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Από τον Θεόδωρο Ντόλατζα, Πρόεδρο της Ε.Ε.Ι.Κ.

Τον Οκτώβριο (14/10/2011) στο Eθνι-
κό Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευ-

νών της Ακαδημίας Αθηνών έγινε η 
7η Πανελλήνια Ημερίδα Iστορίας της 
Iατρικής υπό την προεδρία του καθη-
γητού Γεώργιου Ανδρούτσου με θέμα 
Ιστορία των Μεταμοσχεύσεων .

Στα πλαίσια του συνεδρίου έγινε έκθεση 
ζωγραφικής του δρ. Θ. Ντόλατζα με θέμα 
πρωτοπόροι των μεταμοσχεύσεων. Στην έκ-
θεση αυτή εκτέθηκαν 20 ζωγραφικά έργα με 
τα πορτραίτα ιατρών που συνέβαλαν με το 
έργο τους στην επιτυχία των μεταμοσχεύσε-
ων από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. 
Μεταξύ αυτών εκτέθηκε και το πορτραίτο του 
πρωτοπόρου των καρδιακών μεταμοσχεύ-
σεων CRISTIAN BARNARD (εικόνα).

Ο Διάσημος Νοτιαφρικανός καρδιοχειρουρ-
γός ήταν γιος φτωχού πάστορα. Γεννήθηκε 
το 1922 στην Νότια Αφρική και σπούδασε 
Ιατρική στο πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν. 
Μετεκπαιδεύτηκε στην Αμερική στη χειρουρ-
γική και στην καρδιοχειρουργική δίπλα σε 
μεγάλους και διάσημους ιατρούς (Κουλέιυ 
Λιλιλέχαν, Ντι Μπάικ, Σαμγουάιν).

Μετά την επιστροφή του στο Κέιπ Τά-
ουν αναλαμβάνει τη διεύθυνση των πει-
ραματικών χειρουργών του νοσοκομείου  
«ΓΚΡΟΟΤΕ ΣΙΟΥΡ» όπου εκτελεί μεταμο-
σχεύσεις καρδίας σε σκυλιά και πίθηκους. 

Τον Δεκέμβριο του 1967 έκανε την πρώ-
τη μεταμόσχευση καρδιάς στον ετοιμοθά-
νατο καρδιοπαθή Λουίς Βασκάνσκυ που 
έζησε 18 ημέρες. Για τον άθλο του αυτό 
ο Barnard πέρασε στην αιωνιότητα. Ο μα-
κροβιότερος ασθενής του έζησε 23 χρόνια 
μετά τη μεταμόσχευση.

Πέρα από τη φήμη του ως καταπληκτι-
κού χειρούργου ο Barnard διέθετε προσω-
πική γοητεία και απέραντη αγάπη για την 
Ελλάδα και για την ελληνική ιατρική. Εί-
χα την τύχη να μιλήσω μαζί του σε επίσκε-
ψη που έκανε στην Α΄ χειρουργική κλινική 
του πανεπιστήμιου Αθηνών όταν ήμουν ει-
δικευόμενος .

Ήταν γνωστό ότι στο ενεργητικό του εί-
χε σχέσεις με ωραίες γυναίκες όπως η Τζί-
να Λολομπριτζίτα. Είχαν όμως προηγηθεί 
δυο γάμοι, με μια νοσηλεύτρια το 1948 
από την οποία απέκτησε δυο παιδιά και με 
μια πλούσια κληρονόμο την Μπάρμπαρα 
Τζόελνερ με την οποία απόκτησε άλλα δυο 
παιδιά. Τέλος η τρίτη σύζυγος ήταν μια καλ-
λονή ηλικίας 18 χρονών. Ο Barnard ήδη εί-
χε πατήσει τα 66 χρόνια του.

Ο Barnard επίσης αγαπούσε παθολογι-
κά την Ελλάδα και ήθελε να δημιουργήσει 
στην Κω ένα μεγάλο ιατρικό κέντρο που θα 
έφερε το όνομα του. Επισκέφτηκε πολλά νη-
σιά, με ιδιαίτερη αγάπη για την Κεφαλονιά. 

Επισκέφτηκε ελληνικά νοσοκομεία. 
Και πάντα έλεγε στης συνεντεύξεις του «θε-

ωρώ την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα μου, για-
τί η Ελλάδα είναι η πατρίδα της ιατρικής … 
λατρεύω την Ελλάδα γιατί εδώ γεννήθηκε 
ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Δρ. Θ. Ντόλατζας. Πρωτοπόροι της Ιατρικής, Εκδόσεις 
«ΛΙΤΣΑΣ»

Cristian Barnard
Πρωτοπόρος στη μεταμόσχευση καρδίας  

και εραστής της Ελλάδας και των γυναικών

Aνακοίνωση

Στις 27/01/2012 και ημέρα Παρασκευή στο κέντρο «ΕΛΑΦΟΚΥΝΗΓΟΣ» 
θα γίνει ο ετήσιος χορός της Ε.Ε.Ι.Κ 
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