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Κακϊσ μνθμονεφουμε ςιμερα το Γιάννθ Κυριόπουλο, κυμικθκα και ζνα από τα 
μεταφορικά ςχιματα που χρθςιμοποιοφςα ςε διαλζξεισ μου ςτθν Υγειονομικι 
Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ: “δφο πόρτεσ ζχει θ ηωι...”. 
 
Ο Γιάννθσ, λοιπόν, ζφυγε χκεσ... Εφχομαι να ζχει καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι Γιάννθ. 
Θερμά ςυλλυπθτιρια ςτθν οικογζνεια του και εκ μζρουσ τθσ Τίνασ. Μόνο λίγεσ 
εβδομάδεσ πριν, μιλοφςαμε για τα ποιιματά του. Εφθ ηωι ςε ςζνα και τα παιδιά. 
Σε ςυνάντθςα ςτθ διάρκεια των εκπαιδευτικϊν μασ προγραμμάτων εκτόσ 
“πεδίου”, ίςωσ 35 χρόνια πριν. Ήςουν νφφθ. 
 
Ο Γιάννθσ είχε αμεςότθτα με τουσ ςπουδαςτζσ και μζςα ςτθν τάξθ. Ζδινε μια 
φιλοςοφικι “ςπίκα” ςτα μακιματα. Ο Γιάννθσ ζφταςε ςτθ Σχολι μερικοφσ μινεσ 
μετα από μζνα και πορευόμαςτε μαηί για ςχεδόν τρεισ δεκαετίεσ. Θυμάμαι 
ςειρζσ ςεμιναρίων που δϊςαμε από κοινοφ, ςε ιατροφσ αιματολόγουσ και 
πολιτικοφσ. 
 
Ο Γιάννθσ ςυνζβαλε κακοριςτικά ςτθν ουςιαςτικι αναβάκμιςθ των ςπουδϊν ςτθ 
Δθμόςια Υγεία και μαηί ενιςχφςαμε τθν ζννοια τθσ διεπιςτθμονικότθτασ ςτθν 
εκπαίδευςθ τθσ.  Βοθκιςαμε ςτθν επαναςφνδεςθ τθσ Σχολισ με τθ διεκνι 
κοινότθτα. Αναπτφξαμε δραςτθριότθτεσ ςτο πλαίςιο μιασ πολιτικισ δθμόςιασ 
υγείασ ςτα Βαλκάνια. Ο Γιάννθσ πάντα ενίςχυε τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ μζςω τθσ 
Σχολισ, όπωσ θ δθμιουργία Διαβαλκανικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Υγείασ, θ 
διαςφνδεςθ με το Πανεπιςτιμιο τθσ Ειρινθσ ςτο Βελιγράδι και τθν ίδρυςθ  
Σχολισ ςτα Σκόπια. 
 



Ειςαγάγαμε το κεςμό τθσ αξιολόγθςθσ τθσ Σχολισ και τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα και με τθν υποςτιριξθ του  Υπουργείου Υγείασ,  πρϊτθ φορά, υπό 
τθν αιγίδα του ΠΟΥ και τθσ ASPHER, τθσ Ζνωςθσ Σχολϊν Δθμόςιασ Υγείασ ςτθν 
Ευρωπαϊκι Περιφζρεια. 
 
Αναπτφξαμε πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςτον Τομζα τθσ Διοίκθςθσ  
Υπθρεςιϊν Υγείασ που ςυνεχίηεται ςιμερα ςτθ ΠΑΔΑ. Θυμάμαι το παρατςοφκλι 
του *Ντου Ντου Νου Ντουδεσ+ για τουσ Διοικθτζσ των Διευκυντϊν Νοςοκομείων. 
Επιπλζον, ειςθγθκικαμε τθν ςυςτθμικι κεϊρθςθ, ωσ τρόπο επιςτθμονικισ 
ςκζψεωσ, και ειςαγάγαμε ειδικό πρόγραμμα ςτθ διαχείριςθ τθσ βιοϊατρικισ 
τεχνολογίασ. 
 
Η ςυμβολι του Γιάννθ ιταν, πράγματι, κακοριςτικι ςχετικά με το Εκνικό 
Συςτιμα Υγείασ και τισ μεταρρυκμίςεισ του. Η πατρίδα ζχαςε μια πθγι 
δθμιουργικισ δφναμθσ. 
 
Οι πρϊτεσ μζρεσ μασ ςτθ Σχολι είχαν τεράςτιο ενδιαφζρον και για  χρόνια  
υπιρξαν εξαιρετικζσ και ςυναρπαςτικζσ ςτιγμζσ, για τισ  οποίεσ είμαι ευγνϊμων. 
 
Σίγουρα  κράτθςε ψθλά το Ιδανικό και τθν Ιδζα τθσ Σχολισ. Παρόλο που το 
“κατεςτθμζνο” ζςτεκε εκεί ςαν ιδθ ςθμειωμζνοσ τοίχοσ, εκείνοσ, ςαν άλλοσ Δον 
Κιχωτθσ, προςπάκθςε να τον ςβιςει και να φζρει τθν αλλαγι και τθ βελτίωςθ. 
 
Ο Γιάννθσ ιταν απορροφθμζνοσ ςτθν αρζνα τθσ Πολιτικισ και τθσ Επιςτιμθσ τθσ 
Πολιτικισ για τθν Υγεία και δεν είχε αςχολθκεί πολφ με αυτό που ικελε 
πραγματικά να πρεςβεφει, και το οποίο, πιςτεφω, ιταν να είναι ζνασ ρομαντικόσ, 
φιλόςοφοσ ποιθτισ. 
 
 
  
 


