτης 
του Νίκος Σφύρας,που τον 
ακολούθησε έως το τέλος της 
καριέρας του, µε νοσηλεύτριες 
του τµήµατος

Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

Ο Γ. Τόλης µε τον Δ/ντη 
της Χειρουργικής Θώρακος
του «Ευαγγελισµού»,
Χρ. Σταθάτο

   Ο Γεώργιος Τόλης, ο οποίος µόλις είχε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του «Northwestern University of Chicago» των 
Η.Π.Α., αποδέχτηκε την πρόταση του Χ. Σταθάτου να αναλάβει τη θέση του 
αποχωρήσαντα Φ. Παναγόπουλου. Στις 15 Νοεµβρίου του 1971, η συνεργασία 
εγκαινιάστηκε µε την πραγµατοποίηση της πρώτης εγχείρησης από τον Γ. Τόλη, 
µιας διόρθωσης Τετραλογίας Fallot σε έναν 17χρονο νεαρό. Την εποχή εκείνη, 
στην Θωρακοχειρουργική Κλινική δυναµικότητας 36 κλινών που διεύθυνε ο 
Χ. Σταθάτος, εργάζονταν ως Επιµελητές οι Α. Κονταξής µε τετράχρονη θωρακο-
αγγειοχειρουργική εκπαίδευση στην Αµερική, και Γ. Παππάς, χειρουργός 
θώρακος. Επίσης, ως βοηθοί, οι Δηµήτριος Κάκαβος και Ιωάννης Στήνιος, 
οι οποίοι ειδικεύονταν στην Γενική Χειρουργική. Υποστηρικτικό έργο στο 
Καρδιοχειρουργικό Τµήµα και στον Γ. Τόλη συνέχισαν να προσφέρουν την ίδια 
περίοδο και ειδικευόµενοι Καρδιοχειρουργοί του Νοσοκοµείου «Loma Linda», οι 
οποίοι εναλλασσόµενοι και παραµένοντες ανά διαστήµατα κάλυπταν τις ανάγκες 
έως το 1976, όταν και τερµατίστηκε οριστικά η συνεργασία µε το εν λόγω 
αµερικανικό ίδρυµα. Στο διάστηµα αυτό, η συγκεκριµένη οµάδα υποστήριξε 
αφενός το χειρουργικό και κλινικό έργο, αρχικά µε τους William Cavin, Jim 
Sanders και πολλούς άλλους αργότερα, µε σπουδαιότερο τον Len Bailey, 
µετέπειτα πρωτοπόρο των µεταµοσχεύσεων σε παιδιά. Επίσης, υποστήριξε το 
έργο του χειρισµού της εξωσωµατικής κυκλοφορίας µε τους John Johnson, που 
εξαφανίστηκε το 1972, µετά από ένα τραγικό περιστατικό, τους J. και A. 
Mitchell, R. Birens, H. Walton και L. Lohrbach που παραµένοντας επί τριετία, 
απετέλεσε τον εκπαιδευτή των ελλήνων τεχνικών εξωσωµατικής του 
«Ευαγγελισµού». Συγκεκριµένα, της Τασίας Τσαγκαράκη που ανέλαβε υπηρεσία 
τον Οκτώβριο του 1974 και του Θανάση Σακοράφα τον Ιανουάριο του 1977. 
Διευθυντής του Αναισθησιολογικού Τµήµατος του Ευαγγελισµού ήταν ο Ε. Κω-
τσονόπουλος, µε συνεργάτιδες τις Ε. Στόκου, Φ. Φιλιππίδου και Α. Ηγουµενίδου 
– Πούλιου που απετέλεσε στη συνέχεια την βασική καρδιοαναισθησιολόγο του 
τµήµατος. 

Οι πρώτοι Έλληνες τεχνικοί εξωσωµατικής
κυκλοφορίας του «Ευαγγελισµού», 

Τασία Τσαγκαράκη και Αθανάσιος Σακοράφας  

To Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµος»
και η αίθουσα του A΄ Χειρουργείου 
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Πρωτοποριακές
εγχειρήσεις του Γ. Τόλη

   Εν αντιθέσει, οι πρώτες παρουσίες του Γ. Τόλη στην Χειρουρ-
γική Εταιρεία συνδυάστηκαν µε πρωτοποριακές ανακοινώσεις που 
αφορούσαν εγχειρήσεις που έγιναν για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
από τον ίδιο και τους συνεργάτες του. Η πρώτη εξ αυτών ήταν η 
«Τριπλή αντικατάστασις βαλβίδων καρδίας δια προσθετικών 
τοιούτων τύπου Bjork-Shiley. Επίδειξις χειρουργηθείσης ασθε-
νούς», υπό τους Γ. Τόλη, Ε. Κωτσονόπουλο, Γ. Παππά, Δ. Κάκα-
βο, Ι. Στήνιο και Χρ. Σταθάτο (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, 

Συνεδρία 7/6/1974 Τόµος 46, 4: 441-443, 1974). Η ανακοίνωση αφορούσε σε 
γυναίκα ηλικίας 50 ετών µε πολυβαλβιδοπάθεια ρευµατικής αιτιολογίας. 
Η εγχείρηση πραγµατοποιήθηκε στις 29/05/1974 µε τη βοήθεια οξυγονωτή, 
ενώ πραγµατοποιήθηκε αντικατάσταση της µιτροειδούς, αορτικής και τριγλώ-
χινος βαλβίδος µε προσθετικές «Bjork-Shiley», 25, 21 και 25 mm αντίστοιχα. 
Ο χρόνος καρδιοπνευµονικής παρακάµψεως ήταν 2 ώρες και 57 λεπτά. 
Σύµφωνα µε τα πρακτικά, η ίδια εγχείρηση πραγµατοποιήθηκε, λίγες µέρες 
αργότερα, από τον Χ. Λόλα στο Νοσοκοµείο «Αρεταίειο». Αξιοσηµείωτα είναι τα 
σχόλια του Καθηγητή Κ. Τούντα, στη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε 
της ανακοίνωσης του Γ. Τόλη, σε µια προσπάθεια να γίνει κατανοητή η 
«οικειοποίηση» του έργου των πρωτοπόρων αυτών Καρδιοχειρουργών από 
τους Διευθυντές των κλινικών στις οποίες εντάχθηκαν. «… Επιθυµώ να συγχαρώ 
τον κ. Τόλη και γενικώς το συγκρότηµα Σταθάτου δια την ωραίαν αυτήν επιδειχ-
θήσαν περίπτωσιν τριπλής αντικαταστάσεως. Επεµβάσεις όπως η επιδειχθήσα 
δηµιουργούν το αίσθηµα εµπιστοσύνης πλέον προς την Καρδιοχειρουργικήν της 
Ελλάδος. Παρόµοιαν περίπτωσιν τριπλής αντικαταστάσεως θα σας παρουσιά-
σουµε και εµείς κατά την προσεχήν συνεδρίασιν. Η περίπτωσίς µας εχειρουργή-
θη προ πέντε περίπου ηµερών ενώ η περίπτωση του κυρίου Σταθάτου, όπως 
ανεφέρθη, προ εννέα ηµερών. Συνεπώς, εις αυτόν ανήκουν τα πρωτεία. Και 
πάλι τον συγχαίρω…». 

   Περί τα µέσα της δεκαετίας του 1970, η οµάδα του Γ. Τόλη 
παρουσίασε τα «Αποτελέσµατα αντικαταστάσεως βαλβίδων 
καρδίας δια τεχνητών τύπου Bjork-Shiley επί 150 χειρουργη-
θέντων ασθενών», υπό τους Γ. Τόλη, Κ. Σαµαρά, Γ. Κοροξενίδη, 
Ε. Κωτσονοπούλου, Γ. Παππά, Ν. Δούκα, Ι. Μπουτσικάρη, Γ. Κάπα-
ρη, Κ. Ιωακειµίδη, Δ. Κάκαβου και Χρ. Σταθάτου (Πρακτικά Ελληνικής 
Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 7/11/1975 Τόµος 47, 6: 608-622, 1975).
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Το ζεύγος Bjork, στο Ηρώδειο,
στη διάρκεια του World Congress

of Cardiovascular Surgery.
Ο Γ. Τόλης χρησιµοποίησε 
τη βαλβίδα του φιλέλληνα

Σουηδού Καρδιοχειρουργού
σε όλες τις περιπτώσεις

βαλβιδικών αντικαταστάσεων
ξεπερώντας τον αριθµό 

των 1000 τοποθετήσεων
σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του 

Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

   Δεν ήταν µόνο τα αποτελέσµατα του 
Καρδιοχειρουργικού Τµήµατος του
«Ευαγγελιασµού» που κρίθηκαν ως 
επιτυχή. Τα µέλη του επέδειξαν ένα 
εξαιρετικό Ακαδηµαϊκό έργο που 
περιλαµβάνει µια σειρά ανακοινώσεων 
στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, 
καθώς και στα Πανελλήνια Συνέδρια 
Χειρουργικής. Η αναφορά στις 
ανακοινώσεις στην Εταιρεία θα γίνει 
αναλυτικά, ενώ εκείνες των Συνεδρίων 
θα συµπεριληφθούν σε ενότητες 
περιλαµβάνουσες Καρδιοχειρουργικές 
ανακοινώσεις όλων των τµηµάτων που 
λειτούργησαν στη χώρα µας την 
διερευνούµενη περίοδο. Η πρώτη 
ανακοίνωση και παρουσίαση ασθενούς 
του Γ. Τόλη στην Ελλάδα έγινε στο Β' 
Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο τον 
Απρίλιο του 1972 και αφορούσε στην 
πρώτη εγχείρηση ByPass στη χώρα µας. 
Παραδόξως και κατ' απαίτησιν του Χ. 
Σταθάτου, η ανακοίνωση 
πραγµατοποιήθηκε από τον Γ. 
Κοροξενίδη, υπεύθυνο του Αιµοδυ-
ναµικού Τµήµατος του «Ευαγγελισµού». 

«Περίπτωσις επιτυχούς επαναγγειώσεως του µυοκαρδίου δια 
διπλού παρακαµπτηρίου φλεβικού µοσχεύµατος», υπό τους Γ. 
Κοροξενίδη, Γ. Τόλη, Ε. Κωτσονόπουλου, W. Cavin, Γ. Παππά, Δ. 
Κάκαβου και Χ. Σταθάτου. Η δεύτερη ανακοίνωση 
πραγµατοποιήθηκε στο VIII Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο τον 
Οκτώβριο του 1972 υπό τον τίτλο «Ολική διόρθωση τετραλογίας 
Fallot επί 10 περιπτώσεων», υπό τον Γ. Τόλη. Κατά την µαρτυρία 
του συγγραφέα, η παρουσίαση αυτή στάθηκε αφορµή για µια 
προσωρινή παρεξήγησή του µε τον Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη, ο 
οποίος του απένειµε την µοµφή της µη αναφοράς 
πραγµατοποίησης ανάλογων εγχειρήσεων στην προηγούµενη 
δεκαετία. Ωστόσο, οι σχέσεις των δύο ανδρών εξελίχθηκαν στη 
συνέχεια σε µια θερµή φιλία και αλληλοεκτίµηση. 

Καρδιολογικό 
Συνέδριο
(1974)

   Στη δεύτερη ανακοίνωση, µε τίτλο «Επαναιµάτωσις του µυο-
καρδίου δια διπλής παρακάµψεως των στεφανιαίων τη χρήσει 
φλεβικών µοσχευµάτων εκ της σαφηνούς φλεβός (Επίδειξις δύο 
χειρουργηθέντων ασθενών)», υπό τους Γ. Τόλη, Γ. Κοροξενίδου, 
Ε. Κωτσονόπουλο, Γ. Παππά, Δ. Κάκκαβο και Χ. Σταθάτου (Ελληνική 

Χειρουργική, Τόµος 46, 1: 83-91, 1974), παρουσιάζεται η περίπτωση του 
πρώτου ασθενή που υποβλήθηκε σε εγχείρηση στεφανιαίας παρά-
καµψης στις 08/12/1971, λίγο µετά την ανάληψη των καθηκό-
ντων του Γ. Τόλη, ως επικεφαλής του Καρδιοχειρουργικού 
Τµήµατος στους κόλπους της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός». Επρόκειτο για επέµβαση διπλού 
ByPass µε χρήση φλεβικών µοσχευµάτων στον περισπώµενο 
κλάδο και στην δεξιά στεφανιαία αρτηρία. Αδιαµφισβήτητα, η εν 
λογω εγχείρηση άνοιξε την αυλαία της Χειρουργικής των στεφα-
νιαίων στην Ελλάδα. Η δεύτερη περίπτωση αφορούσε ασθενή 
ηλικίας 50 ετών και πραγµατοποιήθηκε σχεδόν ένα χρόνο αργό-
τερα, στις 22/11/1972, µε παρόµοιο τρόπο. Φλεβικά µοσχεύµατα 
τοποθετήθηκαν από την ανιούσα αορτή στον επιχείλιο κλάδο της 
περισπωµένης και στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο. Η έκβαση και 
των δύο περιστατικών υπήρξε επιτυχής. Το σύνολο των επτά 
ασθενών που χειρουργήθηκαν, επέζησαν µετά την χειρουργική 
επέµβαση και παρέµειναν ελεύθεροι στηθάγχης. 

Ν. Νάτσικας, Δ. Λαζαρίδης, Γ. Τόλης (1974). 
Μετά τα «πρώτα σύννεφα», 

µία στενή φιλία και αλληλοεκτίµηση διέκρινε
τη σχέση του Γ. Τόλη µε τον Καθ. Δ. Λαζαρίδη

Ο Γ. Τόλης 
στις εργασίες 

του 6ου
Πανελλήνιου

 Καρδιολογικού
 Συνεδρίου (1980)

Η εξέλιξη της µονόφυλλης µεταλλικής 
βαλβίδας Bjork-Shiley από το 1969 έως το 1981

Παν. Μπάλλας, Γ. Τόλης και Έφη Τόλη

Παρουσίαση των 
2 πρώτων εγχειρήσεων
µε ByPass 
στην Ελλάδα (1974)

Τριπλή 
αντικατάσταση
βαλβίδων
(1974)
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Πρωτοποριακές
εγχειρήσεις του Γ. Τόλη

   Εν αντιθέσει, οι πρώτες παρουσίες του Γ. Τόλη στην Χειρουρ-
γική Εταιρεία συνδυάστηκαν µε πρωτοποριακές ανακοινώσεις που 
αφορούσαν εγχειρήσεις που έγιναν για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
από τον ίδιο και τους συνεργάτες του. Η πρώτη εξ αυτών ήταν η 
«Τριπλή αντικατάστασις βαλβίδων καρδίας δια προσθετικών 
τοιούτων τύπου Bjork-Shiley. Επίδειξις χειρουργηθείσης ασθε-
νούς», υπό τους Γ. Τόλη, Ε. Κωτσονόπουλο, Γ. Παππά, Δ. Κάκα-
βο, Ι. Στήνιο και Χρ. Σταθάτο (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, 

Συνεδρία 7/6/1974 Τόµος 46, 4: 441-443, 1974). Η ανακοίνωση αφορούσε σε 
γυναίκα ηλικίας 50 ετών µε πολυβαλβιδοπάθεια ρευµατικής αιτιολογίας. 
Η εγχείρηση πραγµατοποιήθηκε στις 29/05/1974 µε τη βοήθεια οξυγονωτή, 
ενώ πραγµατοποιήθηκε αντικατάσταση της µιτροειδούς, αορτικής και τριγλώ-
χινος βαλβίδος µε προσθετικές «Bjork-Shiley», 25, 21 και 25 mm αντίστοιχα. 
Ο χρόνος καρδιοπνευµονικής παρακάµψεως ήταν 2 ώρες και 57 λεπτά. 
Σύµφωνα µε τα πρακτικά, η ίδια εγχείρηση πραγµατοποιήθηκε, λίγες µέρες 
αργότερα, από τον Χ. Λόλα στο Νοσοκοµείο «Αρεταίειο». Αξιοσηµείωτα είναι τα 
σχόλια του Καθηγητή Κ. Τούντα, στη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε 
της ανακοίνωσης του Γ. Τόλη, σε µια προσπάθεια να γίνει κατανοητή η 
«οικειοποίηση» του έργου των πρωτοπόρων αυτών Καρδιοχειρουργών από 
τους Διευθυντές των κλινικών στις οποίες εντάχθηκαν. «… Επιθυµώ να συγχαρώ 
τον κ. Τόλη και γενικώς το συγκρότηµα Σταθάτου δια την ωραίαν αυτήν επιδειχ-
θήσαν περίπτωσιν τριπλής αντικαταστάσεως. Επεµβάσεις όπως η επιδειχθήσα 
δηµιουργούν το αίσθηµα εµπιστοσύνης πλέον προς την Καρδιοχειρουργικήν της 
Ελλάδος. Παρόµοιαν περίπτωσιν τριπλής αντικαταστάσεως θα σας παρουσιά-
σουµε και εµείς κατά την προσεχήν συνεδρίασιν. Η περίπτωσίς µας εχειρουργή-
θη προ πέντε περίπου ηµερών ενώ η περίπτωση του κυρίου Σταθάτου, όπως 
ανεφέρθη, προ εννέα ηµερών. Συνεπώς, εις αυτόν ανήκουν τα πρωτεία. Και 
πάλι τον συγχαίρω…». 

   Περί τα µέσα της δεκαετίας του 1970, η οµάδα του Γ. Τόλη 
παρουσίασε τα «Αποτελέσµατα αντικαταστάσεως βαλβίδων 
καρδίας δια τεχνητών τύπου Bjork-Shiley επί 150 χειρουργη-
θέντων ασθενών», υπό τους Γ. Τόλη, Κ. Σαµαρά, Γ. Κοροξενίδη, 
Ε. Κωτσονοπούλου, Γ. Παππά, Ν. Δούκα, Ι. Μπουτσικάρη, Γ. Κάπα-
ρη, Κ. Ιωακειµίδη, Δ. Κάκαβου και Χρ. Σταθάτου (Πρακτικά Ελληνικής 
Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 7/11/1975 Τόµος 47, 6: 608-622, 1975).

1969 19811975

Το ζεύγος Bjork, στο Ηρώδειο,
στη διάρκεια του World Congress

of Cardiovascular Surgery.
Ο Γ. Τόλης χρησιµοποίησε 
τη βαλβίδα του φιλέλληνα

Σουηδού Καρδιοχειρουργού
σε όλες τις περιπτώσεις

βαλβιδικών αντικαταστάσεων
ξεπερώντας τον αριθµό 

των 1000 τοποθετήσεων
σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του 

Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

   Δεν ήταν µόνο τα αποτελέσµατα του 
Καρδιοχειρουργικού Τµήµατος του
«Ευαγγελιασµού» που κρίθηκαν ως 
επιτυχή. Τα µέλη του επέδειξαν ένα 
εξαιρετικό Ακαδηµαϊκό έργο που 
περιλαµβάνει µια σειρά ανακοινώσεων 
στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, 
καθώς και στα Πανελλήνια Συνέδρια 
Χειρουργικής. Η αναφορά στις 
ανακοινώσεις στην Εταιρεία θα γίνει 
αναλυτικά, ενώ εκείνες των Συνεδρίων 
θα συµπεριληφθούν σε ενότητες 
περιλαµβάνουσες Καρδιοχειρουργικές 
ανακοινώσεις όλων των τµηµάτων που 
λειτούργησαν στη χώρα µας την 
διερευνούµενη περίοδο. Η πρώτη 
ανακοίνωση και παρουσίαση ασθενούς 
του Γ. Τόλη στην Ελλάδα έγινε στο Β' 
Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο τον 
Απρίλιο του 1972 και αφορούσε στην 
πρώτη εγχείρηση ByPass στη χώρα µας. 
Παραδόξως και κατ' απαίτησιν του Χ. 
Σταθάτου, η ανακοίνωση 
πραγµατοποιήθηκε από τον Γ. 
Κοροξενίδη, υπεύθυνο του Αιµοδυ-
ναµικού Τµήµατος του «Ευαγγελισµού». 

«Περίπτωσις επιτυχούς επαναγγειώσεως του µυοκαρδίου δια 
διπλού παρακαµπτηρίου φλεβικού µοσχεύµατος», υπό τους Γ. 
Κοροξενίδη, Γ. Τόλη, Ε. Κωτσονόπουλου, W. Cavin, Γ. Παππά, Δ. 
Κάκαβου και Χ. Σταθάτου. Η δεύτερη ανακοίνωση 
πραγµατοποιήθηκε στο VIII Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο τον 
Οκτώβριο του 1972 υπό τον τίτλο «Ολική διόρθωση τετραλογίας 
Fallot επί 10 περιπτώσεων», υπό τον Γ. Τόλη. Κατά την µαρτυρία 
του συγγραφέα, η παρουσίαση αυτή στάθηκε αφορµή για µια 
προσωρινή παρεξήγησή του µε τον Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη, ο 
οποίος του απένειµε την µοµφή της µη αναφοράς 
πραγµατοποίησης ανάλογων εγχειρήσεων στην προηγούµενη 
δεκαετία. Ωστόσο, οι σχέσεις των δύο ανδρών εξελίχθηκαν στη 
συνέχεια σε µια θερµή φιλία και αλληλοεκτίµηση. 

Καρδιολογικό 
Συνέδριο
(1974)

   Στη δεύτερη ανακοίνωση, µε τίτλο «Επαναιµάτωσις του µυο-
καρδίου δια διπλής παρακάµψεως των στεφανιαίων τη χρήσει 
φλεβικών µοσχευµάτων εκ της σαφηνούς φλεβός (Επίδειξις δύο 
χειρουργηθέντων ασθενών)», υπό τους Γ. Τόλη, Γ. Κοροξενίδου, 
Ε. Κωτσονόπουλο, Γ. Παππά, Δ. Κάκκαβο και Χ. Σταθάτου (Ελληνική 

Χειρουργική, Τόµος 46, 1: 83-91, 1974), παρουσιάζεται η περίπτωση του 
πρώτου ασθενή που υποβλήθηκε σε εγχείρηση στεφανιαίας παρά-
καµψης στις 08/12/1971, λίγο µετά την ανάληψη των καθηκό-
ντων του Γ. Τόλη, ως επικεφαλής του Καρδιοχειρουργικού 
Τµήµατος στους κόλπους της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός». Επρόκειτο για επέµβαση διπλού 
ByPass µε χρήση φλεβικών µοσχευµάτων στον περισπώµενο 
κλάδο και στην δεξιά στεφανιαία αρτηρία. Αδιαµφισβήτητα, η εν 
λογω εγχείρηση άνοιξε την αυλαία της Χειρουργικής των στεφα-
νιαίων στην Ελλάδα. Η δεύτερη περίπτωση αφορούσε ασθενή 
ηλικίας 50 ετών και πραγµατοποιήθηκε σχεδόν ένα χρόνο αργό-
τερα, στις 22/11/1972, µε παρόµοιο τρόπο. Φλεβικά µοσχεύµατα 
τοποθετήθηκαν από την ανιούσα αορτή στον επιχείλιο κλάδο της 
περισπωµένης και στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο. Η έκβαση και 
των δύο περιστατικών υπήρξε επιτυχής. Το σύνολο των επτά 
ασθενών που χειρουργήθηκαν, επέζησαν µετά την χειρουργική 
επέµβαση και παρέµειναν ελεύθεροι στηθάγχης. 

Ν. Νάτσικας, Δ. Λαζαρίδης, Γ. Τόλης (1974). 
Μετά τα «πρώτα σύννεφα», 

µία στενή φιλία και αλληλοεκτίµηση διέκρινε
τη σχέση του Γ. Τόλη µε τον Καθ. Δ. Λαζαρίδη

Ο Γ. Τόλης 
στις εργασίες 

του 6ου
Πανελλήνιου

 Καρδιολογικού
 Συνεδρίου (1980)

Η εξέλιξη της µονόφυλλης µεταλλικής 
βαλβίδας Bjork-Shiley από το 1969 έως το 1981

Παν. Μπάλλας, Γ. Τόλης και Έφη Τόλη

Παρουσίαση των 
2 πρώτων εγχειρήσεων
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Σύνοψη ευρηµάτων από την καρδιά του νηπίου: Υπήρχε ένας 
µόνο κόλπος που διατηρούνταν υποτυπωδώς σε δύο 
διαµερίσµατα από ένα κάθετο διάφραγµα που είχε δύο 
ευµεγέθη τρήµατα. Στο δεξιό διαµέρισµα κατέληγαν η άνω και 
οι κάτω κοίλες φλέβες του της Παρασκευούλας. Στο αριστερό 
διαµέρισµα κατέληγαν η άνω κοίλη φλέβα της Γιαννούλας 
(κάτω κοίλη φλέβα δεν υπήρχε), οι πνευµονικές φλέβες της 
Γιαννούλας (δύο εκβολές) και οι πνευµονικές φλέβες της 
Παρασκευούλας (µία εκβολή). Το δεξιό κολπικό διαµέρισµα 
επικοινωνούσε µέσω υποτυπώδους τριγλώχινος βαλβίδος µε 
µια υποπλαστική δεξιά κοιλία, από την οποία εκπορευόταν η 
πνευµονική αρτηρία της Παρασκευούλας. Το αριστερό κολπικό 
διαµέρισµα επικοινωνούσε µέσω ατελούς τετραγλώχινος 
βαλβίδος (σύµφυση δύο µιτροειδών) µε µια καλώς 
ανεπτυγµένη κοιλία που χωριζόταν από ένα υποτυπώδες 
διάφραγµα σε δύο µέρη (δεξιό, αριστερό). Από το δεξιό µέρος 
της κοιλίας εκπορευόταν η αορτή της Παρασκευούλας και από 
το αριστερό η αορτή της Γιαννούλας. Η πνευµονική αρτηρία 
της Γιαννούλας εκπορευόταν από ένα εκκόλπωµα της καρδιάς 
που δεν επικοινωνούσε µε καµιά καρδιακή κοιλότητα (κόλπο ή 
κοιλία) και η πορεία της ήταν παράλληλη και πίσω από την 
σύστοιχη αορτή. 
Τα παθολογικά ευρήµατα από τα άλλα όργανα συνίσταντο µόνο 
σε πύκνωση του άνω λοβού του αριστερού πνεύµονος που 
έδιδε την εντύπωση αιµορραγικού εµφράκτου. 

   Η περίπτωση, όµως, που συγκλόνισε το πανελλήνιο και απασχό-
λησε ευρέως τα Μ.Μ.Ε. της εποχής δεν ήταν άλλη, από την «Προ-
σπάθεια διαχωρισµού θωρακοπαγών διδύµων (Σιαµαίων)», υπό 
τους Γ. Τόλη, Α. Μιχάλη, Α. Κάτσα, Γ. Κωνσταντίνου, Π. Κολιόπου-
λο, Α. Πούλιου, Χ. Φαφλιά, Γ. Κοροξενίδη και Χ. Σταθάτο (Πρακτικά 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία  4/ 12/1979 Τόµος 51, 6: 488-495, 
1979). Παρά την ατυχή τελική έκβαση της επέµβασης, το ενδιαφέρον υπήρξε 
αµείωτο, καθώς επρόκειτο για την πρώτη και µοναδική προσπάθεια στην 
Ελληνική Καρδιοχειρουργική µε σκοπό τον διαχωρισµό θωρακοπαγών διδύµων 
κοριτσιών, της Γιαννούλας και της Παρασκευούλας, ηλικίας 67 ηµερών. Έγινε 
προσπάθεια διάσωσης της Παρασκευούλας µε διατήρηση ολόκληρης της 
καρδιάς και του µισού διαχωρισµένου ήπατος. Ωστόσο, το ένα εκ των σιαµαίων 
κατέληξε από σύνδροµο χαµηλής καρδιακής παροχής λόγω υποπλαστικής δεξιάς 
κοιλίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας του 
εξωτερικού, ανέδειξε τέσσερις ανάλογες περιπτώσεις στο Λονδίνο και πέντε 
στον Καναδά. Εξ αυτών, επέζησαν ένα ζεύγος σιαµαίων που είχαν δύο ξεχωρι-
στές καρδιές και ένα νήπιο από τα συνολικά οκτώ διαχωρισθέντα. 

Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

Ανάλυση 200 «κλειστών» επεµβάσεων
µε µηδενική θνητότητα (Γ. Τόλης, 1977)

Επίσης παρουσίασε τις «Καρδιακές επεµβάσεις χωρίς τη βοήθεια 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας – Αποτελέσµατα επί 200 χειρουρ-
γηθέντων ασθενών, υπό τους Γ. Τόλη, Γ. Παππά, Α. Μιχάλη, Δ. 
Κάκαβου και Χ. Σταθάτο (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 

20/12/1977 Τόµος 49, 6: 576- 585, 1977). Οι ανακοινώσεις περιελάµβαναν τις 
200 «κλειστές» επεµβάσεις που διενεργήθηκαν στο Καρδιοχειρουργικό Τµήµα 
του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», παράλληλα µε τις 740 επεµβάσεις «ανοιχτής» 
καρδιάς που είχαν πραγµατοποιηθεί στην εξαετία 1971-1977. Εξ αυτών, οι 
125 ήταν κατ' επιλογήν «κλειστές» και αφορούσαν κυρίως βαλβιδική διάνοιξη 
της στενωµένης µιτροειδούς βαλβίδας, ενώ οι υπόλοιπες 75 αποτελούσαν τη 
µέθοδο αντιµετώπισής τους. Η θνητότητα ήταν µηδενική. Στο σχόλιο της 
δηµοσίευσης, ο Γ. Τόλης ανέφερε ότι, «… παρά τις αντιρρήσεις των Αµερικανών 
καρδιοχειρουργών, οι «κλειστές» επεµβάσεις διάνοιξης της µιτροειδούς παρα-
µένουν σαν µια εναλλακτική θεραπεία έναντι της «ανοιχτής» αντιµετώπισης, µε 
την προϋπόθεση ότι θα εφαρµόζονται σε ασθενείς µε αµιγή στένωση, εύκαµπτη 
βαλβίδα, χωρίς ιστορικό θροµβοεµβολών και χωρίς την παρουσία θρόµβου στον 
αριστερό κόλπο…», µη παραλείποντας να επισηµάνει την µεγάλη εµπειρία των 
Ελλήνων Καρδιοχειρουργών Β. Καραγεώργη, Κ. Τούντα, Ν. Οικονόµου, Π. Μίχα 
και Δ. Λαζαρίδη στην εφαρµογή της µεθόδου, καθώς και την ανάλογη σειρά του 
Γ. Ανδριτσάκη και των συνεργατών του µε 223 ασθενείς µε τέσσερις µετεγχει-
ρητικούς θανάτους, που είχε παρουσιαστεί προηγούµενα. Στη συζήτηση πήρε το 
λόγο και ο Ν. Έξαρχος, αναφέροντας ότι ο ίδιος «… εφαρµόζει την «ανοιχτή» 
βαλβιδοτοµή µε υποστήριξη εξωσωµατικής κυκλοφορίας εκτός ολίγων 
περιπτώσεων… ». 

   Η σηµαντικότερη ανακοίνωση του τµήµατος στο τέλος της δεκα-
ετίας αφορούσε τις «Χίλιες (1000) επεµβάσεις ανοιχτής καρδίας. 
Παρατηρήσεις και συµπεράσµατα», υπό τους Γ. Τόλη, Α. Μιχάλη, 
Α. Πούλιου, Γ. Παππά, Δ. Κάκαβο και Χ. Σταθάτο (Πρακτικά Ελληνικής 

Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 6/ 2/1979 Τόµος 51, 1: 67-76, 1979), η οποία 
συγκέντρωνε την Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα του τµήµατος 
από τον Δεκέµβριο 1971 έως τον Ιανουάριο 1979. Σε αυτή αναλύ-
θηκαν οι τεχνικές λεπτοµέρειες των εγχειρήσεων, όπως η χρήση στερνοτοµής 
σε όλους τους ασθενείς, η τοποθέτηση αρτηριακής κάνουλας στην ανιούσα 
αορτή, η χρήση οξυγονωτή Kay-Cross στις 400 πρώτες περιπτώσεις και στις 
υπόλοιπες χρήση οξυγονωτών Bentley-Shiley µιας χρήσεως. Ως µέσον αιµο-
αραίωσης χρησιµοποιήθηκε διάλυµα Ringer, ενώ όλες οι εγχειρήσεις έγιναν υπό 
µέτρια υποθερµία. Για την προστασία του µυοκαρδίου αρχικά και µέχρι τον Φε-
βρουάριο του 1975, εφαρµόστηκε σύγκλειση της ανιούσης αορτής και τεχνητή 
αιµάτωση των στεφανιαίων, ενώ στις τελευταίες 22 εγχειρήσεις εφαρµόστηκε 
τοπική ψύξη της καρδιάς µε χορήγηση καρδιοπληγικού διαλύµατος. Σε όλες τις 
περιπτώσεις αντικατάστασης των βαλβίδων χρησιµοποιήθηκαν βαλβίδες Bjork-
Shiley σε όλες τις θέσεις. Η θνητότητα στις συγγενείς καρδιοπάθειες ήταν 
6,25% και στις επίκτητες 10,05%.

Οι πρώτες χίλιες (1000) 
επεµβάσεις του 
Καρδιοχειρουργικού τµήµατος 
του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» 
υπό την Δ/νση του Γ. Τόλη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΓΙ
ΑΝ

ΝΟ
ΥΛ

Α ΕΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Αριθ. Ασθενών Αριθ. Θανάτων Αριθ. Ασθενών Αριθ. Θανάτων

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

93
103
132
126
132
153
240
248
263
277
345
339
314

ΣΥΝΟΛΟΝ 2.767

11
11

7
14
11
16
17
24
25
26
31
30
49

263

(11,8%)
(10,4%)

(5,3%)
(11,5%)

(8,3%)
(10,4%)

(7%)
(9,6%)
(9,5%)
(9,3%)
(8,9%)
(8,8%)

(12,7%)

(9,5%)

18
17
31
42
64
36
32
75
62
33
29
38
17

494

2
2
1
1
1
2
2

11 (2,2%)

   Τέλος, στον τιµητικό τόµο 
«Β. Καραγεώργη», 
ο Γ. Τόλης συµπερι-
έλαβε µελέτη 104 
ασθενών µε «Αντικα-
τάσταση της µιτροει-
δούς βαλβίδος µετά 
από κλειστή βαλβιδο-
τοµή».

Ο Γ. Τόλης, συντονιστής σε συνεδρία Διεθνούς Συνεδρίου στην Αθήνα (1977).
Δεξιά του, οι πρωτοπόροι του ByPass, Rene Favaloro και Dudley Johnson

Καθηγητής Δ. Αυγουστάκης - Γ. Τόλης

Γ. Τόλης

Πίνακας συνολικών επεµβάσεων του Καρδιοχειρουργικού τµήµατος 
του «Ευαγγελισµού» υπό τη Δ/νση του Γ. Τόλη στην 12ετία 1972 - 1984
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1972-1985166 167
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνοψη ευρηµάτων από την καρδιά του νηπίου: Υπήρχε ένας 
µόνο κόλπος που διατηρούνταν υποτυπωδώς σε δύο 
διαµερίσµατα από ένα κάθετο διάφραγµα που είχε δύο 
ευµεγέθη τρήµατα. Στο δεξιό διαµέρισµα κατέληγαν η άνω και 
οι κάτω κοίλες φλέβες του της Παρασκευούλας. Στο αριστερό 
διαµέρισµα κατέληγαν η άνω κοίλη φλέβα της Γιαννούλας 
(κάτω κοίλη φλέβα δεν υπήρχε), οι πνευµονικές φλέβες της 
Γιαννούλας (δύο εκβολές) και οι πνευµονικές φλέβες της 
Παρασκευούλας (µία εκβολή). Το δεξιό κολπικό διαµέρισµα 
επικοινωνούσε µέσω υποτυπώδους τριγλώχινος βαλβίδος µε 
µια υποπλαστική δεξιά κοιλία, από την οποία εκπορευόταν η 
πνευµονική αρτηρία της Παρασκευούλας. Το αριστερό κολπικό 
διαµέρισµα επικοινωνούσε µέσω ατελούς τετραγλώχινος 
βαλβίδος (σύµφυση δύο µιτροειδών) µε µια καλώς 
ανεπτυγµένη κοιλία που χωριζόταν από ένα υποτυπώδες 
διάφραγµα σε δύο µέρη (δεξιό, αριστερό). Από το δεξιό µέρος 
της κοιλίας εκπορευόταν η αορτή της Παρασκευούλας και από 
το αριστερό η αορτή της Γιαννούλας. Η πνευµονική αρτηρία 
της Γιαννούλας εκπορευόταν από ένα εκκόλπωµα της καρδιάς 
που δεν επικοινωνούσε µε καµιά καρδιακή κοιλότητα (κόλπο ή 
κοιλία) και η πορεία της ήταν παράλληλη και πίσω από την 
σύστοιχη αορτή. 
Τα παθολογικά ευρήµατα από τα άλλα όργανα συνίσταντο µόνο 
σε πύκνωση του άνω λοβού του αριστερού πνεύµονος που 
έδιδε την εντύπωση αιµορραγικού εµφράκτου. 

   Η περίπτωση, όµως, που συγκλόνισε το πανελλήνιο και απασχό-
λησε ευρέως τα Μ.Μ.Ε. της εποχής δεν ήταν άλλη, από την «Προ-
σπάθεια διαχωρισµού θωρακοπαγών διδύµων (Σιαµαίων)», υπό 
τους Γ. Τόλη, Α. Μιχάλη, Α. Κάτσα, Γ. Κωνσταντίνου, Π. Κολιόπου-
λο, Α. Πούλιου, Χ. Φαφλιά, Γ. Κοροξενίδη και Χ. Σταθάτο (Πρακτικά 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία  4/ 12/1979 Τόµος 51, 6: 488-495, 
1979). Παρά την ατυχή τελική έκβαση της επέµβασης, το ενδιαφέρον υπήρξε 
αµείωτο, καθώς επρόκειτο για την πρώτη και µοναδική προσπάθεια στην 
Ελληνική Καρδιοχειρουργική µε σκοπό τον διαχωρισµό θωρακοπαγών διδύµων 
κοριτσιών, της Γιαννούλας και της Παρασκευούλας, ηλικίας 67 ηµερών. Έγινε 
προσπάθεια διάσωσης της Παρασκευούλας µε διατήρηση ολόκληρης της 
καρδιάς και του µισού διαχωρισµένου ήπατος. Ωστόσο, το ένα εκ των σιαµαίων 
κατέληξε από σύνδροµο χαµηλής καρδιακής παροχής λόγω υποπλαστικής δεξιάς 
κοιλίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας του 
εξωτερικού, ανέδειξε τέσσερις ανάλογες περιπτώσεις στο Λονδίνο και πέντε 
στον Καναδά. Εξ αυτών, επέζησαν ένα ζεύγος σιαµαίων που είχαν δύο ξεχωρι-
στές καρδιές και ένα νήπιο από τα συνολικά οκτώ διαχωρισθέντα. 

Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

Ανάλυση 200 «κλειστών» επεµβάσεων
µε µηδενική θνητότητα (Γ. Τόλης, 1977)

Επίσης παρουσίασε τις «Καρδιακές επεµβάσεις χωρίς τη βοήθεια 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας – Αποτελέσµατα επί 200 χειρουρ-
γηθέντων ασθενών, υπό τους Γ. Τόλη, Γ. Παππά, Α. Μιχάλη, Δ. 
Κάκαβου και Χ. Σταθάτο (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 

20/12/1977 Τόµος 49, 6: 576- 585, 1977). Οι ανακοινώσεις περιελάµβαναν τις 
200 «κλειστές» επεµβάσεις που διενεργήθηκαν στο Καρδιοχειρουργικό Τµήµα 
του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», παράλληλα µε τις 740 επεµβάσεις «ανοιχτής» 
καρδιάς που είχαν πραγµατοποιηθεί στην εξαετία 1971-1977. Εξ αυτών, οι 
125 ήταν κατ' επιλογήν «κλειστές» και αφορούσαν κυρίως βαλβιδική διάνοιξη 
της στενωµένης µιτροειδούς βαλβίδας, ενώ οι υπόλοιπες 75 αποτελούσαν τη 
µέθοδο αντιµετώπισής τους. Η θνητότητα ήταν µηδενική. Στο σχόλιο της 
δηµοσίευσης, ο Γ. Τόλης ανέφερε ότι, «… παρά τις αντιρρήσεις των Αµερικανών 
καρδιοχειρουργών, οι «κλειστές» επεµβάσεις διάνοιξης της µιτροειδούς παρα-
µένουν σαν µια εναλλακτική θεραπεία έναντι της «ανοιχτής» αντιµετώπισης, µε 
την προϋπόθεση ότι θα εφαρµόζονται σε ασθενείς µε αµιγή στένωση, εύκαµπτη 
βαλβίδα, χωρίς ιστορικό θροµβοεµβολών και χωρίς την παρουσία θρόµβου στον 
αριστερό κόλπο…», µη παραλείποντας να επισηµάνει την µεγάλη εµπειρία των 
Ελλήνων Καρδιοχειρουργών Β. Καραγεώργη, Κ. Τούντα, Ν. Οικονόµου, Π. Μίχα 
και Δ. Λαζαρίδη στην εφαρµογή της µεθόδου, καθώς και την ανάλογη σειρά του 
Γ. Ανδριτσάκη και των συνεργατών του µε 223 ασθενείς µε τέσσερις µετεγχει-
ρητικούς θανάτους, που είχε παρουσιαστεί προηγούµενα. Στη συζήτηση πήρε το 
λόγο και ο Ν. Έξαρχος, αναφέροντας ότι ο ίδιος «… εφαρµόζει την «ανοιχτή» 
βαλβιδοτοµή µε υποστήριξη εξωσωµατικής κυκλοφορίας εκτός ολίγων 
περιπτώσεων… ». 

   Η σηµαντικότερη ανακοίνωση του τµήµατος στο τέλος της δεκα-
ετίας αφορούσε τις «Χίλιες (1000) επεµβάσεις ανοιχτής καρδίας. 
Παρατηρήσεις και συµπεράσµατα», υπό τους Γ. Τόλη, Α. Μιχάλη, 
Α. Πούλιου, Γ. Παππά, Δ. Κάκαβο και Χ. Σταθάτο (Πρακτικά Ελληνικής 

Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 6/ 2/1979 Τόµος 51, 1: 67-76, 1979), η οποία 
συγκέντρωνε την Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα του τµήµατος 
από τον Δεκέµβριο 1971 έως τον Ιανουάριο 1979. Σε αυτή αναλύ-
θηκαν οι τεχνικές λεπτοµέρειες των εγχειρήσεων, όπως η χρήση στερνοτοµής 
σε όλους τους ασθενείς, η τοποθέτηση αρτηριακής κάνουλας στην ανιούσα 
αορτή, η χρήση οξυγονωτή Kay-Cross στις 400 πρώτες περιπτώσεις και στις 
υπόλοιπες χρήση οξυγονωτών Bentley-Shiley µιας χρήσεως. Ως µέσον αιµο-
αραίωσης χρησιµοποιήθηκε διάλυµα Ringer, ενώ όλες οι εγχειρήσεις έγιναν υπό 
µέτρια υποθερµία. Για την προστασία του µυοκαρδίου αρχικά και µέχρι τον Φε-
βρουάριο του 1975, εφαρµόστηκε σύγκλειση της ανιούσης αορτής και τεχνητή 
αιµάτωση των στεφανιαίων, ενώ στις τελευταίες 22 εγχειρήσεις εφαρµόστηκε 
τοπική ψύξη της καρδιάς µε χορήγηση καρδιοπληγικού διαλύµατος. Σε όλες τις 
περιπτώσεις αντικατάστασης των βαλβίδων χρησιµοποιήθηκαν βαλβίδες Bjork-
Shiley σε όλες τις θέσεις. Η θνητότητα στις συγγενείς καρδιοπάθειες ήταν 
6,25% και στις επίκτητες 10,05%.

Οι πρώτες χίλιες (1000) 
επεµβάσεις του 
Καρδιοχειρουργικού τµήµατος 
του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» 
υπό την Δ/νση του Γ. Τόλη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΓΙ
ΑΝ

ΝΟ
ΥΛ

Α ΕΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Αριθ. Ασθενών Αριθ. Θανάτων Αριθ. Ασθενών Αριθ. Θανάτων

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

93
103
132
126
132
153
240
248
263
277
345
339
314

ΣΥΝΟΛΟΝ 2.767

11
11

7
14
11
16
17
24
25
26
31
30
49

263

(11,8%)
(10,4%)

(5,3%)
(11,5%)

(8,3%)
(10,4%)

(7%)
(9,6%)
(9,5%)
(9,3%)
(8,9%)
(8,8%)

(12,7%)

(9,5%)

18
17
31
42
64
36
32
75
62
33
29
38
17

494

2
2
1
1
1
2
2

11 (2,2%)

   Τέλος, στον τιµητικό τόµο 
«Β. Καραγεώργη», 
ο Γ. Τόλης συµπερι-
έλαβε µελέτη 104 
ασθενών µε «Αντικα-
τάσταση της µιτροει-
δούς βαλβίδος µετά 
από κλειστή βαλβιδο-
τοµή».

Ο Γ. Τόλης, συντονιστής σε συνεδρία Διεθνούς Συνεδρίου στην Αθήνα (1977).
Δεξιά του, οι πρωτοπόροι του ByPass, Rene Favaloro και Dudley Johnson

Καθηγητής Δ. Αυγουστάκης - Γ. Τόλης

Γ. Τόλης

Πίνακας συνολικών επεµβάσεων του Καρδιοχειρουργικού τµήµατος 
του «Ευαγγελισµού» υπό τη Δ/νση του Γ. Τόλη στην 12ετία 1972 - 1984
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Γ. Τόλης - Πανελλήνια Συνέδρια
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

   Σε ότι αφορά την ακαδηµαϊκή παρουσία του Γ. Τόλη και των
συνεργατών του στα πανελλήνια συνέδρια χειρουργικής, έχουµε 
να αναφέρουµε τα ακόλουθα. Στο ΙΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χει-
ρουργικής, τον Οκτώβριο του 1974, στην Αθήνα, δόθηκαν τρεις 
διαλέξεις συµπεριλαµβάνουσες υλικό πολυβαλβιδικών παθήσεων, 
στεφανιαίας νόσου και ολικής διόρθωσης τετραλογίας Fallot. Στην 
πρώτη εξ αυτών αναλύθηκαν οι «Ενδείξεις και αποτελέσµατα της 
χειρουργικής θεραπείας των πολυβαλβιδικών παθήσεων» υπό 
τον Γ. Τόλη. Επιχειρήθηκε µια ανάλυση των αποτελεσµάτων οργανωµένων 
κέντρων του εξωτερικού σε σύγκριση µε το τµήµα του «Ευαγγελισµού», το οποίο 
περιελάµβανε 108 ασθενείς µε αντικατάσταση µιας βαλβίδας και 27 ασθενείς 
µε πολλαπλές βαλβίδες. Η εγχειρητική θνητότητα κυµάνθηκε στα ίδια και ίσως 
καλύτερα επίπεδα έναντι τριών άλλων κέντρων του εξωτερικού µε χειρουργούς 
τους Morrow, Starr και Melder. Η δεύτερη διάλεξη αφορούσε τα «Ηµέ-
τερα αποτελέσµατα χειρουργικής θεραπείας της στεφανιαίας 
νόσου» υπό τον Γ. Τόλη. Στο υλικό της µελέτης περιλαµβάνονταν 
10 ασθενείς µε στεφανιαία νόσο που χειρουργήθηκαν από τον 
Δεκέµβριο του 1971 έως τον Οκτώβριο του 1974. Ήταν όλοι 
άρρενες ηλικίας 44-64 ετών. Διενεργήθηκαν 6 µονές παρακάµψεις, σε 
µία εκ των οποίων µε ταυτόχρονη εξαίρεση ανευρύσµατος αριστερής κοιλίας 
και σε µια δεύτερη µε ταυτόχρονη αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος. Σε 4 περι-
πτώσεις διενεργήθηκε διπλή στεφανιαία παράκαµψη, στην τελευταία εκ των 
οποίων µε παράλληλη εξαίρεση ανευρύσµατος αριστεράς κοιλίας. Ο τελευταίος 
ασθενής απεβίωσε. Η τρίτη διάλεξη ήταν η «Ολική διόρθωσις τετρα-
λογίας Fallot επί δέκα περιπτώσεων» υπό τους Γ. Τόλη, Γ. Κορο-
ξενίδη, Ε. Κοτσονόπουλο και Δ. Κάκκαβου. 

Σύγκριση των αποτελεσµάτων
εγχειρήσεων επί των βαλβίδων
της οµάδας Γ. Τόλη µε άλλες
οµάδες χειρουργών του εξωτερικού

   Στο Χ Πανελλήνιο Συνέδριο Χεορουργικής το Νοέµβριο του 
1976 στην Αθήνα µε πρόεδρο τον Καθ. Ν. Οικονόµο, από το «Θε-
ραπευτήριο Ευαγγελισµός» και την Χειρουργική Κλινική Θώρακος 
παρουσιάστηκαν τα «Αποτελέσµατα εγχειρήσεως ανοιχτής καρ-
διάς επί 550 χειρουργηθέντων ασθενών» υπό τους Γ. Τόλη, Γ. 
Παππά, Ι. Στήνο, Δ. Κάκαβο και Χρ. Σταθάτο. Πρόκειται για την παρου-
σίαση του υλικού της κλινικής από 15/11/1971 µέχρι 10/9/1976 που περι-
ελάµβανε διόρθωση συγγενών καρδιοπαθειών σε 200 ασθενείς µε θνητότητα 
8% και διόρθωση επίκτητων καρδιοπαθειών σε 350 ασθενείς µε θνητότητα 
10%. Η συνολική θνητότητα ήταν 9,3%. Η ανάλυση του υλικού παρατίθεται σε 
πίνακες. 

Ανάλυση 550 
εγχειρήσεων καρδιάς 

που πραγµατοποιήθηκαν 
την πρώτη τετραετία 

λειτουργίας του 
καρδιοχειρουργικού 

τµήµατος
του «Ευαγγελισµού» 

από τον Γ. Τόλη 
και τους 

συνεργάτες του

���Στο ΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, στην Αθήνα, το 
1980 µε Πρόεδρο τον Καθ. Κ. Τούντα, παρουσιάστηκαν τα 
«Αποτελέσµατα χειρουργικής διανοίξεως της εστενωµένης 
µιτροειδούς βαλβίδος σε 250 ασθενείς», υπό τους Γ. Τόλη, Α. 
Μιχάλη, Α. Πούλιου, Γ. Παππά, Κ. Ίµβρο, Δ. Κάκαβο και Χ. Σταθάτο 
καθώς και η «Εγχειρητική θεραπεία κυανωτικών νόσων σε 
βρέφη ηλικίας κάτω των δύο ετών», υπό τους Α. Μιχάλη, Γ. 
Τόλη, Α. Ηγουµενίδου – Πούλιου, Ε. Βαµπούλη, Δ. Ίκκου, Μ. 
Μάντακα, Β. Θανόπουλο, Μ. Μηλίγκο και Χ. Σταθάτο. Αφορούσε στα 
αντιµετωπισθέντα περιστατικά 13 βρεφών, ηλικίας 24 ηµερών µέχρι 2 ετών, µε 
βαρειάς µορφής συγγενή κυανωτική καρδιοπάθεια. Εξ αυτών τα 8 βρέφη 
υποβλήθηκαν σε ανακουφιστική επέµβαση κατά Blalock-Taussig -5 εκ των 
οποίων είχαν τετραλογία Fallot και 3 ατρησία της τριγλώχινος- ενώ 5 
περιστατικά τετραλογίας Fallot αντιµετωπίστηκαν µε ολική διόρθωση. Από το 
σύνολο των περιστατικών, 10 είχαν προηγουµένως υποβληθεί σε επείγοντα 
καθετηριασµό της καρδιάς. Η συνολική θνητότητα ανήλθε σε 30,7%. 
Επίσης παρουσιάστηκαν και τα «Αποτελέσµατα αντικαταστάσεων 
βαλβίδος καρδίας µε προσθετικές τύπου Bjork-Shiley σε 550 
ασθενείς» υπό τους Γ. Τόλη, Α. Μιχάλη, Α. Πούλιου, Γ. Παππά, 
Δ. Κάκαβο και Χ. Σταθάτο. 
Στο ΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής που πραγµατοποιήθη-
κε στη Λευκωσία, ανακοινώθηκαν από τον Γ. Τόλη τα «Αποτελέ-
σµατα αντικαταστάσεως βαλβίδων καρδιάς µε προσθετικές 
τύπου Bjork-Shiley επί 1008 ασθενών. Εµπειρία 10 ετών», υπό 
τους Γ. Τόλη, Α. Mιχάλη, Α. Πούλιου, Γ. Παππά, Κ. Ίµβρο, Κ. Μπόλο 
και Χ. Σταθάτο. Επίσης οι «Δύο χιλιάδες εγχειρήσεις ανοιχτής 
καρδιάς». Αµεσα αποτελέσµατα», υπό τους Γ. Τόλη, Α. Μιχάλη, 
Α. Πούλιου, Κ. Ίµβρο και Κ. Μπόλο. Δυστυχώς άλλες λεπτοµέρειες 
δεν έγινε κατορθωτό να ευρεθούν.
Στο ΧΙV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής παρουσιάστηκε µικρός 
µόνο αριθµός καρδιοχειρουργικών ανακοινώσεων. Μεταξύ αυτών, 
από την οµάδα του «Ευαγγελισµού» παρουσιάστηκε η «Αφαίρεση 
ενδοκαρδιακών µυξωµάτων», υπό τους Ν. Σφύρα, Α. Πούλιου, 
Α. Μιχάλη, Κ. Ίβρο, Κ. Μπόλο και Γ. Τόλη. Αφορούσε 18 ασθενείς της 
περιόδου 1974-1984 µε ενδοκαρδιακό µύξωµα, µε τα 16 εξ αυτών να 
εντοπίζονται στον αριστερό κόλπο και 2 στον δεξιό. Όλοι οι ασθενείς είχαν 
απόλυτα επιτυχή έκβαση πλην ενός, που παρουσίασε ήπιο εγκεφαλικό εµβολικό 
επεισόδιο. 

Άλκης Μιχάλης.
Επιµελητής Α΄ και µετέπειτα
Διευθυντής του «Ευαγγελισµού»,
την περίοδο 1984 -1985

Αφαίρεση Ενδοκαρδιακών Μυξωμάτων

Ν. ΣΦΥΡΑΣ, Α. ΠΟΥΛΙΟΥ, Α. ΜΙΧΑΛΗΣ, Κ. ΙΜΒΡΟΣ, Κ. ΜΠΟΛΟΣ, Γ. ΤΟΛΗΣ

Από το Θεραπευτήριο «Ο Ευαγγελισμός» - Καρδιοχειρουργικό Τμήμα
Διευθυντής:  Γ. ΤΟΛΗΣ

Αναλυτικοί πίνακες αναστοµωτικών επεµβάσεων 
και ολικής διόρθωσης τετραλογίας Fallot σε βρέφη ηλικίας κάτω των δύο ετών

 από την οµάδα του «Ευαγγελισµού», τοµέας όπου πρωταγωνίστησε 
ο Επιµελητής Α’ Άλκης Μιχάλης
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

   Σε ότι αφορά την ακαδηµαϊκή παρουσία του Γ. Τόλη και των
συνεργατών του στα πανελλήνια συνέδρια χειρουργικής, έχουµε 
να αναφέρουµε τα ακόλουθα. Στο ΙΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χει-
ρουργικής, τον Οκτώβριο του 1974, στην Αθήνα, δόθηκαν τρεις 
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χειρουργικής θεραπείας των πολυβαλβιδικών παθήσεων» υπό 
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κέντρων του εξωτερικού σε σύγκριση µε το τµήµα του «Ευαγγελισµού», το οποίο 
περιελάµβανε 108 ασθενείς µε αντικατάσταση µιας βαλβίδας και 27 ασθενείς 
µε πολλαπλές βαλβίδες. Η εγχειρητική θνητότητα κυµάνθηκε στα ίδια και ίσως 
καλύτερα επίπεδα έναντι τριών άλλων κέντρων του εξωτερικού µε χειρουργούς 
τους Morrow, Starr και Melder. Η δεύτερη διάλεξη αφορούσε τα «Ηµέ-
τερα αποτελέσµατα χειρουργικής θεραπείας της στεφανιαίας 
νόσου» υπό τον Γ. Τόλη. Στο υλικό της µελέτης περιλαµβάνονταν 
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παρουσιάστηκαν τα «Αποτελέσµατα εγχειρήσεως ανοιχτής καρ-
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«Αποτελέσµατα εγχειρήσεων 
ανοιχτής καρδιάς επί 550 ασθενών», 
υπό τους Γ. Τόλη, Γ. Παππά, Ι. Στήνιο, 

ουΔ. Κάκαβο και Χ. Σταθάτο (Πρακτικά 4  
Καρδιολογικού Συνεδρίου, 1976)

«Αποτελέσµατα συγκλείσεως 
µεσοκολπικής επικοινωνίας επί 100 
χειρουργηθέντων ασθενών», υπό 
τους Γ. Τόλη, Γ. Παππά, Α. Μιχάλη, Δ. 
Κάκαβο, Γ. Κοροξενίδη και Χ. Σταθάτο 
(Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 1978)

«Τελευταίες εξελίξεις στην 
Καρδιοχειρουργική», υπό τον Γ. Τόλη 
(ΙΙ Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 1980)

«Αποτελέσµατα αντικαταστάσεως 
µιτροειδούς βαλβίδος σε 141 

ουασθενείς 4  σταδίου καρδιακής 
ανεπάρκειας», υπό τους Γ. Τόλη, 
Α. Μιχάλη, Α. Πούλιου, Γ. Παππά, 
Κ. Ίµβρο, Δ. Κάκαβο και Χ. Σταθάτο   

(Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 1980)

«Χειρουργική διόρθωση µερικού κολποκοιλιακού πόρου 
(Ostium Primum)», υπό τους Α. Μιχάλη, Γ. Τόλη, Α. Πού-
λιου, Γ. Παππά και Χ. Σταθάτο (Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 
1980)

«Eight years of experience with Bjork-Shiley prosthesis 
implanted in 730 patients”, by G. Tolis, A. Michalis, 
A. Pouliou, G. Pappas and C. Stathatos (European Society for 
Cardiovascular Surgery, Dusseldorf, 1980) 

«The Bjork-Shiley prosthesis for multiple valve 
replacement”, by G. Tolis, A. Michalis, A. Pouliou, G. 
Pappas, C. Imvros, C. Bolos and C. Stathatos (XV Συνέδριο 
της International Cardiovascular Society, Αθήνα 6-10/9/1981)

«Pregnancy and Bjork-Shiley prosthetic heart valves», by 
G. Tolis, A. Michalis, A. Pouliou, C. Imvros, C. Bolos and N. 
Sfyras (Διεθνές Συµπόσιο της Shiley, Montreux, Switzerland, 
22/24/9/1985) 
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Συµπληρωµατική, ως προς τα προαναφερθέντα, βιβλιογραφία
του Γεωργίου Τόλη

Γεώργιος Τόλης
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τµήµατος

Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός»

2008. Παγκόσµιο συνέδριο Καρδιοχειρουργικής - Κως.
Ο πρόεδρος της WSCTS Stuart Jamieson τιµά τον Γεώργιο Τόλη

1974

1973

Οι πρώτες επτά περιπτώσεις 
στεφανιαίας παράκαµψης

από τον Γ. Τόλη 
στον «Ευαγγελισµό»

1975
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1980. Παγκόσµιο συνέδριο Αγγειολογίας
στο Ηρώδειο. Ο Γ. Σανούδος µε την ιδιότητα

του Γενικού Γραµµατέα

Νοσηλευτικό  Ίδρυµα 
Μετοχικού Ταµείου Στρατού 
«Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.»

       Αξιοσηµείωτη ήταν και η προσπάθεια του Γεώργιου 
Σανούδου, επίσης µε εκπαίδευση σε νοσοκοµεία των Η.Π.Α., ο 
οποίος µε προσωπικές ενέργειες οργάνωσε και δηµιούργησε, το 
1972, την Κλινική Καρδιάς, Θώρακος & Αγγείων στο Νοσηλευτικό 
Ίδρυµα Μετοχικού Ταµείου Στρατού. Ο Γ. Σανούδος πραγµατοποί-
ησε τον Ιούνιο του 1972, µε την συνεργασία του πρώην Διευθυ-
ντή και µέντορά του, Robert Clauss τις πρώτες 17 επιτυχείς 
επεµβάσεις «ανοιχτής» καρδιάς. Κατά τη διάρκεια της πρώτης 
πενταετίας, πέραν των αγγειοχειρουργικών επεµβάσεων και των 
τοποθετήσεων βηµατοδοτών, διενεργήθηκαν 90 επεµβάσεις επί 
συγγενών καρδιοπαθειών και επίκτητων βαλβιδοπαθειών. 
Από το 1977 και µετέπειτα, στη δραστηριότητα του τµήµατος 
προστέθηκε η χειρουργική των στεφανιαίων, η οποία κυριάρχησε 
και οδήγησε στην προοδευτική αύξηση του αριθµού επεµβάσεων 
στις 120-150 ετησίως. Το 1980, ο Γ. Σανούδος οργάνωσε µε την 

οιδιότητα του Γενικού Γραµµατέα, το 12  Παγκόσµιο Συνέδριο 
Αγγειολογίας στην Αθήνα µε ιδιαίτερη επιτυχία, ενώ το 1992 
εκλέχτηκε πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών 
Καρδιάς, Θώρακα & Αγγείων, διοργανώνοντας, το 1995, το 
πρώτο συνέδριο της Εταιρείας από 30/11/95 έως 3/12/95, 
στην Αθήνα. 

Γεώργιος Σανούδος, 
Διευθντής Χειρουργικής Κλινικής
Θώρακος - Καρδιάς - Αγγείων 
του «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ»

   Το τέλος του έπους του '40 και η έλευση των κατοχικών ξένων στρατευµάτων, 
θα έβρισκε την Ελλάδα στο χείλος της απόλυτης καταστροφής. Ανέχεια, πείνα και 
χιλιάδες τραυµατίες Πολεµιστές Αξιωµατικοί, οι οποίοι επιστρέφοντας από το 
Μέτωπο έχριζαν σοβαρότατης περίθαλψης και αποκατάστασης, ώστε να µπορέ-
σουν να επανέλθουν στην ενεργό δράση και παραγωγικότητα. Δυο φωτισµένοι 
άνδρες της εποχής από τους κόλπους του Ελληνικού Στρατού, διακρίνοντας την 
ανάγκη παροχής ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας στους απόµαχους, εµπνεύ-
στηκαν και υποστήριξαν την δηµιουργία ενός νοσοκοµείου που θα εξυπηρετεί αυτό 
το σκοπό. Επρόκειτο για τον Στρατηγό Γεώργιο Μπάκο και τον Ανώτερο Γενικό 
Αρχίατρο Ιωάννη Κυριακό, ο οποίος ήταν και ο πρώτος Διευθυντής του 
επονοµαζόµενου Νοσηλευτικού Ιδρύµατος Μετοχικού Ταµείου Στρατού. 

   Το Μετοχικό Ταµείο Στρατού υιοθετώντας την ιδέα των δυο ανδρών, παραχώ-
ρησε για το σκοπό αυτό κτίριο ιδιοκτησίας του, χρηµατοδοτώντας παράλληλα τις 
αναγκαίες κατασκευαστικές µεταρρυθµίσεις και θέτοντας την Τεχνική του Υπηρε-
σία στην επίβλεψη των εργασιών. Με το Ν.Δ.597/1941, τέθηκαν και οι νοµικές 
βάσεις του ιδρύµατος, το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του την 21η Ιανουαρίου 
1942, αποτελούµενο από µια Παθολογική και µια Χειρουργική Κλινική, δυναµικό-
τητας συνολικά 90 κλινών. Πρώτος Διευθυντής του ιδρύµατος διετέλεσε ένας εκ 
των εµπνευστών του, ο Ανώτερος Γενικός Αρχίατρος Ι. Κυριακός, ο οποίος και 
παρέµεινε στη θέση αυτή έως και το θάνατό του, τον Μάιο του 1967. 

   Στην πορεία των χρόνων, οι διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις νοσηλείας «επέ-
βαλαν», το 1946, την προσθήκη ενός δεύτερου ορόφου στο υπάρχον κτίριο, µε 
αποτέλεσµα η δυναµικότητα να ανέλθει στις 125 κλίνες. Μια δεκαετία αργότερα, 
εγκαινιάστηκε και η καινούρια πτέρυγα του νοσοκοµείου µε την επωνυµία «Ι. Κυ-
ριακός», προς τιµήν του εµπνευστή Αρχίατρου. Την διετία 1962-1963, πραγµα-
τοποιήθηκε και η προσθήκη του 4ου ορόφου της ίδιας πτέρυγας, καθώς και η 
προέκταση του κτιρίου προς την πλευρά του πάρκου Βενιζέλου, οπότε και το 
νοσοκοµείο έλαβε την µορφή που διατηρεί ακόµη και σήµερα. Η περαιτέρω ανά-
πτυξη των χώρων ολοκληρώθηκε το 1981, όταν και εγκαινιάστηκε η νέα πτέρυγα 
νοσηλείας, αυξάνοντας εκ νέου την δυναµικότητα του ιδρύµατος στις 400 κλίνες. 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
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της καριέρας του και στη
σηµερινή εποχή
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1978
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Καθηγητής 
Ellis Reed

Καθηγητής 
Roy Clauss

   Η δηµιουργία Χειρουργικής Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων στο 
«Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» οφείλεται στην εµπνευσµένη και συστηµατική προσπάθεια ενός άλλου 
προικισµένου άνδρα, του Γεώργιου Σανούδου, ο οποίος συνδέονταν µε το εν λόγω 
νοσοκοµείο ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια. Συγκεκριµένα, από το 1958 έως το 
1961, όντας φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
ο Γ. Σανούδος εργάστηκε ως άµισθος υποβοηθός της Χειρουργικής Κλινικής, ενώ 
στον ίδιο χώρο ολοκλήρωσε και την ειδίκευσή του στην Γενική Χειρουργική από το 
1963 έως το 1967. Με υποτροφία του ιδρύµατος, βρέθηκε τον Ιανουάριο του 
1968 στις Η.Π.Α., όπου και εκπαιδεύτηκε στην Πανεπιστηµιακή Κλινική του 
Νοσοκοµείου της Νέας Υόρκης στην Χειρουργική Θώρακα, Καρδιάς & Αγγείων. 
Στο διάστηµα της τετράχρονης απουσίας του, ο Γ. Σανούδος διατήρησε πλήρη 
επιστηµονική επαφή µε το «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.», ενώ επιπρόσθετα προετοίµαζε ταυτόχρονα 
την οργάνωση ενός αντίστοιχου τµήµατος στο νοσοκοµείο, σε συνεννόηση µε την 
διοίκηση. Κατόπιν δικών του, µάλιστα, ενεργειών χορηγήθηκε ποσό 5.000 
δολαρίων από την Αρχιεπισκοπή Αµερικής µε σκοπό την κάλυψη των εξόδων 
εκπαίδευσης δυο νοσηλευτών σε νοσοκοµείο των Η.Π.Α.. 

      Τον Ιανουάριο του 1972, µε την επιστροφή του  
Γ. Σανούδου στην Ελλάδα, οργανώθηκε πλέον µε 
εντατικούς ρυθµούς η Κλινική Χειρουργικής Θώρακα, 
Καρδιάς & Αγγείων στο «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.», δυναµικότητας 15 
κλινών, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 4 κλινών, καθώς 
και ειδική αίθουσα χειρουργείου, ενώ ολοκληρώθηκε 
και η εκπαίδευση του προσωπικού. Διευθυντής της 
κλινικής ανέλαβε ο Γ. Σανούδος, ο οποίος 
τον Ιούνιο του ίδιου έτους, εγκαινίασε την έναρξη 
λειτουργίας της, πραγµατοποιώντας τις πρώτες 17 
εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς και τις τοποθετήσεις 
5 βηµατοδοτών. Στο διάστηµα της πρώτης επταετίας 
λειτουργίας του τµήµατος, ο Γ. Σανούδος συνεργά-
στηκε µε Γενικούς Χειρουργούς του «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.», αλλά 
κυρίως µε σπουδαίους Χειρουργούς του Πανεπιστηµι-
ακού Νοσοκοµείου της Νέας Υόρκης, οι οποίοι καλού-
νταν σε βοήθεια, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής 
προσαρµογή και η απόκτηση εµπειρίας του συνόλου του 
προσωπικού που στελέχωνε την κλινική. 
Συγκεκριµένα, ετήσιες επισκέψεις διάρκειας µιας ή δυο 
εβδοµάδων πραγµατοποίησαν, από το 1972 έως το 
1976, ο Καθηγητής Roy Clauss και η σύζυγός του 
Pamela, Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας, καθώς 
και ο Καθηγητής Ellis G. Reef, από το 1975 έως και 
το 1978. Τα επτά αυτά πρώτα χρόνια, πραγµατοποιή-
θηκαν συνολικά 122 τοποθετήσεις βηµατοδοτών και 90 
εγχειρήσεις καρδιάς που αφορούσαν συγγενείς 
καρδιοπάθειες και εγχειρήσεις βαλβίδων αρχικά, ενώ 
από το 1977, η χειρουργική δραστηριότητα του 
τµήµατος επεκτάθηκε και στις εγχειρήσεις επί των 
στεφανιαίων, οι οποίες και κυριάρχησαν. 

To παλαιό κτίριο του «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.»
στεγάζει σήµερα τις Διοικητικές 
υπηρεσίες του ιδρύµατος

   Σηµαντικό κρίνεται και το έργο της κλινικής, όσον αφορά στην εισαγωγή και 
χρήση νέων για την εποχή εκείνη µεθόδων και υλικών για πρώτη φορά στον Ελ-
λαδικό χώρο, όπως του ελέγχου των αερίων του φλεβικού αίµατος το 1972, της 
τοποθέτησης ενδοαορτικού ασκού σε χειρουργηµένο ασθενή το 1975, της το-
ποθέτησης βηµατοδοτών λιθίου την ίδια χρονιά και την χρήση καρδιοπληγίας και 
συστηµατικής υποθερµίας για προστασία του µυοκαρδίου το 1977. Με το τέλος 
αυτής της πρώτης περιόδου, το 1977, η οποία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί και 
ως περίοδος προσαρµογής, η δραστηριότητα της κλινικής αυξήθηκε προοδευτικά, 
καθώς πραγµατοποιούνταν περί τις 120-150 εγχειρήσεις καρδιάς ετησίως, µε 
πολύ καλά αποτελέσµατα. Η ποσοτική αυτή αναβάθµιση συνδυάστηκε µε ένα 
πλούσιο ακαδηµαϊκό έργο, µια δραστηριοποίηση του Γ. Σανούδου στα διοικητικά 
της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας, µε οργάνωση εκπαιδευτικών 

σεµιναρίων, καθώς και µε παρακολούθηση πολλών 
συνεδρίων στο εξωτερικό. 

   Άµεσος συνεργάτης του Γ. Σανούδου την περίοδο 
µετά το 1977, αλλά και στα χρόνια που ακολούθησαν, 
ήταν ο Νικόλαος Τσαγανός, µε εκπαίδευση στην 
Χειρουργική Θώρακος στην Αγγλία. Κατά περιόδους, 
την κλινική υποστήριξαν ειδικευόµενοι Γενικής 
Χειρουργικής στο «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» ή σε άλλα νοσοκοµεία, µε 
απόσπαση ορισµένου χρόνου. Αξίζει να αναφερθούν οι 
Ευάγγελος Σεψάς, Χειρουργός Θώρακος στο Νοσοκο-
µείο «Σωτηρία», Γεώργιος Μαχαίρας νυν Διευθυντής 
της Ορθοπεδικής Κλινικής στο Νοσοκοµείο «Κ.Α.Τ.», 
Ιωάννης Σαρρής νυν Γενικός Χειρουργός, καθώς και οι 
Στρατιωτικοί Γενικοί Χειρουργοί Ευάγγελος Νάνος και 
Παναγιώτης Παπασπύρου. Να σηµειωθεί ότι, την διετία 

1980-1982, άµισθοι συνεργάτες της κλινικής, αποσπασµένοι από τις Μονάδες 
στις οποίες υπηρετούσαν στην στρατιωτική τους θητεία, υπήρξαν ο σηµερινός 
Διευθυντής της Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός»  
Χρήστος Χαρίτος και ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Α' Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής  Αντώνιος Τσούκας. 

   Η συνύπαρξη ενός πολύ αξιόλογου Καρδιολογικού Τµήµατος, µε Διευθυντή τον 
Καθηγητή του Πανεπιστηµίου της Γενεύης Νικόλαο Σαλονικίδη, και ενός από τα 
πλέον σύγχρονα Αιµοδυναµικά Εργαστήρια, συνέβαλαν τα µέγιστα στην υποστή-
ριξη της Χειρουργικής Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων του «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.». 
Στην ίδια υποστηρικτική κατεύθυνση κινούνταν και η διοίκηση του ιδρύµατος, 
η οποία το 1974, φρόντισε να µετακληθεί στο νοσοκοµείο, ο πρωτοπόρος του 
καρδιακού καθετηριασµού, Καθηγητής Mason Sones, προκειµένου να συµβου-
λεύσει τους Καρδιολόγους-Ιατρούς του Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου. Προϊστάµενος 
του χώρου, ήταν ο  Π. Τσάκωνας και µέλη της οµάδας οι  Ν. Παπανικολάου, 
εκ των πρώτων Αιµοδυναµιστών, Γ. Παπαδόπουλος, Α. Ταβερναράκης και Χ. 
Παπαϊωάννου. Την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας διεύθυνε ο Καρδιολόγος  Μ. 
Σαουνάτσος, ενώ µέλη της Αναισθησιολογικής οµάδας ήταν οι  Ν. Σαφλέκος, Γ. 
Χριστοδουλάκης και Χ. Σφουνδούρης. 

Από δηµοσίευµα της περιόδου 
για τις πρώτες εγχειρήσεις 

bypass στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ

   Το νεοσύστατο Καρδιοχειρουργικό Τµήµα του Νοσοκοµείου 
«Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.», εκτός της κλινικής δραστηριότητας, παρουσίασε και 
σηµαντικό Ακαδηµαϊκό έργο, που αφορούσε σειρά ανακοινώσεων, 
όπως «Επί περιπτώσεως πλήρους αποκαταστάσεως της ανωµά-
λου εκβολής των πνευµονικών φλεβών εντός της άνω κοίλης 
φλεβός», υπό τους Γ. Σανούδο, Ν. Σαλονικίδη και Ι. Ζορµπά (Ιατρική 

Επιθεώρησις Ενόπλων Δυνάµεων 8: 379-382, 1974), καθώς και «Περίπτωσις 
πλήρους διορθώσεως µερικής µορφής κολποκοιλιακού πόρου», 
υπό τους Γ. Σανούδο, Ι. Ζορµπά, Ν. Σαλονικίδη και Ε. Παπανικο-
λάου (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 15/3/1974 Τόµος 46, 2: 

220-228, 1974). Η δεύτερη αναφέρονταν σε ασθενή ηλικίας 6 ετών µε ιστορικό 
πρόωρου τοκετού, στον οποίο πραγµατοποιήθηκε εγχείρηση στις 17/10/1972, 
µε χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας και ελαφράς υποθερµίας. Το ευµέγεθες 
έλλειµµα του µεσοκολπικού διαφράγµατος κατά το κατώτερό του τµήµα και η 
σχισµή που αφορούσε την πρόσθια γλωχίνα της µιτροειδούς και µέρος της δια-
φραγµατικής γλωχίνας της τριγλώχινος που διαπιστώθηκαν, διορθώθηκαν µε 
συρραφή της σχισµής σε αµφότερες τις βαλβίδες και σύγκλειση της µεσοκολπι-
κής επικοινωνίας µε πλαστικό µόσχευµα από Teflon. Ο Γ. Σανούδος, µε αφορµή 
το περιστατικό, είχε την ευκαιρία να προβεί σε µια εκτενή αναφορά της 
διεθνούς εµπειρίας γύρω από την αντιµετώπιση των Primum ASD. Στη συζήτη-
ση που ακολούθησε δόθηκε η ευκαιρία στον Γ. Τόλη να αναφέρει ότι στο δικό 
του τµήµα, από τον Δεκέµβριο του 1971 µέχρι το 1974, πραγµατοποιήθηκαν 40 
εγχειρήσεις σύγκλισης µεσοκολπικής επικοινωνίας, εκ των οποίων οι δύο ήταν 
ανάλογες µε το περιστατικό που παρουσιάστηκε. Αµφότερες αντιµετωπίστηκαν 
µε επιτυχή τρόπο. 

   Ο Γ. Σανούδος υπήρξε από τους «θιασώτες» και πρωτοπόρους 
στην προστασία του µυοκαρδίου µε χρήση καρδιοπληγικού διαλύ-
µατος. Ανακοίνωσή του επί του θέµατος είχε τίτλο «Συνδυασµός 
υποθερµίας και καρδιοπληγίας εις την χειρουργικήν των στεφα-
νιαίων αρτηριών», υπό τους Γ. Σανούδο, Ν. Παπανικολάου, 
Π. Τσάκωνα, Ν. Τσαγανό, Ν. Σαφλέκο και Ν. Σαλονικίδη (Πρακτικά 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 20/12/1977 Τόµος 49, 6: 564- 575, 
1977 και Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 19: 231-237, 1978). Σε αυτή παρου-
σιάστηκαν τρεις άρρενες ασθενείς µε στεφανιαία νόσο, ηλικίας 64, 57 και 40 
ετών, στους οποίους έγινε τριπλή στεφανιαία παράκαµψη µε χρήση φλεβικών 
µοσχευµάτων στο πρόσθιο κατιόντα κλάδο, την περισπωµένη αρτηρία και τη 
δεξιά στεφανιαία αρτηρία, σε όλες τις περιπτώσεις. Χρησιµοποιήθηκε ανοξικό 
καρδιοπληγικό arrest, γενική υποθερµία στους 30-32 βαθµούς και τοπική ψύξη 
της καρδιάς µε συνεχή ροή παγωµένου υδατόλουτρου εντός της περικαρδιακής 
κοιλότητας. Στην παρουσίαση, ο Γ. Σανούδος υποστήριξε ότι, «… η µέθοδος 
είναι η καλύτερη όλων για την αντιµετώπιση των στεφανιαίων ασθενών…», ενώ 
ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι την εφάρµοσε επίσης σε περιστατικό αντικατάστα-
σης αορτικής βαλβίδας. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο Ν. Έξαρχος ανέφερε 
ότι «… πιστεύει στην αποτελεσµατικότητα της µεθόδου και ότι ο ίδιος µε την 
οµάδα του Καθηγητή Γ. Σκαλκέα την εφάρµοσε πειραµατικά σε 24 σκυλιά σε 
συνδυασµό µε τοπική υποθερµία, όπου διαπιστώθηκε ότι αιµοδυναµικά και 
ιστολογικά υπερείχε κατά πολύ όλων των άλλων µεθόδων προστασίας του 
µυοκαρδίου. Τα συµπεράσµατα, συµπλήρωσε,  ανακοινώθηκαν το 1976 στο 
Διεθνές Χειρουργικό Συνέδριο της Αθήνας, καθώς επίσης και στο Διεθνές 
Χειρουργικό Συνέδριο τον Μάιο του 1977 στο Μιλάνο της Ιταλίας…».

Το Νοσοκοµείο «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» 
στη σηµερινή του µορφή

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

Οι πρώτες 8 εγχειρήσεις καρδιάς
στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. από τον Γ. Σανούδο

σε συνεργασία µε Αµερικανούς
ιατρούς τον Ιούνιο 

του 1972 (Από δηµοσίευµα 
της εποχής)

« 

»

Αµερικανοί 
Καριοχειρουργοί
του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου της 
Ν. Υόρκης που 
συνέδραµαν στο έργο 
του Γ. Σανούδου
στα πρώτα 6 χρόνια 
λειτουργίας του 
τµήµατος

Ο Γ. Σανούδος 
εκτελώντας

εγχείρηση καρδιάς 
στο Νοσοκοµείο 

Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
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Καθηγητής 
Ellis Reed

Καθηγητής 
Roy Clauss

   Η δηµιουργία Χειρουργικής Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων στο 
«Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» οφείλεται στην εµπνευσµένη και συστηµατική προσπάθεια ενός άλλου 
προικισµένου άνδρα, του Γεώργιου Σανούδου, ο οποίος συνδέονταν µε το εν λόγω 
νοσοκοµείο ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια. Συγκεκριµένα, από το 1958 έως το 
1961, όντας φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
ο Γ. Σανούδος εργάστηκε ως άµισθος υποβοηθός της Χειρουργικής Κλινικής, ενώ 
στον ίδιο χώρο ολοκλήρωσε και την ειδίκευσή του στην Γενική Χειρουργική από το 
1963 έως το 1967. Με υποτροφία του ιδρύµατος, βρέθηκε τον Ιανουάριο του 
1968 στις Η.Π.Α., όπου και εκπαιδεύτηκε στην Πανεπιστηµιακή Κλινική του 
Νοσοκοµείου της Νέας Υόρκης στην Χειρουργική Θώρακα, Καρδιάς & Αγγείων. 
Στο διάστηµα της τετράχρονης απουσίας του, ο Γ. Σανούδος διατήρησε πλήρη 
επιστηµονική επαφή µε το «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.», ενώ επιπρόσθετα προετοίµαζε ταυτόχρονα 
την οργάνωση ενός αντίστοιχου τµήµατος στο νοσοκοµείο, σε συνεννόηση µε την 
διοίκηση. Κατόπιν δικών του, µάλιστα, ενεργειών χορηγήθηκε ποσό 5.000 
δολαρίων από την Αρχιεπισκοπή Αµερικής µε σκοπό την κάλυψη των εξόδων 
εκπαίδευσης δυο νοσηλευτών σε νοσοκοµείο των Η.Π.Α.. 

      Τον Ιανουάριο του 1972, µε την επιστροφή του  
Γ. Σανούδου στην Ελλάδα, οργανώθηκε πλέον µε 
εντατικούς ρυθµούς η Κλινική Χειρουργικής Θώρακα, 
Καρδιάς & Αγγείων στο «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.», δυναµικότητας 15 
κλινών, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 4 κλινών, καθώς 
και ειδική αίθουσα χειρουργείου, ενώ ολοκληρώθηκε 
και η εκπαίδευση του προσωπικού. Διευθυντής της 
κλινικής ανέλαβε ο Γ. Σανούδος, ο οποίος 
τον Ιούνιο του ίδιου έτους, εγκαινίασε την έναρξη 
λειτουργίας της, πραγµατοποιώντας τις πρώτες 17 
εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς και τις τοποθετήσεις 
5 βηµατοδοτών. Στο διάστηµα της πρώτης επταετίας 
λειτουργίας του τµήµατος, ο Γ. Σανούδος συνεργά-
στηκε µε Γενικούς Χειρουργούς του «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.», αλλά 
κυρίως µε σπουδαίους Χειρουργούς του Πανεπιστηµι-
ακού Νοσοκοµείου της Νέας Υόρκης, οι οποίοι καλού-
νταν σε βοήθεια, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής 
προσαρµογή και η απόκτηση εµπειρίας του συνόλου του 
προσωπικού που στελέχωνε την κλινική. 
Συγκεκριµένα, ετήσιες επισκέψεις διάρκειας µιας ή δυο 
εβδοµάδων πραγµατοποίησαν, από το 1972 έως το 
1976, ο Καθηγητής Roy Clauss και η σύζυγός του 
Pamela, Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας, καθώς 
και ο Καθηγητής Ellis G. Reef, από το 1975 έως και 
το 1978. Τα επτά αυτά πρώτα χρόνια, πραγµατοποιή-
θηκαν συνολικά 122 τοποθετήσεις βηµατοδοτών και 90 
εγχειρήσεις καρδιάς που αφορούσαν συγγενείς 
καρδιοπάθειες και εγχειρήσεις βαλβίδων αρχικά, ενώ 
από το 1977, η χειρουργική δραστηριότητα του 
τµήµατος επεκτάθηκε και στις εγχειρήσεις επί των 
στεφανιαίων, οι οποίες και κυριάρχησαν. 

To παλαιό κτίριο του «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.»
στεγάζει σήµερα τις Διοικητικές 
υπηρεσίες του ιδρύµατος

   Σηµαντικό κρίνεται και το έργο της κλινικής, όσον αφορά στην εισαγωγή και 
χρήση νέων για την εποχή εκείνη µεθόδων και υλικών για πρώτη φορά στον Ελ-
λαδικό χώρο, όπως του ελέγχου των αερίων του φλεβικού αίµατος το 1972, της 
τοποθέτησης ενδοαορτικού ασκού σε χειρουργηµένο ασθενή το 1975, της το-
ποθέτησης βηµατοδοτών λιθίου την ίδια χρονιά και την χρήση καρδιοπληγίας και 
συστηµατικής υποθερµίας για προστασία του µυοκαρδίου το 1977. Με το τέλος 
αυτής της πρώτης περιόδου, το 1977, η οποία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί και 
ως περίοδος προσαρµογής, η δραστηριότητα της κλινικής αυξήθηκε προοδευτικά, 
καθώς πραγµατοποιούνταν περί τις 120-150 εγχειρήσεις καρδιάς ετησίως, µε 
πολύ καλά αποτελέσµατα. Η ποσοτική αυτή αναβάθµιση συνδυάστηκε µε ένα 
πλούσιο ακαδηµαϊκό έργο, µια δραστηριοποίηση του Γ. Σανούδου στα διοικητικά 
της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας, µε οργάνωση εκπαιδευτικών 

σεµιναρίων, καθώς και µε παρακολούθηση πολλών 
συνεδρίων στο εξωτερικό. 

   Άµεσος συνεργάτης του Γ. Σανούδου την περίοδο 
µετά το 1977, αλλά και στα χρόνια που ακολούθησαν, 
ήταν ο Νικόλαος Τσαγανός, µε εκπαίδευση στην 
Χειρουργική Θώρακος στην Αγγλία. Κατά περιόδους, 
την κλινική υποστήριξαν ειδικευόµενοι Γενικής 
Χειρουργικής στο «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» ή σε άλλα νοσοκοµεία, µε 
απόσπαση ορισµένου χρόνου. Αξίζει να αναφερθούν οι 
Ευάγγελος Σεψάς, Χειρουργός Θώρακος στο Νοσοκο-
µείο «Σωτηρία», Γεώργιος Μαχαίρας νυν Διευθυντής 
της Ορθοπεδικής Κλινικής στο Νοσοκοµείο «Κ.Α.Τ.», 
Ιωάννης Σαρρής νυν Γενικός Χειρουργός, καθώς και οι 
Στρατιωτικοί Γενικοί Χειρουργοί Ευάγγελος Νάνος και 
Παναγιώτης Παπασπύρου. Να σηµειωθεί ότι, την διετία 

1980-1982, άµισθοι συνεργάτες της κλινικής, αποσπασµένοι από τις Μονάδες 
στις οποίες υπηρετούσαν στην στρατιωτική τους θητεία, υπήρξαν ο σηµερινός 
Διευθυντής της Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός»  
Χρήστος Χαρίτος και ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Α' Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής  Αντώνιος Τσούκας. 

   Η συνύπαρξη ενός πολύ αξιόλογου Καρδιολογικού Τµήµατος, µε Διευθυντή τον 
Καθηγητή του Πανεπιστηµίου της Γενεύης Νικόλαο Σαλονικίδη, και ενός από τα 
πλέον σύγχρονα Αιµοδυναµικά Εργαστήρια, συνέβαλαν τα µέγιστα στην υποστή-
ριξη της Χειρουργικής Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων του «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.». 
Στην ίδια υποστηρικτική κατεύθυνση κινούνταν και η διοίκηση του ιδρύµατος, 
η οποία το 1974, φρόντισε να µετακληθεί στο νοσοκοµείο, ο πρωτοπόρος του 
καρδιακού καθετηριασµού, Καθηγητής Mason Sones, προκειµένου να συµβου-
λεύσει τους Καρδιολόγους-Ιατρούς του Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου. Προϊστάµενος 
του χώρου, ήταν ο  Π. Τσάκωνας και µέλη της οµάδας οι  Ν. Παπανικολάου, 
εκ των πρώτων Αιµοδυναµιστών, Γ. Παπαδόπουλος, Α. Ταβερναράκης και Χ. 
Παπαϊωάννου. Την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας διεύθυνε ο Καρδιολόγος  Μ. 
Σαουνάτσος, ενώ µέλη της Αναισθησιολογικής οµάδας ήταν οι  Ν. Σαφλέκος, Γ. 
Χριστοδουλάκης και Χ. Σφουνδούρης. 

Από δηµοσίευµα της περιόδου 
για τις πρώτες εγχειρήσεις 

bypass στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ

   Το νεοσύστατο Καρδιοχειρουργικό Τµήµα του Νοσοκοµείου 
«Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.», εκτός της κλινικής δραστηριότητας, παρουσίασε και 
σηµαντικό Ακαδηµαϊκό έργο, που αφορούσε σειρά ανακοινώσεων, 
όπως «Επί περιπτώσεως πλήρους αποκαταστάσεως της ανωµά-
λου εκβολής των πνευµονικών φλεβών εντός της άνω κοίλης 
φλεβός», υπό τους Γ. Σανούδο, Ν. Σαλονικίδη και Ι. Ζορµπά (Ιατρική 

Επιθεώρησις Ενόπλων Δυνάµεων 8: 379-382, 1974), καθώς και «Περίπτωσις 
πλήρους διορθώσεως µερικής µορφής κολποκοιλιακού πόρου», 
υπό τους Γ. Σανούδο, Ι. Ζορµπά, Ν. Σαλονικίδη και Ε. Παπανικο-
λάου (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 15/3/1974 Τόµος 46, 2: 

220-228, 1974). Η δεύτερη αναφέρονταν σε ασθενή ηλικίας 6 ετών µε ιστορικό 
πρόωρου τοκετού, στον οποίο πραγµατοποιήθηκε εγχείρηση στις 17/10/1972, 
µε χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας και ελαφράς υποθερµίας. Το ευµέγεθες 
έλλειµµα του µεσοκολπικού διαφράγµατος κατά το κατώτερό του τµήµα και η 
σχισµή που αφορούσε την πρόσθια γλωχίνα της µιτροειδούς και µέρος της δια-
φραγµατικής γλωχίνας της τριγλώχινος που διαπιστώθηκαν, διορθώθηκαν µε 
συρραφή της σχισµής σε αµφότερες τις βαλβίδες και σύγκλειση της µεσοκολπι-
κής επικοινωνίας µε πλαστικό µόσχευµα από Teflon. Ο Γ. Σανούδος, µε αφορµή 
το περιστατικό, είχε την ευκαιρία να προβεί σε µια εκτενή αναφορά της 
διεθνούς εµπειρίας γύρω από την αντιµετώπιση των Primum ASD. Στη συζήτη-
ση που ακολούθησε δόθηκε η ευκαιρία στον Γ. Τόλη να αναφέρει ότι στο δικό 
του τµήµα, από τον Δεκέµβριο του 1971 µέχρι το 1974, πραγµατοποιήθηκαν 40 
εγχειρήσεις σύγκλισης µεσοκολπικής επικοινωνίας, εκ των οποίων οι δύο ήταν 
ανάλογες µε το περιστατικό που παρουσιάστηκε. Αµφότερες αντιµετωπίστηκαν 
µε επιτυχή τρόπο. 

   Ο Γ. Σανούδος υπήρξε από τους «θιασώτες» και πρωτοπόρους 
στην προστασία του µυοκαρδίου µε χρήση καρδιοπληγικού διαλύ-
µατος. Ανακοίνωσή του επί του θέµατος είχε τίτλο «Συνδυασµός 
υποθερµίας και καρδιοπληγίας εις την χειρουργικήν των στεφα-
νιαίων αρτηριών», υπό τους Γ. Σανούδο, Ν. Παπανικολάου, 
Π. Τσάκωνα, Ν. Τσαγανό, Ν. Σαφλέκο και Ν. Σαλονικίδη (Πρακτικά 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 20/12/1977 Τόµος 49, 6: 564- 575, 
1977 και Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 19: 231-237, 1978). Σε αυτή παρου-
σιάστηκαν τρεις άρρενες ασθενείς µε στεφανιαία νόσο, ηλικίας 64, 57 και 40 
ετών, στους οποίους έγινε τριπλή στεφανιαία παράκαµψη µε χρήση φλεβικών 
µοσχευµάτων στο πρόσθιο κατιόντα κλάδο, την περισπωµένη αρτηρία και τη 
δεξιά στεφανιαία αρτηρία, σε όλες τις περιπτώσεις. Χρησιµοποιήθηκε ανοξικό 
καρδιοπληγικό arrest, γενική υποθερµία στους 30-32 βαθµούς και τοπική ψύξη 
της καρδιάς µε συνεχή ροή παγωµένου υδατόλουτρου εντός της περικαρδιακής 
κοιλότητας. Στην παρουσίαση, ο Γ. Σανούδος υποστήριξε ότι, «… η µέθοδος 
είναι η καλύτερη όλων για την αντιµετώπιση των στεφανιαίων ασθενών…», ενώ 
ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι την εφάρµοσε επίσης σε περιστατικό αντικατάστα-
σης αορτικής βαλβίδας. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο Ν. Έξαρχος ανέφερε 
ότι «… πιστεύει στην αποτελεσµατικότητα της µεθόδου και ότι ο ίδιος µε την 
οµάδα του Καθηγητή Γ. Σκαλκέα την εφάρµοσε πειραµατικά σε 24 σκυλιά σε 
συνδυασµό µε τοπική υποθερµία, όπου διαπιστώθηκε ότι αιµοδυναµικά και 
ιστολογικά υπερείχε κατά πολύ όλων των άλλων µεθόδων προστασίας του 
µυοκαρδίου. Τα συµπεράσµατα, συµπλήρωσε,  ανακοινώθηκαν το 1976 στο 
Διεθνές Χειρουργικό Συνέδριο της Αθήνας, καθώς επίσης και στο Διεθνές 
Χειρουργικό Συνέδριο τον Μάιο του 1977 στο Μιλάνο της Ιταλίας…».

Το Νοσοκοµείο «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» 
στη σηµερινή του µορφή

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

Οι πρώτες 8 εγχειρήσεις καρδιάς
στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. από τον Γ. Σανούδο

σε συνεργασία µε Αµερικανούς
ιατρούς τον Ιούνιο 

του 1972 (Από δηµοσίευµα 
της εποχής)

« 

»

Αµερικανοί 
Καριοχειρουργοί
του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου της 
Ν. Υόρκης που 
συνέδραµαν στο έργο 
του Γ. Σανούδου
στα πρώτα 6 χρόνια 
λειτουργίας του 
τµήµατος

Ο Γ. Σανούδος 
εκτελώντας

εγχείρηση καρδιάς 
στο Νοσοκοµείο 

Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
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Από δηµοσίευµα της εποχής
µε θέµα την δραστηριότητα
του Καρδιοχειρουργικού Τµήµατος
του Νοσοκοµείου «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.»
υπό τη Δ/νση του Γ. Σανούδου

Δηµοσίευση του Γ. Σανούδου στον τιµητικό
τόµο του «Β. Καραγεώργη» το 1983,
µε υλικό του Νοσοκοµείου “New York 

Medical Center” κατά τα έτη 1971 - 72 

Ο Γ. Σανούδος µε επιφανείς Καρδιολόγους 
και τους συναδέλφους Καρδιοχειρουργούς

Γ. Τόλη, Χρ. Λόλα και Ν. Έξαρχο σε συνέδριο της δεκαετίας του ’80

   Άλλες ανακοινώσεις του Γ. Σανούδου και των συνεργατών του 
αφορούσαν, πέραν της εµπειρίας τους στη χρήση καρδιοπληγίας, 
πρωτοποριακές εφαρµογές όπως τον προσδιορισµό των αερίων 
του αίµατος, την χρήση του νιτροπρωσσικού νατρίου, την 
εφαρµογή ενδοαορτικού ασκού, καθώς και κλινικές µελέτες αντι-
µετώπισης διαφόρων υποοµάδων, βαλβιδοπαθειών, τοποθέτησης 
βηµατοδοτών και άλλων. Τίτλοι αυτών ήσαν: «Η χρησιµότης του 
προσδιορισµού των αερίων του φλεβικού αίµατος εις την παρα-
κολούθησιν του βαρέως πάσχοντος», υπό τους Γ. Σανούδο, 
Ν. Σαφλέκο, Χ. Φαφλιά και Γ. Χριστοδουλάκη (Ιατρικά Πεπραγµένα 

Ν. Ι. Μ. Τ. Σ., 6: 39, 1978), «Η χρήση του νιτροπρωσσικού νατρίου 
στη χειρουργική επαναιµάτωση των στεφανιαίων αγγείων», υπό 
τους Ν. Σαφλέκο, Ν. Θεοδωρίδη, Π. Τσάκωνα και Γ. Σανούδο 

ο (5 Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 1978), «Αποτελέσµατα 
χειρουργικής θεραπείας των παθήσεων της µιτροειδούς βαλβί-
δος», υπό τους Γ. Σανούδο, Ν. Τσαγανό, Ν. Παπανικολάου και Π. 
Τσάκωνα (Ιατρικά Πεπραγµένα Ν. Ι. Μ. Τ. Σ., 1978), «Εµπειρία εκ της κλι-
νικής εφαρµογής καρδιοπληγίας διά καλίου και υποθερµίας εις 
επεµβάσεις ανοικτής καρδίας», υπό τους Γ. Σανούδο, Ν. Τσαγα-
νό, Ν. Σαφλέκο, Ν. Παπανικολάου, Π. Τσάκωνα και Ν. Σαλονικίδη 
(Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρησις, 16: 98-100, 1978 και 19: 98-102, 1979).

   «Αποτελέσµατα της εφαρµογής 218 βηµατοδοτών», υπό τους 
Ν. Τσαγανό, Γ. Σανούδο, Ν. Παπανικολάου, Π. Τσάκωνα και Ν. 
Σαλονικίδη (Οµιλία στην Επιστηµονική Εταιρεία Ν. Ι. Μ. Τ. Σ., Αθήνα, Απρίλιος 1980), 
«Αντιµετώπιση συνδρόµου χαµηλής καρδιακής παροχής εις 
ασθενή µετά από εγχείρησιν αορτοστεφανιαίας παρακάµψεως 
δια ενδοαορτικής αντλίας», υπό τους Γ. Σανούδο, Ν. Τσαγανό και 
Σ. Αδαµόπουλο (Οµιλία στην Επιστηµονική Εταιρεία Ν. Ι. Μ. Τ. Σ., Αθήνα, 1981), 
«Προφύλαξη του µυοκαρδίου µε ψυχρό καρδιοπληγικό 
ηλεκτρολυτικό διάλυµα», υπό τους Γ. Σανούδο, Ν. Τσαγανό, Χ. 
Χαρίτο, Π. Τσάκωνα, Α. Ταβερναράκη και Ν. Σαλονικίδη (Ελληνική 

Καρδιολογική Εταιρεία, Αθήνα, Οκτώβριος 1981), «Ασυνήθεις επιπλοκές µετά 
από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς», υπό τους Χ. Χαρίτο, Ν. 
Τσαγανό, Γ. Μαχαιρά, Α. Μπίρµπα, Κ. Αλεξάνδρου και Γ. Σανούδο 

ο(8   Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Ιατρική Εταιρεία, Αθήνα, Μάρτιος 1982), 
«Χειρουργική θεραπεία της στεφανιαίας νόσου (Άµεσα 
αποτελέσµατα)», υπό τους Γ. Σανούδο, Χ. Χαρίτο, Ν. Τσαγανό, Π. 

ο Τσάκωνα, Α. Ταβερναράκη και Γ. Παπαδόπουλο (7 Πανελλήνιο 

Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Νοέµβριος 1982), «Αποφρακτική βλάβη του 
κυρίου στελέχους της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας», υπό 
τους Α. Ταβερναράκη, Π. Τσάκωνα, Ν. Παπανικολάου, Α. Ηλιάδη, 
Ε. Αµπατζόγλου, Γ. Σανούδο και Ν. Σαλονικίδη (Ελληνική Καρδιολογική 

Επιθεώρησις, 23: 11-15, 1982).

   «Μακροχρόνια αποτελέσµατα ύστερα από επεµβάσεις αορτο-
στεφανιαίας παρακάµψεως», υπό τους Γ. Σανούδο, Χ. Χαρίτο, Ν. 

ο Τσαγανό, Π. Τσάκωνα, Γ. Χριστοδουλάκη και Α. Ταβερναράκη (7
Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Νοέµβριος 1982), «Απώτερα αποτε-
λέσµατα της χειρουργικής αποκαταστάσεως της µεσοκοιλιακής 
επικοινωνίας της επιπλεκούσης έµφραγµα του µυοκαρδίου», 
υπό τους Γ. Σανούδο και G. Reed (Τιµητικός Τόµος Β. Καραγεώργη, Αθήνα, 

390-395, 1983), «Μακροχρόνια αποτελέσµατα ύστερα από επεµβά-
σεις αορτοστεφανιαίας παράκαµψης», υπό τους Γ. Σανούδο, Χ. 
Χαρίτο, Ν. Τσαγανό, Π. Τσάκωνα, Γ. Χριστοδουλάκη και Α. Ταβερ-
ναράκη (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 25: 27-31, 1984), «Σπασµός των 
στεφανιαίων αρτηριών ύστερα από επεµβάσεις επαναγγείωσης 
του µυοκαρδίου», υπό τους Ν. Τσαγανό, Γ. Χριστοδουλάκη, Χ. Χα-

ορίτο, Γ. Μαχαίρα, Π. Τσάκωνα και Γ. Σανούδο (10  Ετήσιο Πανελλήνιο 

Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 1984 Πρακτικά 83 (Περ.), 1984), «Η αορτοστε-
φανιαία παράκαµψη σε ασθενείς άνω των 65 ετών», υπό τους 

οΝ. Τσαγανό, Χ. Χαρίτο, Γ. Χριστοδουλάκη και Γ. Σανούδο (11  

Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 1985, Πρακτικά -Βιβλ. Περ. 56). 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

Συµπληρωµατική, ως προς τα προαναφερθέντα, βιβλιογραφία
του Γεωργίου Σανούδου στην «Καρδιολογική Επιθεώρηση»

1976

Γεώργιος Σανούδος
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής

Νοσοκοµείου «ΝΙΜΤΣ»
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Από δηµοσίευµα της εποχής
µε θέµα την δραστηριότητα
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αφορούσαν, πέραν της εµπειρίας τους στη χρήση καρδιοπληγίας, 
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Επιθεώρησις, 23: 11-15, 1982).
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υπό τους Γ. Σανούδο και G. Reed (Τιµητικός Τόµος Β. Καραγεώργη, Αθήνα, 

390-395, 1983), «Μακροχρόνια αποτελέσµατα ύστερα από επεµβά-
σεις αορτοστεφανιαίας παράκαµψης», υπό τους Γ. Σανούδο, Χ. 
Χαρίτο, Ν. Τσαγανό, Π. Τσάκωνα, Γ. Χριστοδουλάκη και Α. Ταβερ-
ναράκη (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 25: 27-31, 1984), «Σπασµός των 
στεφανιαίων αρτηριών ύστερα από επεµβάσεις επαναγγείωσης 
του µυοκαρδίου», υπό τους Ν. Τσαγανό, Γ. Χριστοδουλάκη, Χ. Χα-

ορίτο, Γ. Μαχαίρα, Π. Τσάκωνα και Γ. Σανούδο (10  Ετήσιο Πανελλήνιο 

Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 1984 Πρακτικά 83 (Περ.), 1984), «Η αορτοστε-
φανιαία παράκαµψη σε ασθενείς άνω των 65 ετών», υπό τους 

οΝ. Τσαγανό, Χ. Χαρίτο, Γ. Χριστοδουλάκη και Γ. Σανούδο (11  

Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 1985, Πρακτικά -Βιβλ. Περ. 56). 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

Συµπληρωµατική, ως προς τα προαναφερθέντα, βιβλιογραφία
του Γεωργίου Σανούδου στην «Καρδιολογική Επιθεώρηση»

1976

Γεώργιος Σανούδος
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής

Νοσοκοµείου «ΝΙΜΤΣ»
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   Σηµαντικό γεγονός της Περιόδου Ενδυνάµωσης αποτέλεσε η 
δηµιουργία και η οργάνωση Καρδιοχειρουργικού Τµήµατος στους 
κόλπους της Β' Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής υπό τον 
Καθηγητή Κ. Τούντα, ο οποίος επέστρεψε στην Αθήνα το 1969, 
µετά την θητεία του στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» της συµπρωτεύ-
ουσας. Η αρχή έγινε µε την Καρδιοχειρουργική οµάδα του Πανεπι-
στηµιακού Νοσοκοµείου της Μασαχουσέτης, η οποία επισκέφτηκε 
το τµήµα δυο φορές, το 1972 και 1973,  πραγµατοποιώντας ένα 
µικρό αριθµό εγχειρήσεων. Η ίδια οµάδα επανήλθε το 1974, µε 
σκοπό να συµπράξει στο πλευρό του Χρήστου Λόλα,�ο οποίος µετά 
την εκπαίδευσή του στο Όρεγκον των Η.Π.Α. και την επιστροφή 
του, τέθηκε επικεφαλής του Καρδιοχειρουργικού Τµήµατος, τον 
Ιούνιο του 1974. Ο Χ. Λόλας πραγµατοποίησε τότε την πρώτη 
εγχείρηση καρδιάς, από την επιστροφή του στην Ελλάδα, 
συµπληρώνοντας -ως το πέρας της λειτουργίας του τµήµατος το 
1985- περί τις 650 συνολικά επεµβάσεις, καλύπτοντας όλο το 
φάσµα της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας. Προικισµένος 
Χειρουργός και καλλιεργηµένη προσωπικότητα, ο Χ. Λόλας 
συνέβαλε τα µέγιστα µε τις πράξεις του στην εξέλιξη της ιστορίας 
της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής. Με την κατάργηση του 
τµήµατος του Νοσοκοµείου «Αρεταίειο», ανέλαβε την Διεύθυνση 
της µιας εκ των δύο κλινικών του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», 
όπου εκτός των άλλων πραγµατοποίησε την πρώτη επιτυχή 
µεταµόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα. Μετά την συνταξιοδότησή 
του το 2004, τοποθετήθηκε ως σύµβουλος Καρδιοχειρουργικής 
στο Νοσοκοµείο «Υγεία», ενώ παράλληλα µε τις ενέργειές του 
προήγαγε το ολυµπιακό ιδεώδες 
διεθνώς. Παρότι δεν του δόθηκε 
η ευκαιρία συνέχισης της Ακαδηµαϊκής 
του καριέρας, αν και το επεδίωξε, ήταν 
πολυγραφότατος και εκπαίδευσε σειρά 
σπουδαίων καρδιοχειρουργών που στα-
διοδρόµησαν στις µέρες µας. Μια από 
τις κορυφαίες στιγµές του αποτέλεσε η 
διοργάνωση του «1ου Συµποσίου των 
Επτά Σοφών» της Καρδιοχειρουργικής 
στο «Ζάππειο» και τους «Δελφούς», 
το 2007. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

   Το 1906, ιδρύθηκε στο «Αρεταίειο» Νο-
σοκοµείο µια δεύτερη κλινική, η Χειρουρ-
γική και Γυναικολογική Κλινική, την Διεύ-
θυνση της οποίας ανέλαβε ο Καθηγητής 
Ανατοµικής Ε. Καλλιοτζής, ο οποίος από 
το 1915 έως το 1922 διεύθυνε και την 
Κλινική Γενικής Χειρουργικής, µε την 
αποχώρηση του Γ. Φωκά. 
Στη θέση της κλινικής αυτής, 
δηµιουργήθηκε το 1922, αυτοτελής έδρα 
Γυναικολογίας, µε πρώτο Διευθυντή τον 
Καθηγητή Κ. Λογοθετόπουλο, που 
εγκαταστάθηκε το 1926 σε νέα πτέρυγα 
του νοσοκοµείου, η οποία τιµητικά ονοµά-
στηκε «Πτέρυγα Κ. Λογοθετόπουλου». 
Σπουδαίοι Έλληνες Χειρουργοί, Καθηγητές 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, διετέλεσαν 
στην πορεία των χρόνων Διευθυντές της 
Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής 
του Νοσοκοµείου «Αρεταίειο», όπως ο Ν. 
Αλιβιζάτος από το 1922 έως το 1937, 
ιδρυτής της Πολυκλινικής Αθηνών. 
Ο Ν. Αλιβιζάτος κατήργησε το 

χειρουργείο-αµφιθέατρο του «Αρεταίειου», δηµιουργώντας, το 1933, σύγχρονες 
για την εποχή ανεξάρτητες αίθουσες χειρουργείων, τα οποία λειτουργούν σε 
αυτή τη µορφή έως και σήµερα. Ακολούθησε ο Καθηγητής Π. Κόκκαλης, από 
το 1937 έως το 1946, µε σπουδές στην Γερµανία, ο οποίος συνέγραψε µε τον 
Ν. Καϊρη, την δίτοµη Γενική Χειρουργική που εκδόθηκε την δεκαετία του 1930. 

Ο Π. Κόκκαλης ήταν ο πρώτος που εισήγαγε την 
Θωρακοπλαστική και την φρενικοεξαίρεση και 
ο πρώτος που αποτόλµησε ανεπιτυχώς 
πνευµονεκτοµή στην χώρα µας. Πολιτικός 
εξόριστος, µε το τέλος του εµφυλίου, έµεινε 
δυστυχώς εκτός των εξελίξεων για την συνέχεια. 
Τον διαδέχθηκε, από το 1947 έως το 1968, ο 
Καθηγητής Χ. Τούλ, Κεφαλλονίτης µε Ιρλανδούς 
γονείς και σπουδές στην Γερµανία. Στη διάρκεια 
της θητείας του, το 1966, λειτούργησε στο χώρο 
του νοσοκοµείου, το «Μαγγίνειο Μαιευτήριο», ενώ 
µια χρονιά αργότερα η βιβλιοθήκη και το 
αµφιθέατρο. Την ίδια περίοδο, εγκαινιάστηκε και 
το Εργαστήριο Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας, 
σε αυτόνοµο κτίριο. 

   Τον Καθηγητή Χ. Τουλ αντικατέστησε µετά την συνταξιοδότησή του ο Καθηγη-
τής Κ. Τούντας που αποχώρησε από το ΑΧΕΠΑ θεσσαλονίκης για τη θέση του 
Διευθυντή της Β' Χειρουργικής Κλινικής του «Αρεταίειου» Νοσοκοµείου το 1969. 
Τον ακολούθησαν αρχικά ο Υφηγητής Α. Μαρσέλος και οι συνεργάτες του Επιµε-
λητές Ι. Ανδρουλάκης, Η. Καραπιστόλης και Χ. Πισιώτης. Επίσης, ένα χρόνο 
αργότερα ο Υφηγητής Κ. Κυριάκου. Παράλληλα, στην Κλινική ενσωµατώθηκαν οι 
συνεργάτες του Καθ. Χ. Τουλ, ήτοι ο Υφηγητής Ιωάννης Παπαδηµητρίου και ο 
Ιωάννης Αθανασιάδης. 

   Το χειρουργικό έργο της Β' Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
στο «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο διακρίνεται σε δύο περιόδους. Στην αρχική περίοδο 
1969-1974, η δραστηριότητα της Καρδιοχειρουργικής Μονάδας βασίστηκε στο 
προσωπικό έργο στο Καθ. Κ. Τούντα,  και περιελάµβανε - όπως προαναφέρθηκε 
– κυρίως κλειστές βαλβιδοτοµές µιτροειδούς. Η αρχική αυτή περίοδος µέχρι τον 
Ιούνιο του 1974 ήταν µια περίοδος σηµαντικών δυσκολιών, καθώς έπρεπε να 
οργανωθεί η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και να υπάρξει η απαιτούµενη 
συνεργασία µε τις υπόλοιπες ειδικότητες.  Οπως επίσης προαναφέρθηκε, στόχος 
του Καθ. Κ. Τούντα ήταν η δηµιουργία αυτόνοµου Καρδιοχειρουργικού τµήµατος 
µε επικεφαλής νέο καρδιοχειρουργό µε εκπαίδευση στις ΗΠΑ.  Στην προοπτική 
αυτή, ο Καθηγητής προχώρησε στην αδελφοποίηση της Χειρουργικής Κλινικής 
του «Αρεταίειου» Νοσοκοµείου µε την αντίστοιχη Κλινική του «Γενικού Νοσοκο-
µείου» του Πανεπιστηµίου Harvard της Μασαχουσέτης των Η.Π.Α.. Στα πλαίσια 
αυτής της συνεργασίας, οµάδα καρδιοχειρουργών επισκέφτηκε το «Αρεταίειο» 
για βραχείς χρονικές περιόδους επί τρία συνεχή έτη, από το 1972 έως το 1974 
και διενήργησε περί τις 40 συνολικά καρδιακές επεµβάσεις.  Αθροιστικά µε τις 
επεµβάσεις του Καθ. Κ. Τούντα, διενεργήθηκαν συνολικά στο διάστηµα αυτό 
68 εγχειρήσεις καρδιάς, εκ των οποίων οι 35 µε χρήση εξωσωµατικής κυκλοφο-
ρίας. Τριάντα εγχειρήσεις αφορούσαν συγγενείς καρδιοπάθειες και 38 επίκτητες. 
Η συνολική χειρουργική θνητότητα ήταν της τάξεως του 16%, ποσοστό ικανο-
ποιητικό για την εποχή εκείνη. 

Η Καρδιοχειρουργική 
οµάδα του «Αρεταίειου» 
Νοσοκοµείου µε επικεφαλής 
τον Χρ. Λόλα (στο µέσον). 
Αριστερά του ο Ηλίας 
Καραπιστόλης και δεξιά του 
ο Χρήστος Παφίτης. Πίσω από 
τον τελευταίο, ο Μιχάλης 
Μπονώρης

Από την εκδήλωση του «Αρεταίειου» Νοσοκοµείου 
προς τιµήν του Καθ. Κων. Τούντα. Πίσω του ο διάδοχός του, 

Καθ. Ι. Παπαδηµητρίου και γύρω του Διευθυντές άλλων τµηµάτων 

Παλαιός θάλαµος

   Στις 24 Μαρτίου του 1893, σύσσωµο το πανελ-
λήνιο πενθούσε τον θάνατο ενός σπουδαίου άν-
δρα, του Καθηγητή Χειρουργικής και Πρύτανη του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θεόδωρου Αρεταίου. 
Η προσφορά του ανθρώπου αυτού, το όνοµα του 
οποίου συνδέθηκε µε την θεµελίωση της Ελληνι-
κής Χειρουργικής στο δεύτερο µισό του 19ου 
αιώνα, αλλά και µε την έννοια της ευεργεσίας 
και της φιλανθρωπίας, δεν σταµάτησε εκεί. 
Με απόφαση του ίδιου και της συζύγου του 
Ελένης, κληροδοτήθηκε στο Εθνικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών το αστρονοµικό, τότε, ποσό του ενός 
εκατοµµυρίου δραχµών, µε σκοπό την ίδρυση 
Χειρουργικού και Γυναικολογικού Νοσοκοµείου 
όπου θα νοσηλεύονται άποροι ασθενείς. 
Στη διαθήκη του εξέφρασε την επιθυµία του 
αναφορικά µε την µορφή του νοσηλευτικού 
ιδρύµατος, σηµειώνοντας: «…Ελληνική οικοδοµή, 
όχι πολυτελής, τελειότατη ως προς τον εσωτε-
ρικόν οργανισµόν, τον ευκολύνοντα την υπηρεσίαν 
και παρέχοντα πάντα τα δυνατά µέσα της 
υγιεινής…». Το 1896, µε σχέδια των Αρχιτε-
κτόνων Ηλία Αγγελόπουλου και Ιωάννη Ιωάννου 
ξεκίνησαν τα έργα ανέγερσης του νοσοκοµείου, το 
οποίο και εγκαινιάστηκε στις 16 Αυγούστου 1898 
µε την επωνυµία Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
Αθηνών «Αρεταίειο», προς την τιµήν βέβαια του 
ευεργέτη Θ. Αρεταίου. Οι αρχικές κτιριακές εγκα-
ταστάσεις αποτελούνταν από ένα κεντρικό οικο-

δόµηµα, διώροφης πρόσοψης, το οποίο αναπτύσσονταν σε τέσσερις θαλάµους. 
Πρόεδρος της Εφορείας Διοίκησης ανέλαβε ο τότε Κοσµήτορας της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Μ. Μακκάς, ενώ πρώτος Διευθυντής της 
Χειρουργικής Κλινικής, της µοναδικής κλινικής που αρχικά δραστηριοποιήθηκε 
στο χώρο του νοσοκοµείου, υπήρξε ο Καθηγητής Σπύρος Μαγγίνας. Ο Σ. 
Μαγγίνας θεωρείται επίσης ένας εκ των θεµελιωτών της Ελληνικής Χειρουργικής 
στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, ενώ και ο ίδιος 
κληροδότησε, µετά θάνατον, την περιουσία του 
στο Εθνικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, του οποίου 
υπήρξε Τακτικός Καθηγητής από το 1880. Τον 
Σ. Μαγγίνα διαδέχθηκε ο Καθηγητής Γεράσιµος 
Φωκάς από το 1907 έως το 1915, απόφοιτος της 
Ιατρικής Σχολής του Παρισιού και πρώτος Έλληνας 
Χειρουργός που εξελέγη µέλος της Ακαδηµίας 
Αθηνών, το 1926. 

Η ιδιόχειρη διαθήκη του ευεργέτη Θεόδωρου 
Αρεταίου µε την οποία κληροδοτήθηκε στο 
Εθνικό Πανεπιστήµιο Αθηνών µέρος της 

περιουσίας του για την ίδρυση νοσοκοµείου

Τα πρωτότυπα αρχιτεκτονικά σχέδια
του «Αρεταίειου» Νοσοκοµείου

Συσσίτιο σε πρόσφυγες,
στους θαλάµους του 

Νοσοκοµείου

   Το 1974, λίγο πριν την τρίτη – τελευταία – επίσκεψη της οµάδας της Μασα-
χουσέτης, ο Χ. Λόλας είχε ήδη τεθεί επικεφαλής ανεξάρτητου Καρδιοχειρουρ-
γικού Τµήµατος στους κόλπους της Β ' Πανεπιστηµιακής Κλινικής. Με τη συνερ-
γασία των Αµερικανών χειρουργών ο Χ. Λόλας διενήργησε τις πρώτες επεµβά-
σεις καρδιάς µετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ενώ παραµένοντας στη 
συνέχεια ως Διευθυντής του εν λόγω τµήµατος, συνέχισε την περεταίρω και σε 
σταθερή βάση καρδιοχειρουργική δραστηριότητα του ιδρύµατος. Η αρχική αυτή 
συνεργασία µε την οµάδα της Μασαχουσέτης, οπωσδήποτε συνέβαλε στην περε-
ταίρω ανάπτυξη της µονάδας, της οποίας το έργο των περίπου 650 εγχειρήσεων 
καρδιάς που διενεργήθηκαν στη συνέχεια από τον Χρ. Λόλα και τους συνεργάτες 
του, απετέλεσε το προϊόν της. 

   Το έργο της δεύτερης περιόδου, 1974 – 1985, ήταν αρκετά πλούσιο, τηρου-
µένων των αναλογιών, καθόσον η µονάδα αποτελούσε τµήµα της ευρύτερης 
δραστηριότητας της κλινικής. Το έργο του Χ. Λόλα υποστηρίχθηκε από τους 
συνεργάτες του Η. Καραπιστόλη, Ι. Στήνιο, Χρ. Παφίτη. Μιχ. Μπονώρη και 
Α. Τριανταφύλλου, τους καρδιολόγους Ν. Γαζετόπουλο και Ι. Μπρεδάκη, την 
επικεφαλής αναισθησιολόγο Μ. Ιακωβίδου – Τούντα και τις ειδικευόµενες Π. 
Στρατήγη και Μ. Βασίλη, καθώς και την τεχνικό εξωσωµατικής κυκλοφορίας 
Κ. Ψάλτη. Στο διάστηµα αυτό αντιµετωπίστηκε αριθµός πολύπλοκων συγγενών 
καρδιοπαθειών της βρεφικής και πρώτης παιδικής ηλικίας, ενώ ως επί το 
πλείστον διενεργήθηκαν διορθωτικές επεµβάσεις και σε πολύ µικρό βαθµό 
ανακουφιστικές. Η µεγαλύτερη πλειοψηφία των εγχειρήσεων σε επίκτητες 
καρδιοπάθειες αφορούσε σε επεµβάσεις επί των βαλβίδων, όπου χρησιµοποιή-
θηκαν πρότυπες βαλβίδες όπως, η Starr Edwards - ειδικά για την αορτική θέση - 
η Bjork Shiley - στην µιτροειδή βαλβίδα και την τριγλώχινα – καθώς και ιστικές 
βαλβίδες όπως η Hancock. Στο «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο χρησιµοποιήθηκαν στην 
περίοδο εκείνη κατά κόρον οι βαλβιδοπλαστικές της µιτροειδούς και της 
τριγλώχινος µε χρήση του δακτυλίου Carpentier και η δακτυλιοπλαστική 
DeVenga. Το ποσοστό των εγχειρήσεων στεφανιαίας παράκαµψης ήταν, όπως 
και σε όλα τα άλλα κέντρα, µικρότερο και αφορούσε στο ¼ των εγχειρήσεων 
των επίκτητων καρδιοπαθειών, ενώ στο χώρο αυτό έγιναν και οι πρώτες 
εφαρµογές του ενδοαορτικού ασκού, περιπτώσεις που απετέλεσαν και το υλικό 
για την συγγραφή της διατριβής του επιµελητή της Κλινικής Χρ. Παφίτη. 
Πλούσιο, επίσης, ήταν και το πειραµατικό έργο της οµάδας του Χρ. Λόλα µε 
επικέντρωση στα θέµατα πειραµατικής µεταµόσχευσης καρδιάς ή καρδιάς-
πνευµόνων unblock.   

   Το 1985, µε την εφαρµογή του Ε.Σ.Υ. ο Διευθυντής του Τµήµατος Χρ. Λόλας 
µετακινήθηκε στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», ενώ αυτόµατα καταργήθηκε η 
όποια καρδιοχειρουργική δραστηριότητα στο «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο. Να 
σηµειωθεί ότι ένα χρόνο νωρίτερα την Διεύθυνση της Β' Πανεπιστηµιακής 
Κλινικής του «Αρεταίειου» Νοσοκοµείου στην θέση του αποχωρήσαντα Καθ. Κ. 
Τούντα είχε αναλάβει ο Καθ. Ιωάννης Παπαδηµητρίου. 
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Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αθηνών
«Αρεταίειο»
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

   Το 1906, ιδρύθηκε στο «Αρεταίειο» Νο-
σοκοµείο µια δεύτερη κλινική, η Χειρουρ-
γική και Γυναικολογική Κλινική, την Διεύ-
θυνση της οποίας ανέλαβε ο Καθηγητής 
Ανατοµικής Ε. Καλλιοτζής, ο οποίος από 
το 1915 έως το 1922 διεύθυνε και την 
Κλινική Γενικής Χειρουργικής, µε την 
αποχώρηση του Γ. Φωκά. 
Στη θέση της κλινικής αυτής, 
δηµιουργήθηκε το 1922, αυτοτελής έδρα 
Γυναικολογίας, µε πρώτο Διευθυντή τον 
Καθηγητή Κ. Λογοθετόπουλο, που 
εγκαταστάθηκε το 1926 σε νέα πτέρυγα 
του νοσοκοµείου, η οποία τιµητικά ονοµά-
στηκε «Πτέρυγα Κ. Λογοθετόπουλου». 
Σπουδαίοι Έλληνες Χειρουργοί, Καθηγητές 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, διετέλεσαν 
στην πορεία των χρόνων Διευθυντές της 
Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής 
του Νοσοκοµείου «Αρεταίειο», όπως ο Ν. 
Αλιβιζάτος από το 1922 έως το 1937, 
ιδρυτής της Πολυκλινικής Αθηνών. 
Ο Ν. Αλιβιζάτος κατήργησε το 

χειρουργείο-αµφιθέατρο του «Αρεταίειου», δηµιουργώντας, το 1933, σύγχρονες 
για την εποχή ανεξάρτητες αίθουσες χειρουργείων, τα οποία λειτουργούν σε 
αυτή τη µορφή έως και σήµερα. Ακολούθησε ο Καθηγητής Π. Κόκκαλης, από 
το 1937 έως το 1946, µε σπουδές στην Γερµανία, ο οποίος συνέγραψε µε τον 
Ν. Καϊρη, την δίτοµη Γενική Χειρουργική που εκδόθηκε την δεκαετία του 1930. 

Ο Π. Κόκκαλης ήταν ο πρώτος που εισήγαγε την 
Θωρακοπλαστική και την φρενικοεξαίρεση και 
ο πρώτος που αποτόλµησε ανεπιτυχώς 
πνευµονεκτοµή στην χώρα µας. Πολιτικός 
εξόριστος, µε το τέλος του εµφυλίου, έµεινε 
δυστυχώς εκτός των εξελίξεων για την συνέχεια. 
Τον διαδέχθηκε, από το 1947 έως το 1968, ο 
Καθηγητής Χ. Τούλ, Κεφαλλονίτης µε Ιρλανδούς 
γονείς και σπουδές στην Γερµανία. Στη διάρκεια 
της θητείας του, το 1966, λειτούργησε στο χώρο 
του νοσοκοµείου, το «Μαγγίνειο Μαιευτήριο», ενώ 
µια χρονιά αργότερα η βιβλιοθήκη και το 
αµφιθέατρο. Την ίδια περίοδο, εγκαινιάστηκε και 
το Εργαστήριο Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας, 
σε αυτόνοµο κτίριο. 

   Τον Καθηγητή Χ. Τουλ αντικατέστησε µετά την συνταξιοδότησή του ο Καθηγη-
τής Κ. Τούντας που αποχώρησε από το ΑΧΕΠΑ θεσσαλονίκης για τη θέση του 
Διευθυντή της Β' Χειρουργικής Κλινικής του «Αρεταίειου» Νοσοκοµείου το 1969. 
Τον ακολούθησαν αρχικά ο Υφηγητής Α. Μαρσέλος και οι συνεργάτες του Επιµε-
λητές Ι. Ανδρουλάκης, Η. Καραπιστόλης και Χ. Πισιώτης. Επίσης, ένα χρόνο 
αργότερα ο Υφηγητής Κ. Κυριάκου. Παράλληλα, στην Κλινική ενσωµατώθηκαν οι 
συνεργάτες του Καθ. Χ. Τουλ, ήτοι ο Υφηγητής Ιωάννης Παπαδηµητρίου και ο 
Ιωάννης Αθανασιάδης. 

   Το χειρουργικό έργο της Β' Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
στο «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο διακρίνεται σε δύο περιόδους. Στην αρχική περίοδο 
1969-1974, η δραστηριότητα της Καρδιοχειρουργικής Μονάδας βασίστηκε στο 
προσωπικό έργο στο Καθ. Κ. Τούντα,  και περιελάµβανε - όπως προαναφέρθηκε 
– κυρίως κλειστές βαλβιδοτοµές µιτροειδούς. Η αρχική αυτή περίοδος µέχρι τον 
Ιούνιο του 1974 ήταν µια περίοδος σηµαντικών δυσκολιών, καθώς έπρεπε να 
οργανωθεί η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και να υπάρξει η απαιτούµενη 
συνεργασία µε τις υπόλοιπες ειδικότητες.  Οπως επίσης προαναφέρθηκε, στόχος 
του Καθ. Κ. Τούντα ήταν η δηµιουργία αυτόνοµου Καρδιοχειρουργικού τµήµατος 
µε επικεφαλής νέο καρδιοχειρουργό µε εκπαίδευση στις ΗΠΑ.  Στην προοπτική 
αυτή, ο Καθηγητής προχώρησε στην αδελφοποίηση της Χειρουργικής Κλινικής 
του «Αρεταίειου» Νοσοκοµείου µε την αντίστοιχη Κλινική του «Γενικού Νοσοκο-
µείου» του Πανεπιστηµίου Harvard της Μασαχουσέτης των Η.Π.Α.. Στα πλαίσια 
αυτής της συνεργασίας, οµάδα καρδιοχειρουργών επισκέφτηκε το «Αρεταίειο» 
για βραχείς χρονικές περιόδους επί τρία συνεχή έτη, από το 1972 έως το 1974 
και διενήργησε περί τις 40 συνολικά καρδιακές επεµβάσεις.  Αθροιστικά µε τις 
επεµβάσεις του Καθ. Κ. Τούντα, διενεργήθηκαν συνολικά στο διάστηµα αυτό 
68 εγχειρήσεις καρδιάς, εκ των οποίων οι 35 µε χρήση εξωσωµατικής κυκλοφο-
ρίας. Τριάντα εγχειρήσεις αφορούσαν συγγενείς καρδιοπάθειες και 38 επίκτητες. 
Η συνολική χειρουργική θνητότητα ήταν της τάξεως του 16%, ποσοστό ικανο-
ποιητικό για την εποχή εκείνη. 

Η Καρδιοχειρουργική 
οµάδα του «Αρεταίειου» 
Νοσοκοµείου µε επικεφαλής 
τον Χρ. Λόλα (στο µέσον). 
Αριστερά του ο Ηλίας 
Καραπιστόλης και δεξιά του 
ο Χρήστος Παφίτης. Πίσω από 
τον τελευταίο, ο Μιχάλης 
Μπονώρης

Από την εκδήλωση του «Αρεταίειου» Νοσοκοµείου 
προς τιµήν του Καθ. Κων. Τούντα. Πίσω του ο διάδοχός του, 

Καθ. Ι. Παπαδηµητρίου και γύρω του Διευθυντές άλλων τµηµάτων 

Παλαιός θάλαµος

   Στις 24 Μαρτίου του 1893, σύσσωµο το πανελ-
λήνιο πενθούσε τον θάνατο ενός σπουδαίου άν-
δρα, του Καθηγητή Χειρουργικής και Πρύτανη του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θεόδωρου Αρεταίου. 
Η προσφορά του ανθρώπου αυτού, το όνοµα του 
οποίου συνδέθηκε µε την θεµελίωση της Ελληνι-
κής Χειρουργικής στο δεύτερο µισό του 19ου 
αιώνα, αλλά και µε την έννοια της ευεργεσίας 
και της φιλανθρωπίας, δεν σταµάτησε εκεί. 
Με απόφαση του ίδιου και της συζύγου του 
Ελένης, κληροδοτήθηκε στο Εθνικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών το αστρονοµικό, τότε, ποσό του ενός 
εκατοµµυρίου δραχµών, µε σκοπό την ίδρυση 
Χειρουργικού και Γυναικολογικού Νοσοκοµείου 
όπου θα νοσηλεύονται άποροι ασθενείς. 
Στη διαθήκη του εξέφρασε την επιθυµία του 
αναφορικά µε την µορφή του νοσηλευτικού 
ιδρύµατος, σηµειώνοντας: «…Ελληνική οικοδοµή, 
όχι πολυτελής, τελειότατη ως προς τον εσωτε-
ρικόν οργανισµόν, τον ευκολύνοντα την υπηρεσίαν 
και παρέχοντα πάντα τα δυνατά µέσα της 
υγιεινής…». Το 1896, µε σχέδια των Αρχιτε-
κτόνων Ηλία Αγγελόπουλου και Ιωάννη Ιωάννου 
ξεκίνησαν τα έργα ανέγερσης του νοσοκοµείου, το 
οποίο και εγκαινιάστηκε στις 16 Αυγούστου 1898 
µε την επωνυµία Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
Αθηνών «Αρεταίειο», προς την τιµήν βέβαια του 
ευεργέτη Θ. Αρεταίου. Οι αρχικές κτιριακές εγκα-
ταστάσεις αποτελούνταν από ένα κεντρικό οικο-

δόµηµα, διώροφης πρόσοψης, το οποίο αναπτύσσονταν σε τέσσερις θαλάµους. 
Πρόεδρος της Εφορείας Διοίκησης ανέλαβε ο τότε Κοσµήτορας της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Μ. Μακκάς, ενώ πρώτος Διευθυντής της 
Χειρουργικής Κλινικής, της µοναδικής κλινικής που αρχικά δραστηριοποιήθηκε 
στο χώρο του νοσοκοµείου, υπήρξε ο Καθηγητής Σπύρος Μαγγίνας. Ο Σ. 
Μαγγίνας θεωρείται επίσης ένας εκ των θεµελιωτών της Ελληνικής Χειρουργικής 
στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, ενώ και ο ίδιος 
κληροδότησε, µετά θάνατον, την περιουσία του 
στο Εθνικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, του οποίου 
υπήρξε Τακτικός Καθηγητής από το 1880. Τον 
Σ. Μαγγίνα διαδέχθηκε ο Καθηγητής Γεράσιµος 
Φωκάς από το 1907 έως το 1915, απόφοιτος της 
Ιατρικής Σχολής του Παρισιού και πρώτος Έλληνας 
Χειρουργός που εξελέγη µέλος της Ακαδηµίας 
Αθηνών, το 1926. 

Η ιδιόχειρη διαθήκη του ευεργέτη Θεόδωρου 
Αρεταίου µε την οποία κληροδοτήθηκε στο 
Εθνικό Πανεπιστήµιο Αθηνών µέρος της 

περιουσίας του για την ίδρυση νοσοκοµείου

Τα πρωτότυπα αρχιτεκτονικά σχέδια
του «Αρεταίειου» Νοσοκοµείου

Συσσίτιο σε πρόσφυγες,
στους θαλάµους του 

Νοσοκοµείου

   Το 1974, λίγο πριν την τρίτη – τελευταία – επίσκεψη της οµάδας της Μασα-
χουσέτης, ο Χ. Λόλας είχε ήδη τεθεί επικεφαλής ανεξάρτητου Καρδιοχειρουρ-
γικού Τµήµατος στους κόλπους της Β ' Πανεπιστηµιακής Κλινικής. Με τη συνερ-
γασία των Αµερικανών χειρουργών ο Χ. Λόλας διενήργησε τις πρώτες επεµβά-
σεις καρδιάς µετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ενώ παραµένοντας στη 
συνέχεια ως Διευθυντής του εν λόγω τµήµατος, συνέχισε την περεταίρω και σε 
σταθερή βάση καρδιοχειρουργική δραστηριότητα του ιδρύµατος. Η αρχική αυτή 
συνεργασία µε την οµάδα της Μασαχουσέτης, οπωσδήποτε συνέβαλε στην περε-
ταίρω ανάπτυξη της µονάδας, της οποίας το έργο των περίπου 650 εγχειρήσεων 
καρδιάς που διενεργήθηκαν στη συνέχεια από τον Χρ. Λόλα και τους συνεργάτες 
του, απετέλεσε το προϊόν της. 

   Το έργο της δεύτερης περιόδου, 1974 – 1985, ήταν αρκετά πλούσιο, τηρου-
µένων των αναλογιών, καθόσον η µονάδα αποτελούσε τµήµα της ευρύτερης 
δραστηριότητας της κλινικής. Το έργο του Χ. Λόλα υποστηρίχθηκε από τους 
συνεργάτες του Η. Καραπιστόλη, Ι. Στήνιο, Χρ. Παφίτη. Μιχ. Μπονώρη και 
Α. Τριανταφύλλου, τους καρδιολόγους Ν. Γαζετόπουλο και Ι. Μπρεδάκη, την 
επικεφαλής αναισθησιολόγο Μ. Ιακωβίδου – Τούντα και τις ειδικευόµενες Π. 
Στρατήγη και Μ. Βασίλη, καθώς και την τεχνικό εξωσωµατικής κυκλοφορίας 
Κ. Ψάλτη. Στο διάστηµα αυτό αντιµετωπίστηκε αριθµός πολύπλοκων συγγενών 
καρδιοπαθειών της βρεφικής και πρώτης παιδικής ηλικίας, ενώ ως επί το 
πλείστον διενεργήθηκαν διορθωτικές επεµβάσεις και σε πολύ µικρό βαθµό 
ανακουφιστικές. Η µεγαλύτερη πλειοψηφία των εγχειρήσεων σε επίκτητες 
καρδιοπάθειες αφορούσε σε επεµβάσεις επί των βαλβίδων, όπου χρησιµοποιή-
θηκαν πρότυπες βαλβίδες όπως, η Starr Edwards - ειδικά για την αορτική θέση - 
η Bjork Shiley - στην µιτροειδή βαλβίδα και την τριγλώχινα – καθώς και ιστικές 
βαλβίδες όπως η Hancock. Στο «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο χρησιµοποιήθηκαν στην 
περίοδο εκείνη κατά κόρον οι βαλβιδοπλαστικές της µιτροειδούς και της 
τριγλώχινος µε χρήση του δακτυλίου Carpentier και η δακτυλιοπλαστική 
DeVenga. Το ποσοστό των εγχειρήσεων στεφανιαίας παράκαµψης ήταν, όπως 
και σε όλα τα άλλα κέντρα, µικρότερο και αφορούσε στο ¼ των εγχειρήσεων 
των επίκτητων καρδιοπαθειών, ενώ στο χώρο αυτό έγιναν και οι πρώτες 
εφαρµογές του ενδοαορτικού ασκού, περιπτώσεις που απετέλεσαν και το υλικό 
για την συγγραφή της διατριβής του επιµελητή της Κλινικής Χρ. Παφίτη. 
Πλούσιο, επίσης, ήταν και το πειραµατικό έργο της οµάδας του Χρ. Λόλα µε 
επικέντρωση στα θέµατα πειραµατικής µεταµόσχευσης καρδιάς ή καρδιάς-
πνευµόνων unblock.   

   Το 1985, µε την εφαρµογή του Ε.Σ.Υ. ο Διευθυντής του Τµήµατος Χρ. Λόλας 
µετακινήθηκε στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», ενώ αυτόµατα καταργήθηκε η 
όποια καρδιοχειρουργική δραστηριότητα στο «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο. Να 
σηµειωθεί ότι ένα χρόνο νωρίτερα την Διεύθυνση της Β' Πανεπιστηµιακής 
Κλινικής του «Αρεταίειου» Νοσοκοµείου στην θέση του αποχωρήσαντα Καθ. Κ. 
Τούντα είχε αναλάβει ο Καθ. Ιωάννης Παπαδηµητρίου. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

   Η πρώτη περίοδος λειτουργίας του Καρδιοχειρουργικού Τµήµα-
τος του Νοσοκοµείου «Αρεταίειο», έδωσε και τις πρώτες ανακοι-
νώσεις στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, µε επικεφαλής 
φυσικά τον Χ. Λόλα. Οι δύο εξ αυτών µάλιστα ήταν ιδιαιτέρως 
σηµαίνουσες, καθόσον υπήρξαν οι πρώτες στο είδος τους και 
αφορούσαν στη διόρθωση µεταθέσεως των µεγάλων αγγείων και 
την πλαστική της τριγλώχινος -µε χρήση δακτυλίου Carpentier- 
ταυτόχρονα µε αντικατάσταση της µιτροειδούς βαλβίδος. Η πρώτη 
περίπτωση παρουσιάστηκε µε τίτλο «Ολική διόρθωσις µεταθέσε-
ως των µεγάλων αγγείων (Επίδειξις ηµετέρας περιπτώσεως)», 
υπό τους Χ. Λόλα, Η. Καραπιστόλη, Α. Τριανταφύλλου, Ν. Γαζετο-
πούλου, Μ. Ιακωβίδου, Δ. Κελέκη και Κ. Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής 

Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 21/6/1974 Τόµος 46, 4: 494-500, 1974) και 
αποτελεί την πρώτη βιβλιογραφική αναφορά ανάλογης εγχείρησης 
στην Ελλάδα. Επρόκειτο για ασθενή ηλικίας 13 ετών που αντιµετωπίστηκε 
τον Ιούνιο του 1974 και στον οποίο εφαρµόστηκε τεχνική κατά Mustard τροπο-
ποιηθείσα από τους Berdin και Stark. Ως εµβάλωµα (Baffle) χρησιµοποιήθηκε 
Dacron Elastic Knitted. Κατά την τοποθέτηση του εµβαλώµατος, η εκβολή του 
στεφανιαίου κόλπου αφέθηκε στη συστηµατική κυκλοφορία για αποφυγή αρρυθ-
µιών, όπως πιστεύονταν. Η εγχείρηση ήταν απόλυτα επιτυχής και ο ασθενής 
εξήλθε 18 µέρες µετά την επέµβαση. Να σηµειωθεί ότι, την εγχείρηση Mustard 
διενήργησε επιτυχώς και ο Γ. Τόλης, στις 16/07/73, γεγονός που καταγράφεται 
από προσωπική του µαρτυρία. Η δεύτερη ανακοίνωση είχε τίτλο 
«Παρουσίασις µιας περιπτώσεως πλαστικής της τριγλώχινος δια 
δακτυλίου του Carpentier και αντικαταστάσεως της µιτροειδούς 
βαλβίδος», υπό τους Χ. Λόλα, Η. Καραπιστόλη, Μ. Μπονώρη και Κ. 
Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία  21/6/1974 Τόµος 

46, 4: 489-493, 1974) και αφορούσε σε θήλυ ασθενή ηλικίας 47 ετών 
που είχε υποστεί «κλειστή» βαλβιδοτοµή 20 χρόνια ενωρίτερα. 
Στην ασθενή πραγµατοποιήθηκε αντικατάσταση της µιτροειδούς βαλβίδος µε 
προσθετική Starr-Edwards και ταυτόχρονα διενεργήθηκε βαλβιδοπλαστική 
της τριγλώχινος µε τη µέθοδο του Carpentier και τη χρήση του οµώνυµου 
δακτυλίου, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο Χ. Λόλας κατέστη έµπειρος στην 
εφαρµογή της εν λόγω τεχνικής κατά την παρουσία του για ένα διάστηµα στην 
κλινική του διάσηµου Γάλλου Χειρουργού Alain Carpentier στο Νοσοκοµείο 
«Broussais» των Παρισίων, συνδεόµενος έκτοτε µε στενή φιλία µαζί του. 

Χρήση δακτυλίου Carpentier για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα από τον Χρ. Λόλα, που εκπαιδεύτηκε 
στην τεχνική από τον εµπνευστή της µεθόδου 
στο Νοσοκοµείο «Broussais» των Παρισίων. 

Η χρησιµοποιηθείσα τεχνική. 
Τροποποίησις της εγχείρησης
Mustard κατά Stark

   Στην ίδια περίοδο, συµπεριλαµβάνεται επίσης η ανακοίνωση µε 
τίτλο «Παρουσίασις µιας περιπτώσεως τριπλής αντικαταστάσεως 
βαλβίδων καρδίας δια Starr- Edwards», υπό τους Χ. Λόλα, 
Η. Καραπιστόλη, Μ. Μπονώρη, Π. Ιωαννίδη, Μ. Ιακωβίδου και 
Κ. Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 21/6/1974 Τόµος 

46, 4: 485-488, 1974). Η περίπτωση αυτή θα µπορούσε να αποτελεί την πρώτη 
του είδους της στην Ελλάδα, αν πραγµατοποιούνταν λίγες ηµέρες νωρίτερα, 
όπως προαναφέρθηκε. Αφορούσε σε άρρενα ασθενή ηλικίας 17 ετών, µε ενδο-
καρδίτιδα από σταφυλόκοκκο σε έδαφος πολυβαλβιδοπάθειας ρευµατικής 
αιτιολογίας. Αξιόλογο επίσης εγχειρητικό εύρηµα ήταν συγγενής ανωµαλία συνι-
στάµενη στην ύπαρξη δεξιάς µόνο στεφανιαίας αρτηρίας για την αιµάτωση 
του µυοκαρδίου. Η διαφοροποίηση σε σχέση µε την εγχείρηση του Γ. Τόλη 
–ο οποίος και πραγµατοποίησε πρώτος ανάλογη επέµβαση- ήταν ότι τοποθετή-
θηκαν βαλβίδες Starr-Edwards που καθηλώθηκαν µε διακεκοµµένες ραφές. 
Η εµφύτευση της τριγλώχινος έγινε σε παλλόµενη καρδιά στην περίοδο της 
ανάνηψης από τις ισχαιµικές περιόδους. 

   Από τη Β' Πανεπιστηµιακή Χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου 
«Αρεταίειου» παρουσιάστηκε επίσης η εργασία «Εχινοκοκκίασις 
του Μυοκαρδίου», υπό τους Ι. Ανδρουλάκη, Α.  Μαρσέλου, Μ. 
Βεζερίδη, Φ. Νώτη και Κ. Τούντα (Ελληνική Χειρουργική, Τόµος 46, 1: 3-14, 

1974), µε την οποία δόθηκε η ευκαιρία για µια βιβλιογραφική ανα-
φορά των διενεργηθεισών στην Ελλάδα επεµβάσεων εχινοκόκκου 
κύστεως του µυοκαρδίου. Η περίπτωση που αναλύθηκε, αφορούσε θήλυ 
ασθενή 25 ετών, και αποτέλεσε την τρίτη που αντιµετωπιζόταν από τον Καθη-
γητή Κ. Τούντα σε µια 20ετία περίπου. Η πρώτη ήταν το 1951 και η δεύτερη το 
1952. Στη συζήτηση που ακολούθησε αναφέρθηκε ότι στην Ελληνική βιβλιογρα-
φία, πέραν των περιπτώσεων του Καθηγητή Κ. Τούντα, υπήρξαν ανακοινώσεις 
επί του θέµατος από τον Β. Καραγεώργη το 1955, τον Δ. Λαζαρίδη το 1961 
και µετέπειτα και τέλος από τον Χ. Σταθάτο και τους συνεργάτες του το 1966. 

   Ο Χ. Λόλας αρέσκονταν πάντα στην παρουσίαση ενδιαφερόντων 
περιστατικών µε ταυτόχρονη προβολή κινηµατογραφικής ταινίας. 
Έτσι, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Νοσοκοµείο 
«Αρεταίειο», µια σειρά ανακοινώσεων που παρουσίασε, συνοδεύ-
ονταν από προβολή ταινιών. Τίτλοι αυτών ήσαν: «Διπλή αορτο-
στεφανιαία φλεβική παράκαµψις επί ασθενούς 71 ετών (Μετά 
προβολής κινηµατογραφικής ταινίας)», υπό τους Χ. Λόλα, Η. 
Καραπιστόλη, Μ. Μπονώρη, Α. Τριανταφύλλου, Π. Ιωαννίδη, Β. 
Χατζηγιαννάκη και Κ. Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, 

Συνεδρία 23/05/1975 Τόµος 47, 3: 332-335, 1975), «Τεχνική αντικαταστά-
σεως της µιτροειδούς βαλβίδος επί κυνός (Επίδειξις τεχνικής – 
Κινηµατογραφική ταινία)», υπό Χ. Λόλα, Η. Καραπιστόλη, Μ. 
Μπονώρη, Α. Τριανταφύλλου, Δ. Κάννα και Κ. Τούντα (Πρακτικά 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 16/04/1976 Τόµος 48, 2: 206-214, 
1976), «Πλήρης διόρθωσις τετραλογίας του Fallot (Μετά 
προβολής κινηµατογραφικής ταινίας», υπό Χ. Λόλα, Η. Καραπι-
στόλη,  Α. Τριανταφύλλου, Β. Χατζηγιαννάκη και Κ. Τούντα (Πρακτικά 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 20/06/1975 Τόµος 47, 4: 437-441, 
1975), «Συνδυασµός ανοικτής βαλβιδοτοµής µιτροειδούς και 
αορτικής βαλβίδος µετά διπλής αορτοστεφανιαίας φλεβικής 
παρακάµψεως (Μετά προβολής κινηµατογραφικής ταινίας)», υπό 
τους Χ. Λόλα, Η. Καραπιστόλη, Μ. Μπονώρη, Α. Τριανταφύλλου, 
Π. Ιωαννίδη, Β. Χατζηγιαννάκη και Κ. Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής 

Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 04/04/1975 Τόµος 47, 2: 198-201, 1975). Το 
ενδιαφέρον της τελευταίας περίπτωσης συνίσταντο στο γεγονός ότι για πρώτη 
φορά έγινε ταυτόχρονη διενέργεια διπλής αορτοστεφανιαίας παράκαµψης µε 
ανοιχτή βαλβιδοτοµή της µιτροειδούς και βαλβιδοπλαστική της αορτικής 
βαλβίδος, µε απόλυτη επιτυχία. 

Πρωτοποριακές επεµβάσεις 
του Χρ. Λόλα

   Στον τοµέα των συγγενών καρδιοπαθειών, ο Χ. Λόλας και οι 
συνεργάτες του παρουσίασαν αρκετές ενδιαφέρουσες περιπτώ-
σεις που αφορούσαν είτε σε µεµονωµένα ή σε σειρά περιστατι-
κών, όπως «Διεύρυνσις του εκφορητικού κώνου της δεξιάς κοι-
λίας δια προσθετικού εµβαλώµατος (patch) επί µικτής πνευµο-
νικής στενώσεως και τετραλογίας του Fallot», υπό τους Χ. Λόλα, 
Η. Καραπιστόλη,  Π. Ιωαννίδη και Κ. Τούντα (Ελληνική Χειρουργική, Τόµος 

47, 4: 336-385, 1975), στην οποία περιλαµβάνονταν τα άµεσα αποτε-
λέσµατα σε ένα σύνολο 11 ασθενών µε ολική διόρθωση τετραλο-
γίας Fallot, ενώ περιγράφονταν η µέθοδος τοποθετήσεως του 
εµβαλώµατος στον εκφορητικό κώνο της δεξιάς κοιλίας και ανα-
φέρονταν τα κριτήρια εφαρµογής του. Επίσης, «Η πλαγιοπλογία 
αναστόµωσις µεταξύ ανιούσης αορτής και δεξιάς πνευµονικής 
αρτηρίας (Waterstone Shunt) δια µέσης στερνοτοµής», υπό τους 
Χ. Λόλα, Α. Φωτόπουλο, Ν. Γαζετοπούλου και Κ. Τούντα (Πρακτικά 

Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 7/03/1978 Τόµος 50, 2: 74-79, 1978), 
όπου παρουσιάστηκαν έξι περιπτώσεις συγγενών καρδιοπαθειών, 
στις οποίες έγινε παρηγορητική επέµβαση µε αναστόµωση τύπου 
Waterstone και αφορούσαν σε παιδιά ηλικίας 46 ηµερών έως 6 
ετών. Σε τέσσερις περιπτώσεις, η προσπέλαση έγινε µέσω στερνοτοµής, ενώ 
σε δυο µέσω αριστερής θωρακοτοµής. Οι τελευταίες δυο δεν είχαν καλή έκβα-
ση, όπως και µια εκ των περιπτώσεων µε προσπέλαση µέσω στερνοτοµής. Στο 
συµπέρασµα της ανακοίνωσης τονίστηκε ότι, η µέση στερνοτοµή παρείχε καλύ-
τερο χειρουργικό πεδίο και άλλα πλεονεκτήµατα, τα οποία συζητήθηκαν λεπτο-
µερώς. Σε συνέχεια των ανακοινώσεων, ακολούθησε η «Μόνιµος 
καρδιακή βηµατοδότησις κατά την παιδικήν ηλικίαν», υπό τους 
Χ. Λόλα, Χ.  Παφίτη, Ν. Γαζετόπουλο, Δ. Βώρο, Η. Καραπιστόλη 
και Κ. Τούντα (Ελληνική Χειρουργική, Τόµος 51, 5: 343-352, 1979). Η µελέτη 
επικεντρώνονταν στους περίπου εκατό βηµατοδότες που 
τοποθετήθηκαν σε ενήλικες ασθενείς στο Καρδιοχειρουργικό 
Τµήµα του Νοσοκοµείου «Αρεταίειο», τη διετία 1977-1979, 
καθώς και σε δυο βηµατοδότες σε ασθενείς παιδικής ηλικίας, 
-θήλυς 6 και 3 ετών-, µετά από διόρθωση τετραλογίας Fallot και 
σύγκλειση πρω-τογενούς κολπικού ελλείµµατος. 

Ο Χρ. Λόλας 
συστήνει 
τον µέντορά του 
Καθ. Κ. Τούντα 
στον επιστήθιο 
φίλο του
Καθ. Παν. Σπύρου. 
Στο µέσον 
η κα Claudia Λόλα

Υπό ΧΡ. ΛΟΛΑ, Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, Ν. ΓΑΖΕΤΟΠΟΥΛΟΥ και Κ. ΤΟΥΝΤΑ

«Τοποθέτησις εµβαλώµατος εκ 
dacron (wooven)  διά την 
διεύρυνσιν του χώρου εκροής 
της δεξιάς κοιλίας επεκτεινόµενον 
προς το κύριον στέλεχος της 
πνευµονικής αρτηρίας»
(Χρ. Λόλας, 1975)
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

   Η πρώτη περίοδος λειτουργίας του Καρδιοχειρουργικού Τµήµα-
τος του Νοσοκοµείου «Αρεταίειο», έδωσε και τις πρώτες ανακοι-
νώσεις στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, µε επικεφαλής 
φυσικά τον Χ. Λόλα. Οι δύο εξ αυτών µάλιστα ήταν ιδιαιτέρως 
σηµαίνουσες, καθόσον υπήρξαν οι πρώτες στο είδος τους και 
αφορούσαν στη διόρθωση µεταθέσεως των µεγάλων αγγείων και 
την πλαστική της τριγλώχινος -µε χρήση δακτυλίου Carpentier- 
ταυτόχρονα µε αντικατάσταση της µιτροειδούς βαλβίδος. Η πρώτη 
περίπτωση παρουσιάστηκε µε τίτλο «Ολική διόρθωσις µεταθέσε-
ως των µεγάλων αγγείων (Επίδειξις ηµετέρας περιπτώσεως)», 
υπό τους Χ. Λόλα, Η. Καραπιστόλη, Α. Τριανταφύλλου, Ν. Γαζετο-
πούλου, Μ. Ιακωβίδου, Δ. Κελέκη και Κ. Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής 

Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 21/6/1974 Τόµος 46, 4: 494-500, 1974) και 
αποτελεί την πρώτη βιβλιογραφική αναφορά ανάλογης εγχείρησης 
στην Ελλάδα. Επρόκειτο για ασθενή ηλικίας 13 ετών που αντιµετωπίστηκε 
τον Ιούνιο του 1974 και στον οποίο εφαρµόστηκε τεχνική κατά Mustard τροπο-
ποιηθείσα από τους Berdin και Stark. Ως εµβάλωµα (Baffle) χρησιµοποιήθηκε 
Dacron Elastic Knitted. Κατά την τοποθέτηση του εµβαλώµατος, η εκβολή του 
στεφανιαίου κόλπου αφέθηκε στη συστηµατική κυκλοφορία για αποφυγή αρρυθ-
µιών, όπως πιστεύονταν. Η εγχείρηση ήταν απόλυτα επιτυχής και ο ασθενής 
εξήλθε 18 µέρες µετά την επέµβαση. Να σηµειωθεί ότι, την εγχείρηση Mustard 
διενήργησε επιτυχώς και ο Γ. Τόλης, στις 16/07/73, γεγονός που καταγράφεται 
από προσωπική του µαρτυρία. Η δεύτερη ανακοίνωση είχε τίτλο 
«Παρουσίασις µιας περιπτώσεως πλαστικής της τριγλώχινος δια 
δακτυλίου του Carpentier και αντικαταστάσεως της µιτροειδούς 
βαλβίδος», υπό τους Χ. Λόλα, Η. Καραπιστόλη, Μ. Μπονώρη και Κ. 
Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία  21/6/1974 Τόµος 

46, 4: 489-493, 1974) και αφορούσε σε θήλυ ασθενή ηλικίας 47 ετών 
που είχε υποστεί «κλειστή» βαλβιδοτοµή 20 χρόνια ενωρίτερα. 
Στην ασθενή πραγµατοποιήθηκε αντικατάσταση της µιτροειδούς βαλβίδος µε 
προσθετική Starr-Edwards και ταυτόχρονα διενεργήθηκε βαλβιδοπλαστική 
της τριγλώχινος µε τη µέθοδο του Carpentier και τη χρήση του οµώνυµου 
δακτυλίου, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο Χ. Λόλας κατέστη έµπειρος στην 
εφαρµογή της εν λόγω τεχνικής κατά την παρουσία του για ένα διάστηµα στην 
κλινική του διάσηµου Γάλλου Χειρουργού Alain Carpentier στο Νοσοκοµείο 
«Broussais» των Παρισίων, συνδεόµενος έκτοτε µε στενή φιλία µαζί του. 

Χρήση δακτυλίου Carpentier για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα από τον Χρ. Λόλα, που εκπαιδεύτηκε 
στην τεχνική από τον εµπνευστή της µεθόδου 
στο Νοσοκοµείο «Broussais» των Παρισίων. 

Η χρησιµοποιηθείσα τεχνική. 
Τροποποίησις της εγχείρησης
Mustard κατά Stark

   Στην ίδια περίοδο, συµπεριλαµβάνεται επίσης η ανακοίνωση µε 
τίτλο «Παρουσίασις µιας περιπτώσεως τριπλής αντικαταστάσεως 
βαλβίδων καρδίας δια Starr- Edwards», υπό τους Χ. Λόλα, 
Η. Καραπιστόλη, Μ. Μπονώρη, Π. Ιωαννίδη, Μ. Ιακωβίδου και 
Κ. Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 21/6/1974 Τόµος 

46, 4: 485-488, 1974). Η περίπτωση αυτή θα µπορούσε να αποτελεί την πρώτη 
του είδους της στην Ελλάδα, αν πραγµατοποιούνταν λίγες ηµέρες νωρίτερα, 
όπως προαναφέρθηκε. Αφορούσε σε άρρενα ασθενή ηλικίας 17 ετών, µε ενδο-
καρδίτιδα από σταφυλόκοκκο σε έδαφος πολυβαλβιδοπάθειας ρευµατικής 
αιτιολογίας. Αξιόλογο επίσης εγχειρητικό εύρηµα ήταν συγγενής ανωµαλία συνι-
στάµενη στην ύπαρξη δεξιάς µόνο στεφανιαίας αρτηρίας για την αιµάτωση 
του µυοκαρδίου. Η διαφοροποίηση σε σχέση µε την εγχείρηση του Γ. Τόλη 
–ο οποίος και πραγµατοποίησε πρώτος ανάλογη επέµβαση- ήταν ότι τοποθετή-
θηκαν βαλβίδες Starr-Edwards που καθηλώθηκαν µε διακεκοµµένες ραφές. 
Η εµφύτευση της τριγλώχινος έγινε σε παλλόµενη καρδιά στην περίοδο της 
ανάνηψης από τις ισχαιµικές περιόδους. 

   Από τη Β' Πανεπιστηµιακή Χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου 
«Αρεταίειου» παρουσιάστηκε επίσης η εργασία «Εχινοκοκκίασις 
του Μυοκαρδίου», υπό τους Ι. Ανδρουλάκη, Α.  Μαρσέλου, Μ. 
Βεζερίδη, Φ. Νώτη και Κ. Τούντα (Ελληνική Χειρουργική, Τόµος 46, 1: 3-14, 

1974), µε την οποία δόθηκε η ευκαιρία για µια βιβλιογραφική ανα-
φορά των διενεργηθεισών στην Ελλάδα επεµβάσεων εχινοκόκκου 
κύστεως του µυοκαρδίου. Η περίπτωση που αναλύθηκε, αφορούσε θήλυ 
ασθενή 25 ετών, και αποτέλεσε την τρίτη που αντιµετωπιζόταν από τον Καθη-
γητή Κ. Τούντα σε µια 20ετία περίπου. Η πρώτη ήταν το 1951 και η δεύτερη το 
1952. Στη συζήτηση που ακολούθησε αναφέρθηκε ότι στην Ελληνική βιβλιογρα-
φία, πέραν των περιπτώσεων του Καθηγητή Κ. Τούντα, υπήρξαν ανακοινώσεις 
επί του θέµατος από τον Β. Καραγεώργη το 1955, τον Δ. Λαζαρίδη το 1961 
και µετέπειτα και τέλος από τον Χ. Σταθάτο και τους συνεργάτες του το 1966. 

   Ο Χ. Λόλας αρέσκονταν πάντα στην παρουσίαση ενδιαφερόντων 
περιστατικών µε ταυτόχρονη προβολή κινηµατογραφικής ταινίας. 
Έτσι, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Νοσοκοµείο 
«Αρεταίειο», µια σειρά ανακοινώσεων που παρουσίασε, συνοδεύ-
ονταν από προβολή ταινιών. Τίτλοι αυτών ήσαν: «Διπλή αορτο-
στεφανιαία φλεβική παράκαµψις επί ασθενούς 71 ετών (Μετά 
προβολής κινηµατογραφικής ταινίας)», υπό τους Χ. Λόλα, Η. 
Καραπιστόλη, Μ. Μπονώρη, Α. Τριανταφύλλου, Π. Ιωαννίδη, Β. 
Χατζηγιαννάκη και Κ. Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, 

Συνεδρία 23/05/1975 Τόµος 47, 3: 332-335, 1975), «Τεχνική αντικαταστά-
σεως της µιτροειδούς βαλβίδος επί κυνός (Επίδειξις τεχνικής – 
Κινηµατογραφική ταινία)», υπό Χ. Λόλα, Η. Καραπιστόλη, Μ. 
Μπονώρη, Α. Τριανταφύλλου, Δ. Κάννα και Κ. Τούντα (Πρακτικά 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 16/04/1976 Τόµος 48, 2: 206-214, 
1976), «Πλήρης διόρθωσις τετραλογίας του Fallot (Μετά 
προβολής κινηµατογραφικής ταινίας», υπό Χ. Λόλα, Η. Καραπι-
στόλη,  Α. Τριανταφύλλου, Β. Χατζηγιαννάκη και Κ. Τούντα (Πρακτικά 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 20/06/1975 Τόµος 47, 4: 437-441, 
1975), «Συνδυασµός ανοικτής βαλβιδοτοµής µιτροειδούς και 
αορτικής βαλβίδος µετά διπλής αορτοστεφανιαίας φλεβικής 
παρακάµψεως (Μετά προβολής κινηµατογραφικής ταινίας)», υπό 
τους Χ. Λόλα, Η. Καραπιστόλη, Μ. Μπονώρη, Α. Τριανταφύλλου, 
Π. Ιωαννίδη, Β. Χατζηγιαννάκη και Κ. Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής 

Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 04/04/1975 Τόµος 47, 2: 198-201, 1975). Το 
ενδιαφέρον της τελευταίας περίπτωσης συνίσταντο στο γεγονός ότι για πρώτη 
φορά έγινε ταυτόχρονη διενέργεια διπλής αορτοστεφανιαίας παράκαµψης µε 
ανοιχτή βαλβιδοτοµή της µιτροειδούς και βαλβιδοπλαστική της αορτικής 
βαλβίδος, µε απόλυτη επιτυχία. 

Πρωτοποριακές επεµβάσεις 
του Χρ. Λόλα

   Στον τοµέα των συγγενών καρδιοπαθειών, ο Χ. Λόλας και οι 
συνεργάτες του παρουσίασαν αρκετές ενδιαφέρουσες περιπτώ-
σεις που αφορούσαν είτε σε µεµονωµένα ή σε σειρά περιστατι-
κών, όπως «Διεύρυνσις του εκφορητικού κώνου της δεξιάς κοι-
λίας δια προσθετικού εµβαλώµατος (patch) επί µικτής πνευµο-
νικής στενώσεως και τετραλογίας του Fallot», υπό τους Χ. Λόλα, 
Η. Καραπιστόλη,  Π. Ιωαννίδη και Κ. Τούντα (Ελληνική Χειρουργική, Τόµος 

47, 4: 336-385, 1975), στην οποία περιλαµβάνονταν τα άµεσα αποτε-
λέσµατα σε ένα σύνολο 11 ασθενών µε ολική διόρθωση τετραλο-
γίας Fallot, ενώ περιγράφονταν η µέθοδος τοποθετήσεως του 
εµβαλώµατος στον εκφορητικό κώνο της δεξιάς κοιλίας και ανα-
φέρονταν τα κριτήρια εφαρµογής του. Επίσης, «Η πλαγιοπλογία 
αναστόµωσις µεταξύ ανιούσης αορτής και δεξιάς πνευµονικής 
αρτηρίας (Waterstone Shunt) δια µέσης στερνοτοµής», υπό τους 
Χ. Λόλα, Α. Φωτόπουλο, Ν. Γαζετοπούλου και Κ. Τούντα (Πρακτικά 

Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 7/03/1978 Τόµος 50, 2: 74-79, 1978), 
όπου παρουσιάστηκαν έξι περιπτώσεις συγγενών καρδιοπαθειών, 
στις οποίες έγινε παρηγορητική επέµβαση µε αναστόµωση τύπου 
Waterstone και αφορούσαν σε παιδιά ηλικίας 46 ηµερών έως 6 
ετών. Σε τέσσερις περιπτώσεις, η προσπέλαση έγινε µέσω στερνοτοµής, ενώ 
σε δυο µέσω αριστερής θωρακοτοµής. Οι τελευταίες δυο δεν είχαν καλή έκβα-
ση, όπως και µια εκ των περιπτώσεων µε προσπέλαση µέσω στερνοτοµής. Στο 
συµπέρασµα της ανακοίνωσης τονίστηκε ότι, η µέση στερνοτοµή παρείχε καλύ-
τερο χειρουργικό πεδίο και άλλα πλεονεκτήµατα, τα οποία συζητήθηκαν λεπτο-
µερώς. Σε συνέχεια των ανακοινώσεων, ακολούθησε η «Μόνιµος 
καρδιακή βηµατοδότησις κατά την παιδικήν ηλικίαν», υπό τους 
Χ. Λόλα, Χ.  Παφίτη, Ν. Γαζετόπουλο, Δ. Βώρο, Η. Καραπιστόλη 
και Κ. Τούντα (Ελληνική Χειρουργική, Τόµος 51, 5: 343-352, 1979). Η µελέτη 
επικεντρώνονταν στους περίπου εκατό βηµατοδότες που 
τοποθετήθηκαν σε ενήλικες ασθενείς στο Καρδιοχειρουργικό 
Τµήµα του Νοσοκοµείου «Αρεταίειο», τη διετία 1977-1979, 
καθώς και σε δυο βηµατοδότες σε ασθενείς παιδικής ηλικίας, 
-θήλυς 6 και 3 ετών-, µετά από διόρθωση τετραλογίας Fallot και 
σύγκλειση πρω-τογενούς κολπικού ελλείµµατος. 

Ο Χρ. Λόλας 
συστήνει 
τον µέντορά του 
Καθ. Κ. Τούντα 
στον επιστήθιο 
φίλο του
Καθ. Παν. Σπύρου. 
Στο µέσον 
η κα Claudia Λόλα

Υπό ΧΡ. ΛΟΛΑ, Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, Ν. ΓΑΖΕΤΟΠΟΥΛΟΥ και Κ. ΤΟΥΝΤΑ

«Τοποθέτησις εµβαλώµατος εκ 
dacron (wooven)  διά την 
διεύρυνσιν του χώρου εκροής 
της δεξιάς κοιλίας επεκτεινόµενον 
προς το κύριον στέλεχος της 
πνευµονικής αρτηρίας»
(Χρ. Λόλας, 1975)
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   Επόµενη ανακοίνωση αφορούσε στην «Τριπλή αορτοστεφανι-
αία φλεβική παράκαµψις εις προχωρηµένας καταστάσεις στεφα-
νιαίας αποφρακτικής νόσου», υπό τους Χ. Λόλα, Η. Καραπιστόλη, 
Ν. Γαζετοπούλου, Γ. Πέτρου και Κ. Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουρ-

γικής Εταιρείας, Συνεδρία 01 /03/1977 Τόµος 49, 2: 86-93, 1977). Στην µελέτη 
αυτή συµπεριλήφθηκε το σύνολο των στεφανιαίων παρακάµψεων που διενερ-
γήθηκαν στους 30 πρώτους µήνες λειτουργίας του τµήµατος. Από ένα σύνολο 
επτά ασθενών έγινε ιδιαίτερη αναφορά σε δύο εξ' αυτών που παρουσίαζαν 
σύµπλοκο πρόβληµα, στους οποίους, πέραν της στεφανιαίας παράκαµψης, 
έγινε ταυτόχρονα ανευρυσµατεκτοµή της αριστερής κοιλίας. Σε συνέχεια 
των ανακοινώσεων, εκείνη µε τίτλο, «Επείγουσα επαναιµάτωσις 
του µυακαρδίου µετά καρδιακήν ανακοπήν και καρδιογενή 
καταπληξία, συνεπεία οξέως εµφράγµατος. Μηχανική υποβοή-
θησις της καρδίας δια της ενδοαορτικής αντλίας (Επίδειξις περι-
πτώσεως)», υπό τους Χ. Λόλα, Χ. Παφίτη, Ε. Αργύρα, Η. Καραπι-
στόλη, Ν. Γαζετοπούλου, Σ. Σταµατελόπουλου και Κ. Τούντα (Πρα-
κτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 21/11/1978 Τόµος 50, 6: 407-413, 
1978). 

   

���Περίπτωση µε προσωρινή µηχανική υποβοήθηση µε 
ενδοαορτική αντλία µετεγχειρητικά είχε ανακοινώσει ο Χ. Λόλας, 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Πανελλήνιο Συνέδριο στη 
Θεσσαλονίκη το 1978, µε τίτλο «Προσωρινή µηχανική υποβοή-
θησις της καρδίας δια της ενδαορτικής αντλίας (ΙΑΒΡ) κατά την 
µετεγχειρητικήν περίοδον», υπό τους Ι. Μπρεδάκη, Χ. Λόλα, Η. 
Καραπιστόλη, Δ. Καραβιά, Δ. Μπούφα και Κ. Τούντα (Πρακτικά XI 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής, Τόµος Α: 577-580, 1978). Μια άλλη πρω-
τότυπη ανακοίνωση του ίδιου τµήµατος αφορούσε στην «Αντιµε-
τώπιση καρδιογενούς καταπληξίας από ανεύρυσµα της αριστε-
ράς κοιλίας και στεφανιαία ανεπάρκεια. Χειρουργική θεραπεία 
και συµβολή της ενδοαορτικής αντλίας (IABP)», υπό τους Χ. 
Λόλα, Ι. Μπρεδάκη, Γ. Τσιτούρη, Α. Γκενεράλη, Λ. Φλέσσα, Ηλ. 
Καραπιστόλη και Κ. Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνε-

δρία 03/02/1981 Τόµος 53, 1: 57-63, 1981), η οποία ανέλυε περίπτωση 
ασθενή ηλικίας 46 ετών, που υποστηρίχθηκε προεγχειρητικά επί 
τριήµερο, υποβλήθηκε σε αορτοστεφανιαία παράκαµψη του πρό-
σθιου κατιόντα κλάδου και απεξαρτοποιήθηκε από την υποστήριξη 
την τέταρτη µετεγχειρητική ηµέρα, µε εξόχως σηµαντική βελτίωση. 

«Σχέδιον 2ον. Σχηµατική απεικόνισις της εγχειρητικής τεχνικής πλήρους 
διορθόσεως της τετραλογίας Fallot του ασθενούς µας.
Η εγχείρηση συνίστατο ως εξής:
1ον. Σύγκλεισιν της αναστοµώσεως Waterstone και πλαστικήν της 
πνευµονικής µε περικαρδιακόν εµβάλωµα εις το σηµείον της αναστοµώ-
σεως λόγω στενώσεώς της.
2ον. Επιµήκην κοιλιοτοµήν της δεξιάς και σύγκλεισιν της µεσοκοιλιακής
 επικοινωνίας µε πλαστικό µόσχευµα εκ Dacron.
3ον. Μυεκτοµήν και διεύρυνσιν του χώρου εκροής της δεξιάς κοιλίας 
µε µέριµνα να µη τραυµατισθεί ο πρόσθιος κατιών κλάδος (εγκαρσίως 
φερόµενος).
4ον. Εκτοµή του µεσοκολπικού διαφράγµατος και τοποθέτησις πλαστικού 
εµβαλώµατος εκ Dacron έτσι ώστε η ροή του αίµατος εκ της αριστερής 
άνω κοίλης φλεβός να κατευθύνεται προς τον δεξιόν κόλπον.»
(Χρ. Λόλας, 1981)
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

   Ανακοινώσεις που αφορούν την στεφανιαία νόσο ξεκινούσαν µε 
την  «Τριπλή αορτοστεφανιαία φλεβική παράκαµψις άνευ 
χρησιµοποιήσεως αίµατος (Επίδειξις ασθενούς)», �υπό τους Χ. 
Λόλα, Χ. Παφίτη, Ν. Γαζετοπούλου, Η. Καραπιστόλη και Κ. Τούντα 
(Πρακτι-κά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 15/11/1977 Τόµος 49, 6: 
506-510, 1977). Πρόκειται για παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς 63 ετών, 
µάρτυρα του Ιεχωβά, ο οποίος υποβλήθηκε σε τριπλή αορτοστεφανιαία 
παράκαµψη χωρίς χρήση αίµατος. Ο ασθενής ανέχτηκε καλώς την εγχείρηση 
αλλά ο πρώτος µετεγχειρητικός έλεγχος, έδειξε επίπεδα αιµατοκρίτη στο 16%. 
Η αποκατάσταση του όγκου των απωλειών αίµατος έγινε µε Ηuman Αlbumin και 
ηλεκτρολυτικά διαλύµατα, ενώ ανοδος του αιµατοκρίτη στο επίπεδο του 33% 

ηπαρατηρήθηκε την 23  µετεγχειρητική ηµέρα. Ο Χ. Λόλας στο σχόλιο του, κατά 
την παρουσίαση, παρατήρησε ότι «…Το σύνολο των µαρτύρων του Ιεχωβά ως 
αίρεση διεθνώς αριθµεί περί τα 2.000.000 µέλη, µε 20.000 εξ αυτών να ζουν 
στη χώρα µας. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις αυτές, ο χειρουργός οφείλει να 
σέβεται τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του ασθενούς και τον ιδιωτικό του βίο και 
να πράττει αναλόγως µέσα στα πλαίσια της ηθικής και των νόµων της πολιτείας 
και να είναι έτοιµος να αντιµετωπίσει ανάλογες περιπτώσεις…».  

   Σε κινηµατογραφική ταινία επιδείχθηκε η «Πλήρης µετάθεση 
των µεγάλων αρτηριών µε στένωση της πνευµονικής και µεσο-
κολπική επικοινωνία. Εγχείρηση Mustard», υπό τους Χ. Λόλα, Ι. 
Μπρεδάκη, Π. Πανούση, Γ. Κατσιάµη, Μ. Ιακωβίδου και Κ. Τούντα 
(Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 02/12/1980 Τόµος 52, 6: 461-
464, 1980). Σκοπός της επίδειξης αυτής ήταν η παρουσίαση του τρόπου 
διενέργειας της εγχείρησης Mustard, η οποία -στην αναλυόµενη περίπτωση- 
αφορούσε ασθενή ηλικίας 24 µηνών. Σηµειωτέον ότι, έως τότε, στο 
τµήµα είχαν αντιµετωπιστεί άλλες τρεις περιπτώσεις µετάθεσης 
µεγάλων αγγείων, δυο εκ των οποίων µε την τεχνική Mustard 
και η µια µε την τεχνική Jatene, η οποία, αν και ανεπιτυχής, 
αποτέλεσε την πρώτη που πραγµατοποιήθηκε στην χώρα. 
Η πρώτη επιτυχής ολική διόρθωση πλήρους µετάθεσης των 
µεγάλων αγγείων στη χώρα µας διενεργήθηκε µια δεκαετία 
αργότερα από τον συνεργάτη του Χ. Λόλα στο Νοσοκοµείο 
«Αρεταίειο» και µετέπειτα Διευθυντή της Παιδοκαρδιοχειρουργικής 
του Νοσοκοµείου «Αγία Σοφία»,   Ιωάννη Στήνιο. 

   Τέλος, ενδιαφέρουσα υπήρξε και η ανακοίνωση που αφορούσε 
σε αντιµετώπιση σύµπλοκης καρδιοπάθειας, που παρουσιάστηκε 
µε τίτλο «Τετραλογία Fallot µε απλασίαν της δεξιάς άνω κοίλης, 
ανώµαλον εκβολήν της αριστεράς άνω κοίλης εις τον αριστερόν 
κόλπον και έκφυσιν του προσθίου κατιόντος από την δεξιάν 
στεφανιαίαν αρτηρίαν. Χειρουργική αντιµετώπισις εις δύο στά-
δια (Μετά προβολής κινηµατογραφικής ταινίας)», υπό τους Χ. 
Λόλα, Ι. Μπρεδάκη, Χ. Παφίτη, Η. Καραπιστόλη, Μ. Ιακωβίδου και 
Κ. Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 24/ 11/1981 

Τόµος 53, 4: 356-362, 1981). Ο ασθενής αντιµετωπίστηκε σε πρώτο στάδιο µε 
διενέργεια Waterston Shunt, σε ηλικία 11 µηνών και σε δεύτερο στάδιο, µε 
ολική διόρθωση της συγγενούς διαµαρτίας το Νοέµβριο του 1980, σε ηλικία 7 
ετών.

του Χρ. Λόλα
Πρωτοποριακές εγχειρήσεις

   Η έναρξη διενέργειας εγχειρήσεων Bypass, το 1967, συνέπεσε 
µε την περίοδο εκπαίδευσης πολλών Ελλήνων Καρδιοχειρουργών 
σε κέντρα της Αµερικής. Η παρουσία τους στο κέντρο των 
εξελίξεων, έδωσε στους περισσότερους εξ αυτών, την ευκαιρία 
απόκτησης σηµαντικής εµπειρίας στην Χειρουργική των στεφανι-
αίων. Στο Νοσοκοµείο «Αρεταίειο», ο Χ. Λόλας µετέφερε αυτή την 
αποκτηθείσα εµπειρία, αντιµετωπίζοντας µια σειρά ασθενών µε 
στεφανιαία νόσο, που περιελάµβανε πέραν των κλασικών βατών 
περιπτώσεων και ασθενείς υψηλότερου κινδύνου, όπως υπερήλι-
κες, µάρτυρες του Ιεχωβά, ασθενείς µε διάχυτη αποφρακτική νόσο 
και τέλος µε χαµηλή απόδοση της αριστερής κοιλίας. Στο εν λόγω 
Καρδιοχειρουργικό Τµήµα, χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα ο ενδοαορτικός ασκός, από την εµπειρία χρήσης του 
οποίου συγγράφτηκε η διατριβή του συνεργάτη του Χ. Λόλα, 
Επιµελητή του τµήµατος και µετέπειτα Διευθυντού της Παιδοκαρ-
διοχειρουργικής Κλινικής του «Αγία Σοφία», Χρήστου Παφίτη. 

Το Καρδιοχειρουργικό 
Τµήµα του «Αρεταίειου» 
πρωτοπόρησε 
στην χρήση του 
ενδοαορτικού ασκού 
(Χρ. Λόλας, 1978)

«Η εγχείρηση Mustard. Τα βέλη δείχνουν την εκτροπή 
της ροής του αίµατος.Το µε διακεκοµένη γραµµή βέλος 
δείχνει τη φλεβική κυκλοφορία για τη 
φυσιολογική αποκατάσταση των δύο κυκλοφοριών»

Αορτοστεφανιαία παράκαµψη 
χωρίς χορήγηση αίµατος 
για αντικατάσταση των απωλειών. 
Διακύµανση του αιµατοκρίτη Ht 
µετεγχειρητικά (Χρ. Λόλας, 1977). 

«Σχηµατικώς 
τα τρία φλεβικά µοσχεύµατα

και η ανευρυσµατεκτοµή»
(Χρ. Λόλας, 1977)
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   Επόµενη ανακοίνωση αφορούσε στην «Τριπλή αορτοστεφανι-
αία φλεβική παράκαµψις εις προχωρηµένας καταστάσεις στεφα-
νιαίας αποφρακτικής νόσου», υπό τους Χ. Λόλα, Η. Καραπιστόλη, 
Ν. Γαζετοπούλου, Γ. Πέτρου και Κ. Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουρ-

γικής Εταιρείας, Συνεδρία 01 /03/1977 Τόµος 49, 2: 86-93, 1977). Στην µελέτη 
αυτή συµπεριλήφθηκε το σύνολο των στεφανιαίων παρακάµψεων που διενερ-
γήθηκαν στους 30 πρώτους µήνες λειτουργίας του τµήµατος. Από ένα σύνολο 
επτά ασθενών έγινε ιδιαίτερη αναφορά σε δύο εξ' αυτών που παρουσίαζαν 
σύµπλοκο πρόβληµα, στους οποίους, πέραν της στεφανιαίας παράκαµψης, 
έγινε ταυτόχρονα ανευρυσµατεκτοµή της αριστερής κοιλίας. Σε συνέχεια 
των ανακοινώσεων, εκείνη µε τίτλο, «Επείγουσα επαναιµάτωσις 
του µυακαρδίου µετά καρδιακήν ανακοπήν και καρδιογενή 
καταπληξία, συνεπεία οξέως εµφράγµατος. Μηχανική υποβοή-
θησις της καρδίας δια της ενδοαορτικής αντλίας (Επίδειξις περι-
πτώσεως)», υπό τους Χ. Λόλα, Χ. Παφίτη, Ε. Αργύρα, Η. Καραπι-
στόλη, Ν. Γαζετοπούλου, Σ. Σταµατελόπουλου και Κ. Τούντα (Πρα-
κτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 21/11/1978 Τόµος 50, 6: 407-413, 
1978). 

   

���Περίπτωση µε προσωρινή µηχανική υποβοήθηση µε 
ενδοαορτική αντλία µετεγχειρητικά είχε ανακοινώσει ο Χ. Λόλας, 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Πανελλήνιο Συνέδριο στη 
Θεσσαλονίκη το 1978, µε τίτλο «Προσωρινή µηχανική υποβοή-
θησις της καρδίας δια της ενδαορτικής αντλίας (ΙΑΒΡ) κατά την 
µετεγχειρητικήν περίοδον», υπό τους Ι. Μπρεδάκη, Χ. Λόλα, Η. 
Καραπιστόλη, Δ. Καραβιά, Δ. Μπούφα και Κ. Τούντα (Πρακτικά XI 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής, Τόµος Α: 577-580, 1978). Μια άλλη πρω-
τότυπη ανακοίνωση του ίδιου τµήµατος αφορούσε στην «Αντιµε-
τώπιση καρδιογενούς καταπληξίας από ανεύρυσµα της αριστε-
ράς κοιλίας και στεφανιαία ανεπάρκεια. Χειρουργική θεραπεία 
και συµβολή της ενδοαορτικής αντλίας (IABP)», υπό τους Χ. 
Λόλα, Ι. Μπρεδάκη, Γ. Τσιτούρη, Α. Γκενεράλη, Λ. Φλέσσα, Ηλ. 
Καραπιστόλη και Κ. Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνε-

δρία 03/02/1981 Τόµος 53, 1: 57-63, 1981), η οποία ανέλυε περίπτωση 
ασθενή ηλικίας 46 ετών, που υποστηρίχθηκε προεγχειρητικά επί 
τριήµερο, υποβλήθηκε σε αορτοστεφανιαία παράκαµψη του πρό-
σθιου κατιόντα κλάδου και απεξαρτοποιήθηκε από την υποστήριξη 
την τέταρτη µετεγχειρητική ηµέρα, µε εξόχως σηµαντική βελτίωση. 

«Σχέδιον 2ον. Σχηµατική απεικόνισις της εγχειρητικής τεχνικής πλήρους 
διορθόσεως της τετραλογίας Fallot του ασθενούς µας.
Η εγχείρηση συνίστατο ως εξής:
1ον. Σύγκλεισιν της αναστοµώσεως Waterstone και πλαστικήν της 
πνευµονικής µε περικαρδιακόν εµβάλωµα εις το σηµείον της αναστοµώ-
σεως λόγω στενώσεώς της.
2ον. Επιµήκην κοιλιοτοµήν της δεξιάς και σύγκλεισιν της µεσοκοιλιακής
 επικοινωνίας µε πλαστικό µόσχευµα εκ Dacron.
3ον. Μυεκτοµήν και διεύρυνσιν του χώρου εκροής της δεξιάς κοιλίας 
µε µέριµνα να µη τραυµατισθεί ο πρόσθιος κατιών κλάδος (εγκαρσίως 
φερόµενος).
4ον. Εκτοµή του µεσοκολπικού διαφράγµατος και τοποθέτησις πλαστικού 
εµβαλώµατος εκ Dacron έτσι ώστε η ροή του αίµατος εκ της αριστερής 
άνω κοίλης φλεβός να κατευθύνεται προς τον δεξιόν κόλπον.»
(Χρ. Λόλας, 1981)

1972-1985184 185
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

   Ανακοινώσεις που αφορούν την στεφανιαία νόσο ξεκινούσαν µε 
την  «Τριπλή αορτοστεφανιαία φλεβική παράκαµψις άνευ 
χρησιµοποιήσεως αίµατος (Επίδειξις ασθενούς)», �υπό τους Χ. 
Λόλα, Χ. Παφίτη, Ν. Γαζετοπούλου, Η. Καραπιστόλη και Κ. Τούντα 
(Πρακτι-κά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 15/11/1977 Τόµος 49, 6: 
506-510, 1977). Πρόκειται για παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς 63 ετών, 
µάρτυρα του Ιεχωβά, ο οποίος υποβλήθηκε σε τριπλή αορτοστεφανιαία 
παράκαµψη χωρίς χρήση αίµατος. Ο ασθενής ανέχτηκε καλώς την εγχείρηση 
αλλά ο πρώτος µετεγχειρητικός έλεγχος, έδειξε επίπεδα αιµατοκρίτη στο 16%. 
Η αποκατάσταση του όγκου των απωλειών αίµατος έγινε µε Ηuman Αlbumin και 
ηλεκτρολυτικά διαλύµατα, ενώ ανοδος του αιµατοκρίτη στο επίπεδο του 33% 

ηπαρατηρήθηκε την 23  µετεγχειρητική ηµέρα. Ο Χ. Λόλας στο σχόλιο του, κατά 
την παρουσίαση, παρατήρησε ότι «…Το σύνολο των µαρτύρων του Ιεχωβά ως 
αίρεση διεθνώς αριθµεί περί τα 2.000.000 µέλη, µε 20.000 εξ αυτών να ζουν 
στη χώρα µας. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις αυτές, ο χειρουργός οφείλει να 
σέβεται τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του ασθενούς και τον ιδιωτικό του βίο και 
να πράττει αναλόγως µέσα στα πλαίσια της ηθικής και των νόµων της πολιτείας 
και να είναι έτοιµος να αντιµετωπίσει ανάλογες περιπτώσεις…».  

   Σε κινηµατογραφική ταινία επιδείχθηκε η «Πλήρης µετάθεση 
των µεγάλων αρτηριών µε στένωση της πνευµονικής και µεσο-
κολπική επικοινωνία. Εγχείρηση Mustard», υπό τους Χ. Λόλα, Ι. 
Μπρεδάκη, Π. Πανούση, Γ. Κατσιάµη, Μ. Ιακωβίδου και Κ. Τούντα 
(Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 02/12/1980 Τόµος 52, 6: 461-
464, 1980). Σκοπός της επίδειξης αυτής ήταν η παρουσίαση του τρόπου 
διενέργειας της εγχείρησης Mustard, η οποία -στην αναλυόµενη περίπτωση- 
αφορούσε ασθενή ηλικίας 24 µηνών. Σηµειωτέον ότι, έως τότε, στο 
τµήµα είχαν αντιµετωπιστεί άλλες τρεις περιπτώσεις µετάθεσης 
µεγάλων αγγείων, δυο εκ των οποίων µε την τεχνική Mustard 
και η µια µε την τεχνική Jatene, η οποία, αν και ανεπιτυχής, 
αποτέλεσε την πρώτη που πραγµατοποιήθηκε στην χώρα. 
Η πρώτη επιτυχής ολική διόρθωση πλήρους µετάθεσης των 
µεγάλων αγγείων στη χώρα µας διενεργήθηκε µια δεκαετία 
αργότερα από τον συνεργάτη του Χ. Λόλα στο Νοσοκοµείο 
«Αρεταίειο» και µετέπειτα Διευθυντή της Παιδοκαρδιοχειρουργικής 
του Νοσοκοµείου «Αγία Σοφία»,   Ιωάννη Στήνιο. 

   Τέλος, ενδιαφέρουσα υπήρξε και η ανακοίνωση που αφορούσε 
σε αντιµετώπιση σύµπλοκης καρδιοπάθειας, που παρουσιάστηκε 
µε τίτλο «Τετραλογία Fallot µε απλασίαν της δεξιάς άνω κοίλης, 
ανώµαλον εκβολήν της αριστεράς άνω κοίλης εις τον αριστερόν 
κόλπον και έκφυσιν του προσθίου κατιόντος από την δεξιάν 
στεφανιαίαν αρτηρίαν. Χειρουργική αντιµετώπισις εις δύο στά-
δια (Μετά προβολής κινηµατογραφικής ταινίας)», υπό τους Χ. 
Λόλα, Ι. Μπρεδάκη, Χ. Παφίτη, Η. Καραπιστόλη, Μ. Ιακωβίδου και 
Κ. Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 24/ 11/1981 

Τόµος 53, 4: 356-362, 1981). Ο ασθενής αντιµετωπίστηκε σε πρώτο στάδιο µε 
διενέργεια Waterston Shunt, σε ηλικία 11 µηνών και σε δεύτερο στάδιο, µε 
ολική διόρθωση της συγγενούς διαµαρτίας το Νοέµβριο του 1980, σε ηλικία 7 
ετών.

του Χρ. Λόλα
Πρωτοποριακές εγχειρήσεις

   Η έναρξη διενέργειας εγχειρήσεων Bypass, το 1967, συνέπεσε 
µε την περίοδο εκπαίδευσης πολλών Ελλήνων Καρδιοχειρουργών 
σε κέντρα της Αµερικής. Η παρουσία τους στο κέντρο των 
εξελίξεων, έδωσε στους περισσότερους εξ αυτών, την ευκαιρία 
απόκτησης σηµαντικής εµπειρίας στην Χειρουργική των στεφανι-
αίων. Στο Νοσοκοµείο «Αρεταίειο», ο Χ. Λόλας µετέφερε αυτή την 
αποκτηθείσα εµπειρία, αντιµετωπίζοντας µια σειρά ασθενών µε 
στεφανιαία νόσο, που περιελάµβανε πέραν των κλασικών βατών 
περιπτώσεων και ασθενείς υψηλότερου κινδύνου, όπως υπερήλι-
κες, µάρτυρες του Ιεχωβά, ασθενείς µε διάχυτη αποφρακτική νόσο 
και τέλος µε χαµηλή απόδοση της αριστερής κοιλίας. Στο εν λόγω 
Καρδιοχειρουργικό Τµήµα, χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα ο ενδοαορτικός ασκός, από την εµπειρία χρήσης του 
οποίου συγγράφτηκε η διατριβή του συνεργάτη του Χ. Λόλα, 
Επιµελητή του τµήµατος και µετέπειτα Διευθυντού της Παιδοκαρ-
διοχειρουργικής Κλινικής του «Αγία Σοφία», Χρήστου Παφίτη. 

Το Καρδιοχειρουργικό 
Τµήµα του «Αρεταίειου» 
πρωτοπόρησε 
στην χρήση του 
ενδοαορτικού ασκού 
(Χρ. Λόλας, 1978)

«Η εγχείρηση Mustard. Τα βέλη δείχνουν την εκτροπή 
της ροής του αίµατος.Το µε διακεκοµένη γραµµή βέλος 
δείχνει τη φλεβική κυκλοφορία για τη 
φυσιολογική αποκατάσταση των δύο κυκλοφοριών»

Αορτοστεφανιαία παράκαµψη 
χωρίς χορήγηση αίµατος 
για αντικατάσταση των απωλειών. 
Διακύµανση του αιµατοκρίτη Ht 
µετεγχειρητικά (Χρ. Λόλας, 1977). 

«Σχηµατικώς 
τα τρία φλεβικά µοσχεύµατα

και η ανευρυσµατεκτοµή»
(Χρ. Λόλας, 1977)
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

Αποκατάσταση υποτροπής 
ισθµικής στένωσης αορτής
µε διπλή παράκαµψη
διά πλαστικών µοσχευµάτων
(Χρ. Λόλας, 1977)

Εγχείρηση διαχωριστικού 
ανευρύσµατος

ανιούσας αορτής
µε τη µέθοδο Bentall

(Χρ. Λόλας, 1980)

Πλαστική τριγλώχινος βαλβίδος
κατά Carpentier (1) και Spencer (2).
Η πρώτη χρησιµοποιήθηκε 
επανηλλειµένα από τον Χρ. Λόλα

   Διάφορες άλλες ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις ήταν: «Η ανοιχτή 
καρδιακή επέµβασις ως επανεγχείρησις», υπό τους Χ. Λόλα, 
Α. Φωτόπουλου, Α. Ασκάρ, Η. Καραπιστόλη και Κ. Τούντα (Ελληνική 

Χειρουργική, Τόµος 48, 4: 309-316, 1976), «Η διαπύησις του στέρνου και 
του µεσοθωρακίου επί εγχειρήσεων ανοικτής καρδίας. Ηµετέρα 
πείρα», υπό τους Χ. Λόλα, Δ. Βώρου, Χ. Παφίτη, Ε. Κουµεντάκου 
και Η. Καραπιστόλη (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 

21/03/1978 Τόµος 50, 2: 90-101, 1978). Επί συνόλου 150 ασθενών που υπο-
βλήθηκαν σε εγχειρήσεις «ανοιχτής» καρδιάς στα 3,5 πρώτα χρόνια λειτουργίας 
του τµήµατος στο Νοσοκοµείο «Αρεταίειο», τρεις µόνο ασθενείς – ποσοστό 2%- 
παρουσίασαν διαπύηση τραύµατος µέσης στερνοτοµής και σε µια εξ αυτών 
µεσοθωρακίτιδα. Όλοι αντιµετωπίστηκαν επιτυχώς. Η πρώτη από δύο άλ-
λες παρουσιάσεις µε τίτλο «Μύξωµα δεξιού κόλπου», υπό τους 
Χ. Λόλα, Ι. Μπρεδάκη, Ε. Δεληγιώργη – Πολίτη, Γ. Κατσιάµη, Ε. 
Αγραφιώτη και Κ. Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, 

Συνεδρία 03/03/1981 Τόµος 53, 2: 91-97, 1981), παρουσιάστηκε λόγω της 
σπανιότητας του µυξώµατος του δεξιού κόλπου και αφορούσε σε 
ασθενή ηλικίας 51 ετών, που είχε εισαχθεί στο νοσοκοµείο για 
δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Ενδιαφέρον παρουσίασε και η δεύ-
τερη εξ 'αυτών µε τίτλο «Χυλοπερικάρδιο µετά από εγχείρηση 
ανοιχτής καρδιάς µε µέση στερνοτοµή», υπό τους Χ. Παφίτη, 
Ι.  Στήνιο, Ι. Μπρεδάκη, Σ. Ρόκα και Χ. Λόλα (Ελληνική Χειρουργική, 

Τόµος 56, 2: 128-133, 1984).Τέλος, άλλες ανακοινώσεις του τµήµατος 
ήταν «Η χειρουργική αντιµετώπισις της ανεπαρκείας της 
τριγλώχινος», υπό τους Χ. Λόλα, Η. Καραπιστόλη και Κ. Τούντα 
(Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 20/02/1976 Τόµος 48, 1: 46-
59, 1976), καθώς και «Επεµβάσεις ανοιχτής καρδιάς χωρίς την 
χρησιµοποίηση αίµατος σε µάρτυρες του Ιεχωβά», υπό τους Χ. 
Λόλα, Λ. Κορδέλλα, Δ. Καραβιά, Χ. Παφίτη, Ι. Στήνιο, Ι. Μπρεδάκη 
και Α. Τριανταφύλλου (Ελληνική Χειρουργική, Τόµος 56, 2: 115-118, 1984).

   Μια ενδιαφέρουσα πειραµατική µελέτη που αφορούσε το πεδίο 
των µεταµοσχεύσεων της καρδιάς, στις οποίες ο Χ. Λόλας απέ-
δειξε στη συνέχεια πρωτοπορία, ήταν η «Ορθοτοπική οµοιοµετα-
µόσχευσις καρδίας επί κυνών (Εγχειρητική τεχνική)», υπό τους 
Χ. Λόλα, Η. Καραπιστόλη, Μ. Μπονώρη, Μ. Ιακωβίδου, Π. Ιωαννί-
δη και Β. Χατζηγιαννάκη (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 

15/02/1977 Τόµος 49, 1: 58-63, 1977). Να σηµειωθεί ότι ο Χ. Λόλας είχε 
επισκεφτεί τους διάσηµους στον τοµέα αυτό N. Shummway και C. 
Gabrol, στις Η.Π.Α. και την Γαλλία αντίστοιχα, οργανώνοντας στη 
συνέχεια µια σειρά µεταµοσχεύσεων σε σκυλιά στο πειραµατικό 
χειρουργείο που αναπτύχθηκε στο Νοσοκοµείο «Αρεταίειο». 
Τέλος, στον τιµητικό τόµο για τον Βασίλειο Καραγεώργη, το 1983, 
δηµοσιεύτηκαν δύο άρθρα του Χ. Λόλα, µε τίτλους «Πλήρης 
µετάθεση των µεγάλων αρτηριών της καρδιάς. Η σύγχρονος 
χειρουργική αντιµετώπισις», υπό τον Χ. Λόλα και «Αορτικά 
ανευρύσµατα. Ηµετέρα πείρα», υπό τους Κ. Τούντα, Χ. Λόλα, Π. 
Δηµακάκου, Γ. Ανδρουλάκη, Χ. Πανούση, Ηλ. Καραπιστόλη και Μ. 
Ιακωβίδου.

(1) (2)

Ο Χρ. Λόλας είχε ιδιαίτερη έφεση 
στις µεταµοσχεύσεις καρδιάς.
Αντλώντας εµπειρία από επισκέψεις 
στις Η.Π.Α. και τη Γαλλία,
πραγµατοποίησε σειρά πειραµατικών 
µεταµοσχεύσεων στο «Αρεταίειο» 
και στη συνέχεια την πρώτη επιτυχή 
στην Ελλάδα µεταµόσχευση σε ασθενή, 
το 1990, στον «Ευαγγελισµό»

Πειραµατική µελέτη του Χρ. Λόλα 
στο πειραµατικό χειρουργείο 
του «Αρεταίειου» για την “En block” 
µεταµόσχευση καρδιάς πνευµόνων
(1977)

   Στο πεδίο της Χειρουργικής της αορτής, το Καρδιοχειρουργικό 
Τµήµα του Νοσοκοµείου «Αρεταίειο» επέδειξε επίσης ένα σηµα-
ντικό Ακαδηµαϊκό έργο, όπως: «Διπλή παράκαµψις δια πλαστικού 
µοσχεύµατος επί υποτροπής στενώσεως του ισθµού της αορ-
τής», υπό τους Χ. Λόλα, Δ. Κελέκη, Μ. Μπονώρη, Α. Φωτοπούλου 
και Η.  Καραπιστόλη (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 

05 /04/1977 Τόµος 49, 3: 172-176, 1977), «Εκτοµή χρονίου διαχωριστι-
κού ανευρύσµατος της κατιούσης θωρακικής αορτής τη βοηθεία 
µερικής κολποµηριαίας παρακαµπτικής κυκλοφορίας», υπό τους 
Χ. Λόλα, Η. Καραπιστόλη, Γ. Πανούση, Β. Χατζηγιαννάκη, Ν. Γαζε-
τοπούλου, Α. Μαρσέλου (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 

07/03/1978 Τόµος 50, 2: 68-73, 1978) και τέλος «Χειρουργική αντιµε-
τώπισις διαχωριστικού ανευρύσµατος της ανιούσης αορτής 
(Τύπος ΙΙ DeBakey). Αντικατάστασις µε σωληνωτόν µόσχευµα εκ 
Woven Dacron και βαλβίδα Starr-Edwards. Επανεµφύτευσις 
των στεφανιαίων (Μετά προβολής κινηµατογραφικής ταινίας 
διαρκείας 20')», υπό τους Χ. Λόλα, Η. Καραπιστόλη, Ι. Μπρεδάκη, 
Β. Χατζηγιαννάκη, Ν. Θεοδωρίδη και Κ. Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής 
Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 6/5/1980 Τόµος 52, 4: 221-226, 1980). Η τελευ-
ταία αφορούσε σε θήλυ ασθενή 32 ετών, µε διαχωριστικό ανεύρυσµα ανιούσης 
αορτής τύπου ΙΙ κατά DeBakey, που αντιµετωπίστηκε µε δηµιουργία σωληνωτού 
µοσχεύµατος -Woven Dacron 25mm, καθήλωση βαλβίδας Starr Edwards  µε 
συνεχή ραφή-, µε το οποίο αντικαταστάθηκε η ρίζα της αορτής και επί του 
οποίου επανεµφυτεύτηκαν τα στεφανιαία αγγεία.     

Εκτοµή ανευρύσµατος κατιούσης 
θωρακικής αορτής µε µερική 

κολποµηριαία παρακαµπτήριο 
κυκλοφορία (Χρ. Λόλας, 1978). 

Την µέθοδο πρωτοχρησιµοποίησε 
στην Ελλάδα ο Καθ. Δ. Λαζαρίδης 
στις αρχές της δεκαετίας του ’70

Ελληνική 
Καρδιολογική 
Επιθεώρηση, 

1976

Χρήστος Λόλας
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

Αποκατάσταση υποτροπής 
ισθµικής στένωσης αορτής
µε διπλή παράκαµψη
διά πλαστικών µοσχευµάτων
(Χρ. Λόλας, 1977)

Εγχείρηση διαχωριστικού 
ανευρύσµατος

ανιούσας αορτής
µε τη µέθοδο Bentall

(Χρ. Λόλας, 1980)

Πλαστική τριγλώχινος βαλβίδος
κατά Carpentier (1) και Spencer (2).
Η πρώτη χρησιµοποιήθηκε 
επανηλλειµένα από τον Χρ. Λόλα

   Διάφορες άλλες ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις ήταν: «Η ανοιχτή 
καρδιακή επέµβασις ως επανεγχείρησις», υπό τους Χ. Λόλα, 
Α. Φωτόπουλου, Α. Ασκάρ, Η. Καραπιστόλη και Κ. Τούντα (Ελληνική 

Χειρουργική, Τόµος 48, 4: 309-316, 1976), «Η διαπύησις του στέρνου και 
του µεσοθωρακίου επί εγχειρήσεων ανοικτής καρδίας. Ηµετέρα 
πείρα», υπό τους Χ. Λόλα, Δ. Βώρου, Χ. Παφίτη, Ε. Κουµεντάκου 
και Η. Καραπιστόλη (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 

21/03/1978 Τόµος 50, 2: 90-101, 1978). Επί συνόλου 150 ασθενών που υπο-
βλήθηκαν σε εγχειρήσεις «ανοιχτής» καρδιάς στα 3,5 πρώτα χρόνια λειτουργίας 
του τµήµατος στο Νοσοκοµείο «Αρεταίειο», τρεις µόνο ασθενείς – ποσοστό 2%- 
παρουσίασαν διαπύηση τραύµατος µέσης στερνοτοµής και σε µια εξ αυτών 
µεσοθωρακίτιδα. Όλοι αντιµετωπίστηκαν επιτυχώς. Η πρώτη από δύο άλ-
λες παρουσιάσεις µε τίτλο «Μύξωµα δεξιού κόλπου», υπό τους 
Χ. Λόλα, Ι. Μπρεδάκη, Ε. Δεληγιώργη – Πολίτη, Γ. Κατσιάµη, Ε. 
Αγραφιώτη και Κ. Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, 

Συνεδρία 03/03/1981 Τόµος 53, 2: 91-97, 1981), παρουσιάστηκε λόγω της 
σπανιότητας του µυξώµατος του δεξιού κόλπου και αφορούσε σε 
ασθενή ηλικίας 51 ετών, που είχε εισαχθεί στο νοσοκοµείο για 
δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Ενδιαφέρον παρουσίασε και η δεύ-
τερη εξ 'αυτών µε τίτλο «Χυλοπερικάρδιο µετά από εγχείρηση 
ανοιχτής καρδιάς µε µέση στερνοτοµή», υπό τους Χ. Παφίτη, 
Ι.  Στήνιο, Ι. Μπρεδάκη, Σ. Ρόκα και Χ. Λόλα (Ελληνική Χειρουργική, 

Τόµος 56, 2: 128-133, 1984).Τέλος, άλλες ανακοινώσεις του τµήµατος 
ήταν «Η χειρουργική αντιµετώπισις της ανεπαρκείας της 
τριγλώχινος», υπό τους Χ. Λόλα, Η. Καραπιστόλη και Κ. Τούντα 
(Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 20/02/1976 Τόµος 48, 1: 46-
59, 1976), καθώς και «Επεµβάσεις ανοιχτής καρδιάς χωρίς την 
χρησιµοποίηση αίµατος σε µάρτυρες του Ιεχωβά», υπό τους Χ. 
Λόλα, Λ. Κορδέλλα, Δ. Καραβιά, Χ. Παφίτη, Ι. Στήνιο, Ι. Μπρεδάκη 
και Α. Τριανταφύλλου (Ελληνική Χειρουργική, Τόµος 56, 2: 115-118, 1984).

   Μια ενδιαφέρουσα πειραµατική µελέτη που αφορούσε το πεδίο 
των µεταµοσχεύσεων της καρδιάς, στις οποίες ο Χ. Λόλας απέ-
δειξε στη συνέχεια πρωτοπορία, ήταν η «Ορθοτοπική οµοιοµετα-
µόσχευσις καρδίας επί κυνών (Εγχειρητική τεχνική)», υπό τους 
Χ. Λόλα, Η. Καραπιστόλη, Μ. Μπονώρη, Μ. Ιακωβίδου, Π. Ιωαννί-
δη και Β. Χατζηγιαννάκη (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 

15/02/1977 Τόµος 49, 1: 58-63, 1977). Να σηµειωθεί ότι ο Χ. Λόλας είχε 
επισκεφτεί τους διάσηµους στον τοµέα αυτό N. Shummway και C. 
Gabrol, στις Η.Π.Α. και την Γαλλία αντίστοιχα, οργανώνοντας στη 
συνέχεια µια σειρά µεταµοσχεύσεων σε σκυλιά στο πειραµατικό 
χειρουργείο που αναπτύχθηκε στο Νοσοκοµείο «Αρεταίειο». 
Τέλος, στον τιµητικό τόµο για τον Βασίλειο Καραγεώργη, το 1983, 
δηµοσιεύτηκαν δύο άρθρα του Χ. Λόλα, µε τίτλους «Πλήρης 
µετάθεση των µεγάλων αρτηριών της καρδιάς. Η σύγχρονος 
χειρουργική αντιµετώπισις», υπό τον Χ. Λόλα και «Αορτικά 
ανευρύσµατα. Ηµετέρα πείρα», υπό τους Κ. Τούντα, Χ. Λόλα, Π. 
Δηµακάκου, Γ. Ανδρουλάκη, Χ. Πανούση, Ηλ. Καραπιστόλη και Μ. 
Ιακωβίδου.

(1) (2)

Ο Χρ. Λόλας είχε ιδιαίτερη έφεση 
στις µεταµοσχεύσεις καρδιάς.
Αντλώντας εµπειρία από επισκέψεις 
στις Η.Π.Α. και τη Γαλλία,
πραγµατοποίησε σειρά πειραµατικών 
µεταµοσχεύσεων στο «Αρεταίειο» 
και στη συνέχεια την πρώτη επιτυχή 
στην Ελλάδα µεταµόσχευση σε ασθενή, 
το 1990, στον «Ευαγγελισµό»

Πειραµατική µελέτη του Χρ. Λόλα 
στο πειραµατικό χειρουργείο 
του «Αρεταίειου» για την “En block” 
µεταµόσχευση καρδιάς πνευµόνων
(1977)

   Στο πεδίο της Χειρουργικής της αορτής, το Καρδιοχειρουργικό 
Τµήµα του Νοσοκοµείου «Αρεταίειο» επέδειξε επίσης ένα σηµα-
ντικό Ακαδηµαϊκό έργο, όπως: «Διπλή παράκαµψις δια πλαστικού 
µοσχεύµατος επί υποτροπής στενώσεως του ισθµού της αορ-
τής», υπό τους Χ. Λόλα, Δ. Κελέκη, Μ. Μπονώρη, Α. Φωτοπούλου 
και Η.  Καραπιστόλη (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 

05 /04/1977 Τόµος 49, 3: 172-176, 1977), «Εκτοµή χρονίου διαχωριστι-
κού ανευρύσµατος της κατιούσης θωρακικής αορτής τη βοηθεία 
µερικής κολποµηριαίας παρακαµπτικής κυκλοφορίας», υπό τους 
Χ. Λόλα, Η. Καραπιστόλη, Γ. Πανούση, Β. Χατζηγιαννάκη, Ν. Γαζε-
τοπούλου, Α. Μαρσέλου (Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 

07/03/1978 Τόµος 50, 2: 68-73, 1978) και τέλος «Χειρουργική αντιµε-
τώπισις διαχωριστικού ανευρύσµατος της ανιούσης αορτής 
(Τύπος ΙΙ DeBakey). Αντικατάστασις µε σωληνωτόν µόσχευµα εκ 
Woven Dacron και βαλβίδα Starr-Edwards. Επανεµφύτευσις 
των στεφανιαίων (Μετά προβολής κινηµατογραφικής ταινίας 
διαρκείας 20')», υπό τους Χ. Λόλα, Η. Καραπιστόλη, Ι. Μπρεδάκη, 
Β. Χατζηγιαννάκη, Ν. Θεοδωρίδη και Κ. Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής 
Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 6/5/1980 Τόµος 52, 4: 221-226, 1980). Η τελευ-
ταία αφορούσε σε θήλυ ασθενή 32 ετών, µε διαχωριστικό ανεύρυσµα ανιούσης 
αορτής τύπου ΙΙ κατά DeBakey, που αντιµετωπίστηκε µε δηµιουργία σωληνωτού 
µοσχεύµατος -Woven Dacron 25mm, καθήλωση βαλβίδας Starr Edwards  µε 
συνεχή ραφή-, µε το οποίο αντικαταστάθηκε η ρίζα της αορτής και επί του 
οποίου επανεµφυτεύτηκαν τα στεφανιαία αγγεία.     

Εκτοµή ανευρύσµατος κατιούσης 
θωρακικής αορτής µε µερική 

κολποµηριαία παρακαµπτήριο 
κυκλοφορία (Χρ. Λόλας, 1978). 

Την µέθοδο πρωτοχρησιµοποίησε 
στην Ελλάδα ο Καθ. Δ. Λαζαρίδης 
στις αρχές της δεκαετίας του ’70

Ελληνική 
Καρδιολογική 
Επιθεώρηση, 

1976

Χρήστος Λόλας
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τέταρτη Περίοδος, της «ενδυνάµωσης» 1972-1985

   Σηµαντικότερη όµως όλων, ήταν η ανακοίνωση στην οποία 
καταγράφονταν τα «Άµεσα αποτελέσµατα επί 500 καρδιακών 
εγχειρήσεων (Περίοδος 1974-1981)», υπό τους Χ. Λόλα, 
Η. Καραπιστόλη, Χ. Παφίτη, Ι. Μπρεδάκη, Ν. Γαζετόπουλο, Α. 
Τριανταφύλλου, Μ. Ιακωβίδου και Κ. Τούντα (Πρακτικά Ελληνικής 

Χειρουργικής Εταιρείας, Συνεδρία 07/12/1982 Τόµος 54, 6: 428-432, 1982). 
Σε αυτή περιλαµβάνονταν το σύνολο των 500 εγχειρήσεων που διενεργήθηκαν 
στην πρώτη εφταετία του τµήµατος. Η προεγχειρητική µελέτη των ασθενών 
γίνονταν κατ' αποκλειστικότητα στο Αιµοδυναµικό Εργαστήριο του Νοσοκοµείου 
«Αρεταίειο», από τους Καρδιολόγους Ν. Γαζετόπουλο αρχικά και Ι. Μπρεδάκη 
στη συνέχεια. Το 84% των επεµβάσεων ήταν ανοιχτές, ενώ η εξωσωµατική 
κυκλοφορία που χρησιµοποιούνταν ήταν τύπου Sarns, οι οξυγονωτές 
φυσαλιδώσεως τύπου Travenol ή Bentley, η πλήρωση της συσκευής γίνονταν 
µε αιµοαραίωση και η προστασία του µυοκαρδίου αρχικά µε συνεχή ή 
διακεκοµµένη άρδευση των στεφανιαίων και αργότερα µε χρήση καρδιοπληγίας 
σε συνδυασµό µε τοπική ψύξη. Από τις 500 εγχειρήσεις, οι 141 αφορούσαν 
συγγενείς καρδιοπάθειες, ενώ οι 359 επίκτητες. Η θνητότητα των συγγενών 
καρδιοπαθειών άγγιζε το 10%, των βαλβιδοπαθειών το 13,6% και των 
στεφανιαίων παρακάµψεων το 6,5%. Ενδοαορτικός ασκός εφαρµόστηκε σε 13 
ασθενείς που παρουσίασαν καρδιακή ανεπάρκεια µετεγχειρητικά, εκ των οποίων 
επέζησαν οι εξι. 

   Κλείνοντας την αναφορά στο Νοσοκοµείο «Αρεταίειο», οφείλου-
µε να σηµειώσουµε την ανάληψη της Χειρουργικής έδρας από τον 
Καθηγητή Ι. Παπαδηµητρίου, το 1984, µετά την συνταξιοδότηση 
του Καθηγητή Κ. Τούντα. Ο Καθηγητής Ι. Παπαδηµητρίου υπήρξε 
πρωτοπόρος στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων ήπατος, παρου-
σιάζοντας επίσης µε µια µεγάλη σειρά δηµοσιεύσεων στο χώρο 
της Γενικής Χειρουργικής. Από το συνολικό του έργο, ιδιαίτερης 
σηµασίας αποτέλεσε µια πειραµατική µελέτη του, που άπτεται της 
Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας, µε τίτλο «Experimental 
Measurement of Microcirculation in Myocardial Infarction by 
Using Radioactive Microspheres» by John Papadimitriou
(International Surgery/Vol.61, No. 9/September 1976), η οποία κινήθηκε στην 
φιλοσοφία της θροµβόλυσης των στεφανιαίων αγγείων, που στα 
επόµενα χρόνια αποδείχθηκε σωτήρια µέθοδος για εµφραγµατίες 
ασθενείς. Συγκεκριµένα, σε 37 σκύλους µελετήθηκε µε «Radioactive 
Microspheres» η αιµάτωση της εµφραγµατικής περιοχής µετά από τεχνητό 
αποκλεισµό του στεφανιαίου αγγείου και εν συνεχεία χορήγηση ορού, ηπαρίνης 
ή στρεπτοκινάσης σε διάφορα χρονικά διαστήµατα από την έναρξη του 
εµφράγµατος. Η θροµβόλυση µε χρήση στρεπτοκινάσης σε όσο συντοµότερο 
χρόνο, ήταν εξόχως ευεργετική, τριπλασιάζοντας την ροή της εµφραγµατικής 
περιοχής. 

Ανάλυση του συνόλου των 
500 επεµβάσεων καρδιάς 

που πραγµατοποιήθηκαν 
από τον Χρ. Λόλα και 
τους συνεργάτες του

την περίοδο 1974 - 1981 
στο «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο

Πίνακας 1 - Συγγενείς Καρδιοπάθειες
Πίνακας 2 - Επίκτητες Καρδιοπάθειες

Παρουσίαση 23 
περιπτώσεων

µε εγχειρήσεις επί 
των βαλβίδων

(Χρ. Λόλας, 
περίοδος 1974-1976)

   Από το «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο και τον Χρ. Λόλα, παρουσιάστη-
κε η «Ηµετέρα πείρα επί 134 καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων» 
υπό τους Χ. Λόλα, Η. Καραπιστόλη, Μ. Ιακωβίδου, Ν. Γαζετόπουλο 
και Κ. Τούντα. Αφορά στο υλικό της τριετίας 1973-1976 στο οποίο 
περιλαµβάνονται 131 συνολικά ασθενείς, εκ των οποίων 56 µε συγγενείς και 
35 µε επίκτητες καρδιοπάθειες. Στους παρακείµενους πίνακες παρατίθεται η 
ανάλυση του υλικού, καθώς και η θνητότητα. 

Οι πρώτες 134 επεµβάσεις του Καρδιοχειρουργικού 
Τµήµατος του «Αρεταίειου» από τον Χρ. Λόλα
και τους συνεργάτες του. Στον Πίνακα 1 - Ανάλυση
των 56 επεµβάσεων επί συγγενών καρδιοπαθειών
(Περίοδος 1973-1976)

Χρ. Λόλας

   Σε ότι αφορά τις παρουσιάσεις στα Πανελλήνια Συνέδρια 
Χειρουργικής, το Καρδιοχειρουργικό Τµήµα του «Αρεταίειου» είχε 
να επιδείξει τα ακόλοθα. Στο IX Συνέδριο του 1976 δόθηκαν δύο 
διαλέξεις από τον Διευθυντή του τµήµατος Χρ. Λόλα, οι οποίες 
αφορούσαν βαλβιδοπάθειες. Η πρώτη εξ αυτών ήταν η 
«Αντικατάστασις της αορτικής βαλβίδος. Ενδείξεις – Αποτελέ-
σµατα» υπό τον Χ. Λόλα. Στην διάλεξη έγινε µια αναφορά όλων των εν 
χρήσει ιστικών και προσθετικών βαλβίδων, οι ενδείξεις χρήσης τους, η τεχνική 
τοποθέτησης καθώς και οι επιπλοκές. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι από 23 
Απριλίου 1974 έως 16 Ιουλίου 1974, υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση βαλβί-
δων και βαλβιδοπλαστικές 24 ασθενείς. Η συνολική θνητότητα ήταν 15,8 %. 
Η δεύτερη διάλεξη ήταν οι «Πολλαπλαί αντικαταστάσεις καρδια-
κών βαλβίδων και βαλβιδοπλαστικαί» υπό τους Χ. Λόλα, 
Η. Καραπιστόλη, Ν. Γαζετόπουλο, Π. Ιωαννίδη, Μ. Μπονώρη, 
Μ. Ιακωβίδου και Κ. Τούντα. Στο υλικό περιλαµβάνονταν 23 ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση βαλβίδων, ως υπο-οµάδα ενός συνολικού 
υλικού ύψους 40 ασθενών µε καρδιακή επέµβαση µεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 
1974. Επρόκειτο για 11 άρρενες και 12 θήλυς ασθενείς ηλικίας 18-58 ετών 
µε κλινικό στάδιο από ΙΙ-IV. Σε 8 περιπτώσεις η βαλβίδα ήταν η µιτροειδής, 
σε 4 περιπτώσεις αορτική, αµφότερες σε 7, µιτροειδής και τριγλώχινος σε 2 
περιπτώσεις και 3 βαλβίδες σε άλλες 2 περιπτώσεις. Η θνητότητα που 
παρατηρήθηκε σε διάστηµα 30 ηµερών ήταν 13%. 
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