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Γ

εννήθηκε στὴν Νεράντζα Κορινθίας τὸ
1953, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἀκόμα καὶ σήμερα
τόπο μόνιμης κατοικίας του.
Ἔλαβε τὴν στοιχειώδη ἐκπαίδευση στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο Βέλου Κορινθίας, τοῦ ὁποίου
ἐπὶ χρόνια «ἱστορικὸς» Διευθυντὴς ἦταν ὁ πατέρας του.
Τὴν μέση ἐκπαίδευση (τὶς πέντε τάξεις) ἔλαβε
στὸ Γυμνάσιο Βέλου καὶ τὴν ἕκτη τάξη στὸ 4ο
Γυμνάσιο Ἀρρένων Ἀθηνῶν, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀπεφοίτησε τὸ 1971 μὲ βαθμὸ ἀπολυτηρίου Ἄριστα.
Τὴν ἴδια χρονιὰ εἰσήχθη, μετὰ ἀπὸ πανελλήνιες εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις, μεταξὺ τῶν πρώτων
(4ος κατὰ σειρὰν ἐπιτυχίας), στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τυχὼν τιμητικῆς
ὑποτροφίας ἀπὸ τὸ ΙΚΥ.
Ἔλαβε τὸ πτυχίο Ἰατρικῆς τὸ 1977 μὲ βαθμὸ
«λίαν καλῶς».
Ἐκπλήρωσε τὴν ὑπηρεσία ὑπαίθρου στὴν
Καρδιολογικὴ Κλινικὴ τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Κορίνθου.
Εἰδικεύτηκε στὴν Παθολογία καὶ ἐν συνεχείᾳ στὴν Καρδιολογία στὴ Θεραπευτικὴ Κλινικὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν - Νοσοκομεῖο
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» - μὲ Διευθυντὴ τὸν καθηγητὴ
κ. Σπῦρο Μουλόπουλο, ἐπιλεγεὶς σὲ θέση Ἐσωτερικοῦ Βοηθοῦ τῆς Κλινικῆς καὶ τοῦ νεοσύστατου τότε «Καρδιολογικοῦ Ἐργαστηρίου» αὐτῆς.
Ἔλαβε τὸν τίτλο εἰδικότητας τῆς Καρδιολο-

γίας στὶς 13 Ἰουλίου 1984.
Ἀπὸ τὸν Ἰούλιο 1984 ἕως τὸ τέλος τοῦ 1985
ὑπηρέτησε σὲ θέση Ἐπιμελητὴ στὴν Καρδιολογικὴ Κλινικὴ τοῦ Γ. Ν. Κορίνθου.
Ἐκπόνησε τὴν διδακτορική του διατριβὴ μὲ
θέμα «Κλινικὴ ἐκδήλωσις καὶ προδιαθεσικοὶ παράγοντες τῆς Στεφανιαίας Νόσου ἐπὶ ἀσθενῶν
ἀγροτικῆς ἤ ἀστικῆς ἀπασχολήσεως» στὴν Κορινθία, καὶ τὸ 1987 ἀναγορεύθηκε Διδάκτωρ
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τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μὲ βαθμὸ Ἄριστα.
Τὰ ἔτη 1986-1988 μετεκπαιδεύτηκε στὸ
Νοσοκομεῖο NATIONAL HEART καὶ τὸ
CARDIOTHORACIC INSTITUTE τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου, σὲ θέση Research and
Clinical Fellow μὲ πλήρεις κλινικὲς ὑπευθυνότητες σὲ ὅλες τὶς διαγνωστικὲς καὶ θεραπευτικὲς
τεχνικὲς τῆς σύγχρονης Καρδιολογίας, ἀναίμακτες και ἐπεμβατικές.
Ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1992 μέχρι τὸν Μάρτιο τοῦ 2009, μετὰ ἀπὸ κρίση, ἦταν Διευθυντὴς
τῆς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Κορίνθου.
Ὑπὸ τὴν διεύθυνσή του, ἡ Κλινικὴ ἀναδιοργανώθηκε πλήρως, οἱ δυνατότητές της (νοσηλευτικές, ἐκπαιδευτικές, ἐπιστημονικὲς κ.λπ.)
ἔφθασαν σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο, οὕτως ὥστε τὸ 2005
κρίθηκε κατάλληλη ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας
νὰ χορηγεῖ πλήρη εἰδικότητα Καρδιολογίας.
Ἀπὸ τὶς 6 Μαρτίου τοῦ 2009 (μετὰ ἀπὸ
κρίση), εἶναι Συντονιστὴς Διευθυντὴς τοῦ Καρδιολογικοῦ Τμήματος τοῦ Γενικοῦ Κρατικοῦ
Νοσοκομείου Ἀθηνῶν «Γ. Γεννηματᾶς», τὸ
ὁποῖο θεωρεῖται τὸ μεγαλύτερο Καρδιολογικὸ
τμῆμα τοῦ ΕΣΥ στὴν ἐπικράτεια.
Ἔχει ὁρισθεῖ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας ὡς
ἕνα ἀπὸ τὰ κέντρα Πρωτογενοῦς Ἀγγειοπλαστικῆς (Primary PCI) ὀξέων ἐμφραγμάτων τοῦ μυοκαρδίου.
Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀσθενῶν, ποὺ νοσηλεύονται
ἐτησίως σ’ αὐτήν, ὑπερβαίνει τὶς 3.500.
Διαθέτει ὅλα τὰ ἀπαραίτητα Τμήματα ποὺ
χαρακτηρίζουν ἕνα ὀργανωμένο τριτοβάθμιο
Κέντρο:
Α. Μονάδα Ἐμφραγμάτων (8 κλῖνες).
Β. Ὑπομονάδα (ΜΑΦ) (15 κλῖνες).
Γ. Κλινικὴ (10 θάλαμοι - 31 κλῖνες).
Δ. Αἱμοδυναμικὸ Ἐργαστήριο.
Ε. Ἐργαστήριο Ἠλεκτροφυσιολογίας.
ΣΤ. Ἐργαστήριο Holter.
Ζ. Ἐργαστήριο βηματοδοτῶν, ἀπινιδωτῶν.
Η. Ἐργαστήριο δοκιμασίας ἀνάκλισης (tilt
test).
Θ. Ἐργαστήριο Δοκιμασίας Κόπωσης.

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΙΑ. Ἐργαστήριο κλασικῆς Ἠχοκαρδιογραφίας καὶ νεότερων τεχνικῶν.
ΙΒ. Ἰατρεῖα Πνευμονικῆς Ὑπέρτασης, Καρδιακῆς Ἀνεπάρκειας, Ἀρρυθμιῶν, Ἀρτηριακῆς
Ὑπέρτασης καὶ Δυσλιπιδαιμιῶν.
ΙΓ. Τμῆμα Κλινικῶν Μελετῶν.
Τὸ ἰατρικὸ προσωπικό του περιλαμβάνει 16
εἰδικευμένους Καρδιολόγους καὶ 22 εἰδικευόμενους.
Ἐμπειρία – ἐπιστημονικὸ ἔργο – ἐκπαιδευτικὸ
ἔργο
• 5 χρόνια στὴν Ἐσωτερικὴ Παθολογία, 35 χρόνια στὴν Κλινικὴ Καρδιολογία.
• Μεγάλη ἐμπειρία σὲ ὅλες τὶς ἀναίμακτες καὶ
αἱματηρὲς διαγνωστικὲς καὶ θεραπευτικὲς τεχνικὲς τῆς Καρδιολογίας.
ος
• Ἀπὸ τοὺς πρώτους, (6 ) στὴ χώρα, οἱ ὁποῖοι,
ἔλαβαν ἀπὸ τὸ ΚΕΣΥ ἄδεια διενέργειας Ὑπερηχοκαρδιογραφημάτων.
• Μεγάλη ἐμπειρία στὴν Ἰατρικὴ Ἔρευνα κυρίως σὲ πειραματόζωα, ἐκτίμηση ἀσθενῶν μὲ
τὶς νεότερες ὑπερηχοκαρδιογραφικὲς τεχνικὲς
καὶ στὴν Ἐπιδημιολογία μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση
αὐτὴν τῆς Στεφανιαίας Νόσου.
• Ἐνεργὸς συμμετοχὴ σὲ μεγάλες Διεθνεῖς Πολυκεντρικὲς Μελέτες: (EUROPA, ASSENT III,
HELLAS, PREAMI, ΕΝACT, ONTARGETTRANSCENT, ΑCTIVE I, L-TAP, HELIOS,
BEAUTIFUL, CRESCENDO, ATMOSPHERE,
SIGNIFY, REMINDER, ENGAGE AF-TIMI
48, ACS 2–TIMI 51 κἄ.).
• Συμμετοχὴ ὡς διδάσκοντος σὲ σεμινάρια Κλινικῆς Καρδιολογίας καὶ Ὑπερηχοκαρδιογραφίας τοῦ Cardiothoracic Institute τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου.
• Μεγάλη ἐμπειρία στὴν ἐκπαίδευση φοιτητῶν
Ἰατρικῆς, ἰατρῶν ὑπόχρεων ὑπηρεσίας ὑπαίθρου, εἰδικευομένων ἰατρῶν στὴ Γενικὴ Ἰατρική, τὴν Παθολογία καὶ τὴν Καρδιολογία.
• Κατάρτιση καὶ προσωπικὴ ἐπίβλεψη τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος τῆς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Νοσοκομείου Κορίνθου ἐπὶ
17-ετία, καὶ τοῦ Νοσοκομείου «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ἐπὶ 9-ετία.
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Ἐνεργὸς συμμετοχὴ σὲ Διεθνῆ ἤ Ἑλληνικὰ Συνέδρια, Σεμινάρια, Ἡμερίδες, Ἐκπαιδευτικὰ
προγράμματα νοσοκομείων κ.λπ. .
Πρόεδρος ἤ μέλος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς σημαντικοῦ ἀριθμοῦ Συνεδρίων, Σεμιναρίων καὶ ἄλλων Ἐπιστημονικῶν Ἐκδηλώσεων.
Ὀργάνωση (ὑπὸ τὴν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου
τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Κορινθίας ἤ τῆς
Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας) προγραμμάτων Ὑγείας καθὼς καὶ ἐνημερωτικῶν
ἐκδηλώσεων γιὰ τὸ εὐρὺ κοινὸ σὲ σχολεῖα,
Στρατιωτικὲς Μονάδες, Δήμους κ.λπ.
Mεγάλος ἀριθμὸς Δημοσιεύσεων σὲ Ἑλληνικὰ
περιοδικά.
98 δημοσιεύσεις σὲ Διεθνῆ περιοδικὰ ποὺ περιλαμβάνονται στὸ PubMed.

Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἑνώσεις
1. Ἑλληνικὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία (μέλος
τῶν Ὁμάδων Ἐργασίας: Ἐπιδημιολογίας, Ὑπερηχοκαρδιογραφίας, Καρδιακῆς Ἀνεπάρκειας,
Ἐπεμβατικῆς Καρδιολογίας).
2. Ἑταιρεία Μελέτης καὶ Ἔρευνας τῆς Καρδιακῆς Ἀνεπάρκειας.
3. Ἑλληνικὴ Ἀντιυπερτασικὴ Ἑταιρεία.
4. Ἰατρικὴ Ἑταιρεία Δυτικῆς Ἑλλάδος.
5. European Society of Cardiology.
6. Αmerican College of Cardiology.
7. British Cardiac Society.
8. Πανελλήνια Ἰατρικὴ Ἕνωση Διευθυντῶν
Καρδιολογικῶν Κλινικῶν.
Συμμετοχὴ σὲ φορεῖς, συμβούλια, ἐπιτροπὲς διακρίσεις
• Πρόεδρος Ἰατρικοῦ Συλλόγου Κορινθίας ἀπὸ
τὸν Ἰούνιο 1993 μέχρι τὸ 2008 (5 συνεχόμενες
θητεῖες).
• Πρόεδρος Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς Γενικοῦ
Νοσοκομείου Κορίνθου.
• Πρόεδρος Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου
Βέλου Κορινθίας τὴν διετία 2000-2001.
• Fellow of the European Society of Cardiology
(2003).
• Ἀντιπρόεδρος τοῦ ΠεΣΥΠ Πελοποννήσου
(2004-2007).

Τακτικὸ μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἐπιλογῆς καὶ
Ἀξιολόγησης Διευθυντῶν Ἰατρῶν Ε.Σ.Υ γιὰ
τὴν εἰδικότητα τῆς Καρδιολογίας.
• Τακτικὸ μέλος τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς ἰατρικῆς εἰδικότητας Καρδιολογίας μὲ ἔδρα τὴν
Πάτρα καὶ τὴν Ἀθήνα.
• Μέλος Εἰδικῶν Ἐπιτροπῶν τοῦ ΚΕΣΥ.
• Γραμματέας τῆς «Πανελλήνιας Ἰατρικῆς Ἕνωσης Διευθυντῶν Καρδιολογικῶν Κλινικῶν»
(ΠΙΕΔΚΑΡ).
• Διευθυντὴς Ἰατρικῆς Ὑπηρεσίας Γ.Ν. Κορίνθου.
• Fellow of the American College of Cardiology
(2008).
• Πρόεδρος Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου τοῦ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
• Ἀντιπρόεδρος τοῦ Πειθαρχικοῦ Συμβουλίου
τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν ἀπὸ τὸ 2015
μέχρι σήμερα.
• Πρόεδρος τοῦ «Τομέα Νοσοκομειακῆς Περίθαλψης» τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐπιστημονικῶν
Ἐρευνῶν τοῦ Πανελλήνιου Ἰατρικοῦ Συλλόγου ἀπὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 2016 μέχρι σήμερα.
• Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας τὰ ἔτη 2009-2010.
•

Στὸν τελικὸ ἀπολογισμὸ τῆς προεδρίας του
μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε:
«Εἶχα τὴν τύχη νὰ διαδεχθῶ στὴν προεδρία
τῆς ΕΚΕ ἐξέχουσες προσωπικότητες τοῦ χώρου.
Εὐτύχησα, τὸ Δ.Σ., τοῦ ὁποίου προήδρευα, νὰ
ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐκλεκτοὺς συναδέλφους, ποὺ
ἔγιναν πολύτιμοι συνεργάτες. Ἀγωνιστήκαμε
μαζὶ γιὰ «τὴν προαγωγὴ τῆς Καρδιολογίας καὶ
τῶν συναφῶν κλάδων της, τὴ συμμετοχή της
στὴν πρόληψη καὶ θεραπεία τῶν καρδιαγγειακῶν παθήσεων καὶ τὴν ἐπίτευξη τῶν καλύτερων
ἐπιστημονικῶν καὶ ἐπαγγελματικῶν συνθηκῶν
ἐργασίας γιὰ τὰ μέλη της», ὅπως τὸ καταστατικό της ὁρίζει.
Χρησιμοποιήσαμε κάθε πρόσφορο μέσο γιὰ
τὴν προώθηση τῆς ἔρευνας, τὴν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Καρδιολογίας στὴν
Ἑλλάδα. Ἐπίκεντρο τῆς προσπάθειάς μας ἦταν
ὁ ἄνθρωπος. Ἰατρός, Ἀσθενής. Τὸ κοινωνικὸ σύνολο. Τὸ δικαίωμα ὅλων στὴν ὑγεία. Τὸ δικαί-
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ωμα - καὶ ὑποχρέωση τῶν ἰατρῶν - στὴ γνώση.
Συγχρόνως διαφυλάξαμε τὰ καλῶς ἐννοούμενα
συμφέροντα τῆς Ἑταιρείας. Παρὰ τὴν καταβολὴ
μεγάλων ποσῶν γιὰ τὴν ἀνακαίνιση τοῦ κτιρίου
καὶ τὴν «καταφανῶς γενναιόδωρη» χρηματοδότηση ἐρευνητικῶν προγγραμμάτων καὶ ὑποτροφιῶν τὸ ἔτος 2010, ἡ οἰκονομική θέση τῆς Ἐταιρείας ἔγινε ἀκόμα πιὸ ἰσχυρή. Ἡ «καθαρή της
θέση» αὐξήθηκε σὲ ποσοστὸ 32,24% σὲ σχέση μὲ
αὐτὴ τοῦ ἔτους 2008. Τοῦτο ἐπιτεύχθηκε μὲ τὴ
μεγάλη διεύρυνση τοῦ «κύκλου ἐργασιῶν» της.
Ἡ χρηστὴ διαχείριση καὶ ἡ διαφάνεια ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ ἔκθεση ὁρκωτοῦ λογιστή.
Παραδίδω στὸν νέο Πρόεδρο καὶ τὸ νέο Δ.Σ.

Ἀγρὸς μὲ παπαρούνες κοντὰ στὸ Vétheuil

μία ΕΚΕ μεγάλη ὄχι μόνο σὲ μέγεθος. Ὀργανωμένη διοικητικά, ἰσχυρὴ οἰκονομικά, δραστήρια
στὸν ἐκπαιδευτικὸ καὶ ἐρευνητικὸ τομέα, ἀνοιχτὴ στὰ μέλη της, τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα
καὶ τὴν κοινωνία.
Με τὴν λήξη τῆς θητείας μου αἰσθάνομαι ὅτι
«…τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον
τετέλεκα….».
Δὲν διεκδικῶ κανένα «…δικαιοσύνης στέφανον…».
Θὰ διεκδικῶ ὅμως πάντοτε τὴν ἐκτίμηση
ὅλων τῶν Καρδιολόγων, διότι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Προεδρίας μου τὰ « …πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν ἐγένοντο….».

Claude Monet

