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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πέµπτη Περίοδος, της «ωρίµανσης» 1985-1993

   Η ύπαρξη κοινού στοιχείου σύνδεσης ανάµεσα στα δυο νοση-
λευτήρια, έδωσε την ιδέα στον Γ. Τόλη να απευθυνθεί στην Διοί-
κηση του Θεραπευτηρίου «Υγεία», στην προοπτική δηµιουργίας 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στην Αθήνα και όχι «γέφυρας» ανά-
µεσα στην Αθήνα και τη Λoζάνη. Σε επικοινωνία του µε τον Ε. 
Μπελώνια, Πρόεδρο του Δ.Σ. του ιδρύµατος και τον Θ. Χαραµή, 
Διευθύνοντα Σύµβουλο, έσπειρε την ιδέα λειτουργίας ιδιωτικής 
µονάδας στο ίδρυµα. Στις 21/2/1985, η αίτηση ένταξης του 
Γ. Τόλη στο δυναµικό του Θεραπευτηρίου «Υγεία» έγινε αποδε-
κτή, ενώ άµεσα ξεκίνησε και η οργάνωση του Καρδιοχειρουργικού 
Τµήµατος. Στις 16/5/1985, ο Γ. Τόλης άνοιξε την αυλαία διενέρ-
γειας καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων στον ιδιωτικό τοµέα, πρα-
γµατοποιώντας σύγκλειση µεσοκολπικής επικοινωνίας σε ασθενή 
18 ετών. Συνεργάτες του στην πρώτη αυτή περίοδο συνεργασίας 
µε το Θεραπευτήριο «Υγεία» ήταν οι Γεώργιος Αστράς και Νικό-
λαος Σφύρας, ειδικευόµενοι Θωρακοχειρουργικής στο Νοσοκο-
µείο «Ευαγγελισµός», Αναισθησιολόγος η Αλίκη Πούλιου και 
Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας ο Αθανάσιος Σακοράφας. 
Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Θεραπευτηρίου «Υγεία» 
διευθύνονταν από τον Γεώργιο Πολιτάκη, µε συνεργάτες του 
Ανδρέα Πασίση και Γεώργιο Παναγιωτόπουλο. 

   Τον Δεκέµβριο του 1985, ένας ακόµη εκ των πρωταγωνιστών 
της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας στο δηµόσιο τοµέα τις 
προηγούµενες περιόδους, αποφάσισε την συνεργασία του µε τον 
ιδιωτικό τοµέα. Επρόκειτο για τον Γεώργιο Ανδριτσάκη, τέως 
Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«Ιπποκράτειο», ο οποίος µετά την ατυχή προσπάθεια οργάνωσης 
Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία 
Σοφία», εντάχθηκε επίσης στο δυναµικό του Θεραπευτηρίου 
«Υγεία». Ο Γ. Ανδριτσάκης υποστηρίχθηκε αρχικά από τους συνερ-
γάτες της οµάδας του Γ. Τόλη, από την Αναισθησιολόγο Μαρία 
Αποστολίδου και από την Τεχνικό εξωσωµατικής κυκλοφορίας, 
Μαριάννα Κατσαπλή. Η έναρξη Καρδιοχειρουργικής δραστηριό-
τητας στο Θεραπευτήριο «Υγεία» δηµιούργησε τις προϋποθέσεις 

οργάνωσης Καρδιολογικού Τµήµατος, υπό την 
Διεύθυνση του Καθηγητή Ευτύχιου Βορίδη, 
καθώς και Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου υπό τον 
Γ. Κάπρη, το οποίο ξεκίνησε τη διενέργεια 
καθετηριασµών τον Απρίλιο του 1986. 

   Η παρουσία των δύο σπουδαίων Καρδιοχειρουργών στο Θερα-
πευτήριο «Υγεία» προκάλεσε, ως αναµένονταν, κύµα ασθενών 
προς αυτό. Το 1985 πραγµατοποιήθηκαν 70 επεµβάσεις, 150 
το 1986, 225 το 1987, 250 το 1988, 260 το 1989 και 261 
επεµβάσεις το 1990, µε την οµάδα του Γ. Τόλη να λαµβάνει εξ 
αυτών την «µερίδα του λέοντος». Η ψήφιση του γνωστού «Νόµου 
Σούρλα», ο οποίος συγκροτήθηκε από τον τότε Υπουργό Υγείας 
Γ. Σούρλα, αναφορικά µε την σύναψη συµβάσεων ανάµεσα στα 
Ασφαλιστικά Ταµεία και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, είχε ως απο-
τέλεσµα την εκτόξευση του αριθµού των διενεργούµενων περι-
στατικών στα χρόνια που ακολούθησαν, σε 571 το 1991, 767 
το 1992 και 985 το 1993. Εκτός της αύξησης των περιστατικών, 
η καθιέρωση της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας στο Θερα-
πευτήριο «Υγεία» ενίσχυσε την εµπιστοσύνη και των Καρδιοχει-
ρουργών προς το ίδρυµα, µε αποτέλεσµα την ένταξη πια µόνιµων 
συνεργατών στις δύο οµάδες. Συγκεκριµένα, οι Γ. Αστράς, Ν. 
Σφύρας και Α. Πούλιου παραιτήθηκαν από το Νοσοκοµείο «Ευαγ-
γελισµό» και ανέλαβαν µόνιµες θέσεις, ενώ από τις αρχές του 
1986 αναζητήθηκε και Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας, 
που θα εργάζονταν σε µόνιµη βάση. Επρόκειτο για την Τζόϋς 
Κρητικού, µιας Αµερικανίδας που είχε εργαστεί κατά το παρελθόν 
στο Νοσοκοµείο «Λαϊκό» µε τον Ν. Έξαρχο και έπειτα επέστρεψε 
στην Αµερική. Η ίδια, εκπαίδευσε το 1987 και την Pauline 
Scindilia, Βρετανικής καταγωγής, που αποσπάστηκε από τη 
Μ.Ε.Θ. του Θεραπευτηρίου «Υγεία». 

«ΥΓΕΙΑ». Ο Γ. Τόλης µε νοσηλεύτριες 
του χειρουργείου σε εορταστική εκδήλωση

Γεώργιος 
Ανδριτσάκης

   Παράλληλα, η οµάδα του Γ. Ανδριτσάκη, το 1991, απόκτησε ως 
µόνιµο συνεργάτη τον Στρατή Παττακό, ο οποίος επέστρεψε από 
την εκπαίδευση του στην Αµερική. Ο ίδιος µάλιστα, τον Ιανουάριο 
του 1992, συγκρότησε ανεξάρτητη χειρουργική οµάδα. Στη θέση 
του στην οµάδα του Γ. Ανδριτσάκη εντάχθηκε ο Ιάκωβος Παντε-
λιάδης, που µετά την αποχώρηση του πρώτου από την ενεργό 
δράση το 2000, ανέλαβε και την Διεύθυνσή της. Επίσης, τον 
Ιανουάριο του 1991, εντάχθηκε στους συνεργάτες του Θεραπευ-
τηρίου «Υγεία» και ο Γεώργιος Μάκος, ο οποίος από το 1986, 
µε την επιστροφή του από την Αµερική, δραστηριοποιούνταν στο 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο». Ωστόσο, η έλλειψη επαρκών 
υποδοµών για την υποστήριξη τόσων οµάδων, οδήγησε τον Γ. 
Μάκο, µετά από 6µηνη παρουσία του στο ίδρυµα, στο «Απολλώ-
νιο» Θεραπευτήριο και σε συνεργασία µε τον Γεώργιο Οικονοµό-
πουλο, ο οποίος είχε επίσης επιστρέψει από την εκπαίδευση του 
στην Αµερική, στο ίδιο ίδρυµα. 

Ο Σ. Παττακός µε νοσηλεύτριες της κλινικής

   Τον Ιούνιο του 1992, το Δ.Σ. του Θεραπευτηρίου «Υγεία» 
αποφάσισε την ίδρυση τοµέων και κλινικών, µε αποτέλεσµα ο Γ. 
Τόλης να αναλάβει θέση Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής 
Καρδιάς, Θώρακος και Αγγείων, µε Αναπληρωτή Διευθυντή τον 
Γ. Ανδριτσάκη, ενώ ένα χρόνο αργότερα, δηµιουργήθηκε Καρδιο-
χειρουργικό Τµήµα µε επικεφαλής τον Σ. Παττακό. Τον Σεπτέµβριο 
του 1992 εγκαινιάστηκαν δύο νέες αίθουσες χειρουργείων 
καρδιάς, αναβαθµίζοντας τις παρεχόµενες υπηρεσίες, αλλά και 
διευκολύνοντας την δραστηριότητα των Καρδιοχειρουργικών 
οµάδων των Γ. Τόλη, Γ. Ανδριτσάκη και Σ. Παττακού. Το γεγονός 
αυτό στάθηκε αφορµή για την επιστροφή του Γ. Μάκου στο 
Θεραπευτήριο «Υγεία», µε ταυτόχρονη ένταξη στο δυναµικό και 
του Γ. Οικονοµόπουλου, από τις αρχές του 1993. Τον Σεπτέµβριο 
του ίδιου έτους, ο Γεώργιος Σταυρόπουλος συµφώνησε συνεργα-
σία µε την οµάδα του Γ. Τόλη, αντικαθιστώντας τον Γ. Αστρά, 
ο οποίος κατέλαβε θέση Επιµελητή Α' στο «Ωνάσειο Κ. Κ.». 

   Η θητεία του Γ. Τόλη στο Θεραπευτήριο «Υγεία», εκτός του πλή-
θους των περιστατικών που πραγµατοποιήθηκαν από µέρους του, 
σηµατοδοτήθηκε και από µια κορυφαία στιγµή όχι µόνο της καριέ-
ρας του, αλλά και της Ιστορίας της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής 
γενικότερα. Τον Απρίλιο του 1990, ο Γ. Τόλης πραγµατοποίησε 
την πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα, κάτω από 
περιπετειώδεις συνθήκες. Δότης η 40χρονη Κοραλία Αργείτη, 
η οποία νοσηλευόταν εγκεφαλικά νεκρή από αιµορραγία στην 
Μ.Ε.Θ. του Θεραπευτηρίου «Υγεία». Λήπτης ο 63χρονος Γεώργιος 
Καριοφύλλης, ο οποίος µεταφέρθηκε από το Νοσοκοµείο 
«Αλεξάνδρα» σε βαριά προθανάτια κατάσταση. Η αποσύνδεση του 
ασθενούς από την εξωσωµατική έγινε µε τη βοήθεια φυγόκεντρης 
αντλίας, που µετέφερε από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» ο 
πρώην συνεργάτης της οµάδας, Τεχνικός εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας Α. Σακοράφας. Παρά τις επίµονες προσπάθειες της 
οµάδας που συµµετείχε στην µεταµόσχευση, ο ασθενής κατέληξε 
48 ώρες αργότερα από ανεπάρκεια του µοσχεύµατος. Έκτοτε και 
µέχρι τον Φεβρουάριο του 1992, όταν πλέον εγκατέλειψε το 
πρόγραµµα, ο Γ. Τόλης και η οµάδα του πραγµατοποίησαν 
συνολικά εννέα µεταµοσχεύσεις, πρωτοπορώντας στον τοµέα 
αυτό και µάλιστα στους κόλπους ενός ιδιωτικού νοσηλευτηρίου. 
Σηµαντικού επιστηµονικού ενδιαφέροντος επίσης είναι και η 
καθιέρωση της θερµής καρδιοπληγίας για την προστασία του 
µυοκαρδίου, από τον ίδιο και την οµάδα του, από το 1992 και 
µετέπειτα. 

Η πρώτη µεταµόσχευση
καρδιάς στην Ελλάδα.
Εικόνα από την εγχείρηση. 
Ο Γ. Τόλης µε τους συνεργάτες του,
Γ. Αστρά, Ν. Σφύρα και τον 
εργαλειοδότη Α. Φουνταλιώτη

Από την συνέµτευξη τύπου µετά τις 3 επιτυχείς 
µεταµοσχεύσεις καρδιάς του Σεπτεµβρίου 1990. 
Πάνω φωτογραφία: Ν. Σφύρας, Γ. Αστράς 
(συνεργάτες), Γ. Τόλης, Β. Αγγελόπουλος 
(Πρόεδρος Δ.Σ. «ΥΓΕΙΑ»), Ι. Νανάς (καρδιολόγος 
Νοσοκ. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»). Κάτω φωτογραφία: 
Π. Σκινδίλια (perfusionist), Φράγκου (Προϊσταµένη 
χειρουργείων), Γ. Πολιτάκης (Διευθυντής Μ.Ε.Θ.), 
Ι. Κρητικού (επικεφαλής Perfusionist) Το λογότυπο του Νοσοκοµείου «Υγεία»

Lefkoma - Final.indd   301 13/7/2015   6:47:29 μμ



1985-1993290 291
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πέµπτη Περίοδος, της «ωρίµανσης» 1985-1993

   Οι πρωτοποριακές αυτές δράσεις, καθώς και το σύνολο του 
κλινικού έργου που κρίνονταν εντυπωσιακό, αποτέλεσαν το υλικό 
σειράς ανακοινώσεων και δηµοσιεύσεων. Συγκεκριµένα, το 1990, 
ο Γ. Τόλης και η οµάδα του ανακοίνωσαν τις «Εγχειρήσεις επα-
ναιµάτωσης του µυοκαρδίου σε ασθενείς ηλικίας 70 έως 78 
ετών», υπό τους Ν. Σφύρα, Α. Πούλιου, Γ. Αστρά, Μ. Αποστολίδου 
και Γ. Τόλη (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1990), που αφορούσε σε 
ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε εγχείρηση ByPass στα πρώτα 
τέσσερα έτη λειτουργίας της κλινικής -οι 42 ήταν ηλικίας 70-78 
ετών, εκ των οποίων οι τέσσερις κατέληξαν. Παρόµοια εργασία 
ήταν η «Αορτοστεφανιαία παράκαµψη σε γυναίκες ασθενείς», 
υπό τους Ν. Σφύρα, Γ. Αστρά, Γ. Γεωργίου και Γ. Τόλη (Πανελλήνιο 

Χειρουργικό Συνέδριο, 1992), στην οποία παρουσιάστηκε η εµπειρία από 
80 γυναίκες ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αορτοστεφανιαία 
παράκαµψη στο χρονικό διάστηµα Μαΐου 1985 – Απριλίου 1992 
–η έσω µαστική αρτηρία χρησιµοποιήθηκε σε δέκα περιπτώσεις-, 
εκ των οποίων πέντε ασθενείς κατέληξαν κατά την άµεση µετεγ-
χειρητική περίοδο. Επίσης, το 1992, παρουσιάστηκε η µελέτη 
«Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις υπό φυσιολογική (37°C) 
θερµοκρασία», υπό τους Γ. Τόλη, Γ. Αστρά, Ν. Σφύρα και 
Γ. Γεωργίου (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1992). 

   Στο επιστηµονικό περιοδικό «Καρδιολογική Επιθεώρηση» δηµο-
σιεύτηκε η  «Υποθερµία στην καρδιοχειρουργική. Η συµβολή της 
αρχίζει να µειώνεται», υπό τον Γ. Τόλη (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώ-

ρηση, 34: 123-128, 1993), όπου αναλύονται 268 περιπτώσεις εγχειρή-
σεων καρδιάς µε χρήση θερµής ανάστροφης καρδιοπληγίας µε 
συνολική θνητότητα 3,34%. Στο περιοδικό «Ελληνική Χειρουργική» 
δηµοσιεύτηκαν οι τέσσερις πρώτες µεταµοσχεύσεις καρδιάς, ως 
«Η εµπειρία µας από τέσσερις µεταµοσχεύσεις καρδιάς», υπό 
τους Γ. Τόλη, Ι. Νανά, Γ. Αστρά, Ν. Σφύρα, Γ. Γεωργίου, Μ. Απο-
στολίδου, Γ. Πολιτάκη, Εµ. Αγαπητό, Μ. Χριστοφοράκη, Α. Πογια-
τζή, Σ. Νανά και Σ. Μουλόπουλο (Ελληνική Χειρουργική 1991, 63: 636-642). 
Σε αυτή, περιγράφονται οι πρώτες τέσσερις µεταµοσχεύσεις καρ-
διάς από τον Γ. Τόλη στο Θεραπευτήριο «Υγεία», από τις εννέα 
συνολικά που πραγµατοποίησε. Μόνο στην πρώτη εξ αυτών η 
έκβαση συνδυάστηκε µε θνητότητα. Οι άλλες τρεις ήταν επιτυχείς 
και αφορούσαν σε άντρα 35 ετών µε διατατική µυοκαρδιοπάθεια 
που µεταµοσχεύθηκε στις 05/09/90, σε γυναίκα 47 ετών µε 
ισχαιµική µυοκαρδιοπάθεια, που µεταµοσχεύθηκε µια ηµέρα αργό-
τερα και τέλος, σε άντρα 50 ετών µε την ίδια παθολογία, που 
έλαβε µόσχευµα στις 19/09/90. 

«Ιατρικό Αθηνών»

   Στους κόλπους του αντίπαλου δέους, στον Όµιλο «Ιατρικό Κέ-
ντρο Αθηνών» η αποτυχηµένη έκβαση των διαβουλεύσεων µε 
τον Γ. Τόλη, δεν φαίνεται να µείωσε την αποφασιστικότητα του 
Γ. Αποστολόπουλου να προχωρήσει στην δηµιουργία Καρδιοχει-
ρουργικής Κλινικής. Όπως προαναφέρθηκε άλλωστε, το Αιµοδυ-
ναµικό Εργαστήριο που είχε ήδη οργανωθεί από τον Καρδιολόγο 
Περικλή Τσάκωνα, προοιώνιζε µια επιτυχή προοπτική. Όπερ και 
εγένετο, το Δεκέµβριο του 1985, όταν ο Άλκης Μιχάλης, Διευ-
θυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγ-
γελισµός» από το 1984 µέχρι τη λειτουργία του Ε.Σ.Υ. στα µέσα 
του 1985, υπέγραψε συµβόλαιο συνεργασίας µε τον Όµιλο. 
Και για τον Α. Μιχάλη, η εφαρµογή του Νόµου περί Ε.Σ.Υ., τον 
οδήγησε µοιραία στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς λόγω µη συµπλήρω-
σης -για λίγους µήνες-  δεκαετούς προϋπηρεσίας, που αποτελού-
σε προϋπόθεση από το νόµο, δεν κατάφερε να αναλάβει Διευθυ-
ντική θέση σε µια από τις Καρδιοχειρουργικές Κλινικές του Νοσο-
κοµείου «Ευαγγελισµός». Κι ενώ το Ε.Σ.Υ. του έδειχνε την «πόρτα» 
της εξόδου, ο ιδιωτικός τοµέας θα καλωσόριζε έναν άνθρωπο που 
έµελλε να αλλάξει ριζικά την Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα 
στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Η οµάδα του, αποτελούµενη αρχικά 
από τέως συνεργάτες του στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» και 
στη συνέχεια από νεότερους συναδέλφους, αποτελούνταν, κατά 
την πρώτη περίοδο, από τους Κωνσταντίνο Ίµβρο και Μάζεν 
Χούρι, ενώ εντάχθηκε και ο Γ. Μάκος, ο οποίος δραστηριοποιή-
θηκε ως συνεργάτης Καρδιοχειρουργός του Οµίλου «Ιατρικό Κέ-
ντρο Αθηνών», µε ταυτόχρονη συνεργασία και µε τον Α. Μιχάλη. 

Το «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» στην περιοχή του 
Αµαρουσίου απετέλεσε το πρώτο από µία σειρά
ιδιωτικών νοσηλευτηρίων του Οµίλου «Ιατρικό Αθηνών»

   Την εν λόγω καρδιοχειρουργική οµάδα πλαισίωσαν κατόπιν και 
µέχρι την αποχώρηση της από το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών» το 1993, ο Πρόδροµος Αζαριάδης, καθώς επίσης και 
νεότεροι συνάδελφοι όπως οι Παναγιώτης Καλόγρης, Στέλιος 
Δηµητρίου, Νίκος Μιχαλόπουλος και Ιάκωβος Παντελιάδης, 
µε τον τελευταίο να εργάζεται για µικρό µόνο χρονικό διάστηµα 
και να αποχωρεί στη συνέχεια για το Θεραπευτήριο «Υγεία». 
Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι, ο επί χρόνια συνεργάτης 
του Α. Μιχάλη Καρδιοχειρουργός Μάζεν Χούρι, αποχώρησε για 
διάστηµα δύο ετών, από το 1988 έως το 1990, για να διευθύνει 
Κέντρο Θώρακος και Καρδιάς στη δεύτερη πατρίδα του την 
Ιορδανία, επανερχόµενος στη συνέχεια. Αναισθησιολογικά, στο 
αρχικό διάστηµα της δραστηριοποίησης της οµάδος στο Νοσηλευ-
τήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», ο Α. Μιχάλης υποστηρίχθηκε από 
την Αναισθησιολόγο του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» Αλίκη 
Πούλιου, ενώ στη συνέχεια, την Αναισθησιολογική υποστήριξη 
της κλινικής ανέλαβαν, από τα τέλη του 1986 και µετέπειτα, η 
Χριστίνα Άτζακα, µε εκπαίδευση στον Καναδά και ο Αθανάσιος 
Νικολαϊδης, µε εκπαίδευση στο Ηνωµένο Βασίλειο. Τεχνικός 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας από την έναρξη της Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» 
ήταν ο Αθανάσιος Σακοράφας, εργαζόµενος του Νοσοκοµείου 
«Ευαγγελισµός», ο οποίος στη συνέχεια αποτέλεσε µόνιµο 
συνεργάτη του Α. Μιχάλη, ακολουθώντας τον και στο «Ωνάσειο 
Κ. Κ.», από το 1993 και µετέπειτα. 

Ο Άλκης Μιχάλης, Ιιδρυτής της ΚΡΧ Κλινικής του «Ιατρικού Κέντρου Αθηνών» 
µε τον Σ. Πράπα σε φωτογραφικό στιγµιότυπο του 2011

Γ. Αποστολόπουλος.
Ιδρυτής του Οµίλου 
«Ιατρικό Αθηνών»

Απονοµή 
τιµητικής πλακέτας
στον Γ. Τόλη
για την πολύχρονη 
προσφορά του 
(Ζάππειο, 2011)

Ðßíáêáò 1. Êáñäéï÷åéñïõñãéêÝò åðåìâÜóåéò õðü öõóéïëïãéêÞ (37  C) èåñìïêñáóßá. ÌÜñôéïò - ÄåêÝìâñéïò 1992 óôï Äéáãíùóôéêü
êáé Èåñáðåõôéêü ÊÝíôñï Áèçíþí «ÕÃÅÉÁ» Á.Å.
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ÄÉÏÑÈÙÓÇ:
1
1
1
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1

ÓÕÍÏËÏ: 268 9 (3,4%)

ÔÝóóåñéò (4) áðü ôïõò èáíÜôïõò äåí ïöåßëïíôáí óå êáñäéáêÜ áßôéá. ÔÝóóåñéò (4) áóèåíåßò (1,5%) áéìïññÜãçóáí ìåôåã÷åéñçôéêþò. Ç åíäïáïñôéêÞ áíôëßá
÷ñåéÜóèçêå óå 7 áóèåíåßò (2,6%) êáé áðü áõôïýò ïé 4 áðåâßùóáí. ÐÜñåóç öñåíéêïý íåýñïõ äåí ðáñáôçñÞèçêå. ÇëåêôñéêÞ áðéíßäùóç óôï ôÝëïò ôçò
åðåìâÜóåùò ÷ñåéÜóèçêå ìüíï óôï 1,5% ôùí ðåñéðôþóåùí. Ç áíéïýóá áïñôÞ ðáñÝìåéíå êëåéóôÞ áðï 20 min ìÝ÷ñé 165 min. Ïñèüäñïìç ÷ïñÞãçóç ôçò
áéìáôéêÞò (èåñìÞò) êáñäéïðëçãßáò Ýãéíå óå 80 áóèåíåßò êáé ðáëßíäñïìç óå 188 áóèåíåßò.

Õðïèåñìßá óôçí êáñäéï÷åéñïõñãéêÞ

Ç óõìâïëÞ ôçò áñ÷ßæåé íá ìåéþíåôáé

Ãåþñãéïò Á. Ôüëçò

Äéáãíùóôéêü êáé Èåñáðåõôéêü ÊÝíôñï «Õãåßá», ÁèÞíá

Ο Γεώργιος Τόλης, 
ιδρυτής της ΚΡΧ Κλινικής

του «Υγεία» 
µε τον Σωτήρη Πράπα 

(2011)

Ç åìðåéñßá ìáò áðü ôÝóóåñéò ìåôáìïó÷åýóåéò êáñäéÜòÃ. Ôüëçò, É. ÍáíÜò, Ã. ÁóôñÜò, Í. Óöýñáò, Ã. Ãåùñãßïõ,

Ì. Áðïóôïëßäïõ, Ã. ÐïëéôÜêçò, Åì. Áãáðçôüò, Ì. ×ñéóôïöïñÜêç,

Á. ÐïãéáôæÞò, Ó. ÍáíÜò êáé Ó. Ìïõëüðïõëïò

Γ. Τόλης, 
Σ. Πράπας, 

Ν. Κουτσούκος, 
Γ. Τόλης junior., 

Γ. Μάκος
(2014)
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πέµπτη Περίοδος, της «ωρίµανσης» 1985-1993

   Οι πρωτοποριακές αυτές δράσεις, καθώς και το σύνολο του 
κλινικού έργου που κρίνονταν εντυπωσιακό, αποτέλεσαν το υλικό 
σειράς ανακοινώσεων και δηµοσιεύσεων. Συγκεκριµένα, το 1990, 
ο Γ. Τόλης και η οµάδα του ανακοίνωσαν τις «Εγχειρήσεις επα-
ναιµάτωσης του µυοκαρδίου σε ασθενείς ηλικίας 70 έως 78 
ετών», υπό τους Ν. Σφύρα, Α. Πούλιου, Γ. Αστρά, Μ. Αποστολίδου 
και Γ. Τόλη (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1990), που αφορούσε σε 
ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε εγχείρηση ByPass στα πρώτα 
τέσσερα έτη λειτουργίας της κλινικής -οι 42 ήταν ηλικίας 70-78 
ετών, εκ των οποίων οι τέσσερις κατέληξαν. Παρόµοια εργασία 
ήταν η «Αορτοστεφανιαία παράκαµψη σε γυναίκες ασθενείς», 
υπό τους Ν. Σφύρα, Γ. Αστρά, Γ. Γεωργίου και Γ. Τόλη (Πανελλήνιο 

Χειρουργικό Συνέδριο, 1992), στην οποία παρουσιάστηκε η εµπειρία από 
80 γυναίκες ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αορτοστεφανιαία 
παράκαµψη στο χρονικό διάστηµα Μαΐου 1985 – Απριλίου 1992 
–η έσω µαστική αρτηρία χρησιµοποιήθηκε σε δέκα περιπτώσεις-, 
εκ των οποίων πέντε ασθενείς κατέληξαν κατά την άµεση µετεγ-
χειρητική περίοδο. Επίσης, το 1992, παρουσιάστηκε η µελέτη 
«Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις υπό φυσιολογική (37°C) 
θερµοκρασία», υπό τους Γ. Τόλη, Γ. Αστρά, Ν. Σφύρα και 
Γ. Γεωργίου (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1992). 

   Στο επιστηµονικό περιοδικό «Καρδιολογική Επιθεώρηση» δηµο-
σιεύτηκε η  «Υποθερµία στην καρδιοχειρουργική. Η συµβολή της 
αρχίζει να µειώνεται», υπό τον Γ. Τόλη (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώ-

ρηση, 34: 123-128, 1993), όπου αναλύονται 268 περιπτώσεις εγχειρή-
σεων καρδιάς µε χρήση θερµής ανάστροφης καρδιοπληγίας µε 
συνολική θνητότητα 3,34%. Στο περιοδικό «Ελληνική Χειρουργική» 
δηµοσιεύτηκαν οι τέσσερις πρώτες µεταµοσχεύσεις καρδιάς, ως 
«Η εµπειρία µας από τέσσερις µεταµοσχεύσεις καρδιάς», υπό 
τους Γ. Τόλη, Ι. Νανά, Γ. Αστρά, Ν. Σφύρα, Γ. Γεωργίου, Μ. Απο-
στολίδου, Γ. Πολιτάκη, Εµ. Αγαπητό, Μ. Χριστοφοράκη, Α. Πογια-
τζή, Σ. Νανά και Σ. Μουλόπουλο (Ελληνική Χειρουργική 1991, 63: 636-642). 
Σε αυτή, περιγράφονται οι πρώτες τέσσερις µεταµοσχεύσεις καρ-
διάς από τον Γ. Τόλη στο Θεραπευτήριο «Υγεία», από τις εννέα 
συνολικά που πραγµατοποίησε. Μόνο στην πρώτη εξ αυτών η 
έκβαση συνδυάστηκε µε θνητότητα. Οι άλλες τρεις ήταν επιτυχείς 
και αφορούσαν σε άντρα 35 ετών µε διατατική µυοκαρδιοπάθεια 
που µεταµοσχεύθηκε στις 05/09/90, σε γυναίκα 47 ετών µε 
ισχαιµική µυοκαρδιοπάθεια, που µεταµοσχεύθηκε µια ηµέρα αργό-
τερα και τέλος, σε άντρα 50 ετών µε την ίδια παθολογία, που 
έλαβε µόσχευµα στις 19/09/90. 

«Ιατρικό Αθηνών»

   Στους κόλπους του αντίπαλου δέους, στον Όµιλο «Ιατρικό Κέ-
ντρο Αθηνών» η αποτυχηµένη έκβαση των διαβουλεύσεων µε 
τον Γ. Τόλη, δεν φαίνεται να µείωσε την αποφασιστικότητα του 
Γ. Αποστολόπουλου να προχωρήσει στην δηµιουργία Καρδιοχει-
ρουργικής Κλινικής. Όπως προαναφέρθηκε άλλωστε, το Αιµοδυ-
ναµικό Εργαστήριο που είχε ήδη οργανωθεί από τον Καρδιολόγο 
Περικλή Τσάκωνα, προοιώνιζε µια επιτυχή προοπτική. Όπερ και 
εγένετο, το Δεκέµβριο του 1985, όταν ο Άλκης Μιχάλης, Διευ-
θυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγ-
γελισµός» από το 1984 µέχρι τη λειτουργία του Ε.Σ.Υ. στα µέσα 
του 1985, υπέγραψε συµβόλαιο συνεργασίας µε τον Όµιλο. 
Και για τον Α. Μιχάλη, η εφαρµογή του Νόµου περί Ε.Σ.Υ., τον 
οδήγησε µοιραία στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς λόγω µη συµπλήρω-
σης -για λίγους µήνες-  δεκαετούς προϋπηρεσίας, που αποτελού-
σε προϋπόθεση από το νόµο, δεν κατάφερε να αναλάβει Διευθυ-
ντική θέση σε µια από τις Καρδιοχειρουργικές Κλινικές του Νοσο-
κοµείου «Ευαγγελισµός». Κι ενώ το Ε.Σ.Υ. του έδειχνε την «πόρτα» 
της εξόδου, ο ιδιωτικός τοµέας θα καλωσόριζε έναν άνθρωπο που 
έµελλε να αλλάξει ριζικά την Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα 
στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Η οµάδα του, αποτελούµενη αρχικά 
από τέως συνεργάτες του στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» και 
στη συνέχεια από νεότερους συναδέλφους, αποτελούνταν, κατά 
την πρώτη περίοδο, από τους Κωνσταντίνο Ίµβρο και Μάζεν 
Χούρι, ενώ εντάχθηκε και ο Γ. Μάκος, ο οποίος δραστηριοποιή-
θηκε ως συνεργάτης Καρδιοχειρουργός του Οµίλου «Ιατρικό Κέ-
ντρο Αθηνών», µε ταυτόχρονη συνεργασία και µε τον Α. Μιχάλη. 

Το «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» στην περιοχή του 
Αµαρουσίου απετέλεσε το πρώτο από µία σειρά
ιδιωτικών νοσηλευτηρίων του Οµίλου «Ιατρικό Αθηνών»

   Την εν λόγω καρδιοχειρουργική οµάδα πλαισίωσαν κατόπιν και 
µέχρι την αποχώρηση της από το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών» το 1993, ο Πρόδροµος Αζαριάδης, καθώς επίσης και 
νεότεροι συνάδελφοι όπως οι Παναγιώτης Καλόγρης, Στέλιος 
Δηµητρίου, Νίκος Μιχαλόπουλος και Ιάκωβος Παντελιάδης, 
µε τον τελευταίο να εργάζεται για µικρό µόνο χρονικό διάστηµα 
και να αποχωρεί στη συνέχεια για το Θεραπευτήριο «Υγεία». 
Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι, ο επί χρόνια συνεργάτης 
του Α. Μιχάλη Καρδιοχειρουργός Μάζεν Χούρι, αποχώρησε για 
διάστηµα δύο ετών, από το 1988 έως το 1990, για να διευθύνει 
Κέντρο Θώρακος και Καρδιάς στη δεύτερη πατρίδα του την 
Ιορδανία, επανερχόµενος στη συνέχεια. Αναισθησιολογικά, στο 
αρχικό διάστηµα της δραστηριοποίησης της οµάδος στο Νοσηλευ-
τήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», ο Α. Μιχάλης υποστηρίχθηκε από 
την Αναισθησιολόγο του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» Αλίκη 
Πούλιου, ενώ στη συνέχεια, την Αναισθησιολογική υποστήριξη 
της κλινικής ανέλαβαν, από τα τέλη του 1986 και µετέπειτα, η 
Χριστίνα Άτζακα, µε εκπαίδευση στον Καναδά και ο Αθανάσιος 
Νικολαϊδης, µε εκπαίδευση στο Ηνωµένο Βασίλειο. Τεχνικός 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας από την έναρξη της Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» 
ήταν ο Αθανάσιος Σακοράφας, εργαζόµενος του Νοσοκοµείου 
«Ευαγγελισµός», ο οποίος στη συνέχεια αποτέλεσε µόνιµο 
συνεργάτη του Α. Μιχάλη, ακολουθώντας τον και στο «Ωνάσειο 
Κ. Κ.», από το 1993 και µετέπειτα. 

Ο Άλκης Μιχάλης, Ιιδρυτής της ΚΡΧ Κλινικής του «Ιατρικού Κέντρου Αθηνών» 
µε τον Σ. Πράπα σε φωτογραφικό στιγµιότυπο του 2011

Γ. Αποστολόπουλος.
Ιδρυτής του Οµίλου 
«Ιατρικό Αθηνών»

Απονοµή 
τιµητικής πλακέτας
στον Γ. Τόλη
για την πολύχρονη 
προσφορά του 
(Ζάππειο, 2011)
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Õðïèåñìßá óôçí êáñäéï÷åéñïõñãéêÞ

Ç óõìâïëÞ ôçò áñ÷ßæåé íá ìåéþíåôáé

Ãåþñãéïò Á. Ôüëçò

Äéáãíùóôéêü êáé Èåñáðåõôéêü ÊÝíôñï «Õãåßá», ÁèÞíá

Ο Γεώργιος Τόλης, 
ιδρυτής της ΚΡΧ Κλινικής

του «Υγεία» 
µε τον Σωτήρη Πράπα 

(2011)

Ç åìðåéñßá ìáò áðü ôÝóóåñéò ìåôáìïó÷åýóåéò êáñäéÜòÃ. Ôüëçò, É. ÍáíÜò, Ã. ÁóôñÜò, Í. Óöýñáò, Ã. Ãåùñãßïõ,

Ì. Áðïóôïëßäïõ, Ã. ÐïëéôÜêçò, Åì. Áãáðçôüò, Ì. ×ñéóôïöïñÜêç,

Á. ÐïãéáôæÞò, Ó. ÍáíÜò êáé Ó. Ìïõëüðïõëïò

Γ. Τόλης, 
Σ. Πράπας, 

Ν. Κουτσούκος, 
Γ. Τόλης junior., 

Γ. Μάκος
(2014)
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Πέµπτη Περίοδος, της «ωρίµανσης» 1985-1993

Πρ. Αζαριάδης, Στ. Δηµητρίου, 
Μ. Χούρι και Παν. Καλόγρης, 

συνεργάτες της οµάδας του Άλκη ΜΙχάλη, 
από τα χρόνια του «Ιατρικού Αθηνών»

«Σχηµατική παράσταση της αορτοστεφανιαίας 
παρακάµψεως στην αριστερή περισπωµένη 

αρτηρία στην κολποκοιλιακή αύλακα µετα την 
ολοκλήρωσή της. ΠΜ: παρακαµπτήριο µόσχευµα. 

ΠΑ: Περισπωµένη αρτηρία. ΣΚ: Στεφανιαίος κόλπος»

   Τον Δεκέµβριο του 1986, ο Α. Μιχάλης και η οµάδα του, πραγ-
µατοποίησαν τα πρώτα δεκαέξι περιστατικά στο Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» του Αµαρουσίου, επιδεικνύοντας στη 
συνέχεια, µια εξαιρετικά πλούσια δραστηριότητα καθ' όλη την 
περίοδο παρουσίας τους στο εν λόγω ίδρυµα από το 1985 έως το 
1993, αντιµετωπίζοντας κατά την πρώτη εξαετία περί τα 100 
περιστατικά «ανοιχτής» καρδιάς ετησίως, ενώ στη συνέχεια µε την 
ψήφιση του Νόµου Σούρλα, ξεπερνούσαν τα 500. Ενδεικτικά, το 
1991 πραγµατοποιήθηκαν 550 επεµβάσεις και το 1992 αυξή-
θηκαν σε 570 επεµβάσεις. Ωστόσο, αξιοσηµείωτα δεν ήταν µόνο 
τα ποσοτικά αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της 
κλινικής, καθώς ο Α. Μιχάλης είχε ήδη καθιερώσει από τη θητεία 
του στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» τη χρήση δύο µαστικών 
αρτηριών στην επαναιµάτωση του µυοκαρδίου, αποτελώντας τον 
πρωτοπόρο, στην Ελλάδα, της χρήσης αρτηριακών µοσχευ-
µάτων. Παράλληλα, άξια αναφοράς είναι και η αντιµετώπιση µιας 
σειράς παιδοκαρδιοχειρουργικών περιστατικών, νεογνικής έως και 
παιδικής ηλικίας, που αφορούσαν σε σύµπλοκες καρδιοπάθειες και 
διενεργούνταν δωρεάν στα πλαίσια συµφωνίας µε το «Σύλλογο 
Καρδιοπαθών Παιδιών Ελλάδος», προκειµένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες περίθαλψης αυτής της οµάδας ασθενών. Σε ακαδηµαϊκό 
επίπεδο, ο Α. Μιχάλης υπήρξε Εισηγητής σε Στρογγυλές Τράπεζες 
Ελληνικών Συνεδρίων, ενώ στα τέλη Μαΐου του 1992, οργάνωσε 
Διεθνές Σεµινάριο, στο Ζάππειο, µε θέµα «Η χρήση αρτηριακών 
µοσχευµάτων στην επαναιµάτωση του µυοκαρδίου». 

   Το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» τίµησε µε την συ-
νεργασία του ένας ακόµη σπουδαίος Καρδιοχειρουργός της επο-
χής, ο αείµνηστος Δηµήτριος Μπουλαφέντης, ο οποίος πραγµα-
τοποίησε, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 1986, τέσ-
σερις επισκέψεις προκειµένου να αντιµετωπίσει καρδιοπαθείς 
ασθενείς. Συνεργάτες του σε αυτή την προσπάθεια, ήταν κυρίως 
µέλη της οµάδας του Α. Μιχάλη, καθώς επίσης και Αµερικανοί 
Ιατροί και Τεχνικοί εξωσωµατικής κυκλοφορίας, που συνέδραµαν 
από την πλευρά τους. Ο Δ. Μπουλαφέντης διενεργούσε περί τα 
15-20 περιστατικά σε κάθε του επίσκεψη, συµβάλλοντας όχι 
τόσο στην ποσοτική αναβάθµιση του ιδρύµατος, όσο στην αίγλη 
του, καθώς θεωρούνταν ένας εκ των σηµαντικότερων Καρδιοχει-
ρουργών της εποχής του στην Αµερική. Ωστόσο, οι τριβές που 
αναπτύχθηκαν ανάµεσα στους κόλπους των δυο οµάδων, οδήγησε 
τον Δ. Μπουλαφέντη να µετακινηθεί στο «Απολλώνειο Θεραπευ-
τήριο», όπου από το 1987 και µετέπειτα, πραγµατοποιούσε περιο-
δικές επισκέψεις. 

   Το 1993, η εκλογή του Α. Μιχάλη στη θέση Διευθυντή της Β' 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του «Ωνασείου Κ. Κ.», σήµανε και την 
αποχώρηση της οµάδας του από το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών» στο σύνολό της. Η µετακίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσµα 
την αναδιάρθρωση της καρδιοχειρουργικής «πυραµίδας» του 
ιδρύµατος και την δηµιουργία δύο Καρδιοχειρουργικών Κλινικών 
στις οποίες τέθηκαν επικεφαλής ο Στέργιος Θεοδωρόπουλος 
και ο Γεώργιος Μάκος, παλαιός συνεργάτης του Οµίλου, ο οποίος 
επέστρεψε, αναλαµβάνοντας διευθυντική θέση. 

   Τρίτος πόλος Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας στον ιδιωτικό 
τοµέα δηµιουργήθηκε το 1987, στο «Απολλώνειο», µια Γενική 
Κλινική δυναµικότητας 100 κλινών. Σε συνεργασία µε τον αείµνη-
στο Δηµήτριο Κλειτσάκη, επί ετών συνεργάτη του σπουδαίου 
Άγγλου Καρδιοχειρουργού J. Wright, οργανώθηκε Καρδιοχειρουρ-
γική Μονάδα, µε µικρή κίνηση κατά τα αρχικά στάδια λειτουργίας 
της. Ο Δ. Κλειτσάκης, διενεργούσε ένα έως δυο περιστατικά εβδο-
µαδιαίως, µε συνεργάτη τον Δήµο Ταφραλή και Τεχνικό εξωσω-
µατικής την Caren Shefferd. Η C. Shefferd, Γερµανικής καταγω-
γής, ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1977, ακολουθώντας 
τον Π. Αλιβιζάτο κατά την ένταξή του στην Α' Προπαιδευτική Κλι-
νική του Καθηγητή Ν. Οικονόµου, στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο». 
Την περίοδο 1981-1985, συνεργάστηκε επίσης µε τον Καθηγητή 
Φώτη Παναγόπουλο στο Νοσοκοµείο «Σωτηρία», ενώ µε την 
κατάργηση της συγκεκριµένης κλινικής, αναζήτησε στέγη στο 
«Απολλώνειο» Θεραπευτήριο, όπου παρέµεινε από το 1987 έως 
το 1995, υποστηρίζοντας όλες τις εµπλεκόµενες οµάδες. Το 
1995, αποχώρησε για να συνεργαστεί µε τον Γ. Τόλη στο Νοση-
λευτήριο «Ιατρικό Κέντρο ΑΘηνών» στο Μαρούσι. 

Το «Απολλώνειο»
Θεραπευτήριο στο 
Ν. Ψυχικό

J. Wright, 
ο «δάσκαλος» του

Δ. Κλειτσάκη, 
ιδρυτή της ΚΡΧ 

του «Απολλώνειου», 
στα χρόνια του 

Λονδίνου

Åðåßãïõóá áíôéêáôÜóôáóç ôïõ áïñôéêïý ôüîïõ óå
ðåñéðôþóåéò ïîÝïò ôýðïõ Á áïñôéêïý äéá÷ùñéóìïý

Ä. ÌðïõëáöÝíôçò, Ç. Ìðáóôïýíçò, É. Ðáíáãéùôüðïõëïò,
Å. ÐéêïõëÞò, Å. ÐáðáëÜìðñïò

Δηµοσιεύσεις του Δ. Μπουλαφέντη 
στην «Καρδιολογική Επιθεώρηση»

   Στο χώρο του Θεραπευτηρίου «Απολλώνειο», δραστηριοποιήθη-
καν στη συνέχεια και άλλοι Καρδιοχειρουργοί, ανεβάζοντας τους 
δείκτες παραγωγικότητας σε υψηλότερα επίπεδα. Όπως προανα-
φέρθηκε, ο Δ. Μπουλαφέντης, µετά την µετακίνησή του, συνέχισε 
τις περιοδικές παρουσίες του, µε συνεργάτες τους Αγγειοχειρουρ-
γούς του Νοσοκοµείου «Λαϊκό», Η. Μπαστούνη και Ε. Παπαλάµπρο, 
οι οποίοι την περίοδο εκείνη πραγµατοποιούσαν την µετεκπαίδευ-
σή τους στο Houston των Η.Π.Α.. Πέραν της συµµετοχής τους στο 
κλινικό έργο, οι Η. Μπαστούνης και Ε. Παπαλάµπρος πήραν µέρος 
σε σειρά δηµοσιεύσεων του Δ. Μπουλαφέντη, που αφορούσε σε 
υλικό από την δραστηριότητα του στην κλινική «Spring Branch 
Memorial» του Houston. Οι πρωτότυπες αυτές εργασίες δηµοσι-
εύτηκαν στο περιοδικό «Ελληνική Χειρουργική» και είναι οι εξής: 
«Επαναιµάτωση της περισπώµενης στεφανιαίας αρτηρίας στην 
κολποκοιλιακή αύλακα», υπό τους Δ. Μπουλαφέντη, Η. Μπαστού-
νη, Λ. Χατζηνικολάου, Δ. Παπαδηµητρίου και Ε. Παπαλάµπρο (Ελλη-

νική Χειρουργική 1990, 62: 241-244), η «Χρήση µύλης ενδαρτηριακώς 
για την ταχεία αποκάλυψη των στεφανιαίων κλάδων», υπό τους 
Δ. Μπουλαφέντη, Η. Μπαστούνη, Λ. Χατζηνικολάου, Δ. Χιωτόπου-
λο και Ε. Παπαλάµπρο (Ελληνική Χειρουργική 1991, 63: 281-285), «Η χει-
ρουργική αντιµετώπιση της χρόνιας πνευµονικής εµβολής», υπό 
τους Δ. Μπουλαφέντη, Η. Μπαστούνη, Ι. Παναγιωτόπουλο, Ε. Πι-
κουλή και Ε. Παπαλάµπρο (Ελληνική Χειρουργική 1992, 64: 512-518) και η 
«Επείγουσα αντικατάσταση του αορτικού τόξου σε περιπτώσεις 
οξέως τύπου Α αορτικού διαχωρισµού»,υπό τους Δ. Μπουλαφέ-
ντη, Η. Μπαστούνη, Ι. Παναγιωτόπουλο, Ε. Πικουλή και Ε. Παπαλά-
µπρο (Ελληνική Χειρουργική 1992, 64: 591-597). 

ÅðáíáéìÜôùóç ôçò ðåñéóðùìÝíçò óôåöáíéáßáò

áñôçñßáò óôçí êïëðïêïéëéáêÞ áýëáêá

Ä. Ã. ÌðïõëáöÝíôçò, Ç. Á. Ìðáóôïýíçò, 

Ë. Ê. ×áôæçíéêïëÜïõ, Ä. Ðáðáäçìçôñßïõ, Å. ÐáðáëÜìðñïò

×ñÞóç ìýëçò åíäáñôçñéáêþò ãéá ôçí ôá÷åßá áðïêÜëõøç ôùíóôåöáíéáßùí êëÜäùí
Ä. ÌðïõëáöÝíôçò, Ç. Ìðáóôïýíçò, Ë. ×áôæçíéêïëÜïõ, Ä. ×éùôüðïõëïò, Å. ÐáðáëÜìðñïò

«Σχηµατική παράσταση της εισαγωγής της µύλης.
ΑΠΚΚ=αριστερός πρόσθιος κατιών κλάδος,
Μ=µύλη, Σ=στένωση αθηροσκληρυντική»

Ο Δηµήτριος Μπουλαφέντης
στο σπίτι του στην Αµερική 
(πάνω) και σε ελληνικό Συνέδριο
(αριστερά) µετά την επιστροφή 
του στη χώρα µας
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Πρ. Αζαριάδης, Στ. Δηµητρίου, 
Μ. Χούρι και Παν. Καλόγρης, 

συνεργάτες της οµάδας του Άλκη ΜΙχάλη, 
από τα χρόνια του «Ιατρικού Αθηνών»

«Σχηµατική παράσταση της αορτοστεφανιαίας 
παρακάµψεως στην αριστερή περισπωµένη 

αρτηρία στην κολποκοιλιακή αύλακα µετα την 
ολοκλήρωσή της. ΠΜ: παρακαµπτήριο µόσχευµα. 

ΠΑ: Περισπωµένη αρτηρία. ΣΚ: Στεφανιαίος κόλπος»

   Τον Δεκέµβριο του 1986, ο Α. Μιχάλης και η οµάδα του, πραγ-
µατοποίησαν τα πρώτα δεκαέξι περιστατικά στο Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» του Αµαρουσίου, επιδεικνύοντας στη 
συνέχεια, µια εξαιρετικά πλούσια δραστηριότητα καθ' όλη την 
περίοδο παρουσίας τους στο εν λόγω ίδρυµα από το 1985 έως το 
1993, αντιµετωπίζοντας κατά την πρώτη εξαετία περί τα 100 
περιστατικά «ανοιχτής» καρδιάς ετησίως, ενώ στη συνέχεια µε την 
ψήφιση του Νόµου Σούρλα, ξεπερνούσαν τα 500. Ενδεικτικά, το 
1991 πραγµατοποιήθηκαν 550 επεµβάσεις και το 1992 αυξή-
θηκαν σε 570 επεµβάσεις. Ωστόσο, αξιοσηµείωτα δεν ήταν µόνο 
τα ποσοτικά αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της 
κλινικής, καθώς ο Α. Μιχάλης είχε ήδη καθιερώσει από τη θητεία 
του στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» τη χρήση δύο µαστικών 
αρτηριών στην επαναιµάτωση του µυοκαρδίου, αποτελώντας τον 
πρωτοπόρο, στην Ελλάδα, της χρήσης αρτηριακών µοσχευ-
µάτων. Παράλληλα, άξια αναφοράς είναι και η αντιµετώπιση µιας 
σειράς παιδοκαρδιοχειρουργικών περιστατικών, νεογνικής έως και 
παιδικής ηλικίας, που αφορούσαν σε σύµπλοκες καρδιοπάθειες και 
διενεργούνταν δωρεάν στα πλαίσια συµφωνίας µε το «Σύλλογο 
Καρδιοπαθών Παιδιών Ελλάδος», προκειµένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες περίθαλψης αυτής της οµάδας ασθενών. Σε ακαδηµαϊκό 
επίπεδο, ο Α. Μιχάλης υπήρξε Εισηγητής σε Στρογγυλές Τράπεζες 
Ελληνικών Συνεδρίων, ενώ στα τέλη Μαΐου του 1992, οργάνωσε 
Διεθνές Σεµινάριο, στο Ζάππειο, µε θέµα «Η χρήση αρτηριακών 
µοσχευµάτων στην επαναιµάτωση του µυοκαρδίου». 

   Το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» τίµησε µε την συ-
νεργασία του ένας ακόµη σπουδαίος Καρδιοχειρουργός της επο-
χής, ο αείµνηστος Δηµήτριος Μπουλαφέντης, ο οποίος πραγµα-
τοποίησε, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 1986, τέσ-
σερις επισκέψεις προκειµένου να αντιµετωπίσει καρδιοπαθείς 
ασθενείς. Συνεργάτες του σε αυτή την προσπάθεια, ήταν κυρίως 
µέλη της οµάδας του Α. Μιχάλη, καθώς επίσης και Αµερικανοί 
Ιατροί και Τεχνικοί εξωσωµατικής κυκλοφορίας, που συνέδραµαν 
από την πλευρά τους. Ο Δ. Μπουλαφέντης διενεργούσε περί τα 
15-20 περιστατικά σε κάθε του επίσκεψη, συµβάλλοντας όχι 
τόσο στην ποσοτική αναβάθµιση του ιδρύµατος, όσο στην αίγλη 
του, καθώς θεωρούνταν ένας εκ των σηµαντικότερων Καρδιοχει-
ρουργών της εποχής του στην Αµερική. Ωστόσο, οι τριβές που 
αναπτύχθηκαν ανάµεσα στους κόλπους των δυο οµάδων, οδήγησε 
τον Δ. Μπουλαφέντη να µετακινηθεί στο «Απολλώνειο Θεραπευ-
τήριο», όπου από το 1987 και µετέπειτα, πραγµατοποιούσε περιο-
δικές επισκέψεις. 

   Το 1993, η εκλογή του Α. Μιχάλη στη θέση Διευθυντή της Β' 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του «Ωνασείου Κ. Κ.», σήµανε και την 
αποχώρηση της οµάδας του από το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών» στο σύνολό της. Η µετακίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσµα 
την αναδιάρθρωση της καρδιοχειρουργικής «πυραµίδας» του 
ιδρύµατος και την δηµιουργία δύο Καρδιοχειρουργικών Κλινικών 
στις οποίες τέθηκαν επικεφαλής ο Στέργιος Θεοδωρόπουλος 
και ο Γεώργιος Μάκος, παλαιός συνεργάτης του Οµίλου, ο οποίος 
επέστρεψε, αναλαµβάνοντας διευθυντική θέση. 

   Τρίτος πόλος Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας στον ιδιωτικό 
τοµέα δηµιουργήθηκε το 1987, στο «Απολλώνειο», µια Γενική 
Κλινική δυναµικότητας 100 κλινών. Σε συνεργασία µε τον αείµνη-
στο Δηµήτριο Κλειτσάκη, επί ετών συνεργάτη του σπουδαίου 
Άγγλου Καρδιοχειρουργού J. Wright, οργανώθηκε Καρδιοχειρουρ-
γική Μονάδα, µε µικρή κίνηση κατά τα αρχικά στάδια λειτουργίας 
της. Ο Δ. Κλειτσάκης, διενεργούσε ένα έως δυο περιστατικά εβδο-
µαδιαίως, µε συνεργάτη τον Δήµο Ταφραλή και Τεχνικό εξωσω-
µατικής την Caren Shefferd. Η C. Shefferd, Γερµανικής καταγω-
γής, ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1977, ακολουθώντας 
τον Π. Αλιβιζάτο κατά την ένταξή του στην Α' Προπαιδευτική Κλι-
νική του Καθηγητή Ν. Οικονόµου, στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο». 
Την περίοδο 1981-1985, συνεργάστηκε επίσης µε τον Καθηγητή 
Φώτη Παναγόπουλο στο Νοσοκοµείο «Σωτηρία», ενώ µε την 
κατάργηση της συγκεκριµένης κλινικής, αναζήτησε στέγη στο 
«Απολλώνειο» Θεραπευτήριο, όπου παρέµεινε από το 1987 έως 
το 1995, υποστηρίζοντας όλες τις εµπλεκόµενες οµάδες. Το 
1995, αποχώρησε για να συνεργαστεί µε τον Γ. Τόλη στο Νοση-
λευτήριο «Ιατρικό Κέντρο ΑΘηνών» στο Μαρούσι. 

Το «Απολλώνειο»
Θεραπευτήριο στο 
Ν. Ψυχικό

J. Wright, 
ο «δάσκαλος» του

Δ. Κλειτσάκη, 
ιδρυτή της ΚΡΧ 

του «Απολλώνειου», 
στα χρόνια του 

Λονδίνου

Åðåßãïõóá áíôéêáôÜóôáóç ôïõ áïñôéêïý ôüîïõ óå
ðåñéðôþóåéò ïîÝïò ôýðïõ Á áïñôéêïý äéá÷ùñéóìïý

Ä. ÌðïõëáöÝíôçò, Ç. Ìðáóôïýíçò, É. Ðáíáãéùôüðïõëïò,
Å. ÐéêïõëÞò, Å. ÐáðáëÜìðñïò

Δηµοσιεύσεις του Δ. Μπουλαφέντη 
στην «Καρδιολογική Επιθεώρηση»

   Στο χώρο του Θεραπευτηρίου «Απολλώνειο», δραστηριοποιήθη-
καν στη συνέχεια και άλλοι Καρδιοχειρουργοί, ανεβάζοντας τους 
δείκτες παραγωγικότητας σε υψηλότερα επίπεδα. Όπως προανα-
φέρθηκε, ο Δ. Μπουλαφέντης, µετά την µετακίνησή του, συνέχισε 
τις περιοδικές παρουσίες του, µε συνεργάτες τους Αγγειοχειρουρ-
γούς του Νοσοκοµείου «Λαϊκό», Η. Μπαστούνη και Ε. Παπαλάµπρο, 
οι οποίοι την περίοδο εκείνη πραγµατοποιούσαν την µετεκπαίδευ-
σή τους στο Houston των Η.Π.Α.. Πέραν της συµµετοχής τους στο 
κλινικό έργο, οι Η. Μπαστούνης και Ε. Παπαλάµπρος πήραν µέρος 
σε σειρά δηµοσιεύσεων του Δ. Μπουλαφέντη, που αφορούσε σε 
υλικό από την δραστηριότητα του στην κλινική «Spring Branch 
Memorial» του Houston. Οι πρωτότυπες αυτές εργασίες δηµοσι-
εύτηκαν στο περιοδικό «Ελληνική Χειρουργική» και είναι οι εξής: 
«Επαναιµάτωση της περισπώµενης στεφανιαίας αρτηρίας στην 
κολποκοιλιακή αύλακα», υπό τους Δ. Μπουλαφέντη, Η. Μπαστού-
νη, Λ. Χατζηνικολάου, Δ. Παπαδηµητρίου και Ε. Παπαλάµπρο (Ελλη-

νική Χειρουργική 1990, 62: 241-244), η «Χρήση µύλης ενδαρτηριακώς 
για την ταχεία αποκάλυψη των στεφανιαίων κλάδων», υπό τους 
Δ. Μπουλαφέντη, Η. Μπαστούνη, Λ. Χατζηνικολάου, Δ. Χιωτόπου-
λο και Ε. Παπαλάµπρο (Ελληνική Χειρουργική 1991, 63: 281-285), «Η χει-
ρουργική αντιµετώπιση της χρόνιας πνευµονικής εµβολής», υπό 
τους Δ. Μπουλαφέντη, Η. Μπαστούνη, Ι. Παναγιωτόπουλο, Ε. Πι-
κουλή και Ε. Παπαλάµπρο (Ελληνική Χειρουργική 1992, 64: 512-518) και η 
«Επείγουσα αντικατάσταση του αορτικού τόξου σε περιπτώσεις 
οξέως τύπου Α αορτικού διαχωρισµού»,υπό τους Δ. Μπουλαφέ-
ντη, Η. Μπαστούνη, Ι. Παναγιωτόπουλο, Ε. Πικουλή και Ε. Παπαλά-
µπρο (Ελληνική Χειρουργική 1992, 64: 591-597). 

ÅðáíáéìÜôùóç ôçò ðåñéóðùìÝíçò óôåöáíéáßáò

áñôçñßáò óôçí êïëðïêïéëéáêÞ áýëáêá

Ä. Ã. ÌðïõëáöÝíôçò, Ç. Á. Ìðáóôïýíçò, 

Ë. Ê. ×áôæçíéêïëÜïõ, Ä. Ðáðáäçìçôñßïõ, Å. ÐáðáëÜìðñïò

×ñÞóç ìýëçò åíäáñôçñéáêþò ãéá ôçí ôá÷åßá áðïêÜëõøç ôùíóôåöáíéáßùí êëÜäùí
Ä. ÌðïõëáöÝíôçò, Ç. Ìðáóôïýíçò, Ë. ×áôæçíéêïëÜïõ, Ä. ×éùôüðïõëïò, Å. ÐáðáëÜìðñïò

«Σχηµατική παράσταση της εισαγωγής της µύλης.
ΑΠΚΚ=αριστερός πρόσθιος κατιών κλάδος,
Μ=µύλη, Σ=στένωση αθηροσκληρυντική»

Ο Δηµήτριος Μπουλαφέντης
στο σπίτι του στην Αµερική 
(πάνω) και σε ελληνικό Συνέδριο
(αριστερά) µετά την επιστροφή 
του στη χώρα µας
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πέµπτη Περίοδος, της «ωρίµανσης» 1985-1993

«Γενική Κλινική Αθηνών»

«Λευκός Σταυρός»

«Άγιος Λουκάς Θεσ/κης»

   Μια τρίτη Καρδιοχειρουργική οµάδα που δραστηριοποιήθηκε 
στο Θεραπευτήριο «Απολλώνειο» την διερευνούµενη περίοδο, 
ήταν αυτή του Γ. Μάκου και του συνεργάτη του Γ. Οικονοµόπου-
λου. Ο Γ. Μάκος, µετά τη θητεία του στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό 
Κέντρο Αθηνών» και ένα σύντοµο πέρασµα από το Θεραπευτήριο 
«Υγεία» το πρώτο εξάµηνο του 1991, µετακινήθηκε στο Θεραπευ-
τήριο «Απολλώνειο», συνθέτοντας µε τον Γ. Οικονοµόπουλο µια 
ενιαία οµάδα υποβοηθούµενη από τους Πέτρο Σφυράκη και 
Δηµήτρη Ζαρκαλή. Η παρουσία των δυο ανδρών συνδέθηκε µε 
την αύξηση του αριθµού των διενεργούµενων Καρδιοχειρουργι-
κών επεµβάσεων στο συγκεκριµένο ίδρυµα, ωστόσο, η έναρξη της 
δραστηριότητας της σήµανε και την αποχώρηση του Δ. Κλειτσάκη 
από αυτό, για προσωπικούς λόγους. Η δηµιουργία δεύτερης χει-
ρουργικής αίθουσας στο Θεραπευτήριο «Υγεία» στα τέλη του 
1992, όπως προαναφέρθηκε, οδήγησε τα µέλη της εν λόγω οµά-
δας σε επανένταξή τους στο δυναµικό του ιδρύµατος, από τις 
αρχές του 1993. 'Ένα χρόνο αργότερα, ο Γ. Μάκος µετακινήθηκε 
στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» και οι Γ. Οικονοµό-
πουλος, Π. Σφυράκης και Δ. Ζαρκαλής στο «Ωνάσειο Κ. Κ.». Αναι-
σθησιολόγος της οµάδας ήταν ο Αντώνης Κυρίτσης και Τεχνικός 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας η Caren Shefferd. 

   Ο Νόµος περί µερικής απασχόλησης στο Ε.Σ.Υ., που ψηφίστηκε 
το 1991, έδωσε την ευκαιρία σε αρκετούς Καρδιοχειρουργούς του 
δηµόσιου τοµέα να βρεθούν σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Πιο συ-
γκεκριµένα, στο Θεραπευτήριο «Απολλώνειο» δραστηριοποιήθη-
καν οι Επιµελητές Α' των Νοσοκοµείων «Ευαγγελισµός» και «Ιππο-
κράτειο», Γεώργιος Τζίφας και Δηµήτριος Λεωνίδας αντίστοιχα. 
Ο πρώτος εξ αυτών παραιτήθηκε στη συνέχεια από το Ε.Σ.Υ. και 
συνέχισε την αποκλειστική του απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα, 
συνεργαζόµενος µε το Θεραπευτήριο «Απολλώνειο». Συνεργάτες 
τους υπήρξαν ειδικευόµενοι Καρδιοχειρουργοί των Νοσοκοµείων 
«Ευαγγελισµός» και «Ιπποκρατείου» και Αναισθησιολόγοι οι Αντώ-
νης Κυρίτσης, Ιωάννης Καδάς και Ευαγγελία Ρηγοπούλου. 
Βέβαια, η δραστηριότητα των οµάδων αυτών ήταν σαφώς υποδε-
έστερη. Στοιχεία για τον αριθµό επεµβάσεων του Θεραπευτηρίου 
«Απολλώνειο» υπάρχουν µόνο για τα έτη 1991 και 1992, εµφα-
νίζοντας ένα σύνολο διενεργούµενων περιστατικών, από όλες τις 
δραστηριοποιούµενες στο χώρο αυτό οµάδες, της τάξεως των 
158 και 229 επεµβάσεων, αντίστοιχα. Σε επίπεδο Ακαδηµαϊκού 
έργου, δεν ανευρέθηκαν στη βιβλιογραφία ή στα πρακτικά των 
συνεδρίων δηµοσιεύσεις µε αναφορές στο εν λόγω ίδρυµα. 

Ç ÷åéñïõñãéêÞ áíôéìåôþðéóç ôçò ÷ñüíéáò ðíåõìïíéêÞò
åìâïëÞò

Ä. ÌðïõëáöÝíôçò, Ç. Ìðáóôïýíçò, É. Ðáíáãéùôüðïõëïò,
Å. ÐéêïõëÞò, Å. ÐáðáëÜìðñïò

Ο Δηµήτριος Μπουλαφέντης (δεξιά)
στο “Spring Branch Memorial” του Houston

Γεώργιος Οικονοµόπουλος

Γ. Μάκος και Σ. Πράπας,
αε σεµινάριο στο Νοσοκοµείο
Hearfield του Λονδίνου το 2009

   Προς το τέλος του 1991, ένα σχεδόν χρόνο µετά την ψήφιση 
του νόµου για τη σύναψη συµβάσεων µεταξύ ιδιωτικών κλινικών 
και Ασφαλιστικών Ταµείων, ένα ακόµη νοσηλευτήριο ιδιωτικών 
συµφερόντων προχώρησε στην έναρξη Καρδιοχειρουργικής δρα-
στηριότητας. Επρόκειτο για το Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική Αθη-
νών», όπου ο Δηµήτριος Κλειτσάκης, έχοντας εγκαταλείψει το 
Θεραπευτήριο «Απολλώνειο» µετά την ένταξη σε αυτό των Γ. Μά-
κου και Γ. Οικονοµόπουλου, οργάνωσε και θεµελίωσε µια νέα 
Καρδιοχειρουργική Μονάδα. Στην αναφερόµενη κλινική πραγµατο-
ποιήθηκαν 56 εγχειρήσεις καρδιάς το 1991 και 208 το 1992. 
Ο Δ. Κλειτσάκης παρέµεινε στο Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική 
Αθηνών» πέραν της πενταετίας, ενώ στη συνέχεια, πραγµατοποί-
ησε σύντοµες συνεργασίες µε το Θεραπευτήριο «Υγεία» και το 
Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν», για να καταλήξει στο Νοσηλευτή-
ριο «Ιασώ General», µέχρι και τον πρόωρο χαµό του. 

   Νέα Καρδιοχειρουργική µονάδα δηµιουργήθηκε, το 1993, και 
στην Κλινική «Λευκός Σταυρός», από τον Διευθυντή της Β΄Παι-
δοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Αγία Σοφία» 
Μιχάλη Μπονώρη, ο οποίος µάλιστα διασφάλισε προσωπικά τον 
απαραίτητο εξοπλισµό του χειρουργείου και της Μονάδας Εντατι-
κής Θεραπείας δυναµικότητας τριών κλινών, µε την αγορά του 
µέσω χρησιδανείων. Ωστόσο, οι προσπάθειες του δεν απέδωσαν 
στο επίπεδο των προσδοκιών, µε αποτέλεσµα την µετακίνηση του, 
ένα χρόνο αργότερα, στο Θεραπευτήριο «Υγεία». Παράλληλα, ο Μ. 
Μπονώρης συνέχισε εργαζόµενος στο Ε.Σ.Υ. ως Ιατρός µερικής 
απασχόλησης. Να σηµειωθεί ότι, πριν την εγκατάστασή του στο 
Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική Αθηνών», ο Δ. Κλειτσάκης µετέφε-
ρε τον προσωπικό του εξοπλισµό που περιελάµβανε µεταξύ των 
άλλων συσκευή εξωσωµατικής κυκλοφορίας τύπου Sarns 2000 
στην Κλινική «Λευκός Σταυρός», διενεργώντας ένα µικρό αριθµό 
επεµβάσεων µε την υποστήριξη της Τεχνικού εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας Βάνας Κατσανίδου, συνεργάτιδας του Γεώργιου 
Σανούδου. 

   Ανάλογες εξελίξεις µε εκείνες της Αθήνας, έλαβαν χώρα και 
στην συµπρωτεύουσα. Κυριότερη επένδυση σε επίπεδο Καρδιο-
χειρουργικής δραστηριότητας θεωρείται εκείνη της Κλινικής 
«Άγιος Λουκάς».Όπως προαναφέρθηκε, η εκλογή του Φώτη Πα-
ναγόπουλου στη θέση του Τακτικού Καθηγητή και Διευθυντή της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ», έστρεψε 
το ενδιαφέρον του µέχρι τότε πρωταγωνιστή των εξελίξεων και 
της αύξησης της δραστηριότητας της εν λόγω κλινικής, του Ανα-
πληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Σπανού, στη δηµιουργία ιδιωτικής 
Καρδιοχειρουργικής µονάδας. Όπερ και εγένετο, µε τη συµφωνία 
συνεργασίας ανάµεσα στον Π. Σπανό και την Κλινική «Άγιος Λου-
κάς», ενώ αρωγός στην προσπάθεια αυτή υπήρξε και ο Επίκουρος 
Καθηγητής Γιώργος Μπουγιούκας, ο οποίος πέραν του επιβοη-
θητικού του ρόλου, αντιµετώπισε και ο ίδιος αριθµό περιστατικών 
ως ανεξάρτητος Καρδιοχειρουργός. Συνεργάτες των δυο ανδρών 
ήταν οι Δηµήτρης Σµυρλής και Απόστολος Μπίσµπος, οι οποίοι 
ολοκληρώνοντας την ειδικότητα τους στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 
αποτέλεσαν τα µόνιµα µέλη της οµάδας του Π. Σπανού πέραν της 
15ετίας. Από το φθινόπωρο του 1991 έως τον Αύγουστο του 
1993, επιβοηθητικό ρόλο προσέφερε και ο Σωτήρης Πράπας, 
ο οποίος συµµετείχε µερικώς στις δραστηριότητες της κλινικής. 
Αναισθησιολόγος της οµάδας ήταν ο Ιάκωβος Αρδίτης και Τεχνι-
κοί εξωσωµατικής κυκλοφορίας ο Σάκης Κερενίδης και η Ελένη 
Βερεσόγλου. Να σηµειωθεί ότι στην πορεία, ο Γ. Μπουγιούκας 
αποσπάστηκε από την οµάδα του Π. Σπανού, δραστηριοποιούµε-
νος προσωπικά µε συνεργάτες τον Ανδρέα Μαλακούδη και Αθα-
νάσιο Χέβα. Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ήταν 
ο Χάρης Πασκαλής, ο οποίος ανέλαβε αργότερα την αντίστοιχη 
Μονάδα του Θεραπευτηρίου «Υγεία». 

Ο Μιχάλης Μπονώρης
ξεναγεί τον «µέντορά» του,
Cr. Barnard στους χώρους
του «Λευκού Σταυρού»

Παναγιώτης Σπανός.
Ιδρυτής της ΚΡΧ Κλινικής 

του «Αγίου Λουκά»

Η ιδιωτική κλινική 
«Άγιος Λουκάς» στο Πανόραµα 
Θεσσαλονίκης
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συνεδρίων δηµοσιεύσεις µε αναφορές στο εν λόγω ίδρυµα. 

Ç ÷åéñïõñãéêÞ áíôéìåôþðéóç ôçò ÷ñüíéáò ðíåõìïíéêÞò
åìâïëÞò

Ä. ÌðïõëáöÝíôçò, Ç. Ìðáóôïýíçò, É. Ðáíáãéùôüðïõëïò,
Å. ÐéêïõëÞò, Å. ÐáðáëÜìðñïò

Ο Δηµήτριος Μπουλαφέντης (δεξιά)
στο “Spring Branch Memorial” του Houston

Γεώργιος Οικονοµόπουλος

Γ. Μάκος και Σ. Πράπας,
αε σεµινάριο στο Νοσοκοµείο
Hearfield του Λονδίνου το 2009

   Προς το τέλος του 1991, ένα σχεδόν χρόνο µετά την ψήφιση 
του νόµου για τη σύναψη συµβάσεων µεταξύ ιδιωτικών κλινικών 
και Ασφαλιστικών Ταµείων, ένα ακόµη νοσηλευτήριο ιδιωτικών 
συµφερόντων προχώρησε στην έναρξη Καρδιοχειρουργικής δρα-
στηριότητας. Επρόκειτο για το Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική Αθη-
νών», όπου ο Δηµήτριος Κλειτσάκης, έχοντας εγκαταλείψει το 
Θεραπευτήριο «Απολλώνειο» µετά την ένταξη σε αυτό των Γ. Μά-
κου και Γ. Οικονοµόπουλου, οργάνωσε και θεµελίωσε µια νέα 
Καρδιοχειρουργική Μονάδα. Στην αναφερόµενη κλινική πραγµατο-
ποιήθηκαν 56 εγχειρήσεις καρδιάς το 1991 και 208 το 1992. 
Ο Δ. Κλειτσάκης παρέµεινε στο Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική 
Αθηνών» πέραν της πενταετίας, ενώ στη συνέχεια, πραγµατοποί-
ησε σύντοµες συνεργασίες µε το Θεραπευτήριο «Υγεία» και το 
Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν», για να καταλήξει στο Νοσηλευτή-
ριο «Ιασώ General», µέχρι και τον πρόωρο χαµό του. 

   Νέα Καρδιοχειρουργική µονάδα δηµιουργήθηκε, το 1993, και 
στην Κλινική «Λευκός Σταυρός», από τον Διευθυντή της Β΄Παι-
δοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Αγία Σοφία» 
Μιχάλη Μπονώρη, ο οποίος µάλιστα διασφάλισε προσωπικά τον 
απαραίτητο εξοπλισµό του χειρουργείου και της Μονάδας Εντατι-
κής Θεραπείας δυναµικότητας τριών κλινών, µε την αγορά του 
µέσω χρησιδανείων. Ωστόσο, οι προσπάθειες του δεν απέδωσαν 
στο επίπεδο των προσδοκιών, µε αποτέλεσµα την µετακίνηση του, 
ένα χρόνο αργότερα, στο Θεραπευτήριο «Υγεία». Παράλληλα, ο Μ. 
Μπονώρης συνέχισε εργαζόµενος στο Ε.Σ.Υ. ως Ιατρός µερικής 
απασχόλησης. Να σηµειωθεί ότι, πριν την εγκατάστασή του στο 
Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική Αθηνών», ο Δ. Κλειτσάκης µετέφε-
ρε τον προσωπικό του εξοπλισµό που περιελάµβανε µεταξύ των 
άλλων συσκευή εξωσωµατικής κυκλοφορίας τύπου Sarns 2000 
στην Κλινική «Λευκός Σταυρός», διενεργώντας ένα µικρό αριθµό 
επεµβάσεων µε την υποστήριξη της Τεχνικού εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας Βάνας Κατσανίδου, συνεργάτιδας του Γεώργιου 
Σανούδου. 

   Ανάλογες εξελίξεις µε εκείνες της Αθήνας, έλαβαν χώρα και 
στην συµπρωτεύουσα. Κυριότερη επένδυση σε επίπεδο Καρδιο-
χειρουργικής δραστηριότητας θεωρείται εκείνη της Κλινικής 
«Άγιος Λουκάς».Όπως προαναφέρθηκε, η εκλογή του Φώτη Πα-
ναγόπουλου στη θέση του Τακτικού Καθηγητή και Διευθυντή της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ», έστρεψε 
το ενδιαφέρον του µέχρι τότε πρωταγωνιστή των εξελίξεων και 
της αύξησης της δραστηριότητας της εν λόγω κλινικής, του Ανα-
πληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Σπανού, στη δηµιουργία ιδιωτικής 
Καρδιοχειρουργικής µονάδας. Όπερ και εγένετο, µε τη συµφωνία 
συνεργασίας ανάµεσα στον Π. Σπανό και την Κλινική «Άγιος Λου-
κάς», ενώ αρωγός στην προσπάθεια αυτή υπήρξε και ο Επίκουρος 
Καθηγητής Γιώργος Μπουγιούκας, ο οποίος πέραν του επιβοη-
θητικού του ρόλου, αντιµετώπισε και ο ίδιος αριθµό περιστατικών 
ως ανεξάρτητος Καρδιοχειρουργός. Συνεργάτες των δυο ανδρών 
ήταν οι Δηµήτρης Σµυρλής και Απόστολος Μπίσµπος, οι οποίοι 
ολοκληρώνοντας την ειδικότητα τους στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», 
αποτέλεσαν τα µόνιµα µέλη της οµάδας του Π. Σπανού πέραν της 
15ετίας. Από το φθινόπωρο του 1991 έως τον Αύγουστο του 
1993, επιβοηθητικό ρόλο προσέφερε και ο Σωτήρης Πράπας, 
ο οποίος συµµετείχε µερικώς στις δραστηριότητες της κλινικής. 
Αναισθησιολόγος της οµάδας ήταν ο Ιάκωβος Αρδίτης και Τεχνι-
κοί εξωσωµατικής κυκλοφορίας ο Σάκης Κερενίδης και η Ελένη 
Βερεσόγλου. Να σηµειωθεί ότι στην πορεία, ο Γ. Μπουγιούκας 
αποσπάστηκε από την οµάδα του Π. Σπανού, δραστηριοποιούµε-
νος προσωπικά µε συνεργάτες τον Ανδρέα Μαλακούδη και Αθα-
νάσιο Χέβα. Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ήταν 
ο Χάρης Πασκαλής, ο οποίος ανέλαβε αργότερα την αντίστοιχη 
Μονάδα του Θεραπευτηρίου «Υγεία». 

Ο Μιχάλης Μπονώρης
ξεναγεί τον «µέντορά» του,
Cr. Barnard στους χώρους
του «Λευκού Σταυρού»

Παναγιώτης Σπανός.
Ιδρυτής της ΚΡΧ Κλινικής 

του «Αγίου Λουκά»

Η ιδιωτική κλινική 
«Άγιος Λουκάς» στο Πανόραµα 
Θεσσαλονίκης
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πέµπτη Περίοδος, της «ωρίµανσης» 1985-1993

   Η δραστηριότητα της οµάδας του Π. Σπανού ξεκίνησε τον Ιούλιο 
του 1989, έχοντας στη διάθεσή της µια αίθουσα χειρουργείου και 
τρεις κλίνες Μ.Ε.Θ.. Οι πρώτες προσπάθειες, όπως ήταν αναµενό-
µενο, συνδέθηκαν µε µικρή παραγωγικότητα, ενώ το 1990, πραγ-
µατοποιήθηκαν 95 εγχειρήσεις καρδιάς, που αποτέλεσαν απλά 
την αρχή. Επιδεικνύοντας παροιµιώδη αφοσίωση, ο Π. Σπανός 
κατάφερε να µετατρέψει τη µικρή αυτή µονάδα σε ένα πολυάσχο-
λο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, που στην πορεία ξεπέρασε σε δρα-
στηριότητα ακόµη και τις δηµόσιες Καρδιοχειρουργικές Κλινικές 
των Νοσοκοµείων «ΑΧΕΠΑ» και «Γ. Παπανικολάου». Πραγµατο-
ποιώντας 337 επεµβάσεις το 1991, απογειώθηκε στις 747 το 
1992 και στις 710 το 1993. Ο κύριος όγκος των επεµβάσεων 
αφορούσε σε στεφανιαίες παρακάµψεις, σε ποσοστό 73%-85% 
κατ' έτος, βαλβιδοπάθειες, σε ποσοστό 10%-20% και µικρό αριθ-
µό άλλων επεµβάσεων. Η χρήση της αριστερής έσω µαστικής 
αρτηρίας γινόταν αρχικά σε ποσοστό 36% και ανέβηκε στο τέλος 
της περιόδου στο 73%, ενώ σε µονοψήφιους αριθµούς κυµάνθηκε 
η χρήση δεύτερης µαστικής και γαστρεπιπλοϊκής αρτηρίας. 
Τα αποτελέσµατα των επεµβάσεων ήταν εξαιρετικά, καθώς η 
θνητότητα του συνόλου των επεµβάσεων κυµάνθηκε στο 2,3% - 
3,4%. Στο τέλος της διερευνούµενης περιόδου, το σύνολο των 
εγχειρήσεων ήταν 1.889 και η συνολική θνητότητα 2,8%. 

   Πέραν των εντυπωσιακών για την εποχή ποσοτικών µεγεθών σε 
επίπεδο επεµβάσεων, ο Π. Σπανός προχώρησε σε ανακοίνωση 
όποιου πρωτοποριακού εγχειρήµατος προέβαινε, όπως της χρή-
σης πολλαπλών αρτηριακών µοσχευµάτων, της τεχνικής της πάλ-
λουσας καρδιάς και άλλων. Τα ανωτέρω παρουσιάστηκαν σε συ-
νέδρια ως ανακοινώσεις, η πρώτη µε τίτλο «Επαναιµάτωση του 
µυοκαρδίου µε πολλαπλά αρτηριακά µοσχεύµατα», υπό τους 
Π. Σπανό, Δ. Σµυρλή, Ι. Αρδίτη, Σ. Πράπα και Α. Μπίσµπο (Πανελλήνιο 

Χειρουργικό Συνέδριο, 1992), στην οποία περιγράφονταν η πρώιµη 
εµπειρία από τέσσερα περιστατικά όπου χρησιµοποιήθηκαν οι δύο 
έσω µαστικές αρτηρίες -σε τρία από αυτά, η δεξιά γαστρεπιπλοϊκή 
αρτηρία και σε µια περίπτωση η κάτω επιγάστριος αρτηρία σαν 
ελεύθερο µόσχευµα-, µε άµεσο µετεγχειρητικό αποτέλεσµα καλό 
σε όλες τις περιπτώσεις και η δεύτερη µε τίτλο «Διπλή αντικατά-
σταση δυσλειτουργούντων βιολογικών προθέσεων στην αορτική 
και µιτροειδική θέση», υπό τους Δ. Σµυρλή, Ι. Αρδίτη, Σ. Πράπα, 
Μ. Γεωργιάδη και Ι. Σπανό (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1992). 

   Η πρώτη ωστόσο ιδιωτική Καρδιοχειρουργική Μονάδα της Βό-
ρειας Ελλάδας είχε ήδη εγκαινιαστεί στους κόλπους του Νοσηλευ-
τηρίου «Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης», η οποία οργανώθηκε 
και λειτούργησε υπό τον Ιωάννη Χάσουλα, µετέπειτα Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής, τον Μάιο του 1988. Ο Ι. Χάσουλας, έχοντας 
µια λαµπρή εκπαίδευση και παρουσία στο Cape Town, δίπλα στον 
διάσηµο C. Barnard, αναζήτησε κάποια στιγµή να δραστηριοποιη-
θεί στην Ελλάδα. Η επιστροφή του συνέπεσε µε την επιθυµία της 
Κατερίνας Βελλίδη, Προέδρου του οµώνυµου οµίλου και εκδότρι-
ας των τοπικών εφηµερίδων «Μακεδονία» και «Θεσσαλονίκη», 
να προχωρήσει στην ανέγερση Καρδιοχειρουργικού Κέντρου στη 
Θέρµη Θεσσαλονίκης, στη µνήµη του πατέρα της. Ο Ι. Χάσουλας 
κρίθηκε ως ο καταλληλότερος να υλοποιήσει το όραµά της και 
κινήθηκε στην κατεύθυνση αυτή. Στο µεταξύ, εν αναµονή των 
εξελίξεων, δηµιούργησε µια µικρή Καρδιοχειρουργική µονάδα στο 
Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης», που πήρε το όνοµα 
«Βελλίδειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο», αναπτύχθηκε στον δεύτε-
ρο όροφο του νοσηλευτηρίου και περιελάµβανε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας τριών κλινών. Στο χώρο αυτό, κατά την πρώτη περίοδο 
της λειτουργίας του, ο Ι. Χάσουλας, υποστηριζόµενος από παλιούς 
συνεργάτες του στο Cape Town, πραγµατοποίησε ένα µικρό αριθ-
µό επεµβάσεων, που δεν ξεπερνούσαν τις 50-70 το χρόνο µε, 
ωστόσο, πολύ εξαιρετικά αποτελέσµατα. Με τη µεγάλη του εµπει-
ρία στην Παιδοκαρδιοχειρουργική αναλάµβανε, πέραν των εγχει-
ρήσεων των στεφανιαίων αγγείων και βαλβίδων, ένα µικρό αριθ-
µό συγγενών καρδιοπαθειών. Όραµά του ήταν η εµπλοκή του στον 
τοµέα των µεταµοσχεύσεων στο υπό ίδρυση «Βελλίδειο Καρδιο-
χειρουργικό Κέντρο». Δυστυχώς, συγκυρίες της εποχής, οδήγησαν 
την Κ. Βελλίδου στην εγκατάλειψη των σχεδίων της, µε αποτέλε-
σµα την παραµονή του Ι. Χάσουλα στο Νοσηλευτήριο «Γενική Κλι-
νική Θεσσαλονίκης» έως το 1996, όταν πλέον µετακινήθηκε στο 
Νοσηλευτήριο «Κλινική Αθανασιάδη». Συνεργάτης του Ι. Χάσουλα 
την περίοδο εκείνη ήταν ο Ασµί Αλοτζεϊλαζ, Αναισθησιολόγος ο 
Α. Γραµµένος και Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας ο Zahida 
Majeed.

Ιωάννης Χάσουλας.
Ιδρυτής της ΚΡΧ Κλινικής της 

«Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης»

Ο Π. Σπανός, ιδρυτής του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου του «Αγίου Λουκά,
µε νοσηλεύτριες του χειρουργείου και τον Δ. Κατσάρκα (δεξιά)

Ανάλυση του συνόλου των 
επεµβάσεων  του «Αγίου Λουκά»
την περίοδο 1990 - 1993

Η «Γενική Κλινική» 
στη Νέα Παραλία 
της  Θεσσαλονίκης

Γ. Μπουγιούκας,
µετέπειτα Καθηγητής 
του Δηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης
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εµπειρία από τέσσερα περιστατικά όπου χρησιµοποιήθηκαν οι δύο 
έσω µαστικές αρτηρίες -σε τρία από αυτά, η δεξιά γαστρεπιπλοϊκή 
αρτηρία και σε µια περίπτωση η κάτω επιγάστριος αρτηρία σαν 
ελεύθερο µόσχευµα-, µε άµεσο µετεγχειρητικό αποτέλεσµα καλό 
σε όλες τις περιπτώσεις και η δεύτερη µε τίτλο «Διπλή αντικατά-
σταση δυσλειτουργούντων βιολογικών προθέσεων στην αορτική 
και µιτροειδική θέση», υπό τους Δ. Σµυρλή, Ι. Αρδίτη, Σ. Πράπα, 
Μ. Γεωργιάδη και Ι. Σπανό (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1992). 

   Η πρώτη ωστόσο ιδιωτική Καρδιοχειρουργική Μονάδα της Βό-
ρειας Ελλάδας είχε ήδη εγκαινιαστεί στους κόλπους του Νοσηλευ-
τηρίου «Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης», η οποία οργανώθηκε 
και λειτούργησε υπό τον Ιωάννη Χάσουλα, µετέπειτα Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής, τον Μάιο του 1988. Ο Ι. Χάσουλας, έχοντας 
µια λαµπρή εκπαίδευση και παρουσία στο Cape Town, δίπλα στον 
διάσηµο C. Barnard, αναζήτησε κάποια στιγµή να δραστηριοποιη-
θεί στην Ελλάδα. Η επιστροφή του συνέπεσε µε την επιθυµία της 
Κατερίνας Βελλίδη, Προέδρου του οµώνυµου οµίλου και εκδότρι-
ας των τοπικών εφηµερίδων «Μακεδονία» και «Θεσσαλονίκη», 
να προχωρήσει στην ανέγερση Καρδιοχειρουργικού Κέντρου στη 
Θέρµη Θεσσαλονίκης, στη µνήµη του πατέρα της. Ο Ι. Χάσουλας 
κρίθηκε ως ο καταλληλότερος να υλοποιήσει το όραµά της και 
κινήθηκε στην κατεύθυνση αυτή. Στο µεταξύ, εν αναµονή των 
εξελίξεων, δηµιούργησε µια µικρή Καρδιοχειρουργική µονάδα στο 
Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης», που πήρε το όνοµα 
«Βελλίδειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο», αναπτύχθηκε στον δεύτε-
ρο όροφο του νοσηλευτηρίου και περιελάµβανε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας τριών κλινών. Στο χώρο αυτό, κατά την πρώτη περίοδο 
της λειτουργίας του, ο Ι. Χάσουλας, υποστηριζόµενος από παλιούς 
συνεργάτες του στο Cape Town, πραγµατοποίησε ένα µικρό αριθ-
µό επεµβάσεων, που δεν ξεπερνούσαν τις 50-70 το χρόνο µε, 
ωστόσο, πολύ εξαιρετικά αποτελέσµατα. Με τη µεγάλη του εµπει-
ρία στην Παιδοκαρδιοχειρουργική αναλάµβανε, πέραν των εγχει-
ρήσεων των στεφανιαίων αγγείων και βαλβίδων, ένα µικρό αριθ-
µό συγγενών καρδιοπαθειών. Όραµά του ήταν η εµπλοκή του στον 
τοµέα των µεταµοσχεύσεων στο υπό ίδρυση «Βελλίδειο Καρδιο-
χειρουργικό Κέντρο». Δυστυχώς, συγκυρίες της εποχής, οδήγησαν 
την Κ. Βελλίδου στην εγκατάλειψη των σχεδίων της, µε αποτέλε-
σµα την παραµονή του Ι. Χάσουλα στο Νοσηλευτήριο «Γενική Κλι-
νική Θεσσαλονίκης» έως το 1996, όταν πλέον µετακινήθηκε στο 
Νοσηλευτήριο «Κλινική Αθανασιάδη». Συνεργάτης του Ι. Χάσουλα 
την περίοδο εκείνη ήταν ο Ασµί Αλοτζεϊλαζ, Αναισθησιολόγος ο 
Α. Γραµµένος και Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας ο Zahida 
Majeed.

Ιωάννης Χάσουλας.
Ιδρυτής της ΚΡΧ Κλινικής της 

«Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης»

Ο Π. Σπανός, ιδρυτής του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου του «Αγίου Λουκά,
µε νοσηλεύτριες του χειρουργείου και τον Δ. Κατσάρκα (δεξιά)

Ανάλυση του συνόλου των 
επεµβάσεων  του «Αγίου Λουκά»
την περίοδο 1990 - 1993

Η «Γενική Κλινική» 
στη Νέα Παραλία 
της  Θεσσαλονίκης

Γ. Μπουγιούκας,
µετέπειτα Καθηγητής 
του Δηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πέµπτη Περίοδος, της «ωρίµανσης» 1985-1993

   Ο Ι. Χάσουλας δεν υπήρξε ο µοναδικός Καρδιοχειρουργός που 
δραστηριοποιήθηκε στο εν λόγω ίδρυµα. Τον Ιανουάριο του 1991, 
ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Παπακωνσταντίνου, επιχεί-
ρησε στους κόλπους του Νοσηλευτηρίου «Γενική Κλινική Θεσσα-
λονίκης», την πρώτη και µοναδική του προσπάθεια στον ιδιωτικό 
τοµέα. Οργανώνοντας µε την εµπειρία του µια νέα Καρδιοχειρουρ-
γική Μονάδα στον πρώτο όροφο, εκπαίδευσε στη συνέχεια το 
προσωπικό στα πρότυπα του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ». Για διάστηµα 
περίπου ενός έτους, όσο και διήρκησε η συνεργασία του µε το 
ίδρυµα, πραγµατοποίησε περί τις 100 επεµβάσεις «ανοιχτής» καρ-
διάς. Συνεργάτης του υπήρξε ο έτερος των Αναπληρωτών Καθη-
γητών Μιχάλης Τούµπουρας, ο οποίος περιοδικά απασχολούνταν 
πέραν του Νοσηλευτηρίου «Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης» και 
στην Κλινική «Άγιος Λουκάς». Η δηµιουργία της νέας Μονάδας 
Εντατικής Θεραπείας από τον Χ. Παπακωνσταντίνου, πέραν της 
ενσωµάτωσης και των δραστηριοτήτων του Ι. Χάσουλα σε αυτή, 
έδωσε τη δυνατότητα συνεργασίας και άλλων Καρδιοχειρουργών 
µε το Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης». 
Ο Βασίλειος Χαλβατζούλης, Επιµελητής Α' του Νοσοκοµείου 
«Γ. Παπανικολάου», επιλέγοντας σύµβαση µερικής απασχόλησης 
στον δηµόσιο τοµέα, δηµιούργησε µια νέα οµάδα µε συνεργάτες 
τέως ειδικευόµενους Καρδιοχειρουργούς της οµάδας του 
Παναγιώτη Σπύρου. Ακολουθώντας την ίδια λογική, οι Γεώργιος 
Χατζηκώστας και Στυλιανός Παπασταύρου, πλαισίωσαν τον 
Β. Χαλβατζούλη, ενώ παράλληλα αντιµετώπιζαν και δικά τους 
περιστατικά. Η δραστηριοποίηση της εν λόγω οµάδας και η 
διαφορετική φιλοσοφία λειτουργίας της, προκάλεσε την 
αποχώρηση του Χ. Παπακωνσταντίνου και την αποκλειστική του 
απασχόληση στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ». 

   Στοιχεία για τον αριθµό των επεµβάσεων που πραγµατοποιήθη-
καν στο Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης» από το σύ-
νολο των τριών οµάδων, υπάρχουν µόνο για τις περιόδους 1990, 
1991 και 1992. Στα έτη αυτά, διενεργήθηκαν 40 περιστατικά από 
τον Ι. Χάσουλα το 1990 και 205 και 255 περιστατικά από το σύ-
νολο των δραστηριοποιούµενων οµάδων για τα επόµενα δύο έτη. 
Η αναφερόµενη θνητότητα ήταν 2%-2,5% συνολικά. Στη βιβλιο-
γραφία της εποχής καταγράφονται δύο δηµοσιεύσεις στο περιοδι-
κό «Ελληνική Χειρουργική» και αφορούν σε ανασκοπήσεις µε θέ-
µατα, «Η ορθοτοπική µεταµόσχευση καρδιάς», υπό τον Ι. Χάσου-
λα (Ελληνική Χειρουργική 1993, 65: 388-391) και «Η ετεροτοπική µεταµό-
σχευση καρδιάς», υπό τον Ι. Χάσουλα (Ελληνική Χειρουργική 1993, 65: 

392-396). 

Μιχάλης Τούµπουρας (αριστερά)
Γιώργος Χατζηκώστας (δεξιά)

Ο Χρήστος Παπακωνσταντίνου
µε τον Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη,

αγαπηµένο του δάσκαλο 
στο «ΑΧΕΠΑ»

Το χρονικό των πρώτων 
µεταµοσχεύσεων καρδιάς
στην Ελλάδα 

Βασίλης Χαλβατζούλης

Ο αείµνηστος 
Στέλιος Παπασταύρου
µε τον Cr. Barnard

   Έχει γίνει σαφές από τα έως τώρα γραφόµενα, πως η Ελληνική 
Καρδιοχειρουργική ακολουθούσε δυναµικά τις εξελίξεις σε επίπε-
δο τεχνικών και πρωτοποριών που ελάµβαναν χώρα διεθνώς, 
έστω και µε µια µικρή καθυστέρηση, η οποία εν µέρει µπορεί να 
θεωρηθεί φυσιολογική και δικαιολογηµένη. Ίσως για το λόγο αυτό, 
η µεγάλη χρονική διαφορά ανάµεσα στην πρώτη, παγκοσµίως, 
µεταµόσχευση καρδιάς και στην πρώτη που πραγµατοποιήθηκε 
στην Ελλάδα, θεωρείται σχετικά ασυνήθιστη. Αν και πλήθος πειρα-
µατικών σχετικών πρωτοκόλλων υπήρχαν σε εξέλιξη στα Νοσοκο-
µεία «Αρεταίειο» υπό τον Χρήστο Λόλα και «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονί-
κης υπό τους Φώτη Παναγόπουλο και Ε. Αρεάλη, 23 ολόκληρα 
χρόνια χωρίζουν το «επίτευγµα» του Christian Barnard, του 
ανθρώπου που άνοιξε το κεφάλαιο των µεταµοσχεύσεων καρδιάς 
στην Παγκόσµια Καρδιοχειρουργική Ιστορία το 1967, και το αντί-
στοιχο του Γεώργιου Τόλη, του ανθρώπου στον οποίο η Ελληνική 
Καρδιοχειρουργική Ιστορία προσδίδει την αντίστοιχη «πρωτιά», το 
1990.     

   Αν και οι πρώτες µεταµοσχεύσεις καρδιάς στην Ελλάδα έχουν 
συνδεθεί µε τα ονόµατα των Γ. Τόλη και Χ. Λόλα, αδιαµφισβήτητα 
καθοριστική, στην δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων 
ώστε να ωριµάσει η ιδέα διενέργειάς τους, υπήρξε η συµβολή του 
Καθηγητή Καρδιολογίας Ιωάννη Νανά. Η µετεκπαίδευσή του στο 
Πανεπιστήµιο του Salt Lake City, στην πολιτεία Utah των Η.Π.Α., 
όπου εξοικειώθηκε µε την προεγχειρητική προετοιµασία των υπό 
µεταµόσχευση ασθενών, καθώς και την µετεγχειρητική ανοσολο-
γική καταστολή των µεταµοσχευθέντων, τον καθιστούσε «ιδανικό» 
υποψήφιο να υποστηρίξει οποιοδήποτε ανάλογο εγχείρηµα στον 
ελληνικό πια χώρο. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1987, 
ως Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας στη Θεραπευτική Κλινική 
του Νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα», στο πλευρό του Καθηγητή Σπύρου 
Μουλόπουλου, εκπόνησε πρωτόκολλο µε τίτλο, «Πρωτόκολλο 
µεταµοσχεύσεως καρδίας της Θεραπευτικής Κλινικής του Πανε-
πιστηµίου Αθηνών και των συνεργαζόµενων Xειρουργικών 
Κλινικών», το οποίο βασίστηκε στα πρότυπα του Πανεπιστήµιου 
του Salt Lake City. Με βάση το εν λόγω πρωτόκολλο, ο Ι. Νανάς 
θα συνεργαζόταν µε Καρδιοχειρουργικές Κλινικές νοσοκοµείων της 
πρωτεύουσας, όπου θα πραγµατοποιούνταν οι µεταµοσχεύσεις και 
στη συνέχεια θα νοσήλευε µετεγχειρητικά τους ασθενείς στο 
Νοσοκοµείο «Αλεξάνδρα». Στο πρωτόκολλο αυτό, συµµετείχε 
αρχικά ο Γ. Τόλης και οι συνεργάτες του από το Θεραπευτήριο 
«Υγεία» και στη συνέχεια ο Διευθυντής της Β' Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» Χ. Λόλας µε την οµάδα 
του. 

Καθηγητής Ιωάννης Νανάς.
Εµπνεύστηκε το πρωτόκολλο 
µεταµοσχεύσεων της Θεραπευτικής 
Κλινικής  του Νοσ. «Αλεξάνδρα» 
µε βάση το οποίο ξεκίνησαν 
οι πρώτες µεταµοσχεύσεις
καρδιάς στη Ελλάδα

Γεώργιος Τόλης.
Πραγµατοποίησε την πρώτη 
µεταµόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα 
στις 3 Απριλίου του 1990  και 
συνολικά 9 µεταµοσχεύσεις στο 
Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Υγεία»

Χρ. Λόλας.
Διενήργησε την πρώτη επιτυχή 
µεταµόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα 
στις 15 Αυγούστου του 1990 
και συνολικά µε την οµάδα του 
40 µεταµοσχεύσεις στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός»

Καθηγητής Π. Σπύρου.
Διενήργησε την πρώτη 
µεταµόσχευση πνευµόνων  
τον Μάρτιο του 1992, 
καθώς και καρδιάς-πνευµόνων  
τον Ιούλιο του 1992, 
ενώ εµφύτευσε την 
πρώτη LVAD στην Ελλάδα 
το 1994. Στη συνέχεια
ο ίδιος και ο Ι. Φεσατίδης, 
διενήργησαν συνολικά 32 
µεταµοσχεύσεις καρδιάς,
11 πνευµόνων και 4 
καρδιάς-πνευµόνων στο 
Νοσοκοµειο 
«Γ. Παπανικολάου»
από το 1992 έως το 2002Ιωάννης Χάσουλας 

Δηµοσιεύσεις και βιβλίο 
του Ι. Χάσουλα

Ç ïñèïôïðéêÞ ìåôáìüó÷åõóç êáñäéÜò

É. ×Üóïõëáò

Ç åôåñïôïðéêÞ ìåôáìüó÷åõóç êáñäéÜò

É. ×Üóïõëáò
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Μιχάλης Τούµπουρας (αριστερά)
Γιώργος Χατζηκώστας (δεξιά)

Ο Χρήστος Παπακωνσταντίνου
µε τον Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη,

αγαπηµένο του δάσκαλο 
στο «ΑΧΕΠΑ»

Το χρονικό των πρώτων 
µεταµοσχεύσεων καρδιάς
στην Ελλάδα 

Βασίλης Χαλβατζούλης

Ο αείµνηστος 
Στέλιος Παπασταύρου
µε τον Cr. Barnard

   Έχει γίνει σαφές από τα έως τώρα γραφόµενα, πως η Ελληνική 
Καρδιοχειρουργική ακολουθούσε δυναµικά τις εξελίξεις σε επίπε-
δο τεχνικών και πρωτοποριών που ελάµβαναν χώρα διεθνώς, 
έστω και µε µια µικρή καθυστέρηση, η οποία εν µέρει µπορεί να 
θεωρηθεί φυσιολογική και δικαιολογηµένη. Ίσως για το λόγο αυτό, 
η µεγάλη χρονική διαφορά ανάµεσα στην πρώτη, παγκοσµίως, 
µεταµόσχευση καρδιάς και στην πρώτη που πραγµατοποιήθηκε 
στην Ελλάδα, θεωρείται σχετικά ασυνήθιστη. Αν και πλήθος πειρα-
µατικών σχετικών πρωτοκόλλων υπήρχαν σε εξέλιξη στα Νοσοκο-
µεία «Αρεταίειο» υπό τον Χρήστο Λόλα και «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονί-
κης υπό τους Φώτη Παναγόπουλο και Ε. Αρεάλη, 23 ολόκληρα 
χρόνια χωρίζουν το «επίτευγµα» του Christian Barnard, του 
ανθρώπου που άνοιξε το κεφάλαιο των µεταµοσχεύσεων καρδιάς 
στην Παγκόσµια Καρδιοχειρουργική Ιστορία το 1967, και το αντί-
στοιχο του Γεώργιου Τόλη, του ανθρώπου στον οποίο η Ελληνική 
Καρδιοχειρουργική Ιστορία προσδίδει την αντίστοιχη «πρωτιά», το 
1990.     

   Αν και οι πρώτες µεταµοσχεύσεις καρδιάς στην Ελλάδα έχουν 
συνδεθεί µε τα ονόµατα των Γ. Τόλη και Χ. Λόλα, αδιαµφισβήτητα 
καθοριστική, στην δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων 
ώστε να ωριµάσει η ιδέα διενέργειάς τους, υπήρξε η συµβολή του 
Καθηγητή Καρδιολογίας Ιωάννη Νανά. Η µετεκπαίδευσή του στο 
Πανεπιστήµιο του Salt Lake City, στην πολιτεία Utah των Η.Π.Α., 
όπου εξοικειώθηκε µε την προεγχειρητική προετοιµασία των υπό 
µεταµόσχευση ασθενών, καθώς και την µετεγχειρητική ανοσολο-
γική καταστολή των µεταµοσχευθέντων, τον καθιστούσε «ιδανικό» 
υποψήφιο να υποστηρίξει οποιοδήποτε ανάλογο εγχείρηµα στον 
ελληνικό πια χώρο. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1987, 
ως Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας στη Θεραπευτική Κλινική 
του Νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα», στο πλευρό του Καθηγητή Σπύρου 
Μουλόπουλου, εκπόνησε πρωτόκολλο µε τίτλο, «Πρωτόκολλο 
µεταµοσχεύσεως καρδίας της Θεραπευτικής Κλινικής του Πανε-
πιστηµίου Αθηνών και των συνεργαζόµενων Xειρουργικών 
Κλινικών», το οποίο βασίστηκε στα πρότυπα του Πανεπιστήµιου 
του Salt Lake City. Με βάση το εν λόγω πρωτόκολλο, ο Ι. Νανάς 
θα συνεργαζόταν µε Καρδιοχειρουργικές Κλινικές νοσοκοµείων της 
πρωτεύουσας, όπου θα πραγµατοποιούνταν οι µεταµοσχεύσεις και 
στη συνέχεια θα νοσήλευε µετεγχειρητικά τους ασθενείς στο 
Νοσοκοµείο «Αλεξάνδρα». Στο πρωτόκολλο αυτό, συµµετείχε 
αρχικά ο Γ. Τόλης και οι συνεργάτες του από το Θεραπευτήριο 
«Υγεία» και στη συνέχεια ο Διευθυντής της Β' Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» Χ. Λόλας µε την οµάδα 
του. 

Καθηγητής Ιωάννης Νανάς.
Εµπνεύστηκε το πρωτόκολλο 
µεταµοσχεύσεων της Θεραπευτικής 
Κλινικής  του Νοσ. «Αλεξάνδρα» 
µε βάση το οποίο ξεκίνησαν 
οι πρώτες µεταµοσχεύσεις
καρδιάς στη Ελλάδα

Γεώργιος Τόλης.
Πραγµατοποίησε την πρώτη 
µεταµόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα 
στις 3 Απριλίου του 1990  και 
συνολικά 9 µεταµοσχεύσεις στο 
Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Υγεία»

Χρ. Λόλας.
Διενήργησε την πρώτη επιτυχή 
µεταµόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα 
στις 15 Αυγούστου του 1990 
και συνολικά µε την οµάδα του 
40 µεταµοσχεύσεις στο Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός»

Καθηγητής Π. Σπύρου.
Διενήργησε την πρώτη 
µεταµόσχευση πνευµόνων  
τον Μάρτιο του 1992, 
καθώς και καρδιάς-πνευµόνων  
τον Ιούλιο του 1992, 
ενώ εµφύτευσε την 
πρώτη LVAD στην Ελλάδα 
το 1994. Στη συνέχεια
ο ίδιος και ο Ι. Φεσατίδης, 
διενήργησαν συνολικά 32 
µεταµοσχεύσεις καρδιάς,
11 πνευµόνων και 4 
καρδιάς-πνευµόνων στο 
Νοσοκοµειο 
«Γ. Παπανικολάου»
από το 1992 έως το 2002Ιωάννης Χάσουλας 

Δηµοσιεύσεις και βιβλίο 
του Ι. Χάσουλα

Ç ïñèïôïðéêÞ ìåôáìüó÷åõóç êáñäéÜò

É. ×Üóïõëáò

Ç åôåñïôïðéêÞ ìåôáìüó÷åõóç êáñäéÜò

É. ×Üóïõëáò

Lefkoma - Final.indd   311 13/7/2015   6:47:33 μμ



1985-1993300 301
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πέµπτη Περίοδος, της «ωρίµανσης» 1985-1993

Η πρώτη 
µεταµόσχευση καρδιάς 
στην Ελλάδα

   Το ηµερολόγιο έδειχνε 3 Απριλίου 1990, όταν ο Γεώργιος Τό-
λης και η οµάδα του έπαιρναν την απόφαση να προχωρήσουν 
στην διενέργεια της πρώτης µεταµόσχευσης καρδιάς στην Ελλάδα. 
Δότης η 40χρονη Κοραλία Ρηγίτη, ενώ λήπτης ο 63χρονος 
Γεώργιος Καριοφύλλης από τη Μυτιλήνη. Οι συνθήκες κάτω από 
τις οποίες πραγµατοποιήθηκε η επέµβαση αυτή δεν ήταν οι 
ιδανικότερες, καθόσον ο λήπτης ήταν σε προθανάτια κατάσταση 
µε αυξηµένες πνευµονικές πιέσεις, αυξάνοντας τις πιθανότητες 
απόρριψης του µοσχεύµατος. Δυστυχώς, οι φόβοι επαληθεύτηκαν, 
µε αποτέλεσµα ο λήπτης να καταλήξει, λόγω ανεπάρκειας του 
µοσχεύµατος, 48 ώρες µετά. Λίγους µήνες αργότερα, ο Χρήστος 
Λόλας και οι συνεργάτες του στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», 
θα έπαιρναν ανάλογη απόφαση, προχωρώντας κι εκείνοι στην 
διενέργεια µεταµόσχευσης καρδιάς. Σε ρόλο δότη, αυτή τη φορά, 
ένας 38χρονος ασθενής και λήπτη ο 48χρονος Στέλιος Αµίλητος 
από το Αίγιο. Η επέµβαση ήταν επιτυχής, καθώς ο ασθενής 
επέζησε και ανάρρωσε σύντοµα. Το ηµερολόγιο έδειχνε 15 
Αυγούστου 1990.  

   Μετά την ατυχή κατάληξη και του δεύτερου ασθενή στο Νοσο-
κοµείο «Αλεξάνδρα» από ασπεργίλωση του πνεύµονα, 71 ηµέρες 
µετά την µεταµόσχευση στην οποία υποβλήθηκε από την οµάδα 
του Χ. Λόλα, ο Γ. Τόλης έµοιαζε έτοιµος να επιχειρήσει εκ νέου 
–αυτή τη φορά, µε πολύ καλύτερες προδιαγραφές. Τον Σεπτέµ-
βριο του 1990, πραγµατοποίησε τρεις αλλεπάλληλες επιτυχείς 
µεταµοσχεύσεις -στις 05/09, 07/09 και 19/09-, ενώ στις 21 
Νοεµβρίου 1991, ο Χ. Λόλας «ανταπάντησε» µε τη δεύτερη -επι-
τυχή επίσης- µεταµόσχευση καρδιάς στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελι-
σµός». Έως το τέλος του 1992, είχαν διενεργηθεί από την οµάδα 
του Γ. Τόλη, στο Θεραπευτήριο «Υγεία», συνολικά 9 µεταµοσχεύ-
σεις, η πλειονότητα των οποίων είχε καλή έκβαση. Αντίστοιχα 
εντυπωσιακός ήταν και ο αριθµός των µεταµοσχεύσεων που έλα-
βαν χώρα στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», από τον Χ. Λόλα και 
την οµάδα του, στις περισσότερες εκ των οποίων η έκβαση ήταν 
επίσης καλή. Δηµοσιευµένη µελέτη του 1994, προσδιόριζε τη 
θνητότητα των 20 πρώτων ορθοτοπικών µεταµοσχεύσεων καρ-
διάς στο 20%, ενώ µε το τέλος του προγράµµατος το 2004 είχαν 
συµπληρωθεί 40 συνολικά µεταµοσχεύσεις. Τέλος, ανάλογη επέµ-
βαση επιχειρήθηκε και στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» από την οµάδα 
του Καθηγητή Φώτη Παναγόπουλου, ευθύς αµέσως µετά τις 
προσπάθειες των Γ. Τόλη και Χ. Λόλα, µε ανεπιτυχή έκβαση.  

   Ακολουθώντας τα βήµατα των Γ. Τόλη και Χ. Λόλα –και µε έντο-
νη διάθεση να τα προσπεράσει-, έκανε την «είσοδό» του στο χώ-
ρο των µεταµοσχεύσεων ο Παναγιώτης Σπύρου µε την οµάδα 
του, στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης. 
Στον ίδιο, εκτός της διενέργειας της πρώτης µεταµόσχευσης καρ-
διάς στη Βόρεια Ελλάδα -στις 20 Φεβρουαρίου 1992, µε δότη 
έναν 24χρονο άνδρα και λήπτη τον 54χρονο Ευστράτιο Αηδόνη-, 
προσδίδεται ιστορικά, η διενέργεια της πρώτης µεταµόσχευσης 
πνευµόνων στη χώρα -τον Μάρτιο του 1992-, καθώς και η πρώτη 
µεταµόσχευση καρδιάς – πνευµόνων en bloqu -στις 9 Ιουλίου 
1992, στον 27χρονο Π. Γεωργακά, µε δότη τον 23χρονο Σ. 
Δαλαµπύρα, όπου µε µια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδοµένα 
επιχείρηση «σωτηρίας», η οµάδα του Π. Σπύρου µετέφερε το 
µόσχευµα µε αεροπλάνο από το Νοσοκοµείο «Ασκληπιείο Βούλας» 
στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου». Σε συνέχεια των επιτυχιών, 
το 1993, ο Π. Σπύρου πραγµατοποίησε και την πρώτη µεταµό-
σχευση καρδιάς σε έφηβο λήπτη -σε έναν 15χρονο Ποµάκο, 
που έλαβε την καρδιά ενός 14χρονου. Καθοριστική, στην ανάπτυ-
ξη πρωτοκόλλου µεταµοσχεύσεων στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικο-
λάου», ήταν η συµβολή του Ιωάννη Φεσατίδη, αρχικά Επιµελητή 
και κατόπιν Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, από το 
1997 και µετέπειτα. Ο Ι. Φεσατίδης, καθώς και η εµπλεκόµενη 
στις µεταµοσχεύσεις οµάδα του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου», 
εκπαιδεύτηκε στο Μεταµοσχευτικό Κέντρο του Νοσοκοµείου 
“Papworth Hospital”, στο Cambridge της Αγγλίας. Η οµάδα του 
Π. Σπύρου, έως το 2002, όταν και διακόπηκε το µεταµοσχευτικό 
πρόγραµµα, πραγµατοποίησε συνολικά 32 µεταµοσχεύσεις καρ-
διάς, 11 µεταµοσχεύσεις πνευµόνων και τέσσερις µεταµοσχεύσεις 
καρδιάς και πνευµόνων, ενώ το 1994 επιχειρήθηκε η πρώτη στην 
Ελλάδα εµφύτευση µηχανικής συσκευής υποστήριξης της αριστε-
ρής κοιλίας. Ο ασθενής, µετά από 17 ηµέρες επιτυχούς υποστήρι-
ξης, υποβλήθηκε σε µεταµόσχευση καρδιάς, αλλά κατέληξε άµεσα 
µετεγχειρητικά. 

   Η άφιξη του Πέτρου Αλιβιζάτου, το 1995, στο «Ωνάσειο Κ.Κ.» 
και η ανάληψη της θέσης του Διευθυντή της Α' Καρδιοχειρουργι-
κής Κλινικής, σηµατοδότησε όχι µόνο την έναρξη του προγράµµα-
τος µεταµοσχεύσεων καρδιάς στο εν λόγω ίδρυµα, αλλά, επί της 
ουσίας, την αφετηρία δηµιουργίας ενός σωστά δοµηµένου και συ-
γκροτηµένου Μεταµοσχευτικού Κέντρου στην Ελλάδα. Με µακρά 
θητεία σε Μεταµοσχευτικά Κέντρα, όπως εκείνα των Νοσοκοµείων 
“Harefield” της Αγγλίας και “Texas Heart Institute” των Η.Π.Α., 
όπου πραγµατοποίησε περί τις 230 µεταµοσχεύσεις, οργάνωσε 
ένα πρόγραµµα στα πρότυπα των αντίστοιχων κέντρων, διενερ-
γώντας µε την οµάδα του µια σειρά µεταµοσχεύσεων καρδιάς και 
πνευµόνων, µε εξαιρετική επιτυχία. Η φιλοσοφία του Π. Αλιβιζά-
του, διαφοροποιηµένη εµφανώς από τα ελληνικά πρότυπα, αποτέ-
λεσε δικλείδα ασφαλείας, µε αποτέλεσµα την εφαρµογή ενός αυ-
στηρού πρωτοκόλλου, διεθνών προδιαγραφών, βασισµένο στην 
εµπειρία και τις επιλογές του. 

   Οι πρώτες αυτές προσπάθειες αποτέλεσαν αφορµή ώστε να συ-
νταχθεί και να ψηφιστεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το νοµοθε-
τικό πλαίσιο που θα όριζε τις συντεταγµένες διενέργειας ανάλο-
γων επεµβάσεων. Με υπουργικές αποφάσεις που δηµοσιεύτηκαν 
στα Φ.Ε.Κ. 117/Β, 1/3/1991 και 144/Β, 12/4/1991, καθορί-
στηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Μονάδων 
Μεταµοσχεύσεων, ενώ συγκροτήθηκε και το Εθνικό Συµβούλιο 
Μεταµοσχεύσεων. Στην πρώτη αυτή περίοδο λειτουργίας του 
Συµβουλίου, πρόεδρός του διορίστηκε ο Καθηγητής της Προπαι-
δευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Σωτή-
ριος Ράπτης, µε µικρή εµπειρία στο αντικείµενο. 

ÏñèïôïðéêÞ Ìåôáìüó÷åõóç Êáñäßáò: Ðáñïõóßáóç ôçò 

Ðñþôçò Åðéôõ÷ïýò Ìåôáìïó÷åýóåùò Êáñäßáò óôçí ÅëëÜäá

×. Ëüëáò, ×. ×áñßôïò, Ä. ÊÜêáâïò, Ð. ÓöõñÜêçò, Ç. Ðáíáãéùôßäçò,

Å. Êáñáìé÷Üëç, Ä. ÊïñïëÜíïãëïõ, Å. ÓôáìáôÜêç, Á. ÓáêïñÜöáò,

Å. Áãáðçôüò, É. ÍáíÜò, Ó. Ìïõëüðïõëïò

Ο Γεώργιος Τόλης, έχοντας δεξιά του τους συνεργάτες του Ν. Σφύρα
και Γ. Αστρά και αριστερά τους Β. Αγγελόπουλο και Ι. Νανά,

σε συνέντευξη τύπου στο «Υγεία» µετά τις 3 πρώτες επιτυχείς
µεταµοσχεύσεις καρδιάς τον Σεπτέµβριο του 1990

Ο Χρήστος Λόλας (αριστερά) και ο Chr. Barnard συνοµιλούν
µε τον πρώτο επιζήσαντα µετά από µεταµόσχευση καρδιάς 

στην Ελλάδα, επέµβαση που διενήργησε ο πρώτος εξ αυτών στο Νοσοκοµείο
«Ευαγγελισµός» στις 15 Αυγούστου του 1990

Π. Σπύρου.
Η πρώτη µεταµόσχευση πνεύµονος στην Ελλάδα
τον Μάρτιο του 1992 στο «Γ. Παπανικολάου» 

Θεσσαλονίκης

Π. Σπύρου.
Η πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς-πνευµόνων 

στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1992 στο 
«Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης

Π. Σπύρου.
Η πρώτη εµφύτευση LVAD στην Ελλάδα το 1994

στο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης

Την περίοδο που διενεργούνταν οι πρώτες 
µεταµοσχεύσεις καρδιάς στην Ελλάδα, ο Π. Αλιβιζάτος, 
ως Διευθυντής στο “Texas Heart Institute”, 
πραγµατοποιούσε περί τις 230 µεταµοσχεύσεις
καρδιάς ή πνευµόνων µε εξαιρετική επιτυχία

Καθηγητής 
Π. Αλιβιζάτος

Π. Σπύρου
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στην Ελλάδα
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απόρριψης του µοσχεύµατος. Δυστυχώς, οι φόβοι επαληθεύτηκαν, 
µε αποτέλεσµα ο λήπτης να καταλήξει, λόγω ανεπάρκειας του 
µοσχεύµατος, 48 ώρες µετά. Λίγους µήνες αργότερα, ο Χρήστος 
Λόλας και οι συνεργάτες του στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», 
θα έπαιρναν ανάλογη απόφαση, προχωρώντας κι εκείνοι στην 
διενέργεια µεταµόσχευσης καρδιάς. Σε ρόλο δότη, αυτή τη φορά, 
ένας 38χρονος ασθενής και λήπτη ο 48χρονος Στέλιος Αµίλητος 
από το Αίγιο. Η επέµβαση ήταν επιτυχής, καθώς ο ασθενής 
επέζησε και ανάρρωσε σύντοµα. Το ηµερολόγιο έδειχνε 15 
Αυγούστου 1990.  

   Μετά την ατυχή κατάληξη και του δεύτερου ασθενή στο Νοσο-
κοµείο «Αλεξάνδρα» από ασπεργίλωση του πνεύµονα, 71 ηµέρες 
µετά την µεταµόσχευση στην οποία υποβλήθηκε από την οµάδα 
του Χ. Λόλα, ο Γ. Τόλης έµοιαζε έτοιµος να επιχειρήσει εκ νέου 
–αυτή τη φορά, µε πολύ καλύτερες προδιαγραφές. Τον Σεπτέµ-
βριο του 1990, πραγµατοποίησε τρεις αλλεπάλληλες επιτυχείς 
µεταµοσχεύσεις -στις 05/09, 07/09 και 19/09-, ενώ στις 21 
Νοεµβρίου 1991, ο Χ. Λόλας «ανταπάντησε» µε τη δεύτερη -επι-
τυχή επίσης- µεταµόσχευση καρδιάς στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελι-
σµός». Έως το τέλος του 1992, είχαν διενεργηθεί από την οµάδα 
του Γ. Τόλη, στο Θεραπευτήριο «Υγεία», συνολικά 9 µεταµοσχεύ-
σεις, η πλειονότητα των οποίων είχε καλή έκβαση. Αντίστοιχα 
εντυπωσιακός ήταν και ο αριθµός των µεταµοσχεύσεων που έλα-
βαν χώρα στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», από τον Χ. Λόλα και 
την οµάδα του, στις περισσότερες εκ των οποίων η έκβαση ήταν 
επίσης καλή. Δηµοσιευµένη µελέτη του 1994, προσδιόριζε τη 
θνητότητα των 20 πρώτων ορθοτοπικών µεταµοσχεύσεων καρ-
διάς στο 20%, ενώ µε το τέλος του προγράµµατος το 2004 είχαν 
συµπληρωθεί 40 συνολικά µεταµοσχεύσεις. Τέλος, ανάλογη επέµ-
βαση επιχειρήθηκε και στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» από την οµάδα 
του Καθηγητή Φώτη Παναγόπουλου, ευθύς αµέσως µετά τις 
προσπάθειες των Γ. Τόλη και Χ. Λόλα, µε ανεπιτυχή έκβαση.  

   Ακολουθώντας τα βήµατα των Γ. Τόλη και Χ. Λόλα –και µε έντο-
νη διάθεση να τα προσπεράσει-, έκανε την «είσοδό» του στο χώ-
ρο των µεταµοσχεύσεων ο Παναγιώτης Σπύρου µε την οµάδα 
του, στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης. 
Στον ίδιο, εκτός της διενέργειας της πρώτης µεταµόσχευσης καρ-
διάς στη Βόρεια Ελλάδα -στις 20 Φεβρουαρίου 1992, µε δότη 
έναν 24χρονο άνδρα και λήπτη τον 54χρονο Ευστράτιο Αηδόνη-, 
προσδίδεται ιστορικά, η διενέργεια της πρώτης µεταµόσχευσης 
πνευµόνων στη χώρα -τον Μάρτιο του 1992-, καθώς και η πρώτη 
µεταµόσχευση καρδιάς – πνευµόνων en bloqu -στις 9 Ιουλίου 
1992, στον 27χρονο Π. Γεωργακά, µε δότη τον 23χρονο Σ. 
Δαλαµπύρα, όπου µε µια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδοµένα 
επιχείρηση «σωτηρίας», η οµάδα του Π. Σπύρου µετέφερε το 
µόσχευµα µε αεροπλάνο από το Νοσοκοµείο «Ασκληπιείο Βούλας» 
στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου». Σε συνέχεια των επιτυχιών, 
το 1993, ο Π. Σπύρου πραγµατοποίησε και την πρώτη µεταµό-
σχευση καρδιάς σε έφηβο λήπτη -σε έναν 15χρονο Ποµάκο, 
που έλαβε την καρδιά ενός 14χρονου. Καθοριστική, στην ανάπτυ-
ξη πρωτοκόλλου µεταµοσχεύσεων στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικο-
λάου», ήταν η συµβολή του Ιωάννη Φεσατίδη, αρχικά Επιµελητή 
και κατόπιν Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, από το 
1997 και µετέπειτα. Ο Ι. Φεσατίδης, καθώς και η εµπλεκόµενη 
στις µεταµοσχεύσεις οµάδα του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου», 
εκπαιδεύτηκε στο Μεταµοσχευτικό Κέντρο του Νοσοκοµείου 
“Papworth Hospital”, στο Cambridge της Αγγλίας. Η οµάδα του 
Π. Σπύρου, έως το 2002, όταν και διακόπηκε το µεταµοσχευτικό 
πρόγραµµα, πραγµατοποίησε συνολικά 32 µεταµοσχεύσεις καρ-
διάς, 11 µεταµοσχεύσεις πνευµόνων και τέσσερις µεταµοσχεύσεις 
καρδιάς και πνευµόνων, ενώ το 1994 επιχειρήθηκε η πρώτη στην 
Ελλάδα εµφύτευση µηχανικής συσκευής υποστήριξης της αριστε-
ρής κοιλίας. Ο ασθενής, µετά από 17 ηµέρες επιτυχούς υποστήρι-
ξης, υποβλήθηκε σε µεταµόσχευση καρδιάς, αλλά κατέληξε άµεσα 
µετεγχειρητικά. 

   Η άφιξη του Πέτρου Αλιβιζάτου, το 1995, στο «Ωνάσειο Κ.Κ.» 
και η ανάληψη της θέσης του Διευθυντή της Α' Καρδιοχειρουργι-
κής Κλινικής, σηµατοδότησε όχι µόνο την έναρξη του προγράµµα-
τος µεταµοσχεύσεων καρδιάς στο εν λόγω ίδρυµα, αλλά, επί της 
ουσίας, την αφετηρία δηµιουργίας ενός σωστά δοµηµένου και συ-
γκροτηµένου Μεταµοσχευτικού Κέντρου στην Ελλάδα. Με µακρά 
θητεία σε Μεταµοσχευτικά Κέντρα, όπως εκείνα των Νοσοκοµείων 
“Harefield” της Αγγλίας και “Texas Heart Institute” των Η.Π.Α., 
όπου πραγµατοποίησε περί τις 230 µεταµοσχεύσεις, οργάνωσε 
ένα πρόγραµµα στα πρότυπα των αντίστοιχων κέντρων, διενερ-
γώντας µε την οµάδα του µια σειρά µεταµοσχεύσεων καρδιάς και 
πνευµόνων, µε εξαιρετική επιτυχία. Η φιλοσοφία του Π. Αλιβιζά-
του, διαφοροποιηµένη εµφανώς από τα ελληνικά πρότυπα, αποτέ-
λεσε δικλείδα ασφαλείας, µε αποτέλεσµα την εφαρµογή ενός αυ-
στηρού πρωτοκόλλου, διεθνών προδιαγραφών, βασισµένο στην 
εµπειρία και τις επιλογές του. 

   Οι πρώτες αυτές προσπάθειες αποτέλεσαν αφορµή ώστε να συ-
νταχθεί και να ψηφιστεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το νοµοθε-
τικό πλαίσιο που θα όριζε τις συντεταγµένες διενέργειας ανάλο-
γων επεµβάσεων. Με υπουργικές αποφάσεις που δηµοσιεύτηκαν 
στα Φ.Ε.Κ. 117/Β, 1/3/1991 και 144/Β, 12/4/1991, καθορί-
στηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Μονάδων 
Μεταµοσχεύσεων, ενώ συγκροτήθηκε και το Εθνικό Συµβούλιο 
Μεταµοσχεύσεων. Στην πρώτη αυτή περίοδο λειτουργίας του 
Συµβουλίου, πρόεδρός του διορίστηκε ο Καθηγητής της Προπαι-
δευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Σωτή-
ριος Ράπτης, µε µικρή εµπειρία στο αντικείµενο. 

ÏñèïôïðéêÞ Ìåôáìüó÷åõóç Êáñäßáò: Ðáñïõóßáóç ôçò 

Ðñþôçò Åðéôõ÷ïýò Ìåôáìïó÷åýóåùò Êáñäßáò óôçí ÅëëÜäá

×. Ëüëáò, ×. ×áñßôïò, Ä. ÊÜêáâïò, Ð. ÓöõñÜêçò, Ç. Ðáíáãéùôßäçò,

Å. Êáñáìé÷Üëç, Ä. ÊïñïëÜíïãëïõ, Å. ÓôáìáôÜêç, Á. ÓáêïñÜöáò,

Å. Áãáðçôüò, É. ÍáíÜò, Ó. Ìïõëüðïõëïò

Ο Γεώργιος Τόλης, έχοντας δεξιά του τους συνεργάτες του Ν. Σφύρα
και Γ. Αστρά και αριστερά τους Β. Αγγελόπουλο και Ι. Νανά,

σε συνέντευξη τύπου στο «Υγεία» µετά τις 3 πρώτες επιτυχείς
µεταµοσχεύσεις καρδιάς τον Σεπτέµβριο του 1990

Ο Χρήστος Λόλας (αριστερά) και ο Chr. Barnard συνοµιλούν
µε τον πρώτο επιζήσαντα µετά από µεταµόσχευση καρδιάς 

στην Ελλάδα, επέµβαση που διενήργησε ο πρώτος εξ αυτών στο Νοσοκοµείο
«Ευαγγελισµός» στις 15 Αυγούστου του 1990

Π. Σπύρου.
Η πρώτη µεταµόσχευση πνεύµονος στην Ελλάδα
τον Μάρτιο του 1992 στο «Γ. Παπανικολάου» 

Θεσσαλονίκης

Π. Σπύρου.
Η πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς-πνευµόνων 

στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1992 στο 
«Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης

Π. Σπύρου.
Η πρώτη εµφύτευση LVAD στην Ελλάδα το 1994

στο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης

Την περίοδο που διενεργούνταν οι πρώτες 
µεταµοσχεύσεις καρδιάς στην Ελλάδα, ο Π. Αλιβιζάτος, 
ως Διευθυντής στο “Texas Heart Institute”, 
πραγµατοποιούσε περί τις 230 µεταµοσχεύσεις
καρδιάς ή πνευµόνων µε εξαιρετική επιτυχία

Καθηγητής 
Π. Αλιβιζάτος

Π. Σπύρου
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πέµπτη Περίοδος, της «ωρίµανσης» 1985-1993

Σύνοψη Καρδιοχειρουργικής
δραστηριότητας 5ης Περιόδου
1985-1993
Α) Ηµερίδα αντιµετώπισης Καρδιοχειρουργικών προβληµάτων
    20 Σεπτεµβρίου 1993

   Στις 20 Σεπτεµβρίου 1993, µε πρωτοβουλία του Προέδρου του 
Κ.Ε.Σ.Υ. Καθηγητή Ιωάννη Παπαδηµητρίου, οργανώθηκε στο 
Πολεµικό Μουσείο Αθηνών Ηµερίδα µε θέµα «Αντιµετώπιση 
Καρδιοχειρουργικών Προβληµάτων στην Ελλάδα». Από τα 
πρακτικά της ηµερίδας που αποτέλεσαν ειδική έκδοση, προκύπτει 
ένα σύνολο χρήσιµων πληροφοριών, που συγκροτούν µια ιδιαίτε-
ρα εποικοδοµητική έκθεση αναφορικά µε την Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα στην διερευνούµενη περίοδο. Οι περισσότεροι εκ 
των Καθηγητών Καρδιοχειρουργικής των Πανεπιστηµιακών 
Ιδρυµάτων και Διευθυντών Καρδιοχειρουργικών Κλινικών των 
ιδιωτικών και δηµόσιων νοσοκοµείων της χώρας συµµετείχαν 
σε αυτή, εκφράζοντας απόψεις και προτάσεις για την καλύτερη 
οργάνωση της περίθαλψης των καρδιοπαθών στο µέλλον. 
Παρόντες ήταν οι Χ. Λόλας, Φ. Παναγόπουλος, Ι. Παπαϊωάννου, 
Χ. Παπακωνσταντίνου, Π. Σπανός, Π. Σπύρου, Ι. Στήνιος, Μ. 
Τούµπουρας, Ε. Χλαπουτάκης, Ά. Μιχάλης, Γ. Μπουγιούκας, 
Σ. Παττακός, Γ. Τόλης και Ι. Χάσουλας, διακεκριµένοι Καρδιο-
λόγοι, Αναισθησιολόγοι, Πνευµονολόγοι και εκπρόσωποι των 
Νοσηλευτών που εµπλέκονταν µε τις Καρδιοχειρουργικές Κλινικές, 
καθώς επίσης και ο Διοικητής του Ι.Κ.Α.. Προεδρεύων της 
Ηµερίδας ήταν ο Γ. Σανούδος. 

   Στοιχεία για την υποδοµή σε κλίνες Μονάδων Εντατικής Θερα-
πείας, χειρουργικών τραπεζών και αναισθησιολογικής κάλυψης 
προέκυψαν από τις εισηγήσεις της Β. Λαναρά, Καθηγήτριας 
Νοσηλευτικής και Λ. Παπαδηµητρίου, Υφηγήτριας και µετέπειτα 
Καθηγήτριας Αναισθησιολογίας. Η διακίνηση και ο διαχωρισµός 
των καρδιοχειρουργικών ασθενών ανά τύπο νοσήµατος, καθώς 
και οι υποχρεώσεις των κρατικών µονάδων, αναλύθηκαν στην 
εισήγηση του Καθηγητή Φ. Παναγόπουλου, , η συνολική δραστη-
ριότητα  του Δηµόσιου Τοµέα παρουσιάστηκε από τον Διευθυντή 
της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» 
Ε. Χλαπουτάκη, ενώ η δραστηριότητα του ιδιωτικού τοµέα, 
τουλάχιστον για το λεκανοπέδιο Αθηνών, από τον Σ. Παττακό, 
επικεφαλής οµάδας στο Νοσηλευτήριο «Υγεία». Τη δραστηριότητα 
του ιδιωτικού τοµέα στη Θεσσαλονίκη, ανέλυσε ο Γ. Μπουγιού-
κας, Επίκουρος Καθηγητής του Α.Π.Θ. και επικεφαλής οµάδας στο 
Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης. Το κλίµα που δια-
µορφώθηκε στην τελική συζήτηση αποτυπώνεται από τις τοποθε-
τήσεις κάποιων εκ των «πρωταγωνιστών» της περιόδου, µε πιο 
χαρακτηριστική εκείνη του Π. Σπύρου, ο οποίος µε καυστικό λόγο 
τοποθετήθηκε για τα όσα παρουσιάστηκαν από τους συναδέλφους 
του.

   Σκοπός της Ηµερίδας ήταν να 
«χαρτογραφηθεί», για πρώτη φορά, η 
καρδιοχειρουργική δραστηριότητα της χώρας, µε 
αναλυτικά και ακριβή στοιχεία που αφορούσαν στα κόστη, στις 
υποδοµές, στο ανθρώπινο δυναµικό και στα αποτελέσµατα της κά-
θε κλινικής ή οµάδας. Αναπόφευκτη θα µπορούσε να χαρακτηρι-
στεί η αντιπαράθεση που προέκυψε, κατά τη διάρκεια των συζητή-
σεων, καθώς οι εκπρόσωποι των δηµόσιων νοσηλευτικών ιδρυ-
µάτων εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους για την «πριµοδότηση» 
του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και του νεοϊδρυθέντος τότε «Ωνάσει-
ου Κ. Κ.», για την εγκατάλειψη των κρατικών µονάδων και το βά-
ρος των εφηµεριών, ενώ αµφισβητήθηκαν και τα πολύ χαµηλά 
νούµερα θνητότητας που παρουσίασαν οι ιδιωτικές οµάδες. 

Πίνακες από την εισήγηση του Καθ. Φ. Παναγόπουλου
για τον «τύπο» του καρδιοχειρουργικού ασθενή

και τον τρόπο διακίνησής του µε βάση τα στοιχεία 
του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης

           Τα διάφορα είδη των χειρουργικών επεμβάσεων από τα στοιχεία που έχουμε
σε εκατοστιαία αναλογία είναι:

1. Στεφανιαία αγγεία (αορτοστεφανιαίες παρακάμψεις)
2. Βαλβιδικές παθήσεις (αντικατάσταση διόρθωση βαλβίδων)
3. Συγγενείς καρδιοπάθειες
4. Μεταμοσχεύσεις καρδιάς
5. Αλλες επεμβάσεις

66%
30%
6%*
1%
2%

           * Δεν συμπεριλαμβάνονται τα Παιδοκαρδιοχειρουργικά κέντρα του Νοσ/μείου
Πάιδων.

     Áêïýóôçêå óôçí áñ÷Þ üôé ç Ðïëéôåßá Ýêáíå ìéá ìåãÜëç ÷åéñïíïìßá. ¸êáíå Ýíá
ðáêÝôï áìïéâÞò óôïí éäéùôéêü ôïìÝá êáé äçìéïýñãçóå ôïõò êáñäéï÷åéñïõñãïýò
ìåñéêÞò áðáó÷üëçóçò, äçìéïõñãþíôáò Ýôóé ìßá ðñùôïöáíÞ áäéêßá óå âÜñïò ôùí
êñáôéêþí êáñäéï÷åéñïõñãþí êáé ôáõôü÷ñïíá ïé êáñäéï÷åéñïõñãïß ìåñéêÞò
áðáó÷üëçóçò ãßíáíå áñãüìéóèïé, åö’ üóïí äåí åìöáíßæïíôáí óôá êñáôéêÜ
Íïóïêïìåßá ëüãù ôùí éäéùôéêþí ôïõò õðï÷ñåþóåùí. ÐáñÜëëçëá Ýíá ðïëýðëåõñï
êÝíôñï óáí ôï äéêü ìáò äåí åíéó÷ýèçêå ïýôå ìå ðñïóùðéêü, ïýôå ìå áëëáãÞ ôïõ
õëéêïý ôï ïðïßï Ý÷åé êáôáóôñáöåß êáé äåí äÝ÷èçêå êáíÝíá ôïõëÜ÷éóôïí Ýóôù êáé
ôçëåöþíçìá, åÜí ðñáãìáôéêÜ õðÜñ÷åé êÜðïéï ðñüâëçìá óôï êÝíôñï ìáò åðÜíù.

     Åãþ äåí åßìáé åíáíôßïí ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá, áëëÜ ï éäéùôéêüò ôïìÝáò Ý÷åé Ýíá
ìåãÜëï ðëåïíÝêôçìá. Ðñþôïí êÜíåé åðéëïãÞ ôùí ðåñéóôáôéêþí, äåýôåñïí äåí
åöçìåñåýåé êáé ôñßôï êáé êõñéüôåñï üôé Ý÷åé ôçí äõíáôüôçôá êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ
äõíáôüôçôá êáé ôçí åõåëéîßá íá êéíåßôáé ðïëý ðéï Üíåôá áðü åìÜò ðïõ åßìáóôå óôïí
äçìüóéï ôïìÝá.

ÓÐÕÑÏÕ: ¢êïõóá êÜôé ðñùôïöáíÞ ðñÜãìáôá åäþ ðÝñá. ¢êïõóá Ýíá ïñéóìü
çìéäçìüóéï êáé çìééäéùôéêü. ÁõôÜ ãéá ìÝíá åßíáé ðñùôÜêïõóôá ðñÜãìáôá.

ÐÑÏÅÄÑÅÕÙÍ: ÐñÝðåé íá ãçñÜóêåôå áåß äéäáóêüìåíïò

                      ....ÁëëÜ áí ãßíåôáé êáñäéï÷åéñïõñãéêÞ óÞìåñá óôçí ÷þñá ìáò, 
áõôü ïöåßëåôáé óôï íïóçëåõôéêü ðñïóùðéêü ôï ïðïßï Ý÷åé áãíïçèåé ôåëåßùò.
Áìåßâåôáé ðïëý ëßãï, êáé êÜôé ðñÝðåé íá ãßíåé ãé’ áõôÜ ôá ðáéäéÜ ðïõ óôçñßæïõí
ôïõò áññþóôïõò......

     ÅÐÏÌÅÍÙÓ ôï «ÙíÜóåéï» äåí ìðïñåß íá äßíåé éäéùôéêÝò áìïéâÝò óôçí ïìÜäá
ôùí ÷åéñïõñãþí. ÁõôÜ ôá éäñýìáôá, üðùò êáé ôá êñáôéêÜ, èá ìðïñïýóáí íá
ëåéôïõñãÞóïõí ìå êáëõôåñåò ïéêïíïìéêÝò áðïëáâÝò ãéá ôïõò ÷åéñïõñãïýò, êáôÜ ôçí
äéêÞ ìïõ Üðïøç, üðùò ïé Ðáíåðéóôçìéáêïß Éáôñïß.

    ÄÇËÁÄÇ  íá  ìðïñïýí  íá  Ý÷ïõí  ôçí  Üäåéá  íá  áó÷ïëïýíôáé  ìåñéêþò  óôçí
éäéùôéêÞ ðñùôïâïõëßá.
    ÅðéìÝíïõìå üôé ï ôñüðïò ìå ôïí ïðïßï Üñ÷éóå ôï «ÙíÜóåéï», üóïí áöïñÜ ôéò
áìïéâÝò ôùí ÷åéñïõñãþí, åßíáé ôåëåßùò ÁÄÉÊÏÓ êáé åÜí äåí äéïñèùèåß óõíôüìùò, èá
õðÜñîïõí áíôéäéêßåò êáé ðñïâëÞìáôá ìå ôéò Üëëåò ïìÜäåò ôùí éáôñþí.

Φ. Παναγόπουλος (αριστερά), Λ. Παπαδηµητρίου (κέντρο) και 
Ε. Χλαπουτάκης (δεξιά), εισηγητές στην Ηµερίδα Καρδιοχειρουργικής του 1993

Χρ. Λόλας

Äåí ðñÝðåé íá åãêáôáëåßøïõìå ôá Äçìüóéá Íïóïêïìåßá ðïõ Ý÷ïõí ðïëëÞ ìåãÜëç ðåßñá, 
Ý÷ïõí üëï ôïí åîïðëéóìü êáé äõóôõ÷þò ïé óõíèÞêåò åßíáé ôÝôïéåò ðïõ åãêáôáëåßöèçóáí. 
Äåí íïìßæù üìùò üôé ðñÝðåé íá åãêáôáëåéöèïýí ðëÞñùò. Åßíáé áðáñáßôçôï ÷ùñßò íá
õðÜñ÷å áíôáãùíéóìüò, ôá Äçìüóéá Íïóïêïìåßá íá åîáóöáëßóïõí ôéò óõíèÞêåò
åêåßíåò, äéüôé áðü åêåß èá îåðçäÞóïõí êáé ïé íÝïé êáñäéï÷åéñïõñãïß, üðùò ãéíåôáé óå
üëï ôïí êüóìï.

Åõ÷áñéóôþ

Π. Σπύρου

Ι. Χάσουλας

Ποσοστιαία αναλογία του είδους των διενεργούµενων
επεµβάσεων της διερευνούµενης περιόδου  

(Εµ. Χλαπουτάκης - ηµερίδα καρδιοχειρουργικής 1993)
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πέµπτη Περίοδος, της «ωρίµανσης» 1985-1993

Σύνοψη Καρδιοχειρουργικής
δραστηριότητας 5ης Περιόδου
1985-1993
Α) Ηµερίδα αντιµετώπισης Καρδιοχειρουργικών προβληµάτων
    20 Σεπτεµβρίου 1993

   Στις 20 Σεπτεµβρίου 1993, µε πρωτοβουλία του Προέδρου του 
Κ.Ε.Σ.Υ. Καθηγητή Ιωάννη Παπαδηµητρίου, οργανώθηκε στο 
Πολεµικό Μουσείο Αθηνών Ηµερίδα µε θέµα «Αντιµετώπιση 
Καρδιοχειρουργικών Προβληµάτων στην Ελλάδα». Από τα 
πρακτικά της ηµερίδας που αποτέλεσαν ειδική έκδοση, προκύπτει 
ένα σύνολο χρήσιµων πληροφοριών, που συγκροτούν µια ιδιαίτε-
ρα εποικοδοµητική έκθεση αναφορικά µε την Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα στην διερευνούµενη περίοδο. Οι περισσότεροι εκ 
των Καθηγητών Καρδιοχειρουργικής των Πανεπιστηµιακών 
Ιδρυµάτων και Διευθυντών Καρδιοχειρουργικών Κλινικών των 
ιδιωτικών και δηµόσιων νοσοκοµείων της χώρας συµµετείχαν 
σε αυτή, εκφράζοντας απόψεις και προτάσεις για την καλύτερη 
οργάνωση της περίθαλψης των καρδιοπαθών στο µέλλον. 
Παρόντες ήταν οι Χ. Λόλας, Φ. Παναγόπουλος, Ι. Παπαϊωάννου, 
Χ. Παπακωνσταντίνου, Π. Σπανός, Π. Σπύρου, Ι. Στήνιος, Μ. 
Τούµπουρας, Ε. Χλαπουτάκης, Ά. Μιχάλης, Γ. Μπουγιούκας, 
Σ. Παττακός, Γ. Τόλης και Ι. Χάσουλας, διακεκριµένοι Καρδιο-
λόγοι, Αναισθησιολόγοι, Πνευµονολόγοι και εκπρόσωποι των 
Νοσηλευτών που εµπλέκονταν µε τις Καρδιοχειρουργικές Κλινικές, 
καθώς επίσης και ο Διοικητής του Ι.Κ.Α.. Προεδρεύων της 
Ηµερίδας ήταν ο Γ. Σανούδος. 

   Στοιχεία για την υποδοµή σε κλίνες Μονάδων Εντατικής Θερα-
πείας, χειρουργικών τραπεζών και αναισθησιολογικής κάλυψης 
προέκυψαν από τις εισηγήσεις της Β. Λαναρά, Καθηγήτριας 
Νοσηλευτικής και Λ. Παπαδηµητρίου, Υφηγήτριας και µετέπειτα 
Καθηγήτριας Αναισθησιολογίας. Η διακίνηση και ο διαχωρισµός 
των καρδιοχειρουργικών ασθενών ανά τύπο νοσήµατος, καθώς 
και οι υποχρεώσεις των κρατικών µονάδων, αναλύθηκαν στην 
εισήγηση του Καθηγητή Φ. Παναγόπουλου, , η συνολική δραστη-
ριότητα  του Δηµόσιου Τοµέα παρουσιάστηκε από τον Διευθυντή 
της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» 
Ε. Χλαπουτάκη, ενώ η δραστηριότητα του ιδιωτικού τοµέα, 
τουλάχιστον για το λεκανοπέδιο Αθηνών, από τον Σ. Παττακό, 
επικεφαλής οµάδας στο Νοσηλευτήριο «Υγεία». Τη δραστηριότητα 
του ιδιωτικού τοµέα στη Θεσσαλονίκη, ανέλυσε ο Γ. Μπουγιού-
κας, Επίκουρος Καθηγητής του Α.Π.Θ. και επικεφαλής οµάδας στο 
Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης. Το κλίµα που δια-
µορφώθηκε στην τελική συζήτηση αποτυπώνεται από τις τοποθε-
τήσεις κάποιων εκ των «πρωταγωνιστών» της περιόδου, µε πιο 
χαρακτηριστική εκείνη του Π. Σπύρου, ο οποίος µε καυστικό λόγο 
τοποθετήθηκε για τα όσα παρουσιάστηκαν από τους συναδέλφους 
του.

   Σκοπός της Ηµερίδας ήταν να 
«χαρτογραφηθεί», για πρώτη φορά, η 
καρδιοχειρουργική δραστηριότητα της χώρας, µε 
αναλυτικά και ακριβή στοιχεία που αφορούσαν στα κόστη, στις 
υποδοµές, στο ανθρώπινο δυναµικό και στα αποτελέσµατα της κά-
θε κλινικής ή οµάδας. Αναπόφευκτη θα µπορούσε να χαρακτηρι-
στεί η αντιπαράθεση που προέκυψε, κατά τη διάρκεια των συζητή-
σεων, καθώς οι εκπρόσωποι των δηµόσιων νοσηλευτικών ιδρυ-
µάτων εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους για την «πριµοδότηση» 
του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και του νεοϊδρυθέντος τότε «Ωνάσει-
ου Κ. Κ.», για την εγκατάλειψη των κρατικών µονάδων και το βά-
ρος των εφηµεριών, ενώ αµφισβητήθηκαν και τα πολύ χαµηλά 
νούµερα θνητότητας που παρουσίασαν οι ιδιωτικές οµάδες. 

Πίνακες από την εισήγηση του Καθ. Φ. Παναγόπουλου
για τον «τύπο» του καρδιοχειρουργικού ασθενή

και τον τρόπο διακίνησής του µε βάση τα στοιχεία 
του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης

           Τα διάφορα είδη των χειρουργικών επεμβάσεων από τα στοιχεία που έχουμε
σε εκατοστιαία αναλογία είναι:

1. Στεφανιαία αγγεία (αορτοστεφανιαίες παρακάμψεις)
2. Βαλβιδικές παθήσεις (αντικατάσταση διόρθωση βαλβίδων)
3. Συγγενείς καρδιοπάθειες
4. Μεταμοσχεύσεις καρδιάς
5. Αλλες επεμβάσεις

66%
30%
6%*
1%
2%

           * Δεν συμπεριλαμβάνονται τα Παιδοκαρδιοχειρουργικά κέντρα του Νοσ/μείου
Πάιδων.

     Áêïýóôçêå óôçí áñ÷Þ üôé ç Ðïëéôåßá Ýêáíå ìéá ìåãÜëç ÷åéñïíïìßá. ¸êáíå Ýíá
ðáêÝôï áìïéâÞò óôïí éäéùôéêü ôïìÝá êáé äçìéïýñãçóå ôïõò êáñäéï÷åéñïõñãïýò
ìåñéêÞò áðáó÷üëçóçò, äçìéïõñãþíôáò Ýôóé ìßá ðñùôïöáíÞ áäéêßá óå âÜñïò ôùí
êñáôéêþí êáñäéï÷åéñïõñãþí êáé ôáõôü÷ñïíá ïé êáñäéï÷åéñïõñãïß ìåñéêÞò
áðáó÷üëçóçò ãßíáíå áñãüìéóèïé, åö’ üóïí äåí åìöáíßæïíôáí óôá êñáôéêÜ
Íïóïêïìåßá ëüãù ôùí éäéùôéêþí ôïõò õðï÷ñåþóåùí. ÐáñÜëëçëá Ýíá ðïëýðëåõñï
êÝíôñï óáí ôï äéêü ìáò äåí åíéó÷ýèçêå ïýôå ìå ðñïóùðéêü, ïýôå ìå áëëáãÞ ôïõ
õëéêïý ôï ïðïßï Ý÷åé êáôáóôñáöåß êáé äåí äÝ÷èçêå êáíÝíá ôïõëÜ÷éóôïí Ýóôù êáé
ôçëåöþíçìá, åÜí ðñáãìáôéêÜ õðÜñ÷åé êÜðïéï ðñüâëçìá óôï êÝíôñï ìáò åðÜíù.

     Åãþ äåí åßìáé åíáíôßïí ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá, áëëÜ ï éäéùôéêüò ôïìÝáò Ý÷åé Ýíá
ìåãÜëï ðëåïíÝêôçìá. Ðñþôïí êÜíåé åðéëïãÞ ôùí ðåñéóôáôéêþí, äåýôåñïí äåí
åöçìåñåýåé êáé ôñßôï êáé êõñéüôåñï üôé Ý÷åé ôçí äõíáôüôçôá êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ
äõíáôüôçôá êáé ôçí åõåëéîßá íá êéíåßôáé ðïëý ðéï Üíåôá áðü åìÜò ðïõ åßìáóôå óôïí
äçìüóéï ôïìÝá.

ÓÐÕÑÏÕ: ¢êïõóá êÜôé ðñùôïöáíÞ ðñÜãìáôá åäþ ðÝñá. ¢êïõóá Ýíá ïñéóìü
çìéäçìüóéï êáé çìééäéùôéêü. ÁõôÜ ãéá ìÝíá åßíáé ðñùôÜêïõóôá ðñÜãìáôá.

ÐÑÏÅÄÑÅÕÙÍ: ÐñÝðåé íá ãçñÜóêåôå áåß äéäáóêüìåíïò

                      ....ÁëëÜ áí ãßíåôáé êáñäéï÷åéñïõñãéêÞ óÞìåñá óôçí ÷þñá ìáò, 
áõôü ïöåßëåôáé óôï íïóçëåõôéêü ðñïóùðéêü ôï ïðïßï Ý÷åé áãíïçèåé ôåëåßùò.
Áìåßâåôáé ðïëý ëßãï, êáé êÜôé ðñÝðåé íá ãßíåé ãé’ áõôÜ ôá ðáéäéÜ ðïõ óôçñßæïõí
ôïõò áññþóôïõò......

     ÅÐÏÌÅÍÙÓ ôï «ÙíÜóåéï» äåí ìðïñåß íá äßíåé éäéùôéêÝò áìïéâÝò óôçí ïìÜäá
ôùí ÷åéñïõñãþí. ÁõôÜ ôá éäñýìáôá, üðùò êáé ôá êñáôéêÜ, èá ìðïñïýóáí íá
ëåéôïõñãÞóïõí ìå êáëõôåñåò ïéêïíïìéêÝò áðïëáâÝò ãéá ôïõò ÷åéñïõñãïýò, êáôÜ ôçí
äéêÞ ìïõ Üðïøç, üðùò ïé Ðáíåðéóôçìéáêïß Éáôñïß.

    ÄÇËÁÄÇ  íá  ìðïñïýí  íá  Ý÷ïõí  ôçí  Üäåéá  íá  áó÷ïëïýíôáé  ìåñéêþò  óôçí
éäéùôéêÞ ðñùôïâïõëßá.
    ÅðéìÝíïõìå üôé ï ôñüðïò ìå ôïí ïðïßï Üñ÷éóå ôï «ÙíÜóåéï», üóïí áöïñÜ ôéò
áìïéâÝò ôùí ÷åéñïõñãþí, åßíáé ôåëåßùò ÁÄÉÊÏÓ êáé åÜí äåí äéïñèùèåß óõíôüìùò, èá
õðÜñîïõí áíôéäéêßåò êáé ðñïâëÞìáôá ìå ôéò Üëëåò ïìÜäåò ôùí éáôñþí.

Φ. Παναγόπουλος (αριστερά), Λ. Παπαδηµητρίου (κέντρο) και 
Ε. Χλαπουτάκης (δεξιά), εισηγητές στην Ηµερίδα Καρδιοχειρουργικής του 1993

Χρ. Λόλας

Äåí ðñÝðåé íá åãêáôáëåßøïõìå ôá Äçìüóéá Íïóïêïìåßá ðïõ Ý÷ïõí ðïëëÞ ìåãÜëç ðåßñá, 
Ý÷ïõí üëï ôïí åîïðëéóìü êáé äõóôõ÷þò ïé óõíèÞêåò åßíáé ôÝôïéåò ðïõ åãêáôáëåßöèçóáí. 
Äåí íïìßæù üìùò üôé ðñÝðåé íá åãêáôáëåéöèïýí ðëÞñùò. Åßíáé áðáñáßôçôï ÷ùñßò íá
õðÜñ÷å áíôáãùíéóìüò, ôá Äçìüóéá Íïóïêïìåßá íá åîáóöáëßóïõí ôéò óõíèÞêåò
åêåßíåò, äéüôé áðü åêåß èá îåðçäÞóïõí êáé ïé íÝïé êáñäéï÷åéñïõñãïß, üðùò ãéíåôáé óå
üëï ôïí êüóìï.

Åõ÷áñéóôþ

Π. Σπύρου

Ι. Χάσουλας

Ποσοστιαία αναλογία του είδους των διενεργούµενων
επεµβάσεων της διερευνούµενης περιόδου  

(Εµ. Χλαπουτάκης - ηµερίδα καρδιοχειρουργικής 1993)
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πέµπτη Περίοδος, της «ωρίµανσης» 1985-1993

Αναισθησιολογική στελέχωση των Ιδιωτικών (πάνω)
και Δηµόσίων (κάτω) καρδιοχειρουργικών κέντρων

   Στα τέλη του 1989, η Διοίκηση του Ιδρύµατος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων επιβεβαίωσε µια πραγµατικότητα που λειτουργούσε 
ανασταλτικά στην εξέλιξη της καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας 
στον ιδιωτικό τοµέα. Παρά την λειτουργία σειράς ιδιωτικών 
κέντρων, οι ασφαλισµένοι του Ι.Κ.Α. δεν µπορούσαν να νοσηλευ-
τούν σε αυτά, καθώς η κάλυψη των δαπανών νοσηλείας κρίνονταν 
µη νόµιµη, την ώρα που οι αντίστοιχες δαπάνες καλύπτονταν πλή-
ρως σε περίπτωση νοσηλείας σε κάποιο κέντρο του εξωτερικού. 
Ο Χ. Λόλας, σε άρθρο του µε τίτλο «Χρονικό της Ελληνικής Καρδιο-
χειρουργικής» αναφέρει το παρασκήνιο των αλλαγών που επακο-
λούθησαν από τις αρχές του επόµενου έτους, µε σκοπό να ανατρα-
πεί η κρατούσα πραγµατικότητα. 

   Σύµφωνα µε το άρθρο, ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης δίνοντας συνέντευξη Τύπου στις Η.Π.Α., µετά από επί-
σκεψή του, ρωτήθηκε από Καρδιοχειρουργό µε δηµοσιογραφική 
άδεια, «Για ποιο λόγο ένας Έλληνας ασθενής µπορεί να χειρουργη-
θεί στο εξωτερικό µε πλήρη κάλυψη των νοσηλίων και δεν συµβαί-
νει το αντίστοιχο σε µια ιδιωτική κλινική της χώρας µας;». Ο Πρω-
θυπουργός φάνηκε να µην έχει πλήρη ενηµέρωση για το θέµα, γι' 
αυτό και απάντησε δίνοντας υπόσχεση για περαιτέρω διερεύνηση 
του θέµατος. 

   Ενδεικτικά των προαναφερόµενων είναι τα στοιχεία του Ι.Κ.Α. 
που αφορούν στο έτος 1992, ένα χρόνο µετά την εφαρµογή του 
νόµου και επίσης ένα χρόνο πριν τη λειτουργία του «Ωνάσειου 
Κ. Κ.», το οποίο ουσιαστικά κάλυψε και τις τελευταίες ανάγκες καρ-
διοχειρουργικής αντιµετώπισης των Ελλήνων ασφαλισµένων. 
Το 1992, λοιπόν, 2.600 ασφαλισµένοι του Ι.Κ.Α. υποβλήθηκαν 
σε καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, για τους οποίους δαπανήθηκε 
το ποσό των 7,5 δισεκατοµµυρίων δραχµών (22 εκατοµµύρια 
ευρώ). Εξ αυτών, 900 περιστατικά αντιµετωπίστηκαν στα κρατικά 
νοσοκοµεία µε µέσο κόστος ανά περιστατικό 800.000 δρχ. Άλλοι 
1.200 ασθενείς, µε µέσο κόστος νοσηλείας 2.400.000 δρχ., αντι-
µετωπίστηκαν σε ιδιωτικές κλινικές και τέλος, 800 περιστατικά µε 
µέσο κόστος νοσηλείας 5.000.000 δρχ. στο εξωτερικό, κυρίως 
στην Αγγλία. 

Β) Η αντιµετώπιση των ασθενών του Ι.Κ.Α. 
    Όπερ και εγένετο, καθώς η επιστροφή του στην Ελλάδα συνέπε-
σε µε την έναρξη των απαραίτητων διαδικασιών ρύθµισης του θέ-
µατος. Παράλληλα, από µαρτυρία του Ι. Χάσουλα, Διευθυντή κατά 
την περίοδο εκείνη του «Βελλίδειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου», 
ρόλο στις τελικές αποφάσεις έπαιξε η πρότασή του, που διαβιβά-
στηκε µέσω του «Βελλίδειου Κ. Κ.», για καθιέρωση πακέτων νοση-
λείας των ασφαλισµένων του Ι.Κ.Α.. Με νόµο του Υπουργού Υγείας 
Γ. Σούρλα, που δηµοσιεύτηκε στις 27/12/1990 και καθιέρωνε 
ειδικό «κλειστό νοσήλιο» για κάθε καρδιοχειρουργική πράξη, οι 
ιδιωτικές κλινικές οδηγήθηκαν, στις αρχές του 1991, στη σύναψη 
ειδικών συµβάσεων µε τα Ασφαλιστικά Ταµεία της χώρας. 
Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ένα ισχυρό κίνητρο περαιτέρω ανά-
πτυξης των ιδιωτικών καρδιοχειρουργικών κέντρων στην Ελλάδα, 
καθώς για τους ασφαλισµένους των Ταµείων δεν συνέτρεχε πια 
λόγος να απευθυνθούν σε κάποιο κέντρο του εξωτερικού προς 
αναζήτηση θεραπείας. Η απόφαση αυτή είχε θετικές επιπτώσεις και 
στην εθνική οικονοµία λόγω της εξοικονόµησης συναλλάγµατος, 
αλλά και στα Ασφαλιστικά Ταµεία µε τη µείωση κόστους νοσηλείας 
ανά ασθενή. Στον αντίποδα, βέβαια, δηµιούργησε µια σειρά 
«κινήτρων», εκ µέρους ιδιωτικών κλινικών του εξωτερικού, 
για παραποµπή ασθενών προς αυτές. 

Πίνακας υποδοµών Καρδιοαναισθησίας των Δηµοσίων
και Ιδιωτικών κέντρων

Από δεξιά:
Γ. Ανδριτσάκης, 
Α. Βοµβογιάννης,
Ι. Στήνιος,
Ι. Χάσουλας, 
Γ. Τόλης
και άλλοι.
(2004)

Από δεξιά: Ι. Στήνιος ,Π. Σπύρου και Χρ. Λόλας 
στη βοµβαρδισµένη Σερβία το 1993
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πέµπτη Περίοδος, της «ωρίµανσης» 1985-1993

Αναισθησιολογική στελέχωση των Ιδιωτικών (πάνω)
και Δηµόσίων (κάτω) καρδιοχειρουργικών κέντρων
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Σε όλες τις γλώσσες, οι σηµαντικότερες λέξεις, είναι µικρές: 
«ναι», «αγάπη», «Θεός». Στη ζωή του, ο Παναγιώτης Σπανός 
τίµησε τη σηµασία τους πάµπολλες φορές. Είπε «ναι» σε 
πολλές µάχες ακόµη και αν η έκβασή τους ήταν αµφίρροπη, 
«αγάπησε» µε πάθος ό,τι πίστεψε ακόµη και αν προδόθηκε, 
επικαλέστηκε τον «Θεό» για βοήθεια ακόµη και αν δεν 
εισακούστηκε. Στη ζωή του δεν είχε βεβαιότητες, αλλά ένα 
δρόµο για να ακολουθήσει και αυτό έκανε. Στη ζωή του 
έκρινε τον κόσµο χρησιµοποιώντας µόνο δυο έννοιες, την 
έννοια του «σωστού» και του «λανθασµένου», υπηρετώντας 
ένα σύστηµα αξιών που δεν αφήνει περιθώρια να διαβληθεί. 
Στη ζωή του κινήθηκε µε φιλελεύθερο όραµα, αίσθηµα 
δικαίου για τον κάθε αγώνα και σεβασµό στον «αντίπαλο» 
και τους κανόνες. Στη ζωή του ο Π. Σπανός υπήρξε και 
συνεχίζει να είναι ένας ακέραιος πολεµιστής. 
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Στα «χαρακώµατα» της 
Καρδιοχειρουργικής... 
µε αέρα πολεµιστή 

Στα «χαρακώµατα» της 
Καρδιοχειρουργικής... 
µε αέρα πολεµιστή 

Παναγιώτης
Σπανός
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Ο Παναγιώτης Σπανός, 
«µαχητής» της ΕΟΚΑ στον αγώνα 
κατά των Άγγλων κατακτητών

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

1957,  Αµµόχωστος, Κύπρος. 
Σχεδόν δυο χρόνια έχουν περάσει από την αυγή εκείνη που ο 
αρχηγός της ΕΟΚΑ, Διγενής, µε τις προκηρύξεις του σήµανε την 
απαρχή του Κυπριακού Αγώνα. Οι αγωνιστές που τόλµησαν να 
υψώσουν τη φωνή των όπλων σε αυτά των αποικιοκρατών ήταν 
µόνο µια χούφτα, αλλά ορκίστηκαν «ή τη νίκη ή τη θανή». Η χού-
φτα δεν άργησε να γίνει εκατοντάδες, χιλιάδες, όλη η Κύπρος. 
Στην Αµµόχωστο, το φαρµακείο του Κώστα Σπανού έχει µετατρα-
πεί  σε βάση διανοµής αλληλογραφίας και οπλισµού της οργάνω-
σης, ενώ ο πρωτότοκος γιος του, έχει καθυστερήσει τις πανεπι-
στηµιακές του σπουδές  για να ενισχύσει τον αγώνα. Ένα πρωί και 
ενώ ο νεαρός εργάζεται σε αγγλική εταιρεία, πληροφορείται την 
σύλληψη του πατέρα του… Δεν προλαβαίνει να αντιδράσει, καθώς 
σε λίγη ώρα συλλαµβάνεται και ο ίδιος. Οι δύο άνδρες µεταφέρο-
νται στα κρατητήρια της Οµορφίτας, όπου και βασανίζονται επί 
ηµέρες… Οι κραυγές πόνου από τα ανελέητα χτυπήµατα των βα-
σανιστών καλύπτονται από τα τραγούδια και τους θούριους που 
έψαλλαν οι συγκρατούµενοι: «Με τη βοήθεια του Θεού, µε την 
πίστιν εις τον τίµιον αγώνα µας... Ή ταν ή επί τας... Εµπρός όλοι 
µαζί για τη λευτεριά της Κύπρου µας». Ο νεαρός κρατείται εκεί 
οκτώ µερόνυχτα… Δεν λυγίζει, εξαναγκάζοντας τους βασανιστές 
του να τον αφήσουν ελεύθερο… Ο πατέρας θα παραµείνει στα 
κρατητήρια της Κοκκινοτριµυθιάς µέχρι την συµφωνία της Ζυρί-
χης… Ο ίδιος πρέπει να φροντίσει την οικογένεια, αλλά και να 
συνεχίσει την προσφορά του στον αγώνα. Ο παθιασµένος αγωνι-
στής νέος, ο αφιερωµένος πατριώτης που «…ποτέ δεν λόγιασε 
το πότε και το πώς…» και έδωσε µαθήµατα ηρωισµού και αυτοθυ-
σίας είναι ο Παναγιώτης Σπανός… 

1963, Άγιος Ιλαρίωνας Κερύνειας, Κύπρος. 
Η υπογραφή της συµφωνίας ανεξαρτησίας της Κύπρου και η δηµι-
ουργία νέου κράτους δεν έφερε την πολυπόθητη ισορροπία στο 
νησί. Μια άνευ προηγουµένου κρίση ξεσπά λίγο πριν το τέλος του 
1963, µε επιθέσεις ανάµεσα σε Τούρκους και Κύπριους που αγγί-
ζουν τα όρια της βαρβαρότητας. Ο Π. Σπανός, πεµπτοετής της Ια-
τρικής, παρατά τις σπουδές του στην Αθήνα και επιστρέφει στην 
Κύπρο, προσφέροντας για ακόµη µια φορά εαυτόν στην υπηρεσία 
του «στόχου». «Στόχος της οργάνωσης και όλων των µελών ήταν η 
ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα. Όταν, λοιπόν, ξεκίνησαν οι κινή-
σεις των Τούρκων το 1963, εγώ και µια οµάδα 15 ακόµη φοιτητών, 
αφού εκπαιδευτήκαµε για 3 µήνες σε ένα στρατόπεδο εφέδρων 
στην Χαλκίδα, επιστρέψαµε στο νησί για να εκπαιδεύσουµε το 
πρώτο τάγµα της Εθνικής Φρουράς. Μετά, βρεθήκαµε στην πρώτη 
γραµµή, στον Άγιο Ιλαρίωνα. Η πρώτη µεγάλη µάχη ανάµεσα στα 
αντίπαλα στρατεύµατα έγινε από το δεύτερο τάγµα, το οποίο είχε 
παραταχθεί σ' ένα προπύργιο, σχεδόν απέναντί µας. Πολεµήσαµε 
στα χαρακώµατα του Αγίου Ιλαρίωνα από τον Απρίλιο έως και τον 
Οκτώβριο, όταν και επέστρεψα στην Ελλάδα, καθώς δόθηκε εντολή 
οι φοιτητές να γυρίσουν πίσω για να πάρουν µέρος στην εξεταστική. 
Γύρισα, λοιπόν, πίσω».            

Αντάρτης 
στον Πενταδάκτυλο

Αντάρτης 
στον Πενταδάκτυλο

Στο «διάλλειµα» της µάχης,
µία σύντοµη επιστροφή 
στο πατρικό για µία ζεστή αγκαλιά 
µε την µητέρα του 

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη
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έννοια του «σωστού» και του «λανθασµένου», υπηρετώντας 
ένα σύστηµα αξιών που δεν αφήνει περιθώρια να διαβληθεί. 
Στη ζωή του κινήθηκε µε φιλελεύθερο όραµα, αίσθηµα 
δικαίου για τον κάθε αγώνα και σεβασµό στον «αντίπαλο» 
και τους κανόνες. Στη ζωή του ο Π. Σπανός υπήρξε και 
συνεχίζει να είναι ένας ακέραιος πολεµιστής. 

Σε όλες τις γλώσσες, οι σηµαντικότερες λέξεις, είναι µικρές: 
«ναι», «αγάπη», «Θεός». Στη ζωή του, ο Παναγιώτης Σπανός 
τίµησε τη σηµασία τους πάµπολλες φορές. Είπε «ναι» σε 
πολλές µάχες ακόµη και αν η έκβασή τους ήταν αµφίρροπη, 
«αγάπησε» µε πάθος ό,τι πίστεψε ακόµη και αν προδόθηκε, 
επικαλέστηκε τον «Θεό» για βοήθεια ακόµη και αν δεν 
εισακούστηκε. Στη ζωή του δεν είχε βεβαιότητες, αλλά ένα 
δρόµο για να ακολουθήσει και αυτό έκανε. Στη ζωή του 
έκρινε τον κόσµο χρησιµοποιώντας µόνο δυο έννοιες, την 
έννοια του «σωστού» και του «λανθασµένου», υπηρετώντας 
ένα σύστηµα αξιών που δεν αφήνει περιθώρια να διαβληθεί. 
Στη ζωή του κινήθηκε µε φιλελεύθερο όραµα, αίσθηµα 
δικαίου για τον κάθε αγώνα και σεβασµό στον «αντίπαλο» 
και τους κανόνες. Στη ζωή του ο Π. Σπανός υπήρξε και 
συνεχίζει να είναι ένας ακέραιος πολεµιστής. 

Στα «χαρακώµατα» της 
Καρδιοχειρουργικής... 
µε αέρα πολεµιστή 

Στα «χαρακώµατα» της 
Καρδιοχειρουργικής... 
µε αέρα πολεµιστή 

Παναγιώτης
Σπανός
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Ο Παναγιώτης Σπανός, 
«µαχητής» της ΕΟΚΑ στον αγώνα 
κατά των Άγγλων κατακτητών

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

1957,  Αµµόχωστος, Κύπρος. 
Σχεδόν δυο χρόνια έχουν περάσει από την αυγή εκείνη που ο 
αρχηγός της ΕΟΚΑ, Διγενής, µε τις προκηρύξεις του σήµανε την 
απαρχή του Κυπριακού Αγώνα. Οι αγωνιστές που τόλµησαν να 
υψώσουν τη φωνή των όπλων σε αυτά των αποικιοκρατών ήταν 
µόνο µια χούφτα, αλλά ορκίστηκαν «ή τη νίκη ή τη θανή». Η χού-
φτα δεν άργησε να γίνει εκατοντάδες, χιλιάδες, όλη η Κύπρος. 
Στην Αµµόχωστο, το φαρµακείο του Κώστα Σπανού έχει µετατρα-
πεί  σε βάση διανοµής αλληλογραφίας και οπλισµού της οργάνω-
σης, ενώ ο πρωτότοκος γιος του, έχει καθυστερήσει τις πανεπι-
στηµιακές του σπουδές  για να ενισχύσει τον αγώνα. Ένα πρωί και 
ενώ ο νεαρός εργάζεται σε αγγλική εταιρεία, πληροφορείται την 
σύλληψη του πατέρα του… Δεν προλαβαίνει να αντιδράσει, καθώς 
σε λίγη ώρα συλλαµβάνεται και ο ίδιος. Οι δύο άνδρες µεταφέρο-
νται στα κρατητήρια της Οµορφίτας, όπου και βασανίζονται επί 
ηµέρες… Οι κραυγές πόνου από τα ανελέητα χτυπήµατα των βα-
σανιστών καλύπτονται από τα τραγούδια και τους θούριους που 
έψαλλαν οι συγκρατούµενοι: «Με τη βοήθεια του Θεού, µε την 
πίστιν εις τον τίµιον αγώνα µας... Ή ταν ή επί τας... Εµπρός όλοι 
µαζί για τη λευτεριά της Κύπρου µας». Ο νεαρός κρατείται εκεί 
οκτώ µερόνυχτα… Δεν λυγίζει, εξαναγκάζοντας τους βασανιστές 
του να τον αφήσουν ελεύθερο… Ο πατέρας θα παραµείνει στα 
κρατητήρια της Κοκκινοτριµυθιάς µέχρι την συµφωνία της Ζυρί-
χης… Ο ίδιος πρέπει να φροντίσει την οικογένεια, αλλά και να 
συνεχίσει την προσφορά του στον αγώνα. Ο παθιασµένος αγωνι-
στής νέος, ο αφιερωµένος πατριώτης που «…ποτέ δεν λόγιασε 
το πότε και το πώς…» και έδωσε µαθήµατα ηρωισµού και αυτοθυ-
σίας είναι ο Παναγιώτης Σπανός… 

1963, Άγιος Ιλαρίωνας Κερύνειας, Κύπρος. 
Η υπογραφή της συµφωνίας ανεξαρτησίας της Κύπρου και η δηµι-
ουργία νέου κράτους δεν έφερε την πολυπόθητη ισορροπία στο 
νησί. Μια άνευ προηγουµένου κρίση ξεσπά λίγο πριν το τέλος του 
1963, µε επιθέσεις ανάµεσα σε Τούρκους και Κύπριους που αγγί-
ζουν τα όρια της βαρβαρότητας. Ο Π. Σπανός, πεµπτοετής της Ια-
τρικής, παρατά τις σπουδές του στην Αθήνα και επιστρέφει στην 
Κύπρο, προσφέροντας για ακόµη µια φορά εαυτόν στην υπηρεσία 
του «στόχου». «Στόχος της οργάνωσης και όλων των µελών ήταν η 
ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα. Όταν, λοιπόν, ξεκίνησαν οι κινή-
σεις των Τούρκων το 1963, εγώ και µια οµάδα 15 ακόµη φοιτητών, 
αφού εκπαιδευτήκαµε για 3 µήνες σε ένα στρατόπεδο εφέδρων 
στην Χαλκίδα, επιστρέψαµε στο νησί για να εκπαιδεύσουµε το 
πρώτο τάγµα της Εθνικής Φρουράς. Μετά, βρεθήκαµε στην πρώτη 
γραµµή, στον Άγιο Ιλαρίωνα. Η πρώτη µεγάλη µάχη ανάµεσα στα 
αντίπαλα στρατεύµατα έγινε από το δεύτερο τάγµα, το οποίο είχε 
παραταχθεί σ' ένα προπύργιο, σχεδόν απέναντί µας. Πολεµήσαµε 
στα χαρακώµατα του Αγίου Ιλαρίωνα από τον Απρίλιο έως και τον 
Οκτώβριο, όταν και επέστρεψα στην Ελλάδα, καθώς δόθηκε εντολή 
οι φοιτητές να γυρίσουν πίσω για να πάρουν µέρος στην εξεταστική. 
Γύρισα, λοιπόν, πίσω».            

Αντάρτης 
στον Πενταδάκτυλο

Αντάρτης 
στον Πενταδάκτυλο

Στο «διάλλειµα» της µάχης,
µία σύντοµη επιστροφή 
στο πατρικό για µία ζεστή αγκαλιά 
µε την µητέρα του 

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη
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1966, Κλινική Σµπαρούνη - «Γερουλάνειο Ίδρυµα», Αθήνα. 
Συµβατικότητα και παγίωση µοιάζουν λέξεις άγνωστες για τον 
Π. Σπανό. Δεν είναι ένας κοινός νέος, ένας ακόµη απόφοιτος της 
Ιατρικής Σχολής που καλείται στερεότυπα να επιλέξει την ειδικό-
τητά του και να ενταχθεί σε κάποιο σχετικό πρόγραµµα εκπαίδευ-
σης. Είναι ένας πολεµιστής που ακολουθεί τον ορµητικό αυτοµατι-
σµό του πεπρωµένου. Η νέα «µάχη» δεν επιβάλλει να κρατήσει 
συµβατικό όπλο. Η νέα «µάχη» του επιβάλλει να κρατήσει χειρουρ-
γικό νυστέρι. «Η εν λόγω κλινική έδινε τότε, µέσω µιας ειδικής ρύθ-
µισης, ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής. Μου άρεσε η Χειρουργική 
από τότε που ήµουνα παιδί. Έβλεπα τον πατέρα µου στο φαρµακείο 
να αλλάζει τραύµατα και να ασκεί µικροϊατρικές πράξεις και γοη-
τευόµουνα. Όταν ξεκίνησα, ανακατευόµουνα µε πολλές ειδικότητες. 
Μετά γνώρισα τον κ. Λαζαρίδη, ο οποίος έκανε πρωτοποριακά 
πράγµατα για την εποχή και µε είχε συνεπάρει. Εκείνος επέµενε πως 
πρέπει να φύγω στην Αµερική για να κάνω ειδικότητα. –Σήκω και 
φύγε, µου είχε πει χαρακτηριστικά. Μόνο στο εξωτερικό θα έχεις τη 
δυνατότητα να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Τον άκουσα και ξεκί-
νησα το διάβασµα». Δεκαέξι µήνες µετά την έναρξη της ειδικότη-
τας στην Κλινική Σµπαρούνη, ο Π. Σπανός λαµβάνει µια επιστολή. 
Οι εξετάσεις που έδωσε για την είσοδό του στο αµερικανικό σύ-
στηµα εκπαίδευσης είχαν στεφθεί µε επιτυχία. Σε λίγες ηµέρες 
πρέπει να αναχωρήσει για το Νοσοκοµείο «Sinai», στη Βαλτιµόρη 
των Η.Π.Α…

1968, Νοσοκοµείο «Sinai», Βαλτιµόρη, Η.Π.Α.. 
Η µαθητεία του Π. Σπανού δίπλα στον Δ. Λαζαρίδη αποδεικνύεται 
ιδιαίτερα χρήσιµη. Η υπεροχή του σε σχέση µε τους άλλους Resi-
dents δεν αργεί να γίνει αντιληπτή, τόσο από τον Αργεντινό Chief 
Resident που δηλώνει φιλέλληνας όσο και από τον A. Seligman, 
του Διευθυντή της Xειρουργικής Κλινικής, ο οποίος εκτιµά την 
εργατικότητα, την προθυµία και το ασίγαστο πνεύµα του Έλληνα 
ειδικευόµενου. Το ίδιο ασίγαστο πνεύµα που καλεί τον Π. Σπανό 
σε έναν καινούριο αγώνα. «Την εποχή εκείνη ο C. Barnard είχε 

πραγµατοποιήσει την πρώτη µεταµόσχευση -καρ-
διάς. Ο ίδιος είχε ειδικευτεί στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο της Minnesota, ενώ εκεί δίδασκε 
στις µέρες µου ο θεµελιωτής της αµερικανικής 
Χειρουργικής, ο O. Wangensteen. Έκανα αίτηση 
και µε δέχτηκαν. Όσο και αν προσπάθησε ο A. 
Seligman να µε µεταπείσει να µείνω στη Βαλτι-
µόρη δεν τα κατάφερε. Φεύγοντας µου είπε πως 
πάντα θα υπάρχει ανοιχτή µια θέση για µένα εκεί, 
αν αποφασίσω να επιστρέψω». Με το µόλις 30 
ηµερών γιο του, τη σύζυγο και ένα µικρό φορτη-
γάκι φορτωµένο µε υπάρχοντα και ελπίδες, ο Π. 
Σπανός ξεκινά για τη «µάχη» της Μινεάπολης…

1969, Χειρουργική Κλινική Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου της 
Minnesota, Μινεάπολη, Η.Π.Α.. 
Το θάρρος, λένε, είναι το πιο σηµαντικό χάρισµα για εκείνον που 
αναζητά τον προσωπικό του µύθο... Ο Π. Σπανός είχε κληθεί πολ-
λές φορές στη ζωή του να αποδείξει πόσο θαρραλέος είναι. Η 
ένταξή του στη Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσο-
κοµείου της Minnesota απαιτούσε από τον ίδιο να το αποδείξει και 
πάλι... «Αρχικά ξεκίνησα στο πρόγραµµα του Ο.Wangesteen , όπου 
και έµεινα για έναν χρόνο. Επρόκειτο για ένα ερευνητικό πρόγραµµα 
που αφορούσε στο γαστρεντερικό σύστηµα και δεν µε ενθουσίασε. 
Την εποχή εκείνη, Chairman του Ιδρύµατος ήταν ο John Najarian, 
ένας Αρµενικής καταγωγής Καθηγητής, ο οποίος µε συµπάθησε 
ακριβώς επειδή ήµουν Έλληνας και µε τον οποίο µοιραζόµασταν 
πόνο και πικρία από τις τουρκικές βιαιότητες. Ίσως αυτός είναι και ο 
λόγος που εντάχθηκα στο δικό του πρόγραµµα, αφού ήταν δύσκολο 
να προκριθούν για εξειδίκευση ακόµη και οι ίδιοι οι Αµερικάνοι.  
Ξεκίνησα λοιπόν µαζί του, έκανα τέσσερα χρόνια και µόλις ολοκλή-
ρωσα την εκπαίδευση της Γενικής Χειρουργικής µου ζήτησε να 
ενταχθώ στο πρόγραµµα των µεταµοσχεύσεων νεφρών και παγκρέ-
ατος. Θυµάµαι τότε, που σαν αστείο ρωτούσαν «που είναι ο Σπα-
νός»,και η απάντηση ήταν «φόρεσε τη µαύρη ποδιά και πήγε να βρει 
πτωµατικά µοσχεύµατα». Είχαµε πραγµατοποιήσει εκείνη τη χρονιά 
τις περισσότερες πτωµατικές µεταµοσχεύσεις από κάθε άλλο κέντρο 
µεταµοσχεύσεων στον κόσµο». Η ζωή στο πρόγραµµα είναι ζωή 
των άκρων... Αλλά ο Π. Σπανός είναι αποφασισµένος να τα ξεπε-
ράσει. «Έχει τύχει να χειρουργούµε συνεχώς επί µια ολόκληρη εβ-
δοµάδα. Θυµάµαι, ήταν χειµώνας και κάναµε περίπου 15 µεταµο-
σχεύσεις, τη µια µετά την άλλη, όταν µε κάλεσαν από τα µικρόφωνα 
για να µου πουν ότι µε ψάχνει η γυναίκα µου. Έριχνε τόσο χιόνι που 
δεν µπορούσε να βγει από το σπίτι για να αγοράσει γάλα για τα 
παιδιά. Άλλη φορά πάλι, έπρεπε να βρεθώ στην Βόρεια Ντακότα, 
που το κρύο της είναι σαν της Σιβηρίας, για να µεταφέρω ένα 
µόσχευµα. Οι πιλότοι που µας επέστρεφαν αποκοιµήθηκαν από τα 
ποτά που κατανάλωσαν και η πτήση στον αυτόµατο πιλότο µας τρό-
µαξε σε τέτοιο βαθµό που  είπα πως δεν θα πετάξω ποτέ ξανά µε 
αεροπλάνο. Τόσο πολύ είχα φοβηθεί».  

1972, Mayo Clinic, Μινεάπολη, Η.Π.Α.. 
Υπάρχουν στιγµές που η ζωή µας οδηγεί προς την κατεύθυνση 
µιας κρίσης. Στιγµές που αλλάζουν τα  δεδοµένα και καθορίζουν 
την εξέλιξη και την πορεία µας στο χρόνο. Η γνωριµία του Π. Σπα-
νού µε τον Δ. Λαζαρίδη ήταν τόσο κρίσιµη, ώστε να οδηγήσει τον 
πρώτο στην Αµερική. Η δεύτερη συνάντησή τους αλλάζει και πάλι 
τα δεδοµένα... «Επικοινώνησα µε τον κ. Λαζαρίδη και µε κάλεσε 
να τον επισκεφτώ στην Θεσσαλονίκη, όπου µόλις ξεκινούσε την λει-
τουργία της Κλινικής στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ». 
Μου πρότεινε να ειδικευτώ στην Καρδιοχειρουργική και να επιστρέ-
ψω κοντά του για να συνεργαστούµε. Με την επιστροφή µου στην 
Αµερική, έκανα αίτηση στη «Mayo Clinic», όπου εκείνη την εποχή, 
υπό την καθοδήγηση των Καθηγητών Mc Goon και Wallace πραγ-
µατοποιούνταν πρωτοποριακές επεµβάσεις, καθιστώντας την κλινική 
ως µια από τις τρεις καλύτερες της Αµερικής». Έχοντας εκπληρώ-
σει, κατόπιν των παραινέσεων του µέντορά του, τους επιθυµητούς 
στόχους, ο Π. Σπανός αποδέχεται πως το πλήρωµα του χρόνου 
έχει φτάσει... Μετά από 10 χρόνια στην Αµερική, είναι έτοιµος να 
επιστρέψει στην Ελλάδα. 

1976, Κλινική Γενικής Χειρουργικής, Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη. 
Η νίκη είναι φτιαγµένη από ψυχή και οράµατα... Όταν µάλιστα οι 
ψυχές και τα οράµατα περισσότερων ανθρώπων ενώνονται, τότε 
ο χρόνος ευόδωσης του πολυπόθητου αποτελέσµατος µετράει 
αντίστροφα. Τα µοναδικά αυτά «υλικά» που κατέχει ο Π. Σπανός 
ενώνονται µε εκείνα του Δ. Λαζαρίδη... «Στο «ΑΧΕΠΑ», ο Δ. Λαζα-
ρίδης είχε εξασφαλίσει ήδη µια πτέρυγα, η οποία προορίζονταν για 
να στεγάσει την Καρδιοχειρουργική Κλινική. Θυµάµαι, πρώτη µέρα 
στο νοσοκοµείο, µε πήγε να τη δω, εξηγώντας που θα γίνει η Μονά-
δα, που οι θάλαµοι νοσηλείας. Εµείς χειρουργούσαµε στην Κλινική 
της Γενικής Χειρουργικής, µια δυο φορές την εβδοµάδα συγγενείς 
καρδιοπάθειες και βαλβίδες. Δεν κάναµε By Pass αρχικά γιατί δεν 
υπήρχε Αιµοδυναµικό εργαστήριο. Η έναρξη του Αιµοδυναµικού 
εργαστηρίου σήµανε και την ένταξή µου στο «ΑΧΕΠΑ», ως Επιµελη-
τή στο τµήµα αυτό». Τον Ιούνιο του 1984 εγκαινιάζεται η Κλινική 
Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακα και Αγγείων στο Νοσοκοµείο 
«ΑΧΕΠΑ» της Θεσσαλονίκης, µε Διευθυντή τον Δ. Λαζαρίδη. Δυο 
χρόνια αργότερα, ο Π. Σπανός θα είναι εκείνος που θα αναλάβει 
τα ηνία της κλινικής... 

1986, Κλινική Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων, 
Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη. 
Η ρίζα της λέξης «ευθύνη» αποκαλύπτει το νόηµά της: ικανότητα 
να ανταποκριθείς, να αντιδράσεις. Η ανάληψη της θέσης του Διευ-
θυντή της Κλινικής Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων 
φέρνει για τον Π. Σπανό και την ανάληψη της ευθύνης. Οι κινήσεις 
του αποδεικνύουν πως είναι ικανός τόσο να ανταποκριθεί όσο και 
να αντιδράσει. 

   «Αν και η κλινική προχωρούσε καλά σε συνεργασία και µε την 
Κλινική της Γενικής Χειρουργικής, όπου πραγµατοποιούσαµε και 
µεταµοσχεύσεις νεφρών, έβλεπα πως το θέµα της Καρδιοχειρουρ-
γικής έµενε πίσω, καθώς δεν υπήρχε κανείς να προβαίνει σε στεφα-
νιογραφίες. Πήρα, λοιπόν, την απόφαση και έφυγα για ένα τρίµηνο 
στην Αµερική, στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Minnesota, σε 
ένα φίλο από τα παλιά Καθηγητή Αγγειοακτινολογίας και εκπαιδεύ-
τηκα µαζί του. Έµαθα να βάζω βηµατοδότες, να κάνω στεφανιογρα-
φίες και όσα χρειάζονταν για να στήσω το τµήµα. Τις πρώτες 50 
στεφανιογραφίες στο «ΑΧΕΠΑ» τις έκανα εγώ, σε ένα µηχάνηµα που 
αγόρασε το πανεπιστήµιο, εκπαιδεύοντας παράλληλα και δυο Καρ-
διολόγους, οι οποίοι και συνέχισαν». Με την ανάληψη της κλινικής, 
ο Π. Σπανός αυξάνει την κίνησή της από τα 30 περίπου χειρουρ-
γεία καρδιάς που πραγµατοποιούνταν ετησίως κατά τη διετία 
1984-1986, σε περίπου 660 χειρουργεία ετησίως. Όταν υπάρχει 
ελεύθερος χρόνος, εκείνος φροντίζει να τον περνά και πάλι στο 
χειρουργείο, πραγµατοποιώντας µεταµοσχεύσεις νεφρών... Η νίκη 
θεωρείται δεδοµένη... Δυστυχώς, δεν έχουν συνυπολογιστεί όλες 
οι παράµετροι...    
   
1990, Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη. 
Η ανάθεση της Διεύθυνσης της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ» στον Καθηγητή Φώτη 
Παναγόπουλο «πληγώνει» το µαχητικό πνεύµα του Π. Σπανού. Δεν 
είναι ικανή, όµως, να τον λυγίσει... Εξάλλου γνωρίζει καλά πως η 
νίκη δεν έρχεται ποτέ βιαστικά. Εκείνη την στιγµή εµφανίζεται στο 
δρόµο του ένας ακόµη άνθρωπος µε ψυχή και οράµατα. Ο Δηµο-
σθένης Κατσάρκας, Διευθυντής του Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου 
«Άγιος Λουκάς». «Είχα ξεκινήσει να χειρουργώ στην Κλινική από το 
τέλος του 1989, στα πλαίσια του Νόµου, που έδινε την ευκαιρία 
στους Πανεπιστηµιακούς να ασκούν πρακτική και στον ιδιωτικό 
τοµέα. Παράλληλα, ψηφίστηκε και ο νόµος που καθιέρωνε «το 
καρδιοχειρουργικό πακέτο. Όταν πια ο Φ. Παναγόπουλος ανέλαβε 
την Διεύθυνση της Κλινικής στο «ΑΧΕΠΑ», η συνεργασία µας µε τον 
«Άγιο Λουκά» έγινε µόνιµη. 
Ο Δ. Κατσάρκας είναι ένας εξαιρετικά ευφυής 
άνθρωπος, οραµατιστής και καλός manager. 
Με την υποστήριξή του, σε έναν χρόνο περίπου, 
ο «Άγιος Λουκάς» είχε απογειωθεί. 
Πραγµατοποιούσαµε σχεδόν 1,000 εγχειρήσεις 
καρδιάς ετησίως. Εκεί ωρίµασαν µαζί µου και οι 
πρώτοι µου µαθητές και συνεργάτες, ο Δ. Σµυρ-
λής, ο Απ. Μπίσµπος, ενώ τα σαββατοκύριακα 
ήταν µαζί µας και ο Σ. Πράπας. Πολύ αργότερα 
ήρθε στον «Άγιο Λουκά» ο Αντ. Πίτσης, ο οποίος 
παραµένει εκεί µέχρι και σήµερα».
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1966, Κλινική Σµπαρούνη - «Γερουλάνειο Ίδρυµα», Αθήνα. 
Συµβατικότητα και παγίωση µοιάζουν λέξεις άγνωστες για τον 
Π. Σπανό. Δεν είναι ένας κοινός νέος, ένας ακόµη απόφοιτος της 
Ιατρικής Σχολής που καλείται στερεότυπα να επιλέξει την ειδικό-
τητά του και να ενταχθεί σε κάποιο σχετικό πρόγραµµα εκπαίδευ-
σης. Είναι ένας πολεµιστής που ακολουθεί τον ορµητικό αυτοµατι-
σµό του πεπρωµένου. Η νέα «µάχη» δεν επιβάλλει να κρατήσει 
συµβατικό όπλο. Η νέα «µάχη» του επιβάλλει να κρατήσει χειρουρ-
γικό νυστέρι. «Η εν λόγω κλινική έδινε τότε, µέσω µιας ειδικής ρύθ-
µισης, ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής. Μου άρεσε η Χειρουργική 
από τότε που ήµουνα παιδί. Έβλεπα τον πατέρα µου στο φαρµακείο 
να αλλάζει τραύµατα και να ασκεί µικροϊατρικές πράξεις και γοη-
τευόµουνα. Όταν ξεκίνησα, ανακατευόµουνα µε πολλές ειδικότητες. 
Μετά γνώρισα τον κ. Λαζαρίδη, ο οποίος έκανε πρωτοποριακά 
πράγµατα για την εποχή και µε είχε συνεπάρει. Εκείνος επέµενε πως 
πρέπει να φύγω στην Αµερική για να κάνω ειδικότητα. –Σήκω και 
φύγε, µου είχε πει χαρακτηριστικά. Μόνο στο εξωτερικό θα έχεις τη 
δυνατότητα να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Τον άκουσα και ξεκί-
νησα το διάβασµα». Δεκαέξι µήνες µετά την έναρξη της ειδικότη-
τας στην Κλινική Σµπαρούνη, ο Π. Σπανός λαµβάνει µια επιστολή. 
Οι εξετάσεις που έδωσε για την είσοδό του στο αµερικανικό σύ-
στηµα εκπαίδευσης είχαν στεφθεί µε επιτυχία. Σε λίγες ηµέρες 
πρέπει να αναχωρήσει για το Νοσοκοµείο «Sinai», στη Βαλτιµόρη 
των Η.Π.Α…

1968, Νοσοκοµείο «Sinai», Βαλτιµόρη, Η.Π.Α.. 
Η µαθητεία του Π. Σπανού δίπλα στον Δ. Λαζαρίδη αποδεικνύεται 
ιδιαίτερα χρήσιµη. Η υπεροχή του σε σχέση µε τους άλλους Resi-
dents δεν αργεί να γίνει αντιληπτή, τόσο από τον Αργεντινό Chief 
Resident που δηλώνει φιλέλληνας όσο και από τον A. Seligman, 
του Διευθυντή της Xειρουργικής Κλινικής, ο οποίος εκτιµά την 
εργατικότητα, την προθυµία και το ασίγαστο πνεύµα του Έλληνα 
ειδικευόµενου. Το ίδιο ασίγαστο πνεύµα που καλεί τον Π. Σπανό 
σε έναν καινούριο αγώνα. «Την εποχή εκείνη ο C. Barnard είχε 

πραγµατοποιήσει την πρώτη µεταµόσχευση -καρ-
διάς. Ο ίδιος είχε ειδικευτεί στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο της Minnesota, ενώ εκεί δίδασκε 
στις µέρες µου ο θεµελιωτής της αµερικανικής 
Χειρουργικής, ο O. Wangensteen. Έκανα αίτηση 
και µε δέχτηκαν. Όσο και αν προσπάθησε ο A. 
Seligman να µε µεταπείσει να µείνω στη Βαλτι-
µόρη δεν τα κατάφερε. Φεύγοντας µου είπε πως 
πάντα θα υπάρχει ανοιχτή µια θέση για µένα εκεί, 
αν αποφασίσω να επιστρέψω». Με το µόλις 30 
ηµερών γιο του, τη σύζυγο και ένα µικρό φορτη-
γάκι φορτωµένο µε υπάρχοντα και ελπίδες, ο Π. 
Σπανός ξεκινά για τη «µάχη» της Μινεάπολης…

1969, Χειρουργική Κλινική Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου της 
Minnesota, Μινεάπολη, Η.Π.Α.. 
Το θάρρος, λένε, είναι το πιο σηµαντικό χάρισµα για εκείνον που 
αναζητά τον προσωπικό του µύθο... Ο Π. Σπανός είχε κληθεί πολ-
λές φορές στη ζωή του να αποδείξει πόσο θαρραλέος είναι. Η 
ένταξή του στη Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσο-
κοµείου της Minnesota απαιτούσε από τον ίδιο να το αποδείξει και 
πάλι... «Αρχικά ξεκίνησα στο πρόγραµµα του Ο.Wangesteen , όπου 
και έµεινα για έναν χρόνο. Επρόκειτο για ένα ερευνητικό πρόγραµµα 
που αφορούσε στο γαστρεντερικό σύστηµα και δεν µε ενθουσίασε. 
Την εποχή εκείνη, Chairman του Ιδρύµατος ήταν ο John Najarian, 
ένας Αρµενικής καταγωγής Καθηγητής, ο οποίος µε συµπάθησε 
ακριβώς επειδή ήµουν Έλληνας και µε τον οποίο µοιραζόµασταν 
πόνο και πικρία από τις τουρκικές βιαιότητες. Ίσως αυτός είναι και ο 
λόγος που εντάχθηκα στο δικό του πρόγραµµα, αφού ήταν δύσκολο 
να προκριθούν για εξειδίκευση ακόµη και οι ίδιοι οι Αµερικάνοι.  
Ξεκίνησα λοιπόν µαζί του, έκανα τέσσερα χρόνια και µόλις ολοκλή-
ρωσα την εκπαίδευση της Γενικής Χειρουργικής µου ζήτησε να 
ενταχθώ στο πρόγραµµα των µεταµοσχεύσεων νεφρών και παγκρέ-
ατος. Θυµάµαι τότε, που σαν αστείο ρωτούσαν «που είναι ο Σπα-
νός»,και η απάντηση ήταν «φόρεσε τη µαύρη ποδιά και πήγε να βρει 
πτωµατικά µοσχεύµατα». Είχαµε πραγµατοποιήσει εκείνη τη χρονιά 
τις περισσότερες πτωµατικές µεταµοσχεύσεις από κάθε άλλο κέντρο 
µεταµοσχεύσεων στον κόσµο». Η ζωή στο πρόγραµµα είναι ζωή 
των άκρων... Αλλά ο Π. Σπανός είναι αποφασισµένος να τα ξεπε-
ράσει. «Έχει τύχει να χειρουργούµε συνεχώς επί µια ολόκληρη εβ-
δοµάδα. Θυµάµαι, ήταν χειµώνας και κάναµε περίπου 15 µεταµο-
σχεύσεις, τη µια µετά την άλλη, όταν µε κάλεσαν από τα µικρόφωνα 
για να µου πουν ότι µε ψάχνει η γυναίκα µου. Έριχνε τόσο χιόνι που 
δεν µπορούσε να βγει από το σπίτι για να αγοράσει γάλα για τα 
παιδιά. Άλλη φορά πάλι, έπρεπε να βρεθώ στην Βόρεια Ντακότα, 
που το κρύο της είναι σαν της Σιβηρίας, για να µεταφέρω ένα 
µόσχευµα. Οι πιλότοι που µας επέστρεφαν αποκοιµήθηκαν από τα 
ποτά που κατανάλωσαν και η πτήση στον αυτόµατο πιλότο µας τρό-
µαξε σε τέτοιο βαθµό που  είπα πως δεν θα πετάξω ποτέ ξανά µε 
αεροπλάνο. Τόσο πολύ είχα φοβηθεί».  

1972, Mayo Clinic, Μινεάπολη, Η.Π.Α.. 
Υπάρχουν στιγµές που η ζωή µας οδηγεί προς την κατεύθυνση 
µιας κρίσης. Στιγµές που αλλάζουν τα  δεδοµένα και καθορίζουν 
την εξέλιξη και την πορεία µας στο χρόνο. Η γνωριµία του Π. Σπα-
νού µε τον Δ. Λαζαρίδη ήταν τόσο κρίσιµη, ώστε να οδηγήσει τον 
πρώτο στην Αµερική. Η δεύτερη συνάντησή τους αλλάζει και πάλι 
τα δεδοµένα... «Επικοινώνησα µε τον κ. Λαζαρίδη και µε κάλεσε 
να τον επισκεφτώ στην Θεσσαλονίκη, όπου µόλις ξεκινούσε την λει-
τουργία της Κλινικής στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ». 
Μου πρότεινε να ειδικευτώ στην Καρδιοχειρουργική και να επιστρέ-
ψω κοντά του για να συνεργαστούµε. Με την επιστροφή µου στην 
Αµερική, έκανα αίτηση στη «Mayo Clinic», όπου εκείνη την εποχή, 
υπό την καθοδήγηση των Καθηγητών Mc Goon και Wallace πραγ-
µατοποιούνταν πρωτοποριακές επεµβάσεις, καθιστώντας την κλινική 
ως µια από τις τρεις καλύτερες της Αµερικής». Έχοντας εκπληρώ-
σει, κατόπιν των παραινέσεων του µέντορά του, τους επιθυµητούς 
στόχους, ο Π. Σπανός αποδέχεται πως το πλήρωµα του χρόνου 
έχει φτάσει... Μετά από 10 χρόνια στην Αµερική, είναι έτοιµος να 
επιστρέψει στην Ελλάδα. 

1976, Κλινική Γενικής Χειρουργικής, Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη. 
Η νίκη είναι φτιαγµένη από ψυχή και οράµατα... Όταν µάλιστα οι 
ψυχές και τα οράµατα περισσότερων ανθρώπων ενώνονται, τότε 
ο χρόνος ευόδωσης του πολυπόθητου αποτελέσµατος µετράει 
αντίστροφα. Τα µοναδικά αυτά «υλικά» που κατέχει ο Π. Σπανός 
ενώνονται µε εκείνα του Δ. Λαζαρίδη... «Στο «ΑΧΕΠΑ», ο Δ. Λαζα-
ρίδης είχε εξασφαλίσει ήδη µια πτέρυγα, η οποία προορίζονταν για 
να στεγάσει την Καρδιοχειρουργική Κλινική. Θυµάµαι, πρώτη µέρα 
στο νοσοκοµείο, µε πήγε να τη δω, εξηγώντας που θα γίνει η Μονά-
δα, που οι θάλαµοι νοσηλείας. Εµείς χειρουργούσαµε στην Κλινική 
της Γενικής Χειρουργικής, µια δυο φορές την εβδοµάδα συγγενείς 
καρδιοπάθειες και βαλβίδες. Δεν κάναµε By Pass αρχικά γιατί δεν 
υπήρχε Αιµοδυναµικό εργαστήριο. Η έναρξη του Αιµοδυναµικού 
εργαστηρίου σήµανε και την ένταξή µου στο «ΑΧΕΠΑ», ως Επιµελη-
τή στο τµήµα αυτό». Τον Ιούνιο του 1984 εγκαινιάζεται η Κλινική 
Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακα και Αγγείων στο Νοσοκοµείο 
«ΑΧΕΠΑ» της Θεσσαλονίκης, µε Διευθυντή τον Δ. Λαζαρίδη. Δυο 
χρόνια αργότερα, ο Π. Σπανός θα είναι εκείνος που θα αναλάβει 
τα ηνία της κλινικής... 

1986, Κλινική Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων, 
Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη. 
Η ρίζα της λέξης «ευθύνη» αποκαλύπτει το νόηµά της: ικανότητα 
να ανταποκριθείς, να αντιδράσεις. Η ανάληψη της θέσης του Διευ-
θυντή της Κλινικής Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων 
φέρνει για τον Π. Σπανό και την ανάληψη της ευθύνης. Οι κινήσεις 
του αποδεικνύουν πως είναι ικανός τόσο να ανταποκριθεί όσο και 
να αντιδράσει. 

   «Αν και η κλινική προχωρούσε καλά σε συνεργασία και µε την 
Κλινική της Γενικής Χειρουργικής, όπου πραγµατοποιούσαµε και 
µεταµοσχεύσεις νεφρών, έβλεπα πως το θέµα της Καρδιοχειρουρ-
γικής έµενε πίσω, καθώς δεν υπήρχε κανείς να προβαίνει σε στεφα-
νιογραφίες. Πήρα, λοιπόν, την απόφαση και έφυγα για ένα τρίµηνο 
στην Αµερική, στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Minnesota, σε 
ένα φίλο από τα παλιά Καθηγητή Αγγειοακτινολογίας και εκπαιδεύ-
τηκα µαζί του. Έµαθα να βάζω βηµατοδότες, να κάνω στεφανιογρα-
φίες και όσα χρειάζονταν για να στήσω το τµήµα. Τις πρώτες 50 
στεφανιογραφίες στο «ΑΧΕΠΑ» τις έκανα εγώ, σε ένα µηχάνηµα που 
αγόρασε το πανεπιστήµιο, εκπαιδεύοντας παράλληλα και δυο Καρ-
διολόγους, οι οποίοι και συνέχισαν». Με την ανάληψη της κλινικής, 
ο Π. Σπανός αυξάνει την κίνησή της από τα 30 περίπου χειρουρ-
γεία καρδιάς που πραγµατοποιούνταν ετησίως κατά τη διετία 
1984-1986, σε περίπου 660 χειρουργεία ετησίως. Όταν υπάρχει 
ελεύθερος χρόνος, εκείνος φροντίζει να τον περνά και πάλι στο 
χειρουργείο, πραγµατοποιώντας µεταµοσχεύσεις νεφρών... Η νίκη 
θεωρείται δεδοµένη... Δυστυχώς, δεν έχουν συνυπολογιστεί όλες 
οι παράµετροι...    
   
1990, Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη. 
Η ανάθεση της Διεύθυνσης της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ» στον Καθηγητή Φώτη 
Παναγόπουλο «πληγώνει» το µαχητικό πνεύµα του Π. Σπανού. Δεν 
είναι ικανή, όµως, να τον λυγίσει... Εξάλλου γνωρίζει καλά πως η 
νίκη δεν έρχεται ποτέ βιαστικά. Εκείνη την στιγµή εµφανίζεται στο 
δρόµο του ένας ακόµη άνθρωπος µε ψυχή και οράµατα. Ο Δηµο-
σθένης Κατσάρκας, Διευθυντής του Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου 
«Άγιος Λουκάς». «Είχα ξεκινήσει να χειρουργώ στην Κλινική από το 
τέλος του 1989, στα πλαίσια του Νόµου, που έδινε την ευκαιρία 
στους Πανεπιστηµιακούς να ασκούν πρακτική και στον ιδιωτικό 
τοµέα. Παράλληλα, ψηφίστηκε και ο νόµος που καθιέρωνε «το 
καρδιοχειρουργικό πακέτο. Όταν πια ο Φ. Παναγόπουλος ανέλαβε 
την Διεύθυνση της Κλινικής στο «ΑΧΕΠΑ», η συνεργασία µας µε τον 
«Άγιο Λουκά» έγινε µόνιµη. 
Ο Δ. Κατσάρκας είναι ένας εξαιρετικά ευφυής 
άνθρωπος, οραµατιστής και καλός manager. 
Με την υποστήριξή του, σε έναν χρόνο περίπου, 
ο «Άγιος Λουκάς» είχε απογειωθεί. 
Πραγµατοποιούσαµε σχεδόν 1,000 εγχειρήσεις 
καρδιάς ετησίως. Εκεί ωρίµασαν µαζί µου και οι 
πρώτοι µου µαθητές και συνεργάτες, ο Δ. Σµυρ-
λής, ο Απ. Μπίσµπος, ενώ τα σαββατοκύριακα 
ήταν µαζί µας και ο Σ. Πράπας. Πολύ αργότερα 
ήρθε στον «Άγιο Λουκά» ο Αντ. Πίτσης, ο οποίος 
παραµένει εκεί µέχρι και σήµερα».

Παγκόσµιο 
Καρδιοχειρουργικό 
Συνέδριο.
Π. Σπανός, 
Σ. Πράπας, 
Δ. Μπουλαφέντης
(Κως - 2008)

Π. Σπύρου, Σ. Πράπας, Π. Σπανός
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1939
Γεννιέται στην Περιστερνοπηγή Αµµοχώστου 
στην Κύπρο. Είναι το πρώτο από τα έξι παιδιά της 
οικογένειας. Μετακοµίζουν στην Αµµόχωστο το 1950 
όπου   ο πατέρας του διατηρεί φαρµακείο. 
Με την έναρξη του Κυπριακού Αγώνα το 1955 
το φαρµακείο  µετατρέπεται σε βάση διανοµής 
αλληλογραφίας και οπλισµού της οργάνωσης ΕΟΚΑ.   

Σταθµοί ζωής...

1959
Με την υπογραφή της συµφωνίας της Ζυρίχης και 
την ανεξαρτησία της Κύπρου έρχεται στην Ελλάδα, 
όπου και εισάγεται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. 

1985-1993310 311
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Πέµπτη Περίοδος, της «ωρίµανσης» 1985-1993

Ιούλιος 2010, Ελούντα Λασιθίου, Κρήτη. 
«Στην Κρήτη, η οµορφιά δεν µαθαίνεται ποτέ. Είναι αυθόρµητη, 
αυτόχθονη, όπως τ' άσπρα κεντίδια των κυµάτων πάνω στην 
άµµο..... Διότι η οµορφιά είναι µια µάχη, είναι η νίκη του φωτός 
πάνω στη σκιά», έγραφε ο ελληνιστής Ζακ Λακαριέρ 
αναφερόµενος στο νησί. Σε ένα τέτοιο φωτεινό µέρος -ίσως το 
φωτεινότερο της χώρας- καταφεύγει ο Π. Σπανός να διαλογιστεί 
την επόµενη «µάχη», να προετοιµαστεί για την επόµενη «νίκη». 
Εκεί, υπό το δυνατό φως του καλοκαιρινού ήλιου που µοιάζει να 
λάµπει διαφορετικά στον κρητικό ουρανό, συναντηθήκαµε για να 
πραγµατοποιήσουµε ένα κοινό ταξίδι στο «χρόνο». Στο πρόσωπό 
του ζωγραφισµένο ένα υπόλειµµα συγκίνησης, αυτό που 
παράγεται στα εργαστήρια της σκέψης και σχηµατίζεται από τα 
περασµένα πλέον βάσανα, που τώρα δεν έχουν καµιά 
χρησιµότητα. «Πέρασα πολύ δύσκολες στιγµές. Πήρα πολλές πίκρες 
από τη ζωή, αλλά ήταν τόσες πολλές οι χαρές που τις πίκρες δεν τις 
σκέφτοµαι πια. Η Καρδιοχειρουργική µε γέµισε χαρά. Με ρωτάει ο 
κόσµος πότε θα σταµατήσω να χειρουργώ και απαντάω, όσο θα 
µπορώ. Η Χειρουργική µε αναζωογονεί. Άλλωστε, υπάρχουν ακόµη 
άνθρωποι που µε εµπιστεύονται και εγώ οφείλω να ανταποκριθώ σε 
αυτή την εµπιστοσύνη. Δεν έχω ανάγκη να επιβεβαιωθώ σε 
κανέναν. Έχω βάλει το λιθαράκι µου στην πορεία της ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής, ειδικά στο να σταµατήσει αυτή η «αφαίµαξη» 
συναλλάγµατος από την φυγή ασθενών στο εξωτερικό. Άφησα 
παρακαταθήκες για την επόµενη γενιά. Τώρα απλά απολαµβάνω την 
πολυτέλεια να βοηθώ όσο µπορώ ασθενείς να ζουν καλύτερα. Δεν 
αναζητώ επιβεβαίωση». 

   Χαµογελά και η καµπύλη του χαµόγελου, όπως λέει ο ποιητής 
«µοιάζει µε τόξο καλά τεντωµένο... Φαίνεται από τη ζωή του 
πέρασε στόχος κάποτε. Και προδιάθεση νίκης. Φαίνεται από τη 
ζωή του πέρασε πίστη κάποτε...». Ο ίδιος δεν θεωρεί τον εαυτό 
του ούτε νικητή, ούτε χαµένο. Απλά τυχερό που πίστεψε και 
οραµατίστηκε. «Δεν έχασα ποτέ µάχη που έδωσα στη ζωή. Η µόνη 
µάχη που ακόµη µε πληγώνει και θα µε πληγώνει πάντα αφορά στην 
πατρίδα µου την Κύπρο. Αλλά ακόµη και για εκείνη, θεωρώ πως 
έκανα ό,τι καλύτερο µπορούσα. Βρέθηκα δίπλα της και στον πόλεµο 
και στην ειρήνη. Ξέρετε, από το 1988 και ενώ ήµουν Διευθυντής 
στο «ΑΧΕΠΑ», οργάνωσα την εκπαίδευση των συναδέλφων του 
νοσοκοµείου Λευκωσίας. Στη συνέχεια, µετά από πρόσκληση του 
Κύπριου Υπουργού Υγείας,  πηγαίναµε µε ολόκληρη την οµάδα του 
«ΑΧΕΠΑ» και χειρουργούσαµε στην Κύπρο. Εµείς κάναµε εκεί τις 
πρώτες 100 εγχειρήσεις καρδιάς µε απόλυτη επιτυχία. Μάλιστα, ο 
πρόεδρος Κληρίδης µου απένειµε τότε το παράσηµο της Κυπριακής 
Δηµοκρατίας.  Ήταν  η πρώτη φορά που πήγα στο νησί µετά την 
κατοχή. Σκεφτείτε ότι στο πατρικό µου δεν έχω βρεθεί έκτοτε... Δεν 
αντέχω να δώσω διαβατήριο στους Τούρκους  και να ζητήσω άδεια 
για να µπω στο σπίτι µου...». Ο πόνος περισσεύει, η πίστη δεν 
πρόκειται να τον εγκαταλείψει ποτέ... Θυµάται ένα παλιό σύνθηµα 
που φώναζε τότε, όταν νεαρός άνδρας έστηνε ενέδρες και 
ανατίναζε βάσεις του «εχθρού»... «Είτε ζήσουµε είτε πεθάνουµε 
ένα πρέπει να είναι το έπαθλο για νεκρούς και ζώντες: Να γίνει η 
Κύπρος ελεύθερη κι ευτυχισµένη στην αγκαλιά µιας Ελλάδας που θα 
λάµπει µε τη δόξα και το µεγαλείο της. Θα είναι το µεγαλύτερο 
αίσχος για µας αν καµφθούµε στο τέρµα ενός τόσον υπέροχου 
αγώνα. Η πίστη µας προς τη νίκη πρέπει να µείνει ακλόνητος»... 
Ο εορτασµός ενός θριάµβου αποτελεί µέρος του τελετουργικού 
της ζωής. Ο Π. Σπανός έχει κάθε δικαίωµα να γιορτάζει σήµερα 
τις χθεσινές «νίκες» για να έχει περισσότερες δυνάµεις να δώσει 
νέες «µάχες»... Και το κάνει στον επίγειο «παράδεισο» που έχει 
δηµιουργήσει µε την σύζυγο και τους γιους του, ένα ξενοδοχειακό 
συγκρότηµα, µε θέα «φορτισµένη»... Το νησί της Σπιναλόγκα... Τον 
τόπο που η νίκη του φωτός πάνω στη σκιά γίνεται θρίαµβος...

Με την Νάνσυ 
Χρηστίδη,
στα πλαίσια 
της συνέντευξης

Με τον διάδοχό του στη Διεύθυνση της Κλινικής του «ΑΧΕΠΑ», 
Καθ. Χρήστο Παπακωνσταντίνου

1965
Αποφοιτά από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών και ξεκινά την ειδικότητα της Γενικής 
Χειρουργικής στην Κλινική Σµπαρούνη «Γερουλάνειο 
Ίδρυµα», όπου και συνεργάζεται ως βοηθός του 
Δ. Λαζαρίδη.  

1967
Παντρεύεται την Μαριάννα Μηναδάκη, δικηγόρο και 
αποκτούν στην συνέχεια δύο γιούς τον Κωνσταντίνο 
και Γιώργο, ιατρούς, που τους χάρισαν στην πορεία 
έξι εγγόνια.   

1967
Ξεκινά την ειδίκευσή του στη Γενική Χειρουργική στο 
Νοσοκοµείο «Sinai», στη Βαλτιµόρη των Η.Π.Α..   

1968
Ερευνητικό έργο στο πειραµατικό εργαστήριο του 
Ο. Wangesteen.

1969-1973
Συµπληρώνει την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής 
στην πανεπιστηµιακή κλινική της Minnesota υπό τον 
Kαθηγητή J. Najarian.  

1973-1974
Υπότροφος στο τµήµα µεταµοσχεύσεων του 
πανεπιστηµίου της Minnesota υπό τον Καθ. 
Najarian και Simmons.

1974-1976
Eιδικότητα Καρδιοχειρουργικής στην αντίστοιχη 
κλινική του Νοσοκοµείου «Mayo Clinic» της 
Μινεάπολης, δίπλα στους Καθ. Mc Goon και 
Wallace.

1976
Επιστρέφει στην Ελλάδα και ξεκινά την συνεργασία 
του µε τον Καθηγητή Δηµήτριο Λαζαρίδη, στην 
Πανεπιστηµιακή Κλινική Γενικής Χειρουργικής του 
Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. 

1986
Αναλαµβάνει τη Διεύθυνση της Πανεπιστηµιακής 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, θέση που κατέχει έως 
και το 1989. 

1989
Αναλαµβάνει την οργάνωση και Διεύθυνση της υπό 
σύσταση Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιδιωτικού 
Θεραπευτηρίου «Άγιος Λουκάς» στη Θεσσαλονίκη. 

1995
Εκλέγεται Τακτικός Καθηγητής καρδιοχειρουργικής 
Α.Π.Θ.

1996
Εκλέγεται Διευθυντής του τοµέα της Χειρουργικής του 
Α.Π.Θ.

1999
Αναλαµβάνει εκ νέου την Διεύθυνση της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του «ΑΧΕΠΑ» µέχρι και το 2006 όταν και 
συνταξιοδοτείται.

2000

2002

Με τους 2 γιους του 
σε ευτυχισµένες οικογενειακές στιγµές

Με τον γιο του
Γιώργο Σπανό, 
ΑκτινολόγοΜε τη σύζυγό του Μαριάννα, στα χρόνια της Αµερικής

Αναλαµβάνει την οργάνωση και Διεύθυνση της υπό 
σύστασης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιδιωτικού 
Θεραπευτηρίου «Κυανούς Σταυρός», όπου και 
παραµένει έως και σήµερα.      
 

Διενεργεί τις πρώτες καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις 
στο «Ιατρικό Διαβαλκανικό κέντρο» Θεσσαλονίκης.
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1939
Γεννιέται στην Περιστερνοπηγή Αµµοχώστου 
στην Κύπρο. Είναι το πρώτο από τα έξι παιδιά της 
οικογένειας. Μετακοµίζουν στην Αµµόχωστο το 1950 
όπου   ο πατέρας του διατηρεί φαρµακείο. 
Με την έναρξη του Κυπριακού Αγώνα το 1955 
το φαρµακείο  µετατρέπεται σε βάση διανοµής 
αλληλογραφίας και οπλισµού της οργάνωσης ΕΟΚΑ.   

Σταθµοί ζωής...

1959
Με την υπογραφή της συµφωνίας της Ζυρίχης και 
την ανεξαρτησία της Κύπρου έρχεται στην Ελλάδα, 
όπου και εισάγεται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. 

1985-1993310 311
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Πέµπτη Περίοδος, της «ωρίµανσης» 1985-1993

Ιούλιος 2010, Ελούντα Λασιθίου, Κρήτη. 
«Στην Κρήτη, η οµορφιά δεν µαθαίνεται ποτέ. Είναι αυθόρµητη, 
αυτόχθονη, όπως τ' άσπρα κεντίδια των κυµάτων πάνω στην 
άµµο..... Διότι η οµορφιά είναι µια µάχη, είναι η νίκη του φωτός 
πάνω στη σκιά», έγραφε ο ελληνιστής Ζακ Λακαριέρ 
αναφερόµενος στο νησί. Σε ένα τέτοιο φωτεινό µέρος -ίσως το 
φωτεινότερο της χώρας- καταφεύγει ο Π. Σπανός να διαλογιστεί 
την επόµενη «µάχη», να προετοιµαστεί για την επόµενη «νίκη». 
Εκεί, υπό το δυνατό φως του καλοκαιρινού ήλιου που µοιάζει να 
λάµπει διαφορετικά στον κρητικό ουρανό, συναντηθήκαµε για να 
πραγµατοποιήσουµε ένα κοινό ταξίδι στο «χρόνο». Στο πρόσωπό 
του ζωγραφισµένο ένα υπόλειµµα συγκίνησης, αυτό που 
παράγεται στα εργαστήρια της σκέψης και σχηµατίζεται από τα 
περασµένα πλέον βάσανα, που τώρα δεν έχουν καµιά 
χρησιµότητα. «Πέρασα πολύ δύσκολες στιγµές. Πήρα πολλές πίκρες 
από τη ζωή, αλλά ήταν τόσες πολλές οι χαρές που τις πίκρες δεν τις 
σκέφτοµαι πια. Η Καρδιοχειρουργική µε γέµισε χαρά. Με ρωτάει ο 
κόσµος πότε θα σταµατήσω να χειρουργώ και απαντάω, όσο θα 
µπορώ. Η Χειρουργική µε αναζωογονεί. Άλλωστε, υπάρχουν ακόµη 
άνθρωποι που µε εµπιστεύονται και εγώ οφείλω να ανταποκριθώ σε 
αυτή την εµπιστοσύνη. Δεν έχω ανάγκη να επιβεβαιωθώ σε 
κανέναν. Έχω βάλει το λιθαράκι µου στην πορεία της ελληνικής 
Καρδιοχειρουργικής, ειδικά στο να σταµατήσει αυτή η «αφαίµαξη» 
συναλλάγµατος από την φυγή ασθενών στο εξωτερικό. Άφησα 
παρακαταθήκες για την επόµενη γενιά. Τώρα απλά απολαµβάνω την 
πολυτέλεια να βοηθώ όσο µπορώ ασθενείς να ζουν καλύτερα. Δεν 
αναζητώ επιβεβαίωση». 

   Χαµογελά και η καµπύλη του χαµόγελου, όπως λέει ο ποιητής 
«µοιάζει µε τόξο καλά τεντωµένο... Φαίνεται από τη ζωή του 
πέρασε στόχος κάποτε. Και προδιάθεση νίκης. Φαίνεται από τη 
ζωή του πέρασε πίστη κάποτε...». Ο ίδιος δεν θεωρεί τον εαυτό 
του ούτε νικητή, ούτε χαµένο. Απλά τυχερό που πίστεψε και 
οραµατίστηκε. «Δεν έχασα ποτέ µάχη που έδωσα στη ζωή. Η µόνη 
µάχη που ακόµη µε πληγώνει και θα µε πληγώνει πάντα αφορά στην 
πατρίδα µου την Κύπρο. Αλλά ακόµη και για εκείνη, θεωρώ πως 
έκανα ό,τι καλύτερο µπορούσα. Βρέθηκα δίπλα της και στον πόλεµο 
και στην ειρήνη. Ξέρετε, από το 1988 και ενώ ήµουν Διευθυντής 
στο «ΑΧΕΠΑ», οργάνωσα την εκπαίδευση των συναδέλφων του 
νοσοκοµείου Λευκωσίας. Στη συνέχεια, µετά από πρόσκληση του 
Κύπριου Υπουργού Υγείας,  πηγαίναµε µε ολόκληρη την οµάδα του 
«ΑΧΕΠΑ» και χειρουργούσαµε στην Κύπρο. Εµείς κάναµε εκεί τις 
πρώτες 100 εγχειρήσεις καρδιάς µε απόλυτη επιτυχία. Μάλιστα, ο 
πρόεδρος Κληρίδης µου απένειµε τότε το παράσηµο της Κυπριακής 
Δηµοκρατίας.  Ήταν  η πρώτη φορά που πήγα στο νησί µετά την 
κατοχή. Σκεφτείτε ότι στο πατρικό µου δεν έχω βρεθεί έκτοτε... Δεν 
αντέχω να δώσω διαβατήριο στους Τούρκους  και να ζητήσω άδεια 
για να µπω στο σπίτι µου...». Ο πόνος περισσεύει, η πίστη δεν 
πρόκειται να τον εγκαταλείψει ποτέ... Θυµάται ένα παλιό σύνθηµα 
που φώναζε τότε, όταν νεαρός άνδρας έστηνε ενέδρες και 
ανατίναζε βάσεις του «εχθρού»... «Είτε ζήσουµε είτε πεθάνουµε 
ένα πρέπει να είναι το έπαθλο για νεκρούς και ζώντες: Να γίνει η 
Κύπρος ελεύθερη κι ευτυχισµένη στην αγκαλιά µιας Ελλάδας που θα 
λάµπει µε τη δόξα και το µεγαλείο της. Θα είναι το µεγαλύτερο 
αίσχος για µας αν καµφθούµε στο τέρµα ενός τόσον υπέροχου 
αγώνα. Η πίστη µας προς τη νίκη πρέπει να µείνει ακλόνητος»... 
Ο εορτασµός ενός θριάµβου αποτελεί µέρος του τελετουργικού 
της ζωής. Ο Π. Σπανός έχει κάθε δικαίωµα να γιορτάζει σήµερα 
τις χθεσινές «νίκες» για να έχει περισσότερες δυνάµεις να δώσει 
νέες «µάχες»... Και το κάνει στον επίγειο «παράδεισο» που έχει 
δηµιουργήσει µε την σύζυγο και τους γιους του, ένα ξενοδοχειακό 
συγκρότηµα, µε θέα «φορτισµένη»... Το νησί της Σπιναλόγκα... Τον 
τόπο που η νίκη του φωτός πάνω στη σκιά γίνεται θρίαµβος...

Με την Νάνσυ 
Χρηστίδη,
στα πλαίσια 
της συνέντευξης

Με τον διάδοχό του στη Διεύθυνση της Κλινικής του «ΑΧΕΠΑ», 
Καθ. Χρήστο Παπακωνσταντίνου

1965
Αποφοιτά από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών και ξεκινά την ειδικότητα της Γενικής 
Χειρουργικής στην Κλινική Σµπαρούνη «Γερουλάνειο 
Ίδρυµα», όπου και συνεργάζεται ως βοηθός του 
Δ. Λαζαρίδη.  

1967
Παντρεύεται την Μαριάννα Μηναδάκη, δικηγόρο και 
αποκτούν στην συνέχεια δύο γιούς τον Κωνσταντίνο 
και Γιώργο, ιατρούς, που τους χάρισαν στην πορεία 
έξι εγγόνια.   

1967
Ξεκινά την ειδίκευσή του στη Γενική Χειρουργική στο 
Νοσοκοµείο «Sinai», στη Βαλτιµόρη των Η.Π.Α..   

1968
Ερευνητικό έργο στο πειραµατικό εργαστήριο του 
Ο. Wangesteen.

1969-1973
Συµπληρώνει την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής 
στην πανεπιστηµιακή κλινική της Minnesota υπό τον 
Kαθηγητή J. Najarian.  

1973-1974
Υπότροφος στο τµήµα µεταµοσχεύσεων του 
πανεπιστηµίου της Minnesota υπό τον Καθ. 
Najarian και Simmons.

1974-1976
Eιδικότητα Καρδιοχειρουργικής στην αντίστοιχη 
κλινική του Νοσοκοµείου «Mayo Clinic» της 
Μινεάπολης, δίπλα στους Καθ. Mc Goon και 
Wallace.

1976
Επιστρέφει στην Ελλάδα και ξεκινά την συνεργασία 
του µε τον Καθηγητή Δηµήτριο Λαζαρίδη, στην 
Πανεπιστηµιακή Κλινική Γενικής Χειρουργικής του 
Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. 

1986
Αναλαµβάνει τη Διεύθυνση της Πανεπιστηµιακής 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, θέση που κατέχει έως 
και το 1989. 

1989
Αναλαµβάνει την οργάνωση και Διεύθυνση της υπό 
σύσταση Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιδιωτικού 
Θεραπευτηρίου «Άγιος Λουκάς» στη Θεσσαλονίκη. 

1995
Εκλέγεται Τακτικός Καθηγητής καρδιοχειρουργικής 
Α.Π.Θ.

1996
Εκλέγεται Διευθυντής του τοµέα της Χειρουργικής του 
Α.Π.Θ.

1999
Αναλαµβάνει εκ νέου την Διεύθυνση της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του «ΑΧΕΠΑ» µέχρι και το 2006 όταν και 
συνταξιοδοτείται.

2000

2002

Με τους 2 γιους του 
σε ευτυχισµένες οικογενειακές στιγµές

Με τον γιο του
Γιώργο Σπανό, 
ΑκτινολόγοΜε τη σύζυγό του Μαριάννα, στα χρόνια της Αµερικής

Αναλαµβάνει την οργάνωση και Διεύθυνση της υπό 
σύστασης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιδιωτικού 
Θεραπευτηρίου «Κυανούς Σταυρός», όπου και 
παραµένει έως και σήµερα.      
 

Διενεργεί τις πρώτες καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις 
στο «Ιατρικό Διαβαλκανικό κέντρο» Θεσσαλονίκης.
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Στις ψυχές των κοινών, καθηµερινών ανθρώπων, 
«…παµπάλαιες ανθρώπινες και προανθρώπινες σκοτεινές 
δυνάµεις του Πονηρού παλεύουν µε τις φωτερές δυνάµεις 
του Θεού…»... Στην ψυχή του Εµµανουήλ Χλαπουτάκη, 
σκοτεινές δυνάµεις δεν υπήρξαν ποτέ. Ίσως γιατί η έγνοια 
για τον συνάνθρωπο και η ανάγκη για παροχή βοήθειας 
υπάρχει καταγεγραµµένη ως «εντολή» στο γονίδιο που 
κληρονόµησε από τις προηγούµενες τρεις γενιές γιατρών 
που υπήρχαν στην οικογένειά του. 
Η ψυχή του Ε. Χλαπουτάκη δεν ήταν ποτέ µια παλαίστρα, 
όπου αυτές οι αντίθετες δυνάµεις χτυπιούνταν. Γι' αυτό και 
κατάφερε στην «παλαίστρα» της Καρδιοχειρουργικής 
καθηµερινότητας να έχει σύµµαχό του το Θεό. Πρόθυµος, 
δεινός χειρουργός, γενναίος και αγωνιστικός, εφευρετικός 
και επιµελής στην έρευνα, ευγενής και µε µεγάλα αποθέµατα 
ψυχικής αντοχής, ο Εµµανούηλ Χλαπουτάκης είναι ένας 
πολεµιστής του φωτός. Ένας άνθρωπος που µας υπενθυµίζει 
ότι ακόµη υπάρχει ελπίδα.    

1953, Νεάπολη Μιραµπέλλου, Κρήτη. 

Η αύρα του Κρητικού πελάγους µπερδεύεται µε τη µυρωδιά που 
αναδύεται από τα παλιά σκονισµένα βιβλία που ντύνουν τη βιβλιο-
θήκη του δωµατίου. Στο γραφείο του, κάτω από τη «σκιά» των 
πορτρέτων των σπουδαίων προγόνων του, ο νεαρός Εµµανουήλ 
Χλαπουτάκης προετοιµάζεται για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην 
Ιατρική Σχολή Αθηνών. Η Ιατρική για τον ίδιο δεν είναι θέµα επι-
λογής. Είναι θέµα γενεαλογικού δέντρου. Αν επιτύχει, θα αποτελεί 

ηςγια την οικογένεια 4  γενιάς ιατρό, αφιερωµένο ψυχή τε και σώ-
µατι στην προσφορά προς το συνάνθρωπο. Με µια διαφορά… 
Εκείνη την στιγµή, ο ίδιος –όπως και κανείς άλλος- δεν γνωρίζει 
πως η δική του πορεία δεν θα είναι απλά οικογενειακή υπόθεση, 
αλλά υπόθεση πολλών γενεών γιατρών που στο µέλλον θα τον 
αποκαλούν «δάσκαλο»…   

1965, Κλινική Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 
«Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, Αθήνα. 

Η νέα πτέρυγα του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου έχει µόλις 
εγκαινιαστεί. Μαζί της εγκαινιάζεται και η πρώτη επίσηµη Κλινική 
Χειρουργικής Θώρακος Καρδιάς & Αγγείων της χώρας, υπό τη 
Διεύθυνση του Δ. Λαζαρίδη. Ο Δ. Λαζαρίδης και ο Επιµελητής της 
κλινικής Γ. Ανδριτσάκης πραγµατοποιούν ένα µεγάλο αριθµό 
επεµβάσεων που καλύπτει όλο το φάσµα των καρδιοπαθειών. 
Δυστυχώς, οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι µεγάλες. Οι δυο 
άνδρες ζητούνε «χείρα βοηθείας» από τους ειδικευόµενους της 
Γενικής Χειρουργικής. Δεν είναι πολλοί, όµως, εκείνοι που αντα-
ποκρίνονται… Ένας εξ αυτών, ο νεαρός ειδικευόµενος στη Γενική 
Χειρουργική, Εµµανουήλ Χλαπουτάκης, θα κάνει τη διαφορά. 
«Είχα ξεκινήσει να βοηθάω στα χειρουργεία των Λαζαρίδη και 
Ανδριτσάκη, ήδη από το 1963, επειδή είχαν µεγάλη ανάγκη από 
βοήθεια και οι άλλοι συνάδελφοι δεν ήταν ιδιαίτερα πρόθυµοι. 
Έχοντας στο µυαλό µου την Αγγειοχειρουργική ως µελλοντική 
ειδικότητα για εµένα, θεώρησα πως η επιπλέον εµπειρία που θα 
αποκόµιζα µαζί τους, θα µου ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη. Αυτό που 
ξεκίνησε ως επιπλέον εµπειρία, µε έκανε να εφηµερεύω διαδοχικά 
και στις δυο κλινικές –της Γενικής Χειρουργικής και της Χειρουργι-
κής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων-, µε αποτέλεσµα να πηγαίνω στο 
σπίτι µου κατάκοπος, µια φορά κάθε δέκα ηµέρες. Τελικά, ηθικοί 
αυτουργοί για την µεταστροφή µου από την Αγγειοχειρουργική προς 
την Καρδιοχειρουργική δεν είναι άλλοι από τους δυο αυτούς 
«δασκάλους» της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής, Λαζαρίδη και 
Ανδριτσάκη, που είχα την τύχη να βρεθώ στο δρόµο τους».         

1972, Κλινική Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 
«Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, Αθήνα. 

Η ανάληψη της θέσης του Επιµελητή στην Κλινική Χειρουργικής 
Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων έρχεται µεν σαν επιβεβαίωση της 
αφοσίωσης του Ε. Χλαπουτάκη στην εν λόγω οµάδα, τον φέρει δε 
αντιµέτωπο µε µια «σκληρή» καθηµερινότητα. Και κάπως έτσι, 
ο µεγάλος αγώνας ξεκινά. Μια καθηµερινή «µάχη» απέναντι στο 
θάνατο, µε «όπλα» λιγοστά µα πολύτιµα: ικανά χέρια, πάθος, εµµο-
νή στο στόχο, αντοχή. «Η κατάσταση ήταν «άγρια». Είχαµε να πολε-
µήσουµε το γεγονός ότι τα µηχανήµατα εξωσωµατικής κυκλοφορίας 
και συντήρησης του µυοκαρδίου -που είναι απαραίτητος παράγοντας 
για την επιτυχή έκβαση µιας καρδιοχειρουργικής 
επέµβασης-, δεν είχαν τελειοποιηθεί. Έτσι, είχαµε πολλές 
επιπλοκές που δεν οφείλονταν στη χειρουργική τεχνική 
και που απαιτούσαν µια καλά οργανωµένη ΜΕΘ, πράγµα 
σχεδόν ανύπαρκτο. Γι' αυτό και συνήθως αποκαλώ αυτά 
τα χρόνια «πέτρινα», µα «ηρωικά». 'Ήταν µια εποχή που 
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εργαζόταν µε 
αυτοθυσία για την καλή έκβαση, πράγµα που απαιτούσε 
πολύ προσωπική προσπάθεια. Προσπάθεια που κούραζε 
πνευµατικά και ψυχικά. Είµαστε, όµως, τότε νέοι και 
αντέχαµε. Από τη µια δεν θα ήθελα να θυµάµαι εκείνα τα 
χρόνια, από την άλλη δεν θέλω και να τα ξεχάσω, γιατί 
ήταν χρόνια χρήσιµα και µάθαµε πολλά». 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

Ο Εµ. Χλαπουτάκης την περίοδο
των γυµνασιακών του χρόνων

Με τον πατέρα του
ΝΙκόλαο Χλαπουτάκη 

παθολόγο ιατρό

Με τους γονείς του
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Στις ψυχές των κοινών, καθηµερινών ανθρώπων, 
«…παµπάλαιες ανθρώπινες και προανθρώπινες σκοτεινές 
δυνάµεις του Πονηρού παλεύουν µε τις φωτερές δυνάµεις 
του Θεού…»... Στην ψυχή του Εµµανουήλ Χλαπουτάκη, 
σκοτεινές δυνάµεις δεν υπήρξαν ποτέ. Ίσως γιατί η έγνοια 
για τον συνάνθρωπο και η ανάγκη για παροχή βοήθειας 
υπάρχει καταγεγραµµένη ως «εντολή» στο γονίδιο που 
κληρονόµησε από τις προηγούµενες τρεις γενιές γιατρών 
που υπήρχαν στην οικογένειά του. 
Η ψυχή του Ε. Χλαπουτάκη δεν ήταν ποτέ µια παλαίστρα, 
όπου αυτές οι αντίθετες δυνάµεις χτυπιούνταν. Γι' αυτό και 
κατάφερε στην «παλαίστρα» της Καρδιοχειρουργικής 
καθηµερινότητας να έχει σύµµαχό του το Θεό. Πρόθυµος, 
δεινός χειρουργός, γενναίος και αγωνιστικός, εφευρετικός 
και επιµελής στην έρευνα, ευγενής και µε µεγάλα αποθέµατα 
ψυχικής αντοχής, ο Εµµανούηλ Χλαπουτάκης είναι ένας 
πολεµιστής του φωτός. Ένας άνθρωπος που µας υπενθυµίζει 
ότι ακόµη υπάρχει ελπίδα.    

1953, Νεάπολη Μιραµπέλλου, Κρήτη. 

Η αύρα του Κρητικού πελάγους µπερδεύεται µε τη µυρωδιά που 
αναδύεται από τα παλιά σκονισµένα βιβλία που ντύνουν τη βιβλιο-
θήκη του δωµατίου. Στο γραφείο του, κάτω από τη «σκιά» των 
πορτρέτων των σπουδαίων προγόνων του, ο νεαρός Εµµανουήλ 
Χλαπουτάκης προετοιµάζεται για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην 
Ιατρική Σχολή Αθηνών. Η Ιατρική για τον ίδιο δεν είναι θέµα επι-
λογής. Είναι θέµα γενεαλογικού δέντρου. Αν επιτύχει, θα αποτελεί 

ηςγια την οικογένεια 4  γενιάς ιατρό, αφιερωµένο ψυχή τε και σώ-
µατι στην προσφορά προς το συνάνθρωπο. Με µια διαφορά… 
Εκείνη την στιγµή, ο ίδιος –όπως και κανείς άλλος- δεν γνωρίζει 
πως η δική του πορεία δεν θα είναι απλά οικογενειακή υπόθεση, 
αλλά υπόθεση πολλών γενεών γιατρών που στο µέλλον θα τον 
αποκαλούν «δάσκαλο»…   

1965, Κλινική Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 
«Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, Αθήνα. 

Η νέα πτέρυγα του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου έχει µόλις 
εγκαινιαστεί. Μαζί της εγκαινιάζεται και η πρώτη επίσηµη Κλινική 
Χειρουργικής Θώρακος Καρδιάς & Αγγείων της χώρας, υπό τη 
Διεύθυνση του Δ. Λαζαρίδη. Ο Δ. Λαζαρίδης και ο Επιµελητής της 
κλινικής Γ. Ανδριτσάκης πραγµατοποιούν ένα µεγάλο αριθµό 
επεµβάσεων που καλύπτει όλο το φάσµα των καρδιοπαθειών. 
Δυστυχώς, οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι µεγάλες. Οι δυο 
άνδρες ζητούνε «χείρα βοηθείας» από τους ειδικευόµενους της 
Γενικής Χειρουργικής. Δεν είναι πολλοί, όµως, εκείνοι που αντα-
ποκρίνονται… Ένας εξ αυτών, ο νεαρός ειδικευόµενος στη Γενική 
Χειρουργική, Εµµανουήλ Χλαπουτάκης, θα κάνει τη διαφορά. 
«Είχα ξεκινήσει να βοηθάω στα χειρουργεία των Λαζαρίδη και 
Ανδριτσάκη, ήδη από το 1963, επειδή είχαν µεγάλη ανάγκη από 
βοήθεια και οι άλλοι συνάδελφοι δεν ήταν ιδιαίτερα πρόθυµοι. 
Έχοντας στο µυαλό µου την Αγγειοχειρουργική ως µελλοντική 
ειδικότητα για εµένα, θεώρησα πως η επιπλέον εµπειρία που θα 
αποκόµιζα µαζί τους, θα µου ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη. Αυτό που 
ξεκίνησε ως επιπλέον εµπειρία, µε έκανε να εφηµερεύω διαδοχικά 
και στις δυο κλινικές –της Γενικής Χειρουργικής και της Χειρουργι-
κής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων-, µε αποτέλεσµα να πηγαίνω στο 
σπίτι µου κατάκοπος, µια φορά κάθε δέκα ηµέρες. Τελικά, ηθικοί 
αυτουργοί για την µεταστροφή µου από την Αγγειοχειρουργική προς 
την Καρδιοχειρουργική δεν είναι άλλοι από τους δυο αυτούς 
«δασκάλους» της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής, Λαζαρίδη και 
Ανδριτσάκη, που είχα την τύχη να βρεθώ στο δρόµο τους».         

1972, Κλινική Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 
«Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, Αθήνα. 

Η ανάληψη της θέσης του Επιµελητή στην Κλινική Χειρουργικής 
Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων έρχεται µεν σαν επιβεβαίωση της 
αφοσίωσης του Ε. Χλαπουτάκη στην εν λόγω οµάδα, τον φέρει δε 
αντιµέτωπο µε µια «σκληρή» καθηµερινότητα. Και κάπως έτσι, 
ο µεγάλος αγώνας ξεκινά. Μια καθηµερινή «µάχη» απέναντι στο 
θάνατο, µε «όπλα» λιγοστά µα πολύτιµα: ικανά χέρια, πάθος, εµµο-
νή στο στόχο, αντοχή. «Η κατάσταση ήταν «άγρια». Είχαµε να πολε-
µήσουµε το γεγονός ότι τα µηχανήµατα εξωσωµατικής κυκλοφορίας 
και συντήρησης του µυοκαρδίου -που είναι απαραίτητος παράγοντας 
για την επιτυχή έκβαση µιας καρδιοχειρουργικής 
επέµβασης-, δεν είχαν τελειοποιηθεί. Έτσι, είχαµε πολλές 
επιπλοκές που δεν οφείλονταν στη χειρουργική τεχνική 
και που απαιτούσαν µια καλά οργανωµένη ΜΕΘ, πράγµα 
σχεδόν ανύπαρκτο. Γι' αυτό και συνήθως αποκαλώ αυτά 
τα χρόνια «πέτρινα», µα «ηρωικά». 'Ήταν µια εποχή που 
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εργαζόταν µε 
αυτοθυσία για την καλή έκβαση, πράγµα που απαιτούσε 
πολύ προσωπική προσπάθεια. Προσπάθεια που κούραζε 
πνευµατικά και ψυχικά. Είµαστε, όµως, τότε νέοι και 
αντέχαµε. Από τη µια δεν θα ήθελα να θυµάµαι εκείνα τα 
χρόνια, από την άλλη δεν θέλω και να τα ξεχάσω, γιατί 
ήταν χρόνια χρήσιµα και µάθαµε πολλά». 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

Ο Εµ. Χλαπουτάκης την περίοδο
των γυµνασιακών του χρόνων

Με τον πατέρα του
ΝΙκόλαο Χλαπουτάκη 

παθολόγο ιατρό

Με τους γονείς του
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   Αν και «πέτρινα», τα χρόνια αυτά η οµάδα του «Ιπποκράτειου» 
απογειώνει όχι µόνο την εν λόγω κλινική, αλλά γενικότερα την 
ελληνική Καρδιοχειρουργική, η οποία φαίνεται να ακολουθεί στα-
θερά και συστηµατικά τις παγκόσµιες εξελίξεις στο χώρο. Οι στό-
χοι έχουν µπει από τον Διευθυντή, Γ. Ανδριτσάκη. Και ο E. Χλα-
πουτάκης, ως πιστός σύντροφος τους κάνει και δικούς του. «Με 
συστηµατική δουλειά και αποθέµατα ψυχής, καταφέραµε στα τέλη 
της δεκαετίας, να παρουσιάσουµε µυθικά για την εποχή νούµερα: 
30 περιπτώσεις ανευρυσµάτων της θωρακικής αορτής –η σχετική 

οεργασία παρουσιάστηκε στο 11  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 
στη Θεσσαλονίκη, το 1978-, 1.161 περιπτώσεις χειρουργηθέντων 
επίκτητων καρδιοπαθειών εκ των οποίων 1.012 έπασχαν από βαλ-

οβιδοπάθεια –η σχετική εργασία παρουσιάστηκε στο 12  Πανελλήνιο 
Χειρουργικό Συνέδριο στην Αθήνα, το 1980-, καθώς και 955 χει-
ρουργηθείσες συγγενείς καρδιοπάθειες –η σχετική εργασία παρου-

οσιάστηκε επίσης στο 12  Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο στην 
Αθήνα. Και σας ξαναλέω: όλα αυτά έχοντας να αντιµετωπίσουµε την 
απουσία έµπειρου νοσηλευτικού προσωπικού και ΜΕΘ. Αν είχαµε 
βοήθεια, ποιος ξέρει πόσα ακόµη περιστατικά θα µπορούσαµε να 
είχαµε χειρουργήσει και πόσους ακόµη ανθρώπους θα µπορούσαµε 
να είχαµε βοηθήσει ή σώσει. Όπως και 'να χει, η προσπάθεια που 
έγινε ήταν παροιµιώδης». 

1978, Νοσοκοµείο «Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois», Λοζάνη, Ελβετία

Οι γνώσεις που αποκόµισε ως Επιµελητής στην Κλινική Χειρουρ-
γικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων του «Ιπποκράτειου» Νοσοκο-
µείου καθώς και ως resident στα Νοσοκοµεία «Pitie-Salpetriere» 
και «Marie–Lannelongue» του Παρισιού, σε συνάρτηση µε την 
ευγενική προσωπικότητα του, που αντανακλάται στο αίσθηµα 
ευθύνης προς τον ασθενή, καθιστούν τον Εµµανουήλ Χλαπουτάκη 
στη θέση του Επιµελητή στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου της Λοζάνης. Είναι η ώρα που νέες 
προσλαµβάνουσες εµπειρίες -εκτός εκείνων που είχε αποκοµίσει 
δίπλα στους «δασκάλους» του Λαζαρίδη και Ανδριτσάκη-, θα 
αποδειχθούν επωφελείς. «Όταν έχεις εργαστεί στην Ελλάδα, ξέρεις 
την ελληνική πραγµατικότητα. Το αντίθετο ακριβώς συµβαίνει, όταν 
πηγαίνεις από την Ελλάδα στο εξωτερικό. Εκείνα τα χρόνια έβλεπες 
τη διαφορά κυρίως στα µέσα που διέθεταν τα ξένα νοσοκοµεία, 
αλλά και την βοήθεια που παρείχαν στους νέους συναδέλφους. 
Για καλή µου τύχη επίσης, η διετής θητεία µου στο Πειραµατικό 
Χειρουργείο της Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Πανε-
πιστηµίου Αθηνών, δίπλα στους αείµνηστους Α. Ρωµανό και Δ. Κα-
σιούµη –αργότερα Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής- µε βοήθησε 
πάρα πολύ. Πολλές εγχειρήσεις τις είχαν ήδη εφαρµόσει στο Πειρα-
µατικό Χειρουργείο».

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

1980. Στο χειρουργείο 
του «Ιπποκρατείου».
Εµµ. Χλαπουτάκης 
(αριστερά) - Ανδρέας 
Βοµβογιάννης (δεξιά)

1983. Στο χειρουργείο 
του «Ιπποκράτειου 

Νοσοκοµείου»

Η αναγνώριση του 
πολύτιµου έργου του
µε την απονοµή 
τιµητικής πλακέτας
από τον µαθητή του
Ι. Λιναρδάκη 
και τον Σ. Πράπα 
(Ζάππειο 2011)

   Για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά, δηµιουργείται µια εµπε-
ριστατωµένη βάση δεδοµένων για τους ασθενείς που χειρουργού-
νται στην Καρδιοχειρουργική Κλινική. Τα στοιχεία αυτά δίνουν τη 
δυνατότητα στον E. Χλαπουτάκη να εκπονεί σειρά επιστηµονικών 
εργασιών, οι οποίες παρουσιάζονται σε διεθνή συνέδρια, µε εντυ-
πωσιακά στατιστικά. «Μέχρι τότε, οι εργασίες που κάναµε αφορού-
σαν σε άµεσα µετεγχειρητικά στατιστικά. Με τη βοήθεια των Καρδιο-
λόγων, µπορούσαµε πια να δίνουµε και εργασίες µε απώτερα αποτε-
λέσµατα, που ήσαν εφάµιλλα µεγάλων κέντρων του εξωτερικού ή και 
καλύτερα αυτών, όπως για παράδειγµα στον τοµέα των βαλβιδοπα-
θειών. Για όλα αυτά κατέβαλε µεγάλη προσπάθεια όλο το προσωπικό 
–ιατρικό και νοσηλευτικό- και τους είµαι για πάντα ευγνώµων για τη 
βοήθεια τους. Και δις ευγνώµων στην κα Κασαπλή, την χειρίστρια 
της µηχανής εξωσωµατικής κυκλοφορίας, η οποία µε τις ικανότητές 
της κατάφερε να δηµιουργήσει Σχολή στην κλινική για την εκµάθηση 
της τεχνικής. Ευχαριστώ επίσης τους αναισθησιολόγους της κλινικής 
Ι. Τόλιο και Ν. Νούτσο για τη βοήθεια τους στο έργο µας». 

2003, Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Υγεία», Αθήνα

Το τέλος του 2002, σηµατοδοτεί και το τέλος της θητείας του E. 
Χλαπουτάκη στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο. Ο κύκλος έχει κλείσει 
και εκείνος συνταξιοδοτείται και την Διεύθυνση της Κλινικής 
αναλαµβάνει ο Ι. Νοµικός. Η συνταξιοδότησή του δεν σηµαίνει 
βέβαια και το τέλος της προσφοράς του. Εντάσσεται άµεσα στο 
δυναµικό του ιδιωτικού θεραπευτηρίου «Υγεία» ως Συνεργάτης 
Καρδιοχειρουργός. «Αποδέχτηκα την πρόταση του «Υγεία» χωρίς 
δεύτερη σκέψη. Έµεινα εκεί από τις αρχές του 2003 έως τα τέλη 
του 2007. Οµολογώ ότι, οι συνθήκες δουλειάς ήταν πολύ καλύτερες 
από τον δύσκαµπτο Δηµόσιο τοµέα, τόσο από πλευράς χειρουργικής 
καθηµερινότητας, όσο και τεχνολογικής υποστήριξης και άριστης 
ΜΕΘ, που αποτελούσε εγγύηση για την µετεγχειρητική πορεία των 
ασθενών. Άριστη θα χαρακτήριζα επίσης και την συνεργασία µου µε 
τους άλλους συναδέλφους εκεί».

Εφηµερίδα «Βραδυνή» - 1968.
Ο Εµ. Χλαπουτάκης µέλος της

«θρυλικής» οµάδας του «Ιπποκρατείου»
(Δ. Λαζαρίδης, Γ. Ανδριτσάκης, Ε. Χλαπουτάκης),

που το έργο της έγινε συχνά πρωτοσέλιδο στις
εφηµερίδες της εποχής

Νεάπολη Λασιθίου, 2014.
Ο Εµµ. Χλαπουτάκης
µπροστά στα πορτραίτα 
των προγόνων του

1985, Καρδιοχειρουργική Κλινική, «Ιπποκράτειο» 
Νοσοκοµείο, Αθήνα 

Μετά από 12ετή θητεία ως Επιµελητής στην Κλινική Χειρουργικής 
Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, ο E. Χλαπουτάκης αναλαµβάνει 
Διευθυντής της κλινικής, η οποία µετονοµάζεται πια σε Καρδιοχει-
ρουργική Κλινική µε τους Ι. Παπαϊωάννου και Α. Βοµβογιάννη σε 
προσωποπαγείς θέσεις Διευθυντών. Ως άξιος συνεχιστής του 
προκατόχου του, κάνει το πρώτο βήµα για να εξασφαλίσει την 
επιτυχία: θέτει νέους στόχους. «Όταν ανέλαβα την Διεύθυνση της 
κλινικής έθεσα τρεις στόχους: πρώτον, τη µείωση της θνητότητας, 
πράγµα που πέτυχα, καθώς το 1987 η θνητότητα ήταν σχεδόν 
µηδενική. Δεύτερον, την αύξηση του αριθµού των χειρουργηµένων 
ασθενών που και αυτό επέτυχε. Όταν αποχώρησα, οι χειρουργηµέ-
νοι ασθενείς αριθµούσαν µερικές χιλιάδες µε διψήφιο αριθµό. Και 
τρίτον, την παρακολούθηση των αποτελεσµάτων της κλινικής δια-
χρονικά, πράγµα που ανέλαβαν οι τότε Επιµελητές Καρδιολόγοι και 
νυν Διευθυντές της Καρδιολογικής Κλινικής Θ. Ψαρρός και αργότερα 
ο Σ. Λάλος, µε την αµέριστη βοήθεια βέβαια του Καθηγητή Π. Τού-
τουζα, ο οποίος µας επέτρεψε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
της κλινικής, όσο και τα µέσα αναίµακτης παρακολούθησης των 
ασθενών». 
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   Αν και «πέτρινα», τα χρόνια αυτά η οµάδα του «Ιπποκράτειου» 
απογειώνει όχι µόνο την εν λόγω κλινική, αλλά γενικότερα την 
ελληνική Καρδιοχειρουργική, η οποία φαίνεται να ακολουθεί στα-
θερά και συστηµατικά τις παγκόσµιες εξελίξεις στο χώρο. Οι στό-
χοι έχουν µπει από τον Διευθυντή, Γ. Ανδριτσάκη. Και ο E. Χλα-
πουτάκης, ως πιστός σύντροφος τους κάνει και δικούς του. «Με 
συστηµατική δουλειά και αποθέµατα ψυχής, καταφέραµε στα τέλη 
της δεκαετίας, να παρουσιάσουµε µυθικά για την εποχή νούµερα: 
30 περιπτώσεις ανευρυσµάτων της θωρακικής αορτής –η σχετική 

οεργασία παρουσιάστηκε στο 11  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 
στη Θεσσαλονίκη, το 1978-, 1.161 περιπτώσεις χειρουργηθέντων 
επίκτητων καρδιοπαθειών εκ των οποίων 1.012 έπασχαν από βαλ-

οβιδοπάθεια –η σχετική εργασία παρουσιάστηκε στο 12  Πανελλήνιο 
Χειρουργικό Συνέδριο στην Αθήνα, το 1980-, καθώς και 955 χει-
ρουργηθείσες συγγενείς καρδιοπάθειες –η σχετική εργασία παρου-

οσιάστηκε επίσης στο 12  Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο στην 
Αθήνα. Και σας ξαναλέω: όλα αυτά έχοντας να αντιµετωπίσουµε την 
απουσία έµπειρου νοσηλευτικού προσωπικού και ΜΕΘ. Αν είχαµε 
βοήθεια, ποιος ξέρει πόσα ακόµη περιστατικά θα µπορούσαµε να 
είχαµε χειρουργήσει και πόσους ακόµη ανθρώπους θα µπορούσαµε 
να είχαµε βοηθήσει ή σώσει. Όπως και 'να χει, η προσπάθεια που 
έγινε ήταν παροιµιώδης». 

1978, Νοσοκοµείο «Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois», Λοζάνη, Ελβετία

Οι γνώσεις που αποκόµισε ως Επιµελητής στην Κλινική Χειρουρ-
γικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων του «Ιπποκράτειου» Νοσοκο-
µείου καθώς και ως resident στα Νοσοκοµεία «Pitie-Salpetriere» 
και «Marie–Lannelongue» του Παρισιού, σε συνάρτηση µε την 
ευγενική προσωπικότητα του, που αντανακλάται στο αίσθηµα 
ευθύνης προς τον ασθενή, καθιστούν τον Εµµανουήλ Χλαπουτάκη 
στη θέση του Επιµελητή στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου της Λοζάνης. Είναι η ώρα που νέες 
προσλαµβάνουσες εµπειρίες -εκτός εκείνων που είχε αποκοµίσει 
δίπλα στους «δασκάλους» του Λαζαρίδη και Ανδριτσάκη-, θα 
αποδειχθούν επωφελείς. «Όταν έχεις εργαστεί στην Ελλάδα, ξέρεις 
την ελληνική πραγµατικότητα. Το αντίθετο ακριβώς συµβαίνει, όταν 
πηγαίνεις από την Ελλάδα στο εξωτερικό. Εκείνα τα χρόνια έβλεπες 
τη διαφορά κυρίως στα µέσα που διέθεταν τα ξένα νοσοκοµεία, 
αλλά και την βοήθεια που παρείχαν στους νέους συναδέλφους. 
Για καλή µου τύχη επίσης, η διετής θητεία µου στο Πειραµατικό 
Χειρουργείο της Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Πανε-
πιστηµίου Αθηνών, δίπλα στους αείµνηστους Α. Ρωµανό και Δ. Κα-
σιούµη –αργότερα Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής- µε βοήθησε 
πάρα πολύ. Πολλές εγχειρήσεις τις είχαν ήδη εφαρµόσει στο Πειρα-
µατικό Χειρουργείο».

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

1980. Στο χειρουργείο 
του «Ιπποκρατείου».
Εµµ. Χλαπουτάκης 
(αριστερά) - Ανδρέας 
Βοµβογιάννης (δεξιά)

1983. Στο χειρουργείο 
του «Ιπποκράτειου 

Νοσοκοµείου»

Η αναγνώριση του 
πολύτιµου έργου του
µε την απονοµή 
τιµητικής πλακέτας
από τον µαθητή του
Ι. Λιναρδάκη 
και τον Σ. Πράπα 
(Ζάππειο 2011)

   Για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά, δηµιουργείται µια εµπε-
ριστατωµένη βάση δεδοµένων για τους ασθενείς που χειρουργού-
νται στην Καρδιοχειρουργική Κλινική. Τα στοιχεία αυτά δίνουν τη 
δυνατότητα στον E. Χλαπουτάκη να εκπονεί σειρά επιστηµονικών 
εργασιών, οι οποίες παρουσιάζονται σε διεθνή συνέδρια, µε εντυ-
πωσιακά στατιστικά. «Μέχρι τότε, οι εργασίες που κάναµε αφορού-
σαν σε άµεσα µετεγχειρητικά στατιστικά. Με τη βοήθεια των Καρδιο-
λόγων, µπορούσαµε πια να δίνουµε και εργασίες µε απώτερα αποτε-
λέσµατα, που ήσαν εφάµιλλα µεγάλων κέντρων του εξωτερικού ή και 
καλύτερα αυτών, όπως για παράδειγµα στον τοµέα των βαλβιδοπα-
θειών. Για όλα αυτά κατέβαλε µεγάλη προσπάθεια όλο το προσωπικό 
–ιατρικό και νοσηλευτικό- και τους είµαι για πάντα ευγνώµων για τη 
βοήθεια τους. Και δις ευγνώµων στην κα Κασαπλή, την χειρίστρια 
της µηχανής εξωσωµατικής κυκλοφορίας, η οποία µε τις ικανότητές 
της κατάφερε να δηµιουργήσει Σχολή στην κλινική για την εκµάθηση 
της τεχνικής. Ευχαριστώ επίσης τους αναισθησιολόγους της κλινικής 
Ι. Τόλιο και Ν. Νούτσο για τη βοήθεια τους στο έργο µας». 

2003, Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Υγεία», Αθήνα

Το τέλος του 2002, σηµατοδοτεί και το τέλος της θητείας του E. 
Χλαπουτάκη στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο. Ο κύκλος έχει κλείσει 
και εκείνος συνταξιοδοτείται και την Διεύθυνση της Κλινικής 
αναλαµβάνει ο Ι. Νοµικός. Η συνταξιοδότησή του δεν σηµαίνει 
βέβαια και το τέλος της προσφοράς του. Εντάσσεται άµεσα στο 
δυναµικό του ιδιωτικού θεραπευτηρίου «Υγεία» ως Συνεργάτης 
Καρδιοχειρουργός. «Αποδέχτηκα την πρόταση του «Υγεία» χωρίς 
δεύτερη σκέψη. Έµεινα εκεί από τις αρχές του 2003 έως τα τέλη 
του 2007. Οµολογώ ότι, οι συνθήκες δουλειάς ήταν πολύ καλύτερες 
από τον δύσκαµπτο Δηµόσιο τοµέα, τόσο από πλευράς χειρουργικής 
καθηµερινότητας, όσο και τεχνολογικής υποστήριξης και άριστης 
ΜΕΘ, που αποτελούσε εγγύηση για την µετεγχειρητική πορεία των 
ασθενών. Άριστη θα χαρακτήριζα επίσης και την συνεργασία µου µε 
τους άλλους συναδέλφους εκεί».

Εφηµερίδα «Βραδυνή» - 1968.
Ο Εµ. Χλαπουτάκης µέλος της

«θρυλικής» οµάδας του «Ιπποκρατείου»
(Δ. Λαζαρίδης, Γ. Ανδριτσάκης, Ε. Χλαπουτάκης),

που το έργο της έγινε συχνά πρωτοσέλιδο στις
εφηµερίδες της εποχής

Νεάπολη Λασιθίου, 2014.
Ο Εµµ. Χλαπουτάκης
µπροστά στα πορτραίτα 
των προγόνων του

1985, Καρδιοχειρουργική Κλινική, «Ιπποκράτειο» 
Νοσοκοµείο, Αθήνα 

Μετά από 12ετή θητεία ως Επιµελητής στην Κλινική Χειρουργικής 
Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, ο E. Χλαπουτάκης αναλαµβάνει 
Διευθυντής της κλινικής, η οποία µετονοµάζεται πια σε Καρδιοχει-
ρουργική Κλινική µε τους Ι. Παπαϊωάννου και Α. Βοµβογιάννη σε 
προσωποπαγείς θέσεις Διευθυντών. Ως άξιος συνεχιστής του 
προκατόχου του, κάνει το πρώτο βήµα για να εξασφαλίσει την 
επιτυχία: θέτει νέους στόχους. «Όταν ανέλαβα την Διεύθυνση της 
κλινικής έθεσα τρεις στόχους: πρώτον, τη µείωση της θνητότητας, 
πράγµα που πέτυχα, καθώς το 1987 η θνητότητα ήταν σχεδόν 
µηδενική. Δεύτερον, την αύξηση του αριθµού των χειρουργηµένων 
ασθενών που και αυτό επέτυχε. Όταν αποχώρησα, οι χειρουργηµέ-
νοι ασθενείς αριθµούσαν µερικές χιλιάδες µε διψήφιο αριθµό. Και 
τρίτον, την παρακολούθηση των αποτελεσµάτων της κλινικής δια-
χρονικά, πράγµα που ανέλαβαν οι τότε Επιµελητές Καρδιολόγοι και 
νυν Διευθυντές της Καρδιολογικής Κλινικής Θ. Ψαρρός και αργότερα 
ο Σ. Λάλος, µε την αµέριστη βοήθεια βέβαια του Καθηγητή Π. Τού-
τουζα, ο οποίος µας επέτρεψε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
της κλινικής, όσο και τα µέσα αναίµακτης παρακολούθησης των 
ασθενών». 
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1935 
Γεννιέται στις Βρύσσες Μιραµπέλλου Κρήτης. Εκεί 
ολοκληρώνει και την Πρωτοβάθµια εκπαίδευσή του
και συνεχίζει στο Γυµνάσιο Νεάπολης. 
Στην οικογένεια υπάρχουν ήδη τρεις γενιές 
σπουδαίων ιατρών, οι οποίοι ορίζουν και το µέλλον 
του στη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ο πατέρας του 
Νικόλαος Χλαπουτάκης ήταν Ιατρός, Παθολόγος.  

1969

Σταθµοί ζωής...

1953
Εισάγεται στην Ιατρική Σχολή του «Α.Π. Θεσσαλονίκης»
και αποφοιτά από την αντίστοιχη των Αθηνών το 1960.

1961-63
Υπηρετεί επί 27 µήνες στον Ελληνικό στρατό ως 
έφεδρος Ανθυπίατρος, ενώ µέχρι σήµερα φέρει τον 
βαθµό του Υπιάτρου. 

1963-70
Λαµβάνει την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής  
και Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων 
από την Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του 
«Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου. 

Παντρεύεται την Ευανθία Καφεντζή µε την οποία 
αποκτά δυο παιδιά. Ο πρώτος γιος του ο Νικόλαος 
είναι Mηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος, ενώ ο Σεραφείµ 
δεύτερος Θωρακο-Καρδιοχειρουργός, ο οποίος 
συνεχίζει την παράδοση της οικογένειας στην 

ηςΙατρική, ως 5  γενιάς Ιατρός.

1970
Ανακηρύσσεται Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

1972
Διορίζεται Επιµελητής στην Κλινική Χειρουργικής 
Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων του «Ιπποκρατείου» 
Νοσοκοµείου Αθηνών.

1978
Διορίζεται Επιµελητής της Α' Πανεπιστηµιακής 
Κλινικής του Νοσοκοµείου «Centre Hospitalieur 
Universitaire Vaudois» της Λωζάνης.

1979
Μετεκπαιδεύεται στο Παρίσι, ως Resident των 
Νοσοκοµείων «Pitie – Salpetriere» και 
«Marie – Lannelongue».

1980 
Αναλαµβάνει και πάλι Επιµελητής στην Κλινική 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων του 
«Ιπποκρατείου» Νοσοκοµείου Αθηνών µε Διευθυντή 
τον Γ. Ανδριτσάκη.

1984
Ανακηρύσσεται Υφηγητής της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

1985-2002 
Εργάζεται ως Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου Αθηνών, 
θέση την οποία κατέχει µέχρι και την 
συνταξιοδότησή του.  

2003-2007
Συνεργάζεται µε το ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Υγεία», 
έως και την οριστική του αποχώρηση από το
 επάγγελµα του Ιατρού µετά από 45 χρόνια. 
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Απρίλιος 2010, Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Ο E. Χλαπουτάκης επισκέπτεται την Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
«Ερρίκος Ντυνάν», στα πλαίσια της συνέντευξης. Πολλοί από τους 
παλιούς του «µαθητές» από τα χρόνια του «Ιπποκράτειου» Νοσο-
κοµείου εµφανίζονται για να του σφίξουν το χέρι. Και εκείνος µε 
µια απίστευτη τρυφερότητα, σαν ένας δεύτερος πατέρας, τους 
αγκαλιάζει, τους συµβουλεύει, µοιράζεται µαζί τους αναµνήσεις 
και κοινές εµπειρίες. Λείπει σε όλους, αλλά πάνω απ' όλα, ο E. 
Χλαπουτάκης λείπει στην Ελληνική Καρδιοχειρουργική. «Αποχώρη-
σα από το επάγγελµα µε βαριά καρδιά. Αλλά δυστυχώς αυτό έπρεπε 
να γίνει, ύστερα από περίπου 45 χρόνια παρουσίας µου. Σε όλα τα 
πράγµατα στη ζωή πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Έφυγα ευχαριστη-
µένος που κατάφερα να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι στην πορεία και 
την πρόοδο της Καρδιοχειρουργικής στην Ελλάδα». Ευγενής και 
σεµνός, χαµηλώνει το βλέµµα όταν του υπενθυµίζουν ότι αυτό 
που εκείνος αποκαλεί «λιθαράκι», είναι στην πραγµατικότητα ένας 
«ογκόλιθος». Μερικές χιλιάδες επεµβάσεις σε διψήφιο αριθµό 
καταγράφονται στο βιβλίο της Α' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
«Ιπποκρατείου» Νοσοκοµείου, µε την αποχώρηση του. Επεµβάσεις 
που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως 
Επιµελητή και Διευθυντή της κλινικής, πολλές από τια οποίες 
µάλιστα καταγράφονται και ως επιτυχείς πρωτιές για τα ελληνικά 
δεδοµένα και έχουν καταγραφεί ως περιστατικά στα πρακτικά της 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. 

Και όλα αυτά, σε χρόνια δύσκολα που µακράν απέχουν από τα 
σηµερινά… περισσότερες από 280 επιστηµονικές εργασίες κατα-
τέθηκαν στα χρόνια παρουσίας του στην Ελληνική Καρδιοχειρουρ-
γική, ενώ µε την οµάδα του συµµετείχε σε περισσότερα από 80 
συνέδρια. Οι γνώσεις και οι εµπειρίες του τον κατέστησαν µέλος 
της Εξεταστικής Επιτροπής λήψεως της ειδικότητας Χειρουργικής 
Θώρακος. Ο ίδιος ο Ε. Χλαπουτάκης εκπαίδευσε και δίδαξε 
δεκάδες νέους Καρδιοχειρουργούς, όχι µόνο Καρδιοχειρουργική, 
αλλά ήθος, αρετή και αξίες. Εκείνος αποφεύγει τα κοµπλιµέντα και 
τις υπερβολές. «Χειρουργοί υπήρχαν πάντα και άριστοι και καλοί. Οι 
γιατροί δεν πρέπει ούτε να θεοποιούνται -όπως έγινε στην Ελλάδα 
τη δεκαετία του '80-, ούτε να κατηγορούνται, γιατί η χειρουργική 
είναι µια δύσκολη ειδικότητα που είναι δυνατό να συµβαίνουν επι-
πλοκές για τις οποίες δεν είναι πάντα υπεύθυνος ο χειρουργός, αλλά 
εξαρτώνται και από την αντίδραση του ασθενούς στο χειρουργικό 
τραύµα και από το είδος και τη βαρύτητα της παθήσεως και που 
δυστυχώς εκλαµβάνονται σαν ιατρικά λάθη. Σήµερα υπάρχουν 
άριστοι Καρδιοχειρουργοί στην Ελλάδα. Εκτός από την εκπαίδευση 
του, την προσωπικότητα του χειρούργου διαµορφώνουν και οι 
αρετές του σαν άτοµο, δηλαδή το ταλέντο του, η σωστή κρίση, 
η υποµονή και επιµονή στο έργο του, η τόλµη, η ψυχική και σωµα-
τική του αντοχή που είναι έµφυτες και δε διδάσκονται. Θα πρέπει 
επίσης να µην αρνείται τις υπηρεσίες του σε βαριά περιστατικά 
υπολογίζοντας το επαγγελµατικό κόστος, να είναι δε σεµνός και να 
µην επικρίνει το έργο των συναδέλφων του, γιατί η χειρουργική 
είναι για όλους απρόβλεπτη και τέλος, να µην υποπίπτει στα 
θανάσιµα αµαρτήµατα της υπεροψίας και της απληστίας». 

 Όταν η επαγγελµατική «αυλαία» πέφτει, το σηµαντικότερο πράγµα 
στη ζωή ενός ανθρώπου δεν είναι µόνο να βλέπει τους στόχους 
και τα όνειρά του να πραγµατοποιούνται… Είναι να βιώνει το 
σεβασµό και την εκτίµηση που τρέφουν οι άλλοι προς το πρόσωπό 
του, ως αναγνώριση των προσπαθειών του. Και κάπου εκεί, να 
επανέρχονται στον αέρα εκείνες οι µυρωδιές που σου ξυπνάνε 
αναµνήσεις από πνευµατικούς θησαυρούς που κληρονόµησες από 
τις παλιότερες γενιές, από συγγενείς και δασκάλους, και ζωγραφί-
ζουν µια γλυκιά και τρυφερή όψη ικανοποίησης στις ρυτίδες του 
προσώπου σου… 

2010. Η δηµοσιογράφος 
Ν. Χρηστίδη συνοµιλεί 
µε τον Εµ. Χλαπουτάκη 

Φοιτητής στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Στη πρώτη σειρά, δεύτερος από δεξιά

Απρίλιος 2010.
Ο Εµ. Χλαπουτάκης επισκέπτεται 
την Καρδιοχειρουργική Κλινική 
του «Ερρίκος Ντυνάν», 
στα πλαίσια της συνέντευξης

1961-63. 
Έφεδρος Ανθυπίατρος.

Με τη σύζυγό του Εύα

2007. Η οικογένεια του Εµµ. Χλαπουτάκη, 
Σύζυγος, νύφες, γιοί και εγγονές 
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«Marie – Lannelongue».

1980 
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Ο E. Χλαπουτάκης επισκέπτεται την Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
«Ερρίκος Ντυνάν», στα πλαίσια της συνέντευξης. Πολλοί από τους 
παλιούς του «µαθητές» από τα χρόνια του «Ιπποκράτειου» Νοσο-
κοµείου εµφανίζονται για να του σφίξουν το χέρι. Και εκείνος µε 
µια απίστευτη τρυφερότητα, σαν ένας δεύτερος πατέρας, τους 
αγκαλιάζει, τους συµβουλεύει, µοιράζεται µαζί τους αναµνήσεις 
και κοινές εµπειρίες. Λείπει σε όλους, αλλά πάνω απ' όλα, ο E. 
Χλαπουτάκης λείπει στην Ελληνική Καρδιοχειρουργική. «Αποχώρη-
σα από το επάγγελµα µε βαριά καρδιά. Αλλά δυστυχώς αυτό έπρεπε 
να γίνει, ύστερα από περίπου 45 χρόνια παρουσίας µου. Σε όλα τα 
πράγµατα στη ζωή πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Έφυγα ευχαριστη-
µένος που κατάφερα να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι στην πορεία και 
την πρόοδο της Καρδιοχειρουργικής στην Ελλάδα». Ευγενής και 
σεµνός, χαµηλώνει το βλέµµα όταν του υπενθυµίζουν ότι αυτό 
που εκείνος αποκαλεί «λιθαράκι», είναι στην πραγµατικότητα ένας 
«ογκόλιθος». Μερικές χιλιάδες επεµβάσεις σε διψήφιο αριθµό 
καταγράφονται στο βιβλίο της Α' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
«Ιπποκρατείου» Νοσοκοµείου, µε την αποχώρηση του. Επεµβάσεις 
που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως 
Επιµελητή και Διευθυντή της κλινικής, πολλές από τια οποίες 
µάλιστα καταγράφονται και ως επιτυχείς πρωτιές για τα ελληνικά 
δεδοµένα και έχουν καταγραφεί ως περιστατικά στα πρακτικά της 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. 

Και όλα αυτά, σε χρόνια δύσκολα που µακράν απέχουν από τα 
σηµερινά… περισσότερες από 280 επιστηµονικές εργασίες κατα-
τέθηκαν στα χρόνια παρουσίας του στην Ελληνική Καρδιοχειρουρ-
γική, ενώ µε την οµάδα του συµµετείχε σε περισσότερα από 80 
συνέδρια. Οι γνώσεις και οι εµπειρίες του τον κατέστησαν µέλος 
της Εξεταστικής Επιτροπής λήψεως της ειδικότητας Χειρουργικής 
Θώρακος. Ο ίδιος ο Ε. Χλαπουτάκης εκπαίδευσε και δίδαξε 
δεκάδες νέους Καρδιοχειρουργούς, όχι µόνο Καρδιοχειρουργική, 
αλλά ήθος, αρετή και αξίες. Εκείνος αποφεύγει τα κοµπλιµέντα και 
τις υπερβολές. «Χειρουργοί υπήρχαν πάντα και άριστοι και καλοί. Οι 
γιατροί δεν πρέπει ούτε να θεοποιούνται -όπως έγινε στην Ελλάδα 
τη δεκαετία του '80-, ούτε να κατηγορούνται, γιατί η χειρουργική 
είναι µια δύσκολη ειδικότητα που είναι δυνατό να συµβαίνουν επι-
πλοκές για τις οποίες δεν είναι πάντα υπεύθυνος ο χειρουργός, αλλά 
εξαρτώνται και από την αντίδραση του ασθενούς στο χειρουργικό 
τραύµα και από το είδος και τη βαρύτητα της παθήσεως και που 
δυστυχώς εκλαµβάνονται σαν ιατρικά λάθη. Σήµερα υπάρχουν 
άριστοι Καρδιοχειρουργοί στην Ελλάδα. Εκτός από την εκπαίδευση 
του, την προσωπικότητα του χειρούργου διαµορφώνουν και οι 
αρετές του σαν άτοµο, δηλαδή το ταλέντο του, η σωστή κρίση, 
η υποµονή και επιµονή στο έργο του, η τόλµη, η ψυχική και σωµα-
τική του αντοχή που είναι έµφυτες και δε διδάσκονται. Θα πρέπει 
επίσης να µην αρνείται τις υπηρεσίες του σε βαριά περιστατικά 
υπολογίζοντας το επαγγελµατικό κόστος, να είναι δε σεµνός και να 
µην επικρίνει το έργο των συναδέλφων του, γιατί η χειρουργική 
είναι για όλους απρόβλεπτη και τέλος, να µην υποπίπτει στα 
θανάσιµα αµαρτήµατα της υπεροψίας και της απληστίας». 

 Όταν η επαγγελµατική «αυλαία» πέφτει, το σηµαντικότερο πράγµα 
στη ζωή ενός ανθρώπου δεν είναι µόνο να βλέπει τους στόχους 
και τα όνειρά του να πραγµατοποιούνται… Είναι να βιώνει το 
σεβασµό και την εκτίµηση που τρέφουν οι άλλοι προς το πρόσωπό 
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αναµνήσεις από πνευµατικούς θησαυρούς που κληρονόµησες από 
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Ιωάννης

Στήνιος

1985-1993318 Πέµπτη Περίοδος, της «ωρίµανσης» 1985-1993
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Ένας ροµαντικός… 
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Στα χρόνια του στρατού, 
κατά την ηµέρα απόλυσής του

Ο Ιωάννης Στήνιος
σε εφηβική ηλικία

Στο Βελιγράδι, στην περίοδο των βοµβαρδισµών το 1991,
µε αντιπροσωπεία Ελλήνων Ιατρών για προσφορά ιατρικής βοήθειαςΚείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη

Υπάρχουν στιγµές στη ζωή µας που µια φωνή 
απροσδιόριστη αλλά επιτακτική, µια φωνή πιο δυνατή απ' 
το δισταγµό και την ταπεινοφροσύνη, µας ωθεί να 
επιχειρήσουµε το ανέφικτο. Τότε ακριβώς, ξεκινάει η 
προσπάθεια για το ταξίδι, την περιπέτεια, την ανακάλυψη, 
αλλά την ίδια στιγµή ξεκινάει και η δυσκολία, η πάλη, η 
µάχη για την κατάκτηση του στόχου. Στη ζωή του Ιωάννη 
Στήνιου, η φωνή αυτή τον έθεσε µπροστάρη στην 
οργάνωση του πρώτου Παιδοκαρδιοχειρουργικού 
Τµήµατος στην Ελλάδα. Και εκείνος, χωρίς δισταγµό την 
ακολούθησε, θέτοντας εαυτόν και αφιερώνοντας τη ζωή 
του σε αυτό το εγχείρηµα. Με πνεύµα αυτοθυσίας που 
εκλείπει στις µέρες µας, ο Ιωάννης Στήνιος υπήρξε ένας 
ροµαντικός ασκητής που µε Σολωµικό «λογισµό και µ' 
όνειρο», θυσίασε το «εγώ» για να αναδειχθεί η δύναµη 
του «εµείς». 
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1940, Ζάκυνθος
Στα γραφικά σοκάκια της Ζακύνθου, ένα νεαρό αγόρι προσπαθεί 
να ανακαλύψει τον κόσµο, µέσα από µελωδίες κανταδόρων και 
µέσα από στίχους του Σολωµού και του Κάλβου. Παιδί στρατιωτι-
κού, αν και µεγαλώνει µε την απουσία της πατρικής φιγούρας, 
ονειρεύεται ένα µέλλον ανάλογο µε του πατέρα του. Όµως, η ζωή 
έχει «γράψει» για τον Ιωάννη Στήνιο, ένα τελείως διαφορετικό 
σενάριο. Ένα πρόβληµα υγείας, ανατρέπει όλα όσα έχει εκείνος 
προγραµµατίσει για το µέλλον του και καθορίζει τις επιλογές του
στη ζωή...

1959-60, Πανεπιστήµιο 
Το Πανεπιστήµιο, όχι µόνο παρέχει στον Ι. Στήνιο ειδικευµένη 
ιατρική γνώση, αλλά του δίνει και ένα µεγάλο «µάθηµα ζωής». Οι 
νέοι, τη δύσκολη εποχή της δεκαετίας του '60, δεν κυνηγούν µόνο 
την κατάκτηση του πτυχίου τους, αλλά µάχονται για ένα καλύτερο 
αύριο στην Παιδεία και την κοινωνία. «Η γενιά µας, του 15% και 
του 1-1-4, πιστεύω ότι έφερε πολιτική και πολιτισµική µεταβολή 
στην Ελλάδα. Είναι η περίοδος των µεγάλων πολιτικών αλλαγών 
στις οποίες συµµετέχουν δυναµικά οι νέοι. Μην ξεχνάτε, άλλωστε, 
ότι τότε έγιναν γνωστοί ο Μ. Θεοδωράκης, ο Μ. Χατζιδάκης, 
ο Ν. Γκάτσος, ο Γ. Σεφέρης, ο Ι. Ρίτσος, Ο. Ελύτης και άλλες προσω-
πικότητες. Το πνεύµα αυτών των ανθρώπων είχε µια τεράστια 
επίδραση στην πανεπιστηµιακή ζωή, αλλά και στην πολιτική 
γενικότερα. Αγωνιζόµασταν τότε για το περίφηµο 15% και την 
δωρεάν Παιδεία. Θυµάµαι χαρακτηριστικά, ο υπουργός Παιδείας της 
εποχής, είχε δηλώσει πως η Παιδεία είναι µόνο για εκείνους που 
έχουν χρήµατα. Τελικά µε τους αγώνες των φοιτητών, πολλά 
πράγµατα έχουν αλλάξει από τότε…». 

1972, Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Αθήνα
Τα χρόνια ειδίκευσης στη Γενική Χειρουργική, δίπλα στον 
σπουδαίο επιστήµονα της εποχής, Ν. Γεωργιάδη, αποδεικνύονται 
το καλύτερο εφόδιο για τον Ι. Στήνιο. Αποφασίζει, λοιπόν, να 
ανοίξει µια ακόµη σηµαντική «πόρτα». Αυτή της Θωρακο-Καρδιο-
χειρουγικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», για να 
εκπαιδευτεί δίπλα σε κορυφαίους χειρουργούς: το Χ. Σταθάτο, τον 
Α. Κονταξή και τον Γ. Τόλη. «Το προσωπικό της κλινικής ήταν 
ελάχιστο και όσοι ήµασταν εκεί, εργαζόµασταν ακατάπαυστα, κάτω 
από αντίξοες συνθήκες. Και κάτω από δύσκολες οικονοµικές συνθή-
κες, επίσης, καθώς πολλοί ειδικευόµενοι εκείνα τα χρόνια ήταν 
άµισθοι».

1977, Liverpool, Αγγλία
Έχοντας πια κατανοήσει πως η ζωή του θα είναι απόλυτα συνυφα-
σµένη µε την Ιατρική επιστήµη και συγκεκριµένα την Καρδιοχει-
ρουργική, ο Ι. Στήνιος αποφασίζει να ανοίξει και µια ακόµη 
σηµαντική «πόρτα». «Δεν γνώριζα κανέναν στο εξωτερικό. Είχα 
ακούσει, όµως, από τις διηγήσεις του Χ. Σταθάτου, για έναν συνά-
δελφό του, τον John Bickford, ο οποίος ‹ηταν Διευθυντής στο 
“Broadgreen Hospital”. Όταν το ανακοίνωσα στο Χ. Σταθάτο, δεν 
συµφώνησε. Έχουµε ανάγκη από βοήθεια στην κλινική, µου είπε. 
Εγώ όµως το είχα αποφασίσει. Ζήτησα έτσι την συγκατάθεση του 
Ν. Γεωργιάδη, ο οποίος µου χορήγησε και το πιστοποιητικό που 
χρειαζόµουν. Πήρα δυο βαλίτσες, πούλησα το Fiat που είχα σε έναν 
συνάδελφο, πήρα µερικά χρήµατα και έφυγα «στο άγνωστο». 
Η τύχη βοηθά τους τολµηρούς και γεµάτους θέληση ανθρώπους. 
Οι κοιτώνες της Χριστιανικής Αδελφότητας στο Λίβερπουλ θα 
στεγάζουν την αποφασιστικότητα του Ι. Στήνιου, έναντι 1 λίρας 
τη βραδιά… 
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1977, Νοσοκοµείο «Broadgreen», Liverpool, Αγγλία
«Ο John Bickford ήταν µια πραγµατικά ωραία µορφή, βιβλική θα 
έλεγα, µε λευκά µαλλιά και µούσι. Ένας άνθρωπος που έγραφε 
ποιήµατα, έπαιζε πιάνο. Τον συνάντησα στο γραφείο του, του είπα 
ότι έρχοµαι από τον Σταθάτο. Με ρώτησε για την εκπαίδευσή µου, 
την οικογένεια µου και µου διηγήθηκε όλη την εµπειρία που είχε 
από την Ελλάδα όταν ήρθε τον Οκτώβριο του 1944 µε τον Αγγλικό 
στρατό στην Αθήνα. Θα δω τι θα κάνω µε σένα, µου λέει κάποια 
στιγµή και µετά από µια ώρα, αφού ενηµέρωσε και τους υπόλοιπους 
τέσσερις Διευθυντές του νοσοκοµείου, µου ανακοίνωσε πως µπο-
ρούσα να ξεκινήσω τη µετεκπαίδευσή µου». Οι επόµενες ώρες 
βρίσκουν τον Ι. Στήνιο στο χειρουργείο, δίπλα στον John Bickford. 
«Το ταξίδι των εµπειριών για µένα µόλις είχε ξεκινήσει..». Και το 
επόµενο Σαββατοκύριακο, στο εξοχικό του John Bickford, όπου 
µια νέα γνωριµία, µέλλει να αλλάξει τη «ρότα» αυτού του 
«ταξιδιού». «Ήταν Σάββατο και πηγαίναµε µε τον J. Bickford στο 
εξοχικό του στην Ουαλία. Θα σου γνωρίσω την Κυριακή ένα φίλο
µου είπε-, είναι Καθηγητής Παιδοκαρδιοχειρουργικής και Διευθυ-
ντής στο νοσοκοµείο παίδων «Royal Liverpool Children's Hospital».  
Έτσι κι έγινε. Την επόµενη µέρα ήρθε ένας πανύψηλος Σκοτσέζος, 
ο οποίος µε δυσκόλευε πολύ µε την οµιλία του. Εκεί που κουβεντιά-
ζαµε, µε ρώτησε αν έχουµε Παιδοκαρδιοχειρουργικό κέντρο στην 
Ελλάδα και αν µε ενδιέφερε η ειδικότητα αυτή. Χωρίς ποτέ να 
έχω σκεφτεί αυτή την πλευρά της Ιατρικής, λες και κάποιος να µε 
έσπρωξε, απάντησα ναι». Η πρόσκληση του Παιδοκαρδιοχειρουρ-
γού David Hamilton, ενός εξαίρετου ανθρώπου και εκ των κορυ-
φαίων της ειδικότητας, φέρνει και την πρώτη επαφή του Ι. Στήνιου 
µε την Καρδιοχειρουργική Παίδων. Μόλις την επόµενη εβδοµάδα, 
στο Νοσοκοµείο Παίδων θα παρακολουθήσει το πρώτο περιστα-
τικό, ένα παιδάκι µόλις ενός µηνός και 3,5 κιλών, που χειρουρ-
γείται για µετάθεση αγγείων… Για το δεύτερο, θα έπρεπε να περι-
µένει µέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του στους ενήλικες.   

Ιανουάριος 1979, Παιδιατρικό Νοσοκοµείο «Royal Liverpool 
Children's Hospital», Liverpool, Αγγλία
Η στιγµή που ο Ι. Στήνιος τόσο έντονα περίµενε, έχει φτάσει. Η 
πρώτη Ιανουαρίου του 1979, τον βρίσκει Registrar στη Παιδοκαρ-
διοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Royal Children's». 
«Σκληρή δουλειά. Είχαµε πολλά περιστατικά –όλα συγγενείς καρδιο-
πάθειες. Έµενα µέσα στο νοσοκοµείο, δεν έβγαινα σχεδόν ποτέ, 
αφού δεν είχα και κάποιον να µε αντικαταστήσει για να µπορώ να 
πάρω άδεια. Κοιµόµουνα σε ένα δωµατιάκι 3x3, µε ένα κρεβάτι κι 
ένα γραφείο. Υπήρχαν στιγµές που ένιωθα φυλακισµένος. Όλη µου 
η ζωή ήταν το νοσοκοµείο αυτό, ενώ όλη µου η αληθινή ζωή –η 
γυναίκα, το παιδί µου, οι γονείς και οι φίλοι- ήταν στην Ελλάδα». 

1982, «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο, Αθήνα
Η είδηση για την προκήρυξη µιας θέσης στο «Αρεταίειο» 
Νοσοκοµείο της Αθήνας, στην Καρδιοχειρουργική Κλινική της 
οποίας προΐσταται ο Χ. Λόλας, ορίζει και την επιστροφή του 
Ι. Στήνιου στην πατρίδα. Έχοντας ολοκληρώσει τη Διδακτορική 
Διατριβή του στην Αγγλία, προσλαµβάνεται αµέσως ως Λέκτορας. 
«Στην αρχή, χειρουργούσα µερικούς ενήλικες, γιατί δεν υπήρχε 
δυνατότητα νοσηλείας παιδιών. Αργότερα, ο Χρ. Λόλας, εκ των
κορυφαίων καρδιοχειρουργών, µου έδωσε ένα δωµάτιο, µε δυο 
τρία κρεβάτια και έτσι ξεκίνησα να χειρουργώ παιδιά».Τίποτα ακόµη 
δεν προδιαγράφει τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν...  

Σε εορταστική εκδήλωση
µε το προσωπικό της ΜΕΘ
του «Αγία Σοφία»

Στιγµιότυπο του 2008
µε στελέχη της ΜΕΘ

του «Αγία Σοφία» 
και τον Σ. Πράπα

  Όλοι µαζί απολαµβάνουν το «χτίσιµο» της νέας κλινικής. Τα κου-
τιά ανοίγουν το ένα µετά το άλλο, τα µηχανήµατα µπαίνουν στη 
θέση τους, οι αντιπρόσωποι έρχονται για να εκπαιδεύσουν το 
προσωπικό στη λειτουργία τους. Τον Φεβρουάριο της επόµενης 
χρονιάς (1987) είναι πια όλα έτοιµα για να υποδεχτούν το πρώτο 
«ανοιχτό» χειρουργείο παιδικής καρδιάς. «Ήταν µια µεσοκολπική 
επικοινωνία. Είχαµε την τύχη να είναι Διευθύντρια – Αναισθησιο-
λόγος, η Ασπασία Γαβγιωτάκη, σπουδαία γιατρός, αλλά και άλλους 
αξιόλογους αναισθησιολόγους». Η οµάδα άρχισε σιγά-σιγά να 
«δένει» µε έναν και µόνο σκοπό: να παράγει ουσιαστικό έργο. 
Ακόµη και αν είναι «αναγκασµένη» να χειρουργεί µόλις µια φορά 
την εβδοµάδα για τα δύο πρώτα χρόνια. «Δίναµε µια δεύτερη 
ευκαιρία ζωής σε πολλά παιδιά. Από το 1989, µάλιστα, πήραµε 
δεύτερη ηµέρα χειρουργείου. Όµως, δεν κάναµε µόνο καρδιοπά-
θειες, αλλά και εγχειρήσεις θώρακα, όγκους καλοήθεις ή κακοήθεις, 
λοβεκτοµές, εγχειρήσεις τραχείας, περιφερικών αγγείων , τοποθε-
τήσεις καθετήρων Hickman για χηµειοθεραπείες. Μερικές φορές 
πηγαίναµε και δίπλα στο Νοσοκοµείο «Π. & Α. Κυριακού» και 
χειρουργούσαµε περιστατικά θώρακος. Ήταν ένας αγώνας ζωής».  

1985, Νοσοκοµείο Παίδων «Αγ. Σοφία», Αθήνα
Η τοποθέτηση του Γεωργίου Γεννηµατά στη θέση του υπουργού 
Υγείας, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, όχι µόνο στην επαγγελµατική 
πορεία του Ι. Στήνιου, αλλά και γενικότερα στο επίπεδο περίθαλ-
ψης παιδιών στην Ελλάδα. « Όταν ανέλαβε το υπουργείο Υγείας ο 
Γεώργιος Γεννηµατάς συναντηθήκαµε για να συζητήσουµε για την 
Καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα. Ήξερε καλά πως κάθε χρόνο γεν-
νιότανε στη χώρα περίπου 1.200 παιδιά µε συγγενείς καρδιοπάθει-
ες, τα οποία δεν µπορούσαν να νοσηλευτούν πουθενά και έπρεπε 
να µεταφερθούν στο εξωτερικό. Στις συζητήσεις που είχαµε για το 
Ε.Σ.Υ., µου εξέθεσε την πρόθεσή του να δηµιουργήσει Παιδοκαρ-
διοχειρουργικό Κέντρο στο «Αγία Σοφία».  Έτσι, παραιτήθηκα από 
την Πανεπιστηµιακή µου θέση και µε την προκήρυξη πήρα τη θέση 
του Διευθυντού στο «Αγ. Σοφία», σε κλινική που βεβαίως υπήρχε 
µόνο στα χαρτιά».  

Ιανουάριος 1986, Νοσοκοµείο Παίδων «Αγ. Σοφία», Αθήνα
Η απόφαση για τη δηµιουργία της πρώτη Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής Παίδων στην Ελλάδα είναι γεγονός. Και οι εργασίες ξεκι-
νούν. «Φεύγοντας από το Liverpool, ζήτησα και πήρα από τον D. 
Hamilton τη µελέτη και τα σχέδια της νέας Παιδοκαρδιοχειρουργι-
κής Μονάδας του Νοσοκοµείου «Alder Hey». Καταθέτω, λοιπόν, στο 
Διοικητικό Συµβούλιο του «Αγία Σοφία» τα σχέδια, ότι αφορούσε 
την οργάνωση της κλινικής, δηλαδή, χειρουργεία, Μονάδα Εντατι-
κής, µηχανές εξωσωµατικής, εργαλεία και ότι άλλο απαραίτητο για 
τη λειτουργία της». Το νοσοκοµείο µετατρέπεται σε «βάση» του 
I. Στήνιου. «Σχεδόν όλα περνούσαν από τα χέρια µου. Κοιµόµουνα 
µέσα, σχεδόν δεν έβγαινα από το νοσοκοµείο. Μερικά πρωινά 
χειρουργούσαµε επειγόντως «κλειστές» επεµβάσεις στις αίθουσες 
της Γενικής Χειρουργικής και την υπόλοιπη ηµέρα οργανώναµε την 
κλινική. Τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, στελεχώθηκε η κλινική µε 
νοσηλευτικό προσωπικό. Είχαµε την τύχη να έχουµε στο πλευρό µας 
εξαίρετες νοσηλεύτριες, µε προϊσταµένη την Χ. Τσώλη. Τον Ιούνιο 
έγιναν οι προκηρύξεις για τα µηχανήµατα και τον Αύγουστο για το 
ιατρικό προσωπικό. Την θέση του Επιµελητού κατέλαβε ο Χρήστος 
Παφίτης, που είχε έρθει µαζί µου από το «Αρεταίειο» και παρέµεινε 
για 15 χρόνια ο στενός συνεργάτης µου. Τεχνικός εξωσωµατικής 
ήρθε η Χρυσάνθη Μπεζεβέγκη. Είχε έρθει τότε στο νοσοκοµείο και 
ο Βασίλης Θανόπουλος, ο οποίος άρχισε να οργανώνει το 
Καρδιολογικό Τµήµα. Αγώνας. Ένας ασταµάτητος αγώνας…».

Ο Ι. Στήνιος (αριστερά) 
σε εγχείρηση στο
Νοσοκοµείο Παίδων
«Αγία Σοφία» Αθηνών

O τύπος της εποχής
ασχολήθηκε επανηλλειµένα
µε τις επιτυχίες του πρώτου 

Παιδοκαρδιοχειρουργικού 
Κέντρου στην Ελλάδα,

δηµιούργηµα του Ι. Στήνιου 
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1977, Νοσοκοµείο «Broadgreen», Liverpool, Αγγλία
«Ο John Bickford ήταν µια πραγµατικά ωραία µορφή, βιβλική θα 
έλεγα, µε λευκά µαλλιά και µούσι. Ένας άνθρωπος που έγραφε 
ποιήµατα, έπαιζε πιάνο. Τον συνάντησα στο γραφείο του, του είπα 
ότι έρχοµαι από τον Σταθάτο. Με ρώτησε για την εκπαίδευσή µου, 
την οικογένεια µου και µου διηγήθηκε όλη την εµπειρία που είχε 
από την Ελλάδα όταν ήρθε τον Οκτώβριο του 1944 µε τον Αγγλικό 
στρατό στην Αθήνα. Θα δω τι θα κάνω µε σένα, µου λέει κάποια 
στιγµή και µετά από µια ώρα, αφού ενηµέρωσε και τους υπόλοιπους 
τέσσερις Διευθυντές του νοσοκοµείου, µου ανακοίνωσε πως µπο-
ρούσα να ξεκινήσω τη µετεκπαίδευσή µου». Οι επόµενες ώρες 
βρίσκουν τον Ι. Στήνιο στο χειρουργείο, δίπλα στον John Bickford. 
«Το ταξίδι των εµπειριών για µένα µόλις είχε ξεκινήσει..». Και το 
επόµενο Σαββατοκύριακο, στο εξοχικό του John Bickford, όπου 
µια νέα γνωριµία, µέλλει να αλλάξει τη «ρότα» αυτού του 
«ταξιδιού». «Ήταν Σάββατο και πηγαίναµε µε τον J. Bickford στο 
εξοχικό του στην Ουαλία. Θα σου γνωρίσω την Κυριακή ένα φίλο
µου είπε-, είναι Καθηγητής Παιδοκαρδιοχειρουργικής και Διευθυ-
ντής στο νοσοκοµείο παίδων «Royal Liverpool Children's Hospital».  
Έτσι κι έγινε. Την επόµενη µέρα ήρθε ένας πανύψηλος Σκοτσέζος, 
ο οποίος µε δυσκόλευε πολύ µε την οµιλία του. Εκεί που κουβεντιά-
ζαµε, µε ρώτησε αν έχουµε Παιδοκαρδιοχειρουργικό κέντρο στην 
Ελλάδα και αν µε ενδιέφερε η ειδικότητα αυτή. Χωρίς ποτέ να 
έχω σκεφτεί αυτή την πλευρά της Ιατρικής, λες και κάποιος να µε 
έσπρωξε, απάντησα ναι». Η πρόσκληση του Παιδοκαρδιοχειρουρ-
γού David Hamilton, ενός εξαίρετου ανθρώπου και εκ των κορυ-
φαίων της ειδικότητας, φέρνει και την πρώτη επαφή του Ι. Στήνιου 
µε την Καρδιοχειρουργική Παίδων. Μόλις την επόµενη εβδοµάδα, 
στο Νοσοκοµείο Παίδων θα παρακολουθήσει το πρώτο περιστα-
τικό, ένα παιδάκι µόλις ενός µηνός και 3,5 κιλών, που χειρουρ-
γείται για µετάθεση αγγείων… Για το δεύτερο, θα έπρεπε να περι-
µένει µέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του στους ενήλικες.   

Ιανουάριος 1979, Παιδιατρικό Νοσοκοµείο «Royal Liverpool 
Children's Hospital», Liverpool, Αγγλία
Η στιγµή που ο Ι. Στήνιος τόσο έντονα περίµενε, έχει φτάσει. Η 
πρώτη Ιανουαρίου του 1979, τον βρίσκει Registrar στη Παιδοκαρ-
διοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Royal Children's». 
«Σκληρή δουλειά. Είχαµε πολλά περιστατικά –όλα συγγενείς καρδιο-
πάθειες. Έµενα µέσα στο νοσοκοµείο, δεν έβγαινα σχεδόν ποτέ, 
αφού δεν είχα και κάποιον να µε αντικαταστήσει για να µπορώ να 
πάρω άδεια. Κοιµόµουνα σε ένα δωµατιάκι 3x3, µε ένα κρεβάτι κι 
ένα γραφείο. Υπήρχαν στιγµές που ένιωθα φυλακισµένος. Όλη µου 
η ζωή ήταν το νοσοκοµείο αυτό, ενώ όλη µου η αληθινή ζωή –η 
γυναίκα, το παιδί µου, οι γονείς και οι φίλοι- ήταν στην Ελλάδα». 

1982, «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο, Αθήνα
Η είδηση για την προκήρυξη µιας θέσης στο «Αρεταίειο» 
Νοσοκοµείο της Αθήνας, στην Καρδιοχειρουργική Κλινική της 
οποίας προΐσταται ο Χ. Λόλας, ορίζει και την επιστροφή του 
Ι. Στήνιου στην πατρίδα. Έχοντας ολοκληρώσει τη Διδακτορική 
Διατριβή του στην Αγγλία, προσλαµβάνεται αµέσως ως Λέκτορας. 
«Στην αρχή, χειρουργούσα µερικούς ενήλικες, γιατί δεν υπήρχε 
δυνατότητα νοσηλείας παιδιών. Αργότερα, ο Χρ. Λόλας, εκ των
κορυφαίων καρδιοχειρουργών, µου έδωσε ένα δωµάτιο, µε δυο 
τρία κρεβάτια και έτσι ξεκίνησα να χειρουργώ παιδιά».Τίποτα ακόµη 
δεν προδιαγράφει τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν...  

Σε εορταστική εκδήλωση
µε το προσωπικό της ΜΕΘ
του «Αγία Σοφία»

Στιγµιότυπο του 2008
µε στελέχη της ΜΕΘ

του «Αγία Σοφία» 
και τον Σ. Πράπα

  Όλοι µαζί απολαµβάνουν το «χτίσιµο» της νέας κλινικής. Τα κου-
τιά ανοίγουν το ένα µετά το άλλο, τα µηχανήµατα µπαίνουν στη 
θέση τους, οι αντιπρόσωποι έρχονται για να εκπαιδεύσουν το 
προσωπικό στη λειτουργία τους. Τον Φεβρουάριο της επόµενης 
χρονιάς (1987) είναι πια όλα έτοιµα για να υποδεχτούν το πρώτο 
«ανοιχτό» χειρουργείο παιδικής καρδιάς. «Ήταν µια µεσοκολπική 
επικοινωνία. Είχαµε την τύχη να είναι Διευθύντρια – Αναισθησιο-
λόγος, η Ασπασία Γαβγιωτάκη, σπουδαία γιατρός, αλλά και άλλους 
αξιόλογους αναισθησιολόγους». Η οµάδα άρχισε σιγά-σιγά να 
«δένει» µε έναν και µόνο σκοπό: να παράγει ουσιαστικό έργο. 
Ακόµη και αν είναι «αναγκασµένη» να χειρουργεί µόλις µια φορά 
την εβδοµάδα για τα δύο πρώτα χρόνια. «Δίναµε µια δεύτερη 
ευκαιρία ζωής σε πολλά παιδιά. Από το 1989, µάλιστα, πήραµε 
δεύτερη ηµέρα χειρουργείου. Όµως, δεν κάναµε µόνο καρδιοπά-
θειες, αλλά και εγχειρήσεις θώρακα, όγκους καλοήθεις ή κακοήθεις, 
λοβεκτοµές, εγχειρήσεις τραχείας, περιφερικών αγγείων , τοποθε-
τήσεις καθετήρων Hickman για χηµειοθεραπείες. Μερικές φορές 
πηγαίναµε και δίπλα στο Νοσοκοµείο «Π. & Α. Κυριακού» και 
χειρουργούσαµε περιστατικά θώρακος. Ήταν ένας αγώνας ζωής».  

1985, Νοσοκοµείο Παίδων «Αγ. Σοφία», Αθήνα
Η τοποθέτηση του Γεωργίου Γεννηµατά στη θέση του υπουργού 
Υγείας, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, όχι µόνο στην επαγγελµατική 
πορεία του Ι. Στήνιου, αλλά και γενικότερα στο επίπεδο περίθαλ-
ψης παιδιών στην Ελλάδα. « Όταν ανέλαβε το υπουργείο Υγείας ο 
Γεώργιος Γεννηµατάς συναντηθήκαµε για να συζητήσουµε για την 
Καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα. Ήξερε καλά πως κάθε χρόνο γεν-
νιότανε στη χώρα περίπου 1.200 παιδιά µε συγγενείς καρδιοπάθει-
ες, τα οποία δεν µπορούσαν να νοσηλευτούν πουθενά και έπρεπε 
να µεταφερθούν στο εξωτερικό. Στις συζητήσεις που είχαµε για το 
Ε.Σ.Υ., µου εξέθεσε την πρόθεσή του να δηµιουργήσει Παιδοκαρ-
διοχειρουργικό Κέντρο στο «Αγία Σοφία».  Έτσι, παραιτήθηκα από 
την Πανεπιστηµιακή µου θέση και µε την προκήρυξη πήρα τη θέση 
του Διευθυντού στο «Αγ. Σοφία», σε κλινική που βεβαίως υπήρχε 
µόνο στα χαρτιά».  

Ιανουάριος 1986, Νοσοκοµείο Παίδων «Αγ. Σοφία», Αθήνα
Η απόφαση για τη δηµιουργία της πρώτη Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής Παίδων στην Ελλάδα είναι γεγονός. Και οι εργασίες ξεκι-
νούν. «Φεύγοντας από το Liverpool, ζήτησα και πήρα από τον D. 
Hamilton τη µελέτη και τα σχέδια της νέας Παιδοκαρδιοχειρουργι-
κής Μονάδας του Νοσοκοµείου «Alder Hey». Καταθέτω, λοιπόν, στο 
Διοικητικό Συµβούλιο του «Αγία Σοφία» τα σχέδια, ότι αφορούσε 
την οργάνωση της κλινικής, δηλαδή, χειρουργεία, Μονάδα Εντατι-
κής, µηχανές εξωσωµατικής, εργαλεία και ότι άλλο απαραίτητο για 
τη λειτουργία της». Το νοσοκοµείο µετατρέπεται σε «βάση» του 
I. Στήνιου. «Σχεδόν όλα περνούσαν από τα χέρια µου. Κοιµόµουνα 
µέσα, σχεδόν δεν έβγαινα από το νοσοκοµείο. Μερικά πρωινά 
χειρουργούσαµε επειγόντως «κλειστές» επεµβάσεις στις αίθουσες 
της Γενικής Χειρουργικής και την υπόλοιπη ηµέρα οργανώναµε την 
κλινική. Τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, στελεχώθηκε η κλινική µε 
νοσηλευτικό προσωπικό. Είχαµε την τύχη να έχουµε στο πλευρό µας 
εξαίρετες νοσηλεύτριες, µε προϊσταµένη την Χ. Τσώλη. Τον Ιούνιο 
έγιναν οι προκηρύξεις για τα µηχανήµατα και τον Αύγουστο για το 
ιατρικό προσωπικό. Την θέση του Επιµελητού κατέλαβε ο Χρήστος 
Παφίτης, που είχε έρθει µαζί µου από το «Αρεταίειο» και παρέµεινε 
για 15 χρόνια ο στενός συνεργάτης µου. Τεχνικός εξωσωµατικής 
ήρθε η Χρυσάνθη Μπεζεβέγκη. Είχε έρθει τότε στο νοσοκοµείο και 
ο Βασίλης Θανόπουλος, ο οποίος άρχισε να οργανώνει το 
Καρδιολογικό Τµήµα. Αγώνας. Ένας ασταµάτητος αγώνας…».

Ο Ι. Στήνιος (αριστερά) 
σε εγχείρηση στο
Νοσοκοµείο Παίδων
«Αγία Σοφία» Αθηνών

O τύπος της εποχής
ασχολήθηκε επανηλλειµένα
µε τις επιτυχίες του πρώτου 

Παιδοκαρδιοχειρουργικού 
Κέντρου στην Ελλάδα,

δηµιούργηµα του Ι. Στήνιου 
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1995, Νοσοκοµείο Παίδων «Αγ. Σοφία», Αθήνα
Ένας από τους σπουδαιότερους Παιδοκαρδιοχειρουργούς του 
κόσµου, ο Κωνσταντίνος Μαυρουδής, αδερφικός φίλος του Ι. Στή-
νιου, Καθηγητής στο Νοσοκοµείο «Children's Memorial» στο 
Σικάγο, παιδί Ελλήνων µεταναστών στην Αµερική, βοηθά την 
προσπάθεια του. Οργανώνουν µαζί το «Hellenic Heart Program», 
ενώ ο Κ. Μαυρουδής προµηθεύει την κλινική µε διάφορα υλικά και 
εργαλεία και χειρουργεί µερικά βαριά περιστατικά στην Αµερική 
µε την οικονοµική υποστήριξη της φιλόπτωχου αδελφότητας των 
Ελλήνων του Σικάγο. Σε µια τηλεφωνική τους συνοµιλία, ο Κ. 
Μαυρουδής του προτείνει να τοποθετήσουν στην κλινική σύστηµα 
τηλεϊατρικής. «Όταν τον ρώτησα ποιος θα αναλάβει το κόστος, µου 
απάντησε πως αν δεν µου διαθέσει το σχετικό κονδύλιο το δικό µου 
νοσοκοµείο, θα το έβαζε εκείνος. Έφερε µάλιστα την συνεργάτιδά 
του, Καλλιόπη Μπερδούση, που ήταν γνώστης αυτής της τεχνολο-
γίας για να βοηθήσει τους τεχνικούς του ΟΤΕ, που εκλήθησαν για 
την οργάνωση». Το 1998, ένα µικρό παιδί χειρουργείται από τον Ι. 
Στήνιο, ενώ την επέµβαση παρακολουθούν Ιατροί σε 3 Ελληνικά 
νοσοκοµεία και στο Brompton του Λονδίνου. Είναι η πρώτη 
χειρουργική τηλεµετάδοση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

2010, Αθήνα
Έχουν περάσει σχεδόν εφτά χρόνια, από την ηµέρα της αποχώ-
ρησης του Ιωάννη Στήνιου από το Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σο-
φία». Αλλά για εκείνον, είναι σαν να µην έφυγε ποτέ, σαν να βρί-
σκεται ακόµη εκεί. Ζει µέσα στις αναµνήσεις εκείνης της περιόδου, 
ανάµεσα σε αντικείµενα και φωτογραφίες που συνδέονται µε το 
παρελθόν, ανάµεσα στις σκιές παιδικών προσώπων που άλλοτε 
γέλαγαν από χαρά και άλλοτε έκλαιγαν από πόνο.
«Λυπάµαι, αλλά βλέπω ότι δύσκολα µπορεί να υπάρχει οµαλή
συνέχεια κάτω από τις σηµερινές συνθήκες. Πρέπει να τονίσω ότι 
η φιλοσοφία της οργάνωσης και λειτουργίας του Παιδοκαρδιοχει-
ρουργικού Κέντρου ήταν να προσφέρει όχι µόνο άριστη ιατρική 
θεραπεία στα καρδιοπαθή παιδιά, µε την εφαρµογή του Νόµου του 
ΕΣΥ, αλλά ταυτόχρονα και ψυχολογική στήριξη στους γονείς. Με 
αυτό το σκεπτικό, όλοι, Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό 
λειτουργούσαµε για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι». Η ζωή του Ι. 
Στήνιου έχει αλλάξει µετά τη συνταξιοδότησή του, όµως δεν έχει 
σταµατήσει να ενδιαφέρεται για τα παιδιά που έχει χειρουργήσει 
και να δίνει τη γνώµη του σε γονείς ή συναδέλφους του, εφόσον 
του ζητηθεί. «Πήρες µαχαίρι κοφτερό και µ' άνοιξες στα δύο, σε µια 
αδύνατη καρδιά για να µη πει αντίο… Κύριε Γιάννη Χρόνια Πολλά, 
γιατί σήµερα κλείνω τα δεκαοχτώ µου χρόνια.. Αυτό είναι το µήνυµα 
που µου έστειλε η Μαρία Π. Ήταν µόλις δεκατεσσάρων ηµερών 
όταν τη χειρούργησα.. Αυτή ήταν η πρώτη εγχείρηση Switch για 
µετάθεση των µεγάλων αγγείων στην Ελλάδα. Προχθές έγινε 18 
χρονών…». Αυτή ήταν και παραµένει η µοναδική ανταµοιβή αυτού 
του ανθρώπου. Του ανθρώπου που εµπνεύστηκε, οργάνωσε και 
στήριξε την επίσηµη έναρξη της Παιδοκαρδιοχειρουργικής στην 
Ελλάδα. Ο  Ιωάννης Στήνιος, ο υπέρµαχος της ηθικής και ορκισµέ-
νος εχθρός της παράνοµης οικονοµικής αµοιβής, ο άνθρωπος που 
θυσίασε στο βωµό της προσφοράς την προσωπική του ζωή και 
ευµάρεια, αισθάνεται σαν ένας από τους «πλουσιότερους» ανθρώ-
πους στον κόσµο, από την αγάπη των παιδιών που τους έδωσε τη 
χαρά της ζωής, κι ας κατοικεί, χρόνια τώρα, σε ένα απλό διαµέ-
ρισµα...

1938 
Γεννιέται στην Ξάνθη, καθώς εκεί βρίσκεται µε 
µετάθεση ο πατέρας του, Στρατιωτικός. Το 1940, 
η οικογένεια µετακοµίζει στη Ζάκυνθο, όπου ο ίδιος 
τελειώνει και την Πρωτοβάθµια εκπαίδευσή του και 
κατόπιν στη Θεσσαλονίκη, όπου τελειώνει το Γυµνάσιο
το 1956.  

Με την Αναισθησιολόγο του τµήµατος
Πέγκυ Σταυροπούλου και τον Γαβριήλ Καουζάνη

(2004)

1959-1960
Πρωτοετής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της 
Μπολόνια στην Ιταλία.

1960-1969
Εντασσόµενος ως δευτεροετής στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ολοκληρώνει τις σπουδές 
του το 1969 µε «Λίαν Καλώς».

1970-1971
Υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στις Ειδικές 
Δυνάµεις των Πεζοναυτών.

1972-1977
Ολοκληρώνει την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής 
στην Γ΄ Χειρουργική Κλινική του «Ευαγγελισµού» 
µε Διευθυντή τον Ν. Γεωργιάδη και της Θωρακο-Καρδιο-
χειρουργικής , δίπλα στους Χ. Σταθάτο, Α. Κονταξή και 
Γ. Τόλη, στο ίδιο νοσοκοµείο. 

1977-1978
Μετεκπαιδεύεται στην Χειρουργική Καρδιάς & Θώρακα 
ενηλίκων στο Νοσοκοµείο «Broadgreen», στο Liverpool 
της Αγγλίας, αρχικά δίπλα στον John Bickford 
και στους Ben Meed και John Drakeley, στη συνέχεια. 

1979-1982
Ειδικεύεται στην Παιδοκαρδιοχειρουργική στο 
Παιδιατρικό Νοσοκοµείο «Royal Liverpool Children's 
Hospital», δίπλα στον Παιδοκαρδιοχειρουργό David 
Hamilton.

1980
Ολοκληρώνει τη Διδακτορική του Διατριβή στο 
Νοσοκοµείο «Broadgreen» του Liverpool. 
 

1982-1985
Προσλαµβάνεται στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου Αθηνών «Αρεταίειο» ως Λέκτορας
Παιδοκαρδιοχειρουργικής.

Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία»,
όπου πέρασε ατελείωτες ώρες
«αγρύπνιας» για τη φροντίδα 

των µικρών ασθενών του

Απονοµή τιµητικού παπύρου
από τον Σ. Πράπα, ως ελάχιστη
αναγνώριση του έργου του
(Ζάππειο, 2011)

Ως γνήσιος Επτανήσιος,
δεν παρέλειπε ποτέ 
να αφιερώνει
στους φίλους του
ένα τραγούδι της γενιάς του.
Στο στιγµιότυπο µε τους 
Χ. Παπακωνσταντίνου
και Σπ. Μπαχαραχάκη 
(Θεσσαλονίκη 2008)

1986-2003
Αναλαµβάνει την οργάνωση και Διεύθυνση της υπό 
σύσταση Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου Παίδων «Αγ. Σοφία», θέση από την 
οποία και συνταξιοδοτείται το 2003. 
 

Με τη Ν. Χρηστίδη στη διάρκεια της συνέντευξης

Με τον επιστήθιο φίλο του

Κώστα Μαυρουδή στο Ασκληπιείο της Κω
Με τους αχώριστους φίλους,
Κ. Μαυρουδή και Κυρ. Ράµµο

Χρ. Λόλας, Ι. Στήνιος, Π, Σπύρου Με το ζεύγος Παπακωνσταντίνου
(Θεσσαλονίκη 2008)

Lefkoma - Final.indd   334 13/7/2015   6:47:41 μμ



1985-1993322
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Πέµπτη Περίοδος, της «ωρίµανσης» 1985-1993

Σταθµοί ζωής...

323

1995, Νοσοκοµείο Παίδων «Αγ. Σοφία», Αθήνα
Ένας από τους σπουδαιότερους Παιδοκαρδιοχειρουργούς του 
κόσµου, ο Κωνσταντίνος Μαυρουδής, αδερφικός φίλος του Ι. Στή-
νιου, Καθηγητής στο Νοσοκοµείο «Children's Memorial» στο 
Σικάγο, παιδί Ελλήνων µεταναστών στην Αµερική, βοηθά την 
προσπάθεια του. Οργανώνουν µαζί το «Hellenic Heart Program», 
ενώ ο Κ. Μαυρουδής προµηθεύει την κλινική µε διάφορα υλικά και 
εργαλεία και χειρουργεί µερικά βαριά περιστατικά στην Αµερική 
µε την οικονοµική υποστήριξη της φιλόπτωχου αδελφότητας των 
Ελλήνων του Σικάγο. Σε µια τηλεφωνική τους συνοµιλία, ο Κ. 
Μαυρουδής του προτείνει να τοποθετήσουν στην κλινική σύστηµα 
τηλεϊατρικής. «Όταν τον ρώτησα ποιος θα αναλάβει το κόστος, µου 
απάντησε πως αν δεν µου διαθέσει το σχετικό κονδύλιο το δικό µου 
νοσοκοµείο, θα το έβαζε εκείνος. Έφερε µάλιστα την συνεργάτιδά 
του, Καλλιόπη Μπερδούση, που ήταν γνώστης αυτής της τεχνολο-
γίας για να βοηθήσει τους τεχνικούς του ΟΤΕ, που εκλήθησαν για 
την οργάνωση». Το 1998, ένα µικρό παιδί χειρουργείται από τον Ι. 
Στήνιο, ενώ την επέµβαση παρακολουθούν Ιατροί σε 3 Ελληνικά 
νοσοκοµεία και στο Brompton του Λονδίνου. Είναι η πρώτη 
χειρουργική τηλεµετάδοση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

2010, Αθήνα
Έχουν περάσει σχεδόν εφτά χρόνια, από την ηµέρα της αποχώ-
ρησης του Ιωάννη Στήνιου από το Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σο-
φία». Αλλά για εκείνον, είναι σαν να µην έφυγε ποτέ, σαν να βρί-
σκεται ακόµη εκεί. Ζει µέσα στις αναµνήσεις εκείνης της περιόδου, 
ανάµεσα σε αντικείµενα και φωτογραφίες που συνδέονται µε το 
παρελθόν, ανάµεσα στις σκιές παιδικών προσώπων που άλλοτε 
γέλαγαν από χαρά και άλλοτε έκλαιγαν από πόνο.
«Λυπάµαι, αλλά βλέπω ότι δύσκολα µπορεί να υπάρχει οµαλή
συνέχεια κάτω από τις σηµερινές συνθήκες. Πρέπει να τονίσω ότι 
η φιλοσοφία της οργάνωσης και λειτουργίας του Παιδοκαρδιοχει-
ρουργικού Κέντρου ήταν να προσφέρει όχι µόνο άριστη ιατρική 
θεραπεία στα καρδιοπαθή παιδιά, µε την εφαρµογή του Νόµου του 
ΕΣΥ, αλλά ταυτόχρονα και ψυχολογική στήριξη στους γονείς. Με 
αυτό το σκεπτικό, όλοι, Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό 
λειτουργούσαµε για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι». Η ζωή του Ι. 
Στήνιου έχει αλλάξει µετά τη συνταξιοδότησή του, όµως δεν έχει 
σταµατήσει να ενδιαφέρεται για τα παιδιά που έχει χειρουργήσει 
και να δίνει τη γνώµη του σε γονείς ή συναδέλφους του, εφόσον 
του ζητηθεί. «Πήρες µαχαίρι κοφτερό και µ' άνοιξες στα δύο, σε µια 
αδύνατη καρδιά για να µη πει αντίο… Κύριε Γιάννη Χρόνια Πολλά, 
γιατί σήµερα κλείνω τα δεκαοχτώ µου χρόνια.. Αυτό είναι το µήνυµα 
που µου έστειλε η Μαρία Π. Ήταν µόλις δεκατεσσάρων ηµερών 
όταν τη χειρούργησα.. Αυτή ήταν η πρώτη εγχείρηση Switch για 
µετάθεση των µεγάλων αγγείων στην Ελλάδα. Προχθές έγινε 18 
χρονών…». Αυτή ήταν και παραµένει η µοναδική ανταµοιβή αυτού 
του ανθρώπου. Του ανθρώπου που εµπνεύστηκε, οργάνωσε και 
στήριξε την επίσηµη έναρξη της Παιδοκαρδιοχειρουργικής στην 
Ελλάδα. Ο  Ιωάννης Στήνιος, ο υπέρµαχος της ηθικής και ορκισµέ-
νος εχθρός της παράνοµης οικονοµικής αµοιβής, ο άνθρωπος που 
θυσίασε στο βωµό της προσφοράς την προσωπική του ζωή και 
ευµάρεια, αισθάνεται σαν ένας από τους «πλουσιότερους» ανθρώ-
πους στον κόσµο, από την αγάπη των παιδιών που τους έδωσε τη 
χαρά της ζωής, κι ας κατοικεί, χρόνια τώρα, σε ένα απλό διαµέ-
ρισµα...

1938 
Γεννιέται στην Ξάνθη, καθώς εκεί βρίσκεται µε 
µετάθεση ο πατέρας του, Στρατιωτικός. Το 1940, 
η οικογένεια µετακοµίζει στη Ζάκυνθο, όπου ο ίδιος 
τελειώνει και την Πρωτοβάθµια εκπαίδευσή του και 
κατόπιν στη Θεσσαλονίκη, όπου τελειώνει το Γυµνάσιο
το 1956.  

Με την Αναισθησιολόγο του τµήµατος
Πέγκυ Σταυροπούλου και τον Γαβριήλ Καουζάνη

(2004)

1959-1960
Πρωτοετής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της 
Μπολόνια στην Ιταλία.

1960-1969
Εντασσόµενος ως δευτεροετής στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ολοκληρώνει τις σπουδές 
του το 1969 µε «Λίαν Καλώς».

1970-1971
Υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στις Ειδικές 
Δυνάµεις των Πεζοναυτών.

1972-1977
Ολοκληρώνει την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής 
στην Γ΄ Χειρουργική Κλινική του «Ευαγγελισµού» 
µε Διευθυντή τον Ν. Γεωργιάδη και της Θωρακο-Καρδιο-
χειρουργικής , δίπλα στους Χ. Σταθάτο, Α. Κονταξή και 
Γ. Τόλη, στο ίδιο νοσοκοµείο. 

1977-1978
Μετεκπαιδεύεται στην Χειρουργική Καρδιάς & Θώρακα 
ενηλίκων στο Νοσοκοµείο «Broadgreen», στο Liverpool 
της Αγγλίας, αρχικά δίπλα στον John Bickford 
και στους Ben Meed και John Drakeley, στη συνέχεια. 

1979-1982
Ειδικεύεται στην Παιδοκαρδιοχειρουργική στο 
Παιδιατρικό Νοσοκοµείο «Royal Liverpool Children's 
Hospital», δίπλα στον Παιδοκαρδιοχειρουργό David 
Hamilton.

1980
Ολοκληρώνει τη Διδακτορική του Διατριβή στο 
Νοσοκοµείο «Broadgreen» του Liverpool. 
 

1982-1985
Προσλαµβάνεται στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου Αθηνών «Αρεταίειο» ως Λέκτορας
Παιδοκαρδιοχειρουργικής.

Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία»,
όπου πέρασε ατελείωτες ώρες
«αγρύπνιας» για τη φροντίδα 

των µικρών ασθενών του

Απονοµή τιµητικού παπύρου
από τον Σ. Πράπα, ως ελάχιστη
αναγνώριση του έργου του
(Ζάππειο, 2011)

Ως γνήσιος Επτανήσιος,
δεν παρέλειπε ποτέ 
να αφιερώνει
στους φίλους του
ένα τραγούδι της γενιάς του.
Στο στιγµιότυπο µε τους 
Χ. Παπακωνσταντίνου
και Σπ. Μπαχαραχάκη 
(Θεσσαλονίκη 2008)

1986-2003
Αναλαµβάνει την οργάνωση και Διεύθυνση της υπό 
σύσταση Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου Παίδων «Αγ. Σοφία», θέση από την 
οποία και συνταξιοδοτείται το 2003. 
 

Με τη Ν. Χρηστίδη στη διάρκεια της συνέντευξης

Με τον επιστήθιο φίλο του

Κώστα Μαυρουδή στο Ασκληπιείο της Κω
Με τους αχώριστους φίλους,
Κ. Μαυρουδή και Κυρ. Ράµµο

Χρ. Λόλας, Ι. Στήνιος, Π, Σπύρου Με το ζεύγος Παπακωνσταντίνου
(Θεσσαλονίκη 2008)
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Ωδή στην «τέχνη» της ζωήςΩδή στην «τέχνη» της ζωής

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη

 Ι. Χάσουλας

Η οµάδα του Cr. Barnard στο Cape Town.
Ο Ι. Χάσουλας, δεύτερη σειρά, πρώτος από δεξιά

«… Το µεγαλείο της αληθινής τέχνης είναι να ξαναβρούµε, 
να ξανακερδίσουµε, να µας κάνει να γνωρίσουµε, αυτήν την 
πραγµατικότητα µακριά από την οποία ζούµε, από την οποία 
αποµακρυνόµαστε όλο και περισσότερο, αυτήν την πραγµα-
τικότητα που κινδυνεύουµε να πεθάνουµε χωρίς να έχουµε 
γνωρίσει, και που πολύ απλά είναι η ζωή µας… ». Αυτή την 
αληθινή τέχνη, την τέχνη που αποτέλεσε σηµείο αιχµής στην 
αναζήτηση και ανακάλυψη της σπουδαιότητας της ίδιας της 
ζωής, όπως την όρισε ο Μαρσέλ Προύστ, ο Ιωάννης Χάσουλας 

έµελλε να τη συναντήσει νωρίς. 
Με παρακαταθήκη τις ανώτερες ιδιότητες 

της ψυχής και του νου του, την µετριο-
φροσύνη, το ήθος και την εργατικότητα, 
υποκλίθηκε στο µεγαλείο της Καρδιο-
χειρουργικής «τέχνης» και µαζί της 
πορεύτηκε έως σήµερα, διαγράφοντας 
µια λαµπρή διαδροµή που σηµατοδο-
τήθηκε από την παρουσία εξίσου 
λαµπρών προσωπικοτήτων. Στο τέλος 
αυτής της διαδροµής, το ραντεβού 
µε την αλήθεια της ζωής ήταν 
σχεδόν προδιαγεγραµµένο.                

1955, Γιοχάνεσµπουργκ, Νότια Αφρική. 
«Οι πιο µεγάλοι µας φόβοι, όπως οι πιο µεγάλες µας ελπίδες, δεν 
ξεπερνούν τις δυνάµεις µας, και µπορούµε να καταφέρουµε να 
κυριαρχήσουµε πάνω στους πρώτους και να πραγµατοποιήσουµε 
τις δεύτερες», έγραφε ο Μ. Προύστ. Οι πρώτοι µεγάλοι φόβοι στη 
ζωή του Ι. Χάσουλα σκιάζουν την ψυχή του, ενώ εκείνος είναι 
ακόµη παιδί. Η κατάσταση της Ελλάδας στη δεκαετία του '50 οδη-
γεί την οικογένειά του να µεταναστεύσει από ένα χωριό της Αρκα-
δίας στη Νότια Αφρική. Με οδηγό την ελπίδα. Ο µικρός Ι. Χάσου-
λας βρίσκεται ξαφνικά αντιµέτωπος µε το φόβο του άγνωστου… 
Και όχι µόνο… Η εξέγερση των αυτόχθονων κατοίκων, ενώ εκεί-
νος βρίσκεται στο Λύκειο, γεννά έναν ακόµη µεγαλύτερο φόβο για 
το µέλλον… «Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, αλλά ήρεµα. Μετά 
την εξέγερση των µαύρων, νιώθαµε ανασφάλεια. Οι Έλληνες εκεί, 
σκεφτόµασταν ότι αν τα πράγµατα σοβάρευαν µεταξύ λευκών και 
µαύρων, θα έπρεπε για άλλη µια φορά να µετακοµίσουµε και από 
αυτή τη χώρα». Οι φόβοι, όµως, µοιάζουν αδύνατοι να ξεπερά-
σουν τις δυνάµεις του. Η είσοδός του στην Ιατρική καθαρίζει την 
ψυχή του και τη γεµίζει ελπίδα… «Η επιλογή της Ιατρικής ήταν για 
µένα ένα «χρυσό» διαπιστευτήριο. Ένα διαπιστευτήριο που θα 
µπορούσα να χρησιµοποιήσω σε κάθε γωνιά του κόσµου…».      

1965, Πραιτόρια, Νότια Αφρική. 
«Χωρίς αµφιβολία όταν κάποιος είναι ερωτευµένος µε ένα έργο 
τέχνης θα 'θελε να κάνει κάτι ολόιδιο. Πρέπει όµως να θυσιάζει 
τον έρωτα εκείνης της στιγµής, να µη σκέπτεται το γούστο του, 
αλλά µιαν αλήθεια που δεν µας ζητάει τις προτιµήσεις µας και που 
µας απαγορεύει να τις σκεφτόµαστε», συµβούλευε ο Μ. Προύστ. 
Ο πρώτος «έρωτας» του Ι. Χάσουλα είναι η Ορθοπαιδική. Η προ-
τίµησή του, όµως, µοιάζει να µην συναντά την «µιαν αλήθεια»… 
Είναι η στιγµή που ο κόσµος γοητεύεται από τον Christiaan 
Barnard και την πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς… «Το ενδιαφέρον 
µου για την Καρδιοχειρουργική ξεκίνησε από τον C. Barnand. Λίγο 
αργότερα βέβαια, η µητέρα µου έγινε από τους πρώτους ασθενείς 
που χειρουργήθηκαν στο Γιοχάνεσµπουργκ, για διόρθωση στένωσης 
µιτροειδούς, µε κλειστή βαλβιδοτοµή». Από τα πρώτα φοιτητικά 
χρόνια, η έρευνα κεντρίζει το ενδιαφέρον του. «Αναγνωρίζοντας το 
ενδιαφέρον µου, ένας Γενικός Χειρουργός, µε κάλεσε να βοηθήσω 
στις µεταµοσχεύσεις νεφρών σε πειραµατόζωα, στο Κτηνιατρικό 
Τµήµα του Πανεπιστηµίου της Πραιτόρια». 

Με τους γονείς του 
στην ορκοµωσία του

ως πτυχιούχος Ιατρικής

1972, Πραιτόρια, Νότια Αφρική. 
Η «θυσία» του πρώτου εκείνου «έρωτα», της Ορθοπαιδικής, 
ανήκει πια στο παρελθόν. Η πρόταση του Καθηγητή του να 
ενταχθεί στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου της Πραιτόρια, εγκαινιάζει έναν νέο «έρωτα»… 
«Ο Καθηγητής µου, ο Coert Venter υπήρξε µαθητής του C. Barnard 
και µέλος της οµάδας που πραγµατοποίησε την πρώτη µεταµόσχευ-
ση καρδιάς. Αν και ήταν νέος, είχε µεγάλες αξιώσεις για το µέλλον 
του, µε κύριο στόχο να δηµιουργήσει ένα εξίσου µεγάλο πρόγραµµα 
Καρδιοχειρουργικής στο Πανεπιστήµιο της Πραιτόρια».       

Επαγγελµατικές ταυτότητες 
του Ι. Χάσουλα
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Ωδή στην «τέχνη» της ζωήςΩδή στην «τέχνη» της ζωής

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Κείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη

 Ι. Χάσουλας

Η οµάδα του Cr. Barnard στο Cape Town.
Ο Ι. Χάσουλας, δεύτερη σειρά, πρώτος από δεξιά

«… Το µεγαλείο της αληθινής τέχνης είναι να ξαναβρούµε, 
να ξανακερδίσουµε, να µας κάνει να γνωρίσουµε, αυτήν την 
πραγµατικότητα µακριά από την οποία ζούµε, από την οποία 
αποµακρυνόµαστε όλο και περισσότερο, αυτήν την πραγµα-
τικότητα που κινδυνεύουµε να πεθάνουµε χωρίς να έχουµε 
γνωρίσει, και που πολύ απλά είναι η ζωή µας… ». Αυτή την 
αληθινή τέχνη, την τέχνη που αποτέλεσε σηµείο αιχµής στην 
αναζήτηση και ανακάλυψη της σπουδαιότητας της ίδιας της 
ζωής, όπως την όρισε ο Μαρσέλ Προύστ, ο Ιωάννης Χάσουλας 

έµελλε να τη συναντήσει νωρίς. 
Με παρακαταθήκη τις ανώτερες ιδιότητες 

της ψυχής και του νου του, την µετριο-
φροσύνη, το ήθος και την εργατικότητα, 
υποκλίθηκε στο µεγαλείο της Καρδιο-
χειρουργικής «τέχνης» και µαζί της 
πορεύτηκε έως σήµερα, διαγράφοντας 
µια λαµπρή διαδροµή που σηµατοδο-
τήθηκε από την παρουσία εξίσου 
λαµπρών προσωπικοτήτων. Στο τέλος 
αυτής της διαδροµής, το ραντεβού 
µε την αλήθεια της ζωής ήταν 
σχεδόν προδιαγεγραµµένο.                

1955, Γιοχάνεσµπουργκ, Νότια Αφρική. 
«Οι πιο µεγάλοι µας φόβοι, όπως οι πιο µεγάλες µας ελπίδες, δεν 
ξεπερνούν τις δυνάµεις µας, και µπορούµε να καταφέρουµε να 
κυριαρχήσουµε πάνω στους πρώτους και να πραγµατοποιήσουµε 
τις δεύτερες», έγραφε ο Μ. Προύστ. Οι πρώτοι µεγάλοι φόβοι στη 
ζωή του Ι. Χάσουλα σκιάζουν την ψυχή του, ενώ εκείνος είναι 
ακόµη παιδί. Η κατάσταση της Ελλάδας στη δεκαετία του '50 οδη-
γεί την οικογένειά του να µεταναστεύσει από ένα χωριό της Αρκα-
δίας στη Νότια Αφρική. Με οδηγό την ελπίδα. Ο µικρός Ι. Χάσου-
λας βρίσκεται ξαφνικά αντιµέτωπος µε το φόβο του άγνωστου… 
Και όχι µόνο… Η εξέγερση των αυτόχθονων κατοίκων, ενώ εκεί-
νος βρίσκεται στο Λύκειο, γεννά έναν ακόµη µεγαλύτερο φόβο για 
το µέλλον… «Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, αλλά ήρεµα. Μετά 
την εξέγερση των µαύρων, νιώθαµε ανασφάλεια. Οι Έλληνες εκεί, 
σκεφτόµασταν ότι αν τα πράγµατα σοβάρευαν µεταξύ λευκών και 
µαύρων, θα έπρεπε για άλλη µια φορά να µετακοµίσουµε και από 
αυτή τη χώρα». Οι φόβοι, όµως, µοιάζουν αδύνατοι να ξεπερά-
σουν τις δυνάµεις του. Η είσοδός του στην Ιατρική καθαρίζει την 
ψυχή του και τη γεµίζει ελπίδα… «Η επιλογή της Ιατρικής ήταν για 
µένα ένα «χρυσό» διαπιστευτήριο. Ένα διαπιστευτήριο που θα 
µπορούσα να χρησιµοποιήσω σε κάθε γωνιά του κόσµου…».      

1965, Πραιτόρια, Νότια Αφρική. 
«Χωρίς αµφιβολία όταν κάποιος είναι ερωτευµένος µε ένα έργο 
τέχνης θα 'θελε να κάνει κάτι ολόιδιο. Πρέπει όµως να θυσιάζει 
τον έρωτα εκείνης της στιγµής, να µη σκέπτεται το γούστο του, 
αλλά µιαν αλήθεια που δεν µας ζητάει τις προτιµήσεις µας και που 
µας απαγορεύει να τις σκεφτόµαστε», συµβούλευε ο Μ. Προύστ. 
Ο πρώτος «έρωτας» του Ι. Χάσουλα είναι η Ορθοπαιδική. Η προ-
τίµησή του, όµως, µοιάζει να µην συναντά την «µιαν αλήθεια»… 
Είναι η στιγµή που ο κόσµος γοητεύεται από τον Christiaan 
Barnard και την πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς… «Το ενδιαφέρον 
µου για την Καρδιοχειρουργική ξεκίνησε από τον C. Barnand. Λίγο 
αργότερα βέβαια, η µητέρα µου έγινε από τους πρώτους ασθενείς 
που χειρουργήθηκαν στο Γιοχάνεσµπουργκ, για διόρθωση στένωσης 
µιτροειδούς, µε κλειστή βαλβιδοτοµή». Από τα πρώτα φοιτητικά 
χρόνια, η έρευνα κεντρίζει το ενδιαφέρον του. «Αναγνωρίζοντας το 
ενδιαφέρον µου, ένας Γενικός Χειρουργός, µε κάλεσε να βοηθήσω 
στις µεταµοσχεύσεις νεφρών σε πειραµατόζωα, στο Κτηνιατρικό 
Τµήµα του Πανεπιστηµίου της Πραιτόρια». 

Με τους γονείς του 
στην ορκοµωσία του

ως πτυχιούχος Ιατρικής

1972, Πραιτόρια, Νότια Αφρική. 
Η «θυσία» του πρώτου εκείνου «έρωτα», της Ορθοπαιδικής, 
ανήκει πια στο παρελθόν. Η πρόταση του Καθηγητή του να 
ενταχθεί στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου της Πραιτόρια, εγκαινιάζει έναν νέο «έρωτα»… 
«Ο Καθηγητής µου, ο Coert Venter υπήρξε µαθητής του C. Barnard 
και µέλος της οµάδας που πραγµατοποίησε την πρώτη µεταµόσχευ-
ση καρδιάς. Αν και ήταν νέος, είχε µεγάλες αξιώσεις για το µέλλον 
του, µε κύριο στόχο να δηµιουργήσει ένα εξίσου µεγάλο πρόγραµµα 
Καρδιοχειρουργικής στο Πανεπιστήµιο της Πραιτόρια».       

Επαγγελµατικές ταυτότητες 
του Ι. Χάσουλα
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Το Πανεπιστήµιο του Cape Town

Βιβλίο του Ι. Χάσουλα
για την ετεροτοπική µεταµόσχευση

Στο Πειραµατικό 
Χειρουργείο 

υπό την 
καθοδήγηση

του Cr. Barbard 
(Cape Town)

1975, Cape Town, Νότια Αφρική. 
«Μόνο µε την τέχνη µπορούµε να βγούµε από τον εαυτό µας, να 
γνωρίσουµε αυτό που βλέπει ένας άλλος από αυτόν τον κόσµο 
που δεν είναι ίδιος µε τον δικό µας, και τού οποίου τα τοπία θα 
µάς έµεναν για πάντα το ίδιο άγνωστα µ' αυτά που µπορεί να 
υπάρχουν στη σελήνη». Η ίδια πεποίθηση µε εκείνη που εξέφρασε 
ο Μ. Προύστ, στοιχειώνει πια τον Ι. Χάσουλα. Η Καρδιοχειρουργική 
γίνεται για εκείνον η «τέχνη» που θα τον βοηθήσει να ανακαλύψει 
τον κόσµο. Και αποδεικνύεται πιο τυχερός από όσο πίστευε ποτέ… 
«Ο Καθηγητής µου στην Πραιτόρια µου πρότεινε να επισκεφθώ το 
Κέντρο Μεταµοσχεύσεων του C. Barnard, αφού είχα εκδηλώσει 
ενδιαφέρον. Εκεί γνώρισα τον σπουδαίο αυτό άνθρωπο. 
Επρόκειτο για ένα µοντέρνο ερευνητικό κέντρο που είχε ιδρυθεί στο 
Πανεπιστήµιο του Cape Town, µετά από δωρεά της 'Ένωσης Χρυσο-
ρυχείων». Ο Ι. Χάσουλας αναλαµβάνει θέση ως υπεύθυνος φρο-
ντίδας των µεταµοσχευµένων ασθενών. Έξι µήνες αργότερα, 
δηλώνει την πρόθεσή του να αποχωρήσει… 
«Ένιωσα πως ο C. Barnard µε ξέχασε εκεί. Εγώ ποθούσα να µπω 
στο χειρουργείο µαζί του. Κάποιος του µετέφερε την πρόθεσή µου 
να αποχωρήσω. «Ώστε διαµαρτύρεσαι –µου είπε. Αύριο το πρωί 
ετοιµάσου για χειρουργείο». Από εκείνη την ηµέρα και για τα επό-
µενα δώδεκα χρόνια, ο C. Barnard και ο Ι. Χάσουλας θα γίνονταν 
αχώριστο χειρουργικό δίδυµο. «Με αντέγραψες τέλεια. Ξεπέρασες 
και το δάσκαλο, µου είχε πει. Όπου µπορούσε µε προέβαλλε. Πριν 
βγει στη σύνταξη, κάθε διάσηµο, που τον επισκέπτονταν για να χει-
ρουργηθεί από εκείνον, τον αναλάµβανα εγώ».      

1981, Πανεπιστήµιο Stanford, California, Η.Π.Α.. 
«Μόνο µε την τέχνη µπορούµε να βγούµε από τον εαυτό µας, να 
γνωρίσουµε αυτό που βλέπει ένας άλλος...». Η Καρδιοχειρουργική 
«τέχνη» άνοιγε διάπλατα του ορίζοντες του Ι. Χάσουλα. Η γνωριµία 
του µε τον Norman Shumway είναι το κάλεσµα για να γνωρίσει 
«αυτό που βλέπει ένας άλλος από αυτό τον κόσµο»… «Γνώρισα 
αρχικά τον Bruce Reitz, επικεφαλής της Καρδιοχειρουργικής Κλινι-
κής του Πανεπιστηµίου του Stanford, µετά τον Norman Shummway, 
ο οποίος παρουσίαζε την πρώτη επιτυχή µεταµόσχευση καρδιάς και 
πνευµόνων en bloque στο San Francisco.  Τον συγχάρηκα και µου 
είπε –«Από το Cape Town; Σε θέλω! Αναζητώ στοιχεία για τη µετα-
µόσχευση καρδιάς-πνευµόνων από τον C. Barnard το 1974, για την 
διατριβή µου. Του υποσχέθηκα ότι θα το έκανα, ζητώντας ως 
αντάλλαγµα την παραµονή µου στην κλινική τους κατά τη διάρκεια 
της άδειάς µου». Ένα χρόνο αργότερα, ο Ι. Χάσουλας βρίσκεται 
στην Αµερική… Η εµπειρία που θα αποκόµιζε σε αυτόν τον τοµέα 
πριν την επιστροφή του στο Cape Town θα του προσέδιδε 
αργότερα τον χαρακτηρισµό από τον ίδιο τον N. Shummway, 
«flying tiger» για τη µεταφορά 10 καρδιών προς µεταµόσχευση 
αεροπορικώς από διάφορες πόλεις της δυτικής ακτής των Η.Π.Α., 
στο Stanford.       

1982, Cape Town, Νότια Αφρική.  
Μια τρίµηνη απουσία του C. Barnard είναι αρκετή για να αναδειχ-
θούν οι ανώτερες ιδιότητες της ψυχής του. Η εργατικότητα, το 
ήθος, η χειρουργική δεινότητα. «Κατά την απουσία του, προέκυψε η 
ανάγκη διενέργειας µιας µεταµόσχευσης καρδιάς. Ήταν η πρώτη 
που πραγµατοποίησα µόνος. Ήταν µάλιστα η πρώτη γυναίκα που 
έκανε ετεροτοπική µεταµόσχευση καρδιάς. Όλα πήγαν καλά. Το 
απόγευµα της ίδιας ηµέρας, οι τέσσερις Επιµελητές που εκτελούσαν, 
συµεριλαµβανοµένου και εµού, χρέη Διευθυντή, µου ανακοίνωσαν 
ότι θα είµαι εγώ ο Διευθυντής τους. Ο C. Barnard το έµαθε µε την 
επιστροφή του». Μέχρι και το 1986, ο Ι. Χάσουλας κατακτά κορυ-
φές. Γίνεται Λέκτορας, µετέπειτα Επίκουρος Καθηγητής, Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής. Η ώρα είχε φτάσει. «Με την συνταξιοδότηση 
του C. Barnard, το Κέντρο θα έκλεινε. Ζήτησα να το αναλάβω και 
εκείνος δέχτηκε. Εκτός από τα χειρουργεία, ασχολήθηκα και µε 
ερευνητικά πρωτόκολλα, σχετικά µε την µεταφορά µοσχευµάτων. 
Μετά από πολλές τροποποιήσεις του διαλύµατος διατήρησης της 
καρδιάς για 24 ώρες –που µου έφερε πολλές δηµοσιεύσεις και 
citations- αποφάσισα να το δοκιµάσω και σε ανθρώπινο µόσχευµα. 
Σε µια τέτοια περίπτωση, όταν προέκυψε δότης, έστειλα το αερο-
πλάνο του «Ερυθρού Σταυρού», παρέλαβε το µόσχευµα και η µετα-
µόσχευση, µετά από 18 ώρες διατήρησης του µοσχεύµατος ολοκλη-
ρώθηκε επιτυχώς». Λίγους µήνες αργότερα, το ταξίδι για την Αµε-
ρική ξεκινά… Αρχικά, δίπλα στον N. Shummway και αργότερα δίπλα 
στον Dwight Mc Goon, στην περίφηµη «Mayo Clinic»… 

Χρόνια αργότερα, µε τον Cr. Barnard 
σε φιλική συζήτηση στη Θεσσαλονίκη

Με µεταµοσχευθείσα 
ασθενή στο Cape Town

Ερευνητικό 
πρωτόκολλο 

για την 
ασφαλή διατήρηση 

του µοσχεύµατος 
για πολλές ώρες,

έµπνευσης του 
Ι. Χάσουλα

Η µακέτα του 
«Βελλίδειου» 

Καρδιοχειρουργικού 
Κέντρου, 

ένα ανεκπλήρωτο 
όνειρο 

στην εποχή του, 
αλλά και ένα 
«εν δυνάµει» 

project 
για το µέλλον

1986, Θεσσαλονίκη. 
«Αλλά αρκεί ένας θόρυβος, µια µυρουδιά, που ακούστηκε ή µυρί-
στηκε κάποτε, να παρουσιαστούν ξανά, ταυτοχρόνως µέσα στο 
παρόν και µέσα στο παρελθόν, πραγµατικοί χωρίς να είναι επίκαι-
ροι, ιδανικοί χωρίς να είναι αφηρηµένοι, ώστε αµέσως η διαρκής 
και συνήθως κρυµµένη ουσία των πραγµάτων να βρεθεί ελεύθερη 
και ο πραγµατικός εαυτός µας, που ενίοτε για καιρό έµοιαζε 
νεκρός, αλλά δεν ήταν τελείως, να ξυπνήσει, να ζωντανέψει δεχό-
µενος την θεία τροφή που τού προσφέρεται…». Όλα ξεκίνησαν 
σχεδόν ένα χρόνο πριν. Σε µια εκδήλωση αφιερωµένη στους 
Έλληνες του εξωτερικού, µια «θεία τροφή» προσφέρθηκε στον 
Ι. Χάσουλα… Το ενδεχόµενο της επιστροφής στην Ελλάδα… 
«Η εκδήλωση αυτή µε έφερε σε επαφή µε πολιτικά στελέχη. Ο Ι. 
Φλώρος, τότε Υφυπουργός Υγείας, µε πλησίασε και σε συζήτηση 
που είχαµε του πρότεινα την δηµιουργία καρδιοχειρουργικών εδρών 
σην Ελλάδα. Δυστυχώς, οι απόψεις µας δεν ήταν σύµφωνες…». 
Η απογοήτευση έφερε και την απόφαση για µια συνεργασία στην 
Αµερική. Όµως ένας «θόρυβος» ήταν αρκετός για να «ξυπνήσει», 
να «ζωντανέψει» ξανά η ιδέα της επιστροφής. «Είχα αποφασίσει να 
µεταβώ στο Miami της Florida για να εργαστώ εκεί. Κατά την 
προετοιµασία µου, δέχοµαι ένα τηλεφώνηµα από τον Καθηγητή 
Κωνσταντίνο Τούντα, ο οποίος µε καλούσε να αναλάβω την 
δηµιουργία του «Βελλίδειου Καρδιοχειρουργικού Ιδρύµατος» στην 
Θεσσαλονίκη. Είχα αποφασίσει ότι θα εγκαταλείψω την Αφρική. 
Η Ελλάδα µε καλούσε…».   

1988, Θεσσαλονίκη. 
Παρόν και παρελθόν γίνονται ένα. Τα χρόνια εµπειρίας που απο-
κτήθηκαν ανοίγουν τώρα επιστηµονικούς ορίζοντες στην πατρίδα. 
Ή µήπως όχι; «Το όραµα της δηµιουργίας του «Βελλίδειου Καρδιο-
χειρουργικού Κέντρου» ναυάγησε. Αν και είχε επιδοτηθεί µε 4,5 δις 
δραχµές, η επόµενη κυβέρνηση αποφάσισε να σταµατήσει τις εργα-
σίες για να προηγηθεί η ανέγερση του νέου Στρατιωτικού Νοσοκο-
µείου στη Θεσσαλονίκη». Η απογοήτευση ήταν µεγάλη. Όµως ο 
πραγµατικός εαυτός του Ι. Χάσουλα, εκείνος της δύναµης και της 
µαχητικότητας, είναι ελεύθερος. Ελεύθερος για να δηµιουργήσει. 
Η συνεργασία µε το Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική» ξεκινά… 
«Οργάνωσα την κλινική και διενέργησα την πρώτη επέµβαση 
«ανοιχτής» καρδιάς σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα.  Έφερνα 
µάλιστα προσωπικό από την Αφρική για να εκπαιδευτούν οι απαραί-
τητοι άνθρωποι. Όµως οι ελλείψεις ήταν τραγικές… Δεν µπορούσα 

να συνεχίσω υπό αυτές τις συνθήκες…». 
Την ίδια χρονιά, συνεργάζεται µε την 
Κατερίνα Βελλίδη στο θέµα της κάλυψης 
των νοσηλίων των Ελλήνων ασθενών 
και στα Ελληνικά ιδιωτικά κέντρα, όπως 
και στην περίπτωση που χειρουργούνταν 
σε Καρδιοχειρουργικά κέντρα του 
εξωτερικού. 

Η Iατρική 
οµάδα του

Cr. Barnard.
Ο Ι. Χάσουλας 

καθιστός δίπλα
στον Καθηγητή, 

πρώτος από 
αριστερά
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Το Πανεπιστήµιο του Cape Town

Βιβλίο του Ι. Χάσουλα
για την ετεροτοπική µεταµόσχευση

Στο Πειραµατικό 
Χειρουργείο 

υπό την 
καθοδήγηση

του Cr. Barbard 
(Cape Town)

1975, Cape Town, Νότια Αφρική. 
«Μόνο µε την τέχνη µπορούµε να βγούµε από τον εαυτό µας, να 
γνωρίσουµε αυτό που βλέπει ένας άλλος από αυτόν τον κόσµο 
που δεν είναι ίδιος µε τον δικό µας, και τού οποίου τα τοπία θα 
µάς έµεναν για πάντα το ίδιο άγνωστα µ' αυτά που µπορεί να 
υπάρχουν στη σελήνη». Η ίδια πεποίθηση µε εκείνη που εξέφρασε 
ο Μ. Προύστ, στοιχειώνει πια τον Ι. Χάσουλα. Η Καρδιοχειρουργική 
γίνεται για εκείνον η «τέχνη» που θα τον βοηθήσει να ανακαλύψει 
τον κόσµο. Και αποδεικνύεται πιο τυχερός από όσο πίστευε ποτέ… 
«Ο Καθηγητής µου στην Πραιτόρια µου πρότεινε να επισκεφθώ το 
Κέντρο Μεταµοσχεύσεων του C. Barnard, αφού είχα εκδηλώσει 
ενδιαφέρον. Εκεί γνώρισα τον σπουδαίο αυτό άνθρωπο. 
Επρόκειτο για ένα µοντέρνο ερευνητικό κέντρο που είχε ιδρυθεί στο 
Πανεπιστήµιο του Cape Town, µετά από δωρεά της 'Ένωσης Χρυσο-
ρυχείων». Ο Ι. Χάσουλας αναλαµβάνει θέση ως υπεύθυνος φρο-
ντίδας των µεταµοσχευµένων ασθενών. Έξι µήνες αργότερα, 
δηλώνει την πρόθεσή του να αποχωρήσει… 
«Ένιωσα πως ο C. Barnard µε ξέχασε εκεί. Εγώ ποθούσα να µπω 
στο χειρουργείο µαζί του. Κάποιος του µετέφερε την πρόθεσή µου 
να αποχωρήσω. «Ώστε διαµαρτύρεσαι –µου είπε. Αύριο το πρωί 
ετοιµάσου για χειρουργείο». Από εκείνη την ηµέρα και για τα επό-
µενα δώδεκα χρόνια, ο C. Barnard και ο Ι. Χάσουλας θα γίνονταν 
αχώριστο χειρουργικό δίδυµο. «Με αντέγραψες τέλεια. Ξεπέρασες 
και το δάσκαλο, µου είχε πει. Όπου µπορούσε µε προέβαλλε. Πριν 
βγει στη σύνταξη, κάθε διάσηµο, που τον επισκέπτονταν για να χει-
ρουργηθεί από εκείνον, τον αναλάµβανα εγώ».      

1981, Πανεπιστήµιο Stanford, California, Η.Π.Α.. 
«Μόνο µε την τέχνη µπορούµε να βγούµε από τον εαυτό µας, να 
γνωρίσουµε αυτό που βλέπει ένας άλλος...». Η Καρδιοχειρουργική 
«τέχνη» άνοιγε διάπλατα του ορίζοντες του Ι. Χάσουλα. Η γνωριµία 
του µε τον Norman Shumway είναι το κάλεσµα για να γνωρίσει 
«αυτό που βλέπει ένας άλλος από αυτό τον κόσµο»… «Γνώρισα 
αρχικά τον Bruce Reitz, επικεφαλής της Καρδιοχειρουργικής Κλινι-
κής του Πανεπιστηµίου του Stanford, µετά τον Norman Shummway, 
ο οποίος παρουσίαζε την πρώτη επιτυχή µεταµόσχευση καρδιάς και 
πνευµόνων en bloque στο San Francisco.  Τον συγχάρηκα και µου 
είπε –«Από το Cape Town; Σε θέλω! Αναζητώ στοιχεία για τη µετα-
µόσχευση καρδιάς-πνευµόνων από τον C. Barnard το 1974, για την 
διατριβή µου. Του υποσχέθηκα ότι θα το έκανα, ζητώντας ως 
αντάλλαγµα την παραµονή µου στην κλινική τους κατά τη διάρκεια 
της άδειάς µου». Ένα χρόνο αργότερα, ο Ι. Χάσουλας βρίσκεται 
στην Αµερική… Η εµπειρία που θα αποκόµιζε σε αυτόν τον τοµέα 
πριν την επιστροφή του στο Cape Town θα του προσέδιδε 
αργότερα τον χαρακτηρισµό από τον ίδιο τον N. Shummway, 
«flying tiger» για τη µεταφορά 10 καρδιών προς µεταµόσχευση 
αεροπορικώς από διάφορες πόλεις της δυτικής ακτής των Η.Π.Α., 
στο Stanford.       

1982, Cape Town, Νότια Αφρική.  
Μια τρίµηνη απουσία του C. Barnard είναι αρκετή για να αναδειχ-
θούν οι ανώτερες ιδιότητες της ψυχής του. Η εργατικότητα, το 
ήθος, η χειρουργική δεινότητα. «Κατά την απουσία του, προέκυψε η 
ανάγκη διενέργειας µιας µεταµόσχευσης καρδιάς. Ήταν η πρώτη 
που πραγµατοποίησα µόνος. Ήταν µάλιστα η πρώτη γυναίκα που 
έκανε ετεροτοπική µεταµόσχευση καρδιάς. Όλα πήγαν καλά. Το 
απόγευµα της ίδιας ηµέρας, οι τέσσερις Επιµελητές που εκτελούσαν, 
συµεριλαµβανοµένου και εµού, χρέη Διευθυντή, µου ανακοίνωσαν 
ότι θα είµαι εγώ ο Διευθυντής τους. Ο C. Barnard το έµαθε µε την 
επιστροφή του». Μέχρι και το 1986, ο Ι. Χάσουλας κατακτά κορυ-
φές. Γίνεται Λέκτορας, µετέπειτα Επίκουρος Καθηγητής, Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής. Η ώρα είχε φτάσει. «Με την συνταξιοδότηση 
του C. Barnard, το Κέντρο θα έκλεινε. Ζήτησα να το αναλάβω και 
εκείνος δέχτηκε. Εκτός από τα χειρουργεία, ασχολήθηκα και µε 
ερευνητικά πρωτόκολλα, σχετικά µε την µεταφορά µοσχευµάτων. 
Μετά από πολλές τροποποιήσεις του διαλύµατος διατήρησης της 
καρδιάς για 24 ώρες –που µου έφερε πολλές δηµοσιεύσεις και 
citations- αποφάσισα να το δοκιµάσω και σε ανθρώπινο µόσχευµα. 
Σε µια τέτοια περίπτωση, όταν προέκυψε δότης, έστειλα το αερο-
πλάνο του «Ερυθρού Σταυρού», παρέλαβε το µόσχευµα και η µετα-
µόσχευση, µετά από 18 ώρες διατήρησης του µοσχεύµατος ολοκλη-
ρώθηκε επιτυχώς». Λίγους µήνες αργότερα, το ταξίδι για την Αµε-
ρική ξεκινά… Αρχικά, δίπλα στον N. Shummway και αργότερα δίπλα 
στον Dwight Mc Goon, στην περίφηµη «Mayo Clinic»… 

Χρόνια αργότερα, µε τον Cr. Barnard 
σε φιλική συζήτηση στη Θεσσαλονίκη

Με µεταµοσχευθείσα 
ασθενή στο Cape Town

Ερευνητικό 
πρωτόκολλο 

για την 
ασφαλή διατήρηση 

του µοσχεύµατος 
για πολλές ώρες,

έµπνευσης του 
Ι. Χάσουλα

Η µακέτα του 
«Βελλίδειου» 

Καρδιοχειρουργικού 
Κέντρου, 

ένα ανεκπλήρωτο 
όνειρο 

στην εποχή του, 
αλλά και ένα 
«εν δυνάµει» 

project 
για το µέλλον

1986, Θεσσαλονίκη. 
«Αλλά αρκεί ένας θόρυβος, µια µυρουδιά, που ακούστηκε ή µυρί-
στηκε κάποτε, να παρουσιαστούν ξανά, ταυτοχρόνως µέσα στο 
παρόν και µέσα στο παρελθόν, πραγµατικοί χωρίς να είναι επίκαι-
ροι, ιδανικοί χωρίς να είναι αφηρηµένοι, ώστε αµέσως η διαρκής 
και συνήθως κρυµµένη ουσία των πραγµάτων να βρεθεί ελεύθερη 
και ο πραγµατικός εαυτός µας, που ενίοτε για καιρό έµοιαζε 
νεκρός, αλλά δεν ήταν τελείως, να ξυπνήσει, να ζωντανέψει δεχό-
µενος την θεία τροφή που τού προσφέρεται…». Όλα ξεκίνησαν 
σχεδόν ένα χρόνο πριν. Σε µια εκδήλωση αφιερωµένη στους 
Έλληνες του εξωτερικού, µια «θεία τροφή» προσφέρθηκε στον 
Ι. Χάσουλα… Το ενδεχόµενο της επιστροφής στην Ελλάδα… 
«Η εκδήλωση αυτή µε έφερε σε επαφή µε πολιτικά στελέχη. Ο Ι. 
Φλώρος, τότε Υφυπουργός Υγείας, µε πλησίασε και σε συζήτηση 
που είχαµε του πρότεινα την δηµιουργία καρδιοχειρουργικών εδρών 
σην Ελλάδα. Δυστυχώς, οι απόψεις µας δεν ήταν σύµφωνες…». 
Η απογοήτευση έφερε και την απόφαση για µια συνεργασία στην 
Αµερική. Όµως ένας «θόρυβος» ήταν αρκετός για να «ξυπνήσει», 
να «ζωντανέψει» ξανά η ιδέα της επιστροφής. «Είχα αποφασίσει να 
µεταβώ στο Miami της Florida για να εργαστώ εκεί. Κατά την 
προετοιµασία µου, δέχοµαι ένα τηλεφώνηµα από τον Καθηγητή 
Κωνσταντίνο Τούντα, ο οποίος µε καλούσε να αναλάβω την 
δηµιουργία του «Βελλίδειου Καρδιοχειρουργικού Ιδρύµατος» στην 
Θεσσαλονίκη. Είχα αποφασίσει ότι θα εγκαταλείψω την Αφρική. 
Η Ελλάδα µε καλούσε…».   

1988, Θεσσαλονίκη. 
Παρόν και παρελθόν γίνονται ένα. Τα χρόνια εµπειρίας που απο-
κτήθηκαν ανοίγουν τώρα επιστηµονικούς ορίζοντες στην πατρίδα. 
Ή µήπως όχι; «Το όραµα της δηµιουργίας του «Βελλίδειου Καρδιο-
χειρουργικού Κέντρου» ναυάγησε. Αν και είχε επιδοτηθεί µε 4,5 δις 
δραχµές, η επόµενη κυβέρνηση αποφάσισε να σταµατήσει τις εργα-
σίες για να προηγηθεί η ανέγερση του νέου Στρατιωτικού Νοσοκο-
µείου στη Θεσσαλονίκη». Η απογοήτευση ήταν µεγάλη. Όµως ο 
πραγµατικός εαυτός του Ι. Χάσουλα, εκείνος της δύναµης και της 
µαχητικότητας, είναι ελεύθερος. Ελεύθερος για να δηµιουργήσει. 
Η συνεργασία µε το Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική» ξεκινά… 
«Οργάνωσα την κλινική και διενέργησα την πρώτη επέµβαση 
«ανοιχτής» καρδιάς σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα.  Έφερνα 
µάλιστα προσωπικό από την Αφρική για να εκπαιδευτούν οι απαραί-
τητοι άνθρωποι. Όµως οι ελλείψεις ήταν τραγικές… Δεν µπορούσα 

να συνεχίσω υπό αυτές τις συνθήκες…». 
Την ίδια χρονιά, συνεργάζεται µε την 
Κατερίνα Βελλίδη στο θέµα της κάλυψης 
των νοσηλίων των Ελλήνων ασθενών 
και στα Ελληνικά ιδιωτικά κέντρα, όπως 
και στην περίπτωση που χειρουργούνταν 
σε Καρδιοχειρουργικά κέντρα του 
εξωτερικού. 

Η Iατρική 
οµάδα του

Cr. Barnard.
Ο Ι. Χάσουλας 

καθιστός δίπλα
στον Καθηγητή, 

πρώτος από 
αριστερά
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Σταθµοί ζωής...

1942 
Γεννιέται στο Γραικό Μεγαλουπόλεως Αρκαδίας.

1974
Γίνεται Registrar – Ειδικευόµενος στην Καρδιοχειρουρ-
γική στο Πανεπιστήµιο της Πραιτόρια.

1979-1986
Γίνεται Διευθυντής προγράµµατος µεταµόσχευσης της 
καρδιάς και Αναπληρωτής Διευθυντής στο Τµήµα 
Χειρουργικής στο Πανεπιστήµιο Groote του Cape Town.
  

1981 
Νυµφεύεται την Jane και αποκτά µαζί της µια κόρη, 
που σήµερα είναι Γενικός Χειρουργός και εργάζεται 
στη Νέα Ζηλανδία. 

Στο χειρουργείο, στη Ν. Αφρική

1994, «Κλινική Αθανασιάδη», Θεσσαλονίκη. 
Αφιέρωση και στόχευση για ακόµη µια φορά. Από το µηδέν, οργα-
νώνει και ξεκινά Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα για πρώτη 
φορά σε ένα ακόµη ιδιωτικό νοσηλευτήριο. «Οργάνωσα τότε ανε-
ξάρτητο Καρδιοχειρουργικό κέντρο εντός της κλινικής που διαχειρι-
ζόµουνα προσωπικά. Χρησιµοποιούσα τα δικά µου εργαλεία και τον 
εξοπλισµό, ενώ η κλινική προσέφερε απλά την ξενοδοχειακή υπο-
στήριξη. Χρησιµοποιούσα προσωπικά εργαλεία για να διενεργήσω 
τα χειρουργεία. Καταφέραµε, όµως, να σταθούµε στα πόδια µας και 
να πετύχουµε». Στα εννέα χρόνια συνεργασίας του µε την κλινική, 
πραγµατοποιεί περί τις 2.000 επεµβάσεις καρδιάς. Αλλά αρκεί 
ένας θόρυβος, µια µυρουδιά, που ακούστηκε ή µυρίστηκε κάποτε, 
να παρουσιαστούν ξανά…

2000, Ηράκλειο, Κρήτη. 
Η κρίση για την ανάδειξη Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής στο Πανε-
πιστήµιο της Κρήτης ζητά από τον Ι. Χάσουλα να ζωντανέψει ξανά 
δεχόµενος την θεία τροφή που τού προσφέρεται… Αναλαµβάνει 
θέση Αναπληρωτή Καθηγητή. Όµως κι εκεί, τα προβλήµατα δεν 
αργούν να κάνουν την εµφάνισή τους. «Καθυστερήσαµε σχεδόν 
τρια ολόκληρα χρόνια να ξεκινήσουµε. Έτσι, το 2003, αποδέχθηκα 
πρόταση συνεργασίας από το Νοσηλευτήριο «Cretan Interclinic», 
η οποία κρατά µέχρι και σήµερα. Χρειάστηκε µια ακόµη τριετία για 
να µπορέσει η Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νο-
σοκοµείου της Κρήτης να δραστηριοποιηθεί. Και αυτό για µια φορά 
την εβδοµάδα. Τα προβλήµατα ήταν αµέτρητα. Αντιµετωπίζαµε τα 
περιστατικά, δανειζόµενοι προσωπικό από την Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας και διπλανά τµήµατα. Όµως, αυτό που µε πείραξε περισ-
σότερο, ήταν η αρνητικότητα των συναδέλφων. Μια ανεξήγητη 
ζηλοφθονία που µε πικραίνει και σκιάζει την ψυχή µου. Με κάνει να 
λυπάµαι για την πατρίδα µου…». Παρ' όλες τις δυσκολίες, τα χρόνια 
της Κρήτης είναι δηµιουργικά σε ερευνητικό επίπεδο. Άλλωστε, 
η «τέχνη» της Καρδιοχειρουργικής είναι για τον ίδιο η ίδια του η 
ζωή… «Ασχοληθήκαµε εκτενώς µε την αθηρογέννεση και την τεχνη-
τή καρδιά. Ανακαλύψαµε ότι σε ένα ποσοστό ανθρώπων, η αθηρο-
γέννεση αφορά σε δυσλειτουργία των µακροφάγων κυττάρων, που 
είναι υπεύθυνα για τον «καθαρισµό» των αρτηριών. Τα αποτελέσµα-
τά µας έχουν σταλεί στo European Cardiac Journal και αντιµετωπί-
στηκαν µε µεγάλο ενδιαφέρον. Όσον αφορά στην τεχνητή καρδιά, 
είχα πάντα ενδιαφέρον για τη δηµιουργία ενός τεχνητού οργάνου 
που θα λειτουργεί χωρίς καλώδια 
και εξωτερικές µπαταρίες. 
Αν δεν τα καταφέρω εγώ, 
εύχοµαι να το κάνουν οι 
επόµενοι, πάντως θα 
συµβάλλουµε θετικά προς 
αυτή την κατεύθυνση…». 

2012, Αθήνα. 
Από το 2010, όταν και συνταξιοδοτήθηκε, ο Ι. Χάσουλας ζει µε 
την οικογένειά του στην Κρήτη. Η Καρδιοχειρουργική «τέχνη» του 
χάρισε µόνο χαρές. Οι πίκρες ήρθαν από τους ανθρώπους.  
«Όλες οι επιλογές µου κινήθηκαν µε ένα στόχο. Να κάνω κάτι που 
εξαρτάται από µένα. Αυτό εµπεριέχει ρίσκο και ευθύνη. Όπως φά-
νηκε, τα πήγα καλά. Εκεί τουλάχιστον όπου το θέµα εξαρτιόνταν 
από εµένα, λειτουργούσε άψογα. Το πρόβληµα, και το σηµαντικό-
τερο, είναι το τι θα κάνουµε για τον τόπο µας. Πρέπει να αλλάξει η 
νοοτροπία του σηµερινού Έλληνα, να ξεφύγουµε από τα διάφορα 
συµφέροντα… Εγώ όσο µπόρεσα, συνέβαλα σε αυτό. Δεν έχω 
µετανιώσει που ήρθα στην Ελλάδα. Ζω στο Αιγαίο, στο λίκνο της 
επιστήµης. Το προτιµώ από οποιοδήποτε ερευνητικό ή χειρουργικό 
κέντρο του κόσµου…». Και όπως η τέχνη επανασυνθέτει ακριβώς 
τη ζωή, γράφει ο Προύστ, γύρω απ' τις αλήθειες στις οποίες 
φτάσαµε µέσα µας θα κινείται πάντα µια ατµόσφαιρα ποίησης, 
η γλυκύτητα ενός µυστηρίου που δεν είναι παρά τα ερείπια τής 
σκιάς που χρειάστηκε να διασχίσουµε, η ένδειξη, σηµειωµένη µε 
ακρίβεια, όπως µε ένα βαθύµετρο, τού βάθους τού έργου… 
Το βάθος του έργου του Ι. Χάσουλα διέπεται από αυτό το γλυκό 
µυστήριο που δεν είναι άλλο από τα «ερείπια» της σκιάς που 
αφήνει µια λαµπρή πορεία. Οι ενδείξεις άλλωστε είναι ακριβείς. 
Οι αλήθειες βιώθηκαν και ειπώθηκαν. Η Καρδιοχειρουργική 
«τέχνη»  επανασυνέθεσε για εκείνον την ίδια τη ζωή. Τόσο που 
«τέχνη» και αλήθεια έγιναν ένα.  

1955
Αποφοιτά από το 1ο Δηµοτικό σχολείο Δάφνης στην 
Αθήνα.

1965
Εισάγεται στην Ιατρική Σχολή της Πραιτόρια. 
Αποφοιτά το 1971.

1972
Εισάγεται ως Intern στο Πανεπιστήµιο της Πραιτόρια.
Κάνει 6 µήνες Γενική Χειρουργική και 6 µήνες 
Μαιευτική-Γυναικολογία.

1973
Γίνεται Senior Intern στο Πανεπιστήµιο της Πραιτόρια. 
Συνεχίζει µε 6 µήνες στην Καρδιοχειρουργική και 6 
µήνες Καρδιολογία & Πνευµονολογία.

1975-1977
Συνεχίζει την Καρδιοχειρουργική στα Πανεπιστήµιο 
του Cape Town, στο «Groote Children's Hospital» 
και «Red Cross Hospital». Αναβαθµίζεται σε Λέκτορα. 

1977
Λαµβάνει τον τίτλο Master of Medicine στην 
Καρδιοχειρουργική. 

1980
Αναβαθµίζεται σε Αναπληρωτή Καθηγητή στο Groote 
Children's Hospital & Red Cross Hospital.

1978
Λαµβάνει τη θέση του Διευθυντή στο Cardiac Surgery 
Research Laboratory στο Πανεπιστήµιο του Cape Town.

1983
Αναλαµβάνει Διευθυντής Παιδοκαρδιοχειρουργικής στο 
Πανεπιστήµιακό Νοσοκοµείο του Cape Town.

1986
Επιστρέφει στην Ελλάδα και γίνεται Διευθυντής της 
Καρδιοχειρουργικής & Αντιπρόεδρος του «Βελλίδειου 
Ιδρύµατος» Θεσσαλονίκης.

1994
Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής στην «Πολυκλινική 
Αθανασιάδη» Θεσσαλονίκης.

1998
Νυµφεύεται για δεύτερη φορά την Θεοδώρα Κουτσο-
µπάνη και αποκτά ένα γιο, τον Αριστοτέλη, σηµερινό 
µαθητή Γυµνασίου.

1999
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής στο 
Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

2003
Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής και Πρόεδρος 
Επιστηµονικής Επιτροπής στην «Creta Inter Clinic». 

Επίσκεψη στη ΜΕΘ (Cape Town)

Με την οικογένειά του 
και συναδέλφους  
(Αθήνα 2004)

Με την κόρη του, 
από τον πρώτο γάµο,
κατά την αποφοίτησή της
από την Ιατρική

H Το ιστορικό Πανεπιστήµιο του Cape Town,
όπου πραγµατοποιήθηκε 

η πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς στον κόσµο
από τον δάσκαλο του Ι. Χάσουλα,

τον Cr. Barnard

Δηµοσιεύσεις 
του τοπικού τύπου
του Cape Town
µε πρωταγωνιστή 
τον Ι. Χάσουλα Με τη σύζυγό του Θεοδώρα και τον Cr. Barnard
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Σταθµοί ζωής...

1942 
Γεννιέται στο Γραικό Μεγαλουπόλεως Αρκαδίας.

1974
Γίνεται Registrar – Ειδικευόµενος στην Καρδιοχειρουρ-
γική στο Πανεπιστήµιο της Πραιτόρια.

1979-1986
Γίνεται Διευθυντής προγράµµατος µεταµόσχευσης της 
καρδιάς και Αναπληρωτής Διευθυντής στο Τµήµα 
Χειρουργικής στο Πανεπιστήµιο Groote του Cape Town.
  

1981 
Νυµφεύεται την Jane και αποκτά µαζί της µια κόρη, 
που σήµερα είναι Γενικός Χειρουργός και εργάζεται 
στη Νέα Ζηλανδία. 

Στο χειρουργείο, στη Ν. Αφρική

1994, «Κλινική Αθανασιάδη», Θεσσαλονίκη. 
Αφιέρωση και στόχευση για ακόµη µια φορά. Από το µηδέν, οργα-
νώνει και ξεκινά Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα για πρώτη 
φορά σε ένα ακόµη ιδιωτικό νοσηλευτήριο. «Οργάνωσα τότε ανε-
ξάρτητο Καρδιοχειρουργικό κέντρο εντός της κλινικής που διαχειρι-
ζόµουνα προσωπικά. Χρησιµοποιούσα τα δικά µου εργαλεία και τον 
εξοπλισµό, ενώ η κλινική προσέφερε απλά την ξενοδοχειακή υπο-
στήριξη. Χρησιµοποιούσα προσωπικά εργαλεία για να διενεργήσω 
τα χειρουργεία. Καταφέραµε, όµως, να σταθούµε στα πόδια µας και 
να πετύχουµε». Στα εννέα χρόνια συνεργασίας του µε την κλινική, 
πραγµατοποιεί περί τις 2.000 επεµβάσεις καρδιάς. Αλλά αρκεί 
ένας θόρυβος, µια µυρουδιά, που ακούστηκε ή µυρίστηκε κάποτε, 
να παρουσιαστούν ξανά…

2000, Ηράκλειο, Κρήτη. 
Η κρίση για την ανάδειξη Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής στο Πανε-
πιστήµιο της Κρήτης ζητά από τον Ι. Χάσουλα να ζωντανέψει ξανά 
δεχόµενος την θεία τροφή που τού προσφέρεται… Αναλαµβάνει 
θέση Αναπληρωτή Καθηγητή. Όµως κι εκεί, τα προβλήµατα δεν 
αργούν να κάνουν την εµφάνισή τους. «Καθυστερήσαµε σχεδόν 
τρια ολόκληρα χρόνια να ξεκινήσουµε. Έτσι, το 2003, αποδέχθηκα 
πρόταση συνεργασίας από το Νοσηλευτήριο «Cretan Interclinic», 
η οποία κρατά µέχρι και σήµερα. Χρειάστηκε µια ακόµη τριετία για 
να µπορέσει η Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νο-
σοκοµείου της Κρήτης να δραστηριοποιηθεί. Και αυτό για µια φορά 
την εβδοµάδα. Τα προβλήµατα ήταν αµέτρητα. Αντιµετωπίζαµε τα 
περιστατικά, δανειζόµενοι προσωπικό από την Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας και διπλανά τµήµατα. Όµως, αυτό που µε πείραξε περισ-
σότερο, ήταν η αρνητικότητα των συναδέλφων. Μια ανεξήγητη 
ζηλοφθονία που µε πικραίνει και σκιάζει την ψυχή µου. Με κάνει να 
λυπάµαι για την πατρίδα µου…». Παρ' όλες τις δυσκολίες, τα χρόνια 
της Κρήτης είναι δηµιουργικά σε ερευνητικό επίπεδο. Άλλωστε, 
η «τέχνη» της Καρδιοχειρουργικής είναι για τον ίδιο η ίδια του η 
ζωή… «Ασχοληθήκαµε εκτενώς µε την αθηρογέννεση και την τεχνη-
τή καρδιά. Ανακαλύψαµε ότι σε ένα ποσοστό ανθρώπων, η αθηρο-
γέννεση αφορά σε δυσλειτουργία των µακροφάγων κυττάρων, που 
είναι υπεύθυνα για τον «καθαρισµό» των αρτηριών. Τα αποτελέσµα-
τά µας έχουν σταλεί στo European Cardiac Journal και αντιµετωπί-
στηκαν µε µεγάλο ενδιαφέρον. Όσον αφορά στην τεχνητή καρδιά, 
είχα πάντα ενδιαφέρον για τη δηµιουργία ενός τεχνητού οργάνου 
που θα λειτουργεί χωρίς καλώδια 
και εξωτερικές µπαταρίες. 
Αν δεν τα καταφέρω εγώ, 
εύχοµαι να το κάνουν οι 
επόµενοι, πάντως θα 
συµβάλλουµε θετικά προς 
αυτή την κατεύθυνση…». 

2012, Αθήνα. 
Από το 2010, όταν και συνταξιοδοτήθηκε, ο Ι. Χάσουλας ζει µε 
την οικογένειά του στην Κρήτη. Η Καρδιοχειρουργική «τέχνη» του 
χάρισε µόνο χαρές. Οι πίκρες ήρθαν από τους ανθρώπους.  
«Όλες οι επιλογές µου κινήθηκαν µε ένα στόχο. Να κάνω κάτι που 
εξαρτάται από µένα. Αυτό εµπεριέχει ρίσκο και ευθύνη. Όπως φά-
νηκε, τα πήγα καλά. Εκεί τουλάχιστον όπου το θέµα εξαρτιόνταν 
από εµένα, λειτουργούσε άψογα. Το πρόβληµα, και το σηµαντικό-
τερο, είναι το τι θα κάνουµε για τον τόπο µας. Πρέπει να αλλάξει η 
νοοτροπία του σηµερινού Έλληνα, να ξεφύγουµε από τα διάφορα 
συµφέροντα… Εγώ όσο µπόρεσα, συνέβαλα σε αυτό. Δεν έχω 
µετανιώσει που ήρθα στην Ελλάδα. Ζω στο Αιγαίο, στο λίκνο της 
επιστήµης. Το προτιµώ από οποιοδήποτε ερευνητικό ή χειρουργικό 
κέντρο του κόσµου…». Και όπως η τέχνη επανασυνθέτει ακριβώς 
τη ζωή, γράφει ο Προύστ, γύρω απ' τις αλήθειες στις οποίες 
φτάσαµε µέσα µας θα κινείται πάντα µια ατµόσφαιρα ποίησης, 
η γλυκύτητα ενός µυστηρίου που δεν είναι παρά τα ερείπια τής 
σκιάς που χρειάστηκε να διασχίσουµε, η ένδειξη, σηµειωµένη µε 
ακρίβεια, όπως µε ένα βαθύµετρο, τού βάθους τού έργου… 
Το βάθος του έργου του Ι. Χάσουλα διέπεται από αυτό το γλυκό 
µυστήριο που δεν είναι άλλο από τα «ερείπια» της σκιάς που 
αφήνει µια λαµπρή πορεία. Οι ενδείξεις άλλωστε είναι ακριβείς. 
Οι αλήθειες βιώθηκαν και ειπώθηκαν. Η Καρδιοχειρουργική 
«τέχνη»  επανασυνέθεσε για εκείνον την ίδια τη ζωή. Τόσο που 
«τέχνη» και αλήθεια έγιναν ένα.  

1955
Αποφοιτά από το 1ο Δηµοτικό σχολείο Δάφνης στην 
Αθήνα.

1965
Εισάγεται στην Ιατρική Σχολή της Πραιτόρια. 
Αποφοιτά το 1971.

1972
Εισάγεται ως Intern στο Πανεπιστήµιο της Πραιτόρια.
Κάνει 6 µήνες Γενική Χειρουργική και 6 µήνες 
Μαιευτική-Γυναικολογία.

1973
Γίνεται Senior Intern στο Πανεπιστήµιο της Πραιτόρια. 
Συνεχίζει µε 6 µήνες στην Καρδιοχειρουργική και 6 
µήνες Καρδιολογία & Πνευµονολογία.

1975-1977
Συνεχίζει την Καρδιοχειρουργική στα Πανεπιστήµιο 
του Cape Town, στο «Groote Children's Hospital» 
και «Red Cross Hospital». Αναβαθµίζεται σε Λέκτορα. 

1977
Λαµβάνει τον τίτλο Master of Medicine στην 
Καρδιοχειρουργική. 

1980
Αναβαθµίζεται σε Αναπληρωτή Καθηγητή στο Groote 
Children's Hospital & Red Cross Hospital.

1978
Λαµβάνει τη θέση του Διευθυντή στο Cardiac Surgery 
Research Laboratory στο Πανεπιστήµιο του Cape Town.

1983
Αναλαµβάνει Διευθυντής Παιδοκαρδιοχειρουργικής στο 
Πανεπιστήµιακό Νοσοκοµείο του Cape Town.

1986
Επιστρέφει στην Ελλάδα και γίνεται Διευθυντής της 
Καρδιοχειρουργικής & Αντιπρόεδρος του «Βελλίδειου 
Ιδρύµατος» Θεσσαλονίκης.

1994
Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής στην «Πολυκλινική 
Αθανασιάδη» Θεσσαλονίκης.

1998
Νυµφεύεται για δεύτερη φορά την Θεοδώρα Κουτσο-
µπάνη και αποκτά ένα γιο, τον Αριστοτέλη, σηµερινό 
µαθητή Γυµνασίου.

1999
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής στο 
Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

2003
Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής και Πρόεδρος 
Επιστηµονικής Επιτροπής στην «Creta Inter Clinic». 

Επίσκεψη στη ΜΕΘ (Cape Town)

Με την οικογένειά του 
και συναδέλφους  
(Αθήνα 2004)

Με την κόρη του, 
από τον πρώτο γάµο,
κατά την αποφοίτησή της
από την Ιατρική

H Το ιστορικό Πανεπιστήµιο του Cape Town,
όπου πραγµατοποιήθηκε 

η πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς στον κόσµο
από τον δάσκαλο του Ι. Χάσουλα,

τον Cr. Barnard

Δηµοσιεύσεις 
του τοπικού τύπου
του Cape Town
µε πρωταγωνιστή 
τον Ι. Χάσουλα Με τη σύζυγό του Θεοδώρα και τον Cr. Barnard
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«… Αν θέλουµε να ανήκουµε στους µυηµένους της ζωής θα 
πρέπει να έχουµε υπόψη δυο πράγµατα: τη µεγάλη µελωδία 
πρώτα, στην οποία συνεπιδρούν ευωδίες και αντικείµενα, 
αισθήµατα και παρελθόντα, πόθοι και δειλινά… Κι ύστερα, την 
καθεµιά ξεχωριστή φωνή, που συµπληρώνει και ολοκληρώνει 
τούτη τη γεµάτη χορωδία… Πρέπει να ζει κανείς τη ζωή µέχρι 
εσχάτων, στο βάθος της και όχι λογαριάζοντας την καθηµερινό-
τητα. Δεν υποχρεούται να πράττει κανείς το κοντινό και το 
χειροπιαστό, εφόσον νιώθει πιο κοντά στο µακρινό, στο 
απώτερο, στο απώτατο. Δικαιούται κανείς να ονειρεύεται, 
εφόσον τα όνειρα αυτά του φαίνονται πιο πραγµατικά απ' την 
πραγµατικότητα… Πρέπει κανείς να κάνει µέτρο της ζωής του τη 
µέγιστη δυνατότητα που φέρει εντός του. Διότι η ζωή µας είναι 
µεγάλη και χωρά µέσα της τόσο µέλλον, όσο εµείς µπορούµε να 
κουβαλήσουµε…». 

Διευθυντής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής
Νοσοκοµείο Παίδων «Αγ. Σοφία» (1990-1997)
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Ευρωκλινική Αθηνών» 
(1997-2010)

Μιχάλης
Μπονώρης

Με την κόρη του, Χριστίνα junior
σε έκθεση ζωγραφικής

Με τον Ευάγγελο στην αγκαλιά,
τον Cr. Barnard και 
τις δύο Χριστίνες της ζωής του
στο Cape Town

Ο γάµος του µε την σύζυγό του Χριστίνα, 
µε κουµπάρο τον διάσηµο Cr. barnardΚείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη

   Με ευωδίες, αντικείµενα και δειλινά που γεννούν σπουδαία 
αισθήµατα, σαν αυτά του ποιητή, µεγαλώνει στον Αχλαδόκαµπο 
Αργολίδας ένα µικρό αγόρι. Καθεµιά φωνή είναι ξεχωριστή, µα 
περισσότερο απ' όλες, αυτή που κάνει τη «χορωδία» της ζωής του 
µοναδική είναι του ιερέα πατέρα… «Γεννήθηκα το 1947 στο Άργος. 
Τα παιδικά µου χρόνια ήταν υπέροχα. Παιχνίδι στις αλάνες, µυρω-
διές από εσπεριδοειδή, αγνή φύση και άνθρωποι. Η φωνή του πατέ-
ρα στην εκκλησία, τα παιδιά να συµµετέχουµε στην Κυριακάτικη 
λειτουργία… Ήταν σπουδαίος άνθρωπος ο πατέρας. Φτωχός, µα 
σπουδαίος… αλλά και τα δέµατα που φτάνουν από τους µετανάστες 
συγγενείς της µητέρας από την Αµερική». Η αναγνώριση αυτής της 
«σπουδαιότητας» του πατέρα τον φέρνει σε µια καλύτερη θέση 
στην πρωτεύουσα… Εκείνος διορίζεται προϊστάµενος του καθεδρι-
κού ναού της Μητροπόλεως των Αθηνών… Ο 10χρονος δεν µοιά-
ζει να συµµερίζεται τις σκέψεις των γονιών του… «Στριµωχτήκαµε 
σε ένα διαµέρισµα στην οδό Δαµάρεως στο Παγκράτι. Στην αρχή 
σχεδόν µελαγχόλησα… Μου έλειπε η ελευθερία της επαρχίας. Ένιω-
θα εγκλωβισµένος…». Η είσοδός του στην «Λεόντειο Σχολή» το-
νώνει την αυτοπεποίθησή του... Θα έλεγε κανείς πως αυτό το αγό-
ρι είναι υποχρεωµένο να πράττει το κοντινό και το χειροπιαστό… 
Να γίνει Αρχιτέκτονας για παράδειγµα, επάγγελµα που γνωρίζει 
µεγάλη άνθηση την εποχή… Όµως, αυτό το αγόρι νιώθει πιο κοντά 
στο µακρινό, στο απώτερο, στο απώτατο… Το 1965, αυτό το 
αγόρι, ο Μιχάλης Μπονώρης εισάγεται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών 
«Είχα Καθηγητές τα «ιερά τέρατα» της Σχολής. Ονόµατα όπως Αλι-
βιζάτος, Τούντας, Δάικος, Μαλάµος, Αγγελόπουλος. Τώρα που το 
σκέφτοµαι, το γεγονός ότι τελείωσα τις σπουδές µου µε βαθµό «9» 
ήταν πραγµατικό επίτευγµα. Το σπουδαιότερο βέβαια όλων ήταν ότι 

οαπό το 3  έτος λάµβανα µέρος σε χειρουργεία, µε αποτέλεσµα, στο 
πτυχίο, να έχω συµµετοχή σε περίπου 2.500 επεµβάσεις…». 

   Η άριστη διαγωγή, η επιµονή για µάθηση και η αξιοπρόσεκτη 
επίδοσή του προκαλούν εντύπωση στον Καθηγητή Κ. Τούντα, ο 
οποίος τον καλεί σε συνεργασία στην κλινική του στο Νοσοκοµείο 
«Αρεταίειο». «Ήταν µια τεράστια ευκαιρία και την άρπαξα. Από τον 

ο2  χρόνο συνεργασίας µου µε την κλινική, ως ειδικευόµενος στη 
Γενική Χειρουργική, άρχισα να πραγµατοποιώ «βαριές» επεµβάσεις, 
όπως εχινόκοκκο ήπατος και άλλες. Την χρονιά εκείνη, το 1975, ο 
κ. Χρήστος Λόλας είχε έρθει µετά από πρόσκληση του Κ. Τούντα για 
να ξεκινήσει Καρδιοχειρουργική. Με ρώτησε, λοιπόν, αν ήθελα να 
ενταχθώ στο τµήµα. Λίγα χρόνια πριν είχε χαθεί µια αδερφή του 
πατέρα µου από στένωση µιτροειδούς βαλβίδας. Ίσως να έπαιξε και 
αυτό ρόλο στην απάντησή µου… Φυσικά και δέχτηκα…».  

   Πρέπει κανείς να κάνει µέτρο της ζωής του τη µέγιστη δυνατό-
τητα που φέρει εντός του, λέει ο ποιητής… Ο Μ. Μπονώρης 
ανακαλύπτει πως εντός του η δυνατότητα θεριεύει… Το µόνο που 
µένει είναι να την κάνει µέτρο της ζωής του… Και το καταφέρνει… 
«Ο Κ. Τούντας πειραµατίζονταν στη Θεσσαλονίκη µε µεταµοσχεύ-
σεις, πράγµα που γίνονταν και στο «Αρεταίειο», στο εργαστήρι που 
είχε δηµιουργήσει. Κάναµε εκεί διάφορα πειράµατα, αντικαταστά-
σεις µιτροειδούς, οµοιοµεταµοσχεύσεις. Γοητεύτηκα… Πήρα την 
απόφαση και έγραψα στον Christian Barnard, µη έχοντας καµία 
βεβαιότητα ότι θα µε δεχτεί. Το έκανα και πήρα την εξής απάντηση: 
11 Νοεµβρίου να είσαι στη Ν. Αφρική…». Το ηµερολόγιο γράφει 
11 Νοεµβρίου 1977, όταν ο Μ. Μπονώρης συναντά τον «µύθο» 
της Καρδιοχειρουργικής. Τα χρόνια της ειδίκευσής του στη Γενική 
Χειρουργική αναγνωρίζονται και ο χρόνος αρχίζει να µετρά αντί-
στροφα για εκείνα της ειδίκευσης στην Καρδιοχειρουργική. Η άρι-
στη διαγωγή, η επιµονή για µάθηση και η αξιοπρόσεκτη επίδοσή 
του προκαλούν για ακόµη µια φορά εντύπωση… Τα δυο χρόνια της 
ειδίκευσης τελειώνουν, αλλά ο Καθηγητής C. Barnard του ζητά να 

παραµείνει ως Επιµελητής… «Ήταν 
ευχαριστηµένοι από τον τρόπο που 
δούλευα. Είχα εµπειρία από την 
Ελλάδα, απέκτησα εκεί µεγαλύτερη 
εµπειρία. Ήταν καλό το κλίµα συνερ-
γασίας, καλές οι συνθήκες εργασίας, 
αποφάσισα λοιπόν να µείνω για µια 
διετία επιπλέον, όπου πια εκπαιδεύ-
τηκα στα παιδοκαρδιοχειρουργικά 
περιστατικά. Τα χρόνια που ακολού-
θησαν, ήρθαµε πολύ κοντά µε τον 
Καθηγητή. Γίναµε κουµπάροι, µας 
πάντρεψε µε την σύζυγο µου…». 
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ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

«… Αν θέλουµε να ανήκουµε στους µυηµένους της ζωής θα 
πρέπει να έχουµε υπόψη δυο πράγµατα: τη µεγάλη µελωδία 
πρώτα, στην οποία συνεπιδρούν ευωδίες και αντικείµενα, 
αισθήµατα και παρελθόντα, πόθοι και δειλινά… Κι ύστερα, την 
καθεµιά ξεχωριστή φωνή, που συµπληρώνει και ολοκληρώνει 
τούτη τη γεµάτη χορωδία… Πρέπει να ζει κανείς τη ζωή µέχρι 
εσχάτων, στο βάθος της και όχι λογαριάζοντας την καθηµερινό-
τητα. Δεν υποχρεούται να πράττει κανείς το κοντινό και το 
χειροπιαστό, εφόσον νιώθει πιο κοντά στο µακρινό, στο 
απώτερο, στο απώτατο. Δικαιούται κανείς να ονειρεύεται, 
εφόσον τα όνειρα αυτά του φαίνονται πιο πραγµατικά απ' την 
πραγµατικότητα… Πρέπει κανείς να κάνει µέτρο της ζωής του τη 
µέγιστη δυνατότητα που φέρει εντός του. Διότι η ζωή µας είναι 
µεγάλη και χωρά µέσα της τόσο µέλλον, όσο εµείς µπορούµε να 
κουβαλήσουµε…». 

Διευθυντής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής
Νοσοκοµείο Παίδων «Αγ. Σοφία» (1990-1997)
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Ευρωκλινική Αθηνών» 
(1997-2010)

Μιχάλης
Μπονώρης

Με την κόρη του, Χριστίνα junior
σε έκθεση ζωγραφικής

Με τον Ευάγγελο στην αγκαλιά,
τον Cr. Barnard και 
τις δύο Χριστίνες της ζωής του
στο Cape Town

Ο γάµος του µε την σύζυγό του Χριστίνα, 
µε κουµπάρο τον διάσηµο Cr. barnardΚείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη

   Με ευωδίες, αντικείµενα και δειλινά που γεννούν σπουδαία 
αισθήµατα, σαν αυτά του ποιητή, µεγαλώνει στον Αχλαδόκαµπο 
Αργολίδας ένα µικρό αγόρι. Καθεµιά φωνή είναι ξεχωριστή, µα 
περισσότερο απ' όλες, αυτή που κάνει τη «χορωδία» της ζωής του 
µοναδική είναι του ιερέα πατέρα… «Γεννήθηκα το 1947 στο Άργος. 
Τα παιδικά µου χρόνια ήταν υπέροχα. Παιχνίδι στις αλάνες, µυρω-
διές από εσπεριδοειδή, αγνή φύση και άνθρωποι. Η φωνή του πατέ-
ρα στην εκκλησία, τα παιδιά να συµµετέχουµε στην Κυριακάτικη 
λειτουργία… Ήταν σπουδαίος άνθρωπος ο πατέρας. Φτωχός, µα 
σπουδαίος… αλλά και τα δέµατα που φτάνουν από τους µετανάστες 
συγγενείς της µητέρας από την Αµερική». Η αναγνώριση αυτής της 
«σπουδαιότητας» του πατέρα τον φέρνει σε µια καλύτερη θέση 
στην πρωτεύουσα… Εκείνος διορίζεται προϊστάµενος του καθεδρι-
κού ναού της Μητροπόλεως των Αθηνών… Ο 10χρονος δεν µοιά-
ζει να συµµερίζεται τις σκέψεις των γονιών του… «Στριµωχτήκαµε 
σε ένα διαµέρισµα στην οδό Δαµάρεως στο Παγκράτι. Στην αρχή 
σχεδόν µελαγχόλησα… Μου έλειπε η ελευθερία της επαρχίας. Ένιω-
θα εγκλωβισµένος…». Η είσοδός του στην «Λεόντειο Σχολή» το-
νώνει την αυτοπεποίθησή του... Θα έλεγε κανείς πως αυτό το αγό-
ρι είναι υποχρεωµένο να πράττει το κοντινό και το χειροπιαστό… 
Να γίνει Αρχιτέκτονας για παράδειγµα, επάγγελµα που γνωρίζει 
µεγάλη άνθηση την εποχή… Όµως, αυτό το αγόρι νιώθει πιο κοντά 
στο µακρινό, στο απώτερο, στο απώτατο… Το 1965, αυτό το 
αγόρι, ο Μιχάλης Μπονώρης εισάγεται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών 
«Είχα Καθηγητές τα «ιερά τέρατα» της Σχολής. Ονόµατα όπως Αλι-
βιζάτος, Τούντας, Δάικος, Μαλάµος, Αγγελόπουλος. Τώρα που το 
σκέφτοµαι, το γεγονός ότι τελείωσα τις σπουδές µου µε βαθµό «9» 
ήταν πραγµατικό επίτευγµα. Το σπουδαιότερο βέβαια όλων ήταν ότι 

οαπό το 3  έτος λάµβανα µέρος σε χειρουργεία, µε αποτέλεσµα, στο 
πτυχίο, να έχω συµµετοχή σε περίπου 2.500 επεµβάσεις…». 

   Η άριστη διαγωγή, η επιµονή για µάθηση και η αξιοπρόσεκτη 
επίδοσή του προκαλούν εντύπωση στον Καθηγητή Κ. Τούντα, ο 
οποίος τον καλεί σε συνεργασία στην κλινική του στο Νοσοκοµείο 
«Αρεταίειο». «Ήταν µια τεράστια ευκαιρία και την άρπαξα. Από τον 

ο2  χρόνο συνεργασίας µου µε την κλινική, ως ειδικευόµενος στη 
Γενική Χειρουργική, άρχισα να πραγµατοποιώ «βαριές» επεµβάσεις, 
όπως εχινόκοκκο ήπατος και άλλες. Την χρονιά εκείνη, το 1975, ο 
κ. Χρήστος Λόλας είχε έρθει µετά από πρόσκληση του Κ. Τούντα για 
να ξεκινήσει Καρδιοχειρουργική. Με ρώτησε, λοιπόν, αν ήθελα να 
ενταχθώ στο τµήµα. Λίγα χρόνια πριν είχε χαθεί µια αδερφή του 
πατέρα µου από στένωση µιτροειδούς βαλβίδας. Ίσως να έπαιξε και 
αυτό ρόλο στην απάντησή µου… Φυσικά και δέχτηκα…».  

   Πρέπει κανείς να κάνει µέτρο της ζωής του τη µέγιστη δυνατό-
τητα που φέρει εντός του, λέει ο ποιητής… Ο Μ. Μπονώρης 
ανακαλύπτει πως εντός του η δυνατότητα θεριεύει… Το µόνο που 
µένει είναι να την κάνει µέτρο της ζωής του… Και το καταφέρνει… 
«Ο Κ. Τούντας πειραµατίζονταν στη Θεσσαλονίκη µε µεταµοσχεύ-
σεις, πράγµα που γίνονταν και στο «Αρεταίειο», στο εργαστήρι που 
είχε δηµιουργήσει. Κάναµε εκεί διάφορα πειράµατα, αντικαταστά-
σεις µιτροειδούς, οµοιοµεταµοσχεύσεις. Γοητεύτηκα… Πήρα την 
απόφαση και έγραψα στον Christian Barnard, µη έχοντας καµία 
βεβαιότητα ότι θα µε δεχτεί. Το έκανα και πήρα την εξής απάντηση: 
11 Νοεµβρίου να είσαι στη Ν. Αφρική…». Το ηµερολόγιο γράφει 
11 Νοεµβρίου 1977, όταν ο Μ. Μπονώρης συναντά τον «µύθο» 
της Καρδιοχειρουργικής. Τα χρόνια της ειδίκευσής του στη Γενική 
Χειρουργική αναγνωρίζονται και ο χρόνος αρχίζει να µετρά αντί-
στροφα για εκείνα της ειδίκευσης στην Καρδιοχειρουργική. Η άρι-
στη διαγωγή, η επιµονή για µάθηση και η αξιοπρόσεκτη επίδοσή 
του προκαλούν για ακόµη µια φορά εντύπωση… Τα δυο χρόνια της 
ειδίκευσης τελειώνουν, αλλά ο Καθηγητής C. Barnard του ζητά να 

παραµείνει ως Επιµελητής… «Ήταν 
ευχαριστηµένοι από τον τρόπο που 
δούλευα. Είχα εµπειρία από την 
Ελλάδα, απέκτησα εκεί µεγαλύτερη 
εµπειρία. Ήταν καλό το κλίµα συνερ-
γασίας, καλές οι συνθήκες εργασίας, 
αποφάσισα λοιπόν να µείνω για µια 
διετία επιπλέον, όπου πια εκπαιδεύ-
τηκα στα παιδοκαρδιοχειρουργικά 
περιστατικά. Τα χρόνια που ακολού-
θησαν, ήρθαµε πολύ κοντά µε τον 
Καθηγητή. Γίναµε κουµπάροι, µας 
πάντρεψε µε την σύζυγο µου…». 
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   Επτά χρόνια αργότερα κι ενώ όλες οι εκπλήξεις µοιάζουν να 
έχουν πια εξαντληθεί, ένας νέος νόµος, που αφορά τις συνθήκες 
µερικής απασχόλησης στα Δηµόσια Νοσοκοµεία, αλλάζει για ακόµη 
µια φορά τα δεδοµένα στη ζωή του Μ. Μπονώρη. Καλείται να πά-
ρει µια σοβαρή απόφαση… «Με ένα µισθό δεν θα τα έβγαζα πέρα 
µε την οικογένεια. Αποφάσισα να δουλέψω, λοιπόν, στον ιδιωτικό 
τοµέα. Η πρόταση ήρθε από το Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Ευρωκλινι-
κή», όπου ανέλαβα την οργάνωση και Διεύθυνση του Καρδιοχει-
ρουργικού Τµήµατος, ως υπεύθυνος έναντι του υπουργείου Υγείας, 
µαζί µε τον Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο. Έµεινα εκεί έως και την 
ηµέρα που κατέθεσα τα χαρτιά της σύνταξής µου. Τον Σεπτέµβριο 
του 2010…». 

   Ό,τι πιο αληθινό, λέει ο ποιητής, το αποκοµίζουµε βλέποντας. 
Μακάρι να το 'χε θελήσει ο Θεός και τα χέρια µας να ήταν σαν τα 
µάτια µας: τόσο έτοιµα να συλλάβουν το καθετί, τόσο ανέµελα, 
όταν έρθει η ώρα να το ξαναφήσουν. Μόνο τότε θα µπορούσαµε 
να πλουτίσουµε πραγµατικά… Ο Μιχάλης Μπονώρης αποκόµισε 
πολλά βλέποντας. Σε εκείνον, ο Θεός έδωσε την ευλογία να 
νιώθει τα χέρια του σαν τα µάτια του. «Έχω ένα γλυκό συναίσθηµα 
από τα χρόνια µου στην Καρδιοχειρουργική. Από τις εµπειρίες των 
επεµβάσεων, αλλά και από τους συνεργάτες µου. Υπήρχαν και 
πικρίες. Από το κράτος ή κάποιους που δεν θέλησαν να πιστέψουν 
ποτέ στο έργο µου. Όλα αυτά, τα άσχηµα, τα άφησα να φύγουν…». 
Σήµερα, ως µύστης της ζωής, απολαµβάνει τις µελωδίες της 
οµορφιάς της και τις φωνές των ανθρώπων που την «ντύνουν»… 
Τον συγκινούν τηλεφωνήµατα από παλιούς χειρουργηµένους, 
καθώς και τα µωρά που αντιµετώπισε να µεγαλώνουν.  Έζησε τη 
ζωή µέχρις εσχάτων, έπραξε το µακρινό και το απώτερο, ονειρεύ-
τηκε πέρα από την πραγµατικότητα… Η ζωή του υπήρξε τόσο 
µεγάλη και χώρεσε µέσα της τόσο µέλλον, όσο εκείνος µπόρεσε 
επάξια να κουβαλήσει… 

Με τον Δάσκαλό του Cr. Barnard
στον «Λευκό Σταυρό» το 1993

Τιµητική πλακέτα από τον Σ. Πράπα, 
αναγνώρισης του έργου του Μ. Μπονώρη 

και ευγνοµωσύνης για τη συνεργασία τους στο «Αγία Σοφία»
Στο «Ερρίκος Ντυνάν», µε τη Νάνσυ Χρηστίδη

για την συνέντευξη

   Αν η ζωή έχει φτιαχτεί για να µας καταπλήσσει, τότε ο Μ. Μπο-
νώρης έχει κάθε δίκιο να δηλώνει έκπληκτος… Όλα στη ζωή του 
γίνονται απρόβλεπτα υπέροχα, αποδεικνύοντας πως η φαντασία, 
οι φαντασιώσεις και οι προσδοκίες του δεν καταφέρνουν να αντα-
ποκριθούν στην πολυπλοκότητά της… Μετά από µια σηµαντική 
καριέρα στη Ν. Αφρική, επιστρέφει στην Ελλάδα, µε την «φαντα-
σίωση» πως µπορεί πια να σχεδιάσει ένα όµορφο µέλλον… 
Εκπλήσσεται ξανά… «Αλλιώς τα φαντάστηκα κι αλλιώς τα βρήκα… 
Επιστρέφοντας, περιπλανήθηκα αρχικά στο Νοσοκοµείο «Σωτηρία», 
όπου βίωσα κάποιες φοβερά ανεπιτυχείς προσπάθειες να στηθεί 
εκεί µια Καρδιοχειρουργική Κλινική. Απογοητεύτηκα… Ήµουν έτοι-
µος να κάνω τα χαρτιά µου για µια θέση στη Γερµανία, όταν ενηµε-
ρώθηκα πως ένας συνεργάτης του κ. Γιώργου Ανδριτσάκη, στην 
κλινική του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» είχε αποχωρήσει. Ήταν 
Αύγουστος του 1983, όταν προσλήφθηκα στην κλινική…». Δυο χρό-
νια αργότερα, ο Μ. Μπονώρης αναλαµβάνει θέση Επιµελητή Α', 
ενώ το 1990 η ζωή του επιφυλάσσει µια ευχάριστη εξέλιξη… 
Την πρόσληψή του στη θέση του Διευθυντή στη Β' Παιδοκαρδιο-
χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγ. Σοφία». Αν κι 
εκείνος την εκλαµβάνει ως θετική έκπληξη, η ζωή δεν ξεχνά να 
του επιδεικνύει την πολυδιάστατη φαντασία της… «Η αρχή που είχε 
γίνει στο Νοσοκοµείο Παίδων µε τη δηµιουργία δεύτερης κλινικής 
ήταν λανθασµένη και αυτό ισχύει µέχρι και τις µέρες µας. Έγιναν 
βέβαια φιλότιµες προσπάθειες από κάποιους, αλλά δεν στάθηκαν 
αρκετές ώστε να στηθεί ένα τµήµα υγιές. Είχα την ευτυχία να έχω 
καλούς συνεργάτες εκείνα τα χρόνια. Τους Σ. Πράπα, Σ. Συµινελάκη, 
Ι. Παντελιάδη, Μ. Αργυρίου και Α. Κουρτέση. Ήταν καλοί «µαθητές» 
και οι συζητήσεις µας επί επιστηµονικών θεµάτων µας δίδασκαν 
όλους, από κοινού, καινούρια πράγµατα και πρωτοποριακά…». 

Κείµενο 
Μαρίας 
Αργυράκη, 
συζύγου 
του αείµνηστου 
Ανδρέα 
Βοµβογιάννη

Ανδρέας

   Καταγόµενος από το Γαλαξίδι, γεννήθηκε στον Πειραιά και 
τελείωσε τις δευτεροβάθµιες σπουδές του στο Γυµνάσιο Αµαρου-
σίου, βραβευµένος από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων 
για εξαιρετική επίδοση. Επίσης µε βραβείο πρώτου νικητού στον 
αγώνα σφαιροβολίας του 1951. Το 1967 πήρε πτυχίο από την 
Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Υπηρέτησε στο Πολεµικό Ναυτικό, τιµηθείς µε µετάλλιο και 
δίπλωµα εξαιρετικής επιδόσεως ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός 
Υγειονοµικού. Την ίδια χρονιά, ως υπόχρεος Υπηρεσίας Υπαίθρου, 
δούλεψε στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου «Βασίλισσα Όλγα» και το 
1969 – 1972 υπηρέτησε στην Α' Χειρουργική Κλινική του 
«Γενικού Νοσοκοµείου» Αθηνών, όπου ανέπτυξε και διδακτικό 
έργο στους φοιτητές. 
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   Επτά χρόνια αργότερα κι ενώ όλες οι εκπλήξεις µοιάζουν να 
έχουν πια εξαντληθεί, ένας νέος νόµος, που αφορά τις συνθήκες 
µερικής απασχόλησης στα Δηµόσια Νοσοκοµεία, αλλάζει για ακόµη 
µια φορά τα δεδοµένα στη ζωή του Μ. Μπονώρη. Καλείται να πά-
ρει µια σοβαρή απόφαση… «Με ένα µισθό δεν θα τα έβγαζα πέρα 
µε την οικογένεια. Αποφάσισα να δουλέψω, λοιπόν, στον ιδιωτικό 
τοµέα. Η πρόταση ήρθε από το Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Ευρωκλινι-
κή», όπου ανέλαβα την οργάνωση και Διεύθυνση του Καρδιοχει-
ρουργικού Τµήµατος, ως υπεύθυνος έναντι του υπουργείου Υγείας, 
µαζί µε τον Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο. Έµεινα εκεί έως και την 
ηµέρα που κατέθεσα τα χαρτιά της σύνταξής µου. Τον Σεπτέµβριο 
του 2010…». 

   Ό,τι πιο αληθινό, λέει ο ποιητής, το αποκοµίζουµε βλέποντας. 
Μακάρι να το 'χε θελήσει ο Θεός και τα χέρια µας να ήταν σαν τα 
µάτια µας: τόσο έτοιµα να συλλάβουν το καθετί, τόσο ανέµελα, 
όταν έρθει η ώρα να το ξαναφήσουν. Μόνο τότε θα µπορούσαµε 
να πλουτίσουµε πραγµατικά… Ο Μιχάλης Μπονώρης αποκόµισε 
πολλά βλέποντας. Σε εκείνον, ο Θεός έδωσε την ευλογία να 
νιώθει τα χέρια του σαν τα µάτια του. «Έχω ένα γλυκό συναίσθηµα 
από τα χρόνια µου στην Καρδιοχειρουργική. Από τις εµπειρίες των 
επεµβάσεων, αλλά και από τους συνεργάτες µου. Υπήρχαν και 
πικρίες. Από το κράτος ή κάποιους που δεν θέλησαν να πιστέψουν 
ποτέ στο έργο µου. Όλα αυτά, τα άσχηµα, τα άφησα να φύγουν…». 
Σήµερα, ως µύστης της ζωής, απολαµβάνει τις µελωδίες της 
οµορφιάς της και τις φωνές των ανθρώπων που την «ντύνουν»… 
Τον συγκινούν τηλεφωνήµατα από παλιούς χειρουργηµένους, 
καθώς και τα µωρά που αντιµετώπισε να µεγαλώνουν.  Έζησε τη 
ζωή µέχρις εσχάτων, έπραξε το µακρινό και το απώτερο, ονειρεύ-
τηκε πέρα από την πραγµατικότητα… Η ζωή του υπήρξε τόσο 
µεγάλη και χώρεσε µέσα της τόσο µέλλον, όσο εκείνος µπόρεσε 
επάξια να κουβαλήσει… 

Με τον Δάσκαλό του Cr. Barnard
στον «Λευκό Σταυρό» το 1993

Τιµητική πλακέτα από τον Σ. Πράπα, 
αναγνώρισης του έργου του Μ. Μπονώρη 

και ευγνοµωσύνης για τη συνεργασία τους στο «Αγία Σοφία»
Στο «Ερρίκος Ντυνάν», µε τη Νάνσυ Χρηστίδη

για την συνέντευξη

   Αν η ζωή έχει φτιαχτεί για να µας καταπλήσσει, τότε ο Μ. Μπο-
νώρης έχει κάθε δίκιο να δηλώνει έκπληκτος… Όλα στη ζωή του 
γίνονται απρόβλεπτα υπέροχα, αποδεικνύοντας πως η φαντασία, 
οι φαντασιώσεις και οι προσδοκίες του δεν καταφέρνουν να αντα-
ποκριθούν στην πολυπλοκότητά της… Μετά από µια σηµαντική 
καριέρα στη Ν. Αφρική, επιστρέφει στην Ελλάδα, µε την «φαντα-
σίωση» πως µπορεί πια να σχεδιάσει ένα όµορφο µέλλον… 
Εκπλήσσεται ξανά… «Αλλιώς τα φαντάστηκα κι αλλιώς τα βρήκα… 
Επιστρέφοντας, περιπλανήθηκα αρχικά στο Νοσοκοµείο «Σωτηρία», 
όπου βίωσα κάποιες φοβερά ανεπιτυχείς προσπάθειες να στηθεί 
εκεί µια Καρδιοχειρουργική Κλινική. Απογοητεύτηκα… Ήµουν έτοι-
µος να κάνω τα χαρτιά µου για µια θέση στη Γερµανία, όταν ενηµε-
ρώθηκα πως ένας συνεργάτης του κ. Γιώργου Ανδριτσάκη, στην 
κλινική του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» είχε αποχωρήσει. Ήταν 
Αύγουστος του 1983, όταν προσλήφθηκα στην κλινική…». Δυο χρό-
νια αργότερα, ο Μ. Μπονώρης αναλαµβάνει θέση Επιµελητή Α', 
ενώ το 1990 η ζωή του επιφυλάσσει µια ευχάριστη εξέλιξη… 
Την πρόσληψή του στη θέση του Διευθυντή στη Β' Παιδοκαρδιο-
χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγ. Σοφία». Αν κι 
εκείνος την εκλαµβάνει ως θετική έκπληξη, η ζωή δεν ξεχνά να 
του επιδεικνύει την πολυδιάστατη φαντασία της… «Η αρχή που είχε 
γίνει στο Νοσοκοµείο Παίδων µε τη δηµιουργία δεύτερης κλινικής 
ήταν λανθασµένη και αυτό ισχύει µέχρι και τις µέρες µας. Έγιναν 
βέβαια φιλότιµες προσπάθειες από κάποιους, αλλά δεν στάθηκαν 
αρκετές ώστε να στηθεί ένα τµήµα υγιές. Είχα την ευτυχία να έχω 
καλούς συνεργάτες εκείνα τα χρόνια. Τους Σ. Πράπα, Σ. Συµινελάκη, 
Ι. Παντελιάδη, Μ. Αργυρίου και Α. Κουρτέση. Ήταν καλοί «µαθητές» 
και οι συζητήσεις µας επί επιστηµονικών θεµάτων µας δίδασκαν 
όλους, από κοινού, καινούρια πράγµατα και πρωτοποριακά…». 

Κείµενο 
Μαρίας 
Αργυράκη, 
συζύγου 
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   Καταγόµενος από το Γαλαξίδι, γεννήθηκε στον Πειραιά και 
τελείωσε τις δευτεροβάθµιες σπουδές του στο Γυµνάσιο Αµαρου-
σίου, βραβευµένος από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων 
για εξαιρετική επίδοση. Επίσης µε βραβείο πρώτου νικητού στον 
αγώνα σφαιροβολίας του 1951. Το 1967 πήρε πτυχίο από την 
Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Υπηρέτησε στο Πολεµικό Ναυτικό, τιµηθείς µε µετάλλιο και 
δίπλωµα εξαιρετικής επιδόσεως ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός 
Υγειονοµικού. Την ίδια χρονιά, ως υπόχρεος Υπηρεσίας Υπαίθρου, 
δούλεψε στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου «Βασίλισσα Όλγα» και το 
1969 – 1972 υπηρέτησε στην Α' Χειρουργική Κλινική του 
«Γενικού Νοσοκοµείου» Αθηνών, όπου ανέπτυξε και διδακτικό 
έργο στους φοιτητές. 
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   Το 1971 έλαβε τίτλο ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής. Το 
1972-1973 υπηρέτησε ως εσωτερικός βοηθός της Χειρουργικής 
Κλινικής Θώρακος του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος Εµπορικού Ναυ-
τικού (Ν. Ι. Ε. Ν.) και το 1973 διορίστηκε στη Χειρουργική Κλινική 
Θώρακος του «Ιπποκράτειου» Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών, 
από όπου και έλαβε τίτλο ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος, το 
1975. Στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, όπου έµεινε µέχρι τέλους 
της καριέρας του, είχε την δυνατότητα, εκείνη την εποχή, να δου-
λέψει και να γνωρίσει από κοντά µεγάλους καρδιοχειρουργούς 
όπως τον Δ. Λαζαρίδη, Ν. Οικονόµου, Γ. Ανδριτσάκη και άλλους. 
Όλοι τους ανέθρεψαν και προώθησαν την Καρδιοχειρουργική 
σε µια εποχή, που η ειδικότητα δεν είχε αποχωριστεί από τη 
Θωρακοχειρουργική και οι επεµβάσεις «ανοιχτής» καρδιάς ήταν 
Επανάσταση. Έτσι, η Ιατρική Χειρουργική εξέλιξη του Ανδρέα 
Βοµβογιάννη συµβαδισε µε την εξέλιξη της Καρδιοχειρουργικής 
στην Ελλάδα. Έχοντας ασχοληθεί µε την Τετραλογία του Fallot, 
µε τα µεγάλα αγγεία, το µυοκάρδιο, τα αρτηριοφλεβικά συρίγγια 
και τα ανευρύσµατα και έχοντας γράψει αρκετές εργασίες, ολοκλή-
ρωσε επιτυχώς διατριβή µε θέµα «Περί αγγειακών ανωµαλιών του 
µεσοπνευµονίου των προκαλουσών συµπίεσιν των εν αυτώ οργά-
νων». Το 1976, έλαβε το διδακτορικό του δίπλωµα µε Άριστα. 

   Γνωρίζοντας άριστα, Αγγλικά, Γερµανικά και Γαλλικά µετεκπαι-
δεύτηκε στην Καρδιοχειρουργική µονάδα του University School of 
Medicine της Αµερικής το 1985. Από το 1991, ανέλαβε την Διεύ-
θυνση της Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του «Ιπποκρατείου». 
Είχε πλέον αποχωριστεί η Καρδιοχειρουργική από την Θωρακοχει-
ρουργική στα πλαίσια του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). 
Ο Καρδιοχειρουργός Ανδρέας Βοµβογιάννης υπηρέτησε το 
Σύστηµα Υγείας µε Ήθος, Επιστηµονικότητα και Εντιµότητα. 
Εκείνος και οι εκλεκτοί Καρδιοχειρουργοί συνεργάτες του, Εµ. 
Χλαπουτάκης, Ι. Παπαϊωάννου και Ι. Νοµικός ανέπτυξαν και 
εξέλιξαν την Καρδιοχειρουργική επιστήµη και «έβγαλαν» µαθητές, 
να συνεχίσουν το έργο τους. Δηµοσίευσαν και ανακοίνωσαν 
εργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Καρδιοχειρουργική, 
µέσα στα πλαίσια του Ε.Σ.Υ., είχε αλµατώδη ανάπτυξη. Το εκπαι-
δευτικό έργο του Α. Βοµβογιάννη, η αγάπη του για τους ασθενείς 
του, η προσήλωση του στην εξέλιξη των νέων γιατρών, τον 
έκαναν τόσο αγαπητό, που από το 1986 και µέχρι το τέλος της 
καριέρας του, επανεκλεγόταν, συνέχεια, Πρόεδρος της 
Επιστηµονικής Επιτροπής του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου. 

   Ήταν επί περίπου 6 έτη Πρόεδρος του ΣΚΕΙΟΠΝΙ, πολλάκις Ει-
σηγητής και Κριτής σε διορισµούς Χειρουργών σε θέσεις Ε.Σ.Υ., 
σε όλες τις βαθµίδες και µέλος εξεταστικών επιτροπών για χορή-
γηση ειδικότητας, από το 1984, προ Ε.Σ.Υ. ακόµη. Το ενδιαφέρον 
του ήταν µεγάλο για τη µικροσκοπία και είχε επιτελέσει ερευνητικό 
έργο στη Γεωπονική Σχολή. Ήταν τακτικό Μέλος της Ακαδηµίας 
Επιστηµών Νέας Υόρκης, από το 1979 (λόγω της εργασίας του επί 
της αρτηριοσκλήρυνσης), Μέλος του Διεθνούς Κολεγίου Χειρουρ-
γών από το 1974, Μέλος της Εταιρείας Φυσιοπαθολογίας της 
Αναπνοής, Μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Μέλος 
της Ελληνικής Εταιρείας Πειραµατικής Ιατρικής από το 1980 και 
Μέλος της Εταιρείας Χειρουργικής Παίδων από το 1979. Συµµε-
τείχε επί σειρά ετών στην Διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών. 

   Ήταν διπλωµατούχος ραδιοερασιτέχνης από το 1981, στην 
νεανική του ζωή ήταν δεινός ποδηλάτης και στα φοιτητικά του 
χρόνια χιονοδρόµος. Παράλληλα µε τα επιστηµονικά του ενδιαφέ-
ροντα µελετούσε λογοτεχνία, φιλοσοφία και ποίηση από τα 
πάµπολλα βιβλία της πλούσιας βιβλιοθήκης του. Ήταν Μέλος του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξιδίου, από όπου έλαβε τιµητική 
διάκριση στον Τοµέα Υγείας και Ιατρικής Επιστήµης, τιµής ένεκεν 
για το αµέριστο ενδιαφέρον και την άµεση φροντίδα όλων των 
κατοίκων του Γαλαξιδίου, όταν χρειάστηκαν την επιστηµονική του 
συµβολή στη θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας τους.
����
   Ο Α. Βοµβογιάννης έπαιζε υπέροχα Βιολί, δούλευε Ακουαρέλα 
και του ήταν εύκολο να σκαρώνει, για το κέφι του, την προτοµή 
του αγαπηµένου του Μπετόβεν από χιόνι, έτσι απλά, όπως, απλά, 
τα σχήµατα στον συνοπτικό πίνακα της διατριβής του που περιείχε 
αυτοσχέδιες γκραβούρες. 
�����
   Ο Δρ. Ανδρέας Βοµβογιάννης 
νυµφεύτηκε την Δρ. Μαρία Αργυράκη, 
Βιοχηµικό στο Κέντρο Πυρηνικών 
Ερευνών «Δηµόκριτος» και έκαναν δύο 
παιδιά, τον Ευθύµιο και την Χρυσή. 
Το 2001, ο Ανδρέας Βοµβογιάννης 
συνταξιοδοτήθηκε, ελεύθερος πια, 
να ασχοληθεί µε τις µελέτες του στο 
µικροσκόπιο, τη ζωγραφική και το 
δοξάρι του. Η Πολιτεία και το αγαπη-
µένο του «Ιπποκράτειο» τον τίµησαν 
µε απονοµή πλάκας (µετάλλιο), για τη 
σηµαντική προσφορά του. 

Η Μαρία Αργυράκη επισκεπτόµενη το 
 «Ερρίκος Ντυνάν», για να προσφέρει πολύτιµο υλικό 

για τη συγγραφή του λευκώµατος. 
Στο στιγµιότυπο µε τον Σωτήρη Πράπα. (2012)

Η οικογένεια του
Ανδρέα Βοµβογιάννη

Ανδρέας Βοµβογιάννης.
Ένας καρδιοχειρουργός µε πλούσια ενδιαφέροντα 
και χόµπυ. 
Βιολιστής, σκιέρ, γλύπτης, µικροσκόπος και 
ραδιοερασιτέχνης 

Ναύτης, φοιτητής, ιατρός
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   Το 1971 έλαβε τίτλο ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής. Το 
1972-1973 υπηρέτησε ως εσωτερικός βοηθός της Χειρουργικής 
Κλινικής Θώρακος του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος Εµπορικού Ναυ-
τικού (Ν. Ι. Ε. Ν.) και το 1973 διορίστηκε στη Χειρουργική Κλινική 
Θώρακος του «Ιπποκράτειου» Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών, 
από όπου και έλαβε τίτλο ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος, το 
1975. Στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, όπου έµεινε µέχρι τέλους 
της καριέρας του, είχε την δυνατότητα, εκείνη την εποχή, να δου-
λέψει και να γνωρίσει από κοντά µεγάλους καρδιοχειρουργούς 
όπως τον Δ. Λαζαρίδη, Ν. Οικονόµου, Γ. Ανδριτσάκη και άλλους. 
Όλοι τους ανέθρεψαν και προώθησαν την Καρδιοχειρουργική 
σε µια εποχή, που η ειδικότητα δεν είχε αποχωριστεί από τη 
Θωρακοχειρουργική και οι επεµβάσεις «ανοιχτής» καρδιάς ήταν 
Επανάσταση. Έτσι, η Ιατρική Χειρουργική εξέλιξη του Ανδρέα 
Βοµβογιάννη συµβαδισε µε την εξέλιξη της Καρδιοχειρουργικής 
στην Ελλάδα. Έχοντας ασχοληθεί µε την Τετραλογία του Fallot, 
µε τα µεγάλα αγγεία, το µυοκάρδιο, τα αρτηριοφλεβικά συρίγγια 
και τα ανευρύσµατα και έχοντας γράψει αρκετές εργασίες, ολοκλή-
ρωσε επιτυχώς διατριβή µε θέµα «Περί αγγειακών ανωµαλιών του 
µεσοπνευµονίου των προκαλουσών συµπίεσιν των εν αυτώ οργά-
νων». Το 1976, έλαβε το διδακτορικό του δίπλωµα µε Άριστα. 

   Γνωρίζοντας άριστα, Αγγλικά, Γερµανικά και Γαλλικά µετεκπαι-
δεύτηκε στην Καρδιοχειρουργική µονάδα του University School of 
Medicine της Αµερικής το 1985. Από το 1991, ανέλαβε την Διεύ-
θυνση της Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του «Ιπποκρατείου». 
Είχε πλέον αποχωριστεί η Καρδιοχειρουργική από την Θωρακοχει-
ρουργική στα πλαίσια του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). 
Ο Καρδιοχειρουργός Ανδρέας Βοµβογιάννης υπηρέτησε το 
Σύστηµα Υγείας µε Ήθος, Επιστηµονικότητα και Εντιµότητα. 
Εκείνος και οι εκλεκτοί Καρδιοχειρουργοί συνεργάτες του, Εµ. 
Χλαπουτάκης, Ι. Παπαϊωάννου και Ι. Νοµικός ανέπτυξαν και 
εξέλιξαν την Καρδιοχειρουργική επιστήµη και «έβγαλαν» µαθητές, 
να συνεχίσουν το έργο τους. Δηµοσίευσαν και ανακοίνωσαν 
εργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Καρδιοχειρουργική, 
µέσα στα πλαίσια του Ε.Σ.Υ., είχε αλµατώδη ανάπτυξη. Το εκπαι-
δευτικό έργο του Α. Βοµβογιάννη, η αγάπη του για τους ασθενείς 
του, η προσήλωση του στην εξέλιξη των νέων γιατρών, τον 
έκαναν τόσο αγαπητό, που από το 1986 και µέχρι το τέλος της 
καριέρας του, επανεκλεγόταν, συνέχεια, Πρόεδρος της 
Επιστηµονικής Επιτροπής του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου. 

   Ήταν επί περίπου 6 έτη Πρόεδρος του ΣΚΕΙΟΠΝΙ, πολλάκις Ει-
σηγητής και Κριτής σε διορισµούς Χειρουργών σε θέσεις Ε.Σ.Υ., 
σε όλες τις βαθµίδες και µέλος εξεταστικών επιτροπών για χορή-
γηση ειδικότητας, από το 1984, προ Ε.Σ.Υ. ακόµη. Το ενδιαφέρον 
του ήταν µεγάλο για τη µικροσκοπία και είχε επιτελέσει ερευνητικό 
έργο στη Γεωπονική Σχολή. Ήταν τακτικό Μέλος της Ακαδηµίας 
Επιστηµών Νέας Υόρκης, από το 1979 (λόγω της εργασίας του επί 
της αρτηριοσκλήρυνσης), Μέλος του Διεθνούς Κολεγίου Χειρουρ-
γών από το 1974, Μέλος της Εταιρείας Φυσιοπαθολογίας της 
Αναπνοής, Μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Μέλος 
της Ελληνικής Εταιρείας Πειραµατικής Ιατρικής από το 1980 και 
Μέλος της Εταιρείας Χειρουργικής Παίδων από το 1979. Συµµε-
τείχε επί σειρά ετών στην Διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών. 

   Ήταν διπλωµατούχος ραδιοερασιτέχνης από το 1981, στην 
νεανική του ζωή ήταν δεινός ποδηλάτης και στα φοιτητικά του 
χρόνια χιονοδρόµος. Παράλληλα µε τα επιστηµονικά του ενδιαφέ-
ροντα µελετούσε λογοτεχνία, φιλοσοφία και ποίηση από τα 
πάµπολλα βιβλία της πλούσιας βιβλιοθήκης του. Ήταν Μέλος του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξιδίου, από όπου έλαβε τιµητική 
διάκριση στον Τοµέα Υγείας και Ιατρικής Επιστήµης, τιµής ένεκεν 
για το αµέριστο ενδιαφέρον και την άµεση φροντίδα όλων των 
κατοίκων του Γαλαξιδίου, όταν χρειάστηκαν την επιστηµονική του 
συµβολή στη θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας τους.
����
   Ο Α. Βοµβογιάννης έπαιζε υπέροχα Βιολί, δούλευε Ακουαρέλα 
και του ήταν εύκολο να σκαρώνει, για το κέφι του, την προτοµή 
του αγαπηµένου του Μπετόβεν από χιόνι, έτσι απλά, όπως, απλά, 
τα σχήµατα στον συνοπτικό πίνακα της διατριβής του που περιείχε 
αυτοσχέδιες γκραβούρες. 
�����
   Ο Δρ. Ανδρέας Βοµβογιάννης 
νυµφεύτηκε την Δρ. Μαρία Αργυράκη, 
Βιοχηµικό στο Κέντρο Πυρηνικών 
Ερευνών «Δηµόκριτος» και έκαναν δύο 
παιδιά, τον Ευθύµιο και την Χρυσή. 
Το 2001, ο Ανδρέας Βοµβογιάννης 
συνταξιοδοτήθηκε, ελεύθερος πια, 
να ασχοληθεί µε τις µελέτες του στο 
µικροσκόπιο, τη ζωγραφική και το 
δοξάρι του. Η Πολιτεία και το αγαπη-
µένο του «Ιπποκράτειο» τον τίµησαν 
µε απονοµή πλάκας (µετάλλιο), για τη 
σηµαντική προσφορά του. 

Η Μαρία Αργυράκη επισκεπτόµενη το 
 «Ερρίκος Ντυνάν», για να προσφέρει πολύτιµο υλικό 

για τη συγγραφή του λευκώµατος. 
Στο στιγµιότυπο µε τον Σωτήρη Πράπα. (2012)

Η οικογένεια του
Ανδρέα Βοµβογιάννη

Ανδρέας Βοµβογιάννης.
Ένας καρδιοχειρουργός µε πλούσια ενδιαφέροντα 
και χόµπυ. 
Βιολιστής, σκιέρ, γλύπτης, µικροσκόπος και 
ραδιοερασιτέχνης 

Ναύτης, φοιτητής, ιατρός
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Στα χρόνια του στρατού

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Ιωάννης
Διευθυντής Καρδιοχειρουργός 
(προσωποπαγής θέση) 
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» Αθηνών 
(1985-2004)

   Τι θα ήταν τα όνειρα, δίχως την υποστήριξη που τους 
παρέχει η άγνοια της χρησιµότητάς τους; -θα ρωτούσε 
κανείς σε µια παράφραση στίχων της «λήθης» της 
ποιήτριας Κικής Δηµουλά. Τίποτα βουβές εξάρσεις του 
υποσυνείδητου, τίποτα µανιώδεις κραυγές που καταλήγουν 
στον κάλαθο των αχρήστων, µε το πρώτο φως της µέρας... 
–θα απαντούσε κάποιος οπαδός του ρεαλισµού, κάποιος 
στυγνός πραγµατιστής που αντιλαµβάνεται τη ζωή στην 
πρακτική της διάσταση, που εκτιµά την απτή και εµπερι-
στατωµένη αλήθεια, την αλήθεια που δεν επιδέχεται 
αµφισβήτηση και δεν αφήνει περιθώρια για εξάρσεις και 
κραυγές…   

   Όµως, τι θα 'ταν η ζωή µας χωρίς όνειρα; -θα ανταπα-
ντούσε κανείς, συνεχίζοντας την παράφραση. Μια κατανα-
γκαστική διαχείριση της καθηµερινότητας, µια αδιάφορη 
πορεία προς ένα προδιαγεγραµµένο «προορισµό» χωρίς 
αυτή να εµπεριέχει ίχνος µαγείας, χωρίς αυτή να εµπερι-
έχει προσδοκία… Τα όνειρα είναι η αγνότερη πρώτη ύλη 
της ζωής µας… Είναι η χρυσόσκονη και η µαγιά της… Είναι 
ο καταλύτης που µετατρέπει το σήµερα σε ένα σκαλοπάτι 
προς την κορυφή της σκάλας που ονοµάζεται επίτευξη…

 

   Στη ζωή δεν υπάρχει χώρος για όνειρα… Με αυτή την πεποί-
θηση µεγαλώνει ως παιδί, καθώς ο πόλεµος και η κατοχή µαυρί-
ζουν τα όνειρα των ανθρώπων… «Γεννήθηκα στη Λάρισα το 1937. 
Οι πρώτες µνήµες προέρχονται από χρόνια δύσκολα, χρόνια φτώ-
χειας και πόνου. Το αεροδρόµιο και η πόλη µας είχαν βοµβαρδι-
στεί, το διπλανό µας σπίτι είχε επιταχθεί από τους Γερµανούς, η ζωή 
µας είχε σχεδόν «παγώσει», αφού η ελπίδα είχε εγκαταλείψει τους 
ανθρώπους…».  

   Ο πατέρας Γεωπόνος, η µητέρα Φαρµακοποιός, αποφασίζουν να 
αναζητήσουν ένα καλύτερο µέλλον για τους ίδιους και τα παιδιά 
τους στην πρωτεύουσα. Εκεί, όσο τα χρόνια περνούν, αυτά που 
κάποτε θεωρούνταν βουβές εξάρσεις και µανιώδεις κραυγές µε-
τατρέπονται σταδιακά σε χρυσόσκονη και µαγιά… Και καταλύτης… 
«Οι γονείς µου, για τους δικούς τους λόγους, δεν έτρεφαν ιδιαίτερη 
εκτίµηση στους γιατρούς. Φρόντιζαν να µε αποτρέπουν από αυτή 
την ενδεχόµενη επιλογή ως µελλοντική επαγγελµατική ενασχόληση. 
Ως που κάποια στιγµή –ήµουν γύρω στα 14- έπεσε στα χέρια µου 
το βιβλίο του Sinclair Lewis µε τίτλο «Arrowsmith». Ήταν ο καταλύ-
της που άλλαξε την πορεία της ζωής µου…». 

   

   Το όνοµά του ήταν Martin Arrowsmith. Γεννήθηκε αρχές του 
ου20  αιώνα στο Elk Mills, µια φανταστική κωµόπολη στα κεντροδυ-

τικά των Η.Π.Α.. Μεγαλώνοντας, όλοι διέκριναν σε εκείνον µια 
σπάνια ευφυΐα και ένα µοναδικό χάρισµα. Ο Martin είχε µια τροµε-
ρή έφεση στις επιστήµες. Και ένα όνειρο. Να γίνει µια µέρα ένας 
σπουδαίος γιατρός... Ο ήρωας του συγγραφέα Sinclair Lewis, ο 
Martin Arrowsmith, µαθαίνει στον έφηβο άνδρα αυτό που του είχε 
στερήσει η αγριότητα της ίδιας της ζωής… Τη χρησιµότητα και την 
αναγκαιότητα του ονείρου… Ο Ιωάννης Παπαϊωάννου, ως άλλος 
Martin, έχει µια τροµερή έφεση στις επιστήµες. Και ένα όνειρο. Να 
γίνει µια µέρα ένας σπουδαίος γιατρός… «Δεν έδωσα εξετάσεις 
στην Ελλάδα. Με το πέρας των σχολικών υποχρεώσεων, το 1955, 
έφυγα για το Μόναχο αρχικά και αργότερα για το Φράιµπουργκ, 
όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές µου στην Ιατρική. Με τη λήψη 
πτυχίου, ξεκίνησα και την ειδίκευσή µου στην Γενική Χειρουργική, 
την οποία όµως αναγκάστηκα να διακόψω, αφού έπρεπε για 
οικογενειακούς λόγους να επιστρέψω στην Ελλάδα…». 

Οµιλητής σε συνέδριο του 1995

Με τον µέντορά του Γ. Ανδριτσάκη σε ευχάριστο στιγµιότυποΚείµενο: Νάνσυ Χρηστίδη 

«...Το «µικρόβιο» της καρδιοχειρουργικής µου
µετέδωσαν στο «Ιπποκράτειο» ο Καθηγητής 

Δ. Λαζαρίδης και ο Γ. Ανδριτσάκης που υπήρξαν, 
ιδίως ο δεύτερος καθοριστικοί παράγοντες στην 

µετέπειτα εξέλιξή µου...»

Παπαϊωάννου
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   Λίγο καιρό αργότερα, αποτελεί επίσηµο µέλος της κλινικής, µαζί 
µε τον Ε. Χλαπουτάκη και τον Ι. Βοµβογιάννη. Το 1985, µε την 
εφαρµογή του Ε.Σ.Υ., ο Ιωάννης Παπαϊωάννου αναλαµβάνει 
προσωποπαγή θέση Διευθυντή Καρδιοχειρουργού στο 
«Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο. 

   Σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, το 2004, στέκεται πια όρθιος 
και υπερήφανος στην κορυφή της σκάλας. Οι συνάδελφοί του 
αναφέρονται σε εκείνον ως εξαιρετικό Χειρουργό, ιδιαίτερα στις 
εγχειρήσεις ByPass, µε τις οποίες ασχολήθηκε κατά κόρον, ως 
ευφυή και συγκροτηµένο, ως αφοσιωµένο και εµπνευσµένο Ιατρό. 
Το όνειρο έχει πραγµατωθεί, ο Sinclair Lewis έχει εξιλεωθεί, ο Ι. 
Παπαϊωάννου έχει πετύχει… Σήµερα, από θέση «ισχύος» µοιράζε-
ται την εµπειρία και τη γνώση που αποκόµισε όχι µόνο από την 
Καρδιοχειρουργική, αλλά από την ίδια τη ζωή… «Τα χρόνια έχουν 
αλλάξει. Οι δυνατότητες που έχουν οι νέοι συνάδελφοι στο να απο-
κτήσουν µια σωστή και επαρκή εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι µε-
γάλες. Με κάποια µικρή µετεκπαίδευση, µάλιστα, στο εξωτερικό, οι 
Έλληνες Καρδιοχειρουργοί δεν στερούνται σε τίποτα σε σχέση µε 
τους αλλοδαπούς συναδέλφους. Αυτό αντανακλά και στην φοβερή 
πρόοδο της Ελληνικής Καρδιοχειρουργικής ευρύτερα. Οι ασθενείς 
έχουν πια πρόσβαση στις πλέον εξελιγµένες τεχνικές. Αυτό που µε 
προβληµατίζει είναι το µέλλον. Λίγο η εξέλιξη της Επεµβατικής Καρ-
διολογίας, λίγο η πρόληψη και ο έλεγχος της νοσηρότητας του πλη-
θυσµού, η ανάγκη για Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, δυστυχώς, 
µοιάζει να µειώνεται. Είχα την τύχη να ζήσω την εξέλιξη της ειδικό-
τητας, από τις δακτυλικές διανοίξεις στις πλαστικές, από τους πειρα-
µατισµούς στα ByPass ρουτίνας. Χαίροµαι που η ζωή επιφύλασσε 
για µένα αυτό το δώρο…». Τι θα 'ταν άλλωστε η ζωή, χωρίς τα 
δώρα που επιφυλάσσει σε όσους αποφασίζουν να την 
κατακτήσουν…;      

   Ακόµη και στα δύσκολα, η αγνότερη πρώτη ύλη της ζωής του Ι. 
Παπαϊωάννου, τον κρατά ζωντανό στη σκάλα που οδηγεί στην επί-
τευξη… Το 1971 βρίσκεται στην Ελβετία, όπου ολοκληρώνει την 
ειδίκευση στην Γενική Χειρουργική. Τότε, ένας ακόµη καταλύτης 
ορίζει τις εξελίξεις… «Βρέθηκα κάποια στιγµή στο «Ιπποκράτειο» 
Νοσοκοµείο της Αθήνας, όπου τελείως τυχαία, ένας φίλος και συνά-
δελφος µου πρότεινε να παρακολουθήσω µια χειρουργική επέµβα-
ση. Επρόκειτο για µια διάνοιξη βαλβίδας, η οποία έγινε µε το δάχτυ-
λο –δεν υπήρχαν εργαλεία τότε βλέπετε. Ο χειρουργός είχε πάρει 
την καρδιά στα χέρια του, έσπασε τη στένωση, ελευθέρωσε τη βαλ-
βίδα και έτσι η καρδιά λειτούργησε ξανά κανονικά. Έµεινα έκπλη-
κτος από την αντοχή αυτού του οργάνου. Έµεινα έκπληκτος και από 
την δεινότητα του χειρουργού. Αυτό θα κάνω, είπα στον συνάδελφό 
µου, την ίδια στιγµή…». Και αυτό κάνει. Το 1978, επιστρέφει ξανά 
από την Ελβετία στην Ελλάδα, ως ειδικευµένος Καρδιοχειρουργός 
πια. Διατηρώντας τις επαφές που είχε µε το «Ιπποκράτειο» Νοσο-
κοµείο Αθηνών, ενηµερώνεται για την ύπαρξη µιας κενής θέσης 
στο δυναµικό της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής που λειτουργεί υπό 
τη διεύθυνση του Γ. Ανδριτσάκη και εκφράζει ενδιαφέρον. 

Ι. Παπαϊωάννου και συνάδελφοι Καρδιολόγοι.
Κατά σειρά Κωλέττης, Κρεµαστινός, Βορίδης, Κόκκινος, Γιαλάφος

Ο Ιω. Παπαϊωάννου
σε πορτραίτο της
δεκαετία του ΄90

Με τον «πατριώτη» του,
Σωτ. Πράπα στο
«Ερρίκος Ντυνάν» (2011)

Ο Ι. Παπαϊωάννου 
(πρώτος αριστερά), 

σε Στρογγυλή Τράπεζα
µε τους συναδέλφους 

Καρδιολόγους 
Γιαλάφο, Κρεµαστινό, 

Βορίδη και Κόκκινο

Ç ÷åéñïõñãéêÞ èåñáðåßá ôçò óôåöáíéáßáò íüóïõ.

(Åìðåéñßá åíüò Ýôïõò)

ÉÙÁÍÍÇÓ Á. ÐÁÐÁÚÙÁÍÍÏÕ, ÅÌÌÁÍÏÕÇË Í. ×ËÁÐÏÕÔÁÊÇÓ, ÁÍÄÑÅÁÓ Å. ÂÏÌÂÏÃÉÁÍÍÇÓ, ÉÙÁÍÍÇÓ Ä. ÍÏÌÉÊÏÓ,

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Ã. ÊÏÕÑÏÕÊËÇÓ, ÅÌÌÁÍÏÕÇË Â. ÁÍÔÙÍÁÊÇÓ, ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ä. ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ

Ο Ι. Παπαϊωάννου καθιέρωσε την χειρουργική 
των στεφανιαίων, στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο,
δηµοσιεύοντας τα πρώτα αποτελέσµατα το 1980

Από συνένετευξη της δεκαετίας του 9́0

Δηµοσίευση του Ι. Παπαϊωάννου
µε υλικό ασθενών της ΚΡΧ Κλινικής
του Πανεπιστηµίου Λωζάνης, 
της περιόδου 1971 -1978.
(Καρδιολογική Επιθεώρηση)

Πορτραίτο του 
Ιωάννη Παπαϊωάννου
στις µέρες µας

Στα Ζαγοροχώρια µε τη σύζυγό του Βασιλική και τους γιους του
Θανάση και Αλέξη
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Ι. Παπαϊωάννου και συνάδελφοι Καρδιολόγοι.
Κατά σειρά Κωλέττης, Κρεµαστινός, Βορίδης, Κόκκινος, Γιαλάφος

Ο Ιω. Παπαϊωάννου
σε πορτραίτο της
δεκαετία του ΄90

Με τον «πατριώτη» του,
Σωτ. Πράπα στο
«Ερρίκος Ντυνάν» (2011)

Ο Ι. Παπαϊωάννου 
(πρώτος αριστερά), 

σε Στρογγυλή Τράπεζα
µε τους συναδέλφους 

Καρδιολόγους 
Γιαλάφο, Κρεµαστινό, 

Βορίδη και Κόκκινο

Ç ÷åéñïõñãéêÞ èåñáðåßá ôçò óôåöáíéáßáò íüóïõ.

(Åìðåéñßá åíüò Ýôïõò)

ÉÙÁÍÍÇÓ Á. ÐÁÐÁÚÙÁÍÍÏÕ, ÅÌÌÁÍÏÕÇË Í. ×ËÁÐÏÕÔÁÊÇÓ, ÁÍÄÑÅÁÓ Å. ÂÏÌÂÏÃÉÁÍÍÇÓ, ÉÙÁÍÍÇÓ Ä. ÍÏÌÉÊÏÓ,

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Ã. ÊÏÕÑÏÕÊËÇÓ, ÅÌÌÁÍÏÕÇË Â. ÁÍÔÙÍÁÊÇÓ, ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ä. ÁÍÄÑÉÔÓÁÊÇÓ

Ο Ι. Παπαϊωάννου καθιέρωσε την χειρουργική 
των στεφανιαίων, στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο,
δηµοσιεύοντας τα πρώτα αποτελέσµατα το 1980

Από συνένετευξη της δεκαετίας του 9́0

Δηµοσίευση του Ι. Παπαϊωάννου
µε υλικό ασθενών της ΚΡΧ Κλινικής
του Πανεπιστηµίου Λωζάνης, 
της περιόδου 1971 -1978.
(Καρδιολογική Επιθεώρηση)

Πορτραίτο του 
Ιωάννη Παπαϊωάννου
στις µέρες µας

Στα Ζαγοροχώρια µε τη σύζυγό του Βασιλική και τους γιους του
Θανάση και Αλέξη
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Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993 - 2001
Από την εµπέδωση εµπιστοσύνης και σεβασµού 

στην Ελληνική Καρδιοχειρουργική
στην ανάδειξη νέων στελεχών εκπαιδευµένων στην Ελλάδα

Εµ. Χλαπουτάκης

Π. Σπανός

Ι. Στήνιος Ι. Χάσουλας

Μ. Μπονώρης

Α. Βοµβογιάννης

Ι. Παπαϊωάννου

Γ. Ανδριτσάκης Γ. Τόλης

Γ. Σανούδος Π. Σπύρου

Χρ. Λόλας Α. Μιχάλης

Φ. Παναγόπουλος

K. Aναγνωστόπουλος

Γ. Παλατιανός
Δ. Μπουλαφέντης

Δ. Κάκαβος Ι. Νοµικός

Π. Αλιβιζάτος
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R. Lima

1993-2001342
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι νέες δυνατότητες 
που αυτή προσέφερε σε όλα τα επίπεδα, ώθησε τους 
λειτουργούς της Καρδιοχειρουργικής επιστήµης στην 

αναζήτηση νέων τεχνικών, στην προοπτική διενέργειας ελάχιστα 
επεµβατικών Καρδιοχειρουργικών πράξεων, µε επίκεντρο την 
ενδοσκοπική χειρουργική και τη νεοεµφανισθείσα ροµποτική 
χειρουργική. Παράλληλα, οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν και 
υποστηρίχθηκαν την περασµένη περίοδο, εδραίωθηκαν 
περαιτέρω, αποδεικνύοντας σε βάθος χρόνου την απόδοσή τους.  

   Πιο αναλυτικά, στο πεδίο της χειρουργικής των στεφανιαίων σε 
πάλλουσα καρδιά, η νεότερη εξέλιξη αφορούσε στην ευρεία 
διάθεση των εµπορικών σταθεροποιητών, στα µέσα της δεκαετίας 
του 1990. Αρχικά, έκαναν την εµφάνισή τους οι σταθεροποιητές 
πιέσεως και αργότερα οι σταθεροποιητές έλξεως, Octopus Tissue 
Stabilizer, οι οποίοι και προοδευτικά επικράτησαν, ενισχύοντας 
την ήδη υπάρχουσα πεποίθηση πως πρόκειται για µια εξαιρετικά 
ασφαλή και αποτελεσµατική τεχνική. Στην ευρεία αποδοχή και 
καθιέρωσή της, ωστόσο, συνέβαλε τα µέγιστα και η τεχνική 
ανάρτησης του οπίσθιου περικαρδίου για την επαναιµάτωση του 
πλαγίου τοιχώµατος του µυοκαρδίου, την οποία και εµπνεύστηκε ο 
Βραζιλιάνος R. Lima κι έγινε γνωστή ως LIMA Stich. Επιβοηθητικά 
λειτούργησαν επίσης η διάθεση εµπορικών αναρτητών της 
καρδιάς, όπως το σύστηµα Xpose  ή το Starfish Heart Positioner, 
καθώς και η δηµιουργία του ενδοαυλικού shunt από τους L.A. 
Rivetti και S.M. Giandra, το 1997, που έλυσε το πρόβληµα της 
αιµόστασης και της περιεγχειρητικής ισχαιµίας.

Η    Το ανταγωνιστικό περιβάλλον που δηµιουργήθηκε µε τις 
τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα της Επεµβατικής Καρδιολογίας, 
οδήγησε εσπευσµένα σχεδόν την παγκόσµια Καρδιοχειρουργική 
κοινότητα στο να αναζητήσει ελάχιστα επεµβατικές µεθόδους, 
ώστε να καταφέρει να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα. Το 1995, 
ο Αργεντίνος F. Benetti εισήγαγε την τεχνική MIDCAB, Minimally 
Invasive Direct Coronary Artery Bypass, που περιελάµβανε την 
εµφύτευση της θωρακοσκοπικά παρασκευασθείσης αριστερής 
έσω µαστικής αρτηρίας στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο, µέσω 
κατώτερης mini στερνοτοµής. Aκολούθησε το 1996, η Last 
Operation, Left Anterior Small Thoracotomy, του Ιταλού A. 
Calafiore, που προέβλεπε την παράκαµψη του πρόσθιου κατιόντα 
κλάδου µέσω µικρής πρόσθιας θωρακοτοµής κάτωθι της θηλής 
του µαστού, µετά παρασκευή της έσω µαστικής αρτηρίας µε άµεση 
όραση. Άλλες παραλλαγές MIDCAB χειρουργικής ήταν η 
υποξιφοειδική προσπέλαση µε χρήση γαστροεπιπλοϊκής αρτηρίας
του V. Subramanian και η αριστερή πλάγια mini θωρακοτοµή του
Μ. Guida, ενώ ενδοσκοπικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν την εν 
λόγω περίοδο ήταν η Port-Access CAB, καθώς και η Endo-ACAB, 
έµπνευσης του Ελληνικής καταγωγής T. Vassiliadis. Ταυτόχρονα, η 
αποκτηθείσα, τα προηγούµενα έτη, εµπειρία στο πεδίο της 
Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής και η εδραίωση της χρήσης 
τριπλού αυλού από τον W. Peters, το 1997, µε υποστήριξη της 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας µε µηριαίο cannulation, αποκλεισµό 
της αορτής µε µπαλόνι και χορήγηση καρδιοπληγίας, προετοίµασαν 
το έδαφος για την εφαρµογή τεχνικών, πέραν της ολικής 
ενδοσκοπικής στεφανιαία παράκαµψης, για διενέργεια πλαστικής 
της  µιτροειδούς βαλβίδος, σύγκλεισης µεσοκολπικής επικοινωνίας 
και άλλων επεµβάσεων. 

A. Calafiore

V. Subramanian

Εµπορικός 
σταθεροποιητής 
και αναρτητής

Ανάρτηση οπισθίου 
περικαρδίου

µε την τεχνική “Lima”

Intraluminal sunt 
των Rivetti και Giantra

H τεχνική “Endo-ACAB”
του ελληνικής καταγωγής Th. Vassiliades

H “Last Operation” 
του Ιταλού A. Calafiore

H ραγδαία αύξηση
των αγγειοπλαστικών

H πρώτη ανακοίνωση υβριδικής αντιµετώπισης
στεφανιαίας νόσου (”Last Operation” plus PCI)

G. Angelini

A. Calafiore - “Last Operation” M. Guida - “Left Thoracotomy approach”

F. Benetti, 
εµπνευστής
των OPCAB 
και MIDCAB 

τεχνικών

Ο Γάλλος D. Loulmet, διενήργησε την πρώτη
ροµποτική επέµβαση στον κόσµο το 1998

Μedronic Freestyle 
Porcine Bioprosthesis

Cryolife - O’ Brien
stentless 
Porcine Bioprosthesis

Άλλες πρωτοποριακές µέθοδοι

Ο S. Jamieson,
καθιέρωσε την 
ενδαρτηρεκτοµή
της πνευµονικής
αρτηρίας ξεπερνώντας
τα 3.000 περιστατικά
έως τις µέρες µας 

Ο R. Batista,
εισήγαγε την οµώνυµη
τεχνική του για την
επαναδιαµόρφωση της  
γεωµετρίας της LV σε
περιπτώσεις διατατικής
µυοκαρδιοπάθειας

Ο A. Carpentier,
πραγµατοποίησε 
την πρώτη 
θωρακοσκοπική 
και πρώτη ροµποτική 
επιδιόρθωση 
της µιτροειδούς 
βαλβίδος

D. Cosgrove F. Mohr H. Vannerman

R. Chitwood,
πρωτοπόρος

της θωρακοσκοπικής
και ροµποτικής
χειρουργικής

343

Β. Γουλιέλµος,
µέλος της οµάδας

της Δρέσδης
που πραγµατοποίησε
τις πρώτες TECAB

σε πάλλουσα καρδιά

   Τέλος, στο πεδίο της χειρουργικής επί των βαλβιδοπαθειών, 
πέραν της προσπέλασης µέσω µικρών τοµών που καθιέρωσαν οι 
L.H. Cohn και D.M. Cosgrove, ο A. Carpentier διενήργησε το 1996 
την πρώτη θωρακοσκοπική επιδιόρθωση µιτροειδούς µέσω δεξιάς 
mini θωρακοτοµής, µέθοδος που σύντοµα ασπάστηκαν 
Καρδιοχειρουργικές οµάδες στη Γερµανία, το Βέλγιο και την 
Αµερική, µε τους F. Mohr, H. Vannerman και R. Chitwood να 
αναδεικνύονται ως πρωτοπόροι. Τρία χρόνια αργότερα, ο A. 
Carpentier πραγµατοποίησε και την πρώτη ροµποτική 
επιδιόρθωση µιτροειδούς βαλβίδας, ενώ το Μάιο του 2000 τα 
στελέχη του Νοσοκοµείου «East Carolina Heart Institute» 
διενήργησαν την πρώτη ανάλογη επέµβαση, αγγίζοντας τις 650 
συνολικά µέσα στην επόµενη δεκαετία. Σηµαντικές ήταν και οι 
εξελίξεις στη χειρουργική της αορτικής βαλβίδας, µε την 
καθιέρωση, για πρώτη φορά, της χρήσης αστήρικτων βιολογικών 
βαλβίδων, µε κύριους εκπρόσωπους την οµώνυµη βαλβίδα του 
O'Brien -Cryolite O'Brien Stentless Aortic Porcine  Xenograft 
Valve-, καθώς και την Free Stentless Broprosthesis.

   Η εισαγωγή της ροµποτικής τεχνολογίας, παράλληλα, 
δηµιούργησε µια νέα δυναµική και κατέστησε εφικτή τη διενέργεια 
Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων σε τελείως κλειστή θωρακική 
κοιλότητα. Σε πρώτο στάδιο, διατέθηκαν στην αγορά δύο 
ροµποτικά συστήµατα, το ZEUS Robotic Surgical System και το 
dA Vinci®. Το 1998 και µετά από σειρά πειραµατικών εφαρµογών, 
ο Γάλλος D. Loulmet πραγµατοποίησε την πρώτη επιτυχή ολική 
ροµποτική εµφύτευση έσω µαστικής αρτηρίας στον πρόσθιο 
κατιόντα κλάδο -TECAB Surgery, ενώ λίγο αργότερα 
επιχειρήθηκαν οι πρώτες κλινικές εφαρµογές TECAB σε πάλλουσα 
καρδιά, από τις οµάδες των Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων της 
Λειψίας και της Δρέσδης στη Γερµανία, µε την ενεργό συµµετοχή 
σε αυτές και του Έλληνα Καρδιοχειρουργού Βασίλειου Γουλιέλµου. 

Πρωτοπόροι της ενδοσκοπικής MV repair
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R. Lima

1993-2001342
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι νέες δυνατότητες 
που αυτή προσέφερε σε όλα τα επίπεδα, ώθησε τους 
λειτουργούς της Καρδιοχειρουργικής επιστήµης στην 

αναζήτηση νέων τεχνικών, στην προοπτική διενέργειας ελάχιστα 
επεµβατικών Καρδιοχειρουργικών πράξεων, µε επίκεντρο την 
ενδοσκοπική χειρουργική και τη νεοεµφανισθείσα ροµποτική 
χειρουργική. Παράλληλα, οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν και 
υποστηρίχθηκαν την περασµένη περίοδο, εδραίωθηκαν 
περαιτέρω, αποδεικνύοντας σε βάθος χρόνου την απόδοσή τους.  

   Πιο αναλυτικά, στο πεδίο της χειρουργικής των στεφανιαίων σε 
πάλλουσα καρδιά, η νεότερη εξέλιξη αφορούσε στην ευρεία 
διάθεση των εµπορικών σταθεροποιητών, στα µέσα της δεκαετίας 
του 1990. Αρχικά, έκαναν την εµφάνισή τους οι σταθεροποιητές 
πιέσεως και αργότερα οι σταθεροποιητές έλξεως, Octopus Tissue 
Stabilizer, οι οποίοι και προοδευτικά επικράτησαν, ενισχύοντας 
την ήδη υπάρχουσα πεποίθηση πως πρόκειται για µια εξαιρετικά 
ασφαλή και αποτελεσµατική τεχνική. Στην ευρεία αποδοχή και 
καθιέρωσή της, ωστόσο, συνέβαλε τα µέγιστα και η τεχνική 
ανάρτησης του οπίσθιου περικαρδίου για την επαναιµάτωση του 
πλαγίου τοιχώµατος του µυοκαρδίου, την οποία και εµπνεύστηκε ο 
Βραζιλιάνος R. Lima κι έγινε γνωστή ως LIMA Stich. Επιβοηθητικά 
λειτούργησαν επίσης η διάθεση εµπορικών αναρτητών της 
καρδιάς, όπως το σύστηµα Xpose  ή το Starfish Heart Positioner, 
καθώς και η δηµιουργία του ενδοαυλικού shunt από τους L.A. 
Rivetti και S.M. Giandra, το 1997, που έλυσε το πρόβληµα της 
αιµόστασης και της περιεγχειρητικής ισχαιµίας.

Η    Το ανταγωνιστικό περιβάλλον που δηµιουργήθηκε µε τις 
τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα της Επεµβατικής Καρδιολογίας, 
οδήγησε εσπευσµένα σχεδόν την παγκόσµια Καρδιοχειρουργική 
κοινότητα στο να αναζητήσει ελάχιστα επεµβατικές µεθόδους, 
ώστε να καταφέρει να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα. Το 1995, 
ο Αργεντίνος F. Benetti εισήγαγε την τεχνική MIDCAB, Minimally 
Invasive Direct Coronary Artery Bypass, που περιελάµβανε την 
εµφύτευση της θωρακοσκοπικά παρασκευασθείσης αριστερής 
έσω µαστικής αρτηρίας στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο, µέσω 
κατώτερης mini στερνοτοµής. Aκολούθησε το 1996, η Last 
Operation, Left Anterior Small Thoracotomy, του Ιταλού A. 
Calafiore, που προέβλεπε την παράκαµψη του πρόσθιου κατιόντα 
κλάδου µέσω µικρής πρόσθιας θωρακοτοµής κάτωθι της θηλής 
του µαστού, µετά παρασκευή της έσω µαστικής αρτηρίας µε άµεση 
όραση. Άλλες παραλλαγές MIDCAB χειρουργικής ήταν η 
υποξιφοειδική προσπέλαση µε χρήση γαστροεπιπλοϊκής αρτηρίας
του V. Subramanian και η αριστερή πλάγια mini θωρακοτοµή του
Μ. Guida, ενώ ενδοσκοπικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν την εν 
λόγω περίοδο ήταν η Port-Access CAB, καθώς και η Endo-ACAB, 
έµπνευσης του Ελληνικής καταγωγής T. Vassiliadis. Ταυτόχρονα, η 
αποκτηθείσα, τα προηγούµενα έτη, εµπειρία στο πεδίο της 
Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής και η εδραίωση της χρήσης 
τριπλού αυλού από τον W. Peters, το 1997, µε υποστήριξη της 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας µε µηριαίο cannulation, αποκλεισµό 
της αορτής µε µπαλόνι και χορήγηση καρδιοπληγίας, προετοίµασαν 
το έδαφος για την εφαρµογή τεχνικών, πέραν της ολικής 
ενδοσκοπικής στεφανιαία παράκαµψης, για διενέργεια πλαστικής 
της  µιτροειδούς βαλβίδος, σύγκλεισης µεσοκολπικής επικοινωνίας 
και άλλων επεµβάσεων. 
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του Ιταλού A. Calafiore

H ραγδαία αύξηση
των αγγειοπλαστικών

H πρώτη ανακοίνωση υβριδικής αντιµετώπισης
στεφανιαίας νόσου (”Last Operation” plus PCI)

G. Angelini

A. Calafiore - “Last Operation” M. Guida - “Left Thoracotomy approach”

F. Benetti, 
εµπνευστής
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και MIDCAB 

τεχνικών

Ο Γάλλος D. Loulmet, διενήργησε την πρώτη
ροµποτική επέµβαση στον κόσµο το 1998

Μedronic Freestyle 
Porcine Bioprosthesis

Cryolife - O’ Brien
stentless 
Porcine Bioprosthesis

Άλλες πρωτοποριακές µέθοδοι

Ο S. Jamieson,
καθιέρωσε την 
ενδαρτηρεκτοµή
της πνευµονικής
αρτηρίας ξεπερνώντας
τα 3.000 περιστατικά
έως τις µέρες µας 

Ο R. Batista,
εισήγαγε την οµώνυµη
τεχνική του για την
επαναδιαµόρφωση της  
γεωµετρίας της LV σε
περιπτώσεις διατατικής
µυοκαρδιοπάθειας

Ο A. Carpentier,
πραγµατοποίησε 
την πρώτη 
θωρακοσκοπική 
και πρώτη ροµποτική 
επιδιόρθωση 
της µιτροειδούς 
βαλβίδος

D. Cosgrove F. Mohr H. Vannerman

R. Chitwood,
πρωτοπόρος

της θωρακοσκοπικής
και ροµποτικής
χειρουργικής
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Β. Γουλιέλµος,
µέλος της οµάδας

της Δρέσδης
που πραγµατοποίησε
τις πρώτες TECAB

σε πάλλουσα καρδιά

   Τέλος, στο πεδίο της χειρουργικής επί των βαλβιδοπαθειών, 
πέραν της προσπέλασης µέσω µικρών τοµών που καθιέρωσαν οι 
L.H. Cohn και D.M. Cosgrove, ο A. Carpentier διενήργησε το 1996 
την πρώτη θωρακοσκοπική επιδιόρθωση µιτροειδούς µέσω δεξιάς 
mini θωρακοτοµής, µέθοδος που σύντοµα ασπάστηκαν 
Καρδιοχειρουργικές οµάδες στη Γερµανία, το Βέλγιο και την 
Αµερική, µε τους F. Mohr, H. Vannerman και R. Chitwood να 
αναδεικνύονται ως πρωτοπόροι. Τρία χρόνια αργότερα, ο A. 
Carpentier πραγµατοποίησε και την πρώτη ροµποτική 
επιδιόρθωση µιτροειδούς βαλβίδας, ενώ το Μάιο του 2000 τα 
στελέχη του Νοσοκοµείου «East Carolina Heart Institute» 
διενήργησαν την πρώτη ανάλογη επέµβαση, αγγίζοντας τις 650 
συνολικά µέσα στην επόµενη δεκαετία. Σηµαντικές ήταν και οι 
εξελίξεις στη χειρουργική της αορτικής βαλβίδας, µε την 
καθιέρωση, για πρώτη φορά, της χρήσης αστήρικτων βιολογικών 
βαλβίδων, µε κύριους εκπρόσωπους την οµώνυµη βαλβίδα του 
O'Brien -Cryolite O'Brien Stentless Aortic Porcine  Xenograft 
Valve-, καθώς και την Free Stentless Broprosthesis.

   Η εισαγωγή της ροµποτικής τεχνολογίας, παράλληλα, 
δηµιούργησε µια νέα δυναµική και κατέστησε εφικτή τη διενέργεια 
Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων σε τελείως κλειστή θωρακική 
κοιλότητα. Σε πρώτο στάδιο, διατέθηκαν στην αγορά δύο 
ροµποτικά συστήµατα, το ZEUS Robotic Surgical System και το 
dA Vinci®. Το 1998 και µετά από σειρά πειραµατικών εφαρµογών, 
ο Γάλλος D. Loulmet πραγµατοποίησε την πρώτη επιτυχή ολική 
ροµποτική εµφύτευση έσω µαστικής αρτηρίας στον πρόσθιο 
κατιόντα κλάδο -TECAB Surgery, ενώ λίγο αργότερα 
επιχειρήθηκαν οι πρώτες κλινικές εφαρµογές TECAB σε πάλλουσα 
καρδιά, από τις οµάδες των Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων της 
Λειψίας και της Δρέσδης στη Γερµανία, µε την ενεργό συµµετοχή 
σε αυτές και του Έλληνα Καρδιοχειρουργού Βασίλειου Γουλιέλµου. 

Πρωτοπόροι της ενδοσκοπικής MV repair

Lefkoma - Final.indd   355 13/7/2015   6:47:50 μμ



    Την ανάγκη πραγµατοποίησης µεγαλύτερου αριθµού επεµβάσε-
ων στη χώρα µας, ήρθε να καλύψει η έναρξη λειτουργίας του 
Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο», τον 
Ιούλιο του 1993. Η εξέλιξη αυτή ήταν ίσως η σηµαντικότερη της 
διερευνούµενης περιόδου, καθόσον, πέραν του γεγονότος ότι, το 
Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.» αποτελούσε το πρώτο αµιγώς Καρ-
διοχειρουργικό Κέντρο στην Ελλάδα, η ίδρυσή του οδήγησε στην 
κατάργηση, ουσιαστικά, του ρεύµατος των Ελλήνων καρδιοπαθών 
προς το εξωτερικό. Αποτελώντας έµπνευση του Χρήστου Σταθά-
του και προσωπική επιλογή της Χριστίνας Ωνάση, αν και δροµολο-
γήθηκε από το 1976, παραδόθηκε πλήρως εξοπλισµένο στο Ελλη-
νικό Δηµόσιο από το κοινωφελές Ίδρυµα «Αλέξανδρος Ωνάσης» 
τον Οκτώβριο του 1992. Σηµαντική ήταν και η υπαγωγή λειτουρ-
γίας του Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.» σε ένα ιδιαίτερο -έως 
τότε- νοµικό καθεστώς, που διέπονταν από τους κανόνες που 
ισχύουν για Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), µε 
αποτέλεσµα τη µη ένταξή του στο Ε.Σ.Υ., αλλά την αυτοδιοικούµε-
νη λειτουργία του από επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο, µε έξι 
εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και έναν του Ιδρύµατος 
«Αλέξανδρος Ωνάσης». 

   Το συγκεκριµένο νοµικό καθεστώς, αποτέλεσε οδηγό λειτουρ-
γίας δύο ακόµη νέων νοσηλευτηρίων που ιδρύθηκαν στα τέλη της 
δεκαετίας του '90. Το πρώτο εξ αυτών, το Νοσηλευτήριο «Γενικό 
Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης, δυναµικότητας 
750 κλινών, που αποτέλεσε δωρεά Ελλήνων οµογενών, των 
αδερφών Παπαγεωργίου, συµπεριέλαβε στο οργανόγραµµά του 
Καρδιοχειρουργική Κλινική, εντάχθηκε πλήρως στο Ε.Σ.Υ. και λει-
τούργησε το καλοκαίρι του 2000. Το δεύτερο, το Νοσηλευτήριο 
«Ερρίκος Ντυνάν» στην Αθήνα, που δηµιουργήθηκε µε δαπάνη 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, υλοποιώντας το όραµα του 
Προέδρου του Ανδρέα Μαρτίνη, συµπεριέλαβε επίσης στο οργα-
νόγραµµά του Καρδιοχειρουργική Κλινική και λειτούργησε ως 
κοινωφελές αυτοχρηµατοδοτούµενο ίδρυµα, δυναµικότητας 700 
κλινών, το φθινόπωρο του 2000. Στη διερευνούµενη περίοδο, 
πέραν των εξελίξεων µε τη δηµιουργία των τριών αναφερόµενων 
ιδρυµάτων Ν.Π.Ι.Δ. και πέραν της εδραίωσης των Καρδιοχειρουρ-
γικών Κλινικών στα πλαίσια του Ε.Σ.Υ., αξιοσηµείωτο γεγονός 
υπήρξε η ψήφιση όλων των ιδρυτικών νόµων που αφορούσαν 
στην ίδρυση ανάλογων κλινικών σε όλα τα περιφερειακά Πανεπι-
στηµιακά ιδρύµατα της χώρας, αλλά και η έναρξη λειτουργίας 
τριών νέων Καρδιοχειρουργικών Κλινικών σε ιδιωτικά νοσηλευτή-
ρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

το τέλος της αποκαλούµενης Περιόδου Ωρίµανσης, η Ελλη-
νική Καρδιοχειρουργική απολάµβανε πια, όχι απλά την εµπι-
στοσύνη, αλλά τον σεβασµό των Ελλήνων πολιτών. Οι πρώ-

τες µεταµοσχεύσεις καρδιάς είχαν πραγµατοποιηθεί επιτυχώς, 
οι δείκτες θνητότητας και νοσηρότητας –ενδεικτικών της ποιότη-
τας των παρεχόµενων υπηρεσιών- είχαν κατέλθει σε εξαιρετικά 
σηµαντικό βαθµό, ενώ η εκπαίδευση νέων Καρδιοχειρουργών 
στα πλαίσια του νόµου του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, είχε ως 
αποτέλεσµα την παραγωγή των πρώτων στελεχών που θα κάλυ-
πταν τις νέες ανάγκες που δηµιουργούνταν στον δηµόσιο και 
ιδιωτικό τοµέα. Σε ό,τι αφορά στην παραγωγικότητα, ο αριθµός 
των διενεργούµενων επεµβάσεων στο τέλος της προηγούµενης 
περιόδου είχε αγγίξει τις περίπου 5.000 ετησίως, µε τις 2.300 εξ 
αυτών να πραγµατοποιούνται στα έξι δηµόσια Καρδιοχειρουργικά 
Κέντρα και οι 2.700 στα επτά ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Ωστόσο, ο 
πληρέστερος καρδιολογικός έλεγχος του πληθυσµού, καθώς και οι 
αλλαγές που προέκυπταν στον τρόπο ζωής των Ελλήνων µε την 
άνοδο του βιοτικού επιπέδου, δηµιουργούσαν όλο και µεγαλύτε-
ρες λίστες αναµονής ασθενών για Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, 
ειδικά για την αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου. Έτσι, το τέλος 
της προηγούµενης περιόδου, ένας αριθµός της τάξεως των περί-
που 1.500 ασθενών βρέθηκε να αναζητά θεραπεία στο εξωτερικό. 
Τα επόµενα χρόνια, η ελληνική Καρδιοχειρουργική θα έπρεπε να 
κερδίσει και αυτό το «στοίχηµα». Είχε φτάσει πια η ώρα για την 
Περίοδο της Καταξίωσης.   

   Στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών, υπήρξε, κατά τις 
αρχές του 1997, νέα προκήρυξη θέσεως τακτικού καθηγητού 
καρδιοχειρουργικής στην προοπτική της δηµιουργίας ανεξάρτητης 
κλινικής. Μεταξύ ικανού αριθµού υποψηφίων, συµπεριλαµβανοµέ-
νου και του διευθυντού του Θωρακο-αγγειοχειρουργικού τµήµα-
τος επίκουρου Καθηγητή Δηµητρίου Δουγένη, τη θέση κατέλαβε 
ο Πέτρος Αλιβιζάτος, ο οποίος όµως παρέµεινε για χρονικό 
διάστηµα µόλις τριών µηνών, καθώς η επιθυµία του να διατηρεί 
ταυτόχρονα και τη θέση του διευθυντού στο «Ω.Κ.Κ.» δεν έγινε 
αποδεκτή, µε αποτέλεσµα την παραίτησή του. Μετά από την εξέ-
λιξη αυτή ο Δηµήτριος Δουγένης, συνέχισε να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του ως  Διευθυντής του Θωρακο-Αγγειοχειρουργικού 
Τµήµατος, επιλαµβανόµενος των αντίστοιχων περιστατικών έως 
το 2003, όταν ο ίδιος κατέλαβε τη θέση του Τακτικού Καθηγητή, 
συνέστησε ανεξάρτητη Πανεπιστηµιακή Κλινική Θώρακος - 
Καρδιάς και Αγγείων και συµπεριέλαβε στη λειτουργία της καρδιο-
χειρουργική δραστηριότητα.   

   Στο «Καποδιστριακό» Πανεπιστήµιο Αθηνών, ο Τακτικός 
Καθηγητής Παναγιώτης Ασηµακόπουλος επικεντρώθηκε στο 
διδακτικό έργο, καθώς και την απασχόλησή του στον ιδιωτικό 
τοµέα, εν αναµονή της ίδρυσης Πανεπιστηµιακής Κλινικής, 
η οποία όµως, έως το τέλος της δικής του θητείας, δεν έγινε 
πραγµατικότητα. 

Σ    Αναλυτικότερα, όσον αφορά στο Ε.Σ.Υ., το παραγόµενο έργο 
των δύο Καρδιοχειρουργικών Κλινικών του Νοσοκοµείου «Ιππο-
κράτειο», υπό τη Διεύθυνση των Εµµανουήλ Χλαπουτάκη και 
Ανδρέα Βοµβογιάννη αντίστοιχα, συνεχίστηκε εύρυθµα, ενώ στο 
Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» επανιδρύθηκε το 1996 η Α' Καρ-
διοχειρουργική κλινική - που από το 1991 είχε ενσωµατωθεί στη 
Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική υπό την ενιαία διεύθυνση του 
Χρήστου Λόλα–, µε Διευθυντή τον Δηµήτριο Κάκαβο. Η εκλογή 
του Παναγιώτη Σπύρου σε θέση Τακτικού Καθηγητή στο Πανεπι-
στήµιο Θεσσαλίας δροµολόγησε την αλλαγή σκυτάλης στη Διεύ-
θυνση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Γ. 
Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης, µε τον τέως συνεργάτη του πρώ-
του, Ιωάννη Φεσατίδη, να συνεχίζει επιτυχώς το έργο του προκα-
τόχου του. Διαρθρωτικές αλλαγές υπήρξαν και στην Παιδοκαρδιο-
χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία», µε 
τον Διευθυντή της Β' Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής, Μιχάλη 
Μπονώρη, να αποχωρεί οριστικά το 1997 για τον ιδιωτικό τοµέα 
και τον Ιωάννη Στήνιο να ασκεί την ενιαία Διεύθυνση των δύο 
κλινικών. Ωστόσο, αντίθετα µε το κλίµα παραγωγικότητας των 
προαναφερόµενων ιδρυµάτων, στο Νοσοκοµείο «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» 
παρατηρήθηκε προοδευτική µείωση του παραγόµενου έργου της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, που λειτουργούσε υπό το Γεώργιο 
Σανούδο, εξαιτίας εσωτερικών προβληµάτων, γεγονός που οδή-
γησε τελικά στην οριστική κατάργηση λειτουργίας της κλινικής. 

   Οι εξελίξεις στα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία υπήρξαν εξίσου 
σηµαντικές την Περίοδο της Καταξίωσης. Στο «Αριστοτέλειο» 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το µοναδικό έως τότε µε Καρδιο-
χειρουργική δραστηριότητα, η δηµιουργία δεύτερης Πανεπιστηµι-
ακής Καρδιοχειρουργικής έδρας, το 1997, και η ανάληψή της από 
τον Καθηγητή Παναγιώτη Σπανό, φάνηκε αρχικά να δηµιουργεί 
προϋποθέσεις για καθιέρωση δεύτερου πόλου δραστηριότητας, 
που θα είχε µάλιστα προσανατολισµό στην κάλυψη παιδοκαρδιο-
χειρουργικών περιστατικών. Εντούτοις, η µη σύσταση παράλληλης 
κλινικής στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, νοσηλευτήριο που προ-
βλεπόταν στον αρχικό σχεδιασµό, δεν του επέτρεψε την ευόδωση 
των στόχων του.  Κατά συνέπεια,  ο Καθηγητής Φώτης Παναγό-
πουλος και οι συνεργάτες του –Αναπληρωτές Καθηγητές Χρήστος 
Παπακωνσταντίνου και Μιχάλης Τούµπουρας, καθώς και οι Επί-
κουροι Καθηγητές Γεώργιος Μπουγιούκας και Κυριάκος Ράµµος– 
ήταν εκείνα µόνο τα µέλη του Δ.Ε.Π. που συνέχισαν να παράγουν 
κλινικό Καρδιοχειρουργικό έργο στα πλαίσια του «Α.Π.Θ.». Αντίθε-
τα, ο Καθ. Παν. Σπανός, εξακολούθησε να δραστηριοποιείται στον 
ιδιωτικό τοµέα παράγοντας ένα εξίσου πλούσιο κλινικό έργο. Κατά 
το 2000, όµως, µε την αποχώρηση του Καθ. Φ. Παναγόπουλου, ο 
Καθ. Παν. Σπανός εντάχθηκε στο οργανόγραµµα του «ΑΧΕΠΑ» ως 
Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. 

Ο Δηµ. Δουγένης,
συνέχισε να διαδραµατίζει
πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις 
του Πανεπιστηµίου Πατρών

Στο Πανεπιστήµιο Πατρών, 
ο Π. Αλιβιζάτος που εκλέχθηκε 
Τακτικός Καθηγητής το 1997,
παραιτήθηκε λίγους µήνες αργότερα

Το «Ω.Κ.Κ.» εγκαινιάστηκε το 1986 (φωτό 1), παραδόθηκε πλήρως εξοπλισµένο 
στο Δηµόσιο, από το κοινωφελές ίδρυµα «Α. Ωνάσης», τον Οκτώβριο του 1992 

(φωτό 2) και ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούλιο του 1993 (φωτό 3) 

1)

Φωτογραφία 3

Φωτογραφία 2

Φωτογραφία 1
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    Την ανάγκη πραγµατοποίησης µεγαλύτερου αριθµού επεµβάσε-
ων στη χώρα µας, ήρθε να καλύψει η έναρξη λειτουργίας του 
Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο», τον 
Ιούλιο του 1993. Η εξέλιξη αυτή ήταν ίσως η σηµαντικότερη της 
διερευνούµενης περιόδου, καθόσον, πέραν του γεγονότος ότι, το 
Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.» αποτελούσε το πρώτο αµιγώς Καρ-
διοχειρουργικό Κέντρο στην Ελλάδα, η ίδρυσή του οδήγησε στην 
κατάργηση, ουσιαστικά, του ρεύµατος των Ελλήνων καρδιοπαθών 
προς το εξωτερικό. Αποτελώντας έµπνευση του Χρήστου Σταθά-
του και προσωπική επιλογή της Χριστίνας Ωνάση, αν και δροµολο-
γήθηκε από το 1976, παραδόθηκε πλήρως εξοπλισµένο στο Ελλη-
νικό Δηµόσιο από το κοινωφελές Ίδρυµα «Αλέξανδρος Ωνάσης» 
τον Οκτώβριο του 1992. Σηµαντική ήταν και η υπαγωγή λειτουρ-
γίας του Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.» σε ένα ιδιαίτερο -έως 
τότε- νοµικό καθεστώς, που διέπονταν από τους κανόνες που 
ισχύουν για Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), µε 
αποτέλεσµα τη µη ένταξή του στο Ε.Σ.Υ., αλλά την αυτοδιοικούµε-
νη λειτουργία του από επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο, µε έξι 
εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και έναν του Ιδρύµατος 
«Αλέξανδρος Ωνάσης». 

   Το συγκεκριµένο νοµικό καθεστώς, αποτέλεσε οδηγό λειτουρ-
γίας δύο ακόµη νέων νοσηλευτηρίων που ιδρύθηκαν στα τέλη της 
δεκαετίας του '90. Το πρώτο εξ αυτών, το Νοσηλευτήριο «Γενικό 
Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης, δυναµικότητας 
750 κλινών, που αποτέλεσε δωρεά Ελλήνων οµογενών, των 
αδερφών Παπαγεωργίου, συµπεριέλαβε στο οργανόγραµµά του 
Καρδιοχειρουργική Κλινική, εντάχθηκε πλήρως στο Ε.Σ.Υ. και λει-
τούργησε το καλοκαίρι του 2000. Το δεύτερο, το Νοσηλευτήριο 
«Ερρίκος Ντυνάν» στην Αθήνα, που δηµιουργήθηκε µε δαπάνη 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, υλοποιώντας το όραµα του 
Προέδρου του Ανδρέα Μαρτίνη, συµπεριέλαβε επίσης στο οργα-
νόγραµµά του Καρδιοχειρουργική Κλινική και λειτούργησε ως 
κοινωφελές αυτοχρηµατοδοτούµενο ίδρυµα, δυναµικότητας 700 
κλινών, το φθινόπωρο του 2000. Στη διερευνούµενη περίοδο, 
πέραν των εξελίξεων µε τη δηµιουργία των τριών αναφερόµενων 
ιδρυµάτων Ν.Π.Ι.Δ. και πέραν της εδραίωσης των Καρδιοχειρουρ-
γικών Κλινικών στα πλαίσια του Ε.Σ.Υ., αξιοσηµείωτο γεγονός 
υπήρξε η ψήφιση όλων των ιδρυτικών νόµων που αφορούσαν 
στην ίδρυση ανάλογων κλινικών σε όλα τα περιφερειακά Πανεπι-
στηµιακά ιδρύµατα της χώρας, αλλά και η έναρξη λειτουργίας 
τριών νέων Καρδιοχειρουργικών Κλινικών σε ιδιωτικά νοσηλευτή-
ρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 
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το τέλος της αποκαλούµενης Περιόδου Ωρίµανσης, η Ελλη-
νική Καρδιοχειρουργική απολάµβανε πια, όχι απλά την εµπι-
στοσύνη, αλλά τον σεβασµό των Ελλήνων πολιτών. Οι πρώ-

τες µεταµοσχεύσεις καρδιάς είχαν πραγµατοποιηθεί επιτυχώς, 
οι δείκτες θνητότητας και νοσηρότητας –ενδεικτικών της ποιότη-
τας των παρεχόµενων υπηρεσιών- είχαν κατέλθει σε εξαιρετικά 
σηµαντικό βαθµό, ενώ η εκπαίδευση νέων Καρδιοχειρουργών 
στα πλαίσια του νόµου του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, είχε ως 
αποτέλεσµα την παραγωγή των πρώτων στελεχών που θα κάλυ-
πταν τις νέες ανάγκες που δηµιουργούνταν στον δηµόσιο και 
ιδιωτικό τοµέα. Σε ό,τι αφορά στην παραγωγικότητα, ο αριθµός 
των διενεργούµενων επεµβάσεων στο τέλος της προηγούµενης 
περιόδου είχε αγγίξει τις περίπου 5.000 ετησίως, µε τις 2.300 εξ 
αυτών να πραγµατοποιούνται στα έξι δηµόσια Καρδιοχειρουργικά 
Κέντρα και οι 2.700 στα επτά ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Ωστόσο, ο 
πληρέστερος καρδιολογικός έλεγχος του πληθυσµού, καθώς και οι 
αλλαγές που προέκυπταν στον τρόπο ζωής των Ελλήνων µε την 
άνοδο του βιοτικού επιπέδου, δηµιουργούσαν όλο και µεγαλύτε-
ρες λίστες αναµονής ασθενών για Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, 
ειδικά για την αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου. Έτσι, το τέλος 
της προηγούµενης περιόδου, ένας αριθµός της τάξεως των περί-
που 1.500 ασθενών βρέθηκε να αναζητά θεραπεία στο εξωτερικό. 
Τα επόµενα χρόνια, η ελληνική Καρδιοχειρουργική θα έπρεπε να 
κερδίσει και αυτό το «στοίχηµα». Είχε φτάσει πια η ώρα για την 
Περίοδο της Καταξίωσης.   

   Στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών, υπήρξε, κατά τις 
αρχές του 1997, νέα προκήρυξη θέσεως τακτικού καθηγητού 
καρδιοχειρουργικής στην προοπτική της δηµιουργίας ανεξάρτητης 
κλινικής. Μεταξύ ικανού αριθµού υποψηφίων, συµπεριλαµβανοµέ-
νου και του διευθυντού του Θωρακο-αγγειοχειρουργικού τµήµα-
τος επίκουρου Καθηγητή Δηµητρίου Δουγένη, τη θέση κατέλαβε 
ο Πέτρος Αλιβιζάτος, ο οποίος όµως παρέµεινε για χρονικό 
διάστηµα µόλις τριών µηνών, καθώς η επιθυµία του να διατηρεί 
ταυτόχρονα και τη θέση του διευθυντού στο «Ω.Κ.Κ.» δεν έγινε 
αποδεκτή, µε αποτέλεσµα την παραίτησή του. Μετά από την εξέ-
λιξη αυτή ο Δηµήτριος Δουγένης, συνέχισε να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του ως  Διευθυντής του Θωρακο-Αγγειοχειρουργικού 
Τµήµατος, επιλαµβανόµενος των αντίστοιχων περιστατικών έως 
το 2003, όταν ο ίδιος κατέλαβε τη θέση του Τακτικού Καθηγητή, 
συνέστησε ανεξάρτητη Πανεπιστηµιακή Κλινική Θώρακος - 
Καρδιάς και Αγγείων και συµπεριέλαβε στη λειτουργία της καρδιο-
χειρουργική δραστηριότητα.   

   Στο «Καποδιστριακό» Πανεπιστήµιο Αθηνών, ο Τακτικός 
Καθηγητής Παναγιώτης Ασηµακόπουλος επικεντρώθηκε στο 
διδακτικό έργο, καθώς και την απασχόλησή του στον ιδιωτικό 
τοµέα, εν αναµονή της ίδρυσης Πανεπιστηµιακής Κλινικής, 
η οποία όµως, έως το τέλος της δικής του θητείας, δεν έγινε 
πραγµατικότητα. 

Σ    Αναλυτικότερα, όσον αφορά στο Ε.Σ.Υ., το παραγόµενο έργο 
των δύο Καρδιοχειρουργικών Κλινικών του Νοσοκοµείου «Ιππο-
κράτειο», υπό τη Διεύθυνση των Εµµανουήλ Χλαπουτάκη και 
Ανδρέα Βοµβογιάννη αντίστοιχα, συνεχίστηκε εύρυθµα, ενώ στο 
Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» επανιδρύθηκε το 1996 η Α' Καρ-
διοχειρουργική κλινική - που από το 1991 είχε ενσωµατωθεί στη 
Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική υπό την ενιαία διεύθυνση του 
Χρήστου Λόλα–, µε Διευθυντή τον Δηµήτριο Κάκαβο. Η εκλογή 
του Παναγιώτη Σπύρου σε θέση Τακτικού Καθηγητή στο Πανεπι-
στήµιο Θεσσαλίας δροµολόγησε την αλλαγή σκυτάλης στη Διεύ-
θυνση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Γ. 
Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης, µε τον τέως συνεργάτη του πρώ-
του, Ιωάννη Φεσατίδη, να συνεχίζει επιτυχώς το έργο του προκα-
τόχου του. Διαρθρωτικές αλλαγές υπήρξαν και στην Παιδοκαρδιο-
χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία», µε 
τον Διευθυντή της Β' Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής, Μιχάλη 
Μπονώρη, να αποχωρεί οριστικά το 1997 για τον ιδιωτικό τοµέα 
και τον Ιωάννη Στήνιο να ασκεί την ενιαία Διεύθυνση των δύο 
κλινικών. Ωστόσο, αντίθετα µε το κλίµα παραγωγικότητας των 
προαναφερόµενων ιδρυµάτων, στο Νοσοκοµείο «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» 
παρατηρήθηκε προοδευτική µείωση του παραγόµενου έργου της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, που λειτουργούσε υπό το Γεώργιο 
Σανούδο, εξαιτίας εσωτερικών προβληµάτων, γεγονός που οδή-
γησε τελικά στην οριστική κατάργηση λειτουργίας της κλινικής. 

   Οι εξελίξεις στα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία υπήρξαν εξίσου 
σηµαντικές την Περίοδο της Καταξίωσης. Στο «Αριστοτέλειο» 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το µοναδικό έως τότε µε Καρδιο-
χειρουργική δραστηριότητα, η δηµιουργία δεύτερης Πανεπιστηµι-
ακής Καρδιοχειρουργικής έδρας, το 1997, και η ανάληψή της από 
τον Καθηγητή Παναγιώτη Σπανό, φάνηκε αρχικά να δηµιουργεί 
προϋποθέσεις για καθιέρωση δεύτερου πόλου δραστηριότητας, 
που θα είχε µάλιστα προσανατολισµό στην κάλυψη παιδοκαρδιο-
χειρουργικών περιστατικών. Εντούτοις, η µη σύσταση παράλληλης 
κλινικής στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, νοσηλευτήριο που προ-
βλεπόταν στον αρχικό σχεδιασµό, δεν του επέτρεψε την ευόδωση 
των στόχων του.  Κατά συνέπεια,  ο Καθηγητής Φώτης Παναγό-
πουλος και οι συνεργάτες του –Αναπληρωτές Καθηγητές Χρήστος 
Παπακωνσταντίνου και Μιχάλης Τούµπουρας, καθώς και οι Επί-
κουροι Καθηγητές Γεώργιος Μπουγιούκας και Κυριάκος Ράµµος– 
ήταν εκείνα µόνο τα µέλη του Δ.Ε.Π. που συνέχισαν να παράγουν 
κλινικό Καρδιοχειρουργικό έργο στα πλαίσια του «Α.Π.Θ.». Αντίθε-
τα, ο Καθ. Παν. Σπανός, εξακολούθησε να δραστηριοποιείται στον 
ιδιωτικό τοµέα παράγοντας ένα εξίσου πλούσιο κλινικό έργο. Κατά 
το 2000, όµως, µε την αποχώρηση του Καθ. Φ. Παναγόπουλου, ο 
Καθ. Παν. Σπανός εντάχθηκε στο οργανόγραµµα του «ΑΧΕΠΑ» ως 
Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. 

Ο Δηµ. Δουγένης,
συνέχισε να διαδραµατίζει
πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις 
του Πανεπιστηµίου Πατρών

Στο Πανεπιστήµιο Πατρών, 
ο Π. Αλιβιζάτος που εκλέχθηκε 
Τακτικός Καθηγητής το 1997,
παραιτήθηκε λίγους µήνες αργότερα

Το «Ω.Κ.Κ.» εγκαινιάστηκε το 1986 (φωτό 1), παραδόθηκε πλήρως εξοπλισµένο 
στο Δηµόσιο, από το κοινωφελές ίδρυµα «Α. Ωνάσης», τον Οκτώβριο του 1992 
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   Στο Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου 
Κρήτης, αν και η λειτουργία των νοσηλευτικών τµηµάτων ξεκίνησε 
ήδη το 1989, η ιδρυτική πράξη λειτουργίας Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής δηµοσιεύτηκε σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, το 1999. 
Την επόµενη χρονιά, θέση Αναπληρωτή Καθηγητή κατέλαβε ο 
Ιωάννης Χάσουλας, πρωταγωνιστής των εξελίξεων στον ιδιωτικό 
χώρο σε ιδρύµατα της Θεσσαλονίκης. 
Η διενέργεια, όµως, Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων στο χώρο 
αυτό, καθυστέρησε τραγικά, µε τις πρώτες επεµβάσεις να λαµβά-
νουν χώρα το 2005, ενώ η συνολική Καρδιοχειρουργική δραστη-
ριότητα είχε διάρκεια µόλις δυο ετών. Έκτοτε και µέχρι το 2013 
η εν λόγω κλινική βρίσκονταν υπό καθεστώς αναστολής λειτουρ-
γίας. 

   Την Περίοδο της Καταξίωσης σηµατοδοτεί, όπως αναφέρθηκε 
αρχικά, η έναρξη λειτουργίας του Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.», 
η ίδρυση του οποίου άλλαξε σαφέστατα τον Καρδιοχειρουργικό 
«χάρτη» της χώρας. Θέσεις Διευθυντών στις τρεις Καρδιοχειρουρ-
γικές Κλινικές που περιελάµβανε στο οργανόγραµµά του, ανέλαβαν 
οι Πέτρος Αλιβιζάτος, Άλκης Μιχάλης και Γεώργιος Παλατιανός. 
Την Παιδοκαρδιοχειρουργική δραστηριότητα κάλυψε µε περιοδικές 
επισκέψεις ο Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής του 
Πανεπιστηµίου Columbia της Νέας Υόρκης, έως τον Σεπτέµβριο 
του 1997, όταν πλέον δηµιουργήθηκε ανεξάρτητη Κλινική Παιδο-
καρδιοχειρουργικής και Συγγενών Καρδιοπαθειών, υπό τον Γεώρ-
γιο Σαρρή. Το τέλος αυτής της Περιόδου Καταξίωσης σηµατοδο-
τεί η έναρξη λειτουργίας δυο νέων ιδρυµάτων, ως Ν.Π.Ι.Δ., των 
Νοσηλευτηρίων «Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου» και «Ερρίκος 
Ντυνάν», όπως προαναφέρθηκε. Όσον αφορά στο πρώτο, 
Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ανέλαβε ο Γεώργιος 
Χατζηκώστας, Επιµελητής Α' του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολά-
ου» και επί σειρά ετών συνεργάτης των Αθανάσιου Οικονοµόπου-
λου και Παναγιώτη Σπύρου. Όσον αφορά στο δεύτερο, την οργά-
νωση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ανέλαβε ο Σωτήριος 
Πράπας, Επιµελητής Α' της Γ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο 
Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.». 
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   Ωστόσο, οι σηµαντικότερες εξελίξεις στον εν λόγω χώρο, αφο-
ρούσαν κυρίως στην ψήφιση των ιδρυτικών νόµων και την εκλογή 
Καθηγητών-Διευθυντών σε Καρδιοχειρουργικές Κλινικές όλων 
των υπόλοιπων περιφερειακών Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων. 
Συγκεκριµένα, το 1995, προκηρύχθηκε θέση Τακτικού Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής στο «Δηµοκρίτειο» Πανεπιστήµιο Θράκης, 
την οποία κατέλαβε, το 1997, ο Γεώργιος Μπουγιούκας, τέως 
Αναπληρωτής Καθηγητής του Ιατρικού Τµήµατος στο «Α.Π.Θ.». 
Το 1998, κατόπιν σχετικού Προεδρικού Διατάγµατος, ιδρύθηκε και 
η Πανεπιστηµιακή Καρδιοχειρουργική Κλινική του εν λόγω ιδρύµα-
τος, η οποία, µετά τη στελέχωσή της, εγκαινίασε τη λειτουργία της 
µε τη διενέργεια της πρώτης επέµβασης καρδιάς, στις 20 Μαΐου 
2000. Ανάλογες εξελίξεις υπήρξαν και στο «Πανεπιστηµιακό 
Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων». Αν και το Προεδρικό Διάταγµα 
ίδρυσης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής είχε δηµοσιευτεί από το 
1989, η εκλογή του Κωνσταντίνου Αναγνωστόπουλου στη θέση 
του Τακτικού Καθηγητή πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 
1997. Δυο χρόνια αργότερα, στις 7 Απριλίου 1999,  διενεργήθη-
καν από τον Καθηγητή και τους συνεργάτες του οι πρώτες 
επεµβάσεις καρδιάς. 

   Τέλος, το 1998, το Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» Αθηνών 
εγκαινίασε την λειτουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, στην 
οποία συνεργάστηκαν, την διερευνούµενη περίοδο, ο Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, ο Μιχάλης Μπονώρης και ο 
Καθηγητής Χρήστος Ρόκκας, µετέπειτα Διευθυντής της Καρδιο-
χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.   

   Στην Θεσσαλονίκη, ο Καθηγητής Παναγιώτης Σπανός παρέµεινε 
ο κυρίαρχος πρωταγωνιστής του Νοσηλευτηρίου «Άγιος Λουκάς», 
όπου εντάχθηκε από το 1993 και ο Μανώλης Διαρµισάκης, Επι-
µελητής του «Γ. Παπανικολάου» µε συνεργάτη τον Σόλα Ολελέρε, 
ειδικευόµενο του ίδιου ιδρύµατος. Παράλληλα, ο Κυριάκος Ράµ-
µος και άλλοι πανεπιστηµιακοί Ιατροί συνεργάζονταν µε το ίδρυµα 
περιστασιακά. Το 1999, βέβαια, το συµβόλαιο συνεργασίας του 
Αντώνη Πίτση µε το Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς» σηµατοδότη-
σε την ένταξή του σε µια νέα, λαµπρή εποχή. Ο Βασίλειος Χαλβα-
τζούλης παρέµεινε και αυτή την περίοδο ο κυρίαρχος πρωταγω-
νιστής στο Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης», µε 
τους Μ. Τούµπουρα και Κ. Μακρυγιαννάκη να συνεπικουρούν 
στην παραγωγή του κλινικού έργου του αναφερόµενου κέντρου. 
Αντίθετα, ο Ιωάννης Χάσουλας αποχώρησε το 1994 για να δη-
µιουργήσει µια νέα Καρδιοχειρουργική Κλινική στο Νοσηλευτήριο 
«Κλινική Αθανασιάδη», ορίζοντας τις δικές του προδιαγραφές 
λειτουργίας της. Ωστόσο, η σηµαντικότερη εξέλιξη στην συµπρω-
τεύουσα και τον ιδιωτικό τοµέα, δεν ήταν άλλη παρά η έναρξη 
λειτουργίας του Νοσηλευτηρίου «Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσα-
λονίκης», ένα ίδρυµα του Οµίλου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», µιας 
υπερσύγχρονης υγειονοµικής µονάδας, που συµπεριέλαβε στο 
οργανόγραµµά της την ίδρυση Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. 
Πρώτοι συνεργάτες του νοσηλευτηρίου υπήρξαν ο Καθηγητής 
Παναγιώτης Σπανός και ο Βασίλειος Χαλβατζούλης, µετακινού-
µενοι από τις προηγούµενες θέσεις που κατείχαν. 

   Σε επιστηµονικό επίπεδο, η 8ετία 1993-2001, υπήρξε ιδιαίτερα 
σηµαντική, δικαιολογώντας µάλιστα το εννοιολογικό εύρηµα, 
Περίοδος της Καταξίωσης. Η εφαρµογή κλασικών τεχνικών υπό 
καλύτερες συνθήκες και η υιοθέτηση νέων πρωτοποριακών 
τεχνικών από τους Έλληνες Καρδιοχειρουργούς, έθεσαν τις βάσεις 
για την επόµενη περίοδο, όπου η Ελληνική Καρδιοχειρουργική 
εισέρχεται πια δυναµικά στη νέα χιλιετία. 

   Κλείνοντας την αναφορά στην περίοδο 1993-2001, µια ειδική 
µνεία στις εξελίξεις που έλαβαν χώρα στον ιδιωτικό τοµέα, κρίνε-
ται απαραίτητη. Η Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα των Νοση-
λευτηρίων «Υγεία», «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», «Ιατρικό Κέντρο 
Ψυχικού», «Γενική Κλινική Αθηνών», «Γενική Κλινική Θεσσαλονί-
κης» και «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης συνεχίστηκε απρόσκοπτα, 
την ώρα που τρεις νέες Καρδιοχειρουργικές Κλινικές ιδρύονταν 
στα Νοσηλευτήρια «Ευρωκλινική» Αθηνών, «Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Κέντρο» Θεσσαλονίκης και «Κλινική Αθανασιάδη» Θεσσαλονίκης. 
Πρωταγωνιστές στο Νοσηλευτήριο «Υγεία» εξακολούθησαν να 
είναι ο Γεώργιος Τόλης έως το 1995 και ο Γεώργιος Ανδριτσά-
κης έως το 2000, αλλά κυρίαρχα ο Στρατής Παττακός, ο οποίος 
αναδείχθηκε στον κορυφαίο σε αριθµό περιστατικών Καρδιοχει-
ρουργό του ιδρύµατος έως τις µέρες µας. Διάδοχος του Γ. Ανδρι-
τσάκη, µετά την αποχώρησή του λόγω συνταξιοδότησης το 2000, 
υπήρξε ο επί ετών συνεργάτης του Ιάκωβος Παντελιάδης, ενώ 
για τη διετία 1995-1997, συνεργάτης του ιδρύµατος υπήρξε και ο 
Δηµήτριος Νίκας. Στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Αθηνών», µε την 
αποχώρηση του Α. Μιχάλη για το Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», 
σε πρωταγωνιστές αναδείχθηκαν οι Διευθυντές των δυο Καρδιο-
χειρουργικών Κλινικών που δηµιουργήθηκαν, Στέργιος Θεοδω-
ρόπουλος και Γεώργιος Μάκος, αντίστοιχα. Συνεργάτες του 
ιδρύµατος έως και σήµερα αποτέλεσαν από το 1996 ο Μιχάλης 
Κανταρτζής και από το 1997 ο Δηµήτριος Νίκας, ενώ τη διετία 
1995-1997, µε το ίδρυµα συνεργάστηκε και ο Γεώργιος Τόλης. 
Με το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», που ανήκει στον 
ίδιο όµιλο, συνεργάστηκαν οι Γεώργιος Τζίφας και Παναγιώτης 
Ασηµακόπουλος, ενώ σταθερός συνεργάτης από το 1998 έως 
σήµερα είναι ο Ανδρέας Αγάθος και από το 1999 ο Βασίλειος 
Φωτόπουλος. Στον ίδιο χώρο εργάστηκε τη διετία 1998-2000 
και ο Ιωάννης Χλωρογιάννης, καθώς και για µικρό χρονικό διά-
στηµα, οι Νικόλαος Γιαννόπουλος και Ανδρέας Χατζής, πριν την 
ένταξή τους στην Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσηλευ-
τηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.», το 1997. Στο Νοσηλευτήριο «Γενική Κλι-
νική Αθηνών», συνέχισε να δραστηριοποιείται ο Δηµήτριος 
Κλειτσάκης, ιδρυτής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής και 
αποκλειστικός της συνεργάτης. 

   Και ενώ η λειτουργία των δύο προαναφερόµενων Πανεπιστηµι-
ακών Κλινικών συνεχίστηκε απρόσκοπτα και µε αυξανόµενους 
ρυθµούς, δε συνέβη κάτι ανάλογο µε τις δυο άλλες Πανεπιστηµια-
κές Καρδιοχειρουργικές Κλινικές. Αναφορικά µε το Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας, το 1998, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου 
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου, το οποίο εγκαινίασε την 
έναρξη λειτουργίας του, τον Σεπτέµβριο του 1999. Ήδη από το 
1997, θέση Τακτικού Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής είχε καταλά-
βει ο Παναγιώτης Σπύρου, τέως Διευθυντής στο Νοσοκοµείο «Γ. 
Παπανικολάου», ο οποίος, µε τη συµβολή των παλιών του συνερ-
γατών, πραγµατοποίησε 4 µόλις επεµβάσεις καρδιάς έως και την 
συνταξιοδότησή του, το 2003.  Ωστόσο, η παρουσία του Π. 
Σπύρου στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας, υπήρξε 
καθοριστική ώστε να τεθούν οι βάσεις οργάνωσης της Καρδιοχει-
ρουργικής Κλινικής, καθώς και να εκπαιδευτεί το νοσηλευτικό και 
παραϊατρικό προσωπικό, µε αποτέλεσµα η κλινική να ξεκινήσει την 
πλήρη λειτουργία της µε τον επόµενο Διευθυντή της, Καθηγητή 
Νικόλαο Τσιλιµίγκα, το 2005. 

Ο Καθηγητής
Γεώργιος Μπουγιούκας,

θεµελίωσε την
Καρδιοχειρουργική

Κλινική 
του Πανεπιστηµίου

Θράκης 
το 1997

Ο Καθηγητής
Κων/νος 

Αναγνωστόπουλος,
οργάνωσε 

µεταξύ των άλλων
και την ΚΡΧ Κλινική
του Πανεπιστηµίου

Ιωαννίνων
το 1998

Το Πανεπιστηµιακό
Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστηµιακό
Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης

Το όραµα του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. 
Ανδρέα Μαρτίνη, ήταν η δηµιουργία
του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν», 
όπου λειτούργησε Καρδιοχειρουργική 
Κλινική στις αρχές του 2001

Οι τρεις νεοιδρυθείσες ιδιωτικές κλινικές 
της περιόδου 1993 - 2001 που συµπεριέλαβαν

καρδιοχειρουργική δραστηριότητα. 

Κλινική 
«Αθανασιάδη 

(1994 - 2003)

«Ευρωκλινική» 
Αθηνών 

(1997 - σήµερα)

«Διαβαλκανικό»
Θεσσαλονικης 

(2000 - σήµερα)

Ο Ιωάννης Χάσουλας,
Αναπληρωτής Καθηγητής

του Πανεπιστηµίου Κρήτης
από το 2000

Ο Παναγιώτης Σπύρου,
Τακτικός Καθηγητής
του Πανεπιστηµίου

Θεσσαλίας
από το 1997

Δηµοσίευµα του 2000 
που αναγγέλλει
την έναρξη λειτουργίας 
της ΚΡΧ Κλινικής
του Νοσοκοµείου
«Παπαγεωργίου» 
Θεσσαλονίκης

Γεώργιος 
Χατζηκώστας

Σωτήριος
Πράπας
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   Στο Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου 
Κρήτης, αν και η λειτουργία των νοσηλευτικών τµηµάτων ξεκίνησε 
ήδη το 1989, η ιδρυτική πράξη λειτουργίας Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής δηµοσιεύτηκε σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, το 1999. 
Την επόµενη χρονιά, θέση Αναπληρωτή Καθηγητή κατέλαβε ο 
Ιωάννης Χάσουλας, πρωταγωνιστής των εξελίξεων στον ιδιωτικό 
χώρο σε ιδρύµατα της Θεσσαλονίκης. 
Η διενέργεια, όµως, Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων στο χώρο 
αυτό, καθυστέρησε τραγικά, µε τις πρώτες επεµβάσεις να λαµβά-
νουν χώρα το 2005, ενώ η συνολική Καρδιοχειρουργική δραστη-
ριότητα είχε διάρκεια µόλις δυο ετών. Έκτοτε και µέχρι το 2013 
η εν λόγω κλινική βρίσκονταν υπό καθεστώς αναστολής λειτουρ-
γίας. 

   Την Περίοδο της Καταξίωσης σηµατοδοτεί, όπως αναφέρθηκε 
αρχικά, η έναρξη λειτουργίας του Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.», 
η ίδρυση του οποίου άλλαξε σαφέστατα τον Καρδιοχειρουργικό 
«χάρτη» της χώρας. Θέσεις Διευθυντών στις τρεις Καρδιοχειρουρ-
γικές Κλινικές που περιελάµβανε στο οργανόγραµµά του, ανέλαβαν 
οι Πέτρος Αλιβιζάτος, Άλκης Μιχάλης και Γεώργιος Παλατιανός. 
Την Παιδοκαρδιοχειρουργική δραστηριότητα κάλυψε µε περιοδικές 
επισκέψεις ο Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής του 
Πανεπιστηµίου Columbia της Νέας Υόρκης, έως τον Σεπτέµβριο 
του 1997, όταν πλέον δηµιουργήθηκε ανεξάρτητη Κλινική Παιδο-
καρδιοχειρουργικής και Συγγενών Καρδιοπαθειών, υπό τον Γεώρ-
γιο Σαρρή. Το τέλος αυτής της Περιόδου Καταξίωσης σηµατοδο-
τεί η έναρξη λειτουργίας δυο νέων ιδρυµάτων, ως Ν.Π.Ι.Δ., των 
Νοσηλευτηρίων «Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου» και «Ερρίκος 
Ντυνάν», όπως προαναφέρθηκε. Όσον αφορά στο πρώτο, 
Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ανέλαβε ο Γεώργιος 
Χατζηκώστας, Επιµελητής Α' του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολά-
ου» και επί σειρά ετών συνεργάτης των Αθανάσιου Οικονοµόπου-
λου και Παναγιώτη Σπύρου. Όσον αφορά στο δεύτερο, την οργά-
νωση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ανέλαβε ο Σωτήριος 
Πράπας, Επιµελητής Α' της Γ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο 
Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.». 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

   Ωστόσο, οι σηµαντικότερες εξελίξεις στον εν λόγω χώρο, αφο-
ρούσαν κυρίως στην ψήφιση των ιδρυτικών νόµων και την εκλογή 
Καθηγητών-Διευθυντών σε Καρδιοχειρουργικές Κλινικές όλων 
των υπόλοιπων περιφερειακών Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων. 
Συγκεκριµένα, το 1995, προκηρύχθηκε θέση Τακτικού Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής στο «Δηµοκρίτειο» Πανεπιστήµιο Θράκης, 
την οποία κατέλαβε, το 1997, ο Γεώργιος Μπουγιούκας, τέως 
Αναπληρωτής Καθηγητής του Ιατρικού Τµήµατος στο «Α.Π.Θ.». 
Το 1998, κατόπιν σχετικού Προεδρικού Διατάγµατος, ιδρύθηκε και 
η Πανεπιστηµιακή Καρδιοχειρουργική Κλινική του εν λόγω ιδρύµα-
τος, η οποία, µετά τη στελέχωσή της, εγκαινίασε τη λειτουργία της 
µε τη διενέργεια της πρώτης επέµβασης καρδιάς, στις 20 Μαΐου 
2000. Ανάλογες εξελίξεις υπήρξαν και στο «Πανεπιστηµιακό 
Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων». Αν και το Προεδρικό Διάταγµα 
ίδρυσης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής είχε δηµοσιευτεί από το 
1989, η εκλογή του Κωνσταντίνου Αναγνωστόπουλου στη θέση 
του Τακτικού Καθηγητή πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 
1997. Δυο χρόνια αργότερα, στις 7 Απριλίου 1999,  διενεργήθη-
καν από τον Καθηγητή και τους συνεργάτες του οι πρώτες 
επεµβάσεις καρδιάς. 

   Τέλος, το 1998, το Νοσηλευτήριο «Ευρωκλινική» Αθηνών 
εγκαινίασε την λειτουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, στην 
οποία συνεργάστηκαν, την διερευνούµενη περίοδο, ο Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, ο Μιχάλης Μπονώρης και ο 
Καθηγητής Χρήστος Ρόκκας, µετέπειτα Διευθυντής της Καρδιο-
χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.   

   Στην Θεσσαλονίκη, ο Καθηγητής Παναγιώτης Σπανός παρέµεινε 
ο κυρίαρχος πρωταγωνιστής του Νοσηλευτηρίου «Άγιος Λουκάς», 
όπου εντάχθηκε από το 1993 και ο Μανώλης Διαρµισάκης, Επι-
µελητής του «Γ. Παπανικολάου» µε συνεργάτη τον Σόλα Ολελέρε, 
ειδικευόµενο του ίδιου ιδρύµατος. Παράλληλα, ο Κυριάκος Ράµ-
µος και άλλοι πανεπιστηµιακοί Ιατροί συνεργάζονταν µε το ίδρυµα 
περιστασιακά. Το 1999, βέβαια, το συµβόλαιο συνεργασίας του 
Αντώνη Πίτση µε το Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς» σηµατοδότη-
σε την ένταξή του σε µια νέα, λαµπρή εποχή. Ο Βασίλειος Χαλβα-
τζούλης παρέµεινε και αυτή την περίοδο ο κυρίαρχος πρωταγω-
νιστής στο Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης», µε 
τους Μ. Τούµπουρα και Κ. Μακρυγιαννάκη να συνεπικουρούν 
στην παραγωγή του κλινικού έργου του αναφερόµενου κέντρου. 
Αντίθετα, ο Ιωάννης Χάσουλας αποχώρησε το 1994 για να δη-
µιουργήσει µια νέα Καρδιοχειρουργική Κλινική στο Νοσηλευτήριο 
«Κλινική Αθανασιάδη», ορίζοντας τις δικές του προδιαγραφές 
λειτουργίας της. Ωστόσο, η σηµαντικότερη εξέλιξη στην συµπρω-
τεύουσα και τον ιδιωτικό τοµέα, δεν ήταν άλλη παρά η έναρξη 
λειτουργίας του Νοσηλευτηρίου «Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσα-
λονίκης», ένα ίδρυµα του Οµίλου «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», µιας 
υπερσύγχρονης υγειονοµικής µονάδας, που συµπεριέλαβε στο 
οργανόγραµµά της την ίδρυση Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. 
Πρώτοι συνεργάτες του νοσηλευτηρίου υπήρξαν ο Καθηγητής 
Παναγιώτης Σπανός και ο Βασίλειος Χαλβατζούλης, µετακινού-
µενοι από τις προηγούµενες θέσεις που κατείχαν. 

   Σε επιστηµονικό επίπεδο, η 8ετία 1993-2001, υπήρξε ιδιαίτερα 
σηµαντική, δικαιολογώντας µάλιστα το εννοιολογικό εύρηµα, 
Περίοδος της Καταξίωσης. Η εφαρµογή κλασικών τεχνικών υπό 
καλύτερες συνθήκες και η υιοθέτηση νέων πρωτοποριακών 
τεχνικών από τους Έλληνες Καρδιοχειρουργούς, έθεσαν τις βάσεις 
για την επόµενη περίοδο, όπου η Ελληνική Καρδιοχειρουργική 
εισέρχεται πια δυναµικά στη νέα χιλιετία. 

   Κλείνοντας την αναφορά στην περίοδο 1993-2001, µια ειδική 
µνεία στις εξελίξεις που έλαβαν χώρα στον ιδιωτικό τοµέα, κρίνε-
ται απαραίτητη. Η Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα των Νοση-
λευτηρίων «Υγεία», «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», «Ιατρικό Κέντρο 
Ψυχικού», «Γενική Κλινική Αθηνών», «Γενική Κλινική Θεσσαλονί-
κης» και «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης συνεχίστηκε απρόσκοπτα, 
την ώρα που τρεις νέες Καρδιοχειρουργικές Κλινικές ιδρύονταν 
στα Νοσηλευτήρια «Ευρωκλινική» Αθηνών, «Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Κέντρο» Θεσσαλονίκης και «Κλινική Αθανασιάδη» Θεσσαλονίκης. 
Πρωταγωνιστές στο Νοσηλευτήριο «Υγεία» εξακολούθησαν να 
είναι ο Γεώργιος Τόλης έως το 1995 και ο Γεώργιος Ανδριτσά-
κης έως το 2000, αλλά κυρίαρχα ο Στρατής Παττακός, ο οποίος 
αναδείχθηκε στον κορυφαίο σε αριθµό περιστατικών Καρδιοχει-
ρουργό του ιδρύµατος έως τις µέρες µας. Διάδοχος του Γ. Ανδρι-
τσάκη, µετά την αποχώρησή του λόγω συνταξιοδότησης το 2000, 
υπήρξε ο επί ετών συνεργάτης του Ιάκωβος Παντελιάδης, ενώ 
για τη διετία 1995-1997, συνεργάτης του ιδρύµατος υπήρξε και ο 
Δηµήτριος Νίκας. Στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Αθηνών», µε την 
αποχώρηση του Α. Μιχάλη για το Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», 
σε πρωταγωνιστές αναδείχθηκαν οι Διευθυντές των δυο Καρδιο-
χειρουργικών Κλινικών που δηµιουργήθηκαν, Στέργιος Θεοδω-
ρόπουλος και Γεώργιος Μάκος, αντίστοιχα. Συνεργάτες του 
ιδρύµατος έως και σήµερα αποτέλεσαν από το 1996 ο Μιχάλης 
Κανταρτζής και από το 1997 ο Δηµήτριος Νίκας, ενώ τη διετία 
1995-1997, µε το ίδρυµα συνεργάστηκε και ο Γεώργιος Τόλης. 
Με το Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», που ανήκει στον 
ίδιο όµιλο, συνεργάστηκαν οι Γεώργιος Τζίφας και Παναγιώτης 
Ασηµακόπουλος, ενώ σταθερός συνεργάτης από το 1998 έως 
σήµερα είναι ο Ανδρέας Αγάθος και από το 1999 ο Βασίλειος 
Φωτόπουλος. Στον ίδιο χώρο εργάστηκε τη διετία 1998-2000 
και ο Ιωάννης Χλωρογιάννης, καθώς και για µικρό χρονικό διά-
στηµα, οι Νικόλαος Γιαννόπουλος και Ανδρέας Χατζής, πριν την 
ένταξή τους στην Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσηλευ-
τηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.», το 1997. Στο Νοσηλευτήριο «Γενική Κλι-
νική Αθηνών», συνέχισε να δραστηριοποιείται ο Δηµήτριος 
Κλειτσάκης, ιδρυτής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής και 
αποκλειστικός της συνεργάτης. 

   Και ενώ η λειτουργία των δύο προαναφερόµενων Πανεπιστηµι-
ακών Κλινικών συνεχίστηκε απρόσκοπτα και µε αυξανόµενους 
ρυθµούς, δε συνέβη κάτι ανάλογο µε τις δυο άλλες Πανεπιστηµια-
κές Καρδιοχειρουργικές Κλινικές. Αναφορικά µε το Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας, το 1998, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου 
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου, το οποίο εγκαινίασε την 
έναρξη λειτουργίας του, τον Σεπτέµβριο του 1999. Ήδη από το 
1997, θέση Τακτικού Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής είχε καταλά-
βει ο Παναγιώτης Σπύρου, τέως Διευθυντής στο Νοσοκοµείο «Γ. 
Παπανικολάου», ο οποίος, µε τη συµβολή των παλιών του συνερ-
γατών, πραγµατοποίησε 4 µόλις επεµβάσεις καρδιάς έως και την 
συνταξιοδότησή του, το 2003.  Ωστόσο, η παρουσία του Π. 
Σπύρου στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας, υπήρξε 
καθοριστική ώστε να τεθούν οι βάσεις οργάνωσης της Καρδιοχει-
ρουργικής Κλινικής, καθώς και να εκπαιδευτεί το νοσηλευτικό και 
παραϊατρικό προσωπικό, µε αποτέλεσµα η κλινική να ξεκινήσει την 
πλήρη λειτουργία της µε τον επόµενο Διευθυντή της, Καθηγητή 
Νικόλαο Τσιλιµίγκα, το 2005. 

Ο Καθηγητής
Γεώργιος Μπουγιούκας,

θεµελίωσε την
Καρδιοχειρουργική

Κλινική 
του Πανεπιστηµίου

Θράκης 
το 1997

Ο Καθηγητής
Κων/νος 

Αναγνωστόπουλος,
οργάνωσε 

µεταξύ των άλλων
και την ΚΡΧ Κλινική
του Πανεπιστηµίου

Ιωαννίνων
το 1998

Το Πανεπιστηµιακό
Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστηµιακό
Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης

Το όραµα του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. 
Ανδρέα Μαρτίνη, ήταν η δηµιουργία
του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν», 
όπου λειτούργησε Καρδιοχειρουργική 
Κλινική στις αρχές του 2001

Οι τρεις νεοιδρυθείσες ιδιωτικές κλινικές 
της περιόδου 1993 - 2001 που συµπεριέλαβαν

καρδιοχειρουργική δραστηριότητα. 

Κλινική 
«Αθανασιάδη 

(1994 - 2003)

«Ευρωκλινική» 
Αθηνών 

(1997 - σήµερα)

«Διαβαλκανικό»
Θεσσαλονικης 

(2000 - σήµερα)

Ο Ιωάννης Χάσουλας,
Αναπληρωτής Καθηγητής

του Πανεπιστηµίου Κρήτης
από το 2000

Ο Παναγιώτης Σπύρου,
Τακτικός Καθηγητής
του Πανεπιστηµίου

Θεσσαλίας
από το 1997

Δηµοσίευµα του 2000 
που αναγγέλλει
την έναρξη λειτουργίας 
της ΚΡΧ Κλινικής
του Νοσοκοµείου
«Παπαγεωργίου» 
Θεσσαλονίκης

Γεώργιος 
Χατζηκώστας

Σωτήριος
Πράπας
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Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

Σύνοψη 
ακαδηµαϊκού έργου και πεπραγµένων

Μεγάλος ήταν ο αριθµός ανακοινώσεων αναφορικά µε την κλασσική 
αντιµετώπιση ασθενών µε στεφανιαία νόσο. 
Αφορούσαν στην εµπειρία των διαφόρων κέντρων και στα πρώιµα 
αποτελέσµατα σε επανεγχειρήσεις, στη νόσο στελέχους, σε υπερήλικες 
και ασθενείς υψηλού κινδύνου

   Ενδιαφέρον παρουσίασαν ανακοινώσεις που περιελάµβαναν 
σειρές ασθενών, οι οποίοι αντιµετωπίστηκαν για ανεύρυσµα αρι-
στεράς κοιλίας και χαµηλό κλάσµα εξώθησης, καθώς και συνδυα-
στικές επεµβάσεις για άλλη παθολογία. Η οµάδα του Καθηγητή 
Π. Σπανού στο Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς» διαχειρίστηκε 58 
ασθενείς µε ανεύρυσµα αριστεράς κοιλίας και χειρουργική θνητό-
τητα 5,2%, ενώ η Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσηλευτη-
ρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.», υπό τον Πέτρο Αλιβιζάτο, 26 ασθενείς και 
ανάλογη θνητότητα. Κλινική µελέτη του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ», 
περιελάµβανε εγχειρήσεις 84 ασθενών µε χαµηλό κλάσµα εξώθη-
σης και σοβαρή δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας, µε θνητότη-
τα 10,7%. Συνδυαστικές επεµβάσεις στεφανιαίας παράκαµψης µε 
ταυτόχρονη διενέργεια ενδαρτηρεκτοµής καρωτίδος, παρουσίασαν 
ο Καθηγητής Μιχάλης Τούµπουρας από το Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» 
και ο Ευστράτιος Αποστολάκης από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελι-
σµός», µε έξι και 14 ασθενείς αντίστοιχα. Επίσης, ο Γεώργιος 
Οικονοµόπουλος, από την Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.», παρουσίασε τρεις ασθενείς µε 
ταυτόχρονη ανευρυσµατεκτοµή στην κοιλιακή αορτή, ενώ ο Καθη-
γητής Π. Σπανός περιέγραψε την εµπειρία του από 19 περιπτώ-
σεις στεφανιαίας παράκαµψης και ταυτόχρονης αντιµετώπισης 
καρκίνου του πνεύµονα. Η µοναδική ανακοίνωση µε θέµα την 
αντιµετώπιση µετεµφραγµατικής ρήξης του µεσοκοιλιακού 
διαφράγµατος προέρχονταν από την οµάδα του Χ. Λόλα, του 
Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», η οποία περιελάµβανε 19 ασθενείς, 
µε θνητότητα 50%. 

   Σηµαντικότερες, ωστόσο, υπήρξαν οι ανακοινώσεις αναφορικά 
µε πρωτοποριακές για την Ελληνική πραγµατικότητα εφαρµογές 
νέων τεχνικών, στις οποίες πρωταγωνίστησαν έµπειροι αλλά 
κυρίως νεότεροι Καρδιοχειρουργοί, οι οποίοι ενστερνίστηκαν τις 
εξελίξεις του διεθνούς περιβάλλοντος. Ο Α. Μιχάλης, Διευθυντής 
της Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο 
Κ.Κ.», παρουσίασε το πρωτοποριακό του έργο στη χρήση αµφότε-
ρων των µαστικών αρτηριών σε 840 περιπτώσεις, καθώς και την 
αρτηριοπλαστική του στελέχους –«εγχείρηση Dion»- σε 24 περι-
πτώσεις. Αµφότερα τα αποτελέσµατα ήταν εξαιρετικά, ενώ ο 
Α. Μιχάλης, παρέµεινε ίσως ο µοναδικός Έλλη-
νας Καρδιοχειρουργός, ο οποίος εφάρµοσε την 
«εγχείρηση Dion» στη χώρα µας. 

Συνδυαστικές επεµβάσεις 
στεφανιαίας παράκαµψης 
και ανευρυσµατεκτοµής της 
αριστεράς κοιλίας, παρουσίασαν 
οι οµάδες της Α΄ ΚΡΧ του «ΩΚΚ», 
υπό τον Γ. Οικονοµόπουλο και του 
«Αγ. Λουκά» Θεσσαλονίκης, 
υπό τον Π. Σπανό

Η χρήση της αριστερής έσω µαστικής αρτηρίας για την 
επαναιµάτωση του πρόσθιου κατιόντα κλάδου, καθιερώ-
θηκε ως επιλογή σε όλα τα καρδιοχειρουργικά κέντρα της 
χώρας µας κατά την διερευνούµενη περίοδο. Στο «ΩΚΚ», 
το «Γ. Παπανικολάου», το «ΑΧΕΠΑ» και τα ιδιωτικά 
κέντρα η χρήση της ξεπερνούσε σε ποσοστό το 80%. 
Στον Ευαγγελισµό, στην αρχή της περιόδου ήταν στο 
30%, διαρκώς αυξανόµενη, ενώ στο «Ιπποκράτειο» είχε 
µόλις ξεκινήσει η εφαρµογή της 

Άλκης Μιχάλης

Πρωτοπόρος στη χρήση 2 µαστικών αρτηριών 
για την επαναιµάτωση του µυοκαρδίου 

αναδείχθηκε ο Άλκης Μιχάλης, που εφάρµοσε 
τη µέθοδο σε όλο και πιο αυξανόµενο ρυθµό 

από το 1984 έως τις µέρες µας.  Τον 
ακολούθησαν στην περίοδο αυτή οι οµάδες 
του Π. Σπανού, Γ. Παλατιανού, Γ. Τζίφα, Α. 

Πίτση και άλλων 

Η µοναδική ανακοίνωση της 
περιόδου που αφορούσε 
αντιµετώπιση µετεµφραγµατι-
κού VSD σε 19 ασθενείς, 
έγινε από την οµάδα του 
Χρ. Λόλα στον Ευαγγελισµό 

Χρήστος Λόλας

Ιωάννης
Παπαϊωάννου,
Διευθυντής σε 
πρωσοποπαγή θέση
στο Νοσοκοµείο
«Ιπποκράτειο» 
Αθηνών

Καθηγητής
Φώτης
Παναγόπουλος,
Διευθυντής 
ΚΡΧ Κλινικής
Νοσοκοµείου
«ΑΧΕΠΑ»

Ο Καθηγητής Παναγιώτης 
Σπανός, υπήρξε από τους 
πρωτοπόρους της χρήσης 
αρτηριακών µοσχευµάτων, 
καθώς και της ελάχιστα 
επεµβατικής χειρουργικής 
στην επαναιµάτωση του 
µυοκαρδίου

   Η Περίοδος της Καταξίωσης που συµπίπτει µε την έναρξη 
λειτουργίας του Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.», καθώς και νέων 
Πανεπιστηµιακών και Ιδιωτικών Καρδιοχειρουργικών Κλινικών, 
σηµατοδοτήθηκε από την αύξηση της Καρδιοχειρουργικής 
δραστηριότητας εν γένει. Δεν είναι, όµως, µόνο η αύξηση της 
Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας που κρίνεται ως άξια λόγου 
για την Περίοδο της Καταξίωσης, αλλά και το γεγονός πως οι 
παρεχόµενες Καρδιοχειρουργικές υπηρεσίες αναβαθµίστηκαν 
ποιοτικά, καθώς οι Έλληνες Καρδιοχειρουργοί, σε µεγάλο ποσο-
στό,  ασπάστηκαν νέες τεχνικές και τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν 
σε παγκόσµιο επίπεδο, ενσωµατώνοντάς τις στην καθηµερινή 
κλινική πράξη. Αναλυτικότερα, η τεχνική της στεφανιαίας επαναι-
µάτωσης σε πάλλουσα καρδιά, η ευρεία χρήση αρτηριακών 
µοσχευµάτων, η τεχνική της αρτηριοπλαστικής του στελέχους, η 
αντιµετώπιση των ανευρυσµάτων της αριστερής κοιλίας µε αλλαγή 
της γεωµετρίας της, οι πλαστικές µιτροειδούς και αορτικής 
βαλβίδας, οι ελάχιστα επεµβατικές τεχνικές προσπέλασης, η χρήση 
νέων µηχανικών βαλβίδων αλλά και αστήρικτων βιολογικών 
βαλβίδων, η εφαρµογή της «εγχείρησης Ross» αλλά και τεχνικών 
προστασίας του µυοκαρδίου και προστασίας του εγκεφάλου σε 
εγχειρήσεις του αορτικού τόξου, η χρήση της κόλλας GRF σε 
αορτικούς διαχωρισµούς και η προσπέλαση δια της µασχαλιαίας 
αρτηρίας για την είσοδο στην εξωσωµατική κυκλοφορία, η χρήση 
πέραν του αορτικού ασκού και άλλων συσκευών υποστήριξης της 
καρδιακής λειτουργίας, όπως ECMO, Hemopump, φυγόκεντρης 
και παραορτικής αντλίας, η εµφύτευση των τεσσάρων πρώτων 
LVAD 's στην Ελλάδα και η εφαρµογή της καρδιοµυοπλαστικής σε 
έξι  ασθενείς, συνέβαλαν αδιαµφισβήτητα στην ποιοτική αναβάθ-
µιση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Επίσης η διενέργεια πρωτό-
τυπων εγχειρήσεων σε επίπεδο συγγενών καρδιοπαθειών, η 
χρήση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, της συσκευής Cell Saver, 
όπως και η χρήση φαρµακευτικών ουσιών για την ελάττωση της 
µετεγχειρητικής αιµορραγίας, ενίσχυσαν τα θετικά αποτελέσµατα 
της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας.  Στον τοµέα των 
µεταµοσχεύσεων, σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε η εφαρµογή 
σχετικού προγράµµατος στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», 
παράλληλα µε εκείνα που προϋπήρχαν στα Νοσοκοµεία 
«Ευαγγελισµός» και «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης. Αύξηση 
υπήρξε και στον αριθµό των διενεργούµενων Παιδοκαρδιοχει-
ρουργικών επεµβάσεων, ειδικότερα µετά το 1997, όταν και 
ιδρύθηκε η Κλινική Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων και Παί-
δων στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», ανακουφίζοντας την ήδη 
υπάρχουσα Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου 
Παίδων «Αγία Σοφία», µοναδική έως τότε στην χώρα. 
����

    Το παραγόµενο κλινικό έργο αποτυπώθηκε σε µια σειρά 
ανακοινώσεων και δηµοσιεύσεων, που πέραν των πρωτοτυπιών, 
συµπεριελάµβαναν και κλασικές κλινικές µελέτες αντιµετώπισης 
ασθενών µε στεφανιαία νόσο, βαλβιδοπάθειες, ανευρύσµατα 
αορτής, συγγενείς καρδιοπάθειες, όγκους καρδιάς, τραύµατα, 
επιπλοκές και άλλα. Όσον αφορά στις στεφανιαίες παρακάµψεις, 
η πρώτη ανακοίνωση ανήκει στον Χρήστο Λόλα και αφορά στα 
πρώιµα αποτελέσµατα 1.617 ασθενών που αντιµετωπίστηκαν από 
την οµάδα του στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», µε θνητότητα 
4,7%, ενώ η επόµενη στα αποτελέσµατα 2.938 επεµβάσεων που 
διενεργήθηκαν, στην εξαετία 1995-2000, από τον Καθηγητή 
Παναγιώτη Σπανό, µε θνητότητα 3,1%. Η τελευταία ανακοίνωση 
περιελάµβανε και 91 υπερήλικες ασθενείς -άνω των 75 ετών- για 
τους οποίους η θνητότητα άγγιξε το 5,5%. Σε ανάλογη 
παρουσίαση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«ΑΧΕΠΑ», υπό τον Καθηγητή Φώτη Παναγόπουλο, διερευνή-
θηκαν 62 επανεγχειρήσεις ασθενών, µεταξύ ενός συνόλου 1.967 
εγχειρήσεων στεφανιαίας παράκαµψης, της εξαετίας 1991-97, 
εµφανίζοντας θνητότητα της τάξεως του 6,45%. Από αντίστοιχες 
σειρές επανεγχειρήσεων, που ωστόσο αφορούσαν αποκλειστικά 
περιστατικά στεφανιαίας νόσου και ανακοινώθηκαν από τις 
οµάδες του Άλκη Μιχάλη στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.» µε 
181 επανεγχειρήσεις στεφανιαίας παράκαµψης και του Καθηγητή 
Π. Σπανού στο Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης µε 
132 επανεγχειρήσεις, διαπιστώθηκαν θνητότητες 7,2% και 7,5% 
αντίστοιχα. Από το Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» και τον Ιωάννη 
Παπαϊωάννου, παρουσιάστηκαν 398 περιπτώσεις ασθενών, για 
την 12ετία 1986-98, µε νόσο του στελέχους και θνητότητα 
5,91%. Το 1994, µε τη συµπλήρωση των πέντε πρώτων µηνών 
λειτουργίας της κλινικής του, ο Γεώργιος Παλατιανός και η 
οµάδα του παρουσίασαν τις 195 πρώτες εγχειρήσεις µε συνολική 
θνητότητα 2,6%, που στη χειρουργική των στεφανιαίων 
περιορίζονταν στο 1,9%. 
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Μεγάλος ήταν ο αριθµός ανακοινώσεων αναφορικά µε την κλασσική 
αντιµετώπιση ασθενών µε στεφανιαία νόσο. 
Αφορούσαν στην εµπειρία των διαφόρων κέντρων και στα πρώιµα 
αποτελέσµατα σε επανεγχειρήσεις, στη νόσο στελέχους, σε υπερήλικες 
και ασθενείς υψηλού κινδύνου

   Ενδιαφέρον παρουσίασαν ανακοινώσεις που περιελάµβαναν 
σειρές ασθενών, οι οποίοι αντιµετωπίστηκαν για ανεύρυσµα αρι-
στεράς κοιλίας και χαµηλό κλάσµα εξώθησης, καθώς και συνδυα-
στικές επεµβάσεις για άλλη παθολογία. Η οµάδα του Καθηγητή 
Π. Σπανού στο Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς» διαχειρίστηκε 58 
ασθενείς µε ανεύρυσµα αριστεράς κοιλίας και χειρουργική θνητό-
τητα 5,2%, ενώ η Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσηλευτη-
ρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.», υπό τον Πέτρο Αλιβιζάτο, 26 ασθενείς και 
ανάλογη θνητότητα. Κλινική µελέτη του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ», 
περιελάµβανε εγχειρήσεις 84 ασθενών µε χαµηλό κλάσµα εξώθη-
σης και σοβαρή δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας, µε θνητότη-
τα 10,7%. Συνδυαστικές επεµβάσεις στεφανιαίας παράκαµψης µε 
ταυτόχρονη διενέργεια ενδαρτηρεκτοµής καρωτίδος, παρουσίασαν 
ο Καθηγητής Μιχάλης Τούµπουρας από το Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» 
και ο Ευστράτιος Αποστολάκης από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελι-
σµός», µε έξι και 14 ασθενείς αντίστοιχα. Επίσης, ο Γεώργιος 
Οικονοµόπουλος, από την Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.», παρουσίασε τρεις ασθενείς µε 
ταυτόχρονη ανευρυσµατεκτοµή στην κοιλιακή αορτή, ενώ ο Καθη-
γητής Π. Σπανός περιέγραψε την εµπειρία του από 19 περιπτώ-
σεις στεφανιαίας παράκαµψης και ταυτόχρονης αντιµετώπισης 
καρκίνου του πνεύµονα. Η µοναδική ανακοίνωση µε θέµα την 
αντιµετώπιση µετεµφραγµατικής ρήξης του µεσοκοιλιακού 
διαφράγµατος προέρχονταν από την οµάδα του Χ. Λόλα, του 
Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», η οποία περιελάµβανε 19 ασθενείς, 
µε θνητότητα 50%. 

   Σηµαντικότερες, ωστόσο, υπήρξαν οι ανακοινώσεις αναφορικά 
µε πρωτοποριακές για την Ελληνική πραγµατικότητα εφαρµογές 
νέων τεχνικών, στις οποίες πρωταγωνίστησαν έµπειροι αλλά 
κυρίως νεότεροι Καρδιοχειρουργοί, οι οποίοι ενστερνίστηκαν τις 
εξελίξεις του διεθνούς περιβάλλοντος. Ο Α. Μιχάλης, Διευθυντής 
της Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο 
Κ.Κ.», παρουσίασε το πρωτοποριακό του έργο στη χρήση αµφότε-
ρων των µαστικών αρτηριών σε 840 περιπτώσεις, καθώς και την 
αρτηριοπλαστική του στελέχους –«εγχείρηση Dion»- σε 24 περι-
πτώσεις. Αµφότερα τα αποτελέσµατα ήταν εξαιρετικά, ενώ ο 
Α. Μιχάλης, παρέµεινε ίσως ο µοναδικός Έλλη-
νας Καρδιοχειρουργός, ο οποίος εφάρµοσε την 
«εγχείρηση Dion» στη χώρα µας. 

Συνδυαστικές επεµβάσεις 
στεφανιαίας παράκαµψης 
και ανευρυσµατεκτοµής της 
αριστεράς κοιλίας, παρουσίασαν 
οι οµάδες της Α΄ ΚΡΧ του «ΩΚΚ», 
υπό τον Γ. Οικονοµόπουλο και του 
«Αγ. Λουκά» Θεσσαλονίκης, 
υπό τον Π. Σπανό

Η χρήση της αριστερής έσω µαστικής αρτηρίας για την 
επαναιµάτωση του πρόσθιου κατιόντα κλάδου, καθιερώ-
θηκε ως επιλογή σε όλα τα καρδιοχειρουργικά κέντρα της 
χώρας µας κατά την διερευνούµενη περίοδο. Στο «ΩΚΚ», 
το «Γ. Παπανικολάου», το «ΑΧΕΠΑ» και τα ιδιωτικά 
κέντρα η χρήση της ξεπερνούσε σε ποσοστό το 80%. 
Στον Ευαγγελισµό, στην αρχή της περιόδου ήταν στο 
30%, διαρκώς αυξανόµενη, ενώ στο «Ιπποκράτειο» είχε 
µόλις ξεκινήσει η εφαρµογή της 

Άλκης Μιχάλης

Πρωτοπόρος στη χρήση 2 µαστικών αρτηριών 
για την επαναιµάτωση του µυοκαρδίου 

αναδείχθηκε ο Άλκης Μιχάλης, που εφάρµοσε 
τη µέθοδο σε όλο και πιο αυξανόµενο ρυθµό 

από το 1984 έως τις µέρες µας.  Τον 
ακολούθησαν στην περίοδο αυτή οι οµάδες 
του Π. Σπανού, Γ. Παλατιανού, Γ. Τζίφα, Α. 

Πίτση και άλλων 

Η µοναδική ανακοίνωση της 
περιόδου που αφορούσε 
αντιµετώπιση µετεµφραγµατι-
κού VSD σε 19 ασθενείς, 
έγινε από την οµάδα του 
Χρ. Λόλα στον Ευαγγελισµό 

Χρήστος Λόλας

Ιωάννης
Παπαϊωάννου,
Διευθυντής σε 
πρωσοποπαγή θέση
στο Νοσοκοµείο
«Ιπποκράτειο» 
Αθηνών

Καθηγητής
Φώτης
Παναγόπουλος,
Διευθυντής 
ΚΡΧ Κλινικής
Νοσοκοµείου
«ΑΧΕΠΑ»

Ο Καθηγητής Παναγιώτης 
Σπανός, υπήρξε από τους 
πρωτοπόρους της χρήσης 
αρτηριακών µοσχευµάτων, 
καθώς και της ελάχιστα 
επεµβατικής χειρουργικής 
στην επαναιµάτωση του 
µυοκαρδίου

   Η Περίοδος της Καταξίωσης που συµπίπτει µε την έναρξη 
λειτουργίας του Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.», καθώς και νέων 
Πανεπιστηµιακών και Ιδιωτικών Καρδιοχειρουργικών Κλινικών, 
σηµατοδοτήθηκε από την αύξηση της Καρδιοχειρουργικής 
δραστηριότητας εν γένει. Δεν είναι, όµως, µόνο η αύξηση της 
Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας που κρίνεται ως άξια λόγου 
για την Περίοδο της Καταξίωσης, αλλά και το γεγονός πως οι 
παρεχόµενες Καρδιοχειρουργικές υπηρεσίες αναβαθµίστηκαν 
ποιοτικά, καθώς οι Έλληνες Καρδιοχειρουργοί, σε µεγάλο ποσο-
στό,  ασπάστηκαν νέες τεχνικές και τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν 
σε παγκόσµιο επίπεδο, ενσωµατώνοντάς τις στην καθηµερινή 
κλινική πράξη. Αναλυτικότερα, η τεχνική της στεφανιαίας επαναι-
µάτωσης σε πάλλουσα καρδιά, η ευρεία χρήση αρτηριακών 
µοσχευµάτων, η τεχνική της αρτηριοπλαστικής του στελέχους, η 
αντιµετώπιση των ανευρυσµάτων της αριστερής κοιλίας µε αλλαγή 
της γεωµετρίας της, οι πλαστικές µιτροειδούς και αορτικής 
βαλβίδας, οι ελάχιστα επεµβατικές τεχνικές προσπέλασης, η χρήση 
νέων µηχανικών βαλβίδων αλλά και αστήρικτων βιολογικών 
βαλβίδων, η εφαρµογή της «εγχείρησης Ross» αλλά και τεχνικών 
προστασίας του µυοκαρδίου και προστασίας του εγκεφάλου σε 
εγχειρήσεις του αορτικού τόξου, η χρήση της κόλλας GRF σε 
αορτικούς διαχωρισµούς και η προσπέλαση δια της µασχαλιαίας 
αρτηρίας για την είσοδο στην εξωσωµατική κυκλοφορία, η χρήση 
πέραν του αορτικού ασκού και άλλων συσκευών υποστήριξης της 
καρδιακής λειτουργίας, όπως ECMO, Hemopump, φυγόκεντρης 
και παραορτικής αντλίας, η εµφύτευση των τεσσάρων πρώτων 
LVAD 's στην Ελλάδα και η εφαρµογή της καρδιοµυοπλαστικής σε 
έξι  ασθενείς, συνέβαλαν αδιαµφισβήτητα στην ποιοτική αναβάθ-
µιση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Επίσης η διενέργεια πρωτό-
τυπων εγχειρήσεων σε επίπεδο συγγενών καρδιοπαθειών, η 
χρήση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, της συσκευής Cell Saver, 
όπως και η χρήση φαρµακευτικών ουσιών για την ελάττωση της 
µετεγχειρητικής αιµορραγίας, ενίσχυσαν τα θετικά αποτελέσµατα 
της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας.  Στον τοµέα των 
µεταµοσχεύσεων, σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε η εφαρµογή 
σχετικού προγράµµατος στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», 
παράλληλα µε εκείνα που προϋπήρχαν στα Νοσοκοµεία 
«Ευαγγελισµός» και «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης. Αύξηση 
υπήρξε και στον αριθµό των διενεργούµενων Παιδοκαρδιοχει-
ρουργικών επεµβάσεων, ειδικότερα µετά το 1997, όταν και 
ιδρύθηκε η Κλινική Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων και Παί-
δων στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», ανακουφίζοντας την ήδη 
υπάρχουσα Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου 
Παίδων «Αγία Σοφία», µοναδική έως τότε στην χώρα. 
����

    Το παραγόµενο κλινικό έργο αποτυπώθηκε σε µια σειρά 
ανακοινώσεων και δηµοσιεύσεων, που πέραν των πρωτοτυπιών, 
συµπεριελάµβαναν και κλασικές κλινικές µελέτες αντιµετώπισης 
ασθενών µε στεφανιαία νόσο, βαλβιδοπάθειες, ανευρύσµατα 
αορτής, συγγενείς καρδιοπάθειες, όγκους καρδιάς, τραύµατα, 
επιπλοκές και άλλα. Όσον αφορά στις στεφανιαίες παρακάµψεις, 
η πρώτη ανακοίνωση ανήκει στον Χρήστο Λόλα και αφορά στα 
πρώιµα αποτελέσµατα 1.617 ασθενών που αντιµετωπίστηκαν από 
την οµάδα του στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», µε θνητότητα 
4,7%, ενώ η επόµενη στα αποτελέσµατα 2.938 επεµβάσεων που 
διενεργήθηκαν, στην εξαετία 1995-2000, από τον Καθηγητή 
Παναγιώτη Σπανό, µε θνητότητα 3,1%. Η τελευταία ανακοίνωση 
περιελάµβανε και 91 υπερήλικες ασθενείς -άνω των 75 ετών- για 
τους οποίους η θνητότητα άγγιξε το 5,5%. Σε ανάλογη 
παρουσίαση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«ΑΧΕΠΑ», υπό τον Καθηγητή Φώτη Παναγόπουλο, διερευνή-
θηκαν 62 επανεγχειρήσεις ασθενών, µεταξύ ενός συνόλου 1.967 
εγχειρήσεων στεφανιαίας παράκαµψης, της εξαετίας 1991-97, 
εµφανίζοντας θνητότητα της τάξεως του 6,45%. Από αντίστοιχες 
σειρές επανεγχειρήσεων, που ωστόσο αφορούσαν αποκλειστικά 
περιστατικά στεφανιαίας νόσου και ανακοινώθηκαν από τις 
οµάδες του Άλκη Μιχάλη στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.» µε 
181 επανεγχειρήσεις στεφανιαίας παράκαµψης και του Καθηγητή 
Π. Σπανού στο Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης µε 
132 επανεγχειρήσεις, διαπιστώθηκαν θνητότητες 7,2% και 7,5% 
αντίστοιχα. Από το Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» και τον Ιωάννη 
Παπαϊωάννου, παρουσιάστηκαν 398 περιπτώσεις ασθενών, για 
την 12ετία 1986-98, µε νόσο του στελέχους και θνητότητα 
5,91%. Το 1994, µε τη συµπλήρωση των πέντε πρώτων µηνών 
λειτουργίας της κλινικής του, ο Γεώργιος Παλατιανός και η 
οµάδα του παρουσίασαν τις 195 πρώτες εγχειρήσεις µε συνολική 
θνητότητα 2,6%, που στη χειρουργική των στεφανιαίων 
περιορίζονταν στο 1,9%. 
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   Σε επίπεδο ελάχιστα επεµβατικών µεθόδων στεφανιαίας παρά-
καµψης, ανακοινώσεις υπήρξαν σχετικά µε την εφαρµογή της 
τεχνικής επαναιµάτωσης του µυοκαρδίου χωρίς χρήση εξωσωµα-
τικής κυκλοφορίας σε πάλλουσα καρδιά –OPCAB-, την στεφανιαία 
παράκαµψη µέσω µιας µικρής αριστερής θωρακοτοµής –«εγχείρη-
ση Last»- και της στεφανιαίας παράκαµψης µε µέση στερνοτοµή 
µέσω µικρής τοµής δέρµατος - «mini» στερνοτοµή-. Την τεχνική 
της πάλλουσας καρδιάς επέλεξε ο Καθηγητής Π. Σπανός στο 
Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης, για να αντιµετω-
πίσει έξι ασθενείς µε σοβαρή δυσλειτουργία της αριστεράς 
κοιλίας, στους οποίους πραγµατοποιήθηκε επαναιµάτωση του 
πρόσθιου κατιόντα µε παραδοσιακή σταθεροποίηση. 
Μεµονωµένες προσπάθειες εφαρµογής της µεθόδου έγιναν από 
τον Στρατή Παττακό στο Νοσηλευτήριο «Υγεία» µε τη συνεργασία 
του Αµερικανού Καθηγητή Tomas Salerno, καθώς και από τον 
Στέργιο Θεοδωρόπουλο στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών». Ωστόσο, πρωτοπόρος της χρήσης της εν λόγω τεχνικής, 
µε εµπορικούς σταθεροποιητές, αναδείχθηκε ο Γεώργιος 
Σταυρίδης από την Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσηλευ-
τηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.» και ακολούθησαν οι Σωτήριος Πράπας, 
συνεργάτης του Γ. Παλατιανού στην Γ' Καρδιοχειρουργική Κλινική 
στο ίδιο ίδρυµα και ο Αντώνης Πίτσης στο Νοσηλευτήριο «Άγιος 
Λουκάς» Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, ο Σ. Πράπας παρουσίασε για 
πρώτη φορά, συνδυασµό της µεθόδου µε αµιγή χρήση αρτηρια-
κών µοσχευµάτων και απουσία χειρισµών στην αορτή. 
O Γ. Σταυρίδης ανακοίνωσε τα πρώτα 14 περιστατικά το 1996, µε 
την οµάδα του Γ. Παλατιανού να ακολουθεί, ανακοινώνοντας τα 
πρώτα 60 περιστατικά της τετραετίας 1995-2000. Την ίδια 
χρονιά, ο Α. Πίτσης παρουσίασε την εµπειρία του από τα πρώτα 
70 περιστατικά στο Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης. 
Στο Νοσηλευτήριο «Υγεία», ο Ιάκωβος Παντελιάδης, συνεργάτης 
του Γ. Ανδριτσάκη, πρωτοπόρησε ανακοινώνοντας την εφαρµογή 
της «εγχείρησης Last», σε έξι ασθενείς µέχρι το 1997 και σε 35 
µέχρι το 2000. Τέλος, από το Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», προτάθηκε 
από τον Καθηγητή Μ. Τούµπουρα, η «mini» στερνοτοµή για 
αορτοστεφανιαία παράκαµψη χωρίς εξωσωµατική κυκλοφορία. 

Ελάχιστα επεµβατικές προσπελάσεις για την επαναιµάτωση του 
µυοκαρδίου, παρουσίασαν οι Ιακ. Παντελιάδης, στο «Υγεία», που 

καθιέρωσε την «Last operation» στη χώρα µας και ο καθηγητής Μιχ. 
Τούµπουρας στο «ΑΧΕΠΑ», µε χρήση «mini» στερνοτοµής

Τις πρώτες προσπάθειες στην OPCAB 
έκαναν µε παραδοσιακό τρόπο 
οι Π. Σπανός, Στρ. Παττακός και Στ. 
Θεοδωρόπουλος. Ωστόσο, πρωτοπόροι 
την περίοδο αυτή στην εφαρµογή της 
τεχνικής πάλλουσας καρδιάς, αναδείχ-
θηκαν οι Γεώργιος Σταυρίδης και 
Σωτήριος Πράπας στο ΩΚΚ, καθώς και 
ο Αντ. Πίτσης στον «Άγιο Λουκά» 
Θεσσαλονίκης. Τους ακολούθησαν οι Γ. 
Παλατιανός, Γ. Μάκος, Απ. Μπίσµπος, 
Κ. Τριανταφύλλου και άλλοι 

Γεώργιος Σταυρίδης 

Αντώνης Πίτσης

Ιάκωβος Παντελιάδης

Καθ. Μιχάλης Τούµπουρας

Ο Σωτήριος Πράπας παρουσίασε το 2000 
τη µέθοδο της ολικής αρτηριακής 

επαναιµάτωσης του µυοκαρδίου σε πάλλουσα 
καρδιά, χωρίς χειρισµούς στην αορτή

   Πρωτοποριακή χαρακτηρίστηκε και η χρήση των αρτηριακών 
µοσχευµάτων «Y-Grafts», καθώς και η διενέργεια sequential ανα-
στοµώσεων από τους Μ. Τούµπουρα στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» 
Θεσσαλονίκης καθώς και τους Γ. Παλατιανό και Α. Πίτση στα 
Νοσηλευτήρια «Ωνάσειο Κ.Κ.» και «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης, 
αντίστοιχα. Στο τελευταίο αναφερόµενο ίδρυµα, στις αρχές της 
10ετίας του '90, ο Καθηγητής Π. Σπανός και ο συνεργάτης του 
Απόστολος Μπίσµπος, επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
αµφοτερόπλευρη χρήση των έσω µαστικών αρτηριών, της 
γαστρεπιπλοϊκής αρτηρίας –GEA- και της κάτω επιγάστριας αρτη-
ρίας, όπως αποδεικνύεται από σχετικές ανακοινώσεις. Την χρήση 
της GEA ασπάστηκε και η οµάδα του Γ. Παλατιανού, µε τους 
Σ. Πράπα και Μ. Παναγιώτου να εκφράζουν την προτίµησή τους 
σε αυτή, καθώς και ο Γεώργιος Τζίφας από το Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», ο οποίος και ανακοίνωσε τη µεγαλύ-
τερη µελέτη, που περιελάµβανε 50 ασθενείς για την περίοδο 
1998-1999. Ο τελευταίος,  ασπάστηκε και τη χρήση της κερκιδι-
κής αρτηρίας, την οποία και χρησιµοποίησε σε 200 ασθενείς που 
αντιµετωπίστηκαν την ίδια περίοδο. Στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο 
Κ.Κ.», τη χρήση της κερκιδικής αρτηρίας εισήγαγε για πρώτη φορά, 
ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος και την υιοθέτη-
σαν οι Μ. Παναγιώτου και Σ. Πράπας, ανακοινώνοντας για λογα-
ριασµό της Γ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Γ. Παλατιανού, 39 
περιπτώσεις εφαρµογής της σε 134 ασθενείς, το 2000. Την ίδια 
περίοδο, άλλες ανακοινώσεις σχετικά µε τη χρήση της κερκιδικής 
αρτηρίας, αφορούν στο Νοσηλευτήριο «Υγεία», όπου ο Βασίλειος 
Κωτσής, µέλος της οµάδας του Σ. Παττακού, παρουσίασε τις 
πρώτες 40 περιπτώσεις που αντιµετωπίστηκαν σε ένα χρόνο, 
καθώς και στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», µε τον 
Παναγιώτη Δεδεηλία, µέλος της οµάδας του Δηµήτριου Νίκα, να 
περιγράφει την εµπειρία της κλινικής από ανάλογες 49 περιπτώ-
σεις. Ενδιαφέρουσα ήταν και η ανακοίνωση του Νοσοκοµείου 
«Ιπποκράτειο», αναφορικά µε την εξωυπεζωκοτική παρασκευή της 
έσω µαστικής αρτηρίας µε λεπίδα υπερήχων που εφαρµόστηκε σε 
30 ασθενείς και παρουσιάστηκε από τον Αντώνιο Κουρτέση. 
Τέλος, από το Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.» και το Νοσοκοµείο 
«ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκαν µελέτες για την ελάχιστα 
επεµβατική παρασκευή της σαφηνούς φλέβας, από τους Γ. Σταυ-
ρίδη και Κυριάκο Αναστασιάδη, αντίστοιχα. 

Υπέρµαχοι της τεχνικής των «κατά συνέχεια» αναστοµώσεων και 
των προκατασκευασµένων «Τ ή Υ» µοσχευµάτων ήταν στην 

περίοδο αυτή οι Γ. Παλατιανός, Μιχ. Τούµπουρας, Σωτ. Πράπας, 
Αντ. Πίτσης, Μ. Παναγιώτου,  Γ. Τζίφας και άλλοι

Την χρήση της κερκιδικής αρτηρίας 
καθιέρωσαν στην Ελλάδα ο Καθ. Κ. 
Αναγνωστόπουλος, ο Γ. Τζίφας, ο Καθ. 
Παν. Ασηµακόπουλος, καθώς και νεό-
τεροι καρδιοχειρουργοί όπως ο Μάκης 
Παναγιώτου, Σωτ. Πράπας, Γ. Σταυρί-
δης, Π. Δεδεηλίας, Βασ. Κωτσής και 
άλλοι. Μετά τον αρχικό ενθουσιασµό, η 
χρήση της άρχισε να περιορίζεται στα 
µέσα της επόµενης περιόδου 

Καθηγητής 
Κων/νος Αναγνωστόπουλος

Καθηγητής
Παναγιώτης Ασηµακόπουλος

Στρατής Παττακός.
Διενήργησε 
εγχειρήσεις

πάλλουσας καρδιάς
και “Batista”

σε συνεργασία
µε τους εµπνευστές

των µεθόδων

Ο Γεώργιος Τζίφας παρουσίασε την 
µεγαλύτερη σειρά χρήσης γαστρεπιπλοϊκής 
αρτηρίας στην περίοδο αυτή. Μικρές 
ανάλογες σειρές ανακοινώθηκαν από τις 
οµάδες του Γ. Παλατιανού και του Καθ. Παν. 
Σπανού

Γεώργιος Τζίφας

Γεώργιος 
Παλατιανός

Β. Κωτσής Π. Δεδεηλίας Α. Κουρτέσης Κ. Αναστασιάδης

Μάκης Παναγιώτου
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   Σε επίπεδο ελάχιστα επεµβατικών µεθόδων στεφανιαίας παρά-
καµψης, ανακοινώσεις υπήρξαν σχετικά µε την εφαρµογή της 
τεχνικής επαναιµάτωσης του µυοκαρδίου χωρίς χρήση εξωσωµα-
τικής κυκλοφορίας σε πάλλουσα καρδιά –OPCAB-, την στεφανιαία 
παράκαµψη µέσω µιας µικρής αριστερής θωρακοτοµής –«εγχείρη-
ση Last»- και της στεφανιαίας παράκαµψης µε µέση στερνοτοµή 
µέσω µικρής τοµής δέρµατος - «mini» στερνοτοµή-. Την τεχνική 
της πάλλουσας καρδιάς επέλεξε ο Καθηγητής Π. Σπανός στο 
Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης, για να αντιµετω-
πίσει έξι ασθενείς µε σοβαρή δυσλειτουργία της αριστεράς 
κοιλίας, στους οποίους πραγµατοποιήθηκε επαναιµάτωση του 
πρόσθιου κατιόντα µε παραδοσιακή σταθεροποίηση. 
Μεµονωµένες προσπάθειες εφαρµογής της µεθόδου έγιναν από 
τον Στρατή Παττακό στο Νοσηλευτήριο «Υγεία» µε τη συνεργασία 
του Αµερικανού Καθηγητή Tomas Salerno, καθώς και από τον 
Στέργιο Θεοδωρόπουλο στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών». Ωστόσο, πρωτοπόρος της χρήσης της εν λόγω τεχνικής, 
µε εµπορικούς σταθεροποιητές, αναδείχθηκε ο Γεώργιος 
Σταυρίδης από την Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσηλευ-
τηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.» και ακολούθησαν οι Σωτήριος Πράπας, 
συνεργάτης του Γ. Παλατιανού στην Γ' Καρδιοχειρουργική Κλινική 
στο ίδιο ίδρυµα και ο Αντώνης Πίτσης στο Νοσηλευτήριο «Άγιος 
Λουκάς» Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, ο Σ. Πράπας παρουσίασε για 
πρώτη φορά, συνδυασµό της µεθόδου µε αµιγή χρήση αρτηρια-
κών µοσχευµάτων και απουσία χειρισµών στην αορτή. 
O Γ. Σταυρίδης ανακοίνωσε τα πρώτα 14 περιστατικά το 1996, µε 
την οµάδα του Γ. Παλατιανού να ακολουθεί, ανακοινώνοντας τα 
πρώτα 60 περιστατικά της τετραετίας 1995-2000. Την ίδια 
χρονιά, ο Α. Πίτσης παρουσίασε την εµπειρία του από τα πρώτα 
70 περιστατικά στο Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης. 
Στο Νοσηλευτήριο «Υγεία», ο Ιάκωβος Παντελιάδης, συνεργάτης 
του Γ. Ανδριτσάκη, πρωτοπόρησε ανακοινώνοντας την εφαρµογή 
της «εγχείρησης Last», σε έξι ασθενείς µέχρι το 1997 και σε 35 
µέχρι το 2000. Τέλος, από το Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ», προτάθηκε 
από τον Καθηγητή Μ. Τούµπουρα, η «mini» στερνοτοµή για 
αορτοστεφανιαία παράκαµψη χωρίς εξωσωµατική κυκλοφορία. 

Ελάχιστα επεµβατικές προσπελάσεις για την επαναιµάτωση του 
µυοκαρδίου, παρουσίασαν οι Ιακ. Παντελιάδης, στο «Υγεία», που 

καθιέρωσε την «Last operation» στη χώρα µας και ο καθηγητής Μιχ. 
Τούµπουρας στο «ΑΧΕΠΑ», µε χρήση «mini» στερνοτοµής

Τις πρώτες προσπάθειες στην OPCAB 
έκαναν µε παραδοσιακό τρόπο 
οι Π. Σπανός, Στρ. Παττακός και Στ. 
Θεοδωρόπουλος. Ωστόσο, πρωτοπόροι 
την περίοδο αυτή στην εφαρµογή της 
τεχνικής πάλλουσας καρδιάς, αναδείχ-
θηκαν οι Γεώργιος Σταυρίδης και 
Σωτήριος Πράπας στο ΩΚΚ, καθώς και 
ο Αντ. Πίτσης στον «Άγιο Λουκά» 
Θεσσαλονίκης. Τους ακολούθησαν οι Γ. 
Παλατιανός, Γ. Μάκος, Απ. Μπίσµπος, 
Κ. Τριανταφύλλου και άλλοι 

Γεώργιος Σταυρίδης 

Αντώνης Πίτσης

Ιάκωβος Παντελιάδης

Καθ. Μιχάλης Τούµπουρας

Ο Σωτήριος Πράπας παρουσίασε το 2000 
τη µέθοδο της ολικής αρτηριακής 

επαναιµάτωσης του µυοκαρδίου σε πάλλουσα 
καρδιά, χωρίς χειρισµούς στην αορτή

   Πρωτοποριακή χαρακτηρίστηκε και η χρήση των αρτηριακών 
µοσχευµάτων «Y-Grafts», καθώς και η διενέργεια sequential ανα-
στοµώσεων από τους Μ. Τούµπουρα στο Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» 
Θεσσαλονίκης καθώς και τους Γ. Παλατιανό και Α. Πίτση στα 
Νοσηλευτήρια «Ωνάσειο Κ.Κ.» και «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης, 
αντίστοιχα. Στο τελευταίο αναφερόµενο ίδρυµα, στις αρχές της 
10ετίας του '90, ο Καθηγητής Π. Σπανός και ο συνεργάτης του 
Απόστολος Μπίσµπος, επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
αµφοτερόπλευρη χρήση των έσω µαστικών αρτηριών, της 
γαστρεπιπλοϊκής αρτηρίας –GEA- και της κάτω επιγάστριας αρτη-
ρίας, όπως αποδεικνύεται από σχετικές ανακοινώσεις. Την χρήση 
της GEA ασπάστηκε και η οµάδα του Γ. Παλατιανού, µε τους 
Σ. Πράπα και Μ. Παναγιώτου να εκφράζουν την προτίµησή τους 
σε αυτή, καθώς και ο Γεώργιος Τζίφας από το Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», ο οποίος και ανακοίνωσε τη µεγαλύ-
τερη µελέτη, που περιελάµβανε 50 ασθενείς για την περίοδο 
1998-1999. Ο τελευταίος,  ασπάστηκε και τη χρήση της κερκιδι-
κής αρτηρίας, την οποία και χρησιµοποίησε σε 200 ασθενείς που 
αντιµετωπίστηκαν την ίδια περίοδο. Στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο 
Κ.Κ.», τη χρήση της κερκιδικής αρτηρίας εισήγαγε για πρώτη φορά, 
ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος και την υιοθέτη-
σαν οι Μ. Παναγιώτου και Σ. Πράπας, ανακοινώνοντας για λογα-
ριασµό της Γ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Γ. Παλατιανού, 39 
περιπτώσεις εφαρµογής της σε 134 ασθενείς, το 2000. Την ίδια 
περίοδο, άλλες ανακοινώσεις σχετικά µε τη χρήση της κερκιδικής 
αρτηρίας, αφορούν στο Νοσηλευτήριο «Υγεία», όπου ο Βασίλειος 
Κωτσής, µέλος της οµάδας του Σ. Παττακού, παρουσίασε τις 
πρώτες 40 περιπτώσεις που αντιµετωπίστηκαν σε ένα χρόνο, 
καθώς και στο Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», µε τον 
Παναγιώτη Δεδεηλία, µέλος της οµάδας του Δηµήτριου Νίκα, να 
περιγράφει την εµπειρία της κλινικής από ανάλογες 49 περιπτώ-
σεις. Ενδιαφέρουσα ήταν και η ανακοίνωση του Νοσοκοµείου 
«Ιπποκράτειο», αναφορικά µε την εξωυπεζωκοτική παρασκευή της 
έσω µαστικής αρτηρίας µε λεπίδα υπερήχων που εφαρµόστηκε σε 
30 ασθενείς και παρουσιάστηκε από τον Αντώνιο Κουρτέση. 
Τέλος, από το Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.» και το Νοσοκοµείο 
«ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκαν µελέτες για την ελάχιστα 
επεµβατική παρασκευή της σαφηνούς φλέβας, από τους Γ. Σταυ-
ρίδη και Κυριάκο Αναστασιάδη, αντίστοιχα. 

Υπέρµαχοι της τεχνικής των «κατά συνέχεια» αναστοµώσεων και 
των προκατασκευασµένων «Τ ή Υ» µοσχευµάτων ήταν στην 

περίοδο αυτή οι Γ. Παλατιανός, Μιχ. Τούµπουρας, Σωτ. Πράπας, 
Αντ. Πίτσης, Μ. Παναγιώτου,  Γ. Τζίφας και άλλοι

Την χρήση της κερκιδικής αρτηρίας 
καθιέρωσαν στην Ελλάδα ο Καθ. Κ. 
Αναγνωστόπουλος, ο Γ. Τζίφας, ο Καθ. 
Παν. Ασηµακόπουλος, καθώς και νεό-
τεροι καρδιοχειρουργοί όπως ο Μάκης 
Παναγιώτου, Σωτ. Πράπας, Γ. Σταυρί-
δης, Π. Δεδεηλίας, Βασ. Κωτσής και 
άλλοι. Μετά τον αρχικό ενθουσιασµό, η 
χρήση της άρχισε να περιορίζεται στα 
µέσα της επόµενης περιόδου 

Καθηγητής 
Κων/νος Αναγνωστόπουλος

Καθηγητής
Παναγιώτης Ασηµακόπουλος

Στρατής Παττακός.
Διενήργησε 
εγχειρήσεις

πάλλουσας καρδιάς
και “Batista”

σε συνεργασία
µε τους εµπνευστές

των µεθόδων

Ο Γεώργιος Τζίφας παρουσίασε την 
µεγαλύτερη σειρά χρήσης γαστρεπιπλοϊκής 
αρτηρίας στην περίοδο αυτή. Μικρές 
ανάλογες σειρές ανακοινώθηκαν από τις 
οµάδες του Γ. Παλατιανού και του Καθ. Παν. 
Σπανού

Γεώργιος Τζίφας

Γεώργιος 
Παλατιανός

Β. Κωτσής Π. Δεδεηλίας Α. Κουρτέσης Κ. Αναστασιάδης

Μάκης Παναγιώτου
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Εµµανουήλ Χλαπουτάκης

Ιωάννης Φεσατίδης
Διευθυντής

ΚΡΧ Κλινικής
Νοσοκοµείου

«Γ. Παπανικολάου»

   Σε επίπεδο αντιµετώπισης βαλβιδοπαθειών, ο µεγαλύτερος 
όγκος ασθενών περιελήφθη σε κλινικές µελέτες, που ανακοινώθη-
καν από το Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» και την οµάδα του Εµµα-
νουήλ Χλαπουτάκη, αναδεικνύοντας αποτελέσµατα µακρόχρονης 
µετεγχειρητικής παρακολούθησης. Συγκεκριµένα, ο Ε. Χλαπουτά-
κης και η οµάδα του διερεύνησαν την επαγγελµατική αποκατάστα-
ση 403 ασθενών µε χειρουργηθείσα βαλβιδοπάθεια, µεταξύ ενός 
συνόλου 1.425 ασθενών της περιόδου 1987-1993, την αιτιολο-
γία του ΑΕΕ σε 36 ασθενείς της πενταετίας 1992-1997, την 
πορεία 117 ασθενών της εικοσαετίας 1975-1995 µε χειρουργη-
θείσα τριγλώχινα βαλβίδα και τη διαχρονική επιβίωση 119 
ηλικιωµένων ασθενών µε χειρουργηθείσα βαλβιδοπάθεια, όπου η 
περιεγχειρητική θνητότητα για την αντικατάσταση αορτικής, µιτρο-
ειδούς και αµφότερων των βαλβίδων, ήταν αντίστοιχα 3,25%, 
5,25% και 14,3%. Ο Καθηγητής Μ. Τούµπουρας, από το Νοσο-
κοµείο «ΑΧΕΠΑ», παρουσίασε µελέτη 146 ασθενών µε επαναστέ-
νωση µιτροειδούς µετά κλειστή βαλβιδοτοµή, όπου η θνητότητα 
ανήλθε στο 11%, ενώ η οµάδα του Χ. Λόλα από το Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός» ανακοίνωσε 17 επανεγχειρήσεις για δυσλειτουρ-
γούσες ιστικές βαλβίδες µε θνητότητα 22%, καθώς και µελέτη 
188 ασθενών άνω των 65 ετών, που αντιµετωπίστηκαν σε µια 
9ετία και που µετά την αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας παρου-
σίασαν θνητότητα 7,4%. Μελέτες για τις νέες µηχανικές βαλβίδες 
ATS και ON-X παρουσιάστηκαν από την οµάδα του Γ. Παλατιανού 
στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.» και CARBOMEDICS από την 
Πανεπιστηµιακή Κλινική του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ». Η οµάδα του 
Παναγιώτη Σπύρου και Ιωάννη Φεσατίδη στο Νοσοκοµείο «Γ. 
Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης επικεντρώθηκε στην µελέτη της 
έκβασης 17 ασθενών που αντιµετωπίστηκαν µε ενδοκαρδίτιδα, µε 
τη θνητότητα να προσδιορίζεται στο 35%, ενώ µια πρωτότυπη 
προσέγγιση αντιµετώπισης ενδοκαρδίτιδας της αορτικής βαλβίδας 
έγινε από την οµάδα του Νοσηλευτηρίου «Άγιος Λουκάς» Θεσσα-
λονίκης, µε τον Α. Πίτση να εφαρµόζει για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, την «εγχείρηση Ross». 

Ο Εµµ. Χλαπουτάκης και η οµάδα του, δηµοσίευσαν 
και στην περίοδο αυτή τις µεγαλύτερες σειρές 
ασθενών µε βαλβιδοπάθειες, διερευνώντας 
µακροπρόθεσµα την επιβίωση, την επίπτωση σε 
ΑΕΕ και την ποιότητα ζωής 

Γεώργιος Τόλης

Ο Αντώνης Πίτσης ανακοίνωσε για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα την 

εγχείρηση «Ross»

Ο Γεώργιος Σαρρής, του «ΩΚΚ», 
παρουσίασε 10 περιπτώσεις µε 
πλαστική της αορτικής βαλβίδος 

Από τον «Ευαγγελισµό» και την οµάδα 
του Χρ. Λόλα, ανακοινώθηκαν 188 

αντικαταστάσεις αορτικής βαλβίδας σε 
ασθενείς άνω των 65 ετών

   Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ανακοινώσεις 
σχετικά µε διορθωτικές επεµβάσεις στη µιτροειδή και τις άλλες 
βαλβίδες, την τοποθέτηση αστήρικτων βιολογικών βαλβίδων στην 
αορτική θέση, τις ελάχιστα επεµβατικές προσπελάσεις και τη δια-
µεσοκολπική προσπέλαση για εγχειρήσεις επί της µιτροειδούς 
βαλβίδας, καθώς αρκετές ήταν οι Καρδιοχειρουργικές οµάδες που 
µελέτησαν ασθενείς µε τις εν λόγω νοσηρότητες. Στην πλαστική 
της ανεπαρκούσης µιτροειδούς βαλβίδας πρωτοπόρησαν οι 
Δ. Νίκας, Γ. Παλατιανός και Α. Πίτσης, από τα Νοσηλευτήρια 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», «Ωνάσειο Κ.Κ.» και «Άγιος Λουκάς» 
Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριµένα, ο Γ. Παλατιανός, 
υιοθετώντας τη µέθοδο του Γάλλου Καρδιοχειρουργού Ulrik 
Hvass, προχώρησε στην τοποθέτηση µιας σειράς αστήρικτων 
βιολογικών βαλβίδων τύπου “O' Brien”, σε 74 ασθενείς, την 
περίοδο 1995-1997, µε θνητότητα 4,3%. Από την κλινική του, 
ανακοινώσεις έγιναν επίσης µε περιεχόµενο περιπτώσεις ελάχιστα 
επεµβατικών προσπελάσεων. O Σωτήριος Πράπας παρουσίασε τα 
πρώτα 12 περιστατικά αντικατάστασης αορτικής βαλβίδος µε 
περιορισµένη ανώτερη στερνοτοµή δίκην αντιστρόφου “L” και ο 
Μάκης Παναγιώτου την αντικατάσταση της µιτροειδούς µε 
κατώτερη στερνοτοµή. Ο Γ. Παλατιανός ανακοίνωσε επίσης 49 
πλαστικές µιτροειδούς, ο Δηµήτριος Νίκας 25 συνολικά διορθώ-
σεις βαλβίδων και ο Α. Πίτσης 36 περιπτώσεις µε επιδιόρθωση 
µιτροειδούς κατά Carpentier, David και Alfieri. Πλαστική διόρθωση 
της ανεπαρκούσης αορτικής βαλβίδας ανακοίνωσε ο Γ. Σαρρής σε 
δέκα ασθενείς -από έξι µηνών έως 21 ετών-, στο Νοσηλευτήριο 
«Ωνάσειο Κ.Κ.». Δηµοσίευση που αφορούσε στη διαµεσοκολπική 
προσπέλαση για εγχείρηση επί της µιτροειδούς βαλβίδας σε 49 
περιπτώσεις, µεταξύ ενός συνόλου 193 επεµβάσεων επί της 
µιτροειδούς, µε συνολική θνητότητα 8,1%, έγινε από την οµάδα 
του Χ. Λόλα στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός». Μελέτη που 
αφορούσε σε αντικαταστάσεις έντεκα θροµβωµένων προσθε-
τικών βαλβίδων της περιόδου 1987-1996, µε θνητότητα 27,3%, 
ανακοινώθηκε από τον Ε. Αποστολάκη του Νοσοκοµείου 
«Ευαγγελισµός», ενώ η διατήρηση των τενόντιων χορδών και των 
θηλοειδών µυών περιγράφτηκε από τον Γ. Τζίφα του Νοσηλευτη-
ρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», κατόπιν µελέτης 20 ασθενών της 
περιόδου 1998-1999. Τέλος, ενδιαφέρουσα ήταν και η µελέτη 
του Γ. Τόλη από το Νοσηλευτήριο «Υγεία», στην οποία περιγρά-
φονταν η αντικατάσταση καρδιακών βαλβίδων υπό παλίνδροµη 
θερµή καρδιοπληγία. 

Ο Σωτ. Πράπας παρουσίασε 
12 περιπτώσεις AVR µε χρήση 
ανώτερης περιορισµένης 
στερνοτοµής και 
ο Μ. Παναγιώτου MVR µε 
κατώτερη ανάλογη στερνοτοµή 

Ο Γ. Παλατιανός υπήρξε πρωτοπόρος και στην 
τοποθέτηση αστήρικτων βιολογικών βαλβίδων στην 
Ελλάδα, ανακοινώνοντας σειρά αντικαταστάσεων 
αορτικής βαλβίδας µε την βιολογική “Ο' Brien”

Ο Ευστράτιος Αποστολάκης 
ανακοίνωσε την αντιµετώπιση 17 
περιπτώσεων δυσλειτουργούντων, 

λόγω θρόµβωσης, βαλβίδων 

Ευστράτιος Αποστολάκης

Δηµ. Κάκαβος

Οι Γ. Τζίφας και Δ. Κάκαβος 
παρουσίασαν την τεχνική της διατήρησης 

των τενόντιων χορδών στην 
αντικατάσταση της µιτροειδούς, ενώ ο 

Χρ. Λόλας την τεχνική της 
διαµεσοκολπικής προσπέλασης

Ο Γεώργιος Τόλης, καθιέρωσε 
µια ακόµη πρωτοπορία, 
την προστασία του µυοκαρδίου µε 
χρήση θερµής, ανάστροφης 
καρδιοπληγίας σε όλα τα είδη 
εγχειρήσεων, περιλαµβανοµένων 
των βαλβιδοπαθειών

Ανακοίνωση σχετική µε την 
αντιµετώπιση ασθενών µε 

ενδοκαρδίτιδα, έγινε από την οµάδα των 
Παν. Σπύρου και Ιω. Φεσατίδη, από το 

«Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης

Η τεχνική της πλαστικής της µιτροειδούς βαλβίδας 
εφαρµόστηκε ευρέως στην περίοδο αυτή µε τους Δ. Νίκα, 

Γ. Παλατιανό και Αντ. Πίτση να πρωτοπορούν Δηµήτριος
Νίκας
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Εµµανουήλ Χλαπουτάκης

Ιωάννης Φεσατίδης
Διευθυντής

ΚΡΧ Κλινικής
Νοσοκοµείου

«Γ. Παπανικολάου»

   Σε επίπεδο αντιµετώπισης βαλβιδοπαθειών, ο µεγαλύτερος 
όγκος ασθενών περιελήφθη σε κλινικές µελέτες, που ανακοινώθη-
καν από το Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» και την οµάδα του Εµµα-
νουήλ Χλαπουτάκη, αναδεικνύοντας αποτελέσµατα µακρόχρονης 
µετεγχειρητικής παρακολούθησης. Συγκεκριµένα, ο Ε. Χλαπουτά-
κης και η οµάδα του διερεύνησαν την επαγγελµατική αποκατάστα-
ση 403 ασθενών µε χειρουργηθείσα βαλβιδοπάθεια, µεταξύ ενός 
συνόλου 1.425 ασθενών της περιόδου 1987-1993, την αιτιολο-
γία του ΑΕΕ σε 36 ασθενείς της πενταετίας 1992-1997, την 
πορεία 117 ασθενών της εικοσαετίας 1975-1995 µε χειρουργη-
θείσα τριγλώχινα βαλβίδα και τη διαχρονική επιβίωση 119 
ηλικιωµένων ασθενών µε χειρουργηθείσα βαλβιδοπάθεια, όπου η 
περιεγχειρητική θνητότητα για την αντικατάσταση αορτικής, µιτρο-
ειδούς και αµφότερων των βαλβίδων, ήταν αντίστοιχα 3,25%, 
5,25% και 14,3%. Ο Καθηγητής Μ. Τούµπουρας, από το Νοσο-
κοµείο «ΑΧΕΠΑ», παρουσίασε µελέτη 146 ασθενών µε επαναστέ-
νωση µιτροειδούς µετά κλειστή βαλβιδοτοµή, όπου η θνητότητα 
ανήλθε στο 11%, ενώ η οµάδα του Χ. Λόλα από το Νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός» ανακοίνωσε 17 επανεγχειρήσεις για δυσλειτουρ-
γούσες ιστικές βαλβίδες µε θνητότητα 22%, καθώς και µελέτη 
188 ασθενών άνω των 65 ετών, που αντιµετωπίστηκαν σε µια 
9ετία και που µετά την αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας παρου-
σίασαν θνητότητα 7,4%. Μελέτες για τις νέες µηχανικές βαλβίδες 
ATS και ON-X παρουσιάστηκαν από την οµάδα του Γ. Παλατιανού 
στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.» και CARBOMEDICS από την 
Πανεπιστηµιακή Κλινική του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ». Η οµάδα του 
Παναγιώτη Σπύρου και Ιωάννη Φεσατίδη στο Νοσοκοµείο «Γ. 
Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης επικεντρώθηκε στην µελέτη της 
έκβασης 17 ασθενών που αντιµετωπίστηκαν µε ενδοκαρδίτιδα, µε 
τη θνητότητα να προσδιορίζεται στο 35%, ενώ µια πρωτότυπη 
προσέγγιση αντιµετώπισης ενδοκαρδίτιδας της αορτικής βαλβίδας 
έγινε από την οµάδα του Νοσηλευτηρίου «Άγιος Λουκάς» Θεσσα-
λονίκης, µε τον Α. Πίτση να εφαρµόζει για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, την «εγχείρηση Ross». 

Ο Εµµ. Χλαπουτάκης και η οµάδα του, δηµοσίευσαν 
και στην περίοδο αυτή τις µεγαλύτερες σειρές 
ασθενών µε βαλβιδοπάθειες, διερευνώντας 
µακροπρόθεσµα την επιβίωση, την επίπτωση σε 
ΑΕΕ και την ποιότητα ζωής 

Γεώργιος Τόλης

Ο Αντώνης Πίτσης ανακοίνωσε για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα την 

εγχείρηση «Ross»

Ο Γεώργιος Σαρρής, του «ΩΚΚ», 
παρουσίασε 10 περιπτώσεις µε 
πλαστική της αορτικής βαλβίδος 

Από τον «Ευαγγελισµό» και την οµάδα 
του Χρ. Λόλα, ανακοινώθηκαν 188 

αντικαταστάσεις αορτικής βαλβίδας σε 
ασθενείς άνω των 65 ετών

   Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ανακοινώσεις 
σχετικά µε διορθωτικές επεµβάσεις στη µιτροειδή και τις άλλες 
βαλβίδες, την τοποθέτηση αστήρικτων βιολογικών βαλβίδων στην 
αορτική θέση, τις ελάχιστα επεµβατικές προσπελάσεις και τη δια-
µεσοκολπική προσπέλαση για εγχειρήσεις επί της µιτροειδούς 
βαλβίδας, καθώς αρκετές ήταν οι Καρδιοχειρουργικές οµάδες που 
µελέτησαν ασθενείς µε τις εν λόγω νοσηρότητες. Στην πλαστική 
της ανεπαρκούσης µιτροειδούς βαλβίδας πρωτοπόρησαν οι 
Δ. Νίκας, Γ. Παλατιανός και Α. Πίτσης, από τα Νοσηλευτήρια 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», «Ωνάσειο Κ.Κ.» και «Άγιος Λουκάς» 
Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριµένα, ο Γ. Παλατιανός, 
υιοθετώντας τη µέθοδο του Γάλλου Καρδιοχειρουργού Ulrik 
Hvass, προχώρησε στην τοποθέτηση µιας σειράς αστήρικτων 
βιολογικών βαλβίδων τύπου “O' Brien”, σε 74 ασθενείς, την 
περίοδο 1995-1997, µε θνητότητα 4,3%. Από την κλινική του, 
ανακοινώσεις έγιναν επίσης µε περιεχόµενο περιπτώσεις ελάχιστα 
επεµβατικών προσπελάσεων. O Σωτήριος Πράπας παρουσίασε τα 
πρώτα 12 περιστατικά αντικατάστασης αορτικής βαλβίδος µε 
περιορισµένη ανώτερη στερνοτοµή δίκην αντιστρόφου “L” και ο 
Μάκης Παναγιώτου την αντικατάσταση της µιτροειδούς µε 
κατώτερη στερνοτοµή. Ο Γ. Παλατιανός ανακοίνωσε επίσης 49 
πλαστικές µιτροειδούς, ο Δηµήτριος Νίκας 25 συνολικά διορθώ-
σεις βαλβίδων και ο Α. Πίτσης 36 περιπτώσεις µε επιδιόρθωση 
µιτροειδούς κατά Carpentier, David και Alfieri. Πλαστική διόρθωση 
της ανεπαρκούσης αορτικής βαλβίδας ανακοίνωσε ο Γ. Σαρρής σε 
δέκα ασθενείς -από έξι µηνών έως 21 ετών-, στο Νοσηλευτήριο 
«Ωνάσειο Κ.Κ.». Δηµοσίευση που αφορούσε στη διαµεσοκολπική 
προσπέλαση για εγχείρηση επί της µιτροειδούς βαλβίδας σε 49 
περιπτώσεις, µεταξύ ενός συνόλου 193 επεµβάσεων επί της 
µιτροειδούς, µε συνολική θνητότητα 8,1%, έγινε από την οµάδα 
του Χ. Λόλα στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός». Μελέτη που 
αφορούσε σε αντικαταστάσεις έντεκα θροµβωµένων προσθε-
τικών βαλβίδων της περιόδου 1987-1996, µε θνητότητα 27,3%, 
ανακοινώθηκε από τον Ε. Αποστολάκη του Νοσοκοµείου 
«Ευαγγελισµός», ενώ η διατήρηση των τενόντιων χορδών και των 
θηλοειδών µυών περιγράφτηκε από τον Γ. Τζίφα του Νοσηλευτη-
ρίου «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού», κατόπιν µελέτης 20 ασθενών της 
περιόδου 1998-1999. Τέλος, ενδιαφέρουσα ήταν και η µελέτη 
του Γ. Τόλη από το Νοσηλευτήριο «Υγεία», στην οποία περιγρά-
φονταν η αντικατάσταση καρδιακών βαλβίδων υπό παλίνδροµη 
θερµή καρδιοπληγία. 

Ο Σωτ. Πράπας παρουσίασε 
12 περιπτώσεις AVR µε χρήση 
ανώτερης περιορισµένης 
στερνοτοµής και 
ο Μ. Παναγιώτου MVR µε 
κατώτερη ανάλογη στερνοτοµή 

Ο Γ. Παλατιανός υπήρξε πρωτοπόρος και στην 
τοποθέτηση αστήρικτων βιολογικών βαλβίδων στην 
Ελλάδα, ανακοινώνοντας σειρά αντικαταστάσεων 
αορτικής βαλβίδας µε την βιολογική “Ο' Brien”

Ο Ευστράτιος Αποστολάκης 
ανακοίνωσε την αντιµετώπιση 17 
περιπτώσεων δυσλειτουργούντων, 

λόγω θρόµβωσης, βαλβίδων 

Ευστράτιος Αποστολάκης

Δηµ. Κάκαβος

Οι Γ. Τζίφας και Δ. Κάκαβος 
παρουσίασαν την τεχνική της διατήρησης 

των τενόντιων χορδών στην 
αντικατάσταση της µιτροειδούς, ενώ ο 

Χρ. Λόλας την τεχνική της 
διαµεσοκολπικής προσπέλασης

Ο Γεώργιος Τόλης, καθιέρωσε 
µια ακόµη πρωτοπορία, 
την προστασία του µυοκαρδίου µε 
χρήση θερµής, ανάστροφης 
καρδιοπληγίας σε όλα τα είδη 
εγχειρήσεων, περιλαµβανοµένων 
των βαλβιδοπαθειών

Ανακοίνωση σχετική µε την 
αντιµετώπιση ασθενών µε 

ενδοκαρδίτιδα, έγινε από την οµάδα των 
Παν. Σπύρου και Ιω. Φεσατίδη, από το 

«Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης

Η τεχνική της πλαστικής της µιτροειδούς βαλβίδας 
εφαρµόστηκε ευρέως στην περίοδο αυτή µε τους Δ. Νίκα, 

Γ. Παλατιανό και Αντ. Πίτση να πρωτοπορούν Δηµήτριος
Νίκας
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Δηµήτριος Μπουλαφέντης

   Η αντιµετώπιση των ανευρυσµάτων της αορτής εν γένει αποτέ-
λεσε αντικείµενο µελετών που ανακοινώθηκαν από τις οµάδες των 
Χ. Λόλα και Π. Σπύρου των Νοσοκοµείων «Ευαγγελισµός» και «Γ. 
Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης, περιλαµβάνοντας 178 ασθενείς και 
58 ασθενείς, αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά στην ανιούσα αορτή, η 
οµάδα του Α. Μιχάλη στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.» παρου-
σίασε σειρές δηµοσιεύσεων µε 29, 53, 87 και 160 ασθενείς που 
αντιµετωπίστηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ενώ 
ενδιαφέρουσες ήταν και οι δυο περιπτώσεις ανευρυσµάτων –case 
reports- που παρουσιάστηκαν από τον Γεώργιο Σανούδο, του 
Νοσοκοµείου «ΝΙΜΤΣ» και τον Δηµήτρη Μπουλαφέντη, του 
Νοσηλευτηρίου «Υγεία». Ανακοινώσεις σχετικές µε διαχωριστικά 
ανευρύσµατα της αορτής υπήρξαν από τις Καρδιοχειρουργικές 
κλινικές του Ε.Σ.Υ., που επιλαµβάνονταν επειγόντων περιστατικών 
στις εφηµερίες, αλλά και από την οµάδα του Δ. Μπουλαφέντη, 
ο οποίος επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χειρουργική της 
αορτής. Πιο συγκεκριµένα, από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» 
δηµοσιεύτηκε µελέτη που αφορούσε σε 138 ασθενείς, από το 
Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» σε 40 ασθενείς και από το Νοσηλευτήριο 
«Υγεία» σε τέσσερις. Ανακοινώσεις που αφορούσαν σε ανευρύ-
σµατα και διαχωρισµούς της κατιούσας αορτής, παρουσιάστηκαν 
από τις οµάδες του Νικόλαου Έξαρχου του Νοσοκοµείου «Ευαγ-
γελισµός» και του Γ. Οικονοµόπουλου του Νοσηλευτηρίου «Ωνά-
σειο Κ.Κ.», ενώ άλλες που αφορούσαν στην προστασία του κεντρι-
κού νευρικού συστήµατος στις εγχειρήσεις αορτής, παρουσιάστη-
καν από την Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Γ. Πα-
πανικολάου» Θεσσαλονίκης. Η χρήση της κόλλας GRF σε εγχειρή-
σεις οξέων διαχωρισµών δηµοσιεύτηκε ως µελέτη από τον Κων-
σταντίνο Τριανταφύλλου, συνεργάτη του Γ. Παλατιανού, ενώ ο 
Ιωάννης Κοκοτσάκης, µέλος της οµάδας του Δ. Μπουλαφέντη, 
επικεντρώθηκε στην τεχνική εισόδου στην εξωσωµατική 
κυκλοφορία δια της µασχαλιαίας αρτηρίας.

Ο Ιω. Κοκοτσάκης, συνεργάτης του Δ. Μπουλαφέντη στο 
«Υγεία», παρουσίασε την τεχνική της τοποθέτησης της 

αρτηριακής κάνουλας στη µασχαλιαία αρτηρία σε εγχειρήσεις 
αορτικών ανευρυσµάτων

Ιωάννης 
Κοκοτσάκης

Ο Χρ. Λόλας στον «Ευαγγελισµό»,
ο Π. Σπύρου στο «Γ. Παπανικολάου»  
καθώς επίσης οι Α. Μιχάλης στο 
«ΩΚΚ», Γ. Σανούδος στο 
«ΝΙΜΤΣ» και Δ. Μπουλαφέντης 
στο «Υγεία», παρουσίασαν την 
εµπειρία τους στην χειρουργική 
της αορτής

Καθηγητής
Χρήστος Παπακωνσταντίνου

Η αντιµετώπιση των οξέων διαχωρισµών έγινε 
κυρίαρχα από τις κλινικές του ΕΣΥ και του «ΩΚΚ» 
που εφηµέρευαν για επείγοντα περιστατικά. 

Μεγάλη σειρά ασθενών µε εγχείρηση 
Βentall, παρουσιάστηκε από τον Άλκη 
Μιχάλη και την οµάδα του στο «ΩΚΚ» 

   Στη χειρουργική της καρδιακής ανεπάρκειας, στο επίκεντρο 
βρέθηκαν οι τρεις κλινικές που διατηρούσαν πρωτόκολλα µεταµο-
σχεύσεων κατά την Περίοδο της Καταξίωσης. Η Καρδιοχειρουργι-
κή Κλινική του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», υπό τον Χ. Λόλα, 
πέραν της ανακοίνωσης των 20 πρώτων ορθοτοπικών µεταµο-
σχεύσεων έως το 1994, παρουσίασε την εµπειρία της στην εφαρ-
µογή της δυναµικής καρδιοµυοπλαστικής σε έξι περιπτώσεις, µε 
µηδενική περιεγχειρητική θνητότητα, καθώς και την έκβαση των 
114 ασθενών που υποστηρίχθηκαν µε ενδοαορτικό ασκό, την 
περίοδο 1986-1994, µε µόλις το 41,2% να επιζούν στην πορεία. 
Η Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολά-
ου», υπό τον Παναγιώτη Σπύρου, παρουσίασε τα αποτελέσµατα 
της πρώτης τριετίας του µεταµοσχευτικού προγράµµατος, που 
περιελάµβαναν 18 µεταµοσχεύσεις καρδιάς, µε τέσσερις ασθενείς 
να αποβιώνουν άµεσα ή πρώιµα µετεγχειρητικά, αλλά και των 
οκτώ πρώτων στην Ελλάδα µεταµοσχεύσεων πνευµόνων, που 
περιελάµβαναν και την πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς–πνευµόνων, 
µε ένα θάνατο µετεγχειρητικά. Από την ίδια κλινική, δηµοσίευση 
υπήρξε και για την 14χρονη εµπειρία σε επίπεδο µηχανικής υπο-
στήριξης του κυκλοφορικού, σε 158 ασθενείς, µε χρήση ενδοαορ-
τικού ασκού, ECMO, αλλά και της εµφύτευσης των δύο πρώτων 
LVAD's ως γέφυρα προς µεταµόσχευση, από τους οποίους επέζη-
σαν οι 127 ασθενείς. Η Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοση-
λευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.», υπό τον Π. Αλιβιζάτο, ξεκίνησε µεν το 
µεταµοσχευτικό της πρόγραµµα το 1995,  δεν δηµοσίευσε όµως 
καµία µελέτη κατά την διερευνούµενη περίοδο. Από την εν λογω 
κλινική, υπήρξε δηµοσίευση αναφορικά µε την εµπειρία που απο-
κτήθηκε στην επιλογή του καταλληλότερου χρόνου τοποθέτησης 
του ενδοαορτικού ασκού, από τον Γ. Οικονοµόπουλο, στην οποία 
αναδεικνύεται ότι η προεγχειρητική τοποθέτηση του ασκού, υπε-
ρείχε σε αποτελέσµατα έναντι της διεγχειρητικής και µετεγχειρη-
τικής. Τέλος, από το Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» και τον Γεώργιο 
Μπουγιούκα, παρουσιάστηκαν οι αγγειακές επιπλοκές µετά από 
τοποθέτηση ενδοαορτικού ασκού σε 50 ασθενείς της περιόδου 

   Το πεδίο χειρουργικής αντιµετώπισης συγγενών καρδιοπαθειών, 
αναδείχθηκε ως το πλέον πρόσφορο για την σύνταξη κλινικών 
µελετών, ειδικά µετά την έναρξη λειτουργίας της Παιδοκαρδιοχει-
ρουργικής Κλινικής στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.». Στην παλαι-
ότερη σε δραστηριότητα Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική, στο 
Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία», ο Ιωάννης Στήνιος υποστηρι-
ζόµενος από τον Χρήστο Παφίτη και την υπόλοιπη οµάδα, συνέχι-
σε να πρωταγωνιστεί και στην Περίοδο της Καταξίωσης, ανακοι-
νώνοντας ή δηµοσιεύοντας περισσότερες των 25 µελετών, που 
κάλυπταν όλο το φάσµα της Χειρουργικής Καρδιάς και Θώρακα,
σε νεογνά, βρέφη και παιδιά. Ο ίδιος, πρωτοπόρησε καθιερώνο-
ντας την «τεχνική Finney» σε περιπτώσεις στένωσης του ισθµού 
της αορτής σε νεογνά, αντιµετωπίζοντας ταυτόχρονα πολλαπλή 
εχινοκοκκίαση καρδιάς και πνευµόνων σε ένα χειρουργικό χρόνο, 
συµµετέχοντας σε προγράµµατα τηλεϊατρικής, για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, αλλά και αναλαµβάνοντας την πρωτοβουλία 
«αδερφοποίησης» της κλινικής του µε την αντίστοιχη του 
«Children's Memorial Hospital» του Σικάγο. Από το σύνολο των 
µελετών που παρουσίασε, οι περισσότερες κινήθηκαν γύρω από 
τη χειρουργική θεραπεία της ισθµικής στένωσης, την ατρησία 
πνευµονικής βαλβίδας µε ακέραιο µεσοκοιλιακό διάφραγµα, τη 
θεραπεία κακοήθων όγκων του θωρακικού τοιχώµατος και την 
αντιµετώπιση της νεογνικής βαλβιδικής αορτικής στένωσης µε 
διακοιλιακή βαλβιδοπλαστική µε µπαλόνι, ενώ υπήρξαν και πολλές 
άλλες. 

Μεταµοσχευτικά κέντρα καρδιάς λειτούργησαν στον «Ευαγγελισµό», 
υπό τον Χρ. Λόλα, στο «Γ. Παπανικολάου» υπό τους Παν. Σπύρου και 
Ι. Φεσατίδη και στο «ΩΚΚ» υπό τον Π. Αλιβιζάτο (µετά το 1995). 
Εφηµέρευαν εκ περιτροπής, ανά δεκαήµερο. Στο «Γ. Παπανικολάου» 
διενεργούνταν επίσης µεταµοσχεύσεις πνευµόνων, καθώς και 
καρδιάς – πνευµόνων. Στο εν λόγω κέντρο τοποθετήθηκαν και οι πρώτες 
τρεις LVAD'S στην Ελλάδα, την περίοδο 1994-2001

Χρήστος Λόλας (αριστερά)
Παναγιώτης Σπύρου (δεξιά)

Πέτρος 
Αλιβιζάτος

Γιώργος 
Μπουγούκας

Τα κέντρα του «Ευαγγελισµού», του «ΩΚΚ», του 
«Γ. Παπανικολάου» και του «ΑΧΕΠΑ», παρουσίασαν την 
εµπειρία τους στη χρήση του ενδοαρτικού ασκού. Από το 

«ΑΧΕΠΑ» ο Καθ. Γ. Μπουγιούκας παρουσίασε και τις επιπλοκές 
από την εφαρµογή του ασκού 

Εφαρµογή της 
συσκευής ECMO 
κατά την 
διερευνούµενη 
περίοδο, 
ανακοίνωσαν τα 
κέντρα του 
«Γ. Παπανικολάου», 
του «ΩΚΚ» και του 
«Ευαγγελισµού»

Αντιµετώπιση σειράς ασθενών µε 
ανεύρυσµα κατιούσης θωρακικής 
αορτής, ανακοινώθηκε από τους 
Γ. Οικονοµόπουλο, στο «ΩΚΚ» 
και τον Ν. Έξαρχο στον 
«Ευαγγελισµό» 

Γεώργιος
Οικονοµόπουλος

Καθηγητής
Κυριάκος Ράµµος
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΥΝΟΨΗ 
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

Δηµήτριος Μπουλαφέντης

   Η αντιµετώπιση των ανευρυσµάτων της αορτής εν γένει αποτέ-
λεσε αντικείµενο µελετών που ανακοινώθηκαν από τις οµάδες των 
Χ. Λόλα και Π. Σπύρου των Νοσοκοµείων «Ευαγγελισµός» και «Γ. 
Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης, περιλαµβάνοντας 178 ασθενείς και 
58 ασθενείς, αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά στην ανιούσα αορτή, η 
οµάδα του Α. Μιχάλη στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.» παρου-
σίασε σειρές δηµοσιεύσεων µε 29, 53, 87 και 160 ασθενείς που 
αντιµετωπίστηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ενώ 
ενδιαφέρουσες ήταν και οι δυο περιπτώσεις ανευρυσµάτων –case 
reports- που παρουσιάστηκαν από τον Γεώργιο Σανούδο, του 
Νοσοκοµείου «ΝΙΜΤΣ» και τον Δηµήτρη Μπουλαφέντη, του 
Νοσηλευτηρίου «Υγεία». Ανακοινώσεις σχετικές µε διαχωριστικά 
ανευρύσµατα της αορτής υπήρξαν από τις Καρδιοχειρουργικές 
κλινικές του Ε.Σ.Υ., που επιλαµβάνονταν επειγόντων περιστατικών 
στις εφηµερίες, αλλά και από την οµάδα του Δ. Μπουλαφέντη, 
ο οποίος επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χειρουργική της 
αορτής. Πιο συγκεκριµένα, από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» 
δηµοσιεύτηκε µελέτη που αφορούσε σε 138 ασθενείς, από το 
Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» σε 40 ασθενείς και από το Νοσηλευτήριο 
«Υγεία» σε τέσσερις. Ανακοινώσεις που αφορούσαν σε ανευρύ-
σµατα και διαχωρισµούς της κατιούσας αορτής, παρουσιάστηκαν 
από τις οµάδες του Νικόλαου Έξαρχου του Νοσοκοµείου «Ευαγ-
γελισµός» και του Γ. Οικονοµόπουλου του Νοσηλευτηρίου «Ωνά-
σειο Κ.Κ.», ενώ άλλες που αφορούσαν στην προστασία του κεντρι-
κού νευρικού συστήµατος στις εγχειρήσεις αορτής, παρουσιάστη-
καν από την Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Γ. Πα-
πανικολάου» Θεσσαλονίκης. Η χρήση της κόλλας GRF σε εγχειρή-
σεις οξέων διαχωρισµών δηµοσιεύτηκε ως µελέτη από τον Κων-
σταντίνο Τριανταφύλλου, συνεργάτη του Γ. Παλατιανού, ενώ ο 
Ιωάννης Κοκοτσάκης, µέλος της οµάδας του Δ. Μπουλαφέντη, 
επικεντρώθηκε στην τεχνική εισόδου στην εξωσωµατική 
κυκλοφορία δια της µασχαλιαίας αρτηρίας.

Ο Ιω. Κοκοτσάκης, συνεργάτης του Δ. Μπουλαφέντη στο 
«Υγεία», παρουσίασε την τεχνική της τοποθέτησης της 

αρτηριακής κάνουλας στη µασχαλιαία αρτηρία σε εγχειρήσεις 
αορτικών ανευρυσµάτων

Ιωάννης 
Κοκοτσάκης

Ο Χρ. Λόλας στον «Ευαγγελισµό»,
ο Π. Σπύρου στο «Γ. Παπανικολάου»  
καθώς επίσης οι Α. Μιχάλης στο 
«ΩΚΚ», Γ. Σανούδος στο 
«ΝΙΜΤΣ» και Δ. Μπουλαφέντης 
στο «Υγεία», παρουσίασαν την 
εµπειρία τους στην χειρουργική 
της αορτής

Καθηγητής
Χρήστος Παπακωνσταντίνου

Η αντιµετώπιση των οξέων διαχωρισµών έγινε 
κυρίαρχα από τις κλινικές του ΕΣΥ και του «ΩΚΚ» 
που εφηµέρευαν για επείγοντα περιστατικά. 

Μεγάλη σειρά ασθενών µε εγχείρηση 
Βentall, παρουσιάστηκε από τον Άλκη 
Μιχάλη και την οµάδα του στο «ΩΚΚ» 

   Στη χειρουργική της καρδιακής ανεπάρκειας, στο επίκεντρο 
βρέθηκαν οι τρεις κλινικές που διατηρούσαν πρωτόκολλα µεταµο-
σχεύσεων κατά την Περίοδο της Καταξίωσης. Η Καρδιοχειρουργι-
κή Κλινική του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», υπό τον Χ. Λόλα, 
πέραν της ανακοίνωσης των 20 πρώτων ορθοτοπικών µεταµο-
σχεύσεων έως το 1994, παρουσίασε την εµπειρία της στην εφαρ-
µογή της δυναµικής καρδιοµυοπλαστικής σε έξι περιπτώσεις, µε 
µηδενική περιεγχειρητική θνητότητα, καθώς και την έκβαση των 
114 ασθενών που υποστηρίχθηκαν µε ενδοαορτικό ασκό, την 
περίοδο 1986-1994, µε µόλις το 41,2% να επιζούν στην πορεία. 
Η Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολά-
ου», υπό τον Παναγιώτη Σπύρου, παρουσίασε τα αποτελέσµατα 
της πρώτης τριετίας του µεταµοσχευτικού προγράµµατος, που 
περιελάµβαναν 18 µεταµοσχεύσεις καρδιάς, µε τέσσερις ασθενείς 
να αποβιώνουν άµεσα ή πρώιµα µετεγχειρητικά, αλλά και των 
οκτώ πρώτων στην Ελλάδα µεταµοσχεύσεων πνευµόνων, που 
περιελάµβαναν και την πρώτη µεταµόσχευση καρδιάς–πνευµόνων, 
µε ένα θάνατο µετεγχειρητικά. Από την ίδια κλινική, δηµοσίευση 
υπήρξε και για την 14χρονη εµπειρία σε επίπεδο µηχανικής υπο-
στήριξης του κυκλοφορικού, σε 158 ασθενείς, µε χρήση ενδοαορ-
τικού ασκού, ECMO, αλλά και της εµφύτευσης των δύο πρώτων 
LVAD's ως γέφυρα προς µεταµόσχευση, από τους οποίους επέζη-
σαν οι 127 ασθενείς. Η Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοση-
λευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.», υπό τον Π. Αλιβιζάτο, ξεκίνησε µεν το 
µεταµοσχευτικό της πρόγραµµα το 1995,  δεν δηµοσίευσε όµως 
καµία µελέτη κατά την διερευνούµενη περίοδο. Από την εν λογω 
κλινική, υπήρξε δηµοσίευση αναφορικά µε την εµπειρία που απο-
κτήθηκε στην επιλογή του καταλληλότερου χρόνου τοποθέτησης 
του ενδοαορτικού ασκού, από τον Γ. Οικονοµόπουλο, στην οποία 
αναδεικνύεται ότι η προεγχειρητική τοποθέτηση του ασκού, υπε-
ρείχε σε αποτελέσµατα έναντι της διεγχειρητικής και µετεγχειρη-
τικής. Τέλος, από το Νοσοκοµείο «ΑΧΕΠΑ» και τον Γεώργιο 
Μπουγιούκα, παρουσιάστηκαν οι αγγειακές επιπλοκές µετά από 
τοποθέτηση ενδοαορτικού ασκού σε 50 ασθενείς της περιόδου 

   Το πεδίο χειρουργικής αντιµετώπισης συγγενών καρδιοπαθειών, 
αναδείχθηκε ως το πλέον πρόσφορο για την σύνταξη κλινικών 
µελετών, ειδικά µετά την έναρξη λειτουργίας της Παιδοκαρδιοχει-
ρουργικής Κλινικής στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.». Στην παλαι-
ότερη σε δραστηριότητα Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική, στο 
Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία», ο Ιωάννης Στήνιος υποστηρι-
ζόµενος από τον Χρήστο Παφίτη και την υπόλοιπη οµάδα, συνέχι-
σε να πρωταγωνιστεί και στην Περίοδο της Καταξίωσης, ανακοι-
νώνοντας ή δηµοσιεύοντας περισσότερες των 25 µελετών, που 
κάλυπταν όλο το φάσµα της Χειρουργικής Καρδιάς και Θώρακα,
σε νεογνά, βρέφη και παιδιά. Ο ίδιος, πρωτοπόρησε καθιερώνο-
ντας την «τεχνική Finney» σε περιπτώσεις στένωσης του ισθµού 
της αορτής σε νεογνά, αντιµετωπίζοντας ταυτόχρονα πολλαπλή 
εχινοκοκκίαση καρδιάς και πνευµόνων σε ένα χειρουργικό χρόνο, 
συµµετέχοντας σε προγράµµατα τηλεϊατρικής, για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, αλλά και αναλαµβάνοντας την πρωτοβουλία 
«αδερφοποίησης» της κλινικής του µε την αντίστοιχη του 
«Children's Memorial Hospital» του Σικάγο. Από το σύνολο των 
µελετών που παρουσίασε, οι περισσότερες κινήθηκαν γύρω από 
τη χειρουργική θεραπεία της ισθµικής στένωσης, την ατρησία 
πνευµονικής βαλβίδας µε ακέραιο µεσοκοιλιακό διάφραγµα, τη 
θεραπεία κακοήθων όγκων του θωρακικού τοιχώµατος και την 
αντιµετώπιση της νεογνικής βαλβιδικής αορτικής στένωσης µε 
διακοιλιακή βαλβιδοπλαστική µε µπαλόνι, ενώ υπήρξαν και πολλές 
άλλες. 

Μεταµοσχευτικά κέντρα καρδιάς λειτούργησαν στον «Ευαγγελισµό», 
υπό τον Χρ. Λόλα, στο «Γ. Παπανικολάου» υπό τους Παν. Σπύρου και 
Ι. Φεσατίδη και στο «ΩΚΚ» υπό τον Π. Αλιβιζάτο (µετά το 1995). 
Εφηµέρευαν εκ περιτροπής, ανά δεκαήµερο. Στο «Γ. Παπανικολάου» 
διενεργούνταν επίσης µεταµοσχεύσεις πνευµόνων, καθώς και 
καρδιάς – πνευµόνων. Στο εν λόγω κέντρο τοποθετήθηκαν και οι πρώτες 
τρεις LVAD'S στην Ελλάδα, την περίοδο 1994-2001

Χρήστος Λόλας (αριστερά)
Παναγιώτης Σπύρου (δεξιά)

Πέτρος 
Αλιβιζάτος

Γιώργος 
Μπουγούκας

Τα κέντρα του «Ευαγγελισµού», του «ΩΚΚ», του 
«Γ. Παπανικολάου» και του «ΑΧΕΠΑ», παρουσίασαν την 
εµπειρία τους στη χρήση του ενδοαρτικού ασκού. Από το 

«ΑΧΕΠΑ» ο Καθ. Γ. Μπουγιούκας παρουσίασε και τις επιπλοκές 
από την εφαρµογή του ασκού 

Εφαρµογή της 
συσκευής ECMO 
κατά την 
διερευνούµενη 
περίοδο, 
ανακοίνωσαν τα 
κέντρα του 
«Γ. Παπανικολάου», 
του «ΩΚΚ» και του 
«Ευαγγελισµού»

Αντιµετώπιση σειράς ασθενών µε 
ανεύρυσµα κατιούσης θωρακικής 
αορτής, ανακοινώθηκε από τους 
Γ. Οικονοµόπουλο, στο «ΩΚΚ» 
και τον Ν. Έξαρχο στον 
«Ευαγγελισµό» 

Γεώργιος
Οικονοµόπουλος

Καθηγητής
Κυριάκος Ράµµος
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΥΝΟΨΗ 
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

   Συγκεκριµένα, ο Ι. Στήνιος προχώρησε σε ανακοίνωση 51 νεο-
γνικού τύπου ισθµικές στενώσεις µε θνητότητα 9,8%, 68 συνολικά 
ισθµικές στενώσεις της περιόδου 1986-1999 µε θνητότητα 
1,47%, 26 περιπτώσεις µε ατρησία πνευµονικής και ακέραιο 
µεσοκοιλιακό διάφραγµα, στις οποίες η περιεγχειρητική θνητό-
τητα ανήλθε στο 26,9%, αλλά και ανακοινώσεις σχετικά µε την 
αντιµετώπιση αγγειακών δακτυλίων, εγχειρήσεις Mustard και 
Senning, καθώς και άλλες σε συνεργασία µε τον Βασίλειο Θανό-
πουλο. Στον τοµέα της Παιδοθωρακοχειρουργικής, ανακοινώθη-
καν µελέτες αναφορικά µε τη θεραπεία κακοήθων όγκων του 
θωρακικού τοιχώµατος σε δέκα παιδιά, καθώς επίσης και µια 
ανασκόπηση του συνόλου των 117 επεµβάσεων θώρακος σε µια 
υπερδεκαετή περίοδο, χωρίς µάλιστα να παρατηρηθεί περιεγχει-
ρητική θνητότητα. Ο Μιχάλης Μπονώρης, από τη Β' Παιδοκαρ-
διοχειρουργική Κλινική του ίδιου ιδρύµατος, προχώρησε σε ανα-
κοίνωση 27 περιπτώσεων αντιµετώπισης ισθµικής στένωσης 
αορτής σε νεογνά, βρέφη και παιδιά, µε συνολική θνητότητα 11%, 
δέκα περιπτώσεων µε ανωµαλίες της φλεβικής επιστροφής και 
ανώµαλη εκβολή πνευµονικών φλεβών µε άριστη έκβαση, στη 
χειρουργική θεραπεία της συγγενούς στένωσης της αορτικής 
βαλβίδας σε νεογνά και βρέφη, σε µια περίπτωση συνδρόµου 
Scimitar και µια κλινική µελέτη για την επίδραση της κρύας κρυ-
σταλλικής καρδιοπληγίας στα ερυθρά αιµοσφαίρια και τα αιµοπε-
τάλια. Η πλέον, ωστόσο, ενδιαφέρουσα δηµοσίευσή του αφορού-
σε στη διενέργεια της πρώτης στην Ελλάδα «εγχείρησης Fontan» 
σε δύο στάδια, στο περιοδικό «Καρδιολογική Επιθεώρηση», το 
1996. 

Ο Μιχ. Μπονώρης και η οµάδα του, 
ανακοίνωσαν την πρώτη στην 

Ελλάδα εγχείρηση Fontan σε 2 στάδια

Μιχάλης Μπονώρης Γεώργιος Ανδριτσάκης

Ο Γ. Ανδριτσάκης, διατηρώντας και 
στο «Υγεία» την δραστηριότητά του σε 

περιστατικά συγγενών 
καρδιοπαθειών, ανακοίνωσε και 

µια ενδιαφέρουσα περίπτωση 
στένωσης πνευµονικής αρτηρίας

Ιωάννης Στήνιος

Ο Ιωάννης Στήνιος και η οµάδα του, απετέλεσαν και στην περίοδο αυτή 
βασικούς άξονες κάλυψης των αναγκών της χώρας µας στον τοµέα των 

συγγενών καρδιοπαθειών. Οι ίδιοι, αλλά και σε συνεργασία µε την 
Παιδοκαρδιολογική κλινική του «Αγ. Σοφία», πρωτοπόρησαν σε αρκετά πεδία

Ο Σωτήριος Πράπας, 
ανακοίνωσε για λογαριασµό του 

Καθ. Κ. Αναγνωστόπουλου, 5 
εξωανατοµικές διορθώσεις

ισθµικών στενώσεων αορτής σε 
σύµπλοκα περιστατικά, µε χρήση 

εγκάρσιας πρόσθιας 
θωρακοτοµής

Πρόδροµος 
Αζαριάδης

Από τους Κ. Αναγνωστόπουλο και 
Ι. Αζαριάδη, ανακοινώθηκαν 33 

υποβαλβιδικές στενώσεις την περίοδο 
1993 – 1997 

   Στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», κατά την περίοδο 1993 -
1997, το Παιδοκαρδιοχειρουργικό πρωτόκολλο τελούσε υπό την 
ευθύνη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Αναγνωστόπουλου, ο 
οποίος προχώρησε σε έξι ανακοινώσεις που αφορούσαν σε 260 
επεµβάσεις αντιµετώπισης συγγενών καρδιοπαθειών, τις οποίες 
διενήργησε ο ίδιος µε συνεργάτες τον Πρόδροµο Αζαριάδη και 
τους Σ. Πράπα, Γ. Σταυρίδη και Παναγιώτη Καλόγρη κατά περί-
πτωση. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάστηκαν έξι διορθώσεις υπερ-
βαλβικών στενώσεων αορτής µε µηδενική θνητότητα, η χρήση 
κρυοδιατηρούµενων οµοιοµοσχευµάτων σε 14 σύµπλοκες καρ-
διοπάθειες µε θνητότητα 14% και η αντιµετώπιση 33 περιπτώ-
σεων υποβαλβιδικής αορτικής στένωσης µε επίσης µηδενική 
θνητότητα. Στην ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του συνόλου 
των 260 επεµβάσεων, της διετίας 1994-1996, που πραγµατο-
ποιήθηκαν σε ασθενείς από τριών ηµερών έως και 76 ετών, 
ιδιαίτερης αναφοράς έτυχαν 20 διορθώσεις Τετραλογίας Fallot και 
τρεις «εγχειρήσεις Fontan», µε συνολική θνητότητα, επί του συνό-
λου των 260 ασθενών, 2,5%. Οι ανακοινώσεις της ανεξάρτητης 
Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής, που λειτουργούσε υπό την 
Διεύθυνση του Γ. Σαρρή, αφορούσαν στο πρωτοποριακό έργο 
που πραγµατοποίησε η οµάδα του στο ίδρυµα, περιλαµβάνοντας
9 περιπτώσεις µε τροποποιηµένη «εγχείρηση Fontan» µε µηδε-
νική θνητότητα, 35 περιπτώσεις χρήσης οµοιµοσχευµάτων στη 
χειρουργική αντιµετώπιση σύµπλοκων καρδιοπαθειών µε θνητό-
τητα 5,7%, 49 περιπτώσεις αντιµετώπισης ασθενών µε παθοφυ-
σιολογία µονήρους κοιλίας µε θνητότητα 10% και 16 περιπτώσεις 
ανατοµικών διορθώσεων µετάθεσης µεγάλων αγγείων σε νεογνά 
µε θνητότητα 6,25%. Από το Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» ανακοι-
νώθηκε η εµπειρία επί 6 περιπτώσεων ισθµικής στένωσης της 
αορτής σε ενήλικες, ενώ από το Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» η 
χειρουργική αντιµετώπιση πολύπλοκων συγγενών καρδιοπαθειών, 
µια µελέτη µε υλικό της 12ετίας 1983-1995, που περιελάµβανε 
335 διορθωτικές επεµβάσεις και 22 ανακουφιστικές. Από την 
οµάδα του Γ. Ανδριτσάκη στο Νοσηλευτήριο «Υγεία», ανακοινώ-
θηκε η χειρουργική θεραπεία συγγενούς στένωσης της πνευµονι-
κής βαλβίδας και του χώρου εξόδου της δεξιάς κοιλίας και τέλος, 
από την οµάδα του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», η χειρουρ-
γική θεραπεία συγγενών καρδιοπαθειών των ενηλίκων σε 165 
ενήλικες ασθενείς της περιόδου 1986-1997, µε θνητότητα 3%. 

   Η χειρουργική αντιµετώπιση όγκων της καρδιάς αποτέλεσε θέµα 
µελέτης της οµάδας του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», ανακοι-
νώνοντας την έκβαση 39 σχετικών περιστατικών, ενώ και ο Γ. 
Τόλης από το Νοσηλευτήριο «Υγεία» ανακοίνωσε την εµπειρία του 
από την εξαίρεση νεφροβλαστώµατος µε ενδοκαρδιακή επέκταση. 
Από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» ανακοινώθηκαν επίσης
5 περιπτώσεις µε εχινοκοκκίαση καρδίας και 17 περιπτώσεις µε 
τραύµατα καρδιάς και µεγάλων αγγείων. 

����Σε επίπεδο προστασίας του µυοκαρδίου, ο Γ. Τόλης και η οµά-
δα του στο Νοσηλευτήριο «Υγεία», πρωτοπόρησαν µε τη χρήση 
παλίνδροµης συνεχούς θερµής αιµατικής καρδιοπληγίας, ενώ ο 
Γ. Παλατιανός στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», µε την αποµά-
κρυνση των ουδετερόφιλων λευκοκυττάρων από το αιµατικό 
καρδιοπληγικό διάλυµα. 

   Άξιες µνείας είναι και οι τρεις πρωτοποριακές µελέτες που 
παρουσίασε ο Γ. Σανούδος, από το Νοσοκοµείο «ΝΙΜΤΣ», που 
αφορούσαν στη µετεγχειρητική χορήγηση απροτινίνης για την 
αντιµετώπιση της αιµορραγίας µετά από καρδιακές επεµβάσεις, 
την σύγκριση µετοπρολόλης µε προπαφενόνη στην πρόληψη 
υπερκοιλιακών ταχυαρρυθµιών µετά αορτοστεφανιαία παράκαµψη 
και την διεγχειρητική αυτοµετάγγιση µε συσκευή τύπου Cell Saver 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 

Ο Γ. Σαρρής, δηµιούργησε το 1997 στο «ΩΚΚ» µια 
πρότυπη µονάδα αντιµετώπισης συγγενών καρδιοπαθειών 
ενηλίκων και παίδων, όπου επιτέλεσε πρωτοποριακό έργο 

µε εξαιρετικά αποτελέσµατα. Μεταξύ των άλλων 
διενήργησε την περίοδο αυτή 6 τροποποιηµένες Fontan, 

και 16 ανατοµικές διορθώσεις µετάθεσης µεγάλων αγγείων, 
αντιµετώπισε 49 µονήρεις κοιλίες, ενώ χρησιµοποίησε 35 

οµοιοµοσχεύµατα σε σύµπλοκες καρδιοπάθειες  
Γεώργιος 

Σαρρής

Από τον «Ευαγγελισµό», χάρις στο 
αρχείο ασθενών που διατηρούσε ο Χρ. 

Χαρίτος, ανακοινώθηκαν 61 
περιπτώσεις ασθενών µε όγκους,

τραύµατα καρδιάς ή εχινοκοκκίαση

Γεώργιος 
Σανούδος

Ταυτόχρονη αντιµετώπιση 
πολλαπλών εχινόκοκκων 

κύστεων καρδιάς 
και πνευµόνων

Ο Καθ. Κ. Αναγνωστόπουλος, 
ως επισκέπτης ιατρός του 
«ΩΚΚ», διενήργησε σειρά 
260 επεµβάσεων συγγενών 
καρδιοπαθειών, 
πρωτοπορώντας και στη 
χρήση οµοιοµοσχευµάτων 
για την αντιµετώπισή τους 

Ο Γ. Σανούδος, ανακοίνωσε 
τη χρήση cell saver

για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΥΝΟΨΗ 
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

   Συγκεκριµένα, ο Ι. Στήνιος προχώρησε σε ανακοίνωση 51 νεο-
γνικού τύπου ισθµικές στενώσεις µε θνητότητα 9,8%, 68 συνολικά 
ισθµικές στενώσεις της περιόδου 1986-1999 µε θνητότητα 
1,47%, 26 περιπτώσεις µε ατρησία πνευµονικής και ακέραιο 
µεσοκοιλιακό διάφραγµα, στις οποίες η περιεγχειρητική θνητό-
τητα ανήλθε στο 26,9%, αλλά και ανακοινώσεις σχετικά µε την 
αντιµετώπιση αγγειακών δακτυλίων, εγχειρήσεις Mustard και 
Senning, καθώς και άλλες σε συνεργασία µε τον Βασίλειο Θανό-
πουλο. Στον τοµέα της Παιδοθωρακοχειρουργικής, ανακοινώθη-
καν µελέτες αναφορικά µε τη θεραπεία κακοήθων όγκων του 
θωρακικού τοιχώµατος σε δέκα παιδιά, καθώς επίσης και µια 
ανασκόπηση του συνόλου των 117 επεµβάσεων θώρακος σε µια 
υπερδεκαετή περίοδο, χωρίς µάλιστα να παρατηρηθεί περιεγχει-
ρητική θνητότητα. Ο Μιχάλης Μπονώρης, από τη Β' Παιδοκαρ-
διοχειρουργική Κλινική του ίδιου ιδρύµατος, προχώρησε σε ανα-
κοίνωση 27 περιπτώσεων αντιµετώπισης ισθµικής στένωσης 
αορτής σε νεογνά, βρέφη και παιδιά, µε συνολική θνητότητα 11%, 
δέκα περιπτώσεων µε ανωµαλίες της φλεβικής επιστροφής και 
ανώµαλη εκβολή πνευµονικών φλεβών µε άριστη έκβαση, στη 
χειρουργική θεραπεία της συγγενούς στένωσης της αορτικής 
βαλβίδας σε νεογνά και βρέφη, σε µια περίπτωση συνδρόµου 
Scimitar και µια κλινική µελέτη για την επίδραση της κρύας κρυ-
σταλλικής καρδιοπληγίας στα ερυθρά αιµοσφαίρια και τα αιµοπε-
τάλια. Η πλέον, ωστόσο, ενδιαφέρουσα δηµοσίευσή του αφορού-
σε στη διενέργεια της πρώτης στην Ελλάδα «εγχείρησης Fontan» 
σε δύο στάδια, στο περιοδικό «Καρδιολογική Επιθεώρηση», το 
1996. 

Ο Μιχ. Μπονώρης και η οµάδα του, 
ανακοίνωσαν την πρώτη στην 

Ελλάδα εγχείρηση Fontan σε 2 στάδια

Μιχάλης Μπονώρης Γεώργιος Ανδριτσάκης

Ο Γ. Ανδριτσάκης, διατηρώντας και 
στο «Υγεία» την δραστηριότητά του σε 

περιστατικά συγγενών 
καρδιοπαθειών, ανακοίνωσε και 

µια ενδιαφέρουσα περίπτωση 
στένωσης πνευµονικής αρτηρίας

Ιωάννης Στήνιος

Ο Ιωάννης Στήνιος και η οµάδα του, απετέλεσαν και στην περίοδο αυτή 
βασικούς άξονες κάλυψης των αναγκών της χώρας µας στον τοµέα των 

συγγενών καρδιοπαθειών. Οι ίδιοι, αλλά και σε συνεργασία µε την 
Παιδοκαρδιολογική κλινική του «Αγ. Σοφία», πρωτοπόρησαν σε αρκετά πεδία

Ο Σωτήριος Πράπας, 
ανακοίνωσε για λογαριασµό του 

Καθ. Κ. Αναγνωστόπουλου, 5 
εξωανατοµικές διορθώσεις

ισθµικών στενώσεων αορτής σε 
σύµπλοκα περιστατικά, µε χρήση 

εγκάρσιας πρόσθιας 
θωρακοτοµής

Πρόδροµος 
Αζαριάδης

Από τους Κ. Αναγνωστόπουλο και 
Ι. Αζαριάδη, ανακοινώθηκαν 33 

υποβαλβιδικές στενώσεις την περίοδο 
1993 – 1997 

   Στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», κατά την περίοδο 1993 -
1997, το Παιδοκαρδιοχειρουργικό πρωτόκολλο τελούσε υπό την 
ευθύνη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Αναγνωστόπουλου, ο 
οποίος προχώρησε σε έξι ανακοινώσεις που αφορούσαν σε 260 
επεµβάσεις αντιµετώπισης συγγενών καρδιοπαθειών, τις οποίες 
διενήργησε ο ίδιος µε συνεργάτες τον Πρόδροµο Αζαριάδη και 
τους Σ. Πράπα, Γ. Σταυρίδη και Παναγιώτη Καλόγρη κατά περί-
πτωση. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάστηκαν έξι διορθώσεις υπερ-
βαλβικών στενώσεων αορτής µε µηδενική θνητότητα, η χρήση 
κρυοδιατηρούµενων οµοιοµοσχευµάτων σε 14 σύµπλοκες καρ-
διοπάθειες µε θνητότητα 14% και η αντιµετώπιση 33 περιπτώ-
σεων υποβαλβιδικής αορτικής στένωσης µε επίσης µηδενική 
θνητότητα. Στην ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του συνόλου 
των 260 επεµβάσεων, της διετίας 1994-1996, που πραγµατο-
ποιήθηκαν σε ασθενείς από τριών ηµερών έως και 76 ετών, 
ιδιαίτερης αναφοράς έτυχαν 20 διορθώσεις Τετραλογίας Fallot και 
τρεις «εγχειρήσεις Fontan», µε συνολική θνητότητα, επί του συνό-
λου των 260 ασθενών, 2,5%. Οι ανακοινώσεις της ανεξάρτητης 
Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής, που λειτουργούσε υπό την 
Διεύθυνση του Γ. Σαρρή, αφορούσαν στο πρωτοποριακό έργο 
που πραγµατοποίησε η οµάδα του στο ίδρυµα, περιλαµβάνοντας
9 περιπτώσεις µε τροποποιηµένη «εγχείρηση Fontan» µε µηδε-
νική θνητότητα, 35 περιπτώσεις χρήσης οµοιµοσχευµάτων στη 
χειρουργική αντιµετώπιση σύµπλοκων καρδιοπαθειών µε θνητό-
τητα 5,7%, 49 περιπτώσεις αντιµετώπισης ασθενών µε παθοφυ-
σιολογία µονήρους κοιλίας µε θνητότητα 10% και 16 περιπτώσεις 
ανατοµικών διορθώσεων µετάθεσης µεγάλων αγγείων σε νεογνά 
µε θνητότητα 6,25%. Από το Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» ανακοι-
νώθηκε η εµπειρία επί 6 περιπτώσεων ισθµικής στένωσης της 
αορτής σε ενήλικες, ενώ από το Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» η 
χειρουργική αντιµετώπιση πολύπλοκων συγγενών καρδιοπαθειών, 
µια µελέτη µε υλικό της 12ετίας 1983-1995, που περιελάµβανε 
335 διορθωτικές επεµβάσεις και 22 ανακουφιστικές. Από την 
οµάδα του Γ. Ανδριτσάκη στο Νοσηλευτήριο «Υγεία», ανακοινώ-
θηκε η χειρουργική θεραπεία συγγενούς στένωσης της πνευµονι-
κής βαλβίδας και του χώρου εξόδου της δεξιάς κοιλίας και τέλος, 
από την οµάδα του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», η χειρουρ-
γική θεραπεία συγγενών καρδιοπαθειών των ενηλίκων σε 165 
ενήλικες ασθενείς της περιόδου 1986-1997, µε θνητότητα 3%. 

   Η χειρουργική αντιµετώπιση όγκων της καρδιάς αποτέλεσε θέµα 
µελέτης της οµάδας του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός», ανακοι-
νώνοντας την έκβαση 39 σχετικών περιστατικών, ενώ και ο Γ. 
Τόλης από το Νοσηλευτήριο «Υγεία» ανακοίνωσε την εµπειρία του 
από την εξαίρεση νεφροβλαστώµατος µε ενδοκαρδιακή επέκταση. 
Από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» ανακοινώθηκαν επίσης
5 περιπτώσεις µε εχινοκοκκίαση καρδίας και 17 περιπτώσεις µε 
τραύµατα καρδιάς και µεγάλων αγγείων. 

����Σε επίπεδο προστασίας του µυοκαρδίου, ο Γ. Τόλης και η οµά-
δα του στο Νοσηλευτήριο «Υγεία», πρωτοπόρησαν µε τη χρήση 
παλίνδροµης συνεχούς θερµής αιµατικής καρδιοπληγίας, ενώ ο 
Γ. Παλατιανός στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.», µε την αποµά-
κρυνση των ουδετερόφιλων λευκοκυττάρων από το αιµατικό 
καρδιοπληγικό διάλυµα. 

   Άξιες µνείας είναι και οι τρεις πρωτοποριακές µελέτες που 
παρουσίασε ο Γ. Σανούδος, από το Νοσοκοµείο «ΝΙΜΤΣ», που 
αφορούσαν στη µετεγχειρητική χορήγηση απροτινίνης για την 
αντιµετώπιση της αιµορραγίας µετά από καρδιακές επεµβάσεις, 
την σύγκριση µετοπρολόλης µε προπαφενόνη στην πρόληψη 
υπερκοιλιακών ταχυαρρυθµιών µετά αορτοστεφανιαία παράκαµψη 
και την διεγχειρητική αυτοµετάγγιση µε συσκευή τύπου Cell Saver 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 

Ο Γ. Σαρρής, δηµιούργησε το 1997 στο «ΩΚΚ» µια 
πρότυπη µονάδα αντιµετώπισης συγγενών καρδιοπαθειών 
ενηλίκων και παίδων, όπου επιτέλεσε πρωτοποριακό έργο 

µε εξαιρετικά αποτελέσµατα. Μεταξύ των άλλων 
διενήργησε την περίοδο αυτή 6 τροποποιηµένες Fontan, 

και 16 ανατοµικές διορθώσεις µετάθεσης µεγάλων αγγείων, 
αντιµετώπισε 49 µονήρεις κοιλίες, ενώ χρησιµοποίησε 35 

οµοιοµοσχεύµατα σε σύµπλοκες καρδιοπάθειες  
Γεώργιος 

Σαρρής

Από τον «Ευαγγελισµό», χάρις στο 
αρχείο ασθενών που διατηρούσε ο Χρ. 

Χαρίτος, ανακοινώθηκαν 61 
περιπτώσεις ασθενών µε όγκους,

τραύµατα καρδιάς ή εχινοκοκκίαση

Γεώργιος 
Σανούδος

Ταυτόχρονη αντιµετώπιση 
πολλαπλών εχινόκοκκων 

κύστεων καρδιάς 
και πνευµόνων

Ο Καθ. Κ. Αναγνωστόπουλος, 
ως επισκέπτης ιατρός του 
«ΩΚΚ», διενήργησε σειρά 
260 επεµβάσεων συγγενών 
καρδιοπαθειών, 
πρωτοπορώντας και στη 
χρήση οµοιοµοσχευµάτων 
για την αντιµετώπισή τους 

Ο Γ. Σανούδος, ανακοίνωσε 
τη χρήση cell saver

για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

Στιγµιότυπο 
από το 7ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο 
της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α. 
το 2008, µε τον 
Εµµ. Χλαπουτάκη 
σε πρώτο πλάνο

Περίοδος της Καταξίωσης σηµατοδοτήθηκε, όπως προανα-
φέρθηκε, από την έναρξη λειτουργίας του Νοσηλευτηρίου 
«Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο», το οποίο συνετέλεσε 

στην αύξηση του αριθµού των διενεργούµενων Καρδιοχειρουργι-
κών επεµβάσεων στη χώρα. Επίσης από την περαιτέρω βελτίωση 
των παρεχόµενων Καρδιοχειρουργικών υπηρεσιών σε κάποιες 
από τις ήδη υπάρχουσες κλινικές. Η αύξηση αυτή του παραγόµε-
νου κλινικού έργου αποτυπώθηκε σε έναν εντυπωσιακά υψηλό 
αριθµό δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων, που παρατίθεται 
αναλυτικά.                                                                                        

   Πιο συγκεκριµένα, στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», η έναρξη 
της Περιόδου Καταξίωσης, βρήκε την Α' Καρδιοχειρουργική 
Κλινική, η οποία λειτουργούσε από το 1985 υπό την Διεύθυνση 
του Εµµανουήλ Χλαπουτάκη, αποδυναµωµένη. Ο Δηµήτριος 
Λεωνίδας, σηµαντικό της στέλεχος, επέλεξε να εργαστεί υπό 
καθεστώς µερικής απασχόλησης στο ΕΣΥ, ενώ ο Ηλίας Κοκκινό-
πουλος αποχώρησε για να δραστηριοποιηθεί στον ιδιωτικό τοµέα, 
το 1993. Η θέση Επιµελητή Α' που κατείχε παρέµεινε κενή έως 
και το 1999, όταν την κατέλαβε ο Νικόλαος Σφύρας, µε αποτέλε-
σµα η παραγωγικότητα, επί σχεδόν µια εξαετία, να βασίζεται 
κυρίαρχα στις προσωπικές προσπάθειες του Ε. Χλαπουτάκη και 
των ειδικευοµένων Καρδιοχειρουργών που θήτευσαν δίπλα του, 
κατά περιόδους. Παρά τις αντιξοότητες που είχε να αντιµετωπίσει, 
ο Ε. Χλαπουτάκης κατάφερε να αφήσει ως παρακαταθήκη σηµα-
ντικό κλινικό και συγγραφικό έργο, καταγράφοντας εντυπωσιακούς 
αριθµούς εγχειρήσεων, ειδικότερα στην χειρουργική των βαλβί-
δων και της αορτής, καλύπτοντας επείγοντα περιστατικά και 
συνεχίζοντας να δηµοσιεύει εργασίες µε αναφορές στα µακροπρό-
θεσµα αποτελέσµατα των παρελθόντων επεµβάσεων. Ενδεικτικά 
αναφέρονται 1.602 αντικαταστάσεις βαλβίδων στην επταετία 
1987-1994, δηλαδή περί τις 230 αντικαταστάσεις ετησίως. 
Παράλληλα, το παραγόµενο κλινικό  έργο αποτυπώνονταν σε 
σειρά άλλων δηµοσιεύσεων, που επιµελούνταν τα µέλη της 
κλινικής Θ. Ψαρρός και Σ. Λάλος, σε συνεργασία µε την Πανεπι-
στηµιακή Καρδιολογική Κλινική υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή 
Παύλου Τούτουζα και αφορούσαν κυρίαρχα στα µακροπρόθεσµα 
αποτελέσµατα, τα οποία κρίνονταν εφάµιλλα αντίστοιχων κέντρων 
του εξωτερικού.

   Αντίστοιχα υψηλή υπήρξε και η παραγωγικότητα της Β' Καρδιο-
χειρουργικής Κλινικής, υπό την Διεύθυνση του Ανδρέα Βοµβο-
γιάννη, ο οποίος συνέχισε την επιτυχή συνεργασία µε τους Ιωάννη 
Νοµικό και Βασίλειο Βογιατζόγλου. Η απόφαση του ιδίου, µάλιστα, 
να επικεντρωθεί στην εκπόνηση σηµαντικών ερευνητικών πρωτο-
κόλλων, άφησε ελεύθερο το πεδίο στους συνεργάτες του, ώστε να 
δραστηριοποιηθούν οι ίδιοι, διενεργώντας έναν εντυπωσιακά 
υψηλό αριθµό Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων. Από τις δηµοσι-
εύσεις της κλινικής, την εν λόγω περίοδο, εκτός των άλλων, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εκείνη που αφορά στη χρήση 
της βιολογικής κόλλας GFR στους αορτικούς διαχωρισµούς, καθώς 
κι εκείνη περί χειρουργικής της ισθµικής στένωσης αορτής σε 
ενήλικες ασθενείς.

   Τρίτο πόλο Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας στο Νοσοκο-
µείο «Ιπποκράτειο» αποτέλεσε η λειτουργία µιας ανεξάρτητης 
οµάδας, υπό τον Διευθυντή σε προσωποπαγή θέση Ιωάννη 
Παπαϊωάννου, ενός εκ των κυρίων εκφραστών της χειρουργικής 
επί των στεφανιαίων. Ο Ι. Παπαϊωάννου, υποστηριζόµενος από 
τους εκάστοτε ειδικευόµενους που θήτευσαν στο νοσοκοµείο, 
προχώρησε µε την αρωγή τους σε µια σειρά δηµοσιεύσεων  µε 
κύριο αντικείµενο τη στεφανιαία νόσο. Μια εξ αυτών, πραγµατεύ-
ονταν την παρασκευή µαστικής αρτηρίας µε λεπίδα υπερήχων. 

   Υποστηρικτικό έργο στις προαναφερόµενες οµάδες, παρήχαν 
οι Αναισθησιολόγοι Ιωάννης Τόλιος και Νικόλαος Νούτσιος, ενώ 
η πρωτοπόρος Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας Mαριάννα 
Κατσαπλή, εκτός από την προσωπική συµµετοχή στα χειρουργεία, 
συνέχισε να προσφέρει την εµπειρία και τις γνώσεις της, εκπαι-
δεύοντας νεότερους Τεχνικούς. Κατά την διερευνούµενη περίοδο, 
εκπαιδευόµενοι Καρδιοχειρουργοί στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» 
υπήρξαν οι Σταύρος Συµινελάκης, Λ. Χατζηνικολάου, Α. Τσιτσιπάς, 
Ι. Παναγιωτόπουλος, Δ. Βήχος, Α. Κουρτέσης, Σ. Τουντόπουλος, 
Ζ. Τσίλης, Δ. Λυµπεριάδης, Κ. Τριανταφύλλου και άλλοι. 

   Πιο συγκεκριµένα, σε ακαδηµαϊκό επίπεδο, στις οµάδες του 
Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» παραπέµπουν δηµοσιεύσεις και ανα-
κοινώσεις που αναφέρονται εκτενώς παρακάτω. Στην ανακοίνωση 
«Διαχρονική µετεγχειρητική πορεία ασθενών αµφότερων των 
φύλων, υποβληθέντων σε αντικατάσταση καρδιακών βαλβίδων 
(8ετής παρακολούθηση)», υπό τους Ε. Χλαπουτάκη, Θ. Ψαρρό, 
Σ. Λάλο, Ι. Παπαϊωάννου, Σ. Συµινελάκη, Λ. Χατζηνικολάου, Α. 
Τσιτσιπά και Π. Τούτουζα (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 
Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 1995), παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα 700 
χειρουργηθέντων ασθενών της 8ετίας 1987-1994, εκ του συνόλου 1.602 
ασθενών που υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας. Εξ αυτών, οι 
337 ήταν άντρες µε µέση ηλικία 61 έτη, για τους οποίους η µέση περιεγχειρη-
τική θνητότητα κυµάνθηκε στο 2% και οι 363 γυναίκες, µε τη µέση περιεγχει-
ρητική θνητότητα να κυµαίνεται στο 1,5%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, στο τέλος 
της διερευνούµενης οκταετίας, επιζούσε το 80% των αντρών έναντι του 79% 
των γυναικών. Άλλη δηµοσίευση είχε τίτλο «Αντικατάσταση αορτι-
κής βαλβίδας κατόπιν προηγηθείσας στεφανιαίας παράκαµψης», 
υπό τους Ι. Παναγιωτόπουλο, Δ. Βήχο και Ι. Παπαϊωάννου 
(4ο Ελλαδο-Κυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο, Λευκωσία, 1999). Τα αποτελέσµατα 
µελέτης 403 ασθενών, επί συνόλου 1.425, µε βαλβιδοπάθεια, οι 
οποίοι χειρουργήθηκαν την περίοδο 1987-1993, µε σκοπό τη 
διερεύνηση της µετέπειτα επαγγελµατικής τους αποκατάστασης, 
ανακοινώθηκαν µε τίτλο «Επαγγελµατική αποκατάσταση ασθε-
νών µετά από αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας», υπό τους 
Θ. Ψαρρό, Λ. Χατζηνικολάου, Σ. Συµινελάκη, Σ. Λάλο, Ε. Χλαπου-
τάκη και Π. Τούτουζα (Poster - 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 
Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 1995). Εξ αυτών, 10% ήταν αγρότες, 15% εργάτες, 
20% ιδιωτικοί υπάλληλοι, 15% δηµόσιοι υπάλληλοι, 15% ελεύθεροι επαγγε-
λµατίες και 24% ασχολούνταν µε οικιακά. Προεγχειρητικά, 85% ήταν εργαζό-
µενοι και 15% συνταξιούχοι, ενώ µετά την επέµβαση στην παλαιότερη εργασία 
επανήλθε το 68% και συνταξιοδοτήθηκε µόνιµα το 32%. 

   Στη µελέτη «Μετεγχειρητική πορεία ασθενών µε χειρουργη-
θείσα πάθηση τριγλώχνιας (Άµεσα και απώτερα αποτελέσµατα)», 
υπό τους Θ. Ψαρρό, Κ. Αγγέλη, Α. Κουρτέση, Ι. Μπαρµπετσέα, Χ. 
Πίτσαβο, Α. Ρηγόπουλο, Ε. Χλαπουτάκη και Π. Τούτουζα (2ο Πανελ-

λήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 1997), 
αναλύθηκαν τα αποτελέσµατα που αφορούσαν σε 117 ασθενείς, οι οποίοι 
χειρουργήθηκαν για πάθηση της τριγλώχινος βαλβίδας, από τον Ιανουάριο 1975 
έως τον Ιανουάριο του 1995. Εξ αυτών, 58 υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση 
βαλβίδας και 12 σε βαλβιδοπλαστική, µε τη συνολική περιεγχειρητική θνητότητα 
να ανέρχεται στο 6,7%. Ανακοίνωση που αφορούσε σε 36 ασθενείς 
µε µόνιµο ή παροδικό εγκεφαλικό ισχαιµικό επεισόδιο στην 5ετία 
1992-1997, παρουσιάστηκε µε τίτλο «Σε ασθενείς µε µεταλλικές 
προσθετικές βαλβίδες, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 
συσχετίζονται περισσότερο από τα παροδικά ισχαιµικά επεισό-
δια µε την ύπαρξη θρόµβων στον αριστερό κόλπο», υπό τους Ι. 
Μπαρµπετσέα, Θ. Ψαρρό, Χ. Πίτσαβο, Κ. Αγγέλη, Α. Φρογουδάκη, 
Ε. Χλαπουτάκη, Χ. Στεφανάδη και Π. Τούτουζα (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 1997). Εκ του συνόλου, 
οι 21 ασθενείς είχαν προσθετική βαλβίδα στη θέση της µιτροειδούς, οι επτά στη 
θέση της αορτικής και οι οκτώ προσθετικές βαλβίδες στην αορτική και µιτροει-
δική θέση. Με τίτλο «Διαχρονική επιβίωση ηλικιωµένων ασθενών 
µετά από αντικατάσταση βαλβίδων µε προσθετικές. Ηµέτερη 
εµπειρία», υπό τους Ε. Χλαπουτάκη, Σ. Λάλο, Φ. Τρυποσκιάδη, Α. 
Τσιτσιπά, Δ. Μαντά, Κ. Λαζαρίδη και Θ. Ψαρρό (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 1997), ανακοινώθηκαν τα 
ευρήµατα µελέτης που αφορούσε σε 528 ασθενείς -280 άνδρες και 248 
γυναίκες-, που χειρουργήθηκαν για αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας κατά το 
διάστηµα 1983-1985. Εξ αυτών, οι 119 ηλικιωµένοι µε µέση ηλικία 76 ετών, 
αποτελούσαν την οµάδα Α και οι υπόλοιποι 409, µε µέση ηλικία τα 58 έτη, την 
οµάδα Β. Η περιεγχειρητική θνητότητα στην οµάδα Α άγγιξε το 3,25% για 
αντικατάσταση της αορτικής, το 5,25% για αντικατάσταση της µιτροειδούς και 
το 14,3% για διπλή αντικατάσταση. Στην οµάδα Β, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 
1,38%, 3,9% και 5,4%. Σε βάθος 10ετίας, το ποσοστό επιβίωσης ήταν 60% 
στην οµάδα Α και 74,5% στην οµάδα Β. 

Εµµανουήλ Χλαπουτάκης.
Διευθυντής Α΄ ΚΡΧ τµήµατος.

Συνέχισε να χειρουργεί τον µεγαλύτερο αριθµό
βαλβιδοπαθειών στη χώρα µας. 

Δηµοσίευσε µεγάλες σειρές µελετών
που αφορούσαν την µακρόχρονη έκβασή τους,

εκπαιδεύοντας ταυτόχρονα
µία σειρά νέων καρδιοχειρουργών

Ανδρέας Βοµβογιάννης.
Διευθυντής Β΄ ΚΡΧ τµήµατος

Ιωάννης Παπαϊωάννου.
Εκφραστής της δραστηριότητας του «Ιπποκρατείου»

στη χειρουργική της στεφανιαίας νόσου,
µε σειρά δηµοσιεύσεων στο συγκεκριµένο πεδίο

Καθ. Παύλος Τούτουζας.
Διευθυντής της Πανεπιστηµιακής
Καρδιολογικής Κλινικής του
«Ιπποκρατείου» και οργανωτής
ενός πρότυπου τµήµατος

Καθ. Χριστόδουλος Στεφανάδης.
Διάδοχος του Π. Τούτουζα,

πρωτοπόρος επεµβατικός 
καρδιολόγος

Ανάλυση 19 επανεγχειρήσεων 
βαλβίδων λόγω θρόµβωσης 
(περίοδος 1988-1994)

Στο «Ιπποκράτειο» 
διενεργήθηκαν 

οι πρώτες αγγειοπλαστικές 
στην Ελλάδα.

Ο αριθµός ανά έτος 
για την περίοδο 

1986-1992 
παρατίθεται 

στον διπλανό πίνακα

Η
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Στιγµιότυπο 
από το 7ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο 
της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α. 
το 2008, µε τον 
Εµµ. Χλαπουτάκη 
σε πρώτο πλάνο

Περίοδος της Καταξίωσης σηµατοδοτήθηκε, όπως προανα-
φέρθηκε, από την έναρξη λειτουργίας του Νοσηλευτηρίου 
«Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο», το οποίο συνετέλεσε 

στην αύξηση του αριθµού των διενεργούµενων Καρδιοχειρουργι-
κών επεµβάσεων στη χώρα. Επίσης από την περαιτέρω βελτίωση 
των παρεχόµενων Καρδιοχειρουργικών υπηρεσιών σε κάποιες 
από τις ήδη υπάρχουσες κλινικές. Η αύξηση αυτή του παραγόµε-
νου κλινικού έργου αποτυπώθηκε σε έναν εντυπωσιακά υψηλό 
αριθµό δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων, που παρατίθεται 
αναλυτικά.                                                                                        

   Πιο συγκεκριµένα, στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», η έναρξη 
της Περιόδου Καταξίωσης, βρήκε την Α' Καρδιοχειρουργική 
Κλινική, η οποία λειτουργούσε από το 1985 υπό την Διεύθυνση 
του Εµµανουήλ Χλαπουτάκη, αποδυναµωµένη. Ο Δηµήτριος 
Λεωνίδας, σηµαντικό της στέλεχος, επέλεξε να εργαστεί υπό 
καθεστώς µερικής απασχόλησης στο ΕΣΥ, ενώ ο Ηλίας Κοκκινό-
πουλος αποχώρησε για να δραστηριοποιηθεί στον ιδιωτικό τοµέα, 
το 1993. Η θέση Επιµελητή Α' που κατείχε παρέµεινε κενή έως 
και το 1999, όταν την κατέλαβε ο Νικόλαος Σφύρας, µε αποτέλε-
σµα η παραγωγικότητα, επί σχεδόν µια εξαετία, να βασίζεται 
κυρίαρχα στις προσωπικές προσπάθειες του Ε. Χλαπουτάκη και 
των ειδικευοµένων Καρδιοχειρουργών που θήτευσαν δίπλα του, 
κατά περιόδους. Παρά τις αντιξοότητες που είχε να αντιµετωπίσει, 
ο Ε. Χλαπουτάκης κατάφερε να αφήσει ως παρακαταθήκη σηµα-
ντικό κλινικό και συγγραφικό έργο, καταγράφοντας εντυπωσιακούς 
αριθµούς εγχειρήσεων, ειδικότερα στην χειρουργική των βαλβί-
δων και της αορτής, καλύπτοντας επείγοντα περιστατικά και 
συνεχίζοντας να δηµοσιεύει εργασίες µε αναφορές στα µακροπρό-
θεσµα αποτελέσµατα των παρελθόντων επεµβάσεων. Ενδεικτικά 
αναφέρονται 1.602 αντικαταστάσεις βαλβίδων στην επταετία 
1987-1994, δηλαδή περί τις 230 αντικαταστάσεις ετησίως. 
Παράλληλα, το παραγόµενο κλινικό  έργο αποτυπώνονταν σε 
σειρά άλλων δηµοσιεύσεων, που επιµελούνταν τα µέλη της 
κλινικής Θ. Ψαρρός και Σ. Λάλος, σε συνεργασία µε την Πανεπι-
στηµιακή Καρδιολογική Κλινική υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή 
Παύλου Τούτουζα και αφορούσαν κυρίαρχα στα µακροπρόθεσµα 
αποτελέσµατα, τα οποία κρίνονταν εφάµιλλα αντίστοιχων κέντρων 
του εξωτερικού.

   Αντίστοιχα υψηλή υπήρξε και η παραγωγικότητα της Β' Καρδιο-
χειρουργικής Κλινικής, υπό την Διεύθυνση του Ανδρέα Βοµβο-
γιάννη, ο οποίος συνέχισε την επιτυχή συνεργασία µε τους Ιωάννη 
Νοµικό και Βασίλειο Βογιατζόγλου. Η απόφαση του ιδίου, µάλιστα, 
να επικεντρωθεί στην εκπόνηση σηµαντικών ερευνητικών πρωτο-
κόλλων, άφησε ελεύθερο το πεδίο στους συνεργάτες του, ώστε να 
δραστηριοποιηθούν οι ίδιοι, διενεργώντας έναν εντυπωσιακά 
υψηλό αριθµό Καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων. Από τις δηµοσι-
εύσεις της κλινικής, την εν λόγω περίοδο, εκτός των άλλων, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εκείνη που αφορά στη χρήση 
της βιολογικής κόλλας GFR στους αορτικούς διαχωρισµούς, καθώς 
κι εκείνη περί χειρουργικής της ισθµικής στένωσης αορτής σε 
ενήλικες ασθενείς.

   Τρίτο πόλο Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας στο Νοσοκο-
µείο «Ιπποκράτειο» αποτέλεσε η λειτουργία µιας ανεξάρτητης 
οµάδας, υπό τον Διευθυντή σε προσωποπαγή θέση Ιωάννη 
Παπαϊωάννου, ενός εκ των κυρίων εκφραστών της χειρουργικής 
επί των στεφανιαίων. Ο Ι. Παπαϊωάννου, υποστηριζόµενος από 
τους εκάστοτε ειδικευόµενους που θήτευσαν στο νοσοκοµείο, 
προχώρησε µε την αρωγή τους σε µια σειρά δηµοσιεύσεων  µε 
κύριο αντικείµενο τη στεφανιαία νόσο. Μια εξ αυτών, πραγµατεύ-
ονταν την παρασκευή µαστικής αρτηρίας µε λεπίδα υπερήχων. 

   Υποστηρικτικό έργο στις προαναφερόµενες οµάδες, παρήχαν 
οι Αναισθησιολόγοι Ιωάννης Τόλιος και Νικόλαος Νούτσιος, ενώ 
η πρωτοπόρος Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας Mαριάννα 
Κατσαπλή, εκτός από την προσωπική συµµετοχή στα χειρουργεία, 
συνέχισε να προσφέρει την εµπειρία και τις γνώσεις της, εκπαι-
δεύοντας νεότερους Τεχνικούς. Κατά την διερευνούµενη περίοδο, 
εκπαιδευόµενοι Καρδιοχειρουργοί στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» 
υπήρξαν οι Σταύρος Συµινελάκης, Λ. Χατζηνικολάου, Α. Τσιτσιπάς, 
Ι. Παναγιωτόπουλος, Δ. Βήχος, Α. Κουρτέσης, Σ. Τουντόπουλος, 
Ζ. Τσίλης, Δ. Λυµπεριάδης, Κ. Τριανταφύλλου και άλλοι. 

   Πιο συγκεκριµένα, σε ακαδηµαϊκό επίπεδο, στις οµάδες του 
Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» παραπέµπουν δηµοσιεύσεις και ανα-
κοινώσεις που αναφέρονται εκτενώς παρακάτω. Στην ανακοίνωση 
«Διαχρονική µετεγχειρητική πορεία ασθενών αµφότερων των 
φύλων, υποβληθέντων σε αντικατάσταση καρδιακών βαλβίδων 
(8ετής παρακολούθηση)», υπό τους Ε. Χλαπουτάκη, Θ. Ψαρρό, 
Σ. Λάλο, Ι. Παπαϊωάννου, Σ. Συµινελάκη, Λ. Χατζηνικολάου, Α. 
Τσιτσιπά και Π. Τούτουζα (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 
Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 1995), παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα 700 
χειρουργηθέντων ασθενών της 8ετίας 1987-1994, εκ του συνόλου 1.602 
ασθενών που υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας. Εξ αυτών, οι 
337 ήταν άντρες µε µέση ηλικία 61 έτη, για τους οποίους η µέση περιεγχειρη-
τική θνητότητα κυµάνθηκε στο 2% και οι 363 γυναίκες, µε τη µέση περιεγχει-
ρητική θνητότητα να κυµαίνεται στο 1,5%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, στο τέλος 
της διερευνούµενης οκταετίας, επιζούσε το 80% των αντρών έναντι του 79% 
των γυναικών. Άλλη δηµοσίευση είχε τίτλο «Αντικατάσταση αορτι-
κής βαλβίδας κατόπιν προηγηθείσας στεφανιαίας παράκαµψης», 
υπό τους Ι. Παναγιωτόπουλο, Δ. Βήχο και Ι. Παπαϊωάννου 
(4ο Ελλαδο-Κυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο, Λευκωσία, 1999). Τα αποτελέσµατα 
µελέτης 403 ασθενών, επί συνόλου 1.425, µε βαλβιδοπάθεια, οι 
οποίοι χειρουργήθηκαν την περίοδο 1987-1993, µε σκοπό τη 
διερεύνηση της µετέπειτα επαγγελµατικής τους αποκατάστασης, 
ανακοινώθηκαν µε τίτλο «Επαγγελµατική αποκατάσταση ασθε-
νών µετά από αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας», υπό τους 
Θ. Ψαρρό, Λ. Χατζηνικολάου, Σ. Συµινελάκη, Σ. Λάλο, Ε. Χλαπου-
τάκη και Π. Τούτουζα (Poster - 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 
Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 1995). Εξ αυτών, 10% ήταν αγρότες, 15% εργάτες, 
20% ιδιωτικοί υπάλληλοι, 15% δηµόσιοι υπάλληλοι, 15% ελεύθεροι επαγγε-
λµατίες και 24% ασχολούνταν µε οικιακά. Προεγχειρητικά, 85% ήταν εργαζό-
µενοι και 15% συνταξιούχοι, ενώ µετά την επέµβαση στην παλαιότερη εργασία 
επανήλθε το 68% και συνταξιοδοτήθηκε µόνιµα το 32%. 

   Στη µελέτη «Μετεγχειρητική πορεία ασθενών µε χειρουργη-
θείσα πάθηση τριγλώχνιας (Άµεσα και απώτερα αποτελέσµατα)», 
υπό τους Θ. Ψαρρό, Κ. Αγγέλη, Α. Κουρτέση, Ι. Μπαρµπετσέα, Χ. 
Πίτσαβο, Α. Ρηγόπουλο, Ε. Χλαπουτάκη και Π. Τούτουζα (2ο Πανελ-

λήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 1997), 
αναλύθηκαν τα αποτελέσµατα που αφορούσαν σε 117 ασθενείς, οι οποίοι 
χειρουργήθηκαν για πάθηση της τριγλώχινος βαλβίδας, από τον Ιανουάριο 1975 
έως τον Ιανουάριο του 1995. Εξ αυτών, 58 υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση 
βαλβίδας και 12 σε βαλβιδοπλαστική, µε τη συνολική περιεγχειρητική θνητότητα 
να ανέρχεται στο 6,7%. Ανακοίνωση που αφορούσε σε 36 ασθενείς 
µε µόνιµο ή παροδικό εγκεφαλικό ισχαιµικό επεισόδιο στην 5ετία 
1992-1997, παρουσιάστηκε µε τίτλο «Σε ασθενείς µε µεταλλικές 
προσθετικές βαλβίδες, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 
συσχετίζονται περισσότερο από τα παροδικά ισχαιµικά επεισό-
δια µε την ύπαρξη θρόµβων στον αριστερό κόλπο», υπό τους Ι. 
Μπαρµπετσέα, Θ. Ψαρρό, Χ. Πίτσαβο, Κ. Αγγέλη, Α. Φρογουδάκη, 
Ε. Χλαπουτάκη, Χ. Στεφανάδη και Π. Τούτουζα (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 1997). Εκ του συνόλου, 
οι 21 ασθενείς είχαν προσθετική βαλβίδα στη θέση της µιτροειδούς, οι επτά στη 
θέση της αορτικής και οι οκτώ προσθετικές βαλβίδες στην αορτική και µιτροει-
δική θέση. Με τίτλο «Διαχρονική επιβίωση ηλικιωµένων ασθενών 
µετά από αντικατάσταση βαλβίδων µε προσθετικές. Ηµέτερη 
εµπειρία», υπό τους Ε. Χλαπουτάκη, Σ. Λάλο, Φ. Τρυποσκιάδη, Α. 
Τσιτσιπά, Δ. Μαντά, Κ. Λαζαρίδη και Θ. Ψαρρό (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 1997), ανακοινώθηκαν τα 
ευρήµατα µελέτης που αφορούσε σε 528 ασθενείς -280 άνδρες και 248 
γυναίκες-, που χειρουργήθηκαν για αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας κατά το 
διάστηµα 1983-1985. Εξ αυτών, οι 119 ηλικιωµένοι µε µέση ηλικία 76 ετών, 
αποτελούσαν την οµάδα Α και οι υπόλοιποι 409, µε µέση ηλικία τα 58 έτη, την 
οµάδα Β. Η περιεγχειρητική θνητότητα στην οµάδα Α άγγιξε το 3,25% για 
αντικατάσταση της αορτικής, το 5,25% για αντικατάσταση της µιτροειδούς και 
το 14,3% για διπλή αντικατάσταση. Στην οµάδα Β, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 
1,38%, 3,9% και 5,4%. Σε βάθος 10ετίας, το ποσοστό επιβίωσης ήταν 60% 
στην οµάδα Α και 74,5% στην οµάδα Β. 

Εµµανουήλ Χλαπουτάκης.
Διευθυντής Α΄ ΚΡΧ τµήµατος.

Συνέχισε να χειρουργεί τον µεγαλύτερο αριθµό
βαλβιδοπαθειών στη χώρα µας. 

Δηµοσίευσε µεγάλες σειρές µελετών
που αφορούσαν την µακρόχρονη έκβασή τους,

εκπαιδεύοντας ταυτόχρονα
µία σειρά νέων καρδιοχειρουργών

Ανδρέας Βοµβογιάννης.
Διευθυντής Β΄ ΚΡΧ τµήµατος

Ιωάννης Παπαϊωάννου.
Εκφραστής της δραστηριότητας του «Ιπποκρατείου»

στη χειρουργική της στεφανιαίας νόσου,
µε σειρά δηµοσιεύσεων στο συγκεκριµένο πεδίο

Καθ. Παύλος Τούτουζας.
Διευθυντής της Πανεπιστηµιακής
Καρδιολογικής Κλινικής του
«Ιπποκρατείου» και οργανωτής
ενός πρότυπου τµήµατος

Καθ. Χριστόδουλος Στεφανάδης.
Διάδοχος του Π. Τούτουζα,

πρωτοπόρος επεµβατικός 
καρδιολόγος

Ανάλυση 19 επανεγχειρήσεων 
βαλβίδων λόγω θρόµβωσης 
(περίοδος 1988-1994)

Στο «Ιπποκράτειο» 
διενεργήθηκαν 

οι πρώτες αγγειοπλαστικές 
στην Ελλάδα.

Ο αριθµός ανά έτος 
για την περίοδο 

1986-1992 
παρατίθεται 

στον διπλανό πίνακα
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Ανάλυση 
65 επανεγχειρήσεων 

της 10ετίας 1990 - 2000,
µε προσδιοριζόµενη 

θνητότητα 9,3%

   Επίκεντρο τη στεφανιαία νόσο, είχαν οι δηµοσιεύσεις του 
Ιωάννη Παπαϊωάννου και των, κατά περιόδους, συνεργατών του. 
Σε εκείνη µε τίτλο «Στεφανιαία παράκαµψη: Υπάρχουν διαφορές 
µεταξύ ανδρών & γυναικών στη θνητότητα και άµεση µετεγχει-
ρητική νοσηρότητα;», υπό τους Ι. Παναγιωτόπουλο, Θ. Ψαρρό, 
Α. Κουρτέση, Δ. Βήχο, Σ. Τουντόπουλο, Ζ. Τσίλη, Ε. Χλαπουτάκη 
και Ι. Παπαϊωάννου (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & 
Αγγείων, Αθήνα, 1-4/6/2000), επισηµάνθηκε συµπερασµατικά ότι, η θνητότητα, 
καθώς επίσης και η επίπτωση νόσου ενός αγγείου, ήταν υψηλότερη στις γυναί-
κες έναντι των αντρών. Σε άλλη, µε τίτλο, «Αορτοστεφανιαία παρά-
καµψη – Οικογενής επίπτωση», υπό τους Ι. Παναγιωτόπουλο, 
Α. Κουρτέση, Δ. Βήχο και Ι. Παπαϊωάννου (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 1-4/6/2000), παρουσιάστηκαν 
τα αποτελέσµατα 55 ασθενών της περιόδου 1990-1999, κάποιοι εκ των 
οποίων, µάλιστα, είχαν συγγένεια πρώτου βαθµού. Σε δυο ζευγάρια ασθενών 
χρειάστηκε υποστήριξη µε ΙΑΒΡ, ενώ σε τέσσερα παρουσιάστηκε κολπική 
µαρµαρυγή. Παρόλα αυτά, η θνητότητα ήταν µηδενική. 

   Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι ανακοινώσεις µε 
θέµα την εξωυπεζωκοτική παρασκευή της έσω µαστικής αρτηρίας 
µε λεπίδα υπερήχων από τον Αντώνιο Κουρτέση, κατόπιν µελέτης 
30 ασθενών, µε τίτλο «Παρασκευή έσω µαστικής αρτηρίας µε 
την χρήση λεπίδας διαθερµίας υπερήχων», υπό τους Α. Κουρτέ-
ση, Δ. Βήχο, Ι. Παναγιωτόπουλο, Γ. Μπαµλέκο και Ι. Παπαϊωάννου 
(3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 
1-4/6/2000). Συµπερασµατικά, κατατέθηκε ότι, η χρήση της συγκεκριµένης 
διαθερµίας µείωσε την πιθανότητα τραυµατισµών της έσω µαστικής αρτηρίας 
κατά την παρασκευή της, καθώς επίσης ότι, η διατήρηση κλειστού ηµιθωρακίου 
συνδυάστηκε µε µικρότερο ποσοστό επιπλοκών από το αναπνευστικό σύστηµα. 
Από την ίδια οµάδα του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο», ανακοινώ-
θηκαν επίσης οι µελέτες «Επανεγχειρήσεις αορτοστεφανιαίας 
παράκαµψης», υπό τους Α. Κουρτέση, Ι. Παναγιωτόπουλο, Δ. 
Βήχο, Ν. Νούτσο και Ι. Παπαϊωάννου (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργι-

κής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 1-4/6/2000), που αφορούσε σε 65 
επανεγχειρήσεις στη 10ετία του '90 µε θνητότητα 9,3% και 
«Μετάχρονη αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας σε προηγηθείσα 
αορτοστεφανιαία παράκαµψη», υπό τους Ι. Παναγιωτόπουλο, Α. 
Κουρτέση, Ι. Παπαϊωάννου και Ε. Χλαπουτάκη (21ο Πανελλήνιο Καρδιο-

λογικό Συνέδριο, Αθήνα, 2000), αλλά και δυο δηµοσιεύσεις στο περιοδικό 
«Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση», µε τίτλους, «Κολπική 
µαρµαρυγή µετά από επεµβάσεις στεφανιαίας παράκαµψης: 
Συχνότητα, Επιπλοκές και Αντιµετώπιση», υπό τους Ι. Παναγιω-
τόπουλο, Α. Κουρτέση, Ν. Νούτσο και Ι. Παπαϊωάννου (Ελληνική 

Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1995) και «Επεµβάσεις στεφανιαίας επαναι-
µάτωσης: Διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών κατά την 
άµεση µετεγχειρητική περίοδο», υπό τους Α. Κουρτέση, Ι. Πανα-
γιωτόπουλο, Θ. Ψαρρό, Ε. Χλαπουτάκη και Ι. Παπαϊωάννου (Ελληνική 
Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1995). 

   Από τη Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική και την οµάδα του Α. 
Βοµβογιάννη, ανακοινώθηκε η µελέτη µε τίτλο «Εµπειρία εκ της 
εφαρµογής ηµετέρας εγχειρητικής τεχνικής επί έξι περιπτώσεων 
ισθµικής στένωσης της αορτής σε ενήλικες», υπό τους Β. Βογια-
τζόγλου, Α. Κουρτέση, Δ. Λυµπεριάδη, Κ. Τριανταφύλλου, 
Ι. Νοµικό, Ι. Τόλιο, Ν. Νούτσο, Δ. Μωραιτίδη και Α. Βοµβογιάννη 
(1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 
30/113/12/1995), η οποία αφορούσε σε έξι περιπτώσεις ενήλικων ασθενών, 
που αντιµετωπίστηκαν χειρουργικά για ισθµική στένωση της αορτής κατά το 
διάστηµα 1982-1995. Εφαρµόστηκε η τεχνική της παράκαµψης της στένωσης 
µε σωληνωτό µόσχευµα σε παράλληλη θέση προς τον επιµήκη άξονα της 
αορτής, ευθειασµό του ελάσσονος τόξου και αναστόµωσή του εντεύθεν και 
εκείθεν της στένωσης. «Σύνδροµο διάχυτης ενδαγγειακής πήξης σε 
ασθενή µε σάρκωµα δεξιού κόλπου», υπό τους, Δ. Λυµπεριάδη, Ι. 
Νοµικό, Ι. Τόλιο, Κ. Τριανταφύλλου, Α. Κουρτέση, Β. Βογιατζόγλου 
και Α. Βοµβογιάννη (19ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 4-8/5/1993). 
Δηµοσιεύσεις της εν λόγω οµάδας ήταν και οι ακόλουθες. 
«Ταυτόχρονη χειρουργική θεραπεία µετεµφραγµατικών µηχανι-
κών επιπλοκών του µυοκαρδίου», υπό τους  Α. Βοµβογιάννη, 
Α. Κουρτέση, Ν. Νούτσο, Θ. Ψαρρό, Ι. Νοµικό, Β. Βογιατζόγλου, 
Κ. Τριανταφύλλου και Δ. Λυµπεριάδη (Ιατρική 66:311-314, 1994). 
«Aνάπτυξη συνδετικού ιστού µε δευτεροπαθή δηµιουργία 
θρόµβου στην τεχνική βαλβίδα της µιτροειδούς σε ασθενή µε 
περιφερικά εµβολικά επεισόδια», υπό τους  Σ. Καστελλάνο, Σ. 
Ζέζα, Σ. Μπρίλη, Δ. Ζερβουδάκη, Ι. Μπαρµπετσέα και Ι. Νοµικό) 
(Ιατρική 78:457-461, 2000). «Εµπειρία εκ της εφαρµογής ηµετέρας 
εγχειρητικής τεχνικής σε ισθµική στένωση της αορτής σε 
ενήλικες: 6 περιπτώσεις», υπό τους Α. Κουρτέση, Δ. Λυµπεριάδη,  
Κ. Τριανταφύλλου, Ι. Νοµικό, Ι. Τόλιο, Ν. Νούτσο, Δ. Μωραϊτίδη 
και Α. Βοµβογιάννη (Ελληνική Χειρουργική, τόµος 68:612-614, 1996). 

Ανάλυση οµάδας 1072 ασθενών
µε CAΒG της περιόδου 1994 - 1998.
Η θνητότητα των 803 ανδρών ήταν 2,1% 
και των 269 γυναικών 3,9%

9κλινος θάλαµος
της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής

Ιακ. Παντελιάδης, Γαβρ. Καουζάνης 
και Κ. Τριανταφύλλου, τέως ειδικευόµενοι 
του «Ιπποκρατείου» και νυν Δ/ντές κλινικών,
σε στιγµιότυπο του 2004 µε τον Σ. Πράπα

Η Αθήνα στα µέσα 
του περασµένου αιώνα.
Στο βάθος η Μονή Πετράκη, 
σε οικόπεδο της οποίας 
χτίστηκε ο «Ευαγγελισµός»

Η σύνθεση
της ΚΡΧ Κλινικής

του «Ευαγγελισµού»
το 1993

«Ευαγγελισµός»
   Στα τεκταινόµενα του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» κατά την 
Περίοδο της Καταξίωσης, σηµαντικότερο γεγονός υπήρξε, όπως 
προαναφέρθηκε, η ενοποίηση των δυο Καρδιοχειρουργικών 
Κλινικών σε µια ενιαία, τη διεύθυνση της οποίας κατείχε για την 
πενταετία 1991-1996 ο Χρήστος Λόλας, µε Επιµελητές Α' τους 
Δηµήτριο Κάκαβο και Γεώργιο Τζίφα –ο οποίος αποχώρησε το 
1993 για να δραστηριοποιηθεί στον ιδιωτικό τοµέα- και Επιµελη-
τές Β' τους Κωνσταντίνο Μπόλο, Αντώνιο Τσούκα, Ευστράτιο 
Αποστολάκη και Χρήστο Χαρίτο. Σε µια ιδιαίτερα προσεγµένη 
έκδοση της κλινικής, του έτους 1995, ο Διευθυντής Χ. Λόλας 
αποτύπωσε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα πεπραγµένα της 
δεκαετίας 1985-1995. Σε αυτή συµπεριλήφθηκε το σύνολο των 
διενεργηθέντων επεµβάσεων, τόσο από τις δυο αρχικές κλινικές 
όσο και µετά την ενοποίησή τους, καθώς επίσης το ακαδηµαϊκό 
και εκπαιδευτικό έργο της δεκαετίας. Αναφορικά µε το τελευταίο, 
στις Καρδιοχειρουργικές Κλινικές του Νοσοκοµείου «Ευαγγελι-
σµός» εκπαιδεύτηκαν, στο διάστηµα αυτό, οι Καρδιοχειρουργοί 
Αρης Δαρούσης και Γεώργιος Καπρίνης -στελέχη του Νοσηλευτη-
ρίου «Υγεία»-, Παναγιώτης Καλόγρης, Πέτρος Σφυράκης και 
Ματθαίος Παναγιώτου –στελέχη του Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο 
Κ.Κ.»-, καθώς και οι Νικόλαος Μιχαλάκης, Πέτρος Μίχος, Μιχάλης 
Αργυρίου και Στέφανος Καλκατζής, αλλά και οι Θωρακοχειρουργοί 
Γεώργιος Λαδάς, Αντώνιος Χατζηµιχάλης, Αντώνιος Λουτσίδης, 
Γεώργιος Λαουτίδης, Αναστασία Λιονάκη, Ηρακλής Παναγιωτίδης, 
Στέλλα Φραγκουδάκη και Γεώργιος Στεργίου. Ειδικευόµενοι την 
περίοδο έκδοσης του εντύπου της κλινικής, ήταν οι Δηµήτριος 
Τσιλίκος, Σωτήριος Μωραϊτης, Γεώργιος Κοντογιάννης, Χρήστος 
Στασινόπουλος, Χρήστος Ζώρας, Παναγιώτης Δεδεηλίας, Κωνστα-
ντίνος Σιαφάκας και Καλλιόπη Αθανασιάδη. Από τις δηµοσιεύσεις 
της περιόδου 1993-2000, προκύπτει ότι στη συνέχεια, Καρδιοχει-
ρουργική εκπαίδευση έλαβαν στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» και 
οι Δηµήτριος Κορολάγνος, Γεώργιος Καλαβρουζιώτης, Μιχαήλ 
Μυλωνάκης, Δηµήτριος Αγγουράς, Δηµήτριος Μικρούλης, Αναστά-
σιος Πηγής, Βασίλειος Λόζος, Ιωάννης Χλωρογιάννης, Διονύσιος 
Δίπλας, Κωνσταντίνος Ρωµανάς, Αντώνιος Γράνης, Κωνσταντίνος 
Κοντραφούρης, Δ. Κορολάνογλου, Α. Μπίλης, Χαράλαµπος Ζήσης, 
Α. Ντεβέγια, Μ. Τσίτσικας, Βασίλειος Λεπενός, Σ. Φραγκουδάκης, 
Ε. Καραµιχάλης, Α. Τσαγκαράκης, Δ. Γαρµπής, και Χριστόφορος 
Κωτούλας. 

Η επίπτωση 
κολπικής µαρµαρυγής
µετεγχειρητικά 
προσδιορίστηκε
στο 20,37%
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

Ανάλυση 
65 επανεγχειρήσεων 

της 10ετίας 1990 - 2000,
µε προσδιοριζόµενη 

θνητότητα 9,3%

   Επίκεντρο τη στεφανιαία νόσο, είχαν οι δηµοσιεύσεις του 
Ιωάννη Παπαϊωάννου και των, κατά περιόδους, συνεργατών του. 
Σε εκείνη µε τίτλο «Στεφανιαία παράκαµψη: Υπάρχουν διαφορές 
µεταξύ ανδρών & γυναικών στη θνητότητα και άµεση µετεγχει-
ρητική νοσηρότητα;», υπό τους Ι. Παναγιωτόπουλο, Θ. Ψαρρό, 
Α. Κουρτέση, Δ. Βήχο, Σ. Τουντόπουλο, Ζ. Τσίλη, Ε. Χλαπουτάκη 
και Ι. Παπαϊωάννου (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & 
Αγγείων, Αθήνα, 1-4/6/2000), επισηµάνθηκε συµπερασµατικά ότι, η θνητότητα, 
καθώς επίσης και η επίπτωση νόσου ενός αγγείου, ήταν υψηλότερη στις γυναί-
κες έναντι των αντρών. Σε άλλη, µε τίτλο, «Αορτοστεφανιαία παρά-
καµψη – Οικογενής επίπτωση», υπό τους Ι. Παναγιωτόπουλο, 
Α. Κουρτέση, Δ. Βήχο και Ι. Παπαϊωάννου (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 1-4/6/2000), παρουσιάστηκαν 
τα αποτελέσµατα 55 ασθενών της περιόδου 1990-1999, κάποιοι εκ των 
οποίων, µάλιστα, είχαν συγγένεια πρώτου βαθµού. Σε δυο ζευγάρια ασθενών 
χρειάστηκε υποστήριξη µε ΙΑΒΡ, ενώ σε τέσσερα παρουσιάστηκε κολπική 
µαρµαρυγή. Παρόλα αυτά, η θνητότητα ήταν µηδενική. 

   Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι ανακοινώσεις µε 
θέµα την εξωυπεζωκοτική παρασκευή της έσω µαστικής αρτηρίας 
µε λεπίδα υπερήχων από τον Αντώνιο Κουρτέση, κατόπιν µελέτης 
30 ασθενών, µε τίτλο «Παρασκευή έσω µαστικής αρτηρίας µε 
την χρήση λεπίδας διαθερµίας υπερήχων», υπό τους Α. Κουρτέ-
ση, Δ. Βήχο, Ι. Παναγιωτόπουλο, Γ. Μπαµλέκο και Ι. Παπαϊωάννου 
(3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 
1-4/6/2000). Συµπερασµατικά, κατατέθηκε ότι, η χρήση της συγκεκριµένης 
διαθερµίας µείωσε την πιθανότητα τραυµατισµών της έσω µαστικής αρτηρίας 
κατά την παρασκευή της, καθώς επίσης ότι, η διατήρηση κλειστού ηµιθωρακίου 
συνδυάστηκε µε µικρότερο ποσοστό επιπλοκών από το αναπνευστικό σύστηµα. 
Από την ίδια οµάδα του Νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο», ανακοινώ-
θηκαν επίσης οι µελέτες «Επανεγχειρήσεις αορτοστεφανιαίας 
παράκαµψης», υπό τους Α. Κουρτέση, Ι. Παναγιωτόπουλο, Δ. 
Βήχο, Ν. Νούτσο και Ι. Παπαϊωάννου (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργι-

κής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 1-4/6/2000), που αφορούσε σε 65 
επανεγχειρήσεις στη 10ετία του '90 µε θνητότητα 9,3% και 
«Μετάχρονη αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας σε προηγηθείσα 
αορτοστεφανιαία παράκαµψη», υπό τους Ι. Παναγιωτόπουλο, Α. 
Κουρτέση, Ι. Παπαϊωάννου και Ε. Χλαπουτάκη (21ο Πανελλήνιο Καρδιο-

λογικό Συνέδριο, Αθήνα, 2000), αλλά και δυο δηµοσιεύσεις στο περιοδικό 
«Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση», µε τίτλους, «Κολπική 
µαρµαρυγή µετά από επεµβάσεις στεφανιαίας παράκαµψης: 
Συχνότητα, Επιπλοκές και Αντιµετώπιση», υπό τους Ι. Παναγιω-
τόπουλο, Α. Κουρτέση, Ν. Νούτσο και Ι. Παπαϊωάννου (Ελληνική 

Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1995) και «Επεµβάσεις στεφανιαίας επαναι-
µάτωσης: Διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών κατά την 
άµεση µετεγχειρητική περίοδο», υπό τους Α. Κουρτέση, Ι. Πανα-
γιωτόπουλο, Θ. Ψαρρό, Ε. Χλαπουτάκη και Ι. Παπαϊωάννου (Ελληνική 
Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1995). 

   Από τη Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική και την οµάδα του Α. 
Βοµβογιάννη, ανακοινώθηκε η µελέτη µε τίτλο «Εµπειρία εκ της 
εφαρµογής ηµετέρας εγχειρητικής τεχνικής επί έξι περιπτώσεων 
ισθµικής στένωσης της αορτής σε ενήλικες», υπό τους Β. Βογια-
τζόγλου, Α. Κουρτέση, Δ. Λυµπεριάδη, Κ. Τριανταφύλλου, 
Ι. Νοµικό, Ι. Τόλιο, Ν. Νούτσο, Δ. Μωραιτίδη και Α. Βοµβογιάννη 
(1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 
30/113/12/1995), η οποία αφορούσε σε έξι περιπτώσεις ενήλικων ασθενών, 
που αντιµετωπίστηκαν χειρουργικά για ισθµική στένωση της αορτής κατά το 
διάστηµα 1982-1995. Εφαρµόστηκε η τεχνική της παράκαµψης της στένωσης 
µε σωληνωτό µόσχευµα σε παράλληλη θέση προς τον επιµήκη άξονα της 
αορτής, ευθειασµό του ελάσσονος τόξου και αναστόµωσή του εντεύθεν και 
εκείθεν της στένωσης. «Σύνδροµο διάχυτης ενδαγγειακής πήξης σε 
ασθενή µε σάρκωµα δεξιού κόλπου», υπό τους, Δ. Λυµπεριάδη, Ι. 
Νοµικό, Ι. Τόλιο, Κ. Τριανταφύλλου, Α. Κουρτέση, Β. Βογιατζόγλου 
και Α. Βοµβογιάννη (19ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 4-8/5/1993). 
Δηµοσιεύσεις της εν λόγω οµάδας ήταν και οι ακόλουθες. 
«Ταυτόχρονη χειρουργική θεραπεία µετεµφραγµατικών µηχανι-
κών επιπλοκών του µυοκαρδίου», υπό τους  Α. Βοµβογιάννη, 
Α. Κουρτέση, Ν. Νούτσο, Θ. Ψαρρό, Ι. Νοµικό, Β. Βογιατζόγλου, 
Κ. Τριανταφύλλου και Δ. Λυµπεριάδη (Ιατρική 66:311-314, 1994). 
«Aνάπτυξη συνδετικού ιστού µε δευτεροπαθή δηµιουργία 
θρόµβου στην τεχνική βαλβίδα της µιτροειδούς σε ασθενή µε 
περιφερικά εµβολικά επεισόδια», υπό τους  Σ. Καστελλάνο, Σ. 
Ζέζα, Σ. Μπρίλη, Δ. Ζερβουδάκη, Ι. Μπαρµπετσέα και Ι. Νοµικό) 
(Ιατρική 78:457-461, 2000). «Εµπειρία εκ της εφαρµογής ηµετέρας 
εγχειρητικής τεχνικής σε ισθµική στένωση της αορτής σε 
ενήλικες: 6 περιπτώσεις», υπό τους Α. Κουρτέση, Δ. Λυµπεριάδη,  
Κ. Τριανταφύλλου, Ι. Νοµικό, Ι. Τόλιο, Ν. Νούτσο, Δ. Μωραϊτίδη 
και Α. Βοµβογιάννη (Ελληνική Χειρουργική, τόµος 68:612-614, 1996). 
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Στο βάθος η Μονή Πετράκη, 
σε οικόπεδο της οποίας 
χτίστηκε ο «Ευαγγελισµός»

Η σύνθεση
της ΚΡΧ Κλινικής

του «Ευαγγελισµού»
το 1993

«Ευαγγελισµός»
   Στα τεκταινόµενα του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» κατά την 
Περίοδο της Καταξίωσης, σηµαντικότερο γεγονός υπήρξε, όπως 
προαναφέρθηκε, η ενοποίηση των δυο Καρδιοχειρουργικών 
Κλινικών σε µια ενιαία, τη διεύθυνση της οποίας κατείχε για την 
πενταετία 1991-1996 ο Χρήστος Λόλας, µε Επιµελητές Α' τους 
Δηµήτριο Κάκαβο και Γεώργιο Τζίφα –ο οποίος αποχώρησε το 
1993 για να δραστηριοποιηθεί στον ιδιωτικό τοµέα- και Επιµελη-
τές Β' τους Κωνσταντίνο Μπόλο, Αντώνιο Τσούκα, Ευστράτιο 
Αποστολάκη και Χρήστο Χαρίτο. Σε µια ιδιαίτερα προσεγµένη 
έκδοση της κλινικής, του έτους 1995, ο Διευθυντής Χ. Λόλας 
αποτύπωσε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα πεπραγµένα της 
δεκαετίας 1985-1995. Σε αυτή συµπεριλήφθηκε το σύνολο των 
διενεργηθέντων επεµβάσεων, τόσο από τις δυο αρχικές κλινικές 
όσο και µετά την ενοποίησή τους, καθώς επίσης το ακαδηµαϊκό 
και εκπαιδευτικό έργο της δεκαετίας. Αναφορικά µε το τελευταίο, 
στις Καρδιοχειρουργικές Κλινικές του Νοσοκοµείου «Ευαγγελι-
σµός» εκπαιδεύτηκαν, στο διάστηµα αυτό, οι Καρδιοχειρουργοί 
Αρης Δαρούσης και Γεώργιος Καπρίνης -στελέχη του Νοσηλευτη-
ρίου «Υγεία»-, Παναγιώτης Καλόγρης, Πέτρος Σφυράκης και 
Ματθαίος Παναγιώτου –στελέχη του Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο 
Κ.Κ.»-, καθώς και οι Νικόλαος Μιχαλάκης, Πέτρος Μίχος, Μιχάλης 
Αργυρίου και Στέφανος Καλκατζής, αλλά και οι Θωρακοχειρουργοί 
Γεώργιος Λαδάς, Αντώνιος Χατζηµιχάλης, Αντώνιος Λουτσίδης, 
Γεώργιος Λαουτίδης, Αναστασία Λιονάκη, Ηρακλής Παναγιωτίδης, 
Στέλλα Φραγκουδάκη και Γεώργιος Στεργίου. Ειδικευόµενοι την 
περίοδο έκδοσης του εντύπου της κλινικής, ήταν οι Δηµήτριος 
Τσιλίκος, Σωτήριος Μωραϊτης, Γεώργιος Κοντογιάννης, Χρήστος 
Στασινόπουλος, Χρήστος Ζώρας, Παναγιώτης Δεδεηλίας, Κωνστα-
ντίνος Σιαφάκας και Καλλιόπη Αθανασιάδη. Από τις δηµοσιεύσεις 
της περιόδου 1993-2000, προκύπτει ότι στη συνέχεια, Καρδιοχει-
ρουργική εκπαίδευση έλαβαν στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» και 
οι Δηµήτριος Κορολάγνος, Γεώργιος Καλαβρουζιώτης, Μιχαήλ 
Μυλωνάκης, Δηµήτριος Αγγουράς, Δηµήτριος Μικρούλης, Αναστά-
σιος Πηγής, Βασίλειος Λόζος, Ιωάννης Χλωρογιάννης, Διονύσιος 
Δίπλας, Κωνσταντίνος Ρωµανάς, Αντώνιος Γράνης, Κωνσταντίνος 
Κοντραφούρης, Δ. Κορολάνογλου, Α. Μπίλης, Χαράλαµπος Ζήσης, 
Α. Ντεβέγια, Μ. Τσίτσικας, Βασίλειος Λεπενός, Σ. Φραγκουδάκης, 
Ε. Καραµιχάλης, Α. Τσαγκαράκης, Δ. Γαρµπής, και Χριστόφορος 
Κωτούλας. 

Η επίπτωση 
κολπικής µαρµαρυγής
µετεγχειρητικά 
προσδιορίστηκε
στο 20,37%
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Χρήστος Λόλας.
Διευθυντής Β΄ΚΡΧ τµήµατος.
Αναδείχθηκε στον πολυγραφότερο 
Καρδιοχειρουργό και της περιόδου 
1993 - 2000 µε ανακοινώσεις και 
δηµοσιεύσεις σε όλο το φάσµα της 
εφαρµοσµένης Καρδιοχειρουργικής,
των µεταµοσχεύσεων και της υποστήριξης 
της αριστερής κοιλίας. Εκπαίδευσε µία 
µεγάλη σειρά νέων καρδιοχειρουργών

Το έντυπο πεπραγµένων της δεκαετίας 1985 - 1995
που επιµελήθηκε ο Επιµελητής Χρήστος Χαρίτος

   Το κλινικό έργο της δεκαετίας 1985-1995, επεξεργάστηκε 
ο Επιµελητής Α' Χ. Χαρίτος, διατηρώντας αναλυτικό αρχείο ασθε-
νών, στο οποίο καταγράφονταν η διενέργεια 3.300 συνολικά 
εγχειρήσεων -ο ετήσιος αριθµός αναλύεται σε πίνακα.
Από αυτές, οι 1917 αφορούσαν σε αντιµετώπιση στεφανιαίας 
νόσου, ποσοστό 58,1 %, οι 948 σε αντιµετώπιση βαλβιδοπαθει-
ών, ποσοστό 28,7 %, οι 133 σε αντιµετώπιση συγγενών καρδιο-
παθειών, ποσοστό 4,1 %, οι 114 σε παθήσεις της αορτής, 
ποσοστό 3,4%, οι 107 σε αντιµετώπιση στεφανιαίας νόσου και 
βαλδιδοπάθειας, ποσοστό 3,2% και οι 81 σε άλλες καρδιοπάθειες, 
ποσοστό 2,45% -η επιµέρους ανάλυση των περιστατικών και οι 
αντίστοιχες θνητότητες, εµφανίζονται  σε σχετικούς πίνακες. 

   Ως γνωστόν, το 1996, επανασυστήθηκε από το ΣΚΕΟΠΝΙ, η 
χηρεύουσα από το 1991 Διευθυντική θέση της Α' Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής, την οποία κατέλαβε ο Δηµήτριος Κάκαβος, επί 
ετών στέλεχος της εν λόγω κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελι-
σµός» και στενός συνεργάτης του Χ. Λόλα από το 1985. Η επαν-
έναρξη λειτουργίας της διαµόρφωσε εκ νέου τις ισορροπίες, µε 
αποτέλεσµα ο Δ. Κάκαβος να πλαισιωθεί από τους Α. Τσούκα, 
Σ. Αποστολάκη και από το 2000 από τον Π. Δεδεηλία σε θέση 
Επιµελητή Β'. Στην Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική, υπό τον Χ. Λόλα 
παρέµειναν οι Κ. Μπόλος και Χρήστος Χαρίτος, ενώ οι Μ. Αργυ-
ρίου και Ι. Κοκοτσάκης εντάχθηκαν το 1997 και 1999 αντίστοιχα. 

   Η αυξηµένη Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα του Νοσοκοµεί-
ου «Ευαγγελισµός» είχε ως αποτέλεσµα την απόδοση ενός εξίσου 
σηµαντικού αριθµητικά ακαδηµαϊκού έργου. Ο Χ. Λόλας µε την 
ενιαία αρχικά οµάδα και στη συνέχεια ως επικεφαλής της Β' 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, κάλυψε όλο το φάσµα της εφαρµο-
σµένης για την εποχή Καρδιοχειρουργικής, συνέχισε το πρόγραµµα 
των µεταµοσχεύσεων και πρωτοπόρησε, σε συνεργασία µε τον 
Κ. Μπόλο, στην εφαρµογή της τεχνικής της καρδιοµυοπλαστικής, 
εφαρµόζοντάς τη σε έξι ασθενείς. Η εµπειρία αυτή αποτέλεσε το 
υλικό πλήθους δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων, που συνοπτικά 
περιλαµβάνει 1.617 διενεργηθείσες εγχειρήσεις ByPass την 
περίοδο 1986-1994, τα αποτελέσµατα από 389 περιπτώσεις 
αντιµετώπισης νόσου στελέχους την 12ετία 1986-1998, καθώς 
και 19 περιπτώσεις διόρθωσης µετεµφραγµατικής µεσοκοιλιακής 
επικοινωνίας τη δεκαετία 1987-1997. Ως προς τη χειρουργική 
των βαλβιδοπαθειών, ο Χ. Λόλας και η οµάδα του χρησιµοποίησαν 
τη διαµεσοκολπική προσπέλαση σε 49 ασθενείς, από ένα σύνολο 
193 εγχειρήσεων επί της µιτροειδούς, προχώρησαν σε 17 
επαναντικαταστάσεις δυσλειτουργούντων ιστικών µιτροειδικών 
βαλβίδων, σε αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας σε 188 υπερήλι-
κες ασθενείς την περίοδο 1986-1995, καθώς και σε αντιµετώπι-
ση έντεκα οξέων θροµβώσεων προσθετικών βαλβίδων την ίδια 
περίοδο. 

   Παράλληλα, την περίοδο 1986-1994, αντιµετωπίστηκαν 178 
χρόνια ανευρύσµατα θωρακικής αορτής, ενώ τη δωδεκαετία 
1986-1998, 138 οξείς διαχωρισµοί της αορτής. Εγχειρήσεις 
Bentall διενεργήθηκαν σε 21 ασθενείς στην πρώτη δεκαετία 
λειτουργίας της κλινικής, ενώ η εµπειρία στη χειρουργική των 
συγγενών καρδιοπαθειών αναδείχθηκε σε 165 περιπτώσεις. 
Το 1994, η κλινική συµπλήρωσε και ανακοίνωσε τις 20 πρώτες 
µεταµοσχεύσεις καρδιάς, όµως, δυστυχώς, έκτοτε το µεταµοσχευ-
τικό πρωτόκολλο του ιδρύµατος άρχισε να φθίνει προοδευτικά, 
καθώς ως το 2004 διενεργήθηκαν άλλες 20 συνολικά ανάλογες 
επεµβάσεις. Δηµοσιεύσεις υπήρξαν και αναφορικά µε τη χρήση 
του ενδοαορτικού ασκού, τη χειρουργική όγκων της καρδιάς σε 19 
περιπτώσεις, την αντιµετώπιση πέντε περιπτώσεων καρδιακής 
εχινοκοκκίασης, την χειρουργική επί τραυµάτων καρδιάς σε 19 
περιπτώσεις και τέλος, την αποκτηθείσα εµπειρία από εγχειρήσεις 
καρδιάς σε δώδεκα ασθενείς υπό αιµοκάθαρση. Ο Δ. Κάκαβος, 
ο οποίος υπήρξε άµεσος συνεργάτης του Χ. Λόλα και συµµετείχε 
ενεργά στο προαναφερόµενο έργο, παρουσίασε επίσης αυτόνοµα 
την εµπειρία που απέκτησε στην χειρουργική της αντικατάστασης 
της µιτροειδούς βαλβίδας µε διατήρηση της οπίσθιας γλωχίνας, 
ενώ προέβη και σε άλλες δηµοσιεύσεις. 

   Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στις εγχειρήσεις ByPass, υπήρξε η 
ανακοίνωση µε τίτλο «Χειρουργική αντιµετώπιση της στεφανι-
αίας νόσου σε 1.617 ασθενείς. Πρώιµα αποτελέσµατα», υπό 
τους Ε. Αποστολάκη, Δ. Κάκαβο, Γ. Τζίφα, Κ. Μπόλο, Χ. Χαρίτο, 
Α. Τσούκα, Σ. Μωραΐτη και Χ. Λόλα (Ελληνική Χειρουργική, 1994), 
η οποία περιλάµβανε 1.490 άνδρες και 127 γυναίκες, που χειρουργήθηκαν στο 
διάστηµα Μαρτίου 1986 – Δεκεµβρίου 1993. Η συνολική περιεγχειρητική 
θνητότητα άγγιξε 4,7%, καθώς καταγράφηκαν 76 θάνατοι, 44 εκ των οποίων 
οφείλονταν σε σύνδροµο χαµηλής παροχής, δώδεκα σε αρρυθµία, έξι σε 
αιµορραγία, πέντε σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια και οι υπόλοιποι σε άλλα αίτια. 
Σχετικές µε την αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου ήταν και οι 
ανακοινώσεις «Σύγχρονη ενδαρτηριεκτοµή καρωτίδας και αορ-
τοστεφανιαία παράκαµψη», υπό τους Ε. Αποστολάκη, Κ. Αθανα-
σιάδη, Δ. Κορολάνογλου, Γ. Καλαβρουζιώτη, Ι. Μπελλένη, Ν. Έξαρ-
χο, Κ. Μπόλο και Χ. Λόλα (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 
Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11-03/12/1995), στην οποία αναλύθηκαν 14 
περιπτώσεις που αφορούσαν σε συνδυασµό των δύο επεµβάσεων, µε ένα 
θάνατο, «Καταστροφικές επιπτώσεις της χαµηλής παροχής της 
έσω µαστικής αρτηρίας κατά την αορτοστεφανιαία παράκαµψη», 
υπό τους Μ. Αργυρίου, Σ. Μωραϊτη, Δ. Μικρούλη, Ε. Αποστολάκη, 
Χ. Χαρίτο, Δ. Κάκαβο και Χ. Λόλα (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 

Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20-23/11/1997), «Επιπλοκές της 
σαφηνεκτοµής σε επεµβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαµψης», 
υπό τους Μ. Μυλωνάκη, Μ. Αργυρίου, Δ. Αγγουρά, Α. Πηγή, Β. 
Λόζο, Ι. Χλωρογιάννη, Δ. Δίπλα, Κ. Ρωµανά, Ε. Γρανή, Κ. Μπόλο, 
Χ. Χαρίτο και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1998) και 
«Χειρουργική αντιµετώπιση της νόσου στελέχους – Πρώιµα 
αποτελέσµατα», υπό τους Ε. Αποστολάκη, Μ. Τάνο, Β. Λόζο, Α. 
Πηγή, Μ. Τσίτσικα, Κ. Ρωµανά, Κ. Μπόλο, Δ. Κάκαβο και Χ. Λόλα 
(3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01-
04/06/2000), που περιελάµβανε 389 περιπτώσεις της 12ετίας 1986-1998, µε 
συνολική θνητότητα 5,91%. 

Οι ειδικευόµενοι ιατροί 
της δεκαετίας
1985 - 1995

Η ανάλυση των 
3.300 επεµβάσεων 

της δεκαετίας
1985 - 1995

Δηµήτριος Κάκαβος.
Διευθυντής Α΄ΚΡΧ τµήµατος.
Στενός συνεργάτης 
του Χρ. Λόλα και συµµέτοχος
σε όλα τα πεπραγµένα 
του «Ευαγγελισµού».
Τιµήθηκε µε την επιλογή του 
σε Διευθυντική θέση το 1996

Α΄ Καρδιολογικό τµήµα

B΄ Καρδιολογικό τµήµα

Το Αιµοδυναµικό εργαστήριο Η Αναισθησιολογική οµάδα
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Χρήστος Λόλας.
Διευθυντής Β΄ΚΡΧ τµήµατος.
Αναδείχθηκε στον πολυγραφότερο 
Καρδιοχειρουργό και της περιόδου 
1993 - 2000 µε ανακοινώσεις και 
δηµοσιεύσεις σε όλο το φάσµα της 
εφαρµοσµένης Καρδιοχειρουργικής,
των µεταµοσχεύσεων και της υποστήριξης 
της αριστερής κοιλίας. Εκπαίδευσε µία 
µεγάλη σειρά νέων καρδιοχειρουργών

Το έντυπο πεπραγµένων της δεκαετίας 1985 - 1995
που επιµελήθηκε ο Επιµελητής Χρήστος Χαρίτος

   Το κλινικό έργο της δεκαετίας 1985-1995, επεξεργάστηκε 
ο Επιµελητής Α' Χ. Χαρίτος, διατηρώντας αναλυτικό αρχείο ασθε-
νών, στο οποίο καταγράφονταν η διενέργεια 3.300 συνολικά 
εγχειρήσεων -ο ετήσιος αριθµός αναλύεται σε πίνακα.
Από αυτές, οι 1917 αφορούσαν σε αντιµετώπιση στεφανιαίας 
νόσου, ποσοστό 58,1 %, οι 948 σε αντιµετώπιση βαλβιδοπαθει-
ών, ποσοστό 28,7 %, οι 133 σε αντιµετώπιση συγγενών καρδιο-
παθειών, ποσοστό 4,1 %, οι 114 σε παθήσεις της αορτής, 
ποσοστό 3,4%, οι 107 σε αντιµετώπιση στεφανιαίας νόσου και 
βαλδιδοπάθειας, ποσοστό 3,2% και οι 81 σε άλλες καρδιοπάθειες, 
ποσοστό 2,45% -η επιµέρους ανάλυση των περιστατικών και οι 
αντίστοιχες θνητότητες, εµφανίζονται  σε σχετικούς πίνακες. 

   Ως γνωστόν, το 1996, επανασυστήθηκε από το ΣΚΕΟΠΝΙ, η 
χηρεύουσα από το 1991 Διευθυντική θέση της Α' Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής, την οποία κατέλαβε ο Δηµήτριος Κάκαβος, επί 
ετών στέλεχος της εν λόγω κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελι-
σµός» και στενός συνεργάτης του Χ. Λόλα από το 1985. Η επαν-
έναρξη λειτουργίας της διαµόρφωσε εκ νέου τις ισορροπίες, µε 
αποτέλεσµα ο Δ. Κάκαβος να πλαισιωθεί από τους Α. Τσούκα, 
Σ. Αποστολάκη και από το 2000 από τον Π. Δεδεηλία σε θέση 
Επιµελητή Β'. Στην Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική, υπό τον Χ. Λόλα 
παρέµειναν οι Κ. Μπόλος και Χρήστος Χαρίτος, ενώ οι Μ. Αργυ-
ρίου και Ι. Κοκοτσάκης εντάχθηκαν το 1997 και 1999 αντίστοιχα. 

   Η αυξηµένη Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα του Νοσοκοµεί-
ου «Ευαγγελισµός» είχε ως αποτέλεσµα την απόδοση ενός εξίσου 
σηµαντικού αριθµητικά ακαδηµαϊκού έργου. Ο Χ. Λόλας µε την 
ενιαία αρχικά οµάδα και στη συνέχεια ως επικεφαλής της Β' 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, κάλυψε όλο το φάσµα της εφαρµο-
σµένης για την εποχή Καρδιοχειρουργικής, συνέχισε το πρόγραµµα 
των µεταµοσχεύσεων και πρωτοπόρησε, σε συνεργασία µε τον 
Κ. Μπόλο, στην εφαρµογή της τεχνικής της καρδιοµυοπλαστικής, 
εφαρµόζοντάς τη σε έξι ασθενείς. Η εµπειρία αυτή αποτέλεσε το 
υλικό πλήθους δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων, που συνοπτικά 
περιλαµβάνει 1.617 διενεργηθείσες εγχειρήσεις ByPass την 
περίοδο 1986-1994, τα αποτελέσµατα από 389 περιπτώσεις 
αντιµετώπισης νόσου στελέχους την 12ετία 1986-1998, καθώς 
και 19 περιπτώσεις διόρθωσης µετεµφραγµατικής µεσοκοιλιακής 
επικοινωνίας τη δεκαετία 1987-1997. Ως προς τη χειρουργική 
των βαλβιδοπαθειών, ο Χ. Λόλας και η οµάδα του χρησιµοποίησαν 
τη διαµεσοκολπική προσπέλαση σε 49 ασθενείς, από ένα σύνολο 
193 εγχειρήσεων επί της µιτροειδούς, προχώρησαν σε 17 
επαναντικαταστάσεις δυσλειτουργούντων ιστικών µιτροειδικών 
βαλβίδων, σε αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας σε 188 υπερήλι-
κες ασθενείς την περίοδο 1986-1995, καθώς και σε αντιµετώπι-
ση έντεκα οξέων θροµβώσεων προσθετικών βαλβίδων την ίδια 
περίοδο. 

   Παράλληλα, την περίοδο 1986-1994, αντιµετωπίστηκαν 178 
χρόνια ανευρύσµατα θωρακικής αορτής, ενώ τη δωδεκαετία 
1986-1998, 138 οξείς διαχωρισµοί της αορτής. Εγχειρήσεις 
Bentall διενεργήθηκαν σε 21 ασθενείς στην πρώτη δεκαετία 
λειτουργίας της κλινικής, ενώ η εµπειρία στη χειρουργική των 
συγγενών καρδιοπαθειών αναδείχθηκε σε 165 περιπτώσεις. 
Το 1994, η κλινική συµπλήρωσε και ανακοίνωσε τις 20 πρώτες 
µεταµοσχεύσεις καρδιάς, όµως, δυστυχώς, έκτοτε το µεταµοσχευ-
τικό πρωτόκολλο του ιδρύµατος άρχισε να φθίνει προοδευτικά, 
καθώς ως το 2004 διενεργήθηκαν άλλες 20 συνολικά ανάλογες 
επεµβάσεις. Δηµοσιεύσεις υπήρξαν και αναφορικά µε τη χρήση 
του ενδοαορτικού ασκού, τη χειρουργική όγκων της καρδιάς σε 19 
περιπτώσεις, την αντιµετώπιση πέντε περιπτώσεων καρδιακής 
εχινοκοκκίασης, την χειρουργική επί τραυµάτων καρδιάς σε 19 
περιπτώσεις και τέλος, την αποκτηθείσα εµπειρία από εγχειρήσεις 
καρδιάς σε δώδεκα ασθενείς υπό αιµοκάθαρση. Ο Δ. Κάκαβος, 
ο οποίος υπήρξε άµεσος συνεργάτης του Χ. Λόλα και συµµετείχε 
ενεργά στο προαναφερόµενο έργο, παρουσίασε επίσης αυτόνοµα 
την εµπειρία που απέκτησε στην χειρουργική της αντικατάστασης 
της µιτροειδούς βαλβίδας µε διατήρηση της οπίσθιας γλωχίνας, 
ενώ προέβη και σε άλλες δηµοσιεύσεις. 

   Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στις εγχειρήσεις ByPass, υπήρξε η 
ανακοίνωση µε τίτλο «Χειρουργική αντιµετώπιση της στεφανι-
αίας νόσου σε 1.617 ασθενείς. Πρώιµα αποτελέσµατα», υπό 
τους Ε. Αποστολάκη, Δ. Κάκαβο, Γ. Τζίφα, Κ. Μπόλο, Χ. Χαρίτο, 
Α. Τσούκα, Σ. Μωραΐτη και Χ. Λόλα (Ελληνική Χειρουργική, 1994), 
η οποία περιλάµβανε 1.490 άνδρες και 127 γυναίκες, που χειρουργήθηκαν στο 
διάστηµα Μαρτίου 1986 – Δεκεµβρίου 1993. Η συνολική περιεγχειρητική 
θνητότητα άγγιξε 4,7%, καθώς καταγράφηκαν 76 θάνατοι, 44 εκ των οποίων 
οφείλονταν σε σύνδροµο χαµηλής παροχής, δώδεκα σε αρρυθµία, έξι σε 
αιµορραγία, πέντε σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια και οι υπόλοιποι σε άλλα αίτια. 
Σχετικές µε την αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου ήταν και οι 
ανακοινώσεις «Σύγχρονη ενδαρτηριεκτοµή καρωτίδας και αορ-
τοστεφανιαία παράκαµψη», υπό τους Ε. Αποστολάκη, Κ. Αθανα-
σιάδη, Δ. Κορολάνογλου, Γ. Καλαβρουζιώτη, Ι. Μπελλένη, Ν. Έξαρ-
χο, Κ. Μπόλο και Χ. Λόλα (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 
Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11-03/12/1995), στην οποία αναλύθηκαν 14 
περιπτώσεις που αφορούσαν σε συνδυασµό των δύο επεµβάσεων, µε ένα 
θάνατο, «Καταστροφικές επιπτώσεις της χαµηλής παροχής της 
έσω µαστικής αρτηρίας κατά την αορτοστεφανιαία παράκαµψη», 
υπό τους Μ. Αργυρίου, Σ. Μωραϊτη, Δ. Μικρούλη, Ε. Αποστολάκη, 
Χ. Χαρίτο, Δ. Κάκαβο και Χ. Λόλα (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 

Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20-23/11/1997), «Επιπλοκές της 
σαφηνεκτοµής σε επεµβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαµψης», 
υπό τους Μ. Μυλωνάκη, Μ. Αργυρίου, Δ. Αγγουρά, Α. Πηγή, Β. 
Λόζο, Ι. Χλωρογιάννη, Δ. Δίπλα, Κ. Ρωµανά, Ε. Γρανή, Κ. Μπόλο, 
Χ. Χαρίτο και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1998) και 
«Χειρουργική αντιµετώπιση της νόσου στελέχους – Πρώιµα 
αποτελέσµατα», υπό τους Ε. Αποστολάκη, Μ. Τάνο, Β. Λόζο, Α. 
Πηγή, Μ. Τσίτσικα, Κ. Ρωµανά, Κ. Μπόλο, Δ. Κάκαβο και Χ. Λόλα 
(3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01-
04/06/2000), που περιελάµβανε 389 περιπτώσεις της 12ετίας 1986-1998, µε 
συνολική θνητότητα 5,91%. 

Οι ειδικευόµενοι ιατροί 
της δεκαετίας
1985 - 1995

Η ανάλυση των 
3.300 επεµβάσεων 

της δεκαετίας
1985 - 1995

Δηµήτριος Κάκαβος.
Διευθυντής Α΄ΚΡΧ τµήµατος.
Στενός συνεργάτης 
του Χρ. Λόλα και συµµέτοχος
σε όλα τα πεπραγµένα 
του «Ευαγγελισµού».
Τιµήθηκε µε την επιλογή του 
σε Διευθυντική θέση το 1996
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

   Μοναδικές σε πανελλήνιο επίπεδο, ήταν την διερευνούµενη 
περίοδο και οι ανακοινώσεις της οµάδας αναφορικά µε τις 
µηχανικές επιπλοκές εµφράγµατος µυοκαρδίου. Επρόκειτο για 
µελέτη µε τίτλο «Η µετεµφραγµατική ρήξη του µεσοκοιλιακού 
διαφράγµατος – Χειρουργική αντιµετώπιση», υπό τους Ε. 
Αποστολάκη, Κ. Μπόλο, Δ. Κάκαβο, Δ. Μικρούλη, Κ. Κοντραφούρη, 
Χ. Στασινόπουλο και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1996), 
όπου παρουσιάστηκε η χειρουργική αντιµετώπιση µετεµφραγµατικής ρήξης 
µεσοκοιλιακού διαφράγµατος σε 14 ασθενείς, 51-78 ετών, στη 10ετία 
1987-1997. Σε όλες τις περιπτώσεις διενεργήθηκε σύγκλειση της επικοινωνίας 
µε εµβάλωµα, ενώ τέσσερις ασθενείς υπεβλήθησαν και σε αορτοστεφανιαία 
παράκαµψη. Συνολικά, επτά ασθενείς απεβίωσαν διεγχειρητικά και άµεσα 
µετεγχειρητικά, ορίζοντας θνητότητα της τάξεως του 50%. Παρόµοια ήταν 
και η µελέτη µε τίτλο «Χειρουργική αντιµετώπιση του µετεµ-
φραγµατικού µεσοκοιλιακού ελλείµµατος», υπό τους Μ. Μυλω-
νάκη, Μ. Αργυρίου, Δ. Αγγουρά, Α. Πηγή, Β. Λόζο, Ι. Χλωρογιάννη, 
Δ. Δίπλα, Κ. Ρωµανά, Ε. Γρανή, Κ. Μπόλο, Χ. Χαρίτο και Χ. Λόλα 
(Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1998), η οποία περιελάµβανε 19 
ασθενείς, δηλαδή πέντε περισσότερους από την παλαιότερη. 

   Σε επίπεδο αντιµετώπισης βαλβιδοπαθειών, η 9ετής µελέτη, 
µε θέµα την αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος που πραγµατοποιή-
θηκε σε 188 ασθενείς άνω των 65 ετών την περίοδο 1986-
1995, παρουσιάστηκε µε τίτλο «Η αντικατάσταση της αορτικής 
βαλβίδος στους υπερήλικες – Πρώιµα αποτελέσµατα», υπό τους 
Ε. Αποστολάκη, Χ. Στασινόπουλο, Κ. Σιαφάκα, Κ. Μπόλο, Α. 
Τσούκα, Κ. Αθανασιάδη και Χ. Λόλα (Poster - 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 1995). Η χειρουργική θνητότητα 
αφορούσε σε 14 ασθενείς, ποσοστό 7,4% επί του συνόλου. Η εµπειρία 
επανεγχειρήσεων για την αντικατάσταση δυσλειτουργούντων 
προσθετικών ιστικών βαλβίδων σε 17 ασθενείς, που χειρουργή-
θηκαν µεταξύ 1987-1995, αποτέλεσε το θέµα ανακοίνωσης µε 
τίτλο «Αντικατάσταση προσθετικών ιστικών βαλβίδων», υπό 
τους Σ. Μωραΐτη, Κ. Κοντραφούρη, Δ. Μικρούλη, Κ. Μπόλο, Δ. 
Κορολάνογλου και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1996). 
Επρόκειτο για οκτώ αντικαταστάσεις αορτικής βαλβίδας, εννέα µιτροειδούς και 
µια τριγλώχινος βαλβίδας, ενώ καταγράφηκαν τέσσερις περιεγχειρητικοί 
θάνατοι. Η παρουσίαση έντεκα περιστατικών µε θρόµβωση των 
προσθετικών βαλβίδων, που χειρουργήθηκαν κατά την περίοδο 
1987-1996, µε διεγχειρητική ή άµεση µετεγχειρητική θνητότητα 
της τάξεως του 27,3% είχε τίτλο «Οξεία θρόµβωση των 
προσθετικών βαλβίδων», υπό τους Ε. Αποστολάκη, Κ. Μπόλο, 
Κ. Κοντραφούρη, Δ. Μικρούλη, Χ. Χαρίτο, Β. Λεπενό και Χ. Λόλα 
(Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1996). Τέλος, ανακοινώθηκε ως case 
report η µελέτη µε τίτλο «Εκτοµή γιγαντιαίας εκβλάστησης 
τριγλώχινας», υπό τους Μ. Αργυρίου, Σ. Μωραϊτη, Π. Ανθόπου-
λο, Γ. Φιλιππάτο, Α. Κρανίδη και Χ. Λόλα (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 1997). 

   Ανακοινώσεις που αφορούσαν σε βελτιώσεις της κλασικής 
τεχνικής για την αντικατάσταση της µιτροειδούς βαλβίδος 
παρουσιάστηκαν ως «Η διατήρηση της οπίσθιας γλωχίνας της 
µιτροειδούς – Μια ξεχασµένη πλην αποτελεσµατική µέθοδος», 
υπό τους Ε. Αποστολάκη, Γ. Καλαβρουζιώτη, Κ. Αθανασιάδη, 
Α. Ντεβέγια, Μ. Τσίτσικα, Α. Τσούκα και Δ. Κάκαβο (2ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 1997) και 
«Προσέγγιση της µιτροειδούς βαλβίδος διαµέσου του µεσοκολ-
πικού διαφράγµατος», υπό τους Σ. Μωραϊτη, Μ. Αργυρίου, Δ. 
Μικρούλη, Κ. Μπόλο, Α. Ντεβέγια, Μ. Μυλωνάκη, Α. Τσούκα και 
Χ. Λόλα (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 
Θεσσαλονίκη, 1997). Η τελευταία περιέγραφε την εγκάρσια διαµεσοκολπική 
κολποτοµή σε 49 ασθενείς µεταξύ συνόλου 193 επεµβάσεων επί της µιτροει-
δούς βαλβίδος, την περίοδο 1992-1997. Η έκθεση του χειρουργικού πεδίου 
κρίθηκε εξαιρετική, ενώ η θνητότητα στο σύνολο των 193 επεµβάσεων άγγιξε 
το 8,1%.     

   Η αποκτηθείσα εµπειρία στην χειρουργική της αορτής αποτυπώ-
θηκε σε µια σειρά ανακοινώσεων, όπως αυτή µε τίτλο «Ανευρύ-
σµατα θωρακικής αορτής», υπό τους Γ. Τζίφα, Δ. Κάκαβο, Κ. 
Μπόλο, Ε. Σταµατάκη, Σ. Φραγκουδάκη και Χ. Λόλα (XIX Πανελλήνιο 
Χειρουργικό Συνέδριο, 1994), στην οποία περιγράφονταν τα αποτελέσµατα των 
µεθόδων που εφαρµόστηκαν για την αντιµετώπιση των ανευρυσµάτων της 
ανιούσης αορτής κατά την 8ετία 1986-1994, σε 178 ασθενείς, εκ των οποίων 
33 γυναίκες ηλικίας 31-83 ετών και 145 άνδρες ηλικίας 18-88 ετών. Από τους 
86 ασθενείς για τους οποίους επιλέχθηκε συντηρητική µέθοδος, επέζησε µόνο 
το 60%, καθόσον 31 ασθενείς κατέληξαν από ρήξη ανευρύσµατος και τρεις από 
αιµοδυναµική καταπληξία. Από τους 102 ασθενείς που αντιµετωπίστηκαν µε 
χειρουργική επέµβαση, επέζησαν οι έντεκα γυναίκες από τις 21 συνολικά και οι 
52 άντρες από τους 79 συνολικά. Το τελικό ποσοστό επιβίωσης ανήλθε στο 
62%.

   Ανάλογη µελέτη παρουσιάστηκε µε τίτλο «Χειρουργική αντιµε-
τώπιση οξέων διαχωρισµών θωρακικής αορτής», υπό τους Κ. 
Αναστασιάδη, Ε. Αποστολάκη, Χ. Χαρίτο, Ε. Σταµατάκη, Κ. Μπόλο, 
Δ. Κάκαβο, και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1996), στην οποία 
περιλαµβάνονταν λεπτοµέρειες σχετικά µε τις εγχειρήσεις οξέων διαχωρισµών 
της θωρακικής αορτής που διενεργήθηκαν τη δεκαετία 1986-1996 σε 98 
ασθενείς. Εξ αυτών, 90 είχαν οξύ διαχωρισµό τύπου Α κατά De Bakey, οκτώ 
εµφάνισαν οξύ διαχωρισµό τύπου Β, τέσσερις ασθενείς εµφάνισαν ρήξη, ενώ 
άλλοι τέσσερις ισχαιµία κάτω άκρων. Η 12ετής ανασκόπηση 138 
ασθενών µε οξύ διαχωριστικό ανεύρυσµα της αορτής, εκ των 
οποίων 126 τύπου Α και δώδεκα τύπου Β κατά Stanford, µε 
διεγχειρητική θνητότητα 42,8% για τον τύπο Α και 8,33% για τον 
τύπο Β, αποτυπώθηκαν στην ανακοίνωση µε τίτλο «Χειρουργική 
αντιµετώπιση και θεραπεία του αορτικού διαχωρισµού», υπό 
τους Μυλωνάκη, Μ. Αργυρίου, Δ. Αγγουρά, Α. Πηγή, Β. Λόζο, Ι. 
Χλωρογιάννη, Δ. Δίπλα, Κ. Ρωµανά, Ε. Γρανή, Κ. Μπόλο, Χ. Χαρίτο 
και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1998). Τα αποτελέσµατα των 
επεµβάσεων Bentall που διενεργήθηκαν τη δεκαετία 1986-1996 
σε 21 ασθενείς, 19 άντρες και δυο γυναίκες, µε µέση ηλικία 52,5 
έτη, παρουσιάστηκαν µε τίτλο «Επέµβαση Bentall: Πρώιµα και 
απώτερα αποτελέσµατα», υπό τους Κ. Αθανασιάδη, Δ. Κάκαβο, Κ. 
Μπόλο, Ε. Αποστολάκη, Α. Τσούκα, Χ. Χαρίτο, Δ. Κορολάνογλου, Α. 
Ταβερναράκη και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1996). Εκ του 
συνόλου ασθενών, οι 17 περιπτώσεις –ποσοστό 80,9%- χειρουργήθηκαν 
άµεσα, καθώς αφορούσαν οξύ διαχωρισµό της ανιούσας αορτής µε ανεπάρκεια 
αορτικής βαλβίδος. Η διεγχειρητική θνητότητα ήταν µηδενική, ωστόσο, η άµεση 
µετεγχειρητική θνητότητα ανήλθε σε 19%. Τέλος, η ανακοίνωση µε τίτλο 
«Χειρουργική αντιµετώπιση ανευρυσµάτων κατιούσας 
θωρακικής αορτής», υπό τους Ν. Έξαρχο, Γ. Καλαβρουζιώτη, Κ. 
Αθανασιάδη, Α. Λουτσίδη, Α. Χατζηµιχάλη και Ι. Μπελλένη (2ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20-
23/11/1997), αφορούσε σε µελέτη 39 ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
επεµβάσεις αντιµετώπισης ανευρύσµατος κατιούσας θωρακικής αορτής. Οι 19 
υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση της αορτής µε συνθετικό µόσχευµα, σε επτά 
τοποθετήθηκε ενδοαυλικό µόσχευµα, ενώ από εννέα ασθενείς αφαιρέθηκε η 
«οροφή» του ανευρύσµατος και έγινε πρωτογενής συρραφή της αορτής. Η 
περιεγχειρητική θνητότητα άγγιξε το 26,5%. 

Ανάλυση επεµβάσεων στεφανιαίας παράκαµψης
της δεκαετίας 1985 - 1995

Ανάλυση επεµβάσεων επί των βαλβίδων
της δεκαετίας 1985 - 1995

Αορτικά ανευρύσµατα.
Δεκαετής ανάλυση
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21 ασθενείς της περιόδου
1986-1996 µε εγχείρηση
Bentall. Η άµεση µετεγχειρητική 
θνητότητα ήταν 19%

Στιγµιότυπο από τα χειρουργεία.
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Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

   Μοναδικές σε πανελλήνιο επίπεδο, ήταν την διερευνούµενη 
περίοδο και οι ανακοινώσεις της οµάδας αναφορικά µε τις 
µηχανικές επιπλοκές εµφράγµατος µυοκαρδίου. Επρόκειτο για 
µελέτη µε τίτλο «Η µετεµφραγµατική ρήξη του µεσοκοιλιακού 
διαφράγµατος – Χειρουργική αντιµετώπιση», υπό τους Ε. 
Αποστολάκη, Κ. Μπόλο, Δ. Κάκαβο, Δ. Μικρούλη, Κ. Κοντραφούρη, 
Χ. Στασινόπουλο και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1996), 
όπου παρουσιάστηκε η χειρουργική αντιµετώπιση µετεµφραγµατικής ρήξης 
µεσοκοιλιακού διαφράγµατος σε 14 ασθενείς, 51-78 ετών, στη 10ετία 
1987-1997. Σε όλες τις περιπτώσεις διενεργήθηκε σύγκλειση της επικοινωνίας 
µε εµβάλωµα, ενώ τέσσερις ασθενείς υπεβλήθησαν και σε αορτοστεφανιαία 
παράκαµψη. Συνολικά, επτά ασθενείς απεβίωσαν διεγχειρητικά και άµεσα 
µετεγχειρητικά, ορίζοντας θνητότητα της τάξεως του 50%. Παρόµοια ήταν 
και η µελέτη µε τίτλο «Χειρουργική αντιµετώπιση του µετεµ-
φραγµατικού µεσοκοιλιακού ελλείµµατος», υπό τους Μ. Μυλω-
νάκη, Μ. Αργυρίου, Δ. Αγγουρά, Α. Πηγή, Β. Λόζο, Ι. Χλωρογιάννη, 
Δ. Δίπλα, Κ. Ρωµανά, Ε. Γρανή, Κ. Μπόλο, Χ. Χαρίτο και Χ. Λόλα 
(Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1998), η οποία περιελάµβανε 19 
ασθενείς, δηλαδή πέντε περισσότερους από την παλαιότερη. 

   Σε επίπεδο αντιµετώπισης βαλβιδοπαθειών, η 9ετής µελέτη, 
µε θέµα την αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος που πραγµατοποιή-
θηκε σε 188 ασθενείς άνω των 65 ετών την περίοδο 1986-
1995, παρουσιάστηκε µε τίτλο «Η αντικατάσταση της αορτικής 
βαλβίδος στους υπερήλικες – Πρώιµα αποτελέσµατα», υπό τους 
Ε. Αποστολάκη, Χ. Στασινόπουλο, Κ. Σιαφάκα, Κ. Μπόλο, Α. 
Τσούκα, Κ. Αθανασιάδη και Χ. Λόλα (Poster - 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 1995). Η χειρουργική θνητότητα 
αφορούσε σε 14 ασθενείς, ποσοστό 7,4% επί του συνόλου. Η εµπειρία 
επανεγχειρήσεων για την αντικατάσταση δυσλειτουργούντων 
προσθετικών ιστικών βαλβίδων σε 17 ασθενείς, που χειρουργή-
θηκαν µεταξύ 1987-1995, αποτέλεσε το θέµα ανακοίνωσης µε 
τίτλο «Αντικατάσταση προσθετικών ιστικών βαλβίδων», υπό 
τους Σ. Μωραΐτη, Κ. Κοντραφούρη, Δ. Μικρούλη, Κ. Μπόλο, Δ. 
Κορολάνογλου και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1996). 
Επρόκειτο για οκτώ αντικαταστάσεις αορτικής βαλβίδας, εννέα µιτροειδούς και 
µια τριγλώχινος βαλβίδας, ενώ καταγράφηκαν τέσσερις περιεγχειρητικοί 
θάνατοι. Η παρουσίαση έντεκα περιστατικών µε θρόµβωση των 
προσθετικών βαλβίδων, που χειρουργήθηκαν κατά την περίοδο 
1987-1996, µε διεγχειρητική ή άµεση µετεγχειρητική θνητότητα 
της τάξεως του 27,3% είχε τίτλο «Οξεία θρόµβωση των 
προσθετικών βαλβίδων», υπό τους Ε. Αποστολάκη, Κ. Μπόλο, 
Κ. Κοντραφούρη, Δ. Μικρούλη, Χ. Χαρίτο, Β. Λεπενό και Χ. Λόλα 
(Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1996). Τέλος, ανακοινώθηκε ως case 
report η µελέτη µε τίτλο «Εκτοµή γιγαντιαίας εκβλάστησης 
τριγλώχινας», υπό τους Μ. Αργυρίου, Σ. Μωραϊτη, Π. Ανθόπου-
λο, Γ. Φιλιππάτο, Α. Κρανίδη και Χ. Λόλα (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 1997). 

   Ανακοινώσεις που αφορούσαν σε βελτιώσεις της κλασικής 
τεχνικής για την αντικατάσταση της µιτροειδούς βαλβίδος 
παρουσιάστηκαν ως «Η διατήρηση της οπίσθιας γλωχίνας της 
µιτροειδούς – Μια ξεχασµένη πλην αποτελεσµατική µέθοδος», 
υπό τους Ε. Αποστολάκη, Γ. Καλαβρουζιώτη, Κ. Αθανασιάδη, 
Α. Ντεβέγια, Μ. Τσίτσικα, Α. Τσούκα και Δ. Κάκαβο (2ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 1997) και 
«Προσέγγιση της µιτροειδούς βαλβίδος διαµέσου του µεσοκολ-
πικού διαφράγµατος», υπό τους Σ. Μωραϊτη, Μ. Αργυρίου, Δ. 
Μικρούλη, Κ. Μπόλο, Α. Ντεβέγια, Μ. Μυλωνάκη, Α. Τσούκα και 
Χ. Λόλα (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 
Θεσσαλονίκη, 1997). Η τελευταία περιέγραφε την εγκάρσια διαµεσοκολπική 
κολποτοµή σε 49 ασθενείς µεταξύ συνόλου 193 επεµβάσεων επί της µιτροει-
δούς βαλβίδος, την περίοδο 1992-1997. Η έκθεση του χειρουργικού πεδίου 
κρίθηκε εξαιρετική, ενώ η θνητότητα στο σύνολο των 193 επεµβάσεων άγγιξε 
το 8,1%.     

   Η αποκτηθείσα εµπειρία στην χειρουργική της αορτής αποτυπώ-
θηκε σε µια σειρά ανακοινώσεων, όπως αυτή µε τίτλο «Ανευρύ-
σµατα θωρακικής αορτής», υπό τους Γ. Τζίφα, Δ. Κάκαβο, Κ. 
Μπόλο, Ε. Σταµατάκη, Σ. Φραγκουδάκη και Χ. Λόλα (XIX Πανελλήνιο 
Χειρουργικό Συνέδριο, 1994), στην οποία περιγράφονταν τα αποτελέσµατα των 
µεθόδων που εφαρµόστηκαν για την αντιµετώπιση των ανευρυσµάτων της 
ανιούσης αορτής κατά την 8ετία 1986-1994, σε 178 ασθενείς, εκ των οποίων 
33 γυναίκες ηλικίας 31-83 ετών και 145 άνδρες ηλικίας 18-88 ετών. Από τους 
86 ασθενείς για τους οποίους επιλέχθηκε συντηρητική µέθοδος, επέζησε µόνο 
το 60%, καθόσον 31 ασθενείς κατέληξαν από ρήξη ανευρύσµατος και τρεις από 
αιµοδυναµική καταπληξία. Από τους 102 ασθενείς που αντιµετωπίστηκαν µε 
χειρουργική επέµβαση, επέζησαν οι έντεκα γυναίκες από τις 21 συνολικά και οι 
52 άντρες από τους 79 συνολικά. Το τελικό ποσοστό επιβίωσης ανήλθε στο 
62%.

   Ανάλογη µελέτη παρουσιάστηκε µε τίτλο «Χειρουργική αντιµε-
τώπιση οξέων διαχωρισµών θωρακικής αορτής», υπό τους Κ. 
Αναστασιάδη, Ε. Αποστολάκη, Χ. Χαρίτο, Ε. Σταµατάκη, Κ. Μπόλο, 
Δ. Κάκαβο, και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1996), στην οποία 
περιλαµβάνονταν λεπτοµέρειες σχετικά µε τις εγχειρήσεις οξέων διαχωρισµών 
της θωρακικής αορτής που διενεργήθηκαν τη δεκαετία 1986-1996 σε 98 
ασθενείς. Εξ αυτών, 90 είχαν οξύ διαχωρισµό τύπου Α κατά De Bakey, οκτώ 
εµφάνισαν οξύ διαχωρισµό τύπου Β, τέσσερις ασθενείς εµφάνισαν ρήξη, ενώ 
άλλοι τέσσερις ισχαιµία κάτω άκρων. Η 12ετής ανασκόπηση 138 
ασθενών µε οξύ διαχωριστικό ανεύρυσµα της αορτής, εκ των 
οποίων 126 τύπου Α και δώδεκα τύπου Β κατά Stanford, µε 
διεγχειρητική θνητότητα 42,8% για τον τύπο Α και 8,33% για τον 
τύπο Β, αποτυπώθηκαν στην ανακοίνωση µε τίτλο «Χειρουργική 
αντιµετώπιση και θεραπεία του αορτικού διαχωρισµού», υπό 
τους Μυλωνάκη, Μ. Αργυρίου, Δ. Αγγουρά, Α. Πηγή, Β. Λόζο, Ι. 
Χλωρογιάννη, Δ. Δίπλα, Κ. Ρωµανά, Ε. Γρανή, Κ. Μπόλο, Χ. Χαρίτο 
και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1998). Τα αποτελέσµατα των 
επεµβάσεων Bentall που διενεργήθηκαν τη δεκαετία 1986-1996 
σε 21 ασθενείς, 19 άντρες και δυο γυναίκες, µε µέση ηλικία 52,5 
έτη, παρουσιάστηκαν µε τίτλο «Επέµβαση Bentall: Πρώιµα και 
απώτερα αποτελέσµατα», υπό τους Κ. Αθανασιάδη, Δ. Κάκαβο, Κ. 
Μπόλο, Ε. Αποστολάκη, Α. Τσούκα, Χ. Χαρίτο, Δ. Κορολάνογλου, Α. 
Ταβερναράκη και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1996). Εκ του 
συνόλου ασθενών, οι 17 περιπτώσεις –ποσοστό 80,9%- χειρουργήθηκαν 
άµεσα, καθώς αφορούσαν οξύ διαχωρισµό της ανιούσας αορτής µε ανεπάρκεια 
αορτικής βαλβίδος. Η διεγχειρητική θνητότητα ήταν µηδενική, ωστόσο, η άµεση 
µετεγχειρητική θνητότητα ανήλθε σε 19%. Τέλος, η ανακοίνωση µε τίτλο 
«Χειρουργική αντιµετώπιση ανευρυσµάτων κατιούσας 
θωρακικής αορτής», υπό τους Ν. Έξαρχο, Γ. Καλαβρουζιώτη, Κ. 
Αθανασιάδη, Α. Λουτσίδη, Α. Χατζηµιχάλη και Ι. Μπελλένη (2ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20-
23/11/1997), αφορούσε σε µελέτη 39 ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
επεµβάσεις αντιµετώπισης ανευρύσµατος κατιούσας θωρακικής αορτής. Οι 19 
υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση της αορτής µε συνθετικό µόσχευµα, σε επτά 
τοποθετήθηκε ενδοαυλικό µόσχευµα, ενώ από εννέα ασθενείς αφαιρέθηκε η 
«οροφή» του ανευρύσµατος και έγινε πρωτογενής συρραφή της αορτής. Η 
περιεγχειρητική θνητότητα άγγιξε το 26,5%. 

Ανάλυση επεµβάσεων στεφανιαίας παράκαµψης
της δεκαετίας 1985 - 1995

Ανάλυση επεµβάσεων επί των βαλβίδων
της δεκαετίας 1985 - 1995

Αορτικά ανευρύσµατα.
Δεκαετής ανάλυση

Διαχωριστικά ανευρύσµατα.
Δεκαετής ανάλυση

Στον «Ευαγγελισµό» πραγµατοποιήθηκαν
οι 6 συνολικά επεµβάσεις

Καρδιοµυοπλαστικής στην Ελλάδα
την περίοδο 1994 - 1996

Η οµάδα του «Ευαγγελισµού» πραγµατοποίησε
σε µία δεκαετία 165 επεµβάσεις συγγενών καρδιοπαθειών

σε ασθενείς ηλικίας 14-63 ετών µε θνητότητα 3%.
Η πλειονότητα αφορούσε τη σύγκλιση µεσοκολπικής

επικοινωνίας, ήτοι 98 ασθενείς

98 ασθενείς της περιόδου 1986-1996 µε εγχείρηση 
για διαχωριστικό ανεύρυσµα αορτής.

Η διεγχειρητική θνητότητα ήταν 42,8% για τύπου Α και 8,33% για τύπου Β
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Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

   Καθώς, την Περίοδο της Καταξίωσης, η Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» αποτελούσε ένα από τα 
τρία κέντρα της χώρας στα οποία εφαρµόζονταν µεταµοσχευτικά 
πρωτόκολλα, οποιαδήποτε ανακοίνωση αφορούσε σε αυτό το 
πρωτοποριακό πεδίο, τύγχανε, αναµενόµενα, ιδιαίτερης προβολής. 
Η µελέτη µε τίτλο «Μεταµοσχεύσεις καρδιάς», υπό τους Κ. Μπό-
λο, Χ. Χαρίτο, Ε. Αποστολάκη, Δ. Κάκαβο, Ε. Καραµιχάλη, Ι. Νανά, 
Σ. Μουλόπουλο και Χ. Λόλα (Ελληνική Χειρουργική, 1994), περιελάµβανε 
λεπτοµέρειες για τις 20 πρώτες µεταµοσχεύσεις καρδιάς, σε 19 άντρες και µια 
γυναίκα, ηλικίας 15 έως 65 ετών, κατά το διάστηµα 1990-1994. Κατά τη 
µετεγχειρητική περίοδο απεβίωσαν τέσσερις ασθενείς, ενώ ως κυριότερες 
επιπλοκές καταγράφηκαν οι αρρυθµίες, η καρδιακή ανεπάρκεια, η αιµορραγία 
και οι νευρολογικές βλάβες. Οι 16 επιζήσαντες ασθενείς υποβλήθηκαν 
σε 184 ενδοµυοκαρδιακές βιοψίες, σε 14 εκ των οποίων διαπιστώθηκε ήπια 
απόρριψη 3ου βαθµού κατά Billinham. Όπως προαναφέρθηκε, οι Χ. Λό-
λας και Κ. Μπόλος πρωτοπόρησαν σε πανελλήνιο επίπεδο, εφαρ-
µόζοντας για πρώτη φορά την τεχνκή της καρδιοµυοπλαστικής, η 
οποία ωστόσο δεν είχε αποδοχή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. Για την τεχνική αυτή, υπήρξαν τρεις ανακοινώσεις. 
Η πρώτη µε τίτλο «Δυναµική καρδιοµυοπλαστική», υπό τους 
Χ. Λόλα, Κ. Μπόλο, Χ. Χαρίτο,  Ε. Καραµιχάλη και J. Chachques 
(XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1994), παρουσίαζε, επί της ουσίας, 
την τεχνική της καρδιοµυοπλαστικής, όπως αυτή εφαρµόστηκε σε 
άνδρα ασθενή 56 ετών. Η µέθοδος, συνίστατο στην παρασκευή του 
πλατέως ραχιαίου µυός και την περιέλιξή του γύρω από την καρδιά, χωρίς τη 
χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Ενώ πλεονεκτούσε θεωρητικά της 
καρδιακής µεταµόσχευσης στο γεγονός ότι δεν απαιτούσε ανοσοκαταστολή, 
παρέκαµπτε την αναζήτηση µοσχεύµατος και είχε χαµηλό κόστος, ωστόσο δεν 
προσφέρονταν για περιπτώσεις ασθενών µε βαριά καρδιακή ανεπάρκεια, οι 
οποίοι ήταν υποψήφιοι για καρδιακή µεταµόσχευση. 

   Στην ίδια λογική, παρουσιάστηκε και βιντεοσκοπηµένη εργασία, 
µε τίτλο «Η χειρουργική τεχνική της καρδιοµυοπλαστικής», υπό 
τους Χ. Λόλα, Κ. Μπόλο, Π. Δεδεηλία, Χ. Χαρίτο, Ε. Αποστολάκη 
και Ε. Σταµατάκη (Video -1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρ-
διάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11-03/12/1995), στην οποία προβλήθηκε η εφαρµογή 
της τεχνικής σε τρείς ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου ΙΙΙ, οι οποίοι 
παρουσίασαν µετεγχειρητική βελτίωση του κλάσµατος εξώθησης, έως και 
διπλασιασµού του. Η αποκτηθείσα εµπειρία µετά από έξι συνολικά 
ασθενείς, αποτυπώθηκε στη µελέτη µε τίτλο «Καρδιοµυοπλαστική: 
Βιο-µηχανική καρδιακή υποβοήθηση – Αρχική εµπειρία», υπό 
τους Κ. Μπόλο, Κ. Κοντραφούρη, Δ. Μικρούλη, Ε. Αποστολάκη, 
Δ. Κορολάνογλου, Λ. Ανθόπουλο και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο Χειρουργικό 

Συνέδριο, 1996). Επρόκειτο για τέσσερις άνδρες και δυο γυναίκες, ηλικίας 39-56 
ετών, που αντιµετωπίστηκαν κατά το διάστηµα 1994 –1996. Άµεσα δεν 
παρατηρήθηκε θάνατος, ωστόσο, έξι µήνες αργότερα ένας ασθενής κατέληξε 
αιφνιδίως. 

   Με την ανακοίνωση που έφερε τον τίτλο «Μηχανική υποβοήθη-
ση της κυκλοφορίας µε ενδοαορτική αντλία σε καρδιοχειρουρ-
γικούς ασθενείς», υπό τους Χ. Χαρίτο, Σ. Μωραϊτη, Κ. Μπόλο, Ε. 
Αποστολάκη, Δ. Κάκαβο, Γ. Τζίφα, Α. Τσαγκαράκη και Χ. Λόλα 
(Ελληνική Χειρουργική, 1994), παρουσιάστηκαν τα άµεσα αποτελέσµατα από την 
εφαρµογή της ΙΑΒΡ κατά την περίοδο 1986-1994 σε 114 ασθενείς, 89 άνδρες 
και 25 γυναίκες. Συνολικά επέζησαν 47, ποσοστό 41,2%, µε επί µέρους 
ποσοστά επιβίωσης για ασθενείς µε αορτοστεφανιαία παράκαµψη 41,9%, 
δηλαδή επιβίωση για 31 από τους 74 ασθενείς, για αντιµετώπιση µηχανικής 
επιπλοκής 47,1%, δηλαδή για οκτώ από τους 17 ασθενείς και για διάφορες 
άλλες επεµβάσεις 25%, δηλαδή για δυο από τους οκτώ ασθενείς. Τέλος, η 
εµπειρία της χρήσης συστηµάτων µηχανικής υποβοήθησης της 
καρδιάς, σε  104 επεµβάσεις, που διενεργήθηκαν από τον Μάρτιο 
1986 έως το Φεβρουάριο 1996, αναφορικά µε µηχανικές επιπλο-
κές εµφράγµατος µυοκαρδίου, συµπεριελήφθηκαν στη µελέτη µε 
τίτλο «Αποτελέσµατα µηχανικής υποβοήθησης της κυκλοφορίας 
σε επιπλοκές της στεφανιαίας νόσου», υπό τους Κ. Κοντραφού-
ρη, Χ. Χαρίτο, Δ. Μικρούλη, Δ. Γαρµπή, Ι. Νανά και Χ. Λόλα 
(Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1996). Σε αυτή, χρησιµοποιήθηκαν και 
µελετήθηκαν οι αντλίες παρααορτική, φυγόκεντρη και ενδοαορτική ΙΑΒΡ, καθώς 
επίσης και το «Hemopump». Η θνητότητα αφορούσε σε 17 ασθενείς.    

   Διαφορετικές παθολογίες που κλήθηκε να αντιµετωπίσει κατά 
περιόδους η οµάδα του Χ. Λόλα, συγκροτήθηκαν και παρουσιά-
στηκαν σε Πανελλήνια Συνέδρια. Η ανακοίνωση για τις συγγενείς 
καρδιοπάθειες, περιελάµβανε 165 ασθενείς 14-63 ετών και είχε 
τίτλο «Χειρουργική θεραπεία συγγενών καρδιοπαθειών των 
ενηλίκων», υπό τους Ε. Αποστολάκη, Κ. Αθανασιάδη, Γ. Καλα-
βρουζιώτη, Α. Κρανίδη, Ν. Μαργάρη, Μ. Αργυρίου, Κ. Μπόλο, 
Δ. Κάκκαβο, Φ. Παναγόπουλο και Χ. Λόλα (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20-23/11/1997), µε τη 
συνολική θνητότητα να αγγίζει το 3%. Αναφορικά µε την χειρουρ-
γική αντιµετώπιση καρδιακών όγκων µε τη χρήση εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας, παρουσιάστηκε η µελέτη «Πρωτοπαθείς όγκοι 
καρδιάς», υπό τους Σ. Μωραϊτη, Γ. Κοντογιάννη, Χ. Ζώρα, Χ. 
Χαρίτο, Ε. Αποστολάκη και Χ. Λόλα (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 
Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11-03/12/1995), µε στοιχεία σπάνιων 
πρωτοπαθών όγκων της καρδιάς 39 ασθενών, 22 γυναικών και 17 ανδρών, την 
περίοδο 1986-1995. Επρόκειτο για καλοήθεις όγκους σε 34 περιπτώσεις και 
κακοήθεις στις υπόλοιπες. Οι ασθενείς µε κακοήθεις όγκους κατέληξαν σε 
διάστηµα 18-24 µηνών από την επέµβαση. Πιο συγκεκριµένα, για τους 
ασθενείς µε καλοήθεις όγκους, ανακοινώθηκαν και οι µελέτες µε 
τίτλο «Χειρουργική αντιµετώπιση πρωτοπαθών καλοηθών 
όγκων καρδιάς (Μυξώµατα)», υπό τους Μ. Μυλωνάκη, Μ. Αργυ-
ρίου, Δ. Αγγουρά, Α. Πηγή, Β. Λόζο, Ι. Χλωρογιάννη, Δ. Δίπλα, 
Κ. Ρωµανά, Ε. Γρανή, Κ. Μπόλο, Χ. Χαρίτο και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο 

Χειρουργικό Συνέδριο, 1998) και «Καρδιακό µύξωµα: Εµπειρία από την 
αντιµετώπιση 19 ασθενών», υπό τους Χ. Κωτούλα, Χ. Ζήση, Δ. 
Αγγουρά, Ι. Κοκοτσάκη, Μ. Αργυρίου, Χ. Χαρίτο, Κ. Μπόλο και Χ. 
Λόλα (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 

01-04/6/2000). Οι πέντε περιπτώσεις επιτυχούς αντιµετώπισης 
καρδιακής εχινοκοκκίασης µε τη χρήση εξωσωµατικής κυκλοφο-
ρίας, τριών ανδρών και δυο γυναικών, ηλικίας 27-65 ετών, που 
χειρουργήθηκαν την 8ετία 1987-1994, ανακοινώθηκαν µε τίτλο 
«Εχινοκοκκίαση καρδίας», υπό τους Α. Τσούκα, Δ. Τσελίκο, Χ. 
Ζώρα, Ε. Αποστολάκη, Γ. Τζίφα και Χ. Λόλα (XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό 
Συνέδριο, 1994). 

Η χρήση του 
ενδοαρτικού ασκού.

Δεκαετής ανάλυση

Χρήστος Χαρίτος.
Επιµελητής Α΄.
Δηµιουργός του αρχείου ασθενών του «Ευαγγελισµού».
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

   Καθώς, την Περίοδο της Καταξίωσης, η Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» αποτελούσε ένα από τα 
τρία κέντρα της χώρας στα οποία εφαρµόζονταν µεταµοσχευτικά 
πρωτόκολλα, οποιαδήποτε ανακοίνωση αφορούσε σε αυτό το 
πρωτοποριακό πεδίο, τύγχανε, αναµενόµενα, ιδιαίτερης προβολής. 
Η µελέτη µε τίτλο «Μεταµοσχεύσεις καρδιάς», υπό τους Κ. Μπό-
λο, Χ. Χαρίτο, Ε. Αποστολάκη, Δ. Κάκαβο, Ε. Καραµιχάλη, Ι. Νανά, 
Σ. Μουλόπουλο και Χ. Λόλα (Ελληνική Χειρουργική, 1994), περιελάµβανε 
λεπτοµέρειες για τις 20 πρώτες µεταµοσχεύσεις καρδιάς, σε 19 άντρες και µια 
γυναίκα, ηλικίας 15 έως 65 ετών, κατά το διάστηµα 1990-1994. Κατά τη 
µετεγχειρητική περίοδο απεβίωσαν τέσσερις ασθενείς, ενώ ως κυριότερες 
επιπλοκές καταγράφηκαν οι αρρυθµίες, η καρδιακή ανεπάρκεια, η αιµορραγία 
και οι νευρολογικές βλάβες. Οι 16 επιζήσαντες ασθενείς υποβλήθηκαν 
σε 184 ενδοµυοκαρδιακές βιοψίες, σε 14 εκ των οποίων διαπιστώθηκε ήπια 
απόρριψη 3ου βαθµού κατά Billinham. Όπως προαναφέρθηκε, οι Χ. Λό-
λας και Κ. Μπόλος πρωτοπόρησαν σε πανελλήνιο επίπεδο, εφαρ-
µόζοντας για πρώτη φορά την τεχνκή της καρδιοµυοπλαστικής, η 
οποία ωστόσο δεν είχε αποδοχή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. Για την τεχνική αυτή, υπήρξαν τρεις ανακοινώσεις. 
Η πρώτη µε τίτλο «Δυναµική καρδιοµυοπλαστική», υπό τους 
Χ. Λόλα, Κ. Μπόλο, Χ. Χαρίτο,  Ε. Καραµιχάλη και J. Chachques 
(XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1994), παρουσίαζε, επί της ουσίας, 
την τεχνική της καρδιοµυοπλαστικής, όπως αυτή εφαρµόστηκε σε 
άνδρα ασθενή 56 ετών. Η µέθοδος, συνίστατο στην παρασκευή του 
πλατέως ραχιαίου µυός και την περιέλιξή του γύρω από την καρδιά, χωρίς τη 
χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Ενώ πλεονεκτούσε θεωρητικά της 
καρδιακής µεταµόσχευσης στο γεγονός ότι δεν απαιτούσε ανοσοκαταστολή, 
παρέκαµπτε την αναζήτηση µοσχεύµατος και είχε χαµηλό κόστος, ωστόσο δεν 
προσφέρονταν για περιπτώσεις ασθενών µε βαριά καρδιακή ανεπάρκεια, οι 
οποίοι ήταν υποψήφιοι για καρδιακή µεταµόσχευση. 

   Στην ίδια λογική, παρουσιάστηκε και βιντεοσκοπηµένη εργασία, 
µε τίτλο «Η χειρουργική τεχνική της καρδιοµυοπλαστικής», υπό 
τους Χ. Λόλα, Κ. Μπόλο, Π. Δεδεηλία, Χ. Χαρίτο, Ε. Αποστολάκη 
και Ε. Σταµατάκη (Video -1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρ-
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του «Ευαγγελισµού». Κατέλαβε την Διευθυντική
θέση της Α΄ ΚΡΧ Κλινικής στα µέσα της επόµενης περιόδου

Μία από τις κορυφαίες ακαδηµαϊκές
δραστηριότητες της ΚΡΧ του 

«Ευαγγελισµού», ήταν η διοργάνωση 
µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων

αφιερωµένων σε 6 πρωτοπόρους
Έλληνες ιατρούς

Ανάλυση επεµβάσεων 
επί συγγενών καρδιοπαθειών 
της περιόδου 1985 - 1995

Δ. Ίκκου

Κ. Τούντας

Σ. Μουλόπουλος

Δ. Λαζαρίδης

Χρ. Σταθάτος Β. Καραγεώργης

Ανάλυση λοιπών 
επεµβάσεων καρδιάς

της περιόδου 1985 - 1995

Δηµοσίευση του Χρ. Χαρίτου στην «Καρδιολογική Επιθεώρηση» 
όπου αναλύεται η εµπειρία χρήσης συστηµάτων υποστήριξης 

σε 104 περιπτώσεις
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

   Σχετική µε τραύµατα καρδιάς ήταν και η ανακοίνωση µε τίτλο 
«Τραύµατα καρδιάς και µεγάλων αγγείων», υπό τους Δ. Κάκαβο, 
Κ. Μπόλο, Χ. Χαρίτο, Ε. Αποστολάκη, Α. Τσούκα, Χ. Ζώρα και Χ. 
Λόλα (XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1994), στην οποία µελετήθηκαν 
17 περιπτώσεις ασθενών µε καρδιακά τραύµατα, που αντιµετωπί-
στηκαν από τον Μάρτιο του 1986 έως τον Μάρτιο του 1994. 
Εξ αυτών, πέντε ασθενείς υποβλήθηκαν σε εγχείριση λόγω ρήξης της δεξιάς 
κοιλίας, έξι για τρώση της καρδιάς δια νύσσοντος οργάνου και έξι για τραυµα-
τική ρήξη του ισθµού της αορτής. Οι πρώτοι έντεκα ασθενείς υποβλήθηκαν σε 
επέµβαση «κλειστής» καρδιάς, µε ένα θάνατο, ενώ οι τελευταίοι έξι χειρουργή-
θηκαν µε µερικό ByPass, δέχθηκαν µόσχευµα Dacron, µε ένα επίσης θάνατο 
λόγω ανεξέλεγκτης αιµορραγίας. Στο ίδιο πεδίο χειρουργικού ενδιαφέ-
ροντος ανήκε και η µελέτη µε τίτλο «Τραύµα καρδίας», υπό τους 
Δ. Μικρούλη, Χ. Χαρίτο, Κ. Κοντραφούρη, Δ. Γαρµπή, Β. Λεπενό, 
Ε. Αποστολάκη και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1996), η οποία 
περιελάµβανε την εµπειρία της κλινικής σε 19 περιπτώσεις τραυµάτων καρδιάς, 
κατά το διάστηµα Μαρτίου 1986 έως Απριλίου 1996. Εξ αυτών, εννέα ασθενείς 
εµφάνισαν ιατρογενή κάκωση, τρεις ασθενείς υπήρξαν θύµατα τροχαίων 
ατυχηµάτων και επτά ασθενείς τραυµατίστηκαν από νύσσον όργανο. Στις δυο 
πρώτες κατηγορίες η θνητότητα ήταν µηδενική, ενώ στην τρίτη άγγιξε το 30%. 
Τέλος, ανάλογη ήταν και η ανακοίνωση µε τίτλο «Ιατρογενείς 
κακώσεις καρδιάς», υπό τους Δ. Μικρούλη, Χ. Χαρίτο, Α. 
Ντεβέγια, Σ. Μωραϊτη, Ε. Αποστολάκη, Δ. Κάκαβο και Χ. Λόλα (2ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20-
23/11/1997). 

   Εξίσου ενδιαφέρουσες ήταν και οι µελέτες που ανακοινώθηκαν 
και αφορούσαν νοσηρότητες που σχετίζονται µε την χειρουργική 
«ανοιχτής» καρδιάς. Στην πρώτη, περιγράφονταν οι γαστρεντερι-
κές επιπλοκές που παρουσιάστηκαν µετά από επεµβάσεις 
«ανοιχτής» καρδιάς, κατά τη 10ετία 1985-1995 και είχε τίτλο 
«Επιπλοκές από το γαστρεντερικό µετά από επεµβάσεις 
ανοικτής καρδιάς», υπό τους Ε. Αποστολάκη, Π. Δεδεηλία, Κ. 
Αθανασιάδη, Χ. Στασινόπουλο, Κ. Σιαφάκη και Χ. Λόλα (Poster - 1ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11-
03/12/1995). Σύµφωνα µε τα στοιχεία, επί συνόλου 3.500 περιστατικών που 
µελετήθηκαν, επιπλοκές συνέβησαν µόνο σε 21 περιπτώσεις, ποσοστό 0,63%, 
13 ανδρών και πέντε γυναικών, ηλικίας 48-77 ετών. Επρόκειτο για αιµορραγία 
στο ανώτερο πεπτικό, οξεία χολοκυστίτιδα, εντερική ισχαιµία, χολοστατικό 
ίκτερο και άλλες, ενώ ένας ασθενής κατέληξε. Ανακοίνωση σχετική µε την 
αντιµετώπιση των νεφροπαθών ασθενών στην Καρδιοχειρουργική 
πρακτική ήταν εκείνη µε τίτλο «Επεµβάσεις ανοικτής καρδιάς σε 
ασθενείς µε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας», υπό τους 
Α. Τσούκα, Κ. Κοντραφούρη, Χ. Χαρίτο, Ε. Αποστολάκη, Α. Μπίλη 
και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1996), η οποία αφορούσε στην 
αποκτηθείσα εµπειρία σε επεµβάσεις «ανοιχτής» καρδιάς σε ασθενείς που 
βρίσκονταν σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας. Η µελέτη περιελάµβανε 
δώδεκα ασθενείς, 39-70 ετών, που νοσηλεύτηκαν τη δεκαετία 1987-1997, 
εκ των οποίων οι οκτώ είχαν στεφανιαία νόσο, οι δυο αορτική βαλβιδοπάθεια, 
ένας συνδυασµό αορτικής και µιτροειδικής βαλβιδοπάθειας και ένας µύξωµα 
αριστερού κόλπου. Παρατηρήθηκαν δυο θάνατοι, ποσοστό 16,6%, κατά την 
άµεση µετεγχειρητική περίοδο. 

   Ανάλογες ήταν και οι ανακοινώσεις µε τίτλους «Υπερηχογραφι-
κή µελέτη της ροής των πνευµονικών φλεβών στη στένωση της 
µιτροειδούς πριν και µετά την αντικατάσταση της», υπό τους 
Κ. Τσίλια, Μ. Αργυρίου, Θ. Τσιότικα, Ι. Στεφάνου, Σ. Πατσιλινάκο, 
Θ. Φωκαεύ, Π. Ανθόπουλο, Α. Κρανίδη, Χ. Λόλα και Λ. Ανθόπουλο 
(2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 
20-23/11/1997), «Εµβολεκτοµή της πνευµονικής αρτηρίας», υπό 
τους Δ. Μικρούλη, Χ. Χαρίτο, Μ. Αργυρίου, Α. Ντεβέα, Κ. Σιαφάκα 
και Χ. Λόλα (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 

Θεσσαλονίκη, 20-23/11/1997), «Ενδοκαρδίτις ηλεκτροδίου βηµατοδο-
τήσεως – Ανοικτή αφαίρεση», υπό τους Δ. Μικρούλη, Χ. Χαρίτο, 
Μ. Αργυρίου, Σ. Μωραϊτη, Κ. Σιαφάκα, Δ. Κάκαβο και Χ. Λόλα 
(2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 
20-23/11/1997), «Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σε ασθενείς 
µεγάλης ηλικίας», υπό τους Μυλωνάκη, Μ. Αργυρίου, Δ. Αγγουρά, 
Α. Πηγή, Β. Λόζο, Ι. Χλωρογιάννη, Δ. Δίπλα, Κ. Ρωµανά, Ε. Γρανή, 
Κ. Μπόλο, Χ. Χαρίτο και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1998), 
«Υποτροπιάζουσα περικαρδιακή συλλογή. Διενέργεια περικαρ-
διακού παραθύρου µε τη θωρακοσκοπική µέθοδο», υπό τους 
Α. Χατζηµιχάλη, Ε. Κωλέτση, Α. Καλλικούρδη, Σ. Τσαγκάρη, Κ. Ρω-
µανά και Ι. Μπελλένη (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς 

& Αγγείων, Αθήνα, 2000), «Χειρουργική θεραπεία της µεσοκολπικής 
επικοινωνίας στους ενήλικες», υπό τους Ε. Αποστολάκη, Α. Πηγή, 
Μ. Τάνο, Α. Κρανίδη, Ν. Μάργαρη, Β. Λόζο, Κ. Μπόλο, Δ. Κάκαβο, 
Χ. Λόλα (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 

2000), «Πλεονεκτήµατα της διαλείπουσας χορήγησης της θερµι-
κής αιµατικής καρδιοπληγίας σε ότι αφορά τις µετεγχειρητικές 
απώλειες αίµατος», υπό τους Ε. Αποστολάκη, Β. Λόζο, Μ. Τάνο, 
Α. Πηγή, Α. Σαµοθράκη, Δ. Δίπλα και Δ. Κάκαβο (3ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01-04/06/2000) και 
τέλος, «Συγκριτική µελέτη ασβεστικών εναποθέσεων σε ανθρώ-
πινες και βιοπροσθετικές καρδιακές βαλβίδες», υπό τους Δ. 
Μαυρίλα, Α. Αποστολάκη, Ι. Μισιρλή, Δ. Μικρούλη, Χ. Λόλα, Ι. 
Καπόλο και Π. Κουτσούκο (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 

Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 1997), η οποία και ανέδειξε ταχύτερη 
ασβεστοποίηση των βιοπροσθετικών βαλβίδων έναντι των 
φυσικών. 

   Κλείνοντας την αναφορά στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», 
ειδική µνεία οφείλεται στη πρωτότυπη εργασία της οµάδας του 
Χ. Λόλα, η οποία δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ελληνική Καρδιο-
λογική Επιθεώρηση», µε τίτλο «Άµεσα και απώτερα αποτελέσµα-
τα των πρώτων καρδιακών µεταµοσχεύσεων. Ανάλυση 23 περι-
πτώσεων», υπό τους Χ. Λόλα, Χ. Χαρίτο, Κ. Μπόλο, Δ. Κάκαβο, 
Ε. Καραµιχάλη,  Γ. Χατζηδηµητρίου, Σ. Νανά, Γ. Σαρόγλου, 
Ζ. Μάργαρη, Ε. Κωστή, Ε. Αγαπητό, Ι. Νανά και Σ. Μουλόπουλο 
(Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1995).  

Στράτος Αποστολάκης.
Επιµελητής Α΄.
Άµεσος συνεργάτης του Δ. Κάκαβου στον «Ευαγγελισµό». 
Αναδείχθηκε µέχρι το επίπεδο του Τακτικού Καθηγητού 
Καρδιοχειρουργικής στα χρόνια που ακολούθησαν

Στιγµιότυπο από τα χειρουργεία

Το Νοσηλευτικό Προσωπικό 
των θαλάµων του Καρδιοχειρουργικού

Τµήµατος  του 5ου ορόφου, 
µε την Προϊσταµένη τους Χρ. Καραγιώργου

Η προϊσταµένη της ΑΚΑ,
Α. Καπογιάννη µε οµάδα

συνεργατών και συνεργατριών 
της Μονάδος

Οµάδα από το Νοσηλευτικό 
Προσωπικό του Χειρουργείου,

που στελέχωσε το Καρδιοχειρουργικό Τµήµα, 
µε επικεφαλής την Ε. Κανακάρη

Ανάλυση των 23 πρώτων
µεταµοσχεύσεων και της

καµπύλης επιβίωσης
µετεγχειρητικά

Ανάλυση της έκβασης των 23 πρώτων
µεταµοσχεύσεων καρδιάς.
Η οµάδα του Χρ. Λόλα πραγµατοποίησε
περί τις 40 συνολικά µεταµοσχεύσεις
από το 1991 έως το 2004,
όταν το µεταµοσχευτικό πρόγραµµα 
του «Ευαγγελισµού» έλαβε τέλος

19 ασθενείς 
µε τραύµα καρδιάς
της περιόδου
1986-1996
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

   Σχετική µε τραύµατα καρδιάς ήταν και η ανακοίνωση µε τίτλο 
«Τραύµατα καρδιάς και µεγάλων αγγείων», υπό τους Δ. Κάκαβο, 
Κ. Μπόλο, Χ. Χαρίτο, Ε. Αποστολάκη, Α. Τσούκα, Χ. Ζώρα και Χ. 
Λόλα (XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1994), στην οποία µελετήθηκαν 
17 περιπτώσεις ασθενών µε καρδιακά τραύµατα, που αντιµετωπί-
στηκαν από τον Μάρτιο του 1986 έως τον Μάρτιο του 1994. 
Εξ αυτών, πέντε ασθενείς υποβλήθηκαν σε εγχείριση λόγω ρήξης της δεξιάς 
κοιλίας, έξι για τρώση της καρδιάς δια νύσσοντος οργάνου και έξι για τραυµα-
τική ρήξη του ισθµού της αορτής. Οι πρώτοι έντεκα ασθενείς υποβλήθηκαν σε 
επέµβαση «κλειστής» καρδιάς, µε ένα θάνατο, ενώ οι τελευταίοι έξι χειρουργή-
θηκαν µε µερικό ByPass, δέχθηκαν µόσχευµα Dacron, µε ένα επίσης θάνατο 
λόγω ανεξέλεγκτης αιµορραγίας. Στο ίδιο πεδίο χειρουργικού ενδιαφέ-
ροντος ανήκε και η µελέτη µε τίτλο «Τραύµα καρδίας», υπό τους 
Δ. Μικρούλη, Χ. Χαρίτο, Κ. Κοντραφούρη, Δ. Γαρµπή, Β. Λεπενό, 
Ε. Αποστολάκη και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1996), η οποία 
περιελάµβανε την εµπειρία της κλινικής σε 19 περιπτώσεις τραυµάτων καρδιάς, 
κατά το διάστηµα Μαρτίου 1986 έως Απριλίου 1996. Εξ αυτών, εννέα ασθενείς 
εµφάνισαν ιατρογενή κάκωση, τρεις ασθενείς υπήρξαν θύµατα τροχαίων 
ατυχηµάτων και επτά ασθενείς τραυµατίστηκαν από νύσσον όργανο. Στις δυο 
πρώτες κατηγορίες η θνητότητα ήταν µηδενική, ενώ στην τρίτη άγγιξε το 30%. 
Τέλος, ανάλογη ήταν και η ανακοίνωση µε τίτλο «Ιατρογενείς 
κακώσεις καρδιάς», υπό τους Δ. Μικρούλη, Χ. Χαρίτο, Α. 
Ντεβέγια, Σ. Μωραϊτη, Ε. Αποστολάκη, Δ. Κάκαβο και Χ. Λόλα (2ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20-
23/11/1997). 

   Εξίσου ενδιαφέρουσες ήταν και οι µελέτες που ανακοινώθηκαν 
και αφορούσαν νοσηρότητες που σχετίζονται µε την χειρουργική 
«ανοιχτής» καρδιάς. Στην πρώτη, περιγράφονταν οι γαστρεντερι-
κές επιπλοκές που παρουσιάστηκαν µετά από επεµβάσεις 
«ανοιχτής» καρδιάς, κατά τη 10ετία 1985-1995 και είχε τίτλο 
«Επιπλοκές από το γαστρεντερικό µετά από επεµβάσεις 
ανοικτής καρδιάς», υπό τους Ε. Αποστολάκη, Π. Δεδεηλία, Κ. 
Αθανασιάδη, Χ. Στασινόπουλο, Κ. Σιαφάκη και Χ. Λόλα (Poster - 1ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11-
03/12/1995). Σύµφωνα µε τα στοιχεία, επί συνόλου 3.500 περιστατικών που 
µελετήθηκαν, επιπλοκές συνέβησαν µόνο σε 21 περιπτώσεις, ποσοστό 0,63%, 
13 ανδρών και πέντε γυναικών, ηλικίας 48-77 ετών. Επρόκειτο για αιµορραγία 
στο ανώτερο πεπτικό, οξεία χολοκυστίτιδα, εντερική ισχαιµία, χολοστατικό 
ίκτερο και άλλες, ενώ ένας ασθενής κατέληξε. Ανακοίνωση σχετική µε την 
αντιµετώπιση των νεφροπαθών ασθενών στην Καρδιοχειρουργική 
πρακτική ήταν εκείνη µε τίτλο «Επεµβάσεις ανοικτής καρδιάς σε 
ασθενείς µε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας», υπό τους 
Α. Τσούκα, Κ. Κοντραφούρη, Χ. Χαρίτο, Ε. Αποστολάκη, Α. Μπίλη 
και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1996), η οποία αφορούσε στην 
αποκτηθείσα εµπειρία σε επεµβάσεις «ανοιχτής» καρδιάς σε ασθενείς που 
βρίσκονταν σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας. Η µελέτη περιελάµβανε 
δώδεκα ασθενείς, 39-70 ετών, που νοσηλεύτηκαν τη δεκαετία 1987-1997, 
εκ των οποίων οι οκτώ είχαν στεφανιαία νόσο, οι δυο αορτική βαλβιδοπάθεια, 
ένας συνδυασµό αορτικής και µιτροειδικής βαλβιδοπάθειας και ένας µύξωµα 
αριστερού κόλπου. Παρατηρήθηκαν δυο θάνατοι, ποσοστό 16,6%, κατά την 
άµεση µετεγχειρητική περίοδο. 

   Ανάλογες ήταν και οι ανακοινώσεις µε τίτλους «Υπερηχογραφι-
κή µελέτη της ροής των πνευµονικών φλεβών στη στένωση της 
µιτροειδούς πριν και µετά την αντικατάσταση της», υπό τους 
Κ. Τσίλια, Μ. Αργυρίου, Θ. Τσιότικα, Ι. Στεφάνου, Σ. Πατσιλινάκο, 
Θ. Φωκαεύ, Π. Ανθόπουλο, Α. Κρανίδη, Χ. Λόλα και Λ. Ανθόπουλο 
(2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 
20-23/11/1997), «Εµβολεκτοµή της πνευµονικής αρτηρίας», υπό 
τους Δ. Μικρούλη, Χ. Χαρίτο, Μ. Αργυρίου, Α. Ντεβέα, Κ. Σιαφάκα 
και Χ. Λόλα (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 

Θεσσαλονίκη, 20-23/11/1997), «Ενδοκαρδίτις ηλεκτροδίου βηµατοδο-
τήσεως – Ανοικτή αφαίρεση», υπό τους Δ. Μικρούλη, Χ. Χαρίτο, 
Μ. Αργυρίου, Σ. Μωραϊτη, Κ. Σιαφάκα, Δ. Κάκαβο και Χ. Λόλα 
(2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 
20-23/11/1997), «Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σε ασθενείς 
µεγάλης ηλικίας», υπό τους Μυλωνάκη, Μ. Αργυρίου, Δ. Αγγουρά, 
Α. Πηγή, Β. Λόζο, Ι. Χλωρογιάννη, Δ. Δίπλα, Κ. Ρωµανά, Ε. Γρανή, 
Κ. Μπόλο, Χ. Χαρίτο και Χ. Λόλα (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1998), 
«Υποτροπιάζουσα περικαρδιακή συλλογή. Διενέργεια περικαρ-
διακού παραθύρου µε τη θωρακοσκοπική µέθοδο», υπό τους 
Α. Χατζηµιχάλη, Ε. Κωλέτση, Α. Καλλικούρδη, Σ. Τσαγκάρη, Κ. Ρω-
µανά και Ι. Μπελλένη (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς 

& Αγγείων, Αθήνα, 2000), «Χειρουργική θεραπεία της µεσοκολπικής 
επικοινωνίας στους ενήλικες», υπό τους Ε. Αποστολάκη, Α. Πηγή, 
Μ. Τάνο, Α. Κρανίδη, Ν. Μάργαρη, Β. Λόζο, Κ. Μπόλο, Δ. Κάκαβο, 
Χ. Λόλα (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 

2000), «Πλεονεκτήµατα της διαλείπουσας χορήγησης της θερµι-
κής αιµατικής καρδιοπληγίας σε ότι αφορά τις µετεγχειρητικές 
απώλειες αίµατος», υπό τους Ε. Αποστολάκη, Β. Λόζο, Μ. Τάνο, 
Α. Πηγή, Α. Σαµοθράκη, Δ. Δίπλα και Δ. Κάκαβο (3ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01-04/06/2000) και 
τέλος, «Συγκριτική µελέτη ασβεστικών εναποθέσεων σε ανθρώ-
πινες και βιοπροσθετικές καρδιακές βαλβίδες», υπό τους Δ. 
Μαυρίλα, Α. Αποστολάκη, Ι. Μισιρλή, Δ. Μικρούλη, Χ. Λόλα, Ι. 
Καπόλο και Π. Κουτσούκο (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 

Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 1997), η οποία και ανέδειξε ταχύτερη 
ασβεστοποίηση των βιοπροσθετικών βαλβίδων έναντι των 
φυσικών. 

   Κλείνοντας την αναφορά στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», 
ειδική µνεία οφείλεται στη πρωτότυπη εργασία της οµάδας του 
Χ. Λόλα, η οποία δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ελληνική Καρδιο-
λογική Επιθεώρηση», µε τίτλο «Άµεσα και απώτερα αποτελέσµα-
τα των πρώτων καρδιακών µεταµοσχεύσεων. Ανάλυση 23 περι-
πτώσεων», υπό τους Χ. Λόλα, Χ. Χαρίτο, Κ. Μπόλο, Δ. Κάκαβο, 
Ε. Καραµιχάλη,  Γ. Χατζηδηµητρίου, Σ. Νανά, Γ. Σαρόγλου, 
Ζ. Μάργαρη, Ε. Κωστή, Ε. Αγαπητό, Ι. Νανά και Σ. Μουλόπουλο 
(Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1995).  

Στράτος Αποστολάκης.
Επιµελητής Α΄.
Άµεσος συνεργάτης του Δ. Κάκαβου στον «Ευαγγελισµό». 
Αναδείχθηκε µέχρι το επίπεδο του Τακτικού Καθηγητού 
Καρδιοχειρουργικής στα χρόνια που ακολούθησαν

Στιγµιότυπο από τα χειρουργεία

Το Νοσηλευτικό Προσωπικό 
των θαλάµων του Καρδιοχειρουργικού

Τµήµατος  του 5ου ορόφου, 
µε την Προϊσταµένη τους Χρ. Καραγιώργου

Η προϊσταµένη της ΑΚΑ,
Α. Καπογιάννη µε οµάδα

συνεργατών και συνεργατριών 
της Μονάδος

Οµάδα από το Νοσηλευτικό 
Προσωπικό του Χειρουργείου,

που στελέχωσε το Καρδιοχειρουργικό Τµήµα, 
µε επικεφαλής την Ε. Κανακάρη

Ανάλυση των 23 πρώτων
µεταµοσχεύσεων και της

καµπύλης επιβίωσης
µετεγχειρητικά

Ανάλυση της έκβασης των 23 πρώτων
µεταµοσχεύσεων καρδιάς.
Η οµάδα του Χρ. Λόλα πραγµατοποίησε
περί τις 40 συνολικά µεταµοσχεύσεις
από το 1991 έως το 2004,
όταν το µεταµοσχευτικό πρόγραµµα 
του «Ευαγγελισµού» έλαβε τέλος

19 ασθενείς 
µε τραύµα καρδιάς
της περιόδου
1986-1996
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   Υπό την καθοδήγηση του Γ. Σανούδου και την συνδροµή των 
συνεργατών του, Αθανάσιου Κότσαλου και Παναγιώτη Δροσινό-
πουλου, καθώς και την αρωγή των ειδικευοµένων της κλινικής 
που την διερευνούµενη περίοδο ήταν οι Δηµήτριος Μιχελάκης, 
Νικόλαος Χαρούλης, Δηµήτριος Υφαντόπουλος και Βασίλειος 
Κόλλιας, ακαδηµαϊκό έργο υπήρξε και µάλιστα, εξαιρετικά πρωτό-
τυπο για την εποχή. Οι σηµαντικότερες ανακοινώσεις της Καρδιο-
χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «ΝΙΜΤΣ» αφορούσαν στη 
χρήση της απροτινίνης για την ελάττωση της µετεγχειρητικής 
αιµορραγίας, στο σύνδροµο µετά από περικαρδιεκτοµή και την 
πρόληψη µετεγχειρητικών υπερκοιλιακών ταχυρρυθµιών µε χρήση 
µετοπροπόλης και προπαφενόνης. Το 1995, παρουσιάστηκε µία 
σπάνια περίπτωση µυκωτικού ανευρύσµατος ανιούσας αορτής, 
ενώ το 1996, µελετήθηκε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η χρήση 
του Cell Saver σε 30 ασθενείς. Αξίζει να αναφερθεί ότι, προς το 
τέλος της περιόδου, ο Π. Δροσινόπουλος αποχώρησε από το 
ίδρυµα, γεγονός που µε την απόφαση για µη επαναπροκήρυξη 
θέσεων ειδικευοµένων, αποτέλεσαν αδιαµφισβήτητα τους 
πρώτους κακούς οιωνούς για τις µετέπειτα αρνητικές εξελίξεις. 
Μετά την οριστική διακοπή λειτουργίας της Κλινικής, οι Γ. Σανού-
δος και Ν. Τσαγανός παρέµειναν στο δυναµικό του Νοσοκοµείου 
«ΝΙΜΤΣ», χωρίς βέβαια ουσιαστικό αντικείµενο, µέχρι την 
συνταξιοδότησή τους, ενώ ο Α. Κότσαλος συνεχίζει έως σήµερα 
καλύπτοντας το εξωτερικό ιατρείο των Αγγειοχειρουργικών 
περιστατικών. 

   Πιο αναλυτικά, οι πρώτες ανακοινώσεις των στελεχών της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «ΝΙΜΤΣ» είχαν 
τίτλους «Μετεγχειρητική χορήγηση απροτινίνης για την 
αντιµετώπιση της αιµορραγίας µετά από καρδιακές επεµβάσεις 
(Πρώιµα αποτελέσµατα)», υπό τους Β. Κόλλια, Δ. Υφαντόπουλο, 
Ν. Χαρούλη, Π. Δροσινόπουλο και Γ. Σανούδο (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20-23/11/1997), 
«Σύνδροµο µετά περικαρδιοτοµή και όψιµος καρδιακός επιπω-
µατισµός», υπό τους Β. Κόλλια, Δ. Υφαντόπουλο, Π. Δροσινόπου-
λο και Γ. Σανούδο (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1998) και «Σύγκριση 
µετοπρολόλης µε προπαφενόνη στην πρόληψη υπερκοιλιακών 
ταχυαρρυθµιών από αορτοστεφανιαία παράκαµψη», υπό τους 
Β. Κόλλια, Π. Δροσινόπουλο, Δ. Υφαντόπουλο, Αθ. Κότσαλο, 
Γ. Μόσχο και Γ. Σανούδο (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 
Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11-03/12/1995). Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
τελευταίας µελέτης, σε 43 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην κλινική, χορηγήθη-
κε από την 1η έως την 7η ηµέρα, µετοπρολόλη 25mg x 3, ενώ σε άλλους 42 
ασθενείς 150mg x 2 προπαφενόνη. Σε τρεις ασθενείς από την πρώτη οµάδα 
και σε άλλους τέσσερις από τη δεύτερη, αναπτύχθηκαν υπερκοιλιακές ταχυαρ-
ρυθµίες, µια εβδοµάδα µετά το χειρουργείο. Η µελέτη έδειξε ότι, οι δύο ουσίες 
είχαν την ίδια αποτελεσµατικότητα πρόληψης υπερκοιλιακών ταχυρρυθµιών 
µετά από αορτοστεφανιαία παράκαµψη. Ακολούθησε η ανακοίνωση µε 
τίτλο «Μυκωτικό ανεύρυσµα ανιούσης αορτής», υπό τους Β. 
Κόλλια, Δ. Μιχελάκη, Α. Κότσαλο, Π. Δροσινόπουλο και Γ. Σανούδο 
(Poster -1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 
30/11-03/12/1995), όπου παρουσιάστηκε η σπάνια περίπτωση ασθενούς 65 
ετών, ο οποίος χειρουργήθηκε για µυκωτικό ανεύρυσµα ανιούσης αορτής, 
διαστάσεων 4x5 cm. Στις καλλιέργειες των θρόµβων και του αίµατος αναπτύχ-
θηκε χρυσίζων σταφυλόκοκκος, ενώ το µετεγχειρητικό εµπύρετο υποχώρησε 
σταδιακά µε την κατάλληλη αγωγή.    Η πιθανότητα κινδύνου από τη χρήση συσκευής διεγχειρητικής 

αυτοµετάγγισης (ΣΔΑ) τύπου Cell Saver σε Καρδιοχειρουργικές 
επεµβάσεις διερευνήθηκε και ανακοινώθηκε σε µελέτη µε τίτλο 
«Η διεγχειρητική αυτοµετάγγιση µε συσκευή τύπου Cell Saver 
αποτελεί επιπρόσθετο παράγοντα κινδύνου για λοίµωξη σε 
ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέµβαση;», 
υπό τους Β. Κόλλια, Δ. Μιχελάκη, Π. Δροσινόπουλο και Γ. Σανούδο 
(Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1996). Αφορούσε σε 30 ασθενείς, εκ των 
οποίων 23 υποβλήθηκαν σε ByPass, πέντε σε αντικατάσταση αορτικής ή µιτρο-
ειδούς βαλβίδας και δυο σε συνδυασµένες επεµβάσεις. Κανείς ασθενής δεν 
εµφάνισε λοίµωξη. Οι τελευταίες δυο ανακοινώσεις πριν την οριστική 
αναστολή λειτουργίας της κλινικής είχαν τίτλους «Το σύνδροµο 
των χαµηλών συστηµατικών αγγειακών αντιστάσεων µετά από 
καρδιακή επέµβαση: Διάγνωση, αιτιολογία, αντιµετώπιση», υπό 
τους Β. Κόλλια, Δ. Υφαντόπουλο, Π. Δροσινόπουλο και Γ. Σανούδο 
(2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 
20-23/11/1997) και «Η επίδραση του ενδοαορτικού ασκού (ΙΑΒΡ) 
στη σπλαχνική αιµάτωση ασθενών που υποβάλλονται σε 
αορτοστεφανιαία παράκαµψη (CABG) – Πρόδροµα αποτελέσµα-
τα», υπό τους Μ. Καστανάκη, Β. Κόλλια, Γ. Μαστροκώστα, Γ. 
Σανούδο και Λ. Παπαδηµητρίου (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 
Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 2000). 

Η αφίσα του πρώτου συνεδρίου
της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α.

Στιγµιότυπο από το πρώτο συνέδριο
της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α., µε τον Γ. Σανούδο 
στο βήµα

Οι διάφορες επιτροπές του συνεδρίου

Γεώργιος Σανούδος.
Διευθυντής.
Ανακοίνωσε την πρώτη εφαρµογή 
συσκευής αυτοµετάγγισης
στη χώρα µας και παρουσίασε 
µία σειρά πρωτοποριακών
µελετών. Εκπαίδευσε µία σειρά 
νέων καρδιοχειρουργών

ΝΙκόλαος Τσαγανός.
Επιµελητής Α΄.

Με εξαιρετική εκπαίδευση στις Η.Π.Α. και
πολύχρονη θητεία στο «ΝΙΜΤΣ»

Ο Γ. Σανουδος και η οµάδα του, ανακοίνωσαν πρώτοι
στην Ελλάδα τα αποτελέσµατα χρησης της
συσκευής αυτοµετάγγισης σε 30 ασθενείς.

Δεν διαπιστώθηκε λοίµωξη, ούτε υπήρξαν άλλες επιπλοκές 

Ο Βασίλης Κόλλιας,
ένας από τους

τελευταίους ειδικευόµενους
που εκπαιδεύτηκαν 

στο «ΝΙΜΤΣ»

   Σε αντίθεση µε τον ακαδηµαϊκό προσανατολισµό των δυο 
οµάδων που δραστηριοποιούνταν στα δυο προαναφερόµενα 
νοσηλευτικά ιδρύµατα και προέκυπτε από το διαρκώς αυξανόµενο 
κλινικό έργο, στο Νοσοκοµείο «ΝΙΜΤΣ» η πραγµατικότητα ήταν 
διαφορετική. Η δυσαρµονία µεταξύ µελών της κλινικής, οδήγησε 
αρχικά σε δυσλειτουργία, η οποία εκφράστηκε µε µείωση του 
παραγόµενου έργου και τελικά, στην αναστολή λειτουργίας της 
κλινικής, προς το τέλος της Περιόδου Καταξίωσης, µετά από µια 
περίοδο 30ετούς σηµαίνουσας παρουσίας στο Καρδιοχειρουργικό 
«γίγνεσθαι». Ωστόσο, ένα από τα σηµαντικότερα γεγονότα της 
διερευνούµενης περιόδου έφερε την υπογραφή του Γ. Σανούδου, 
καθώς ο ίδιος υπήρξε εµπνευστής και διοργανωτής του πρώτου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου της «Εταιρείας Χειρουργών Καρδιάς, 
Θώρακος & Αγγείων», το οποίο διεξήχθη από 30 Νοεµβρίου έως 
3 Δεκεµβρίου 1995, στην Αθήνα. Προσκεκληµένοι υπήρξαν 
γνωστοί Καρδιοχειρουργοί που δραστηριοποιούνταν σε γνωστά 
κέντρα του εξωτερικού, µε επικεφαλής τους Magdi Yacoub, Peter 
Goldstraw, Marko Turina, Frank Spencer και άλλους.

Το πρώτο Δ.Σ. 
της Εταιρείας 
Καρδιάς-Θώρακος 
και Αγγείων
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   Υπό την καθοδήγηση του Γ. Σανούδου και την συνδροµή των 
συνεργατών του, Αθανάσιου Κότσαλου και Παναγιώτη Δροσινό-
πουλου, καθώς και την αρωγή των ειδικευοµένων της κλινικής 
που την διερευνούµενη περίοδο ήταν οι Δηµήτριος Μιχελάκης, 
Νικόλαος Χαρούλης, Δηµήτριος Υφαντόπουλος και Βασίλειος 
Κόλλιας, ακαδηµαϊκό έργο υπήρξε και µάλιστα, εξαιρετικά πρωτό-
τυπο για την εποχή. Οι σηµαντικότερες ανακοινώσεις της Καρδιο-
χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «ΝΙΜΤΣ» αφορούσαν στη 
χρήση της απροτινίνης για την ελάττωση της µετεγχειρητικής 
αιµορραγίας, στο σύνδροµο µετά από περικαρδιεκτοµή και την 
πρόληψη µετεγχειρητικών υπερκοιλιακών ταχυρρυθµιών µε χρήση 
µετοπροπόλης και προπαφενόνης. Το 1995, παρουσιάστηκε µία 
σπάνια περίπτωση µυκωτικού ανευρύσµατος ανιούσας αορτής, 
ενώ το 1996, µελετήθηκε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η χρήση 
του Cell Saver σε 30 ασθενείς. Αξίζει να αναφερθεί ότι, προς το 
τέλος της περιόδου, ο Π. Δροσινόπουλος αποχώρησε από το 
ίδρυµα, γεγονός που µε την απόφαση για µη επαναπροκήρυξη 
θέσεων ειδικευοµένων, αποτέλεσαν αδιαµφισβήτητα τους 
πρώτους κακούς οιωνούς για τις µετέπειτα αρνητικές εξελίξεις. 
Μετά την οριστική διακοπή λειτουργίας της Κλινικής, οι Γ. Σανού-
δος και Ν. Τσαγανός παρέµειναν στο δυναµικό του Νοσοκοµείου 
«ΝΙΜΤΣ», χωρίς βέβαια ουσιαστικό αντικείµενο, µέχρι την 
συνταξιοδότησή τους, ενώ ο Α. Κότσαλος συνεχίζει έως σήµερα 
καλύπτοντας το εξωτερικό ιατρείο των Αγγειοχειρουργικών 
περιστατικών. 

   Πιο αναλυτικά, οι πρώτες ανακοινώσεις των στελεχών της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «ΝΙΜΤΣ» είχαν 
τίτλους «Μετεγχειρητική χορήγηση απροτινίνης για την 
αντιµετώπιση της αιµορραγίας µετά από καρδιακές επεµβάσεις 
(Πρώιµα αποτελέσµατα)», υπό τους Β. Κόλλια, Δ. Υφαντόπουλο, 
Ν. Χαρούλη, Π. Δροσινόπουλο και Γ. Σανούδο (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20-23/11/1997), 
«Σύνδροµο µετά περικαρδιοτοµή και όψιµος καρδιακός επιπω-
µατισµός», υπό τους Β. Κόλλια, Δ. Υφαντόπουλο, Π. Δροσινόπου-
λο και Γ. Σανούδο (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1998) και «Σύγκριση 
µετοπρολόλης µε προπαφενόνη στην πρόληψη υπερκοιλιακών 
ταχυαρρυθµιών από αορτοστεφανιαία παράκαµψη», υπό τους 
Β. Κόλλια, Π. Δροσινόπουλο, Δ. Υφαντόπουλο, Αθ. Κότσαλο, 
Γ. Μόσχο και Γ. Σανούδο (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 
Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11-03/12/1995). Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
τελευταίας µελέτης, σε 43 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην κλινική, χορηγήθη-
κε από την 1η έως την 7η ηµέρα, µετοπρολόλη 25mg x 3, ενώ σε άλλους 42 
ασθενείς 150mg x 2 προπαφενόνη. Σε τρεις ασθενείς από την πρώτη οµάδα 
και σε άλλους τέσσερις από τη δεύτερη, αναπτύχθηκαν υπερκοιλιακές ταχυαρ-
ρυθµίες, µια εβδοµάδα µετά το χειρουργείο. Η µελέτη έδειξε ότι, οι δύο ουσίες 
είχαν την ίδια αποτελεσµατικότητα πρόληψης υπερκοιλιακών ταχυρρυθµιών 
µετά από αορτοστεφανιαία παράκαµψη. Ακολούθησε η ανακοίνωση µε 
τίτλο «Μυκωτικό ανεύρυσµα ανιούσης αορτής», υπό τους Β. 
Κόλλια, Δ. Μιχελάκη, Α. Κότσαλο, Π. Δροσινόπουλο και Γ. Σανούδο 
(Poster -1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 
30/11-03/12/1995), όπου παρουσιάστηκε η σπάνια περίπτωση ασθενούς 65 
ετών, ο οποίος χειρουργήθηκε για µυκωτικό ανεύρυσµα ανιούσης αορτής, 
διαστάσεων 4x5 cm. Στις καλλιέργειες των θρόµβων και του αίµατος αναπτύχ-
θηκε χρυσίζων σταφυλόκοκκος, ενώ το µετεγχειρητικό εµπύρετο υποχώρησε 
σταδιακά µε την κατάλληλη αγωγή.    Η πιθανότητα κινδύνου από τη χρήση συσκευής διεγχειρητικής 

αυτοµετάγγισης (ΣΔΑ) τύπου Cell Saver σε Καρδιοχειρουργικές 
επεµβάσεις διερευνήθηκε και ανακοινώθηκε σε µελέτη µε τίτλο 
«Η διεγχειρητική αυτοµετάγγιση µε συσκευή τύπου Cell Saver 
αποτελεί επιπρόσθετο παράγοντα κινδύνου για λοίµωξη σε 
ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέµβαση;», 
υπό τους Β. Κόλλια, Δ. Μιχελάκη, Π. Δροσινόπουλο και Γ. Σανούδο 
(Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1996). Αφορούσε σε 30 ασθενείς, εκ των 
οποίων 23 υποβλήθηκαν σε ByPass, πέντε σε αντικατάσταση αορτικής ή µιτρο-
ειδούς βαλβίδας και δυο σε συνδυασµένες επεµβάσεις. Κανείς ασθενής δεν 
εµφάνισε λοίµωξη. Οι τελευταίες δυο ανακοινώσεις πριν την οριστική 
αναστολή λειτουργίας της κλινικής είχαν τίτλους «Το σύνδροµο 
των χαµηλών συστηµατικών αγγειακών αντιστάσεων µετά από 
καρδιακή επέµβαση: Διάγνωση, αιτιολογία, αντιµετώπιση», υπό 
τους Β. Κόλλια, Δ. Υφαντόπουλο, Π. Δροσινόπουλο και Γ. Σανούδο 
(2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 
20-23/11/1997) και «Η επίδραση του ενδοαορτικού ασκού (ΙΑΒΡ) 
στη σπλαχνική αιµάτωση ασθενών που υποβάλλονται σε 
αορτοστεφανιαία παράκαµψη (CABG) – Πρόδροµα αποτελέσµα-
τα», υπό τους Μ. Καστανάκη, Β. Κόλλια, Γ. Μαστροκώστα, Γ. 
Σανούδο και Λ. Παπαδηµητρίου (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 
Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 2000). 

Η αφίσα του πρώτου συνεδρίου
της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α.

Στιγµιότυπο από το πρώτο συνέδριο
της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α., µε τον Γ. Σανούδο 
στο βήµα

Οι διάφορες επιτροπές του συνεδρίου

Γεώργιος Σανούδος.
Διευθυντής.
Ανακοίνωσε την πρώτη εφαρµογή 
συσκευής αυτοµετάγγισης
στη χώρα µας και παρουσίασε 
µία σειρά πρωτοποριακών
µελετών. Εκπαίδευσε µία σειρά 
νέων καρδιοχειρουργών

ΝΙκόλαος Τσαγανός.
Επιµελητής Α΄.

Με εξαιρετική εκπαίδευση στις Η.Π.Α. και
πολύχρονη θητεία στο «ΝΙΜΤΣ»

Ο Γ. Σανουδος και η οµάδα του, ανακοίνωσαν πρώτοι
στην Ελλάδα τα αποτελέσµατα χρησης της
συσκευής αυτοµετάγγισης σε 30 ασθενείς.

Δεν διαπιστώθηκε λοίµωξη, ούτε υπήρξαν άλλες επιπλοκές 

Ο Βασίλης Κόλλιας,
ένας από τους

τελευταίους ειδικευόµενους
που εκπαιδεύτηκαν 

στο «ΝΙΜΤΣ»

   Σε αντίθεση µε τον ακαδηµαϊκό προσανατολισµό των δυο 
οµάδων που δραστηριοποιούνταν στα δυο προαναφερόµενα 
νοσηλευτικά ιδρύµατα και προέκυπτε από το διαρκώς αυξανόµενο 
κλινικό έργο, στο Νοσοκοµείο «ΝΙΜΤΣ» η πραγµατικότητα ήταν 
διαφορετική. Η δυσαρµονία µεταξύ µελών της κλινικής, οδήγησε 
αρχικά σε δυσλειτουργία, η οποία εκφράστηκε µε µείωση του 
παραγόµενου έργου και τελικά, στην αναστολή λειτουργίας της 
κλινικής, προς το τέλος της Περιόδου Καταξίωσης, µετά από µια 
περίοδο 30ετούς σηµαίνουσας παρουσίας στο Καρδιοχειρουργικό 
«γίγνεσθαι». Ωστόσο, ένα από τα σηµαντικότερα γεγονότα της 
διερευνούµενης περιόδου έφερε την υπογραφή του Γ. Σανούδου, 
καθώς ο ίδιος υπήρξε εµπνευστής και διοργανωτής του πρώτου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου της «Εταιρείας Χειρουργών Καρδιάς, 
Θώρακος & Αγγείων», το οποίο διεξήχθη από 30 Νοεµβρίου έως 
3 Δεκεµβρίου 1995, στην Αθήνα. Προσκεκληµένοι υπήρξαν 
γνωστοί Καρδιοχειρουργοί που δραστηριοποιούνταν σε γνωστά 
κέντρα του εξωτερικού, µε επικεφαλής τους Magdi Yacoub, Peter 
Goldstraw, Marko Turina, Frank Spencer και άλλους.

Το πρώτο Δ.Σ. 
της Εταιρείας 
Καρδιάς-Θώρακος 
και Αγγείων
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

   Η αναφορά στο ακαδηµαϊκό έργο που εκπονήθηκε από οµάδες 
που δραστηριοποιήθηκαν στα δηµόσια νοσοκοµεία της πρωτεύου-
σας την Περίοδο της Καταξίωσης, ολοκληρώνεται µε τις Παιδο-
καρδιοχειρουργικές Κλινικές του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία 
Σοφία». Εκεί, ο Ιωάννης Στήνιος υποστηριζόµενος από τον 
Χρήστο Παφίτη συνέχισε το σηµαντικό κλινικό έργο της προηγού-
µενης περιόδου, αντιµετωπίζοντας Καρδιοχειρουργικά και 
Θωρακοχειρουργικά περιστατικά, που αφορούσαν σε νεογνά, 
βρέφη και παιδιά. Γεγονότα που σηµατοδότησαν τις εξελίξεις της 
εν λόγω κλινικής, ήταν η ένταξη του Γεώργιου Κοσµόπουλου στο 
δυναµικό της το 1995 και για µια περίπου πενταετία, η αποχώ-
ρηση του Διευθυντή της Β' Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής, 
Μιχάλη Μπονώρη για τον ιδιωτικό τοµέα, το 1997, αλλά και η 
παρουσία του Αντώνιου Κουρτέση, µε θέση Επιµελητή Β', την 
ίδια χρονιά. Η αποχώρηση του Μ. Μπονώρη έθεσε τον Ι. Στήνιο 
ως επικεφαλής και των δυο κλινικών, επιφορτίζοντάς τον µε 
την συνολική δραστηριότητα του νοσοκοµείου. Εξίσου σηµαντικό 
γεγονός ήταν και η έναρξη συνεργασίας που προώθησε ο Ι. 
Στήνιος µε τον Κωνσταντίνο Μαυρουδή και το Νοσοκοµείο 
«Children's Memorial Hospital» του Σικάγο των ΗΠΑ, η οποία και 
ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1994, όταν ο πρώτος επισκέφτηκε το 
Σικάγο παρουσιάζοντας την εµπειρία του στην χειρουργική 
αντιµετώπιση της εχινοκοκκίασης καρδιάς και πνευµόνων. 
Με την επιστροφή του, το 1996, συγκροτήθηκε το «Ελληνικό 
Πρόγραµµα Καρδιάς», υπό την ευγενική υποστήριξη µιας φιλό-
πτωχης χριστιανικής εταιρείας µε το όνοµα «Philoptohos Society», 
ένα πρόγραµµα που εξασφάλιζε οικονοµική υποστήριξη για την 
χειρουργική αντιµετώπιση παιδιών µε εξαιρετικά πολύπλοκες 
συγγενείς καρδιοπάθειες, στην κλινική του Κ. Μαυρουδή. Έως το 
τέλος της διερευνούµενης, 25 παιδιά από την Ελλάδα ταξίδεψαν 
στο Σικάγο υποστηριζόµενα από το πρόγραµµα και χειρουργήθη-
καν στο Νοσοκοµείο «Children's Memorial Hospital». 

   Το ίδιο πρόγραµµα, προέβλεπε επίσης τη συνεχή µετεκπαίδευση 
του προσωπικού της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκο-
µείου Παίδων «Αγία Σοφία», είτε µε επισκέψεις µελών του στο 
Σικάγο, είτε µε την παρουσία του Κ. Μαυρουδή ή συνεργατών του 
στην Αθήνα. Το 1997, η συνεργασία των δυο ανδρών προχώρησε 
περαιτέρω, εγκαινιάζοντας στις 25 Σεπτεµβρίου, πρόγραµµα 
τηλεδιάσκεψης µεταξύ των προαναφερόµενων νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων, καθώς και άλλων κέντρων διεθνώς. Την ηµέρα εκείνη, 
µεταδόθηκε ζωντανά η εγχείρηση παιδιού στο Νοσοκοµείο 
Παίδων «Αγία Σοφία», την οποία παρακολούθησαν ο Υπουργός 
Υγείας της περιόδου Κωνσταντίνος Γείτονας στην Αθήνα και ο 
Δήµαρχος Αθηναίων Δηµήτριος Αβραµόπουλος στο Σικάγο. Το 
γεγονός έτυχε ευρείας δηµοσιοποίησης, µε κορυφαίο ένα εκτενές 
άρθρο της εφηµερίδας «Herald Tribune», καθιστώντας παράλληλα 
τον Ι. Στήνιο µέλος της «Αmerican Telemedicine Association». To 
πρόγραµµα τηλεϊατρικής, που εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, συνεχίστηκε απρόσκοπτα µέχρι το τέλος της Περιόδου 
Καταξίωσης. 

   Αναµενόµενα, καθώς η απόδοση της οµάδας του Ι. Στήνιου σε 
επίπεδο κλινικού έργου ήταν υψηλή, οι ανακοινώσεις και οι δηµο-
σιεύσεις που παραπέµπουν στα στελέχη της Παιδοκαρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία» ήταν 
ανάλογα υψηλές αριθµητικά. Πρωτότυπη θεωρήθηκε η ανακοίνω-
ση που αφορά στη χρήση της τεχνικής «Finney», την οποία 
καθιέρωσε ο Ι. Στήνιος στη χειρουργική της στένωσης του ισθµού 
της αορτής, µε τίτλο «Η αντιµετώπιση της στένωσης του ισθµού 
της αορτής µε πλαγιο-πλάγια αναστόµωση τύπου Finney», υπό 
τους Ι. Στήνιο, Γ. Καλαβρουζιώτη, Χ. Παφίτη, Γ. Κοσµόπουλο, 
Π. Σταυροπούλου (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & 
Αγγείων, Αθήνα, 01-04/06/2000). Η τεχνική εφαρµόστηκε σε πέντε νεογνά 15-
30 ηµερών, που αντιµετωπίστηκαν µε πλαγιο-πλάγια αναστόµωση κατά Finney 
µεταξύ της αριστεράς υποκλειδίου αρτηρίας και της κατιούσας θωρακικής 
αορτής µε διατήρηση της υποκλειδίου αρτηρίας. Δεν υπήρξε θάνατος ή 
επιπλοκή. Άλλη ανακοίνωση, µε τίτλο «Ταυτόχρονη χειρουργική 
αντιµετώπιση πολλαπλής εχινοκοκκίασης καρδιάς και πνευµό-
νων», υπό τους Ι. Στήνιο και Χ. Παφίτη (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουρ-
γικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11-03/12/1995), αφορούσε σε 
παρουσίαση της εφαρµογής ταυτόχρονης αντιµετώπισης πολλαπλής εχινοκοκ-
κίασης της καρδιάς και των πνευµόνων σε δυο αδέρφια, 12 και 16 ετών. 
Αρχικά αφαιρέθηκαν οι κύστες των πνευµόνων και στη συνέχεια αυτές της 
καρδιάς. Στον ένα ασθενή, η επέµβαση έγινε σε πάλλουσα καρδιά και στον άλλο 
µε χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας, ενώ δεν υπήρξαν µετεγχειρητικές 
επιπλοκές. 

   Σε επίπεδο ισθµικής στένωσης της αορτής, υπήρξε ένας µεγά-
λος αριθµός δηµοσιεύσεων, κατά περιπτώσεις µε την συνεργασία 
των στελεχών της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
Παίδων «Αγία Σοφία», υπό τον Βασίλειο Θανόπουλο, όπου 
περιγράφονταν η εµπειρία αντιµετώπισής της µε αγγειοπλαστική. 
Οι πρώτες ανακοινώσεις ήταν εκείνες µε τίτλους «Στένωση του 
ισθµού της αορτής. Χειρουργική θεραπεία», υπό τους Ι. Στήνιο, 
Χ. Παφίτη, Β. Θανόπουλο και Α. Γαβιωτάκη (XVII Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Παίδων, 1992 και 1ο Ελληνο-Πολωνικό Συµπόσιο, Ναύπλιο, 1992) 
και «Η χειρουργική θεραπεία της ισθµικής στένωσης τους 
πρώτους τρεις µήνες της ζωής», υπό τους Χ. Παφίτη, Ε. Λατού-
φη, Β. Θανόπουλο και Ι. Στήνιο (XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1994), 
η οποία αφορούσε σε µελέτη που έγινε σε 51 παιδιά µε νεογνικού τύπου 
ισθµική στένωση, µεταξύ 1986-1993. Πραγµατοποιήθηκε εκτοµή και 
τελικοτελική αναστόµωση σε 25 παιδιά, ισθµοπλαστική µε τη αριστερή 
υποκλείδιο σε 14 και πλαστική του ισθµού σε 12, ενώ η συνολική θνητότητα 
ήταν 9,8%. Ακολούθως οι ανακοινώσεις µε τίτλους «Αγγειοπλα-
στική µε µπαλόνι για την αντιµετώπιση της απλής συγγενούς 
στένωσης του ισθµού της αορτής- Απώτερα αποτελέσµατα», 
υπό τους Β. Θανόπουλο, Ι. Αναγνωστάκη, Γ. Τσαούση, Ε. Λατούφη, 
Χ. Παφίτη, και Ι. Στήνιο (XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1994) και «Η 
χειρουργική αντιµετώπιση της στένωσης του ισθµού της αορτής 
µε συνθετικό µπάλωµα», υπό τους Ι. Στήνιο, Γ. Καλαβρουζιώτη, 
Χ. Παφίτη, Γ. Κοσµόπουλο και Ε. Λατούφη (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01-04/06/2000), όπου 
περιγράφονταν η αντιµετώπιση στένωσης του ισθµού της αορτής 
68 παιδιών, κατά την περίοδο 1986-1999. Εφαρµόστηκε αορτοπλα-
στική µε τοποθέτηση µπαλώµατος από PTFE, χωρίς την αφαίρεση του βοταλ-
λείου, ενώ η συνολική περιεγχειρητική θνητότητα ήταν 1,47%. 

Ιωάννης Στήνιος.
Η ψυχή της Παιδοκαρδιοχειρουργικής 
κλινικής στο «Αγία Σοφία», πρότυπο ιατρού του Ε.Σ.Υ., 
µε πλούσιο κλινικό και ακαδηµαϊκό έργο 
και σε αυτή την περίοδο

Ιωάννης 
Στήνιος 
και 
Κώστας 
Μαυρουδής,
ιδρυτές του 
«Ελληνικού 
Προγράµµατος 
Καρδιάς» 
το 1996

Με πρωτοβουλία 
του Ι. Στήνιου,

το «Αγία Σοφία»
εντάχθηκε

στο πρόγραµµα 
“Telemedicine”

Η τεχνική Finney, 
που εισήγαγε 
ο Ι. Στήνιος
για την 
αντιµετώπιση 
της στένωσης 
του ισθµού 
της αορτής

Πρωτοποριακή επέµβαση του Ιωάννη Στήνιου
σε 2 παιδιά µε εχινοκοκκίαση καρδιάς και πνευµόνων

Ιωάννης Στήνιος 
και Παναγιώτης Σπύρου

Ιωάννης Στήνιος 
και Χρήστος Λόλας

Δηµοσίευµα 
µε τίτλο 
«Άνθρωποι»
για το έργο 
του Ι. Στήνιου 
στο «Αγία Σοφία»

Lefkoma - Final.indd   384 13/7/2015   6:48:07 μμ



«Αγία Σοφία»

1993-2001372 373
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

   Η αναφορά στο ακαδηµαϊκό έργο που εκπονήθηκε από οµάδες 
που δραστηριοποιήθηκαν στα δηµόσια νοσοκοµεία της πρωτεύου-
σας την Περίοδο της Καταξίωσης, ολοκληρώνεται µε τις Παιδο-
καρδιοχειρουργικές Κλινικές του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία 
Σοφία». Εκεί, ο Ιωάννης Στήνιος υποστηριζόµενος από τον 
Χρήστο Παφίτη συνέχισε το σηµαντικό κλινικό έργο της προηγού-
µενης περιόδου, αντιµετωπίζοντας Καρδιοχειρουργικά και 
Θωρακοχειρουργικά περιστατικά, που αφορούσαν σε νεογνά, 
βρέφη και παιδιά. Γεγονότα που σηµατοδότησαν τις εξελίξεις της 
εν λόγω κλινικής, ήταν η ένταξη του Γεώργιου Κοσµόπουλου στο 
δυναµικό της το 1995 και για µια περίπου πενταετία, η αποχώ-
ρηση του Διευθυντή της Β' Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής, 
Μιχάλη Μπονώρη για τον ιδιωτικό τοµέα, το 1997, αλλά και η 
παρουσία του Αντώνιου Κουρτέση, µε θέση Επιµελητή Β', την 
ίδια χρονιά. Η αποχώρηση του Μ. Μπονώρη έθεσε τον Ι. Στήνιο 
ως επικεφαλής και των δυο κλινικών, επιφορτίζοντάς τον µε 
την συνολική δραστηριότητα του νοσοκοµείου. Εξίσου σηµαντικό 
γεγονός ήταν και η έναρξη συνεργασίας που προώθησε ο Ι. 
Στήνιος µε τον Κωνσταντίνο Μαυρουδή και το Νοσοκοµείο 
«Children's Memorial Hospital» του Σικάγο των ΗΠΑ, η οποία και 
ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1994, όταν ο πρώτος επισκέφτηκε το 
Σικάγο παρουσιάζοντας την εµπειρία του στην χειρουργική 
αντιµετώπιση της εχινοκοκκίασης καρδιάς και πνευµόνων. 
Με την επιστροφή του, το 1996, συγκροτήθηκε το «Ελληνικό 
Πρόγραµµα Καρδιάς», υπό την ευγενική υποστήριξη µιας φιλό-
πτωχης χριστιανικής εταιρείας µε το όνοµα «Philoptohos Society», 
ένα πρόγραµµα που εξασφάλιζε οικονοµική υποστήριξη για την 
χειρουργική αντιµετώπιση παιδιών µε εξαιρετικά πολύπλοκες 
συγγενείς καρδιοπάθειες, στην κλινική του Κ. Μαυρουδή. Έως το 
τέλος της διερευνούµενης, 25 παιδιά από την Ελλάδα ταξίδεψαν 
στο Σικάγο υποστηριζόµενα από το πρόγραµµα και χειρουργήθη-
καν στο Νοσοκοµείο «Children's Memorial Hospital». 

   Το ίδιο πρόγραµµα, προέβλεπε επίσης τη συνεχή µετεκπαίδευση 
του προσωπικού της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκο-
µείου Παίδων «Αγία Σοφία», είτε µε επισκέψεις µελών του στο 
Σικάγο, είτε µε την παρουσία του Κ. Μαυρουδή ή συνεργατών του 
στην Αθήνα. Το 1997, η συνεργασία των δυο ανδρών προχώρησε 
περαιτέρω, εγκαινιάζοντας στις 25 Σεπτεµβρίου, πρόγραµµα 
τηλεδιάσκεψης µεταξύ των προαναφερόµενων νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων, καθώς και άλλων κέντρων διεθνώς. Την ηµέρα εκείνη, 
µεταδόθηκε ζωντανά η εγχείρηση παιδιού στο Νοσοκοµείο 
Παίδων «Αγία Σοφία», την οποία παρακολούθησαν ο Υπουργός 
Υγείας της περιόδου Κωνσταντίνος Γείτονας στην Αθήνα και ο 
Δήµαρχος Αθηναίων Δηµήτριος Αβραµόπουλος στο Σικάγο. Το 
γεγονός έτυχε ευρείας δηµοσιοποίησης, µε κορυφαίο ένα εκτενές 
άρθρο της εφηµερίδας «Herald Tribune», καθιστώντας παράλληλα 
τον Ι. Στήνιο µέλος της «Αmerican Telemedicine Association». To 
πρόγραµµα τηλεϊατρικής, που εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, συνεχίστηκε απρόσκοπτα µέχρι το τέλος της Περιόδου 
Καταξίωσης. 

   Αναµενόµενα, καθώς η απόδοση της οµάδας του Ι. Στήνιου σε 
επίπεδο κλινικού έργου ήταν υψηλή, οι ανακοινώσεις και οι δηµο-
σιεύσεις που παραπέµπουν στα στελέχη της Παιδοκαρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία» ήταν 
ανάλογα υψηλές αριθµητικά. Πρωτότυπη θεωρήθηκε η ανακοίνω-
ση που αφορά στη χρήση της τεχνικής «Finney», την οποία 
καθιέρωσε ο Ι. Στήνιος στη χειρουργική της στένωσης του ισθµού 
της αορτής, µε τίτλο «Η αντιµετώπιση της στένωσης του ισθµού 
της αορτής µε πλαγιο-πλάγια αναστόµωση τύπου Finney», υπό 
τους Ι. Στήνιο, Γ. Καλαβρουζιώτη, Χ. Παφίτη, Γ. Κοσµόπουλο, 
Π. Σταυροπούλου (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & 
Αγγείων, Αθήνα, 01-04/06/2000). Η τεχνική εφαρµόστηκε σε πέντε νεογνά 15-
30 ηµερών, που αντιµετωπίστηκαν µε πλαγιο-πλάγια αναστόµωση κατά Finney 
µεταξύ της αριστεράς υποκλειδίου αρτηρίας και της κατιούσας θωρακικής 
αορτής µε διατήρηση της υποκλειδίου αρτηρίας. Δεν υπήρξε θάνατος ή 
επιπλοκή. Άλλη ανακοίνωση, µε τίτλο «Ταυτόχρονη χειρουργική 
αντιµετώπιση πολλαπλής εχινοκοκκίασης καρδιάς και πνευµό-
νων», υπό τους Ι. Στήνιο και Χ. Παφίτη (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουρ-
γικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11-03/12/1995), αφορούσε σε 
παρουσίαση της εφαρµογής ταυτόχρονης αντιµετώπισης πολλαπλής εχινοκοκ-
κίασης της καρδιάς και των πνευµόνων σε δυο αδέρφια, 12 και 16 ετών. 
Αρχικά αφαιρέθηκαν οι κύστες των πνευµόνων και στη συνέχεια αυτές της 
καρδιάς. Στον ένα ασθενή, η επέµβαση έγινε σε πάλλουσα καρδιά και στον άλλο 
µε χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας, ενώ δεν υπήρξαν µετεγχειρητικές 
επιπλοκές. 

   Σε επίπεδο ισθµικής στένωσης της αορτής, υπήρξε ένας µεγά-
λος αριθµός δηµοσιεύσεων, κατά περιπτώσεις µε την συνεργασία 
των στελεχών της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
Παίδων «Αγία Σοφία», υπό τον Βασίλειο Θανόπουλο, όπου 
περιγράφονταν η εµπειρία αντιµετώπισής της µε αγγειοπλαστική. 
Οι πρώτες ανακοινώσεις ήταν εκείνες µε τίτλους «Στένωση του 
ισθµού της αορτής. Χειρουργική θεραπεία», υπό τους Ι. Στήνιο, 
Χ. Παφίτη, Β. Θανόπουλο και Α. Γαβιωτάκη (XVII Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Παίδων, 1992 και 1ο Ελληνο-Πολωνικό Συµπόσιο, Ναύπλιο, 1992) 
και «Η χειρουργική θεραπεία της ισθµικής στένωσης τους 
πρώτους τρεις µήνες της ζωής», υπό τους Χ. Παφίτη, Ε. Λατού-
φη, Β. Θανόπουλο και Ι. Στήνιο (XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1994), 
η οποία αφορούσε σε µελέτη που έγινε σε 51 παιδιά µε νεογνικού τύπου 
ισθµική στένωση, µεταξύ 1986-1993. Πραγµατοποιήθηκε εκτοµή και 
τελικοτελική αναστόµωση σε 25 παιδιά, ισθµοπλαστική µε τη αριστερή 
υποκλείδιο σε 14 και πλαστική του ισθµού σε 12, ενώ η συνολική θνητότητα 
ήταν 9,8%. Ακολούθως οι ανακοινώσεις µε τίτλους «Αγγειοπλα-
στική µε µπαλόνι για την αντιµετώπιση της απλής συγγενούς 
στένωσης του ισθµού της αορτής- Απώτερα αποτελέσµατα», 
υπό τους Β. Θανόπουλο, Ι. Αναγνωστάκη, Γ. Τσαούση, Ε. Λατούφη, 
Χ. Παφίτη, και Ι. Στήνιο (XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1994) και «Η 
χειρουργική αντιµετώπιση της στένωσης του ισθµού της αορτής 
µε συνθετικό µπάλωµα», υπό τους Ι. Στήνιο, Γ. Καλαβρουζιώτη, 
Χ. Παφίτη, Γ. Κοσµόπουλο και Ε. Λατούφη (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01-04/06/2000), όπου 
περιγράφονταν η αντιµετώπιση στένωσης του ισθµού της αορτής 
68 παιδιών, κατά την περίοδο 1986-1999. Εφαρµόστηκε αορτοπλα-
στική µε τοποθέτηση µπαλώµατος από PTFE, χωρίς την αφαίρεση του βοταλ-
λείου, ενώ η συνολική περιεγχειρητική θνητότητα ήταν 1,47%. 

Ιωάννης Στήνιος.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

   Περιπτώσεις ατρησίας της πνευµονικής βαλβίδας αποτέλεσαν 
το αντικείµενο ανακοινώσεων µε τίτλους «Surgical treatment of 
pulmonary artesia with intact ventricular septum and 
hypoplastic right ventricle (RA+IVS+HRV)», by I. Stinios, 

thC. Paphitis, C. Bezevegi and B. Thanopoulos (6  Annual Meeting of 

Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Corfu, 1993) και 
«Ατρησία πνευµονικής ατρησίας µε ακέραιο µεσοκοιλιακό 
διάφραγµα: Αποτελέσµατα χειρουργικής αντιµετώπισης», υπό 
τους Ι. Στήνιο, Γ. Καλαβρουζιώτη, Χ. Παφίτη, Γ. Κοσµόπουλο, 

οΣ. Κακλή και Χ. Μπεζεβέγκη (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 
Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01-04/06/2000), όπου παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσµατα µελέτης 26 παιδιών µε ατρησία πνευµονικής βαλβίδας µε 
ακέραιο µεσοκοιλιακό διάφραγµα, µεταξύ 07/1988 και 12/1999. Σε έντεκα 
περιπτώσεις, εφαρµόστηκε συστηµατικοπνευµονική επικοινωνία, σε έξι κλειστή 
βαλβιδοτοµή της πνευµονικής, σε πέντε συνδυασµός των δυο προηγουµένων, 
σε επτά βαλβιδεκτοµή και διεύρυνση µε µπάλωµα υπό εξωσωµατική 
κυκλοφορία, ενώ σε έναν ασθενή πνευµονο-κοιλιακή αναστόµωση Glenn διπλής 
κατεύθυνσης. Η συνολική περιεγχειρητική θνητότητα άγγιξε το 26,9%. 
Τέλος, η ανακοίνωση «Ατρησία πνευµονικής ατρησίας µε 
ακέραιο µεσοκοιλακό διάφραγµα και υποπλαστική δεξιά κοιλία 
(ΑΠΑΑΜΔ)», υπό τους Ι. Στήνιο, Χ. Παφίτη, Χ. Μπεζεβέγκη, 
Α. Γιαβιωτάκη και Β. Θανόπουλο (13ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό  Συνέδριο, 

ο1992 και 1  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 
30/11 - 03/12/1995). 

   Η αποκτηθείσα εµπειρία της κλινικής στην αντιµετώπιση της 
αορτικής στένωσης χειρουργικά ή επεµβατικά, συµπεριλήφθηκε 
σε ανακοινώσεις όπως «Κρίσιµη αορτική στένωση της νεογνικής 
ηλικίας. Διεγχειρητική βαλβιδοπλαστική µε µπαλόνι», υπό τους 
Ι. Στήνιο, Χ. Παφίτη, Ε. Δραγόγια και Β. Θανόπουλο (XIX Πανελλήνιο 

Χειρουργικό Συνέδριο, 1994), «Συγγενής αορτική στένωση (Υπέρ-, Υπό-, 
Βαλβιδική)», υπό τους Ι. Στήνιο, Χ. Παφίτη, Χ. Μπεζεβέγκη, 
Α. Γιαβιωτάκη και Β. Θανόπουλο (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 

Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11 - 03/12/1995) και «Θεραπεία 
της κρίσιµης νεογνικής βαλβιδικής αορτικής στένωσης µε 
διακοιλιακή βαλβιδοπλαστική µε µπαλόνι», υπό τους Χ. Παφίτη, 
Ι. Στήνιο, Γ. Κοσµόπουλο, Ε. Δραγώγια, Ε. Λατούφη και Β. Θανό-
πουλο (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσα-
λονίκη, 20-23/11/1997). Στην τελευταία, µελετήθηκαν τα άµεσα και ενδιαµέσου 
χρόνου αποτελέσµατα της θεραπείας της κρίσιµης νεογνικής βαλβιδικής αορτι-
κής στένωσης εννέα περιπτώσεων, ασθενών ηλικίας µιας έως 15 ηµερών. Μετά 
την φαρµακευτική αγωγή, διενεργήθηκαν κλειστές βαλβιδοπλαστικές µε ειδικούς 
καθετήρες και τρίφυλλα µπαλόνια, διαµέτρου ίσης ή κατά ενός mm µεγαλύτερης 
από αυτή των βαλβιδικών δακτυλίων. Η θνητότητα ήταν µηδενική. 

   Επίσης, οι ανακοινώσεις µε τίτλους «Συγγενείς παθήσεις 
αορτικής και µιτροειδούς βαλβίδος στα παιδιά», υπό τους Ι. 
Στήνιο, Χ. Παφίτη, Ε. Δραγόγια, Ε. Λατούφη, Χ. Μπεζεβέγκη, Α. 
Γαβιωτάκη και Β. Θανόπουλο (15ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 1994), 
«Αντικατάσταση καρδιακών βαλβίδων στην παιδική ηλικία», 
υπό τους Ι. Στήνιο, Γ. Καλαβρουζιώτη, Χ. Παφίτη, Γ. Κοσµόπουλο, 
Χ. Μπεζεβέγκη και Ε. Δραγώγια (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 

Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 2000), «Διαφλεβική (Μη Χειρουργική) 
σύγκλειση του ανοιχτού αρτηριακού πόρου µε τη διπλή οµπρέλα 
Rushkind. Τροποποιήσεις της τεχνικής – Άµεσα και απώτερα 
αποτελέσµατα», υπό τους Β. Θανόπουλο, Γ. Τσαούση, Χ. Παφίτη, 
Ε. Λατούφη και Ι. Στήνιο (ΧΙΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 1994), 
«Χειρουργική θεραπεία των αγγειακών δακτυλίων», υπό τους 
Χ. Παφίτη, Ι. Στήνιο, Β. Θανόπουλο και Α. Γαβιωτάκη (XVII Πανελλήνιο 
Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων, 1992 και 1ο Ελληνο-Πολωνικό Συµπόσιο, Ναύπλιο, 
1992), «Χειρουργική θεραπεία των αγγειακών δακτυλίων», 
υπό τους Χ. Παφίτη, Ι. Στήνιο, Ε. Λατούφη και Α. Γιαβιωτάκη 
(1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11 - 
03/12/1995), «Ανωµαλίες της επιστροφής των πνευµονικών φλε-
βών», υπό τους Ι. Στήνιο, Χ. Παφίτη, Χ. Μπεζεβέγκη, Α. Γαβιωτά-
κη και Β. Θανόπουλο (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς 

& Αγγείων, Αθήνα, 30/11 - 03/12/1995) και «Surgical approach to 
vascular heart deseases in children», by I. Stinios (15ο Πανελλήνιο 
Καρδιολογικό Συνέδριο, 1994). 

   Εκτός της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας, η κλινική του Ι. 
Στήνιου κάλυπτε και σειρά Θωρακοειρουργικών περιστατικών, τα 
οποία αποτέλεσαν υλικό για σχετικές ανακοινώσεις, όπως εκείνη 
µε τίτλο «Θεραπεία κακοήθων όγκων του θωρακικού τοιχώµα-
τος στα παιδιά», υπό τους Ι. Στήνιο, Χ. Παφίτη, Γ. Κοσµόπουλο, 
Μ. Χριστοδούλου, Α. Κουρτέση, Μ. Μοσχόβη και Φ. Τζωρτζάτου-
Σταθοπούλου (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & 
Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20-23/11/1997), όπου περιγράφονταν δέκα περιστατικά 
παιδιών µε κακοήθεις όγκους του θωρακικού τοιχώµατος, της δεκαετίας 1986-
1996. Σε τέσσερα εφαρµόστηκε εξ αρχής ριζική χειρουργική θεραπεία και 
επακολούθησε συµπληρωµατική χηµειοθεραπεία, ενώ σε άλλα τέσσερα έγινε 
βιοψία, χηµειοθεραπεία και στη συνέχεια ριζική εξαίρεση του όγκου. Ανάλογες 
ήταν και οι ανακοίνωσες µε τίτλους «Χειρουργική θεραπεία 
όγκων θωρακικού κλωβού παιδικής ηλικίας», υπό τους Ι. Στήνιο, 
Χ. Παφίτη, Α. Κουρτέση, Μ. Χριστοδούλου και Μ. Μοσχόβη (Ιατρική 

Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάµεων, 35: 3-4, 2001) και «Θωρακοχειρουργικές 
επεµβάσεις σε παιδιά: Ανασκόπηση υπερδεκαετούς πείρας», υπό 
τους Ι. Στήνιο, Γ. Καλαβρουζιώτη, Χ. Παφίτη, Γ. Κοσµόπουλο και 
Μ. Χριστοδούλου (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & 
Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000), η οποία αφορούσε σε ανασκόπηση σειράς 
117 περιπτώσεων παιδιών που υποβλήθηκαν σε θωρακοχειρουργικές 
επεµβάσεις την περίοδο 1989-2000. Από το σύνολο, 17 παιδιά υποβλήθηκαν 
σε σφηνοειδή εκτοµή/βιοψία πνεύµονα, δώδεκα σε λοβεκτοµή, ένα σε διλοβε-
κτοµή, δυο σε πνευµονεκτοµή, 15 σε εκτοµή καλοήθους όγκου πνεύµονα, 36 
σε ριζική εκτοµή όγκου του µεσοθωρακείου, έντεκα σε µερική εκτοµή/βιοψία, 
17 σε αφαίρεση όγκου θωρακικού τοιχώµατος, οκτώ σε αποφλοίωση, δυο σε 
συρραφή τραχείας-βρόγχων και δυο σε αφαίρεση εχινόκοκκου κύστης χωρίς 
εξωσωµατική κυκλοφορία. Δεν υπήρξε θνητότητα.

Στιγµιότυπο από εγχείρηση
στο «Αγία Σοφία».
Αριστερά ο Ιωάννης Στήνιος

Η αναισθησιολόγος
Ε. Δραγώγια

Από αριστερά, Α. Κουρτέσης,
Χρ. Παφίτης, Ι. Στήνιος. Δεξιά, 
η Φ. Τζωρτζάτου - Σταθοπούλου

Χρήστος Παφίτης.
Επιµελητής Α΄, αθόρυβος συµπαραστάτης

στο έργο της κλινικής µε προσφορά
πέραν των συµβατικών του υποχρεώσεων.

Στο στιγµιότυπο, µε την Σίσσυ Θεοδωροπούλου 
στη διάρκεια της συνένετυξης

Ανάλυση 13 εγχειρήσεων Senning
και 9 εγχειρήσεων Mustard

Στιγµιότυπο µε το σύνολο 
του προσωπικού της ΜΕΘ

σε γαµήλια τελετή
συναδέλφου νοσηλεύτριας

Ανάλυση 184 Θωρακοχειρουργικών
επεµβάσεων σε παιδιά
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

   Περιπτώσεις ατρησίας της πνευµονικής βαλβίδας αποτέλεσαν 
το αντικείµενο ανακοινώσεων µε τίτλους «Surgical treatment of 
pulmonary artesia with intact ventricular septum and 
hypoplastic right ventricle (RA+IVS+HRV)», by I. Stinios, 

thC. Paphitis, C. Bezevegi and B. Thanopoulos (6  Annual Meeting of 

Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Corfu, 1993) και 
«Ατρησία πνευµονικής ατρησίας µε ακέραιο µεσοκοιλιακό 
διάφραγµα: Αποτελέσµατα χειρουργικής αντιµετώπισης», υπό 
τους Ι. Στήνιο, Γ. Καλαβρουζιώτη, Χ. Παφίτη, Γ. Κοσµόπουλο, 

οΣ. Κακλή και Χ. Μπεζεβέγκη (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 
Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01-04/06/2000), όπου παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσµατα µελέτης 26 παιδιών µε ατρησία πνευµονικής βαλβίδας µε 
ακέραιο µεσοκοιλιακό διάφραγµα, µεταξύ 07/1988 και 12/1999. Σε έντεκα 
περιπτώσεις, εφαρµόστηκε συστηµατικοπνευµονική επικοινωνία, σε έξι κλειστή 
βαλβιδοτοµή της πνευµονικής, σε πέντε συνδυασµός των δυο προηγουµένων, 
σε επτά βαλβιδεκτοµή και διεύρυνση µε µπάλωµα υπό εξωσωµατική 
κυκλοφορία, ενώ σε έναν ασθενή πνευµονο-κοιλιακή αναστόµωση Glenn διπλής 
κατεύθυνσης. Η συνολική περιεγχειρητική θνητότητα άγγιξε το 26,9%. 
Τέλος, η ανακοίνωση «Ατρησία πνευµονικής ατρησίας µε 
ακέραιο µεσοκοιλακό διάφραγµα και υποπλαστική δεξιά κοιλία 
(ΑΠΑΑΜΔ)», υπό τους Ι. Στήνιο, Χ. Παφίτη, Χ. Μπεζεβέγκη, 
Α. Γιαβιωτάκη και Β. Θανόπουλο (13ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό  Συνέδριο, 

ο1992 και 1  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 
30/11 - 03/12/1995). 

   Η αποκτηθείσα εµπειρία της κλινικής στην αντιµετώπιση της 
αορτικής στένωσης χειρουργικά ή επεµβατικά, συµπεριλήφθηκε 
σε ανακοινώσεις όπως «Κρίσιµη αορτική στένωση της νεογνικής 
ηλικίας. Διεγχειρητική βαλβιδοπλαστική µε µπαλόνι», υπό τους 
Ι. Στήνιο, Χ. Παφίτη, Ε. Δραγόγια και Β. Θανόπουλο (XIX Πανελλήνιο 

Χειρουργικό Συνέδριο, 1994), «Συγγενής αορτική στένωση (Υπέρ-, Υπό-, 
Βαλβιδική)», υπό τους Ι. Στήνιο, Χ. Παφίτη, Χ. Μπεζεβέγκη, 
Α. Γιαβιωτάκη και Β. Θανόπουλο (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 

Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11 - 03/12/1995) και «Θεραπεία 
της κρίσιµης νεογνικής βαλβιδικής αορτικής στένωσης µε 
διακοιλιακή βαλβιδοπλαστική µε µπαλόνι», υπό τους Χ. Παφίτη, 
Ι. Στήνιο, Γ. Κοσµόπουλο, Ε. Δραγώγια, Ε. Λατούφη και Β. Θανό-
πουλο (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσα-
λονίκη, 20-23/11/1997). Στην τελευταία, µελετήθηκαν τα άµεσα και ενδιαµέσου 
χρόνου αποτελέσµατα της θεραπείας της κρίσιµης νεογνικής βαλβιδικής αορτι-
κής στένωσης εννέα περιπτώσεων, ασθενών ηλικίας µιας έως 15 ηµερών. Μετά 
την φαρµακευτική αγωγή, διενεργήθηκαν κλειστές βαλβιδοπλαστικές µε ειδικούς 
καθετήρες και τρίφυλλα µπαλόνια, διαµέτρου ίσης ή κατά ενός mm µεγαλύτερης 
από αυτή των βαλβιδικών δακτυλίων. Η θνητότητα ήταν µηδενική. 

   Επίσης, οι ανακοινώσεις µε τίτλους «Συγγενείς παθήσεις 
αορτικής και µιτροειδούς βαλβίδος στα παιδιά», υπό τους Ι. 
Στήνιο, Χ. Παφίτη, Ε. Δραγόγια, Ε. Λατούφη, Χ. Μπεζεβέγκη, Α. 
Γαβιωτάκη και Β. Θανόπουλο (15ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 1994), 
«Αντικατάσταση καρδιακών βαλβίδων στην παιδική ηλικία», 
υπό τους Ι. Στήνιο, Γ. Καλαβρουζιώτη, Χ. Παφίτη, Γ. Κοσµόπουλο, 
Χ. Μπεζεβέγκη και Ε. Δραγώγια (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 

Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 2000), «Διαφλεβική (Μη Χειρουργική) 
σύγκλειση του ανοιχτού αρτηριακού πόρου µε τη διπλή οµπρέλα 
Rushkind. Τροποποιήσεις της τεχνικής – Άµεσα και απώτερα 
αποτελέσµατα», υπό τους Β. Θανόπουλο, Γ. Τσαούση, Χ. Παφίτη, 
Ε. Λατούφη και Ι. Στήνιο (ΧΙΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 1994), 
«Χειρουργική θεραπεία των αγγειακών δακτυλίων», υπό τους 
Χ. Παφίτη, Ι. Στήνιο, Β. Θανόπουλο και Α. Γαβιωτάκη (XVII Πανελλήνιο 
Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων, 1992 και 1ο Ελληνο-Πολωνικό Συµπόσιο, Ναύπλιο, 
1992), «Χειρουργική θεραπεία των αγγειακών δακτυλίων», 
υπό τους Χ. Παφίτη, Ι. Στήνιο, Ε. Λατούφη και Α. Γιαβιωτάκη 
(1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11 - 
03/12/1995), «Ανωµαλίες της επιστροφής των πνευµονικών φλε-
βών», υπό τους Ι. Στήνιο, Χ. Παφίτη, Χ. Μπεζεβέγκη, Α. Γαβιωτά-
κη και Β. Θανόπουλο (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς 

& Αγγείων, Αθήνα, 30/11 - 03/12/1995) και «Surgical approach to 
vascular heart deseases in children», by I. Stinios (15ο Πανελλήνιο 
Καρδιολογικό Συνέδριο, 1994). 

   Εκτός της Καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας, η κλινική του Ι. 
Στήνιου κάλυπτε και σειρά Θωρακοειρουργικών περιστατικών, τα 
οποία αποτέλεσαν υλικό για σχετικές ανακοινώσεις, όπως εκείνη 
µε τίτλο «Θεραπεία κακοήθων όγκων του θωρακικού τοιχώµα-
τος στα παιδιά», υπό τους Ι. Στήνιο, Χ. Παφίτη, Γ. Κοσµόπουλο, 
Μ. Χριστοδούλου, Α. Κουρτέση, Μ. Μοσχόβη και Φ. Τζωρτζάτου-
Σταθοπούλου (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & 
Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20-23/11/1997), όπου περιγράφονταν δέκα περιστατικά 
παιδιών µε κακοήθεις όγκους του θωρακικού τοιχώµατος, της δεκαετίας 1986-
1996. Σε τέσσερα εφαρµόστηκε εξ αρχής ριζική χειρουργική θεραπεία και 
επακολούθησε συµπληρωµατική χηµειοθεραπεία, ενώ σε άλλα τέσσερα έγινε 
βιοψία, χηµειοθεραπεία και στη συνέχεια ριζική εξαίρεση του όγκου. Ανάλογες 
ήταν και οι ανακοίνωσες µε τίτλους «Χειρουργική θεραπεία 
όγκων θωρακικού κλωβού παιδικής ηλικίας», υπό τους Ι. Στήνιο, 
Χ. Παφίτη, Α. Κουρτέση, Μ. Χριστοδούλου και Μ. Μοσχόβη (Ιατρική 

Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάµεων, 35: 3-4, 2001) και «Θωρακοχειρουργικές 
επεµβάσεις σε παιδιά: Ανασκόπηση υπερδεκαετούς πείρας», υπό 
τους Ι. Στήνιο, Γ. Καλαβρουζιώτη, Χ. Παφίτη, Γ. Κοσµόπουλο και 
Μ. Χριστοδούλου (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & 
Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000), η οποία αφορούσε σε ανασκόπηση σειράς 
117 περιπτώσεων παιδιών που υποβλήθηκαν σε θωρακοχειρουργικές 
επεµβάσεις την περίοδο 1989-2000. Από το σύνολο, 17 παιδιά υποβλήθηκαν 
σε σφηνοειδή εκτοµή/βιοψία πνεύµονα, δώδεκα σε λοβεκτοµή, ένα σε διλοβε-
κτοµή, δυο σε πνευµονεκτοµή, 15 σε εκτοµή καλοήθους όγκου πνεύµονα, 36 
σε ριζική εκτοµή όγκου του µεσοθωρακείου, έντεκα σε µερική εκτοµή/βιοψία, 
17 σε αφαίρεση όγκου θωρακικού τοιχώµατος, οκτώ σε αποφλοίωση, δυο σε 
συρραφή τραχείας-βρόγχων και δυο σε αφαίρεση εχινόκοκκου κύστης χωρίς 
εξωσωµατική κυκλοφορία. Δεν υπήρξε θνητότητα.

Στιγµιότυπο από εγχείρηση
στο «Αγία Σοφία».
Αριστερά ο Ιωάννης Στήνιος

Η αναισθησιολόγος
Ε. Δραγώγια

Από αριστερά, Α. Κουρτέσης,
Χρ. Παφίτης, Ι. Στήνιος. Δεξιά, 
η Φ. Τζωρτζάτου - Σταθοπούλου

Χρήστος Παφίτης.
Επιµελητής Α΄, αθόρυβος συµπαραστάτης

στο έργο της κλινικής µε προσφορά
πέραν των συµβατικών του υποχρεώσεων.

Στο στιγµιότυπο, µε την Σίσσυ Θεοδωροπούλου 
στη διάρκεια της συνένετυξης

Ανάλυση 13 εγχειρήσεων Senning
και 9 εγχειρήσεων Mustard

Στιγµιότυπο µε το σύνολο 
του προσωπικού της ΜΕΘ

σε γαµήλια τελετή
συναδέλφου νοσηλεύτριας

Ανάλυση 184 Θωρακοχειρουργικών
επεµβάσεων σε παιδιά
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

   Αρκετά δραστήρια σε συγγραφικό ακαδηµαϊκό έργο υπήρξαν 
και τα στελέχη της Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκο-
µείου Παίδων «Αγία Σοφία», υπό την καθοδήγηση του Μ. Μπο-
νώρη, ειδικότερα µετά την ένταξη στο δυναµικό της των Μιχάλη 
Αργυρίου και Σταύρου Συµινελάκη, το 1994 και έως το 1997, 
όταν η αποχώρηση του Μ. Μπονώρη προκάλεσε την ταυτόχρονη 
αποχώρηση των υπολοίπων. Από τις βιβλιογραφικές αναφορές 
της περιόδου, προκύπτει η αντιµετώπιση 27 ασθενών µε ισθµική 
στένωση αορτής στην 6ετία 1991-1997, η διόρθωση της 
ανώµαλης εκβολής των πνευµονικών φλεβών σε δέκα περιστατικά 
της ίδιας περιόδου, η αντιµετώπιση περιστατικών µε σύνδροµο 
«Scimitar» και η µελέτη της επίδρασης της κρύας κρυσταλλικής 
καρδιοπληγίας στα ερυθρά αιµοσφαίρια ή τα αιµοπετάλια. 
Η µελέτη 27 ασθενών µε ισθµική στένωση που αντιµετωπίστηκαν 
κατά την 6ετία 1991-1997, ανακοινώθηκε µε τίτλο «Η χειρουρ-
γική θεραπεία της ισθµικής στένωσης σε νεογνά βρέφη και 
παιδιά», υπό τους Α. Κουρτέση, Σ. Συµινελάκη, Ε. Δραγώγια, Σ. 
Φωτόπουλο, Β. Παϊλόπουλο και Μ. Μπονώρη (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20 - 23/11/1997). 
Οι ασθενείς διακρίθηκαν σε δυο οµάδες: η οµάδα Α περιελάµβανε 22 περιπτώ-
σεις µε αµιγή ισθµική στένωση και η οµάδα Β, πέντε περιπτώσεις µε συνοδό 
καρδιακή ανωµαλία. Σε 14 ασθενείς εφαρµόστηκε εκτοµή της στένωσης και 
τελικοτελική αναστόµωση, σε δέκα χρήση υποκλειδίου αρτηρίας, σε δυο χρήση 
εµβαλώµατος, ενώ σε µια περίπτωση ανακατασκευή του αορτικού τόξου. 
Αναφέρθηκε ένας θάνατος στην οµάδα Α και δυο θάνατοι στην οµάδα Β, δηλαδή 
η συνολική θνητότητα άγγιξε το 11%. Η χειρουργική αντιµετώπιση δέκα 
ασθενών ηλικίας από εννέα ηµερών έως οκτώ ετών, µε επιτυχή 
έκβαση, αναλύθηκε σε µελέτη µε τίτλο «Η χειρουργική διόρθωση 
της ανώµαλης εκβολής των πνευµονικών φλεβών και των συγ-
γενών ανωµαλιών της φλεβικής επιστροφής», υπό τους Σ. Συµι-
νελάκη, Α. Κουρτέση, Μ. Αργυρίου, Ε. Λατούφη, Χρ. Μπεζεβέγκη, 
Σ. Μέλος, Γ. Παπαδόπουλο και Μ. Μπονώρη (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20 - 23/11/1997). 

   Σε άλλη, µε τίτλο «Χειρουργική αντιµετώπιση σπάνιας 
συγγενούς καρδιοπάθειας σε ενήλικα (Scimitar Deformity)», 
υπό τους Μ. Μπονώρη, Α. Κουρτέση, Ι. Καδά, Ν. Μιχαλάκη, Χ. 
Μπεζεβέγκη και Γ. Ζαρµπή (Poster -1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 
Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11 - 03/12/1995), παρουσιάστηκε η 
επιτυχής χειρουργική αντιµετώπιση της, σπάνιας σε ενήλικες, ολικής ανώµαλης 
εκβολής των πνευµονικών φλεβών στην κάτω κοίλη και ιδιαίτερα στην 
υποδιαφραγµατική της µοίρα. Η απολίνωση πραγµατοποιήθηκε µε τη διάνοιξη 
του διαφράγµατος και χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Τέλος, υπήρξαν 
οι ανακοινώσεις µε τίτλους «Η επίδραση της κρύας κρυσταλλικής 
καρδιοπληγίας στα ερυθρά αιµοσφαίρια και αιµοπετάλια της 
στεφανιαίας κυκλοφορίας», υπό τους Μ. Μπονώρη, Σ. Συµινελά-
κη, Κ. Φραγκοδηµητροπούλου, Χρ. Μπεζεβέγκη, Μ. Χριστοδούλου, 
Α. Κουρτέση και Α. Σταµουλακάτου (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 

Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20 - 23/11/1997) και «Συγκριτική 
µελέτη  της επίδρασης της ψυχρής κρυσταλλικής και ψυχρής 
αιµατικής καρδιοπληγίας στα ερυθρά αιµοσφαίρια και αιµοπε-
τάλια της στεφανιαίας κυκλοφορίας», υπό τους Σ. Συµινελάκη, 
Α. Κουρτέση, Μ. Μπονώρη, Κ. Φραγκοδηµητροπούλου, Μ. Χριστο-
δούλου, Χρ. Μπεζεβέγκη, Α. Σταµουλακάτου και Ι. Στήνιο (3ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000). 

   Κλείνοντας την αναφορά στο εν λόγω ίδρυµα, άξιες µνείας είναι 
και οι δυο µελέτες που δηµοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Ελληνική 
Καρδιοχειρουργική Επιθεώρηση: «Χειρουργική θεραπεία της 
συγγενούς στένωσης της αορτικής βαλβίδας σε νεογνά και 
βρέφη», υπό τους Μ. Μπονώρη, Σ. Συµινελάκη, Μ Αργυρίου, 
Ε. Μπάστα, Ε. Δραγώγια, Χ. Μπεζεβέγκη και Γ. Παπαδόπουλο 
(Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1996) και «Εγχείρηση Fontan σε δύο 
στάδια για την αντιµετώπιση συγγενούς κυανωτικής καρδιοπά-
θειας», υπό τους Μ. Μπονώρη, Μ Αργυρίου, Σ. Συµινελάκη, Χ. 
Μπεζεβέγκη, Ε. Λατούφη και Γ. Παπαδόπουλο (Ελληνική Καρδιολογική 
Επιθεώρηση, 1996).

Χειρουργική διάνοιξη
στενωµένης αορτικής βαλβίδας

H MEΘ του «Αγία Σοφία»

Μιχάλης 
Μπονώρης.
Δηµοσίευσε πριν την 
αποχώρησή του
από το «Αγία Σοφία» 
την πρώτη εγχείρηση 
Fontan.
Εντάχθηκε το 1997
στον ιδιωτικό τοµέα

Ο Μ. Μπονώρης, ξεναγεί τον δάσκαλό του Cr. Barnard
στη µονάδα του «Λευκού Σταυρού», όπου δραστηριοποιήθηκε

παράλληλα µε το «Αγία Σοφία» την περίοδο 1993 - 1995

Μιχάλης Αργυρίου.
Επιµελητής Β΄

Παναγιώτης Σπύρου.
Διευθυντής.
Με πλούσιο κλινικό έργο στην καρδιοχειρουργική ενηλίκων
και παίδων, την χειρουργική της αορτής, της καρδιακής ανεπάρκειας 
και των µεταµοσχεύσεων και µε ανάλογες δηµοσιεύσεις στα αντίστοιχα 
πεδία. Πρωτοπόρησε και στην περίοδο αυτή µε την τοποθέτηση 
των πρώτων τριών συσκευών µηχανικής υποστήριξης στην Ελλάδα.
Στην Κλινική του εκπαιδεύτηκε µία µεγάλη σειρά νέων 
καρδιοχειρουργών

Η Ε. Μπάστα, παιδοκαρδιολόγος,
που έφυγε πρόωρα από τη ζωή

Παν. Σπύρου, Στέφανος Ρούσσης

   Στη Θεσσαλονίκη, η αρχή της Περιόδου Καταξίωσης έβρισκε την 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου» 
σε πλήρη άνθηση. Διευθυντής της ενιαίας Κλινικής Καρδιάς, 
Θώρακος και Αγγείων παρέµενε ο Παναγιώτης Σπύρου, 
συνεπικουρούµενος από τον Επιµελητή Α' Ιωάννη Φεσατίδη και 
Επιµελητές Β' τους Γεώργιο Κωστόπουλο, Δηµήτρη Φιλίππου, 
Πασχάλη Σόµπολα, Γεώργιο Μίσια και Χρήστο Αντωνίου, ενώ στις 
αρχές της περιόδου, σηµαίνων στέλεχος υπήρξε και ο Αθανάσιος 
Οικονοµίδης, µετά την επιστροφή του από την Γερµανία. 
Οι επιµελητές Α', Στέλιος Παπασταύρου, Γεώργιος Χατζηκώστας 
και Βασίλειος Χαλβατζούλης, καθώς επίσης ο Επιµελητής Β' 
Εµµανουήλ Διαρµισάκης επέλεξαν το καθεστώς της µερικής 
απασχόλησης από την καθιέρωσή του το 1992, έως την 
κατάργησή του το 1997, όταν πια και αποχώρησαν οριστικά. 
Ειδικευόµενοι στην εν λόγω κλινική, το έτος 1993, ήταν οι 
Βασίλειος Αποστολίδης, Σωτήριος Σοφολόγης, Γεωργία Καλαφάτη, 
Αικατερίνη Βησούλη και Ιωάννης Σταµατιάδης. Από την 
βιβλιογραφία της περιόδου, βέβαια, προκύπτει ότι, ειδικευόµενοι 
υπήρξαν και οι Βασίλειος Βύζας, Μενέλαος Βλάχβεης και 
Γεώργιος Μυκονίου. 

Σταύρος Συµινελάκης.
Επιµελητής Β΄

Κ. Σιόµπολας, Αντ. Μηλιώνης, Π. Σπύρου
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

   Αρκετά δραστήρια σε συγγραφικό ακαδηµαϊκό έργο υπήρξαν 
και τα στελέχη της Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκο-
µείου Παίδων «Αγία Σοφία», υπό την καθοδήγηση του Μ. Μπο-
νώρη, ειδικότερα µετά την ένταξη στο δυναµικό της των Μιχάλη 
Αργυρίου και Σταύρου Συµινελάκη, το 1994 και έως το 1997, 
όταν η αποχώρηση του Μ. Μπονώρη προκάλεσε την ταυτόχρονη 
αποχώρηση των υπολοίπων. Από τις βιβλιογραφικές αναφορές 
της περιόδου, προκύπτει η αντιµετώπιση 27 ασθενών µε ισθµική 
στένωση αορτής στην 6ετία 1991-1997, η διόρθωση της 
ανώµαλης εκβολής των πνευµονικών φλεβών σε δέκα περιστατικά 
της ίδιας περιόδου, η αντιµετώπιση περιστατικών µε σύνδροµο 
«Scimitar» και η µελέτη της επίδρασης της κρύας κρυσταλλικής 
καρδιοπληγίας στα ερυθρά αιµοσφαίρια ή τα αιµοπετάλια. 
Η µελέτη 27 ασθενών µε ισθµική στένωση που αντιµετωπίστηκαν 
κατά την 6ετία 1991-1997, ανακοινώθηκε µε τίτλο «Η χειρουρ-
γική θεραπεία της ισθµικής στένωσης σε νεογνά βρέφη και 
παιδιά», υπό τους Α. Κουρτέση, Σ. Συµινελάκη, Ε. Δραγώγια, Σ. 
Φωτόπουλο, Β. Παϊλόπουλο και Μ. Μπονώρη (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20 - 23/11/1997). 
Οι ασθενείς διακρίθηκαν σε δυο οµάδες: η οµάδα Α περιελάµβανε 22 περιπτώ-
σεις µε αµιγή ισθµική στένωση και η οµάδα Β, πέντε περιπτώσεις µε συνοδό 
καρδιακή ανωµαλία. Σε 14 ασθενείς εφαρµόστηκε εκτοµή της στένωσης και 
τελικοτελική αναστόµωση, σε δέκα χρήση υποκλειδίου αρτηρίας, σε δυο χρήση 
εµβαλώµατος, ενώ σε µια περίπτωση ανακατασκευή του αορτικού τόξου. 
Αναφέρθηκε ένας θάνατος στην οµάδα Α και δυο θάνατοι στην οµάδα Β, δηλαδή 
η συνολική θνητότητα άγγιξε το 11%. Η χειρουργική αντιµετώπιση δέκα 
ασθενών ηλικίας από εννέα ηµερών έως οκτώ ετών, µε επιτυχή 
έκβαση, αναλύθηκε σε µελέτη µε τίτλο «Η χειρουργική διόρθωση 
της ανώµαλης εκβολής των πνευµονικών φλεβών και των συγ-
γενών ανωµαλιών της φλεβικής επιστροφής», υπό τους Σ. Συµι-
νελάκη, Α. Κουρτέση, Μ. Αργυρίου, Ε. Λατούφη, Χρ. Μπεζεβέγκη, 
Σ. Μέλος, Γ. Παπαδόπουλο και Μ. Μπονώρη (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20 - 23/11/1997). 

   Σε άλλη, µε τίτλο «Χειρουργική αντιµετώπιση σπάνιας 
συγγενούς καρδιοπάθειας σε ενήλικα (Scimitar Deformity)», 
υπό τους Μ. Μπονώρη, Α. Κουρτέση, Ι. Καδά, Ν. Μιχαλάκη, Χ. 
Μπεζεβέγκη και Γ. Ζαρµπή (Poster -1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 
Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11 - 03/12/1995), παρουσιάστηκε η 
επιτυχής χειρουργική αντιµετώπιση της, σπάνιας σε ενήλικες, ολικής ανώµαλης 
εκβολής των πνευµονικών φλεβών στην κάτω κοίλη και ιδιαίτερα στην 
υποδιαφραγµατική της µοίρα. Η απολίνωση πραγµατοποιήθηκε µε τη διάνοιξη 
του διαφράγµατος και χρήση εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Τέλος, υπήρξαν 
οι ανακοινώσεις µε τίτλους «Η επίδραση της κρύας κρυσταλλικής 
καρδιοπληγίας στα ερυθρά αιµοσφαίρια και αιµοπετάλια της 
στεφανιαίας κυκλοφορίας», υπό τους Μ. Μπονώρη, Σ. Συµινελά-
κη, Κ. Φραγκοδηµητροπούλου, Χρ. Μπεζεβέγκη, Μ. Χριστοδούλου, 
Α. Κουρτέση και Α. Σταµουλακάτου (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 

Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20 - 23/11/1997) και «Συγκριτική 
µελέτη  της επίδρασης της ψυχρής κρυσταλλικής και ψυχρής 
αιµατικής καρδιοπληγίας στα ερυθρά αιµοσφαίρια και αιµοπε-
τάλια της στεφανιαίας κυκλοφορίας», υπό τους Σ. Συµινελάκη, 
Α. Κουρτέση, Μ. Μπονώρη, Κ. Φραγκοδηµητροπούλου, Μ. Χριστο-
δούλου, Χρ. Μπεζεβέγκη, Α. Σταµουλακάτου και Ι. Στήνιο (3ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000). 

   Κλείνοντας την αναφορά στο εν λόγω ίδρυµα, άξιες µνείας είναι 
και οι δυο µελέτες που δηµοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Ελληνική 
Καρδιοχειρουργική Επιθεώρηση: «Χειρουργική θεραπεία της 
συγγενούς στένωσης της αορτικής βαλβίδας σε νεογνά και 
βρέφη», υπό τους Μ. Μπονώρη, Σ. Συµινελάκη, Μ Αργυρίου, 
Ε. Μπάστα, Ε. Δραγώγια, Χ. Μπεζεβέγκη και Γ. Παπαδόπουλο 
(Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1996) και «Εγχείρηση Fontan σε δύο 
στάδια για την αντιµετώπιση συγγενούς κυανωτικής καρδιοπά-
θειας», υπό τους Μ. Μπονώρη, Μ Αργυρίου, Σ. Συµινελάκη, Χ. 
Μπεζεβέγκη, Ε. Λατούφη και Γ. Παπαδόπουλο (Ελληνική Καρδιολογική 
Επιθεώρηση, 1996).

Χειρουργική διάνοιξη
στενωµένης αορτικής βαλβίδας

H MEΘ του «Αγία Σοφία»

Μιχάλης 
Μπονώρης.
Δηµοσίευσε πριν την 
αποχώρησή του
από το «Αγία Σοφία» 
την πρώτη εγχείρηση 
Fontan.
Εντάχθηκε το 1997
στον ιδιωτικό τοµέα

Ο Μ. Μπονώρης, ξεναγεί τον δάσκαλό του Cr. Barnard
στη µονάδα του «Λευκού Σταυρού», όπου δραστηριοποιήθηκε

παράλληλα µε το «Αγία Σοφία» την περίοδο 1993 - 1995

Μιχάλης Αργυρίου.
Επιµελητής Β΄

Παναγιώτης Σπύρου.
Διευθυντής.
Με πλούσιο κλινικό έργο στην καρδιοχειρουργική ενηλίκων
και παίδων, την χειρουργική της αορτής, της καρδιακής ανεπάρκειας 
και των µεταµοσχεύσεων και µε ανάλογες δηµοσιεύσεις στα αντίστοιχα 
πεδία. Πρωτοπόρησε και στην περίοδο αυτή µε την τοποθέτηση 
των πρώτων τριών συσκευών µηχανικής υποστήριξης στην Ελλάδα.
Στην Κλινική του εκπαιδεύτηκε µία µεγάλη σειρά νέων 
καρδιοχειρουργών

Η Ε. Μπάστα, παιδοκαρδιολόγος,
που έφυγε πρόωρα από τη ζωή

Παν. Σπύρου, Στέφανος Ρούσσης

   Στη Θεσσαλονίκη, η αρχή της Περιόδου Καταξίωσης έβρισκε την 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου» 
σε πλήρη άνθηση. Διευθυντής της ενιαίας Κλινικής Καρδιάς, 
Θώρακος και Αγγείων παρέµενε ο Παναγιώτης Σπύρου, 
συνεπικουρούµενος από τον Επιµελητή Α' Ιωάννη Φεσατίδη και 
Επιµελητές Β' τους Γεώργιο Κωστόπουλο, Δηµήτρη Φιλίππου, 
Πασχάλη Σόµπολα, Γεώργιο Μίσια και Χρήστο Αντωνίου, ενώ στις 
αρχές της περιόδου, σηµαίνων στέλεχος υπήρξε και ο Αθανάσιος 
Οικονοµίδης, µετά την επιστροφή του από την Γερµανία. 
Οι επιµελητές Α', Στέλιος Παπασταύρου, Γεώργιος Χατζηκώστας 
και Βασίλειος Χαλβατζούλης, καθώς επίσης ο Επιµελητής Β' 
Εµµανουήλ Διαρµισάκης επέλεξαν το καθεστώς της µερικής 
απασχόλησης από την καθιέρωσή του το 1992, έως την 
κατάργησή του το 1997, όταν πια και αποχώρησαν οριστικά. 
Ειδικευόµενοι στην εν λόγω κλινική, το έτος 1993, ήταν οι 
Βασίλειος Αποστολίδης, Σωτήριος Σοφολόγης, Γεωργία Καλαφάτη, 
Αικατερίνη Βησούλη και Ιωάννης Σταµατιάδης. Από την 
βιβλιογραφία της περιόδου, βέβαια, προκύπτει ότι, ειδικευόµενοι 
υπήρξαν και οι Βασίλειος Βύζας, Μενέλαος Βλάχβεης και 
Γεώργιος Μυκονίου. 

Σταύρος Συµινελάκης.
Επιµελητής Β΄

Κ. Σιόµπολας, Αντ. Μηλιώνης, Π. Σπύρου
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

Ο Ι. Φεσατίδης σε στιγµιότυπο από εορταστική
εκδήλωση του «Γ. Παπανικολάου»

Αθ. Χέβας, Ι. Φεσατίδης, 
Σ. Πράπας (1990)

Ιωάννης Φεσατίδης.
Διευθυντής.
Με µεγάλη συµβολή στα πεπραγµένα
του «Γ. Παπανικολάου» από θέση
Επιµελητή Α΄ και Διευθυντή της Κλινικής
από το 1997 και µετέπειτα.
Ψυχή του προγράµµατος µεταµοσχεύσεων
του αναφερόµενου νοσηλευτηρίου

   Η σηµαντικότερη εξέλιξη που σχετίζεται µε την εν λόγω κλινική 
και τα στελέχη της, αφορά στη µετακίνηση του Π. Σπύρου στο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το 1987, ως Καθηγητή Καρδιοχειρουρ-
γικής, αφήνοντάς ως διάδοχό του στη διευθυντική θέση τον 
Ι. Φεσατίδη. Ο Π. Σπύρου συνέχισε απασχολούµενος ως 
συνεργάτης της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«Γ. Παπανικολάου» έως το 1999, διοργανώνοντας παράλληλα 
την Καρδιοχειρουργική Κλινική στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
Λάρισας. Στο ίδιο διάστηµα, πιο συγκεκριµένα το 1999, ο Γ. Χα-
τζηκώστας ανέλαβε τη διεύθυνση της νεοϊδρυθείσας Καρδιοχει-
ρουργικής Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Παπαγεωργίου». Ο Ι. 
Φεσατίδης συνέχισε µε προσήλωση το έργο του προκατόχου του, 
διατηρώντας µια πολυετή παράδοση, που αναδείκνυε την κλινική 
ως µια από τις πλέον πολυάσχολες στη χώρα, αντιµετωπίζοντας 
περιστατικά καρδιάς, θώρακα και αγγείων, συµπεριλαµβανόµενων 
συγγενών καρδιοπαθειών και µεταµοσχεύσεων. Πέραν των 18 
µεταµοσχεύσεων καρδιάς, των επτά µεταµοσχεύσεων πνευµόνων 
και της µιας ταυτόχρονης καρδιάς-πνευµόνων, που ανακοινώθη-
καν την πρώτη 3ετία του προγράµµατος, την περίοδο δηλαδή 
1991-1994, στην εν λόγω κλινική πραγµατοποιήθηκε και η πρώτη 
τοποθέτηση LVAD στην Ελλάδα, ως γέφυρα προς µεταµόσχευση, 
το 1994. 

   Αν και αριθµητικά, το κλινικό έργο στους τοµείς της χειρουργι-
κής της στεφανιαίας νόσου και της χειρουργικής επί των βαλβίδων 
υπερείχε συγκριτικά σε σχέση µε άλλα αντίστοιχα κέντρα, 
ελάχιστες είναι οι βιβλιογραφικές αναφορές που παραπέµπουν σε 
ανακοινώσεις στελεχών της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου». Αντίθετα, σηµαντικές είναι οι 
βιβλιογραφικές αναφορές σε επίπεδο µεταµοσχεύσεων, καθώς 
επίσης στην αντιµετώπιση 17 ασθενών µε ενδοκαρδίτιδα, 60 
περιστατικών της περιόδου 1983-1998 µε ανευρύσµατα της 
ανιούσης αορτής και του τόξου, στην προστασία του ΚΝΣ και 
τέλος, στην 12ετή εµπειρία αντιµετώπισης 357 συγγενών καρδιο-
παθειών ενηλίκων και παίδων. Ενδιαφέρουσες ήταν και η 
περιγραφή της 14ετούς κλινικής εµπειρίας µηχανικής υποστήριξης 
του κυκλοφορικού συστήµατος σε 158 ασθενείς, κυρίως µε ενδο-
αορτικό ασκό, αλλά και χρήση EMCO ή LVAD σε 10 περιπτώσεις 
ως γέφυρα προς µεταµόσχευση, η µελέτη για τις λοιµώξεις σε 
συστήµατα βηµατοδότησης, καθώς και η αποτελεσµατικότητα της 
απροτινίνης και του τρανσαµινικού οξέως στον έλεγχο των 
µετεγχειρητικών αιµορραγιών. 

   Αναφορικά µε τις µεταµοσχεύσεις, η ανακοίνωση «Μεταµοσχεύ-
σεις καρδιάς. Εµπειρία πρώτης τριετίας», υπό τους Ι. Φεσατίδη, 
Θ. Αστέρη, Γ. Μίσια, Π. Αργυροπούλου, Α. Ψαράκη, Γ. Κωστόπου-
λο, Γ. Σαρηγιάννη, Α. Βυσσούλη και Π. Σπύρου (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11 - 03/12/1995), 
αφορούσε στην αξιολόγηση 36 ασθενών, µε µέση ηλικία 49,7 έτη, 17 αντρών 
και µιας γυναίκας, οι οποίοι είχαν ανάγκη µεταµόσχευσης καρδιάς, στο διάστηµα 
µεταξύ Σεπτεµβρίου 1991 - Μαΐου 1995. Εκ του συνόλου, οι 14 ασθενείς, 
ποσοστό 39%, απεβίωσαν αναµένοντας µόσχευµα, ενώ 18 ασθενείς υποβλήθη-
καν σε ορθοτοπική µεταµόσχευση. Η άµεση και πρώιµη θνητότητα αφορούσε σε 
τέσσερις ασθενείς. Έκπτωση λειτουργικότητας του µοσχεύµατος παρουσιάστηκε 
σε δυο ασθενείς, οξεία απόρριψη σε έναν και µαζική πνευµονική εµβολή επίσης 
σε έναν ασθενή. Σε άλλη µελέτη, µε τίτλο «Μεταµοσχεύσεις πνευ-
µόνων. Αναφορά στις 8 πρώτες περιπτώσεις ασθενών», υπό 
τους Δ. Φιλίππου, Π. Αργυροπούλου, Γ. Χατζηκώστα, Σ. Σοφολόγη, 
Δ. Παττάκα και Π. Σπύρου (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 
Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11 - 03/12/1995), περιεγράφηκαν οι οκτώ πρώτες 
περιπτώσεις µεταµόσχευσης πνευµόνων, από το 1992 έως το 1995, σε έξι 
άντρες και δυο γυναίκες, 24-60 ετών. Εξ αυτών, τρεις µεταµοσχεύσεις ήταν 
µονού πνεύµονα, τέσσερις διπλού και µια ήταν ταυτόχρονη µεταµόσχευση 
καρδιάς-πνευµόνων. Μετεγχειρητικά υπήρξε ένας θάνατος, ενώ όλοι 
παρουσίασαν τουλάχιστον ένα επεισόδιο απόρριψης. Αρκετά ενδιαφέρουσα 
ήταν και η ανακοίνωση σχετικά µε τις επιπλοκές, που παρουσίασαν 
14 ασθενείς µετά από µεταµόσχευση καρδιάς, στο διάστηµα 
1992-1994, µε τίτλο «Επιπλοκές µετά από µεταµόσχευση καρ-
διάς (ΜΚ) και πνευµόνων (ΜΠ, ΜΚΠ)», υπό τους Ι. Φεσατίδη, 
Π. Αργυροπούλου, Γ. Κωστόπουλο, Κ. Βασιλειάδη, Α. Σκορδαλάκη, 
Δ. Πατάκα και Π. Σπύρου (XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1994). 
Οι δέκα ασθενείς υποβλήθηκαν σε ορθοτοπική µεταµόσχευση καρδιάς, τρεις σε 
µεταµόσχευση πνευµόνων και ένας σε µεταµόσχευση καρδιάς-πνευµόνων.
 Ένας από τους µεταµοσχευµένους µε καρδιά ασθενείς απεβίωσε µετά από 48 
ώρες, λόγω έκπτωσης του µοσχεύµατος, ενώ οι υπόλοιποι εµφάνισαν επεισόδια 
απόρριψης στο πρώτο δωδεκάµηνο, που αντιµετωπίστηκαν επιτυχώς. Από τους 
µεταµοσχευµένους µε πνεύµονες ασθενείς, τρεις εµφάνισαν επεισόδια απόρρι-
ψης, ενώ ένας απεβίωσε µετά από 16 µήνες. 

Αθ. Οικονοµίδης, Β. Διδίλης,
Γ. Χατζηκώστας, Γ. Κωστόπουλος

Ταυτόχρονη αντιµετώπιση
στεφανιαίας νόσου και 

Ca πνεύµονος

Γ. Μίσιας, 
Χρ. Αντωνίου,

Κ. Παπαδόπουλος
και Εµ. Διαρµισάκης

Η επί σειρά ετών
Προϊσταµένη 
χειρουργείου
Βάσω Σώχαλη

Ο Π. Σπύρου µε το προσωπικό 
της ΜΕΘ

Ο Π. Σπύρου µε το προσωπικό 
του τµήµατος

Ανάλυση των 
18 πρώτων 
µεταµοσχεύσεων
καρδιάς

Ανάλυση 
58 περιπτώσεων

ανευρύσµατος 
θωρακικής αορτής

Π. Σπύρου, Γ. Μίσιας, 
(2011)

Επιπλοκές
µεταµοσχεύσεων

καρδιάς 
και πνευµόνων

Ο Γεώργιος Μουτσόπουλος, Γενικός Διευθυντής
του «Γ. Παπανικολάου», µε τη σύζυγό του Πόπη

Κώστας Γούδας.
Ειδικευόµενος.

Διέκοψε την καριέρα του
για λόγους υγείας

Σ. Πράπας,
Π. Σπύρου,
Δ. Φιλίππου
σε χαλαρό
στιγµιότυπο
του 1988 

Η Προϊσταµένη της ΜΕΘ
Μαρία Μαύρου

Οι 8 πρώτες
µεταµοσχεύσεις
πνευµόνων
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Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

Ο Ι. Φεσατίδης σε στιγµιότυπο από εορταστική
εκδήλωση του «Γ. Παπανικολάου»

Αθ. Χέβας, Ι. Φεσατίδης, 
Σ. Πράπας (1990)

Ιωάννης Φεσατίδης.
Διευθυντής.
Με µεγάλη συµβολή στα πεπραγµένα
του «Γ. Παπανικολάου» από θέση
Επιµελητή Α΄ και Διευθυντή της Κλινικής
από το 1997 και µετέπειτα.
Ψυχή του προγράµµατος µεταµοσχεύσεων
του αναφερόµενου νοσηλευτηρίου

   Η σηµαντικότερη εξέλιξη που σχετίζεται µε την εν λόγω κλινική 
και τα στελέχη της, αφορά στη µετακίνηση του Π. Σπύρου στο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το 1987, ως Καθηγητή Καρδιοχειρουρ-
γικής, αφήνοντάς ως διάδοχό του στη διευθυντική θέση τον 
Ι. Φεσατίδη. Ο Π. Σπύρου συνέχισε απασχολούµενος ως 
συνεργάτης της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«Γ. Παπανικολάου» έως το 1999, διοργανώνοντας παράλληλα 
την Καρδιοχειρουργική Κλινική στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
Λάρισας. Στο ίδιο διάστηµα, πιο συγκεκριµένα το 1999, ο Γ. Χα-
τζηκώστας ανέλαβε τη διεύθυνση της νεοϊδρυθείσας Καρδιοχει-
ρουργικής Κλινικής του Νοσηλευτηρίου «Παπαγεωργίου». Ο Ι. 
Φεσατίδης συνέχισε µε προσήλωση το έργο του προκατόχου του, 
διατηρώντας µια πολυετή παράδοση, που αναδείκνυε την κλινική 
ως µια από τις πλέον πολυάσχολες στη χώρα, αντιµετωπίζοντας 
περιστατικά καρδιάς, θώρακα και αγγείων, συµπεριλαµβανόµενων 
συγγενών καρδιοπαθειών και µεταµοσχεύσεων. Πέραν των 18 
µεταµοσχεύσεων καρδιάς, των επτά µεταµοσχεύσεων πνευµόνων 
και της µιας ταυτόχρονης καρδιάς-πνευµόνων, που ανακοινώθη-
καν την πρώτη 3ετία του προγράµµατος, την περίοδο δηλαδή 
1991-1994, στην εν λόγω κλινική πραγµατοποιήθηκε και η πρώτη 
τοποθέτηση LVAD στην Ελλάδα, ως γέφυρα προς µεταµόσχευση, 
το 1994. 

   Αν και αριθµητικά, το κλινικό έργο στους τοµείς της χειρουργι-
κής της στεφανιαίας νόσου και της χειρουργικής επί των βαλβίδων 
υπερείχε συγκριτικά σε σχέση µε άλλα αντίστοιχα κέντρα, 
ελάχιστες είναι οι βιβλιογραφικές αναφορές που παραπέµπουν σε 
ανακοινώσεις στελεχών της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου». Αντίθετα, σηµαντικές είναι οι 
βιβλιογραφικές αναφορές σε επίπεδο µεταµοσχεύσεων, καθώς 
επίσης στην αντιµετώπιση 17 ασθενών µε ενδοκαρδίτιδα, 60 
περιστατικών της περιόδου 1983-1998 µε ανευρύσµατα της 
ανιούσης αορτής και του τόξου, στην προστασία του ΚΝΣ και 
τέλος, στην 12ετή εµπειρία αντιµετώπισης 357 συγγενών καρδιο-
παθειών ενηλίκων και παίδων. Ενδιαφέρουσες ήταν και η 
περιγραφή της 14ετούς κλινικής εµπειρίας µηχανικής υποστήριξης 
του κυκλοφορικού συστήµατος σε 158 ασθενείς, κυρίως µε ενδο-
αορτικό ασκό, αλλά και χρήση EMCO ή LVAD σε 10 περιπτώσεις 
ως γέφυρα προς µεταµόσχευση, η µελέτη για τις λοιµώξεις σε 
συστήµατα βηµατοδότησης, καθώς και η αποτελεσµατικότητα της 
απροτινίνης και του τρανσαµινικού οξέως στον έλεγχο των 
µετεγχειρητικών αιµορραγιών. 

   Αναφορικά µε τις µεταµοσχεύσεις, η ανακοίνωση «Μεταµοσχεύ-
σεις καρδιάς. Εµπειρία πρώτης τριετίας», υπό τους Ι. Φεσατίδη, 
Θ. Αστέρη, Γ. Μίσια, Π. Αργυροπούλου, Α. Ψαράκη, Γ. Κωστόπου-
λο, Γ. Σαρηγιάννη, Α. Βυσσούλη και Π. Σπύρου (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11 - 03/12/1995), 
αφορούσε στην αξιολόγηση 36 ασθενών, µε µέση ηλικία 49,7 έτη, 17 αντρών 
και µιας γυναίκας, οι οποίοι είχαν ανάγκη µεταµόσχευσης καρδιάς, στο διάστηµα 
µεταξύ Σεπτεµβρίου 1991 - Μαΐου 1995. Εκ του συνόλου, οι 14 ασθενείς, 
ποσοστό 39%, απεβίωσαν αναµένοντας µόσχευµα, ενώ 18 ασθενείς υποβλήθη-
καν σε ορθοτοπική µεταµόσχευση. Η άµεση και πρώιµη θνητότητα αφορούσε σε 
τέσσερις ασθενείς. Έκπτωση λειτουργικότητας του µοσχεύµατος παρουσιάστηκε 
σε δυο ασθενείς, οξεία απόρριψη σε έναν και µαζική πνευµονική εµβολή επίσης 
σε έναν ασθενή. Σε άλλη µελέτη, µε τίτλο «Μεταµοσχεύσεις πνευ-
µόνων. Αναφορά στις 8 πρώτες περιπτώσεις ασθενών», υπό 
τους Δ. Φιλίππου, Π. Αργυροπούλου, Γ. Χατζηκώστα, Σ. Σοφολόγη, 
Δ. Παττάκα και Π. Σπύρου (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 
Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11 - 03/12/1995), περιεγράφηκαν οι οκτώ πρώτες 
περιπτώσεις µεταµόσχευσης πνευµόνων, από το 1992 έως το 1995, σε έξι 
άντρες και δυο γυναίκες, 24-60 ετών. Εξ αυτών, τρεις µεταµοσχεύσεις ήταν 
µονού πνεύµονα, τέσσερις διπλού και µια ήταν ταυτόχρονη µεταµόσχευση 
καρδιάς-πνευµόνων. Μετεγχειρητικά υπήρξε ένας θάνατος, ενώ όλοι 
παρουσίασαν τουλάχιστον ένα επεισόδιο απόρριψης. Αρκετά ενδιαφέρουσα 
ήταν και η ανακοίνωση σχετικά µε τις επιπλοκές, που παρουσίασαν 
14 ασθενείς µετά από µεταµόσχευση καρδιάς, στο διάστηµα 
1992-1994, µε τίτλο «Επιπλοκές µετά από µεταµόσχευση καρ-
διάς (ΜΚ) και πνευµόνων (ΜΠ, ΜΚΠ)», υπό τους Ι. Φεσατίδη, 
Π. Αργυροπούλου, Γ. Κωστόπουλο, Κ. Βασιλειάδη, Α. Σκορδαλάκη, 
Δ. Πατάκα και Π. Σπύρου (XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1994). 
Οι δέκα ασθενείς υποβλήθηκαν σε ορθοτοπική µεταµόσχευση καρδιάς, τρεις σε 
µεταµόσχευση πνευµόνων και ένας σε µεταµόσχευση καρδιάς-πνευµόνων.
 Ένας από τους µεταµοσχευµένους µε καρδιά ασθενείς απεβίωσε µετά από 48 
ώρες, λόγω έκπτωσης του µοσχεύµατος, ενώ οι υπόλοιποι εµφάνισαν επεισόδια 
απόρριψης στο πρώτο δωδεκάµηνο, που αντιµετωπίστηκαν επιτυχώς. Από τους 
µεταµοσχευµένους µε πνεύµονες ασθενείς, τρεις εµφάνισαν επεισόδια απόρρι-
ψης, ενώ ένας απεβίωσε µετά από 16 µήνες. 

Αθ. Οικονοµίδης, Β. Διδίλης,
Γ. Χατζηκώστας, Γ. Κωστόπουλος

Ταυτόχρονη αντιµετώπιση
στεφανιαίας νόσου και 

Ca πνεύµονος

Γ. Μίσιας, 
Χρ. Αντωνίου,

Κ. Παπαδόπουλος
και Εµ. Διαρµισάκης

Η επί σειρά ετών
Προϊσταµένη 
χειρουργείου
Βάσω Σώχαλη

Ο Π. Σπύρου µε το προσωπικό 
της ΜΕΘ

Ο Π. Σπύρου µε το προσωπικό 
του τµήµατος

Ανάλυση των 
18 πρώτων 
µεταµοσχεύσεων
καρδιάς

Ανάλυση 
58 περιπτώσεων

ανευρύσµατος 
θωρακικής αορτής

Π. Σπύρου, Γ. Μίσιας, 
(2011)

Επιπλοκές
µεταµοσχεύσεων

καρδιάς 
και πνευµόνων

Ο Γεώργιος Μουτσόπουλος, Γενικός Διευθυντής
του «Γ. Παπανικολάου», µε τη σύζυγό του Πόπη

Κώστας Γούδας.
Ειδικευόµενος.

Διέκοψε την καριέρα του
για λόγους υγείας

Σ. Πράπας,
Π. Σπύρου,
Δ. Φιλίππου
σε χαλαρό
στιγµιότυπο
του 1988 

Η Προϊσταµένη της ΜΕΘ
Μαρία Μαύρου

Οι 8 πρώτες
µεταµοσχεύσεις
πνευµόνων
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Κ. Βασιλειάδης και Ι.Φεσατίδης

   Στο διάστηµα 1983-1995, χειρουργήθηκαν 58 ασθενείς, 49 
άντρες και εννέα γυναίκες, που σε 29 περιπτώσεις είχαν 
ανεύρυσµα στην ανιούσα αορτή, σε οκτώ στην ανιούσα και το 
τόξο και σε 21 στην κατιούσα θωρακική αορτή. Τα αποτελέσµατα 
ανακοινώθηκαν σε µελέτη µε τίτλο «Η χειρουργική αντιµετώπιση 
των ανευρυσµάτων της θωρακικής αορτής. 58 περιστατικά», 
υπό τους Αθ. Οικονοµίδη, Γ. Κωστόπουλο, Δ. Φιλίππου, Γ. 
Χατζηκώστα, Γ. Μίσια, Β. Βύζα και Π. Σπύρου (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11 - 03/12/1995), 
αναδεικνύοντας θνητότητα της τάξεως του 0,5%. Η αντιµετώπιση 
60 περιπτώσεων µε ανευρύσµατα ανιούσης αορτής και τόξου, 
στην περίοδο 1983–1998, παρουσιάστηκαν στην ανακοίνωση µε 
τίτλο «Προστασία του ΚΝΣ στις εγχειρήσεις ανιούσης αορτής και 
τόξου», υπό τους Γ. Μυκoνίου, Μ. Βλάχβεη, Γ. Μίσια, Γ. Κωστό-
πουλο, Α. Ψαράκη, Θ. Αστέρη, Π. Σπύρου και Ι. Φεσατίδη (3ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000). 
Σε όλες τις περιπτώσεις, χρησιµοποιήθηκε καρδιοπνευµονική παράκαµψη σε 
συνδυασµό µε βαθιά υποθερµία. Από τις 48 περιπτώσεις ανευρύσµατος 
ανιούσας αορτής, στις 22 έγινε εγχείρηση «Bentall», σε τρεις τοποθετήσεις 
ενδοαυλικών µοσχευµάτων, σε έξι συρραφή των ρήξεων και αορτοπλαστική και 
σε 17 τοποθέτηση ευθέων µοσχευµάτων. Από τις δώδεκα περιπτώσεις ανευρύ-
σµατος ανιούσας αορτής και τόξου, εννέα υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση µε 
ευθύ µόσχευµα και τρεις σε εγχείρηση «Bentall». Η νοσοκοµειακή θνητότητα 
ήταν 16/60 ασθενείς, δηλαδή 25%. 

   Η 14ετής αποκτηθείσα εµπειρία σε επίπεδο υποστήριξης του 
κυκλοφορικού συστήµατος υπήρξε το αντικείµενο ανακοίνωσης µε 
τίτλο «Μηχανική υποστήριξη κυκλοφορικού συστήµατος. Κλινική 
εµπειρία 14 ετών», υπό τους Ι. Φεσατίδη, Δ. Φιλίππου, Π. Αργυ-
ροπούλου, Κ. Βασιλειάδη, Α. Ψαράκη, Μ. Βλάχβεη, Γ. Μυκονίου και 
Π. Σπύρου (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 
Θεσσαλονίκη, 20 - 23/11/1997). Η µελέτη αναφερόταν σε 158 ασθενείς που 
αντιµετωπίστηκαν από το 1993 έως το 1997, οι οποίοι υποδιαιρέθηκαν σε 
τρεις οµάδες, ανάλογα µε την ένδειξη υποστήριξης. Η οµάδα Α περιελάµβανε 
103 περιπτώσεις µε καρδιογενή καταπληξία µετά καρδιοτοµή, η οµάδα Β δέκα 
ασθενείς σε υποστήριξη σαν γέφυρα προς µεταµόσχευση, ενώ η οµάδα Γ, 45 
ασθενείς µε καρδιογενή καταπληξία. Από το σύνολο των ασθενών, οι 127 
κατάφεραν να επιζήσουν του χειρουργείου, ενώ η µεγαλύτερη συχνότητα 
επιβίωσης επιτεύχθηκε στην οµάδα Α, αγγίζοντας το 96,2%.

   Σχετικά µε άλλες παθολογίες, αναφέρονται στη βιβλιογραφία 
ανακοινώσεις µε τίτλους «Ενδοκαρδίτις και χειρουργική θερα-
πεία. Κλινική εµπειρία 10 ετών», υπό τους Α. Οικονοµίδη, Δ. 
Φιλίππου, Ν. Νάτσε, Θ. Αστέρη, Β. Βύζα, Γ. Χατζηκώστα, Ι. Φεσα-
τίδη και Π. Σπύρου (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & 
Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 1997), η οποία περιελάµβανε 17 ασθενείς που αντιµετω-
πίστηκαν για ενδοκαρδίτιδα, σε εννέα περιπτώσεις των φυσικών βαλβίδων και 
σε οκτώ προσθετικών βαλβίδων, την περίοδο 1988-1996, µε θνητότητα 35% 
και επιπλοκές σε επτά ακόµη ασθενείς, «Η χειρουργική αντιµετώπιση 
πολύπλοκων συγγενών καρδιοπαθειών», υπό τους Κ. Βασιλειά-
δη, Ι. Φεσατίδη, Αικ. Βυσσούλη, Κ. Παπαδόπουλο, Κ. Θωµαϊδη, 
Α. Ανδρέου, Στ. Κουρόγλου και Π. Σπύρου (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11 - 03/12/1995), όπου 
παρουσιάστηκε η 12ετής εµπειρία, 1983-1995, αντιµετώπισης 
συνολικά 357 πολύπλοκων συγγενών καρδιοπαθειών σε ασθενείς 
όλων των ηλικιών, από τις οποίες 335 επεµβάσεις ήταν διορθω-
τικές και 22 ανακουφιστικές και τέλος «Λοιµώξεις σε συστήµατα 
βηµατοδότησης», υπό τους Δ. Φιλίππου, Ι. Φεσατίδη, Α. Οικονοµί-
δη, Ε. Χατζηνικολάου, Ι. Τσούνο, Γ. Μυκονίου, Γ. Χατζηκώστα και 
Π. Σπύρου (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 
Θεσσαλονίκη, 20 - 23/11/1997). 

   Στο περιοδικό «Καρδιολογική Επιθεώρηση», τα στελέχη της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου» 
δηµοσίευσαν µελέτη µε τίτλο «Σύγκριση αποτελεσµατικότητας 
της απροτινίνης και του τρανεξαµικού οξέως στη διεγχειρητική 
και µετεγχειρητική απώλεια αίµατος σε εγχειρήσεις ανοιχτής 
καρδιάς», υπό τους Α. Χέβα, Γ. Κωστόπουλο, Α. Ψαράκη, Μ. Βλάχ-
βεη, Θ. Φραγκιά, Π. Κυνηγοπούλου και Ι. Φεσατίδη (3ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000 και 
Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 2000). 

Ο Π. Σπύρου µε τον Σ. Πράπα και τους καρδιολόγους
του «Γ. Παπανικολάου», Αθ. Σιόλοβο, Ι. Τσούνο 
και Βασ. Στραβέλα (2010)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

η στιγµή που η Καρδιοχειρουργική ειδικότητα στο Δηµόσιο 
και Ιδιωτικό τοµέα, κατά τη διερευνούµενη περίοδο, 
απογειώνονταν µέσω του εξαιρετικού παραγόµενου έργου, 

τόσο σε κλινικό όσο και σε ακαδηµαϊκό επίπεδο, ο Πανεπιστηµια-
κός χώρος έµοιαζε ανήµπορος να ακολουθήσει τις εξελίξεις. 
Αδιαµφισβήτητα, µερίδιο ευθύνης για την κατάσταση αυτή ανήκε 
και στην Πολιτεία, η οποία κάθε άλλο παρά αρωγός στάθηκε 
απέναντι στην ανάγκη άµεσης στελέχωσης και λειτουργίας των 
Πανεπιστηµιακών Καρδιοχειρουργικών Κλινικών, που αναπτύσσο-
νταν ανά την Ελλάδα. Κατά συνέπεια, πλήρης Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα υπήρξε και την περίοδο της Καταξίωσης, µόνο 
στην ιστορική Πανεπιστηµιακή Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ» της Θεσσαλονίκης, η οποία λειτουργούσε 
υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Φώτιου Παναγόπουλου. Στις 
Καρδιοχειρουργικές Κλινικές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και 
του Πανεπιστηµίου «Δηµοκρίτειο» Θράκης, οι Καθηγητές 
Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος και Γεώργιος Μπουγιούκας 
αντίστοιχα, αφιέρωσαν χρόνο και κόπο στην οργάνωση τους, 
γεγονός που απέδωσε καρπούς από την επόµενη κυρίως  
περίοδο, ενώ στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ανάλογες ήταν οι 
προσπάθειες οργάνωσης από τον Καθηγητή Παναγιώτη Σπύρου, 
χωρίς ωστόσο τα αποτελέσµατα να ανταποκρίνονται στις 
προσδοκίες, καθώς µόλις δυο χειρουργεία καρδιάς διενεργήθηκαν 
το 1999, χωρίς έκτοτε και µέχρι το 2005, να υπάρξει άλλη 
Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα. Τέλος, ο Αναπληρωτής Καθη-
γητής Δηµήτριος Δουγένης προσέδωσε στην Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του Πανεπιστηµίου Πατρών, και την περίοδο αυτή, 
Θωρακο-Αγγειοχειρουργικό προσανατολισµό, ενώ στο Πανεπιστή-
µιο Κρήτης, η µόνη εξέλιξη αφορούσε στην κρίση και ανάθεση της 
θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στον Ιωάννη Χάσουλα, το 2000, 
στην προοπτική οργάνωσης κλινικής. 

1. Φώτης Παναγόπουλος, 2. Μιχάλης Τούµπουρας
3. Χρήστος Παπακωνσταντίνου, 4. Κυριάκος Ράµµος
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Ανέδειξαν ακαδηµαϊκά το πλούσιο κλινικό και ερευνητικό έργο της Κλινικής
του «ΑΧΕΠΑ» µε σειρά δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων. Πρωτοποριακές 
οι εργασίες για τα σύνθετα µοσχεύµατα, της κατά συνέχεια αναστοµώσεις
και την ελάχιστα επεµβατική στεφανιαία παράκαµψη,ενώ εκπαίδευσαν 
µεγάλο αριθµό ειδικευοµένων

Ο Καθηγητής Π. Σπανός ανέλαβε την Διεύθυνση
της Κλινικής το 1999 µετά την αποχώρηση 

του Φ. Παναγόπουλου

Ο αείµνηστος Ασµί Αλοτζεϊλάτ (δεξιά) µε τον
Hani Sennib

   Συνεχίζοντας τη λαµπρή πορεία των περασµένων ετών, τα 
στελέχη της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ», ο Καθηγητής Φ. Παναγόπουλος και οι 
Αναπληρωτές Καθηγητές Χρήστος Παπακωνσταντίνου και Μιχάλης 
Τούµπουρας, ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Μπουγιούκας και 
ο Λέκτορας, από το 1991 και Επίκουρος Καθηγητής το 1999 
Κυριάκος Ράµµος, υπό την καθοδήγηση του πρώτου, επιδόθηκαν 
στην παραγωγή ενός σηµαντικού κλινικού και ακαδηµαϊκου έργου. 
Εν αντιθέσει, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Σπανός 
διατηρούσε µόνο την ακαδηµαϊκή του θέση στο Πανεπιστήµιο 
«Αριστοτέλειο», δραστηριοποιούµενος κλινικά στο Νοσηλευτήριο 
«Άγιος Λουκάς», όπου ο όγκος περιστατικών που πραγµατοποι-
ούσε άγγιζε εκείνον της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσο-
κοµείου «ΑΧΕΠΑ». Στο Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς», δραστη-
ροποιούνταν παράλληλα µε την Πανεπιστηµιακή Κλινική, οι Γ. 
Μπουγιούκας και Κ. Ράµµος, ενώ ο Μ. Τούµπουρας χειρουργούσε 
και στο Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική» Θεσσαλονίκης. 

   Κατά την διάρκεια της περιόδου Καταξίωσης, σηµαντικές 
εξελίξεις στη δοµή της εν λόγω Πανεπιστηµιακής Κλινικής προέ-
κυψαν τόσο από τη µετακίνηση του Καθηγητή Γ. Μπουγιούκα στο 
Πανεπιστήµιο Θράκης, όσο και από την προκήρυξη δεύτερης 
Καρδιοχειρουργικής έδρας, το 1995, στην προοπτική οργάνωσης 
νέας Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Νοσο-
κοµείο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, η οποία θα κάλυπτε και τις 
Παιδοκαρδιοχειρουργικές ανάγκες της συµπρωτεύουσας, αλλά 
και της Βόρειας Ελλάδας εν γένει. Υποψήφιοι για τη θέση υπήρξαν 
ο Καθηγητής Π. Σπανός και οι Αναπληρωτές Καθηγητές Χ. Παπα-
κωνσταντίνου, Μ. Τούµπουρας και Ι. Χάσουλας. Το αποτέλεσµα 
της κρίσης ανέδειξε ως καταλληλότερο υποψήφιο τον Καθηγητή 
Π. Σπανό, ο οποίος έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων έναντι του 
Αναπληρωτή Καθηγητή Χ. Παπακωνσταντίνου -να σηµειωθεί πως 
οι δυο άλλοι υποψήφιοι δεν έλαβαν ψήφο. Ωστόσο, το σχέδιο 
ανάπτυξης κλινικής στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» δεν προχώ-
ρησε, µε αποτέλεσµα ο Καθηγητής Π. Σπανός να καταλάβει 
αυτοδικαίως τη Διεύθυνση της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ», για δεύτερη θητεία, 
µετά τη συνταξιοδότηση του Καθηγητή Φ. Παναγόπουλου στα τέλη 
του 1999. 
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Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

Κ. Βασιλειάδης και Ι.Φεσατίδης

   Στο διάστηµα 1983-1995, χειρουργήθηκαν 58 ασθενείς, 49 
άντρες και εννέα γυναίκες, που σε 29 περιπτώσεις είχαν 
ανεύρυσµα στην ανιούσα αορτή, σε οκτώ στην ανιούσα και το 
τόξο και σε 21 στην κατιούσα θωρακική αορτή. Τα αποτελέσµατα 
ανακοινώθηκαν σε µελέτη µε τίτλο «Η χειρουργική αντιµετώπιση 
των ανευρυσµάτων της θωρακικής αορτής. 58 περιστατικά», 
υπό τους Αθ. Οικονοµίδη, Γ. Κωστόπουλο, Δ. Φιλίππου, Γ. 
Χατζηκώστα, Γ. Μίσια, Β. Βύζα και Π. Σπύρου (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11 - 03/12/1995), 
αναδεικνύοντας θνητότητα της τάξεως του 0,5%. Η αντιµετώπιση 
60 περιπτώσεων µε ανευρύσµατα ανιούσης αορτής και τόξου, 
στην περίοδο 1983–1998, παρουσιάστηκαν στην ανακοίνωση µε 
τίτλο «Προστασία του ΚΝΣ στις εγχειρήσεις ανιούσης αορτής και 
τόξου», υπό τους Γ. Μυκoνίου, Μ. Βλάχβεη, Γ. Μίσια, Γ. Κωστό-
πουλο, Α. Ψαράκη, Θ. Αστέρη, Π. Σπύρου και Ι. Φεσατίδη (3ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000). 
Σε όλες τις περιπτώσεις, χρησιµοποιήθηκε καρδιοπνευµονική παράκαµψη σε 
συνδυασµό µε βαθιά υποθερµία. Από τις 48 περιπτώσεις ανευρύσµατος 
ανιούσας αορτής, στις 22 έγινε εγχείρηση «Bentall», σε τρεις τοποθετήσεις 
ενδοαυλικών µοσχευµάτων, σε έξι συρραφή των ρήξεων και αορτοπλαστική και 
σε 17 τοποθέτηση ευθέων µοσχευµάτων. Από τις δώδεκα περιπτώσεις ανευρύ-
σµατος ανιούσας αορτής και τόξου, εννέα υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση µε 
ευθύ µόσχευµα και τρεις σε εγχείρηση «Bentall». Η νοσοκοµειακή θνητότητα 
ήταν 16/60 ασθενείς, δηλαδή 25%. 

   Η 14ετής αποκτηθείσα εµπειρία σε επίπεδο υποστήριξης του 
κυκλοφορικού συστήµατος υπήρξε το αντικείµενο ανακοίνωσης µε 
τίτλο «Μηχανική υποστήριξη κυκλοφορικού συστήµατος. Κλινική 
εµπειρία 14 ετών», υπό τους Ι. Φεσατίδη, Δ. Φιλίππου, Π. Αργυ-
ροπούλου, Κ. Βασιλειάδη, Α. Ψαράκη, Μ. Βλάχβεη, Γ. Μυκονίου και 
Π. Σπύρου (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 
Θεσσαλονίκη, 20 - 23/11/1997). Η µελέτη αναφερόταν σε 158 ασθενείς που 
αντιµετωπίστηκαν από το 1993 έως το 1997, οι οποίοι υποδιαιρέθηκαν σε 
τρεις οµάδες, ανάλογα µε την ένδειξη υποστήριξης. Η οµάδα Α περιελάµβανε 
103 περιπτώσεις µε καρδιογενή καταπληξία µετά καρδιοτοµή, η οµάδα Β δέκα 
ασθενείς σε υποστήριξη σαν γέφυρα προς µεταµόσχευση, ενώ η οµάδα Γ, 45 
ασθενείς µε καρδιογενή καταπληξία. Από το σύνολο των ασθενών, οι 127 
κατάφεραν να επιζήσουν του χειρουργείου, ενώ η µεγαλύτερη συχνότητα 
επιβίωσης επιτεύχθηκε στην οµάδα Α, αγγίζοντας το 96,2%.

   Σχετικά µε άλλες παθολογίες, αναφέρονται στη βιβλιογραφία 
ανακοινώσεις µε τίτλους «Ενδοκαρδίτις και χειρουργική θερα-
πεία. Κλινική εµπειρία 10 ετών», υπό τους Α. Οικονοµίδη, Δ. 
Φιλίππου, Ν. Νάτσε, Θ. Αστέρη, Β. Βύζα, Γ. Χατζηκώστα, Ι. Φεσα-
τίδη και Π. Σπύρου (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & 
Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 1997), η οποία περιελάµβανε 17 ασθενείς που αντιµετω-
πίστηκαν για ενδοκαρδίτιδα, σε εννέα περιπτώσεις των φυσικών βαλβίδων και 
σε οκτώ προσθετικών βαλβίδων, την περίοδο 1988-1996, µε θνητότητα 35% 
και επιπλοκές σε επτά ακόµη ασθενείς, «Η χειρουργική αντιµετώπιση 
πολύπλοκων συγγενών καρδιοπαθειών», υπό τους Κ. Βασιλειά-
δη, Ι. Φεσατίδη, Αικ. Βυσσούλη, Κ. Παπαδόπουλο, Κ. Θωµαϊδη, 
Α. Ανδρέου, Στ. Κουρόγλου και Π. Σπύρου (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 30/11 - 03/12/1995), όπου 
παρουσιάστηκε η 12ετής εµπειρία, 1983-1995, αντιµετώπισης 
συνολικά 357 πολύπλοκων συγγενών καρδιοπαθειών σε ασθενείς 
όλων των ηλικιών, από τις οποίες 335 επεµβάσεις ήταν διορθω-
τικές και 22 ανακουφιστικές και τέλος «Λοιµώξεις σε συστήµατα 
βηµατοδότησης», υπό τους Δ. Φιλίππου, Ι. Φεσατίδη, Α. Οικονοµί-
δη, Ε. Χατζηνικολάου, Ι. Τσούνο, Γ. Μυκονίου, Γ. Χατζηκώστα και 
Π. Σπύρου (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 
Θεσσαλονίκη, 20 - 23/11/1997). 

   Στο περιοδικό «Καρδιολογική Επιθεώρηση», τα στελέχη της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου» 
δηµοσίευσαν µελέτη µε τίτλο «Σύγκριση αποτελεσµατικότητας 
της απροτινίνης και του τρανεξαµικού οξέως στη διεγχειρητική 
και µετεγχειρητική απώλεια αίµατος σε εγχειρήσεις ανοιχτής 
καρδιάς», υπό τους Α. Χέβα, Γ. Κωστόπουλο, Α. Ψαράκη, Μ. Βλάχ-
βεη, Θ. Φραγκιά, Π. Κυνηγοπούλου και Ι. Φεσατίδη (3ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000 και 
Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 2000). 

Ο Π. Σπύρου µε τον Σ. Πράπα και τους καρδιολόγους
του «Γ. Παπανικολάου», Αθ. Σιόλοβο, Ι. Τσούνο 
και Βασ. Στραβέλα (2010)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

η στιγµή που η Καρδιοχειρουργική ειδικότητα στο Δηµόσιο 
και Ιδιωτικό τοµέα, κατά τη διερευνούµενη περίοδο, 
απογειώνονταν µέσω του εξαιρετικού παραγόµενου έργου, 

τόσο σε κλινικό όσο και σε ακαδηµαϊκό επίπεδο, ο Πανεπιστηµια-
κός χώρος έµοιαζε ανήµπορος να ακολουθήσει τις εξελίξεις. 
Αδιαµφισβήτητα, µερίδιο ευθύνης για την κατάσταση αυτή ανήκε 
και στην Πολιτεία, η οποία κάθε άλλο παρά αρωγός στάθηκε 
απέναντι στην ανάγκη άµεσης στελέχωσης και λειτουργίας των 
Πανεπιστηµιακών Καρδιοχειρουργικών Κλινικών, που αναπτύσσο-
νταν ανά την Ελλάδα. Κατά συνέπεια, πλήρης Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα υπήρξε και την περίοδο της Καταξίωσης, µόνο 
στην ιστορική Πανεπιστηµιακή Καρδιοχειρουργική Κλινική του 
Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ» της Θεσσαλονίκης, η οποία λειτουργούσε 
υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Φώτιου Παναγόπουλου. Στις 
Καρδιοχειρουργικές Κλινικές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και 
του Πανεπιστηµίου «Δηµοκρίτειο» Θράκης, οι Καθηγητές 
Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος και Γεώργιος Μπουγιούκας 
αντίστοιχα, αφιέρωσαν χρόνο και κόπο στην οργάνωση τους, 
γεγονός που απέδωσε καρπούς από την επόµενη κυρίως  
περίοδο, ενώ στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ανάλογες ήταν οι 
προσπάθειες οργάνωσης από τον Καθηγητή Παναγιώτη Σπύρου, 
χωρίς ωστόσο τα αποτελέσµατα να ανταποκρίνονται στις 
προσδοκίες, καθώς µόλις δυο χειρουργεία καρδιάς διενεργήθηκαν 
το 1999, χωρίς έκτοτε και µέχρι το 2005, να υπάρξει άλλη 
Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα. Τέλος, ο Αναπληρωτής Καθη-
γητής Δηµήτριος Δουγένης προσέδωσε στην Καρδιοχειρουργική 
Κλινική του Πανεπιστηµίου Πατρών, και την περίοδο αυτή, 
Θωρακο-Αγγειοχειρουργικό προσανατολισµό, ενώ στο Πανεπιστή-
µιο Κρήτης, η µόνη εξέλιξη αφορούσε στην κρίση και ανάθεση της 
θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στον Ιωάννη Χάσουλα, το 2000, 
στην προοπτική οργάνωσης κλινικής. 

1. Φώτης Παναγόπουλος, 2. Μιχάλης Τούµπουρας
3. Χρήστος Παπακωνσταντίνου, 4. Κυριάκος Ράµµος

1 2 3
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Ανέδειξαν ακαδηµαϊκά το πλούσιο κλινικό και ερευνητικό έργο της Κλινικής
του «ΑΧΕΠΑ» µε σειρά δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων. Πρωτοποριακές 
οι εργασίες για τα σύνθετα µοσχεύµατα, της κατά συνέχεια αναστοµώσεις
και την ελάχιστα επεµβατική στεφανιαία παράκαµψη,ενώ εκπαίδευσαν 
µεγάλο αριθµό ειδικευοµένων

Ο Καθηγητής Π. Σπανός ανέλαβε την Διεύθυνση
της Κλινικής το 1999 µετά την αποχώρηση 

του Φ. Παναγόπουλου

Ο αείµνηστος Ασµί Αλοτζεϊλάτ (δεξιά) µε τον
Hani Sennib

   Συνεχίζοντας τη λαµπρή πορεία των περασµένων ετών, τα 
στελέχη της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ», ο Καθηγητής Φ. Παναγόπουλος και οι 
Αναπληρωτές Καθηγητές Χρήστος Παπακωνσταντίνου και Μιχάλης 
Τούµπουρας, ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Μπουγιούκας και 
ο Λέκτορας, από το 1991 και Επίκουρος Καθηγητής το 1999 
Κυριάκος Ράµµος, υπό την καθοδήγηση του πρώτου, επιδόθηκαν 
στην παραγωγή ενός σηµαντικού κλινικού και ακαδηµαϊκου έργου. 
Εν αντιθέσει, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Σπανός 
διατηρούσε µόνο την ακαδηµαϊκή του θέση στο Πανεπιστήµιο 
«Αριστοτέλειο», δραστηριοποιούµενος κλινικά στο Νοσηλευτήριο 
«Άγιος Λουκάς», όπου ο όγκος περιστατικών που πραγµατοποι-
ούσε άγγιζε εκείνον της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσο-
κοµείου «ΑΧΕΠΑ». Στο Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς», δραστη-
ροποιούνταν παράλληλα µε την Πανεπιστηµιακή Κλινική, οι Γ. 
Μπουγιούκας και Κ. Ράµµος, ενώ ο Μ. Τούµπουρας χειρουργούσε 
και στο Νοσηλευτήριο «Γενική Κλινική» Θεσσαλονίκης. 

   Κατά την διάρκεια της περιόδου Καταξίωσης, σηµαντικές 
εξελίξεις στη δοµή της εν λόγω Πανεπιστηµιακής Κλινικής προέ-
κυψαν τόσο από τη µετακίνηση του Καθηγητή Γ. Μπουγιούκα στο 
Πανεπιστήµιο Θράκης, όσο και από την προκήρυξη δεύτερης 
Καρδιοχειρουργικής έδρας, το 1995, στην προοπτική οργάνωσης 
νέας Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Νοσο-
κοµείο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, η οποία θα κάλυπτε και τις 
Παιδοκαρδιοχειρουργικές ανάγκες της συµπρωτεύουσας, αλλά 
και της Βόρειας Ελλάδας εν γένει. Υποψήφιοι για τη θέση υπήρξαν 
ο Καθηγητής Π. Σπανός και οι Αναπληρωτές Καθηγητές Χ. Παπα-
κωνσταντίνου, Μ. Τούµπουρας και Ι. Χάσουλας. Το αποτέλεσµα 
της κρίσης ανέδειξε ως καταλληλότερο υποψήφιο τον Καθηγητή 
Π. Σπανό, ο οποίος έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων έναντι του 
Αναπληρωτή Καθηγητή Χ. Παπακωνσταντίνου -να σηµειωθεί πως 
οι δυο άλλοι υποψήφιοι δεν έλαβαν ψήφο. Ωστόσο, το σχέδιο 
ανάπτυξης κλινικής στο Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» δεν προχώ-
ρησε, µε αποτέλεσµα ο Καθηγητής Π. Σπανός να καταλάβει 
αυτοδικαίως τη Διεύθυνση της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ», για δεύτερη θητεία, 
µετά τη συνταξιοδότηση του Καθηγητή Φ. Παναγόπουλου στα τέλη 
του 1999. 
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Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

Οι Καθ. Παν. Σπανός και Φ. Παναγόπουλος
στη διάρκεια συνεδρίου

Το βιβλίο περιλήψεων
του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 

της ΕΕΧΘΚΑ

   Το έργο της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ» υποστηρίχθηκε, και την περίοδο της 
Καταξίωσης, από σειρά ειδικευοµένων, που αντικατέστησαν τους 
ηδη ειδικευθέντες Δηµήτριο Σµυρλή, Απόστολο Μπίσµπο και 
Γεώργιο Δρόσο. Μετέπειτα, θέσεις ειδικευοµένων κατέλαβαν οι 
Κωνσταντίνος Μακρυγιαννάκης, Γρηγόριος Μπιτζίκας, Όθωνας 
Γαλανός, Κυριάκος Αναστασιάδης, Παναγιώτης Σαρήπουλος, 
Γεώργιος Καρκάνης, Χρήστος Βουχάρας, Σπυρίδων 
Μπαχαρακάκης, Ιωάννης Κωνσταντινόπουλος και άλλοι. Πέραν 
των συµβατικών υποχρεώσεων που περιελάµβαναν παραγωγή 
κλινικού και ακαδηµαϊκου έργου τόσο σε επίπεδο εφαρµοσµένης 
Καρδιοχειρουργικής ενηλίκων και συγγενών καρδιοπαθειών, 
καθώς και εκπαίδευση ειδικευοµένων και φοιτητών, τα στελέχη 
της κλινικής εµπλέκονταν συστηµατικά σε πειραµατικά 
πρωτόκολλα, τα οποία µάλιστα αποτέλεσαν και αντικείµενο 
ανακοινώσεων. Επιπροσθέτως, ο Καθηγητής Φ. Παναγόπουλος 

ου υπήρξε διοργανωτής και Επιστηµονικός Πρόεδρος του 2 Πανελ-
λήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιάς, Θώρακος 
και Αγγείων, το Νοέµβριο του 1997, στη Θεσσαλονίκη. Στους 
προσκεκληµένους οµιλητές συµπεριλαµβάνονταν διαπρεπείς 
Έλληνες, που δραστηριοποιούνταν στο εξωτερικό, όπως οι Gus 
Vlachakes, John Eleftheriades, Constantinos Mavroudis, George 
Christakis, καθώς και πρωτοπόροι Καρδιοχειρουργοί της εποχής 
όπως οι Friedrich Mohr, Piet Boonstra και άλλοι.   

   Από τη βιβλιογραφία της περιόδου, εξάγονται συµπεράσµατα για 
το µέγεθος του παραγόµενου κλινικού έργου, το οποίο αποτυπώ-
θηκε σε σειρά ανακοινώσεων και δηµοσιεύσεων στο περιοδικό 
«Καρδιολογική Επιθεώρηση». Το 1994, υπήρξε ανακοίνωση που 
αφορούσε σε 108 ασθενείς µε νόσο στελέχους, από την οποία 
προκύπτει η διενέργεια 1.296 εγχειρήσεων ByPass, κατά τη 
διάρκεια της τετραετίας 1991–1994. Από ανάλογη ανακοίνωση 
του 1997, στην οποία αναλύονταν 62 επανεγχειρήσεις στεφανι-
αίων, µεταξύ ενός συνολικού αριθµού 1.967 εγχειρήσεων ByPass 
της επταετίας 1991-1997, προκύπτει ο αριθµός των περίπου 285 
εγχειρήσεων στεφανιαίας παράκαµψης ετησίως. Σε ανακοίνωση 
του 2000, από τον Καθηγητή Π. Σπανό, προσδιορίζεται ένας 
όγκος χειρουργείων ByPass της τάξεως των 2.938, σε µια 
πενταετία, συµπεριλαµβανοµένων φυσικά και των ασθενών που 
ο ίδιος αντιµετώπισε στο Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς» Θεσσα-
λονίκης. Από τον Μ. Τούµπουρα, ανακοινώθηκε η χρήση της  
κατώτερης στερνοτοµής σε έξι περιστατικά και η χρήση της 
µαστικής αρτηρίας ως Sequential ή «Υ» µόσχευµα σε 28 ασθενείς, 
µεταξύ ενός συνόλου 932 παρακάµψεων που διενεργήθηκαν την 
επταετία 1991-1997 και προφανώς αποτελούν στοιχεία του 
προσωπικού του αρχείου. Την περίοδο 1991-1994, µελετήθηκαν 
94 ασθενείς που χειρουργήθηκαν µε στεφανιαία παράκαµψη και 
χαµηλό κλάσµα εξώθησης, ενώ σε έξι ασθενείς έγινε ταυτόχρονα 
ενδαρτηρεκτοµή των καρωτίδων. Στον τοµέα των βαλβιδοπαθει-
ών, παρουσιάστηκε η εµπειρία χρήσης της βαλβίδας Carbomedics 
σε 680 ασθενείς, της περιόδου 1992-1998, καθώς και η αντικα-
τάσταση της µιτροειδούς σε 146 ασθενείς, µετά από προηγηθείσα 
κλειστή βαλβιδοτοµή. Τέλος, ανακοινώθηκαν µελέτες που περιε-
λάµβαναν 40 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε «εγχείρηση Bentall», 
το διάστηµα 1987-1999, 26 ασθενείς µε χρόνιο διαχωρισµό της 
ανιούσης αορτής στο διάστηµα 1991-1993, αλλά και µια ενδια-
φέρουσα πειραµατική µελέτη για την επίδραση της υδραυλικής 
διάτασης στην υφή των φλεβικών και αρτηριακών µοσχευµάτων. 

   Πιο συγκεκριµένα, η ανακοίνωση µε τίτλο «Νόσος του στελέ-
χους της ΑΣΑ- Επαναιµάτωση µε µόσχευµα ΕΘΑ», υπό τους Μ. 
Τούµπουρα, Χ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Ράµµο, Γ. Μπουγιούκα, Θ. 
Μαρίνο, Π. Σαρήπουλο και Φ. Παναγόπουλο (XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό 

Συνέδριο, 1994), όπως προαναφέρθηκε,αφορούσε σε 108 ασθενείς που 
αντιµετωπίστηκαν µε νόσο στελέχους, την τετραετία 1990-1990, επί συνόλου 
1.296 περιπτώσεων. Εξ αυτών, οι 20 έλαβαν ως µόσχευµα έσω θωρακική 
αρτηρία, ενώ τόσο η περιεγχειρητική θνητότητα όσο και η νοσηρότητα δεν 
διέφερε από αυτή των ασθενών που έλαβαν µόνο φλεβικά µοσχεύµατα. 
Η µελέτη µε υλικό 62 επανεγχειρήσεις, επί συνόλου 1.967 
εγχειρήσεων ByPass που διενεργήθηκαν την περίοδο 1991-
1997, ανακοινώθηκε µε τίτλο «Επανεγχείρηση των στεφανιαίων 
αρτηριών», υπό τους Μ. Τούµπουρα, Χ. Παπακωνσταντίνου, 
Γ. Μπουγιούκα, Κ. Ράµµο, Ο. Γαλανό, Γ. Μπιτζίκα και Φ. Παναγό-

οπουλο (2  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 

Θεσσαλονίκη, 20 - 23/11/1997). Η θνητότητα άγγιξε το 6,45 %. 
Η ανακοίνωση µε τίτλο «Μέση στερνοτοµή µέσω µικρής τοµής 
δέρµατος (µίνι στερνοτοµή) για αορτοστεφανιαία παράκαµψη 
χωρίς εξωσωµατική κυκλοφορία», υπό τους Μ. Τούµπουρα, 
Κ. Μακρυγιαννάκη, Π. Σαρήπουλο, Χ. Βουχάρα και Ι. Κωσταντινό-

οπουλο (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 

01 - 04/06/2000), αφορούσε σε έξι ασθενείς που αντιµετωπίστηκαν 
µε την εν λόγω µέθοδο, ενώ σε εκείνη µε τίτλο «Η αριστερή έσω 
θωρακική αρτηρία ως S-Q ή Y µόσχευµα επαναιµάτωσης του 
συστήµατος του αριστερού προσθίου κατιόντα κλάδου», υπό 
τους Μ. Τούµπουρα, Κ. Μακρυγιαννάκη, Π. Σαρήπουλο, Α. 

οΚαλαϊτζή και Ι. Κωνσταντινόπουλο (2  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 
Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20 - 23/11/1997), παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσµατα επί συνόλου 931 αορτοστεφανιαίων παρακάµψεων, της περιόδου 
1992-1997. Χρησιµοποιήθηκε η αριστερή έσω θωρακική αρτηρία κατά 
συνέχεια ( S-Q µόσχευµα ) στον διαγώνιο (Δ1) και τον αριστερό πρόσθιο  
κατιόντα κλάδο (ΠΑΚΚ) σε 24 ασθενείς, ως S-Q µόσχευµα σε δύο σηµεία του  
ΠΑΚΚ  σε 2 ασθενείς και ως Υ-µόσχευµα Δ1-ΠΑΚΚ στους υπόλοιπους 2 
ασθενείς. Δεν σηµειώθηκε κανένας θάνατος. Άλλη ανακοίνωση είχε τίτλο   
«Ελάχιστα επεµβατική παρασκευή σαφηνούς φλέβας σε επεµβά-
σεις αορτοστεφανιαίας παράκαµψης», υπό τους Κ. Αναστασιάδη, 
Χ. Βουχάρα, Χ. Παπακωνσταντίνου, Μ. Τούµπουρα, Κ. Ράµµο και 

οΠ. Σπανό (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 

Αθήνα, 01 - 04/06/2000), ενώ εκείνη µε τίτλο «Συνδυασµένη εγχείρη-
ση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης και ενδαρτηρεκτοµής των 
καρωτίδων», υπό τους Μ. Τούµπουρα, Φ. Παναγόπουλο, Χ. Παπα-
κωνσταντίνου, Γ. Μπουγιούκα, Κ. Γερολιόλιου και Π. Σαρήπουλου 

ο(Poster -1  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 
30/11 - 03/12/1995), περιελάµβανε έξι ασθενείς που αντιµετωπίστηκαν µε 
συνδυασµένη επέµβαση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης και ενδαρτηρεκτοµής 
των καρωτίδων. Αρχικά διενεργήθηκε η ενδαρτηρεκτοµή χωρίς ενδοαυλικό 
shunt και κατόπιν η µέση στερνοτοµή. Η έκβαση των ασθενών ήταν οµαλή.

   Μελέτη µε υλικό 84 ασθενείς µε στεφανιαία νόσο και χαµηλό 
κλάσµα εξώθησης, της περιόδου 1991-1994, ανακοινώθηκε µε 
τίτλο «Η χειρουργική αντιµετώπιση ασθενών µε στεφανιαία 
νόσο και χαµηλό κλάσµα ώθησης», υπό τους Γ. Μπουγιούκα, 
Χ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Ράµµο, Μ. Τούµπουρα, Γ. Μπιτζίκα, 
Δ. Καµπούρογλου, Ν. Αργυράκη, Σ. Μπαχαρακάκη και Φ. Παναγό-
πουλο (XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1994). Η θνητότητα ήταν 10,7%, 
ενώ σε 19 ασθενείς, ποσοστό 22,6%, παρατηρήθηκε σύνδροµο χαµηλής 
καρδιακής παροχής µετεγχειρητικά και σε 15, ποσοστό 17,8%, τοποθετήθηκε 
ενδοαορτικός ασκός. Τέλος, το 2000, υπήρξαν δυο ακόµη 
ανακοινώσεις σχετικές µε στεφανιαίες παρακάµψεις. Η πρώτη 
αφορούσε σε 91 υπερήλικες ασθενείς, επί συνόλου 2.938 
ασθενών της περιόδου 1995-1999, µε χρήση µαστικής αρτηρίας 
σε ποσοστό 93% και τη θνητότητα 30 ηµερών να αγγίζει το 5,5%, 
µε τίτλο «Στεφανιαία παράκαµψη σε ασθενείς µεγαλύτερους από 
75 έτη», υπό τους Π. Σπανό, Κ. Αναστασιάδη, Δ. Σµυρλή, Α. 

οΜπίσµπο και Χ. Βουχάρα (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 

Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000) και η δεύτερη µε τίτλο 
«Ποιότητα ζωής µετά αορτοστεφαναία παράκαµψη», υπό τους 
Π. Σπανό, Χ. Βουχάρα, Κ. Αναστασιάδη, Α. Μπίσµπο, Δ. Σµυρλή και 

οΔ. Καµπούρογλου (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & 
Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000), που περιελάµβανε απαντήσεις σε ειδικό 
ερωτηµατολόγιο 151 ασθενών και ανέδειξε ότι, το 84% αυτών ζούσε καλύτερα 
µετά από εγχείρηση ByPass.    

“Mini” στερνοτοµή Αγγειακές επιπλοκές IABΡ Η πρώϊµη εµπειρία του Π. Σπανού στην OPCAB
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Οι Καθ. Παν. Σπανός και Φ. Παναγόπουλος
στη διάρκεια συνεδρίου

Το βιβλίο περιλήψεων
του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 

της ΕΕΧΘΚΑ

   Το έργο της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ» υποστηρίχθηκε, και την περίοδο της 
Καταξίωσης, από σειρά ειδικευοµένων, που αντικατέστησαν τους 
ηδη ειδικευθέντες Δηµήτριο Σµυρλή, Απόστολο Μπίσµπο και 
Γεώργιο Δρόσο. Μετέπειτα, θέσεις ειδικευοµένων κατέλαβαν οι 
Κωνσταντίνος Μακρυγιαννάκης, Γρηγόριος Μπιτζίκας, Όθωνας 
Γαλανός, Κυριάκος Αναστασιάδης, Παναγιώτης Σαρήπουλος, 
Γεώργιος Καρκάνης, Χρήστος Βουχάρας, Σπυρίδων 
Μπαχαρακάκης, Ιωάννης Κωνσταντινόπουλος και άλλοι. Πέραν 
των συµβατικών υποχρεώσεων που περιελάµβαναν παραγωγή 
κλινικού και ακαδηµαϊκου έργου τόσο σε επίπεδο εφαρµοσµένης 
Καρδιοχειρουργικής ενηλίκων και συγγενών καρδιοπαθειών, 
καθώς και εκπαίδευση ειδικευοµένων και φοιτητών, τα στελέχη 
της κλινικής εµπλέκονταν συστηµατικά σε πειραµατικά 
πρωτόκολλα, τα οποία µάλιστα αποτέλεσαν και αντικείµενο 
ανακοινώσεων. Επιπροσθέτως, ο Καθηγητής Φ. Παναγόπουλος 

ου υπήρξε διοργανωτής και Επιστηµονικός Πρόεδρος του 2 Πανελ-
λήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιάς, Θώρακος 
και Αγγείων, το Νοέµβριο του 1997, στη Θεσσαλονίκη. Στους 
προσκεκληµένους οµιλητές συµπεριλαµβάνονταν διαπρεπείς 
Έλληνες, που δραστηριοποιούνταν στο εξωτερικό, όπως οι Gus 
Vlachakes, John Eleftheriades, Constantinos Mavroudis, George 
Christakis, καθώς και πρωτοπόροι Καρδιοχειρουργοί της εποχής 
όπως οι Friedrich Mohr, Piet Boonstra και άλλοι.   

   Από τη βιβλιογραφία της περιόδου, εξάγονται συµπεράσµατα για 
το µέγεθος του παραγόµενου κλινικού έργου, το οποίο αποτυπώ-
θηκε σε σειρά ανακοινώσεων και δηµοσιεύσεων στο περιοδικό 
«Καρδιολογική Επιθεώρηση». Το 1994, υπήρξε ανακοίνωση που 
αφορούσε σε 108 ασθενείς µε νόσο στελέχους, από την οποία 
προκύπτει η διενέργεια 1.296 εγχειρήσεων ByPass, κατά τη 
διάρκεια της τετραετίας 1991–1994. Από ανάλογη ανακοίνωση 
του 1997, στην οποία αναλύονταν 62 επανεγχειρήσεις στεφανι-
αίων, µεταξύ ενός συνολικού αριθµού 1.967 εγχειρήσεων ByPass 
της επταετίας 1991-1997, προκύπτει ο αριθµός των περίπου 285 
εγχειρήσεων στεφανιαίας παράκαµψης ετησίως. Σε ανακοίνωση 
του 2000, από τον Καθηγητή Π. Σπανό, προσδιορίζεται ένας 
όγκος χειρουργείων ByPass της τάξεως των 2.938, σε µια 
πενταετία, συµπεριλαµβανοµένων φυσικά και των ασθενών που 
ο ίδιος αντιµετώπισε στο Νοσηλευτήριο «Άγιος Λουκάς» Θεσσα-
λονίκης. Από τον Μ. Τούµπουρα, ανακοινώθηκε η χρήση της  
κατώτερης στερνοτοµής σε έξι περιστατικά και η χρήση της 
µαστικής αρτηρίας ως Sequential ή «Υ» µόσχευµα σε 28 ασθενείς, 
µεταξύ ενός συνόλου 932 παρακάµψεων που διενεργήθηκαν την 
επταετία 1991-1997 και προφανώς αποτελούν στοιχεία του 
προσωπικού του αρχείου. Την περίοδο 1991-1994, µελετήθηκαν 
94 ασθενείς που χειρουργήθηκαν µε στεφανιαία παράκαµψη και 
χαµηλό κλάσµα εξώθησης, ενώ σε έξι ασθενείς έγινε ταυτόχρονα 
ενδαρτηρεκτοµή των καρωτίδων. Στον τοµέα των βαλβιδοπαθει-
ών, παρουσιάστηκε η εµπειρία χρήσης της βαλβίδας Carbomedics 
σε 680 ασθενείς, της περιόδου 1992-1998, καθώς και η αντικα-
τάσταση της µιτροειδούς σε 146 ασθενείς, µετά από προηγηθείσα 
κλειστή βαλβιδοτοµή. Τέλος, ανακοινώθηκαν µελέτες που περιε-
λάµβαναν 40 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε «εγχείρηση Bentall», 
το διάστηµα 1987-1999, 26 ασθενείς µε χρόνιο διαχωρισµό της 
ανιούσης αορτής στο διάστηµα 1991-1993, αλλά και µια ενδια-
φέρουσα πειραµατική µελέτη για την επίδραση της υδραυλικής 
διάτασης στην υφή των φλεβικών και αρτηριακών µοσχευµάτων. 

   Πιο συγκεκριµένα, η ανακοίνωση µε τίτλο «Νόσος του στελέ-
χους της ΑΣΑ- Επαναιµάτωση µε µόσχευµα ΕΘΑ», υπό τους Μ. 
Τούµπουρα, Χ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Ράµµο, Γ. Μπουγιούκα, Θ. 
Μαρίνο, Π. Σαρήπουλο και Φ. Παναγόπουλο (XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό 

Συνέδριο, 1994), όπως προαναφέρθηκε,αφορούσε σε 108 ασθενείς που 
αντιµετωπίστηκαν µε νόσο στελέχους, την τετραετία 1990-1990, επί συνόλου 
1.296 περιπτώσεων. Εξ αυτών, οι 20 έλαβαν ως µόσχευµα έσω θωρακική 
αρτηρία, ενώ τόσο η περιεγχειρητική θνητότητα όσο και η νοσηρότητα δεν 
διέφερε από αυτή των ασθενών που έλαβαν µόνο φλεβικά µοσχεύµατα. 
Η µελέτη µε υλικό 62 επανεγχειρήσεις, επί συνόλου 1.967 
εγχειρήσεων ByPass που διενεργήθηκαν την περίοδο 1991-
1997, ανακοινώθηκε µε τίτλο «Επανεγχείρηση των στεφανιαίων 
αρτηριών», υπό τους Μ. Τούµπουρα, Χ. Παπακωνσταντίνου, 
Γ. Μπουγιούκα, Κ. Ράµµο, Ο. Γαλανό, Γ. Μπιτζίκα και Φ. Παναγό-

οπουλο (2  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 

Θεσσαλονίκη, 20 - 23/11/1997). Η θνητότητα άγγιξε το 6,45 %. 
Η ανακοίνωση µε τίτλο «Μέση στερνοτοµή µέσω µικρής τοµής 
δέρµατος (µίνι στερνοτοµή) για αορτοστεφανιαία παράκαµψη 
χωρίς εξωσωµατική κυκλοφορία», υπό τους Μ. Τούµπουρα, 
Κ. Μακρυγιαννάκη, Π. Σαρήπουλο, Χ. Βουχάρα και Ι. Κωσταντινό-

οπουλο (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 

01 - 04/06/2000), αφορούσε σε έξι ασθενείς που αντιµετωπίστηκαν 
µε την εν λόγω µέθοδο, ενώ σε εκείνη µε τίτλο «Η αριστερή έσω 
θωρακική αρτηρία ως S-Q ή Y µόσχευµα επαναιµάτωσης του 
συστήµατος του αριστερού προσθίου κατιόντα κλάδου», υπό 
τους Μ. Τούµπουρα, Κ. Μακρυγιαννάκη, Π. Σαρήπουλο, Α. 

οΚαλαϊτζή και Ι. Κωνσταντινόπουλο (2  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 
Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20 - 23/11/1997), παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσµατα επί συνόλου 931 αορτοστεφανιαίων παρακάµψεων, της περιόδου 
1992-1997. Χρησιµοποιήθηκε η αριστερή έσω θωρακική αρτηρία κατά 
συνέχεια ( S-Q µόσχευµα ) στον διαγώνιο (Δ1) και τον αριστερό πρόσθιο  
κατιόντα κλάδο (ΠΑΚΚ) σε 24 ασθενείς, ως S-Q µόσχευµα σε δύο σηµεία του  
ΠΑΚΚ  σε 2 ασθενείς και ως Υ-µόσχευµα Δ1-ΠΑΚΚ στους υπόλοιπους 2 
ασθενείς. Δεν σηµειώθηκε κανένας θάνατος. Άλλη ανακοίνωση είχε τίτλο   
«Ελάχιστα επεµβατική παρασκευή σαφηνούς φλέβας σε επεµβά-
σεις αορτοστεφανιαίας παράκαµψης», υπό τους Κ. Αναστασιάδη, 
Χ. Βουχάρα, Χ. Παπακωνσταντίνου, Μ. Τούµπουρα, Κ. Ράµµο και 

οΠ. Σπανό (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 

Αθήνα, 01 - 04/06/2000), ενώ εκείνη µε τίτλο «Συνδυασµένη εγχείρη-
ση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης και ενδαρτηρεκτοµής των 
καρωτίδων», υπό τους Μ. Τούµπουρα, Φ. Παναγόπουλο, Χ. Παπα-
κωνσταντίνου, Γ. Μπουγιούκα, Κ. Γερολιόλιου και Π. Σαρήπουλου 

ο(Poster -1  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 
30/11 - 03/12/1995), περιελάµβανε έξι ασθενείς που αντιµετωπίστηκαν µε 
συνδυασµένη επέµβαση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης και ενδαρτηρεκτοµής 
των καρωτίδων. Αρχικά διενεργήθηκε η ενδαρτηρεκτοµή χωρίς ενδοαυλικό 
shunt και κατόπιν η µέση στερνοτοµή. Η έκβαση των ασθενών ήταν οµαλή.

   Μελέτη µε υλικό 84 ασθενείς µε στεφανιαία νόσο και χαµηλό 
κλάσµα εξώθησης, της περιόδου 1991-1994, ανακοινώθηκε µε 
τίτλο «Η χειρουργική αντιµετώπιση ασθενών µε στεφανιαία 
νόσο και χαµηλό κλάσµα ώθησης», υπό τους Γ. Μπουγιούκα, 
Χ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Ράµµο, Μ. Τούµπουρα, Γ. Μπιτζίκα, 
Δ. Καµπούρογλου, Ν. Αργυράκη, Σ. Μπαχαρακάκη και Φ. Παναγό-
πουλο (XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1994). Η θνητότητα ήταν 10,7%, 
ενώ σε 19 ασθενείς, ποσοστό 22,6%, παρατηρήθηκε σύνδροµο χαµηλής 
καρδιακής παροχής µετεγχειρητικά και σε 15, ποσοστό 17,8%, τοποθετήθηκε 
ενδοαορτικός ασκός. Τέλος, το 2000, υπήρξαν δυο ακόµη 
ανακοινώσεις σχετικές µε στεφανιαίες παρακάµψεις. Η πρώτη 
αφορούσε σε 91 υπερήλικες ασθενείς, επί συνόλου 2.938 
ασθενών της περιόδου 1995-1999, µε χρήση µαστικής αρτηρίας 
σε ποσοστό 93% και τη θνητότητα 30 ηµερών να αγγίζει το 5,5%, 
µε τίτλο «Στεφανιαία παράκαµψη σε ασθενείς µεγαλύτερους από 
75 έτη», υπό τους Π. Σπανό, Κ. Αναστασιάδη, Δ. Σµυρλή, Α. 

οΜπίσµπο και Χ. Βουχάρα (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 

Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000) και η δεύτερη µε τίτλο 
«Ποιότητα ζωής µετά αορτοστεφαναία παράκαµψη», υπό τους 
Π. Σπανό, Χ. Βουχάρα, Κ. Αναστασιάδη, Α. Μπίσµπο, Δ. Σµυρλή και 

οΔ. Καµπούρογλου (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & 
Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000), που περιελάµβανε απαντήσεις σε ειδικό 
ερωτηµατολόγιο 151 ασθενών και ανέδειξε ότι, το 84% αυτών ζούσε καλύτερα 
µετά από εγχείρηση ByPass.    
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   Στον τοµέα των βαλβιδοπαθειών, το περιεχόµενο της ανακοίνω-
σης µε τίτλο «Η εξαετής εµπειρία µας µε την προσθετική βαλβίδα 
Carbomedics», υπό τους Μ. Τούµπουρα, Φ. Παναγόπουλο, 
Χ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Μακρυγιαννάκη, Κ. Αναστασιάδη, 

οΓ. Καρκάνη και Π. Σπανό (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 

Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 2000), αφορούσε στις σχετιζόµενες µε τη βαλβίδα 
Carbomedics επιπλοκές. Διερευνήθηκαν, για το σκοπό αυτό, 680 ασθενείς της 
περιόδου 1992-1998, οι οποίοι έφεραν την εν λόγω βαλβίδα. Μετά από 
επταετή παρακολούθηση, επιπλοκές παρουσίασαν 73 ασθενείς, µε την πρώιµη 
θνητότητα να αγγίζει το 6,6% και την απώτερη το 7,7%. Αναφορικά µε τις 
επανεγχειρήσεις επί των βαλβίδων, ανακοινώθηκαν οι µελέτες µε 
τίτλους «Αντικατάσταση της µιτροειδούς βαλβίδας µετά από 
κλειστή βαλβιδοτοµή της µιτροειδούς», υπό τους Μ. Τούµπουρα, 
Φ. Παναγόπουλο, Χ. Παπακωνσταντίνου, Γ. Μπουγιούκα, Κ. Ράµµο 
και Δ. Λαζαρίδη (XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1994), η οποία 
περιελάµβανε τα αποτελέσµατα 146 που υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση της 
µιτροειδούς βαλβίδας, λόγω επαναστένωσής της, κατά µέσο όρο 17 έτη µετά 
από βαλβιδοτοµή, µε την περιεγχειρητική θνητότητα να ανέρχεται στο 11%, 
καθώς και «Η εµπειρία µας στην εγχείρηση κατά Bentall», 
υπό τους Π. Σπανό, Μ. Τούµπουρα, Δ. Σµυρλή, Α. Μπίσµπο, Χ. 
Παπακωνσταντίνου, Κ. Ράµµο, Χ. Βουχάρα, Κ. Αναστασιάδη και 

οΔ. Καµπούρογλου (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & 
Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/ 6/2000), µε υλικό 40 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
«εγχείρηση Bentall», κατά το διάστηµα Ιουλίου 1987 - Μαίου 1999. Εκ των 
επεµβάσεων, 29 ήταν εκλεκτικές και έντεκα επείγουσες. Η θνητότητα άγγιξε 
36,4% στις επείγουσες και το 3,4% στις εκλεκτικές. 

   Τα αποτελέσµατα της χειρουργικής αντιµετώπισης των χρόνιων 
διαχωρισµών της θωρακικής αορτής, µετά από αντικατάσταση 
αορτικής βαλβίδας, στο διάστηµα 01/09/91 - 31/12/95, 
παρουσιάστηκαν µε τίτλο «Χρόνιο διαχωριστικό ανεύρυσµα 
ανιούσης θωρακικής αορτής µετά από αντικατάσταση αορτικής 
βαλβίδας», υπό τους Μ. Τούµπουρα, Φ. Παναγόπουλο, Χ. 
Παπακωνσταντίνου, Γ. Μπουγιούκα, Κ. Ράµµο, Γ. Μπιτζίκα, Γ. 
Δρόσο, Ο. Γαλανό και Ε. Τζαµτζή (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1996). 
Επρόκειτο για συνολικά 235 αντικαταστάσεις της αορτικής βαλβίδος. Μεγάλου 
βαθµού µεταστενωτική – ανευρυσµατική διάταση της θωρακικής αορτής µε 
χρόνιο διαχωρισµό παρουσίασαν µακροχρόνια µετεγχειρητικά 26 ασθενείς. 
Σκοπός της µελέτης µε τίτλο «Αγγειακές επιπλοκές µετά από 
τοποθέτηση ενδοαορτικού ασκού σε καρδιοχειρουργικές 
επεµβάσεις», υπό τους Γ. Μπουγιούκα, Μ. Τούµπουρα, Κ. Ράµµο, 
Χ. Παπακωνσταντίνου, Θ. Μαρίνο, Ε. Τζαµτζή και Φ. Παναγόπουλο 
(XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1994), ήταν η ανάλυση των αγγειακών 
επιπλοκών µετά από τοποθέτηση ενδοαορτικού ασκού, σε 50 ασθενείς, επί 
συνόλου 984 της περιόδου 1991-1993. Ενδοαορτικός ασκός τοποθετήθηκε 
διεγχειρητικά σε 33 ασθενείς, µετεγχειρητικά σε 15 και προεγχειρητικά σε δυο. 
Η τοποθέτηση δια της ανιούσης αορτής έγινε σε δυο ασθενείς, ενώ σε 48 δια 
της κοινής µηριαίας αρτηρίας. Από τους 50 ασθενείς, οι επτά κατέληξαν στη 
χειρουργική αίθουσα, ωστόσο στους υπόλοιπους παρατηρήθηκαν έντεκα 
αγγειακές επιπλοκές σε εννέα ασθενείς, ποσοστό 14%. Τέλος, ανάλογου 
αντικειµένου ήταν και οι ανακοινώσεις µε τίτλους «Κύστη παρα-
θυροειδούς αδένα – Μια σπάνια περίπτωση χωροκατακτητικής 
επεξεργασίας στο µεσοθωράκιο», υπό τους Χ. Παπακωνσταντί-

ονου, Χ. Βουχάρα, Κ. Αναστασιάδη και Π. Σπανό (3  Πανελλήνιο Συνέδριο 

Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000) και «Ο 
χυλοθώραξ ως επιπλοκή επαναιµάτωσης του µυοκαρδίου µε 
έσω θωρακική αρτηρία επί επανεγχειρήσεως», υπό τους Μ. 
Τούµπουρα, Κ. Ράµµο, Ο. Γαλανό, Γ. Μπιτζίκα και Φ. Παναγόπουλο 

ο(2  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 
20 - 23/11/1997).

   Εντυπωσιακός ήταν και ο αριθµός των δηµοσιεύσεων που 
έλαβαν χώρα στο περιοδικό «Καρδιολογική Επιθεώρηση» και 
παραπέµπουν στα στελέχη της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουργι-
κής Κλινικής του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ». Επρόκειτο για τις 
δηµοσιεύσεις: «Πρώιµο και απώτερο χυλοπερικάρδιο µετά από 
αορτοστεφανιαία παράκαµψη», υπό τους Π. Σπανό, Α. Μπίσµπο, 
Ι. Αρδίτη και Ε. Παρχαρίδη (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1997), 
«Αρτηριακά µοσχεύµατα και στεφανιαία νόσος», υπό τους Π. 
Σπανό και Α. Μπίσµπο (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1998), 
«Κεντρική απόφραξη του αριστερού πρόσθιου κατιόντα κλάδου. 
Εγχείρηση ή αγγειοπλαστική;», υπό τους Μ. Τούµπουρα και Γ. 
Λουρίδα (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1995), «Νόσος στελέχους 
αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας – ισοδύναµο στελέχους: 
Συγκριτική αιµοδυναµική µελέτη µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού 
υπολογιστή», υπό τους Γ. Κούλλια, Κ. Ράµµο, Θ. Πάππου, Σ. 
Τσαγκάρη και Φ. Παναγόπουλο (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1995), 
«Μελέτη των επιπέδων της ενδοθηλίνης-1 σε ασθενείς µε 
ασταθή στηθάγχη κατά τη διάρκεια επεµβάσεων αορτοστεφα-
νιαίας παράκαµψης», υπό τους Κ. Ράµµο, Γ. Κούλλια, Ε. Τζαµτζή, 
Α. Μπάκα και Φ. Παναγόπουλο (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1995), 
«Χειρουργική θεραπεία τρίκολπης καρδιάς (cor triantriatum) σε 
νεαρό ενήλικα», υπό τους Κ. Ράµµο, Α. Μπάκα, Ν. Αργυράκη, Δ. 
Κετίκογλου και Γ. Κουτσάκη (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1998), 
«Ανοσολογική εντόπιση των υποδοχέων για το βασικό αυξητικό 
παράγοντα των ινοβλαστών (Basic Fibroblast Growth Factor 
Receptors-bFGF Rs) στα µοσχεύµατα της έσω θωρακικής αρτη-
ρίας (ΕΘΑ) και της µείζονος σαφηνούς φλέβας (ΜΣΦ)», υπό 
τους Κ. Ράµµο, Γ. Κούλλια, Ι. Χατζηµπούγια, Χ. Πρατσίνη και 
Φ. Παναγόπουλο (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1997).

   Επίσης οι: «Στεφανιαία παράκαµψη σε ασθενείς µε ηλικία 
µεγαλύτερη των 70 ετών. παράγοντες που επηρεάζουν τα 
άµεσα και απώτερα αποτελέσµατα», υπό τους Γ. Μπιτζίκα, 
Δ. Καµπούρογλου, Κ. Αναστασιάδη, Χ. Παπακωνσταντίνου, Γ. 
Μπουγιούκα, Μ. Τούµπουρα, Κ. Ράµµο και Φ. Παναγόπουλο 
(Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 2000), «Η χειρουργική θεραπεία 
της στεφανιαίας νόσου. Παρούσα κατάσταση», υπό τον Κ. 
Ράµµο (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1995), «Η χειρουργική 
θεραπεία της στεφανιαίας νόσου στους υπερήλικες», υπό 
τον Κ. Ράµµο (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1997), «Αντιµετώ-
πιση ασθενών µε συνυπάρχουσα στεφανιαία ή βαλβιδική 
νόσο και νοσήµατα των αρτηριών (εκτός από νόσο των 
καρωτίδων», υπό τον Κ. Ράµµο (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 

1995), «Η υποξιφοειδική παροχέτευση στην αντιµετώπιση 
περικαρδιακής συλλογής», υπό τους Κ. Αναστασιάδη, Χ. 
Βουχάρα, Μ. Τούµπουρα, Δ. Καµπούρογλου, Χ. Παπακωνστα-
ντίνου, Κ. Ράµµο, Γ. Δρόσο και Π. Σπανό (Ελληνική Καρδιολογική 

Επιθεώρηση, 2000), «Οξεία θρόµβωση προσθετικών βαλβίδων 
στη θέση της µιτροειδούς», υπό τους Κ. Ράµµο, Χ. Παπακων-
σταντίνου, Α. Μπάκα, Δ. Καµπούρογλου και Φ. Παναγόπουλο 
(Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 2000), «Νόσος των φλεβικών 
µοσχευµάτων: Παθολογία και ενδείξεις αντικαταστάσεως 
των νοσούντων φλεβικών µοσχευµάτων», υπό τον Μ. Τού-
µπουρα (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1999) και «Χειρουργική 
θεραπεία της ασταθούς στηθάγχης. Σύγχρονες απόψεις», 
υπό τον Κ. Ράµµο (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1997).
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

   Στον τοµέα των βαλβιδοπαθειών, το περιεχόµενο της ανακοίνω-
σης µε τίτλο «Η εξαετής εµπειρία µας µε την προσθετική βαλβίδα 
Carbomedics», υπό τους Μ. Τούµπουρα, Φ. Παναγόπουλο, 
Χ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Μακρυγιαννάκη, Κ. Αναστασιάδη, 

οΓ. Καρκάνη και Π. Σπανό (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 

Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 2000), αφορούσε στις σχετιζόµενες µε τη βαλβίδα 
Carbomedics επιπλοκές. Διερευνήθηκαν, για το σκοπό αυτό, 680 ασθενείς της 
περιόδου 1992-1998, οι οποίοι έφεραν την εν λόγω βαλβίδα. Μετά από 
επταετή παρακολούθηση, επιπλοκές παρουσίασαν 73 ασθενείς, µε την πρώιµη 
θνητότητα να αγγίζει το 6,6% και την απώτερη το 7,7%. Αναφορικά µε τις 
επανεγχειρήσεις επί των βαλβίδων, ανακοινώθηκαν οι µελέτες µε 
τίτλους «Αντικατάσταση της µιτροειδούς βαλβίδας µετά από 
κλειστή βαλβιδοτοµή της µιτροειδούς», υπό τους Μ. Τούµπουρα, 
Φ. Παναγόπουλο, Χ. Παπακωνσταντίνου, Γ. Μπουγιούκα, Κ. Ράµµο 
και Δ. Λαζαρίδη (XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1994), η οποία 
περιελάµβανε τα αποτελέσµατα 146 που υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση της 
µιτροειδούς βαλβίδας, λόγω επαναστένωσής της, κατά µέσο όρο 17 έτη µετά 
από βαλβιδοτοµή, µε την περιεγχειρητική θνητότητα να ανέρχεται στο 11%, 
καθώς και «Η εµπειρία µας στην εγχείρηση κατά Bentall», 
υπό τους Π. Σπανό, Μ. Τούµπουρα, Δ. Σµυρλή, Α. Μπίσµπο, Χ. 
Παπακωνσταντίνου, Κ. Ράµµο, Χ. Βουχάρα, Κ. Αναστασιάδη και 

οΔ. Καµπούρογλου (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & 
Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/ 6/2000), µε υλικό 40 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
«εγχείρηση Bentall», κατά το διάστηµα Ιουλίου 1987 - Μαίου 1999. Εκ των 
επεµβάσεων, 29 ήταν εκλεκτικές και έντεκα επείγουσες. Η θνητότητα άγγιξε 
36,4% στις επείγουσες και το 3,4% στις εκλεκτικές. 

   Τα αποτελέσµατα της χειρουργικής αντιµετώπισης των χρόνιων 
διαχωρισµών της θωρακικής αορτής, µετά από αντικατάσταση 
αορτικής βαλβίδας, στο διάστηµα 01/09/91 - 31/12/95, 
παρουσιάστηκαν µε τίτλο «Χρόνιο διαχωριστικό ανεύρυσµα 
ανιούσης θωρακικής αορτής µετά από αντικατάσταση αορτικής 
βαλβίδας», υπό τους Μ. Τούµπουρα, Φ. Παναγόπουλο, Χ. 
Παπακωνσταντίνου, Γ. Μπουγιούκα, Κ. Ράµµο, Γ. Μπιτζίκα, Γ. 
Δρόσο, Ο. Γαλανό και Ε. Τζαµτζή (Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1996). 
Επρόκειτο για συνολικά 235 αντικαταστάσεις της αορτικής βαλβίδος. Μεγάλου 
βαθµού µεταστενωτική – ανευρυσµατική διάταση της θωρακικής αορτής µε 
χρόνιο διαχωρισµό παρουσίασαν µακροχρόνια µετεγχειρητικά 26 ασθενείς. 
Σκοπός της µελέτης µε τίτλο «Αγγειακές επιπλοκές µετά από 
τοποθέτηση ενδοαορτικού ασκού σε καρδιοχειρουργικές 
επεµβάσεις», υπό τους Γ. Μπουγιούκα, Μ. Τούµπουρα, Κ. Ράµµο, 
Χ. Παπακωνσταντίνου, Θ. Μαρίνο, Ε. Τζαµτζή και Φ. Παναγόπουλο 
(XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, 1994), ήταν η ανάλυση των αγγειακών 
επιπλοκών µετά από τοποθέτηση ενδοαορτικού ασκού, σε 50 ασθενείς, επί 
συνόλου 984 της περιόδου 1991-1993. Ενδοαορτικός ασκός τοποθετήθηκε 
διεγχειρητικά σε 33 ασθενείς, µετεγχειρητικά σε 15 και προεγχειρητικά σε δυο. 
Η τοποθέτηση δια της ανιούσης αορτής έγινε σε δυο ασθενείς, ενώ σε 48 δια 
της κοινής µηριαίας αρτηρίας. Από τους 50 ασθενείς, οι επτά κατέληξαν στη 
χειρουργική αίθουσα, ωστόσο στους υπόλοιπους παρατηρήθηκαν έντεκα 
αγγειακές επιπλοκές σε εννέα ασθενείς, ποσοστό 14%. Τέλος, ανάλογου 
αντικειµένου ήταν και οι ανακοινώσεις µε τίτλους «Κύστη παρα-
θυροειδούς αδένα – Μια σπάνια περίπτωση χωροκατακτητικής 
επεξεργασίας στο µεσοθωράκιο», υπό τους Χ. Παπακωνσταντί-

ονου, Χ. Βουχάρα, Κ. Αναστασιάδη και Π. Σπανό (3  Πανελλήνιο Συνέδριο 

Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000) και «Ο 
χυλοθώραξ ως επιπλοκή επαναιµάτωσης του µυοκαρδίου µε 
έσω θωρακική αρτηρία επί επανεγχειρήσεως», υπό τους Μ. 
Τούµπουρα, Κ. Ράµµο, Ο. Γαλανό, Γ. Μπιτζίκα και Φ. Παναγόπουλο 

ο(2  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 
20 - 23/11/1997).

   Εντυπωσιακός ήταν και ο αριθµός των δηµοσιεύσεων που 
έλαβαν χώρα στο περιοδικό «Καρδιολογική Επιθεώρηση» και 
παραπέµπουν στα στελέχη της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουργι-
κής Κλινικής του Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ». Επρόκειτο για τις 
δηµοσιεύσεις: «Πρώιµο και απώτερο χυλοπερικάρδιο µετά από 
αορτοστεφανιαία παράκαµψη», υπό τους Π. Σπανό, Α. Μπίσµπο, 
Ι. Αρδίτη και Ε. Παρχαρίδη (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1997), 
«Αρτηριακά µοσχεύµατα και στεφανιαία νόσος», υπό τους Π. 
Σπανό και Α. Μπίσµπο (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1998), 
«Κεντρική απόφραξη του αριστερού πρόσθιου κατιόντα κλάδου. 
Εγχείρηση ή αγγειοπλαστική;», υπό τους Μ. Τούµπουρα και Γ. 
Λουρίδα (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1995), «Νόσος στελέχους 
αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας – ισοδύναµο στελέχους: 
Συγκριτική αιµοδυναµική µελέτη µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού 
υπολογιστή», υπό τους Γ. Κούλλια, Κ. Ράµµο, Θ. Πάππου, Σ. 
Τσαγκάρη και Φ. Παναγόπουλο (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1995), 
«Μελέτη των επιπέδων της ενδοθηλίνης-1 σε ασθενείς µε 
ασταθή στηθάγχη κατά τη διάρκεια επεµβάσεων αορτοστεφα-
νιαίας παράκαµψης», υπό τους Κ. Ράµµο, Γ. Κούλλια, Ε. Τζαµτζή, 
Α. Μπάκα και Φ. Παναγόπουλο (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1995), 
«Χειρουργική θεραπεία τρίκολπης καρδιάς (cor triantriatum) σε 
νεαρό ενήλικα», υπό τους Κ. Ράµµο, Α. Μπάκα, Ν. Αργυράκη, Δ. 
Κετίκογλου και Γ. Κουτσάκη (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1998), 
«Ανοσολογική εντόπιση των υποδοχέων για το βασικό αυξητικό 
παράγοντα των ινοβλαστών (Basic Fibroblast Growth Factor 
Receptors-bFGF Rs) στα µοσχεύµατα της έσω θωρακικής αρτη-
ρίας (ΕΘΑ) και της µείζονος σαφηνούς φλέβας (ΜΣΦ)», υπό 
τους Κ. Ράµµο, Γ. Κούλλια, Ι. Χατζηµπούγια, Χ. Πρατσίνη και 
Φ. Παναγόπουλο (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1997).

   Επίσης οι: «Στεφανιαία παράκαµψη σε ασθενείς µε ηλικία 
µεγαλύτερη των 70 ετών. παράγοντες που επηρεάζουν τα 
άµεσα και απώτερα αποτελέσµατα», υπό τους Γ. Μπιτζίκα, 
Δ. Καµπούρογλου, Κ. Αναστασιάδη, Χ. Παπακωνσταντίνου, Γ. 
Μπουγιούκα, Μ. Τούµπουρα, Κ. Ράµµο και Φ. Παναγόπουλο 
(Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 2000), «Η χειρουργική θεραπεία 
της στεφανιαίας νόσου. Παρούσα κατάσταση», υπό τον Κ. 
Ράµµο (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1995), «Η χειρουργική 
θεραπεία της στεφανιαίας νόσου στους υπερήλικες», υπό 
τον Κ. Ράµµο (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1997), «Αντιµετώ-
πιση ασθενών µε συνυπάρχουσα στεφανιαία ή βαλβιδική 
νόσο και νοσήµατα των αρτηριών (εκτός από νόσο των 
καρωτίδων», υπό τον Κ. Ράµµο (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 

1995), «Η υποξιφοειδική παροχέτευση στην αντιµετώπιση 
περικαρδιακής συλλογής», υπό τους Κ. Αναστασιάδη, Χ. 
Βουχάρα, Μ. Τούµπουρα, Δ. Καµπούρογλου, Χ. Παπακωνστα-
ντίνου, Κ. Ράµµο, Γ. Δρόσο και Π. Σπανό (Ελληνική Καρδιολογική 

Επιθεώρηση, 2000), «Οξεία θρόµβωση προσθετικών βαλβίδων 
στη θέση της µιτροειδούς», υπό τους Κ. Ράµµο, Χ. Παπακων-
σταντίνου, Α. Μπάκα, Δ. Καµπούρογλου και Φ. Παναγόπουλο 
(Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 2000), «Νόσος των φλεβικών 
µοσχευµάτων: Παθολογία και ενδείξεις αντικαταστάσεως 
των νοσούντων φλεβικών µοσχευµάτων», υπό τον Μ. Τού-
µπουρα (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1999) και «Χειρουργική 
θεραπεία της ασταθούς στηθάγχης. Σύγχρονες απόψεις», 
υπό τον Κ. Ράµµο (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1997).

Καθηγητές
Κυρ. Ράµµος

και Παν. Σπανός

Καθηγητής
Χρ. Παπακωνσταντίνου

Καθ. Μιχ. Τούµπουρας, 
Καθ. Γ. Μπουγιούκας,
Χρ. Λόλας και 
Αναπλ. Καθ. Ι. Χάσουλας

Οι Καθηγητές
Φ. Παναγόπουλος
και Δ. Δουγένης

Παν. Σπανός 
και Σωτ. Πράπας
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   Οι βιβλιογραφικές αναφορές που παραπέµπουν στα στελέχη της 
οµάδας του Καθηγητή Κ. Αναγνωστόπουλου, σχετίζονται κυρίως 
µε τις φάσεις ανάπτυξης της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων και την εµπειρία που 
αποκτήθηκε από την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας µιας 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στην περιφέρεια, καθώς και τις 
διαφορές σε σύγκριση µε την οργάνωση ανάλογης κλινικής σε ένα 
ιδιωτικό κέντρο. Το παραπάνω, βέβαια, κατέστη δυνατό, καθώς 
την περίοδο της µόνιµης εγκατάστασης του Καθηγητή Κ. 
Αναγνωστόπουλου στην Ελλάδα, από το 1998 και µετέπειτα, 
οργανώθηκαν και ξεκίνησαν ταυτόχρονα τη λειτουργία τους υπό 
την Διεύθυνση του, η Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστη-
µιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, αλλά και η αντίστοιχη του 
Νοσηλευτηρίου «Ευρωκλινική» στην Αθήνα. Οι σχετικές ανακοι-
νώσεις είχαν τίτλους: «Έναρξη λειτουργίας καρδιοχειρουργικού 
κέντρου στην περιφέρεια, Φάσεις ανάπτυξης και αντιµετώπιση 
προβληµάτων», υπό τους Ο. Γαλανό, Χ. Ιωάννου, Π. Λούκα, Σ. 
Ανδρίκουλα, Σ. Συµινελάκη, Δ. Τζιάλλα, Χ. Χρηστάκη, Λ. Τυρρή, 
Λ. Μιχάλη, Γ. Δρόσο, Γ. Παπαδόπουλο, Δ. Σιδέρη και Κ. Αναγνω-

οστόπουλο (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 

Αθήνα, 01 - 04/ 6/2000), «Είναι αναπόφευκτη και ασφαλής η 
αντιµετώπιση ασθενών µε παθήσεις γενικής θωρακικής 
χειρουργικής κατά την αρχική φάση λειτουργίας µιας 
νεοσύστατης καρδιοχειρουργικής κλινικής;», υπό τους Σ. 
Συµινελάκη, Χ. Ιωάννου, Ο. Γαλανό, Σ. Σγουροπούλου, Σ. 
Ανδρίκουλα, Γ. Δρόσο, Δ. Τζιάλλα, Γ. Παπαδόπουλο, Ι. Κακαδέλη 

οκαι Κ. Αναγνωστόπουλο (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 

Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000) και «Is there a difference in 
risk factor stratification and length of stay during the initial 
phase of an open heart surgery program in a public University 
hospital compared to a private institution», υπό τους C. 
Anagnostopoulos, H. Ioannou, V. Lozos, O. Galanos, S. 
Siminelakis, A. Amygdalou, G. Drossos, S. Katranitsa, K. Ioannidis, 

οA. Rapp και M. Bonoris (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 
Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000). 

Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος.
Έξοχος ακαδηµαϊκός και δάσκαλος, 
ιδρυτής στην περίοδο αυτή των
Καρδιοχειρουργικών Κλινικών του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και της 
Ευρωκλινικής Αθηνών. 
Μεταλαµπάδευσε τη γνώση και 
την εµπειρία της Αµερικής σε σειρά 
συνεργατών, αναδεικνύοντας τους 
σε πρωταγωνιστές της επόµενης 
περιόδου. Καθιέρωσε επίσης το 
Παιδοκαρδιοχειρουργικό 
πρόγραµµα του «Ω.Κ.Κ.»
την περίοδο 1993 - 1997

Σταύρος Συµινελάκης.
Επιµελητής Α΄.

Καθ. Γ. Μπουγιούκας.
Θεµελιωτής της

Καρδιοχειρουργικής
Κλινικής του
Δηµοκρίτειου

Πανεπιστηµίου της
Θράκης από το 1998.

Επιτέλεσε ένα
πλούσιο κλινικό

και εκπαιδευτικό έργο
που αναγνωρίστηκε 

ευρέως από την
κοινωνία της

ακριτικής αυτής 
περιοχής

Καθ. Δ. Δουγένης.
Επικεφαλής

του Τµήµατος
Θώρακο-

Αγγειοχειρουργικής
του Πανεπιστηµίου

Πατρών.
Θεµελίωσε στην
επόµενη περίοδο

την Κλινική
Καρδιάς-Θώρακος-

Αγγείων
ως Τακτικός πλέον

Καθηγητής

Γεώργιος Δρόσος.
Επίκουρος Καθηγητής

   Στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Αναγνωστόπουλος ανέλαβε καθήκοντα Τακτικού Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής, αλλά και Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, τον 
Οκτώβριο του 1997,  µετά την εκλογική επικράτησή του έναντι 
των συνυποψηφίων του Αναπληρωτών Καθηγητών Χ. Παπακων-
σταντίνου και Μ. Τούµπουρα, αλλά και του Δηµητρίου Κάκαβου 
από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός». Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, 
το Σεπτέµβριο του 1998, ολοκληρώθηκαν και οι διαδικασίες 
στελέχωσης της κλινικής, µε τον Σταύρο Συµινελάκη να 
αναλαµβάνει θέση Επιµελητή Α' και τον Βασίλειο Γαλανό θέση 
Επιµελητή Β'. Στα τέλη της ίδιας χρονιάς, στο δυναµικό εντάχθηκε 
και ο Γεώργιος Δρόσος, µε θέση Επίκουρου Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής. Χρειάστηκαν περίπου έξι µήνες, ώστε να 
πραγµατοποιηθούν, τον Απρίλιο του 1999, τα δυο πρώτα 
χειρουργεία καρδιάς, τη στιγµή που είχαν προηγηθεί περί τις 50 
Θωρακοχειρουργικές επεµβάσεις από τον Σ. Συµινελάκη. Οι 
επεµβάσεις καρδιάς που πραγµατοποιήθηκαν το 1999 ήταν 60, 
ενώ οι αντίστοιχες του θώρακος 55. Έως το τέλος της περιόδου 
Καταξίωσης, η Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα της οµάδας του 
Καθηγητή Κ. Αναγνωστόπουλου άγγιζε τα 200-250 χειρουργεία 
καρδιάς και θώρακα ετησίως, δηµιουργώντας µάλιστα ρεύµα 
ασθενών προς την Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµια-
κού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, ειδικά στον τοµέα της χειρουργικής 
της αορτής. Παράλληλα, η πολυετής εµπειρία του Καθηγητή Κ. 
Αναγνωστόπουλου στην εφαρµογή πειραµατικών πρωτοκόλλων, 
λειτούργησε καταλυτικά, καθώς η οργάνωση και η λειτουργεία 
Πειραµατικού Χειρουργείου υπήρξε καθοριστική για την απόδοση 
σηµαντικού ερευνητικού έργου, σχετικά µε την προστασία του 
µυοκαρδίου και του νωτιαίου µυελού, καθώς και τη µελέτη της 
αθηρωµατικής πλάκας. Τέλος, άξια µνείας είναι και η έναρξη 
προγράµµατος τοποθέτησης ενδοαυλικών stents στην θωρακική 
αορτή, σε συνεργασία µε την Αγγειοχειρουργική Κλινική του 
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, περί το 2003.

   Οι εξελίξεις στο χώρο της Κλινικής Χειρουργικής Καρδιάς και 
Θώρακα του Πανεπιστηµίου Πατρών, την περίοδο της Καταξίω-
σης, συνδέονται µε νέα προκήρυξη για τη θέση του Τακτικού 
Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής, στις αρχές του 1997. Υποψήφιοι 
υπήρξαν οκτώ επιφανείς Καρδιοχειρουργοί, µεταξύ των οποίων 
οι Πέτρος Αλιβιζάτος, Χρήστος Λόλας, Δηµήτριος Δουγένης, 
Μιχάλης Μπονώρης, Μιχάλης Τούµπουρας και άλλοι. Η εκλογή 
έλαβε χώρα στις 18 Νοεµβρίου 1997 και ανέδειξε ως Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής τον Πέτρο Αλιβιζάτο µε 18 ψήφους, έναντι 
πέντε που έλαβε ο Χ. Λόλας και µια ο Δ. Δουγένης, ο οποίος εν τω 
µεταξύ είχε ήδη αναδειχθεί σε Επίκουρο Καθηγητή, το 1992. 
Ο Π. Αλιβιζάτος διορίστηκε τον Δεκέµβριο του 1998, ωστόσο, 
µόλις τρεις µήνες αργότερα, δήλωσε την παραίτησή του, καθώς το 
αρχικό πλάνο, που περιελάµβανε την ταυτόχρονη διατήρηση της 
θέσης του στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.» δεν κατάφερε να 
υλοποιηθεί. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, ο Π. Αλιβιζάτος αποχώρησε 
στις 09/02/1999,  χωρίς να διεκδικήσει τα δεδουλευµένα του, 
αλλά το κυριότερο, χωρίς έκτοτε να χρησιµοποιήσει ποτέ τον τίτλο 
του Καθηγητή. Εν τέλει, µε την εξέλιξη του Δ. Δουγένη σε Τακτικό 
Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής, το 2001, η Κλινική Χειρουργικής 
Καρδιάς και Θώρακα του Πανεπιστηµίου Πατρών οργανώθηκε επί 
της ουσίας, ενώ µε την πλήρη στελέχωσή της, το 2003, 
εγκαινίασε πια και την Καρδιοχειρουργική της δραστηριότητα. 

   Παρά τις διεργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη, υπάρχουν 
βιβλιογραφικές αναφορές που παραπέµπουν στην οµάδα του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, ως αυτή λειτουργούσε υπό τον Δ. 
Δουγένη. Η µελέτη σχετικά µε τη δεξιά καρδιακή λειτουργία, σε 
ασθενείς µε χρόνια πνευµονοπάθεια, καθώς και ο µη επεµβατικός 
προσδιορισµός της µέσης πνευµονικής πίεσης στην ίδια κατηγορία 
ασθενών, ανακοινώθηκε µε τίτλο «Μελέτη δεξιάς καρδιακής 
λειτουργίας σε ασθενείς µε χρόνια αποφρακτική πνευµονοπά-
θεια (ΧΑΠ), µε αναίµακτες και αιµατηρές εξετάσεις. Συσχέτιση 
αποτελεσµάτων», υπό τους Α. Μαζαράκη, Κ. Σπυρόπουλο, Ν. 
Χαροκόπο, Ι. Χριστοδούλου, Θ. Πέτσα, Δ. Δουγένη και Δ. Αλεξό-

οπουλο (2  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 

Θεσσαλονίκη, 20 - 23/11/1997). Άλλες ανακοινώσεις είχαν τίτλους «Μη 
επεµβατικός προσδιορισµός της µέσης πίεσης της πνευµονικής 
αρτηρίας σε ασθενείς µε χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια», 
υπό τους Ν. Χαροκόπο, Κ. Σπυρόπουλο, Γ. Τρακαδά, Α. Μαζαράκη, 

οΙ. Χριστοδούλου, Θ. Πέτσα και Δ. Δουγένη (2  Πανελλήνιο Συνέδριο 

Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20 - 23/11/1997) και 
«Διαθερµική τοποθέτηση ενδοτραχειακής σωληνωδούς πρόθε-
σης», υπό τους Δ. Δουγένη, Β. Πατρινού, Χ. Καλογεροπούλου, 

οΓ. Καγκάδη, Χ. Πετροχείλου και Μ. Χατζηωαννίδου (3  Πανελλήνιο 
Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000).

   Στο Πανεπιστήµιο «Δηµοκρίτειο» της Αλεξανδρούπολης, 
ο Καθηγητής Γ. Μπουγιούκας ανέλαβε την έδρα της Καρδιοχει-
ρουργικής, καθώς και τη Διεύθυνση της Κλινικής Χειρουργικής 
Καρδιάς και Θώρακος στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξαν-
δρούπολης, τον Ιανουάριο του 1998. Σε πρώτο στάδιο, ο ίδιος 
οργάνωσε τις υποδοµές της κλινικής του στο παλαιό κτίριο που 
φιλοξενούσε το Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, η οποία 
περιελάµβανε µια αίθουσα χειρουργείου, έξι κλίνες Καρδιοχει-
ρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και 19 κλίνες ασθενών 
σε θαλάµους νοσηλείας. Παράλληλα, οι διαδικασίες στελέχωσης 
ανέδειξαν σε Επιµελητή Α' και στη συνέχεια Επίκουρο Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής τον Βασίλειο Διδίλη και τον Δηµήτριο 
Μικρούλη σε θέση Λέκτορα Καρδιοχειρουργικής. Αµφότεροι 
εξελίχθηκαν αργότερα σε θέσεις Αναπληρωτών Καθηγητών. Στο 
δυναµικό της κλινικής, εντάχθηκε και ο Γρηγόριος Μπιτζίκας, µε 
θέση Επιµελητή Β' του ΕΣΥ, ο οποίος ωστόσο αποχώρησε, µετά 
την τριετία, για το Νοσηλευτήριο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης. 
Συνεργάτης Αναισθησιολόγος, για την πρώτη αυτή περίοδο, ήταν 
ο Αναστάσιος Μούστος, αποσπασµένος από το Νοσοκοµείο 
«Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης. Η πρώτη εγχείρηση καρδιάς, 
που αφορούσε σε αντικατάσταση µιτροειδούς βαλβίδος, 
πραγµατοποιήθηκε από τον Καθηγητή Γ. Μπουγιούκα και την 
οµάδα του τον Απρίλιο του 2000, ενώ έως το τέλος της ίδιας 
χρονιάς διενεργήθηκαν περί τις 65 εγχειρήσεις καρδιάς και δέκα 
περίπου εγχειρήσεις πνευµόνων. Σύµφωνα µε τα επίσηµα 
στοιχεία, από την ηµέρα έναρξης λειτουργίας της µέχρι και το 
2003, όταν πια η Κλινική Χειρουργικής Καρδιάς και Θώρακα 
µεταφέρθηκε στο νέο κτίριο που στεγάζεται το Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, είχαν αντιµετωπιστεί περίπου 600 
ασθενείς, για καρδιακές και θωρακικές νόσους. Το ακαδηµαϊκό 
έργο των στελεχών της εν λόγω κλινικής, αναλύεται διεδοξικά 
στην επόµενη περίοδο. 

Lefkoma - Final.indd   398 13/7/2015   6:48:20 μμ



«Πανεπιστήµιο Πατρών»
«Δηµοκρίτειο»«Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων»
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

   Οι βιβλιογραφικές αναφορές που παραπέµπουν στα στελέχη της 
οµάδας του Καθηγητή Κ. Αναγνωστόπουλου, σχετίζονται κυρίως 
µε τις φάσεις ανάπτυξης της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων και την εµπειρία που 
αποκτήθηκε από την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας µιας 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στην περιφέρεια, καθώς και τις 
διαφορές σε σύγκριση µε την οργάνωση ανάλογης κλινικής σε ένα 
ιδιωτικό κέντρο. Το παραπάνω, βέβαια, κατέστη δυνατό, καθώς 
την περίοδο της µόνιµης εγκατάστασης του Καθηγητή Κ. 
Αναγνωστόπουλου στην Ελλάδα, από το 1998 και µετέπειτα, 
οργανώθηκαν και ξεκίνησαν ταυτόχρονα τη λειτουργία τους υπό 
την Διεύθυνση του, η Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστη-
µιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, αλλά και η αντίστοιχη του 
Νοσηλευτηρίου «Ευρωκλινική» στην Αθήνα. Οι σχετικές ανακοι-
νώσεις είχαν τίτλους: «Έναρξη λειτουργίας καρδιοχειρουργικού 
κέντρου στην περιφέρεια, Φάσεις ανάπτυξης και αντιµετώπιση 
προβληµάτων», υπό τους Ο. Γαλανό, Χ. Ιωάννου, Π. Λούκα, Σ. 
Ανδρίκουλα, Σ. Συµινελάκη, Δ. Τζιάλλα, Χ. Χρηστάκη, Λ. Τυρρή, 
Λ. Μιχάλη, Γ. Δρόσο, Γ. Παπαδόπουλο, Δ. Σιδέρη και Κ. Αναγνω-

οστόπουλο (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 

Αθήνα, 01 - 04/ 6/2000), «Είναι αναπόφευκτη και ασφαλής η 
αντιµετώπιση ασθενών µε παθήσεις γενικής θωρακικής 
χειρουργικής κατά την αρχική φάση λειτουργίας µιας 
νεοσύστατης καρδιοχειρουργικής κλινικής;», υπό τους Σ. 
Συµινελάκη, Χ. Ιωάννου, Ο. Γαλανό, Σ. Σγουροπούλου, Σ. 
Ανδρίκουλα, Γ. Δρόσο, Δ. Τζιάλλα, Γ. Παπαδόπουλο, Ι. Κακαδέλη 

οκαι Κ. Αναγνωστόπουλο (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 

Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000) και «Is there a difference in 
risk factor stratification and length of stay during the initial 
phase of an open heart surgery program in a public University 
hospital compared to a private institution», υπό τους C. 
Anagnostopoulos, H. Ioannou, V. Lozos, O. Galanos, S. 
Siminelakis, A. Amygdalou, G. Drossos, S. Katranitsa, K. Ioannidis, 

οA. Rapp και M. Bonoris (3  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 
Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000). 

Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος.
Έξοχος ακαδηµαϊκός και δάσκαλος, 
ιδρυτής στην περίοδο αυτή των
Καρδιοχειρουργικών Κλινικών του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και της 
Ευρωκλινικής Αθηνών. 
Μεταλαµπάδευσε τη γνώση και 
την εµπειρία της Αµερικής σε σειρά 
συνεργατών, αναδεικνύοντας τους 
σε πρωταγωνιστές της επόµενης 
περιόδου. Καθιέρωσε επίσης το 
Παιδοκαρδιοχειρουργικό 
πρόγραµµα του «Ω.Κ.Κ.»
την περίοδο 1993 - 1997

Σταύρος Συµινελάκης.
Επιµελητής Α΄.

Καθ. Γ. Μπουγιούκας.
Θεµελιωτής της

Καρδιοχειρουργικής
Κλινικής του
Δηµοκρίτειου

Πανεπιστηµίου της
Θράκης από το 1998.

Επιτέλεσε ένα
πλούσιο κλινικό

και εκπαιδευτικό έργο
που αναγνωρίστηκε 

ευρέως από την
κοινωνία της

ακριτικής αυτής 
περιοχής

Καθ. Δ. Δουγένης.
Επικεφαλής

του Τµήµατος
Θώρακο-

Αγγειοχειρουργικής
του Πανεπιστηµίου

Πατρών.
Θεµελίωσε στην
επόµενη περίοδο

την Κλινική
Καρδιάς-Θώρακος-

Αγγείων
ως Τακτικός πλέον

Καθηγητής

Γεώργιος Δρόσος.
Επίκουρος Καθηγητής

   Στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Αναγνωστόπουλος ανέλαβε καθήκοντα Τακτικού Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής, αλλά και Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, τον 
Οκτώβριο του 1997,  µετά την εκλογική επικράτησή του έναντι 
των συνυποψηφίων του Αναπληρωτών Καθηγητών Χ. Παπακων-
σταντίνου και Μ. Τούµπουρα, αλλά και του Δηµητρίου Κάκαβου 
από το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός». Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, 
το Σεπτέµβριο του 1998, ολοκληρώθηκαν και οι διαδικασίες 
στελέχωσης της κλινικής, µε τον Σταύρο Συµινελάκη να 
αναλαµβάνει θέση Επιµελητή Α' και τον Βασίλειο Γαλανό θέση 
Επιµελητή Β'. Στα τέλη της ίδιας χρονιάς, στο δυναµικό εντάχθηκε 
και ο Γεώργιος Δρόσος, µε θέση Επίκουρου Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής. Χρειάστηκαν περίπου έξι µήνες, ώστε να 
πραγµατοποιηθούν, τον Απρίλιο του 1999, τα δυο πρώτα 
χειρουργεία καρδιάς, τη στιγµή που είχαν προηγηθεί περί τις 50 
Θωρακοχειρουργικές επεµβάσεις από τον Σ. Συµινελάκη. Οι 
επεµβάσεις καρδιάς που πραγµατοποιήθηκαν το 1999 ήταν 60, 
ενώ οι αντίστοιχες του θώρακος 55. Έως το τέλος της περιόδου 
Καταξίωσης, η Καρδιοχειρουργική δραστηριότητα της οµάδας του 
Καθηγητή Κ. Αναγνωστόπουλου άγγιζε τα 200-250 χειρουργεία 
καρδιάς και θώρακα ετησίως, δηµιουργώντας µάλιστα ρεύµα 
ασθενών προς την Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµια-
κού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, ειδικά στον τοµέα της χειρουργικής 
της αορτής. Παράλληλα, η πολυετής εµπειρία του Καθηγητή Κ. 
Αναγνωστόπουλου στην εφαρµογή πειραµατικών πρωτοκόλλων, 
λειτούργησε καταλυτικά, καθώς η οργάνωση και η λειτουργεία 
Πειραµατικού Χειρουργείου υπήρξε καθοριστική για την απόδοση 
σηµαντικού ερευνητικού έργου, σχετικά µε την προστασία του 
µυοκαρδίου και του νωτιαίου µυελού, καθώς και τη µελέτη της 
αθηρωµατικής πλάκας. Τέλος, άξια µνείας είναι και η έναρξη 
προγράµµατος τοποθέτησης ενδοαυλικών stents στην θωρακική 
αορτή, σε συνεργασία µε την Αγγειοχειρουργική Κλινική του 
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, περί το 2003.

   Οι εξελίξεις στο χώρο της Κλινικής Χειρουργικής Καρδιάς και 
Θώρακα του Πανεπιστηµίου Πατρών, την περίοδο της Καταξίω-
σης, συνδέονται µε νέα προκήρυξη για τη θέση του Τακτικού 
Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής, στις αρχές του 1997. Υποψήφιοι 
υπήρξαν οκτώ επιφανείς Καρδιοχειρουργοί, µεταξύ των οποίων 
οι Πέτρος Αλιβιζάτος, Χρήστος Λόλας, Δηµήτριος Δουγένης, 
Μιχάλης Μπονώρης, Μιχάλης Τούµπουρας και άλλοι. Η εκλογή 
έλαβε χώρα στις 18 Νοεµβρίου 1997 και ανέδειξε ως Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής τον Πέτρο Αλιβιζάτο µε 18 ψήφους, έναντι 
πέντε που έλαβε ο Χ. Λόλας και µια ο Δ. Δουγένης, ο οποίος εν τω 
µεταξύ είχε ήδη αναδειχθεί σε Επίκουρο Καθηγητή, το 1992. 
Ο Π. Αλιβιζάτος διορίστηκε τον Δεκέµβριο του 1998, ωστόσο, 
µόλις τρεις µήνες αργότερα, δήλωσε την παραίτησή του, καθώς το 
αρχικό πλάνο, που περιελάµβανε την ταυτόχρονη διατήρηση της 
θέσης του στο Νοσηλευτήριο «Ωνάσειο Κ.Κ.» δεν κατάφερε να 
υλοποιηθεί. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, ο Π. Αλιβιζάτος αποχώρησε 
στις 09/02/1999,  χωρίς να διεκδικήσει τα δεδουλευµένα του, 
αλλά το κυριότερο, χωρίς έκτοτε να χρησιµοποιήσει ποτέ τον τίτλο 
του Καθηγητή. Εν τέλει, µε την εξέλιξη του Δ. Δουγένη σε Τακτικό 
Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής, το 2001, η Κλινική Χειρουργικής 
Καρδιάς και Θώρακα του Πανεπιστηµίου Πατρών οργανώθηκε επί 
της ουσίας, ενώ µε την πλήρη στελέχωσή της, το 2003, 
εγκαινίασε πια και την Καρδιοχειρουργική της δραστηριότητα. 

   Παρά τις διεργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη, υπάρχουν 
βιβλιογραφικές αναφορές που παραπέµπουν στην οµάδα του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, ως αυτή λειτουργούσε υπό τον Δ. 
Δουγένη. Η µελέτη σχετικά µε τη δεξιά καρδιακή λειτουργία, σε 
ασθενείς µε χρόνια πνευµονοπάθεια, καθώς και ο µη επεµβατικός 
προσδιορισµός της µέσης πνευµονικής πίεσης στην ίδια κατηγορία 
ασθενών, ανακοινώθηκε µε τίτλο «Μελέτη δεξιάς καρδιακής 
λειτουργίας σε ασθενείς µε χρόνια αποφρακτική πνευµονοπά-
θεια (ΧΑΠ), µε αναίµακτες και αιµατηρές εξετάσεις. Συσχέτιση 
αποτελεσµάτων», υπό τους Α. Μαζαράκη, Κ. Σπυρόπουλο, Ν. 
Χαροκόπο, Ι. Χριστοδούλου, Θ. Πέτσα, Δ. Δουγένη και Δ. Αλεξό-

οπουλο (2  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, 

Θεσσαλονίκη, 20 - 23/11/1997). Άλλες ανακοινώσεις είχαν τίτλους «Μη 
επεµβατικός προσδιορισµός της µέσης πίεσης της πνευµονικής 
αρτηρίας σε ασθενείς µε χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια», 
υπό τους Ν. Χαροκόπο, Κ. Σπυρόπουλο, Γ. Τρακαδά, Α. Μαζαράκη, 

οΙ. Χριστοδούλου, Θ. Πέτσα και Δ. Δουγένη (2  Πανελλήνιο Συνέδριο 

Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20 - 23/11/1997) και 
«Διαθερµική τοποθέτηση ενδοτραχειακής σωληνωδούς πρόθε-
σης», υπό τους Δ. Δουγένη, Β. Πατρινού, Χ. Καλογεροπούλου, 

οΓ. Καγκάδη, Χ. Πετροχείλου και Μ. Χατζηωαννίδου (3  Πανελλήνιο 
Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων, Αθήνα, 01 - 04/06/2000).

   Στο Πανεπιστήµιο «Δηµοκρίτειο» της Αλεξανδρούπολης, 
ο Καθηγητής Γ. Μπουγιούκας ανέλαβε την έδρα της Καρδιοχει-
ρουργικής, καθώς και τη Διεύθυνση της Κλινικής Χειρουργικής 
Καρδιάς και Θώρακος στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξαν-
δρούπολης, τον Ιανουάριο του 1998. Σε πρώτο στάδιο, ο ίδιος 
οργάνωσε τις υποδοµές της κλινικής του στο παλαιό κτίριο που 
φιλοξενούσε το Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, η οποία 
περιελάµβανε µια αίθουσα χειρουργείου, έξι κλίνες Καρδιοχει-
ρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και 19 κλίνες ασθενών 
σε θαλάµους νοσηλείας. Παράλληλα, οι διαδικασίες στελέχωσης 
ανέδειξαν σε Επιµελητή Α' και στη συνέχεια Επίκουρο Καθηγητή 
Καρδιοχειρουργικής τον Βασίλειο Διδίλη και τον Δηµήτριο 
Μικρούλη σε θέση Λέκτορα Καρδιοχειρουργικής. Αµφότεροι 
εξελίχθηκαν αργότερα σε θέσεις Αναπληρωτών Καθηγητών. Στο 
δυναµικό της κλινικής, εντάχθηκε και ο Γρηγόριος Μπιτζίκας, µε 
θέση Επιµελητή Β' του ΕΣΥ, ο οποίος ωστόσο αποχώρησε, µετά 
την τριετία, για το Νοσηλευτήριο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης. 
Συνεργάτης Αναισθησιολόγος, για την πρώτη αυτή περίοδο, ήταν 
ο Αναστάσιος Μούστος, αποσπασµένος από το Νοσοκοµείο 
«Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης. Η πρώτη εγχείρηση καρδιάς, 
που αφορούσε σε αντικατάσταση µιτροειδούς βαλβίδος, 
πραγµατοποιήθηκε από τον Καθηγητή Γ. Μπουγιούκα και την 
οµάδα του τον Απρίλιο του 2000, ενώ έως το τέλος της ίδιας 
χρονιάς διενεργήθηκαν περί τις 65 εγχειρήσεις καρδιάς και δέκα 
περίπου εγχειρήσεις πνευµόνων. Σύµφωνα µε τα επίσηµα 
στοιχεία, από την ηµέρα έναρξης λειτουργίας της µέχρι και το 
2003, όταν πια η Κλινική Χειρουργικής Καρδιάς και Θώρακα 
µεταφέρθηκε στο νέο κτίριο που στεγάζεται το Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, είχαν αντιµετωπιστεί περίπου 600 
ασθενείς, για καρδιακές και θωρακικές νόσους. Το ακαδηµαϊκό 
έργο των στελεχών της εν λόγω κλινικής, αναλύεται διεδοξικά 
στην επόµενη περίοδο. 
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«Ω.Κ.Κ.»«Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας»

1993-2001388
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Έκτη Περίοδος, της «καταξίωσης» 1993-2001

   Όπερ και εγένετο, όµως δυστυχώς, η κίνησή του αυτή απέφερε 
το λιγοστό αποτέλεσµα των τεσσάρων συνολικά εγχειρήσεων 
–επρόκειτο για µια εχινοκοκκίαση πνεύµονος, ένα ανεύρυσµα 
κοιλιακής αορτής, µια σύγκλειση ASD και µια αντικατάσταση 
αορτικής βαλβίδας. Η εµπειρία αντιµετώπισης των εν λόγω 
περιστατικών, κατέστησε σαφές ότι, η έλλειψη οργανωµένης 
Καρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας σε συνδυασµό 
µε τη γενικότερη απειρία του προσωπικού, λειτουργούσαν 
ανασταλτικά σε όποια προσπάθεια συνέχισης Καρδιοχειρουργικής 
δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, η βραδύτητα των εξελίξεων 
οδήγησε τους Λ. Χατζηνικολάου και Α. Μαλακούδη, να δηλώσουν 
την παραίτησή τους, αποχωρώντας για το Λονδίνο και το 
Νοσηλευτήριο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο» Θεσσαλονίκης, 
αντίστοιχα. Παράλληλα, ο Καθηγητής Π. Σπύρου, προσδιορίζοντας 
ο ίδιος τις συνεταγµένες της καριέρας του, εγκατέλειψε κάθε άλλη 
προσπάθεια αναφορικά µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, δραστη-
ριοποιούµενος σε ιδιωτικές κλινικές της Θεσσαλονίκης µέχρι και 
τη συνταξιοδότησή του, χωρίς βέβαια να επιδείξει ποτέ το γωστό 
πάθος που τον διέκρινε στο παρελθόν. Οι εναποµείναντες, Α. 
Χέβας, Ν. Δεσιµόνας και Γ. Καλαφάτη, συνεπικουρούµενοι από τον 
Χριστόφορο Φορούλη, ο οποίος εντάχθηκε στην Πανεπιστηµιακή 
Κλινική µε θέση Επιµελητή Β' του ΕΣΥ, προσέφεραν υπηρεσίες 
κάλυψης επειγουσών Θωρακοχειρουργικών αναγκών, καθώς και 
τη διενέργεια ενός ή δυο προγραµµατισµένων χειρουργείων 
Θώρακος εβδοµαδιαίως. Αυτά, βέβαια, µέχρι την έλευση του νέου 
Διευθυντή της Πανεπιστηµιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής και 
Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής Νικόλαου Τσιλιµίγκα.  

ο ηµερολόγιο έδειχνε 6 Οκτωβρίου 1992, όταν οι πόρτες 
του Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό 
Κέντρο» υποδέχονταν τους εκπροσώπους πολιτικών και 

ακαδηµαϊκών κύκλων του τόπου, εγκαινιάζοντας µια νέα, πολλά 
υποσχόµενη εποχή στην παροχή Καρδιοχειρουργικών υπηρεσιών 
στην Ελλάδα. Αν και οι εξελίξεις για τη στελέχωση του ιδρύµατος 
δροµολογήθηκαν την επόµενη κιόλας ηµέρα, το πρώτο 
χειρουργείο καρδιάς πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1993, από 
την οµάδα της Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, την οποία 
διεύθυνε ο Άλκης Μιχάλης, συνεπικουρούµενος από τους Μάζεν 
Χούρι και Πρόδροµο Αζαριάδη, Επιµελητές Α,Παναγιώτη Καλόγρη, 
Νικόλαο Μιχαλόπουλο και Στέλιο Δηµητρίου,Επιµελητές Β. Η 
πολυετής συνεργασία ανάµεσα στα µέλη της εν λόγω οµάδας, η 
οποία µετρούσε οκτώ χρόνια κοινής παρουσίας στο Νοσηλευτήριο 
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», λειτούργησε καταλυτικά στην εξέλιξή 
της, αναδεικνύοντάς τη ως την πλέον επιτυχηµένη σε απόδοση 
κλινικού, αλλά και ακαδηµαϊκού έργου. Ο Άλκης Μιχάλης, µάλιστα, 
κατέχει έως και το χρόνο έκδοσης του λευκώµατος, τον τίτλο του 
Έλληνα Καρδιοχειρουργού µε τον µεγαλύτερο αριθµό εγχειρήσεων 
στο ενεργητικό του, που αγγίζουν τις 18.000-20.000 συνολικά. Η 
εντρύφηση σε νέες τεχνικές, όπως η χρήση αµφότερων των 
µαστικών αρτηριών στην αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου και 
της αρτηριοπλαστικής του στελέχους -«εγχείρηση DION»-,  αλλά 
και τα εντυπωσιακά αποτελέσµατα σε υψηλού ρίσκου εγχειρήσεις 
όπως εκείνες που αφορούσαν σε ανευρύσµατα της αορτής, σε 
επανεγχειρήσεις και άλλες ανάλογου βαθµού επικινδυνότητας, 
κατέστησαν τη Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική ως µια από τις πλέον 
πολυάσχολες στη χώρα, µε παραγόµενο έργο που άγγιζε τις 600-
700 επεµβάσεις ετησίως. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι, από τον 
Ιούλιο του 1993 έως και το 2006, τα στελέχη της κλινικής 
αντιµετώπισαν 8.528 ασθενείς, εκ των οποίων 5.187 
χειρουργήθηκαν µε εγχείρηση ByPass και θνητότητα 0,56%, 25 
για αρτηριοπλαστική στελέχους µε µηδενική θνητότητα, 1.301 για 
βαλβιδοπάθειες, 1.074 για ανεύρυσµα της αορτής, 385 για 
συνδυασµένη νοσηρότητα, ενώ 496 ήταν επανεγχειρήσεις, µε 
εξαιρετικά σε όλες τις περιπτώσεις αποτελέσµατα. 

   Το κλινικό έργο που παράχθηκε κατά την περίοδο της 
Καταξίωσης και περιλαµβάνει 4.308 ασθενείς συνολικά, 
αποτυπώθηκε σε σειρά ανακοινώσεων και δηµοσιεύσεων που 
απαντώνται στη βιβλιογραφία της εποχής. Επρόκειτο για µελέτες 
που αναφέρονταν στη χρήση των δύο έσω µαστικών αρτηριών σε 
359 ασθενείς της περιόδου 1987-1995 και µεταγενέστερα σε 
840 ασθενείς έως τον Αύγουστο του 1999 µε συνολική θνητότητα 
0,8%. Αξίζει να σηµειωθεί –όπως και επισηµαίνεται στην ανάλυση 
της επόµενης περιόδου- ότι, µια δεκαετία αργότερα, η οµάδα του 
Α. Μιχάλη παρουσίασε κατά τη διάρκεια εργασιών Μεσογειακού 
Καρδιοχειρουργικού Συνεδρίου, την εµπειρία της από την 
αντιµετώπιση 3.000 περιστατικών µε χρήση των δύο µαστικών 
αρτηριών. Στη διερευνούµενη περίοδο, ανήκει επίσης µελέτη 181 
ασθενών που επανεγχειρίστηκαν για στεφανιαία νόσο, 160 
ασθενών που αντιµετωπίστηκαν για ανεύρυσµα ανιούσης αορτής 
και τέλος 274 υπερηλίκων ασθενών ηλικίας 75-87 ετών. 
Παράλληλα, ο Α. Μιχάλης ανέλαβε και άλλες επιτυχείς 
πρωτοβουλίες, οργανώνοντας ως Πρόεδρος της Ελληνικής 

οΕταιρείας Χειρουργών Καρδιάς, Θώρακα και Αγγείων, το 3  
Πανελλήνιο Συνέδριο, τον Ιούνιο του 2000, µετακαλώντας 
σπουδαίους ξένους οµιλητές, όπως τους P. Corso, J. Coselli, P. 
Deveral, C. Mavroudis, H. Schaff, H. Suma, M. Turina J. Laas, J. 
Regnard και άλλους. Εξίσου επιτυχής ήταν και η διοργάνωση του 

ου1  Διεθνούς Συνεδρίου του Νοσηλευτηρίου «Ωνάσειο Κ.Κ.», το 
οποίο αποτέλεσε και προοίµιο µιας σειράς ανάλογων συνεδρίων 
που συνεχίζονται ως σήµερα. Κλείνοντας την αναφορά στα 
πεπραγµένα της Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, άξια αναφοράς 
είναι και η αποχώρηση του Π. Αζαριάδη, το 1997, µε σκοπό να 
αναλάβει θέση Αναπληρωτή Διευθυντή της Παιδοκαρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής, κενό που κάλυψε ο Γρηγόριος Αµανατίδης, 
επιστρέφοντας από τη Γερµανία. 

Καθηγητής Παναγιώτης Σπύρου

Παναγιώτης Σπύρου,
Σωτήριος Πράπας,
Antonio Calafiore
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Το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας

Το βιβλίο περιλήψεων
του 3ου Πανελλήνιου

Συνεδρίου

Άλκης Μιχάλης.
Διευθυντής 

της Β΄ ΚΡΧ Κλινικής 
του «Ω.Κ.Κ.»

και οργανωτής 
του 3ου Συνεδρίου 

της ΕΕΧΘΚΑ

Τ   Η αναφορά στις ζυµώσεις που έλαβαν χώρα στα Πανεπιστηµια-
κά ιδρύµατα της χώρας κατά την περίοδο της Καταξίωσης, ολο-
κληρώνεται µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, όπου η σηµαντικό-
τερη εξέλιξη αφορά στην ανάδειξη του Παναγιώτη Σπύρου σε 
θέση Τακτικού Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής, το 1997, µε 5 
ψήφους. Να σηµειωθεί ότι, συνυποψήφιος στην κρίση αυτή, ήταν 
και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστηµίου «Αριστοτέλειο» 
Θεσσαλονίκης Μ. Τούµπουρας που έλαβε 3 ψήφους. Για δυο 
ολόκληρα χρόνια, έως και το 1999, ο Καθηγητής Π. Σπύρου 
παρέµεινε συνεργάτης της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης, αναµένοντας τον 
διορισµό των συνεργατών του στην Καρδιοχειρουργική Κλινική 
του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας, της οποίας είχε 
αναλάβει την οργάνωση και Διεύθυνση. Σύµφωνα µε τις κρίσεις, 
θέση Επίκουρου Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής ανέλαβε ο Λεωνί-
δας Χατζηνικολάου, θέσεις Επιµελητών Α' του ΕΣΥ οι Αθανάσιος 
Χέβας και Ανδρέας Μαλακούδης και θέσεις Επιµελητών Β' του 
ΕΣΥ οι Νικόλαος Δεσιµόνας και Γεωργία Καλαφάτη, ενώ ως 
Τεχνικός εξωσωµατικής κυκλοφορίας προσλήφθηκε ο Βασίλης 
Μήτιλης. Κι ενώ η στελέχωση του τµήµατος είχε ολοκληρωθεί, η 
εκπαίδευση του παραϊατρικού προσωπικού είχε πραγµατοποιηθεί, 
οι υπόλοιπες υποδοµές για, επί της ουσίας, λειτουργία Καρδιοχει-
ρουργικής Κλινικής υπολείπονταν σηµαντικά. Ο Καθηγητής Π. 
Σπύρου, υπό αυτές τις συνθήκες, επιχείρησε, την µετάκληση 
παλαιών συνεργατών του από το Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», 
ώστε να είναι σε θέση να ξεκινήσει Καρδιοχειρουργική 
δραστηριότητα στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. 
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