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απόφοιτος της Ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου αθηνών (άριστα 1966), ειδικεύτηκε στην παθολογία και μετεκπαιδεύτηκε
στην πνευμονολογία και στην εντατική θεραπεία στα πανεπιστήμια Johns Hopkins, Boston, McGill και παρισίων.
διετέλεσε καθηγητής-διευθυντής της κλινικής εντατικής θεραπείας στο πανεπιστήμιο McGill (1982-1988) και στην
Ιατρική σχολή του πανεπιστημίου αθηνών (1988-2009) στο νοσοκομείο «ευαγγελισμός».

είναι διδάκτωρ (άριστα) του πανεπιστημίου αθηνών και PhD του McGill (μagna Cum Laude), υφηγητής της Ιατρικής
σχολής αθηνών (1980), Professeur Associé στη γαλλία (1987), αdjunct Professor του McGill (1989), εταίρος του Royal
College of Physicians του καναδά. 

Βραβεύτηκε με τον τίτλο του Scholar (1979) και Scientist (1984) στον καναδά, με το Βραβείο Jonathan Ballon της καναδικής
καρδιολογικής εταιρείας (1981), καθώς και με το Βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας Ξανθόπουλου-
πνευματικού (2008). είναι επίτιμος δημότης της νήσου θήρας και επίτιμος διδάκτωρ του δημοκρίτειου πανεπιστημίου
θράκης. 

Έχει διατελέσει μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών, της εκτελεστικής επιτροπής της ευρωπαϊκής εταιρείας
εντατικής θεραπείας, του δσ του νοσοκομείου «ευαγγελισμός», της επιστημονικής επιτροπής του εθνικού Ιδρύματος
ερευνών. 

Έχει διατελέσει πρόεδρος του Ιδρύματος πνευμονολογίας της ευρώπης, της πνευμονολογικής ευρωπαϊκής εταιρείας,
της ελληνικής εταιρείας εντατικής θεραπείας, των εξεταστικών επιτροπών στην παθολογία, πνευμονολογία και
εντατική θεραπεία στην ελλάδα και στην ευρώπη, της επιτροπής προγράμματος σπουδών της Ιατρικής σχολής
αθηνών, των επιτροπών εκπαίδευσης του κεσυ και της διεθνούς επιτροπής για την αναβάθμιση του εσυ, καθώς
επίσης και εκπρόσωπος στον παγκόσμιο οργανισμό υγείας για το κάπνισμα. 

Έχει συγγράψει κεφάλαια σε υψηλού κύρους διεθνή συγγράμματα παθολογίας (Harrison), πνευμονολογίας (Nadel-
Murray), εντατικής θεραπείας (Wood) και Φυσιολογίας (Handbook of Physiology), ανασκοπήσεις σε περιοδικά (New
England Journal of Medicine), και άρθρα σύνταξης (editorials). είναι επιστημονικός εκδότης (εditor) τριών συγγραμμάτων
στα ελληνικά, πέντε ξενόγλωσσων συγγραμμάτων (π.χ. The Thorax) και δέκα συγγραμμάτων μεταφρασμένων στα
ελληνικά. Έχει επιβλέψει πολλές δεκάδες διδακτορικών διατριβών εντός και εκτός της ελλάδας. πλήθος μαθητών του
έχουν γίνει καθηγητές και διευθυντές κλινικών σε πανεπιστήμια και νοσοκομεία της ελλάδας και του εξωτερικού. 

είναι συγγραφέας άνω των πεντακοσίων ξενόγλωσσων εργασιών. συγκαταλέγεται μεταξύ των very highly cited ελλήνων
επιστημόνων. τα κύρια ερευνητικά του επιτεύγματα καλύπτουν όλα σχεδόν τα κεφάλαια της εσωτερικής παθολογίας
και οι μελέτες του για τη λειτουργία των αναπνευστικών μυών και την αναπνευστική ανεπάρκεια έχουν χαρακτηριστεί
ως «θεμελιώδεις» (seminal studies). H πρωτοποριακή μέθοδος διάγνωσης του εγκεφαλικού οιδήματος αναγνωρίστηκε
από την ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα από τα σημαντικότερα έργα που έχουν επιχορηγηθεί.

Ιδρυτής και διοικητής του Ιδρύματος θωραΞ, συντονιστής επιτροπών για τη χρηματοδότηση και παρακολούθηση έργων
υποδομής στον ευαγγελισμό, τη σωτηρία και το νοσοκομείο θήρας. υπεύθυνος προγραμμάτων διακοπής και πρόληψης
του καπνίσματος για ενήλικες και εφήβους και πρόεδρος ή μέλος δ.σ. κοινωφελών Ιδρυμάτων. 

Χ α ρ a λ α μ π ο Σ  Σ π .  ρ ο y Σ Σ ο Σ
Ακαδημαϊκός, 2011
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προσφώνηση από τον πρύτανη του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητή κ. γεώργιο δ. καψάλη.

προσφώνηση από τον πρόεδρο του συμβουλίου του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητή ορθοπαιδικής, 
κ. παναγιώτη ν. σουκάκο.

Έπαινος του τιμωμένου από τον αναπληρωτή πρόεδρο του συμβουλίου του πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
καθηγητή κ. γεώργιο χ. νάκο.

ανάγνωση του Ψηφίσματος από τον πρόεδρο του τμήματος Ιατρικής της σχολής επιστημών υγείας του
πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητή κ. μηνά η. πασχόπουλο. 

περιένδυση του τιμωμένου με την τήβεννο του πανεπιστημίου Ιωαννίνων από την κοσμήτορα της σχολής
επιστημών υγείας, καθηγήτρια κυρία μαργαρίτα K. τζαφλίδου.

επίδοση του Ψηφίσματος από τον πρύτανη, καθηγητή κ. γεώργιο δ. καψάλη.

ομιλία του τιμωμένου, με θέμα: «Θύλακες Αριστείας: Αντίσταση στη δυστοπία».

μουσικό πρόγραμμα με τον κ. κωνσταντίνο λεοντάρη, βιολί, και τον κ. αλέξη μπάγια, κιθάρα.
Nicolo Paganini: Centone di Sonata (Introduzione-Allegro-Maggiore-Allegro)
Pietro Locatelli: Sonata G major for violin & guitar (Largo - Allegro)

δεξίωση στο φουαγιέ της αίθουσας τελετών «γεώργιος μυλωνάς».
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