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Στα 40 χρόνια της ενασχόλησής μου με την Ιατρική, οι συνθήκες ευνόησαν να
διαθέτω τον κύριο χρόνο μου στην πόλη που γεννήθηκα πριν 65 χρόνια, τη
Θεσσαλονίκη. Αυτό με βοήθησε βέβαια στο να απολαμβάνω τις ομορφιές της αλλά
δεν

με

κράτησε

μακριά

από

σημαντικές

επιστημονικές

και

διοικητικές

δραστηριότητες που άπτονται λιγότερο ή περισσότερο με την Επιστήμη μου.
Με Υποτροφία του ΙΚΥ ως Φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και Άριστα
στην απόκτηση της Ειδικότητας της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας απ το ίδιο
Πανεπιστήμιο το 1978, είχα στη συνέχεια τη δυνατότητα να υπηρετήσω από το 1986
στο ΕΣΥ, ως Επιμελητής αρχικά και Διευθυντής στη συνέχεια, μέχρι το 2010 στο
Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης.
Διετέλεσα

εκλεγμένος

Πρόεδρος

της

Ελληνικής

Δερματολογικής

και

Αφροδισιολογικής Εταιρίας - η οποία εκπροσωπεί σχεδόν το σύνολο των
Δερματολόγων της Χώρας - για δύο θητείες (2002-2003, 2008-2009). Από το 2006
έως το 2012 είχα την τιμή να εκπροσωπώ την Ελλάδα ως μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας. Από το
2010, επιλέχτηκα από τους Ευρωπαίους συναδέλφους να είμαι μέλος της Επιτροπής
Εκπαίδευσης των Ειδικευμένων Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων της Ευρώπης.
Διετέλεσα για 5 έτη Πρόεδρος του μεγαλύτερου στα Βαλκάνια Ιδρύματος για τα
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, τον “Αγ. Παντελεήμονα” Θεσσαλονίκης.

Η Διδακτορική μου διατριβή εκπονήθηκε με άριστα το 1992, στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης. Συνέβαλα στη συγγραφή 3 Ελληνικών Δερματολογικών
Βιβλίων και 2 Μονογραφιών. Είμαι μέλος των Επιτροπών Κρίσεως 4 Επιστημονικών
Περιοδικών, των τριών ξενόγλωσσων.
Ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται να γίνει στη δημοσίευση το 2009 του Βιβλίου μου
(μοναδικού στο είδος του στην Ελληνική γλώσσα), για τη μέθοδο της
“Δερματοσκόπησης”, η οποία αφορά στην καλύτερη διάγνωση των σπίλων–
μελανωμάτων και άλλων παθήσεων του δέρματος (250 σελ., Εκδ. Καυκάς, Αθήνα).
Παρουσίασα μελέτες σε 70 και πλέον Επιστημονικές συναντήσεις στην Ελλάδα και
το Εξωτερικό, ενώ υπάρχουν 150 Ελληνικές και 90 Ξενόγλωσσες περιλήψεις
εργασιών στις οποίες συμμετείχα. Ήμουν συγγραφέας σε περισσότερα από 60
δημοσιευμένα άρθρα στην Ελλάδα και 45 στην Αλλοδαπή με περισσότερες από 500
ετεροαναφορές ( citations ).
Ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον αποτυπώνεται στους τομείς της Ψωρίασης, των
Αυτοάνοσων Πομφολυγωδών Δερματοπαθειών και στη Δερματοσκόπηση. Στη ζωή
μου ωστόσο θεωρώ ως σημαντικότερα επιτεύγματά μου, οτι ευτύχησα να έχω
σύντροφο και θυγατέρα που με στήριξαν στις προσπάθειές μου, και το ότι είχα τη
δυνατότητα να εκπαιδεύσω περί τους 150 Δερματολόγους-Αφροδισιολόγους στα
τελευταία 25 έτη.
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