στὸ Προφὶλ τῆς Καρδιολογίας

Ἰωάννης Λεκάκης
Καθηγητὴς Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ο

Καθηγητὴς Ἰωάννης Λεκάκης γεννήθηκε στὸν Πειραιᾶ μὲ καταγωγὴ τῶν
γονέων του ἀπὸ τὴ Λακωνία. Ὁλοκλήρωσε τὶς γυμνασιακές του σπουδὲς στὴν Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολὴ καὶ μετὰ ἀπὸ πανελλήνιες ἐξετάσεις εἰσήχθη μεταξὺ τῶν πρώτων στὴν
Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ἀπὸ ὅπου καὶ ἀποφοίτησε μὲ βαθμὸ «Ἄριστα».
Ὑπῆρξε ὑπότροφος τοῦ Ἱδρύματος Κρατικῶν
Ὑποτροφιῶν καθ’ ὅλα τὰ ἔτη σπουδῶν του
στὴν Ἰατρικὴ Σχολή. Ὑπηρέτησε τὴ θητεία του
στὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ καὶ μετὰ ἀπὸ ἐξετάσεις
ἔλαβε τὴν εἰδικότητα τῆς Παθολογίας καὶ ἀκολούθως τῆς Καρδιολογίας.
Ὑπηρέτησε ὡς Ἐπιστημονικὸς Συνεργάτης
καὶ Λέκτωρ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς στὸ Ἐργαστήριο τῆς Βιολογικῆς Χημείας τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, θέση ἀπὸ τὴν ὁποία παραιτήθηκε γιὰ
νὰ συνεχίσει τὴ μετεκπαίδευσή του στὴν Καρδιολογία. Μετεκπαιδεύτηκε στὸ Πανεπιστήμιο
τῆς Βοστώνης, στὰ Νοσοκομεῖα Necker καὶ
Τenon στὸ Παρίσι καὶ Cathatina Hospital στὸ
Einthoven.
Στὴν Ἑλλάδα ὑπηρέτησε στὰ Νοσοκομεῖα
«Εὐαγγελισμός», «Ἀλεξάνδρα» καὶ «Ἀττικόν».
Στὴ Θεραπευτικὴ Κλινικὴ τὸ 1998 ἐκλέχθηκε
Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Καρδιολογίας καὶ ἀκολούθως ἐξελίχθηκε διαδοχικὰ στὶς θέσεις τοῦ
Ἀναπληρωτῆ Καθηγητοῦ καὶ Καθηγητοῦ τὸ
2011. Ἀπὸ τὸ 2014 κατέχει τὴ θέση τοῦ Διευθυ-

ντοῦ τῆς Β΄ Πανεπιστημιακῆς Καρδιολογικῆς
Κλινικῆς στὸ Π.Γ.Ν. «Ἀττικόν».
Ἔχει ὑπηρετήσει σὲ πολλὲς θέσεις τόσο
στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ὑπῆρξε
Ἀντιπρόεδρος καὶ ἀκολούθως Πρόεδρος τῆς
Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας ἀπὸ τὸ
2003 ἕως τὸ 2005, Πρόεδρος Ὁμάδων Ἐργα-
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σίας τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας,
Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Λιπιδιολογίας Ἀθηροσκλήρυνσης καὶ Ἀγγειακῆς Νόσου
ἀπὸ τὸ 2009 ἕως τὸ 2013 καὶ Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου Καρδιολογίας ἀπὸ τὸ 2013
ἕως τὸ 2015. Στὸ ἐξωτερικὸ ὑπηρέτησε ὡς μέλος
τῆς Ἐπιτροπῆς Κατευθυντήριων Ὁδηγιῶν τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας ἀπὸ τὸ
2002 ἕως τὸ 2004 καὶ ἀπὸ τὸ 2004 ἕως τὸ 2006,
Ἀντιπρόεδρος καὶ ἀκολούθως Πρόεδρος τῆς
Ὁμάδας Ἐργασίας Περιφερικῆς Κυκλοφορίας
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας ἀπὸ
τὸ 2008 ἕως τὸ 2010 καὶ adhoc μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Προγράμματος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας ἀπὸ τὸ 2008 ἕως τὸ 2010.
Ὑπῆρξε Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὠνάσειου Καρδιοχειρουργικοῦ
Κέντρου ἀπὸ τὸ 2011 ἕως τὸ 2014 καὶ Πρόεδρος ἢ μέλος πολλῶν ἐπιτροπῶν τοῦ Κ.Ε.Σ.Υ.,
Ε.Ο.Φ. κ.λπ.
Ὁ κ. Λεκάκης ἔχει σημαντικὸ ἐρευνητικὸ
ἔργο. Τὰ κυριότερα ἐρευνητικά του ἐνδιαφέροντα ἐντοπίζονται 1) στὴν Πυρηνικὴ Καρδιολογία: Στὸ χῶρο αὐτὸ ἔχει ἀναγνωρισθεῖ διεθνῶς
ἡ συμβολή του στὸν τομέα τῆς φαρμακευτικῆς
φόρτισης, στὸν ἔλεγχο τῆς βιωσιμότητας τοῦ
μυοκαρδίου καὶ στὴν ἀνίχνευση τῆς μυοκαρδιακῆς νέκρωσης μὲ μονοκλωνικὰ ἀντισώματα
ἔναντι τῆς μυοσίνης, ὅπως ἐπίσης καὶ στὸν ἔλεγχο τῆς ἀδρενεργικῆς νεύρωσης τοῦ μυοκαρδίου,
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2) στὴ μελέτη τοῦ ἐνδοθηλίου, ὅπου οἱ μελέτες
ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἐπίδραση παραγόντων κινδύνου, ὅπως τὸ κάπνισμα, ἔχουν ἀναγνωρισθεῖ
διεθνῶς καὶ 3) στὴ μελέτη τῆς ἀρτηριακῆς σκληρίας καὶ τῶν ἀνακλωμένων κυμάτων σὲ διάφορες παθολογικὲς καταστάσεις.
Τὸ ἐρευνητικό του ἔργο εἶναι δημοσιευμένο
σὲ περισσότερα ἀπὸ τριακόσια ἄρθρα σὲ περιοδικὰ ὑψηλοῦ κύρους μετὰ ἀπὸ κρίση. Ἔχει
ἐπίσης συγγράψει πολλὰ κεφάλαια σὲ ἑλληνικὰ
καὶ διεθνῆ βιβλία καὶ ἔχει παρουσιάσει μεγάλο
ἀριθμὸ ἀνακοινώσεων σὲ μεγάλα διεθνῆ ἐπιστημονικὰ συνέδρια.
Εἶναι μέλος τῆς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς
πολλῶν ἑλληνικῶν καὶ διεθνῶν περιοδικῶν μεταξὺ τῶν ὁποίων τῆς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς
τῶν International Journal of Diabetes Research,
Journal of Clinical and International Cardiology,
Journal of Heart and Cardiology, Therapeutic
Advances in Cardiovascular Diseases καὶ
European Heart Journal.
Διοργανώνει ἐτησίως διεθνῆ καὶ ἑλληνικὰ Συνέδρια καὶ Ἡμερίδες μὲ ἀντικείμενο τὴν
Καρδιαγγειακὴ Ἰατρική.
Γιὰ τὴν προσφορά του ἔχει τιμηθεῖ ἀπὸ τὴν
Ἑταιρεία Λιπιδιολογίας Ἀθηροσκλήρυνσης καὶ
Ἀγγειακῆς Νόσου, τὴν Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία
Κύπρου καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Καρδιολογικὴ
Ἑταιρεία. Πολλὲς μελέτες του ἔχουν τιμηθεῖ σὲ
Συνέδρια τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ.

Σημείωση: Τὰ βιογραφικὰ στοιχεῖα, τὰ δεδομένα καὶ οἱ ἀξιολογήσεις ποὺ περιέχονται στὸ προφίλ τῶν προβαλλὸμενων προσώπων τῆς παρούσας στήλης, παρέχονται μὲ ἀποκλειστική εὐθύνη τῶν ἰδίων γιὰ τὴν ἀκρίβειά τους.

