
O Αθανάσιος Αρχιμανδρίτης, Τακτικός Καθηγητής και 
Διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 
σε ηλικία 65 ετών έφυγε από τη ζωή. 

Ο Καθηγητής Αθανάσιος Αρχιμανδρίτης υπήρξε από 
νέος και μέχρι τέλους εξέχον μέλος της Ακαδημαϊκής 
και της Γαστρεντερολογικής Κοινότητας. Μετά από εξαί-
ρετη εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο υπηρέτησε για 
πολλά χρόνια και σε όλες τις Ακαδημαϊκές βαθμίδες την 
Παθολογική Φυσιολογία και από το 2004 ανέλαβε τη 
διεύθυνση της Β΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 
την οποία και διεύθυνε μέχρι το θάνατο του με απόλυτη 
επιτυχία και ευρύτατο έργο. 

Ο Αθανάσιος Αρχιμανδρίτης αναδείχθηκε σε ακάματο θε-
ράποντα της επιστήμης και κυρίως της διδασκαλίας, γεγονός 
που περίτρανα διαπιστώνεται από το πλήθος των εργασιών 
αλλά και του αριθμού των ιατρών που βγήκαν από τα χέρια 
του. Έτσι το ΛΑΪΚΟ Νοσοκομείο έγινε το δεύτερο σπίτι του 
και το υπηρέτησε με αυταπάρνηση και μοναδική αγάπη. Ο 
Αθανάσιος Αρχιμανδρίτης πέρα από λαμπρός επιστήμονας 
χαρακτηριζόταν και από ήθος, ανοχή, ευγένεια, χιούμορ και 
μια κρυμμένη, τις περισσότερες φορές, αλλά ενδιαφέρουσα 
πάντα ανθρωπιστική οπτική. Τα διδάγματα της Ιατρικής αλλά 

και γενικότερα της ζωής δεν τα μετάδιδε μόνο με τα λόγια 

αλλά κυρίως με τη ζωή του. Πραγματικός δάσκαλος έζησε 

κοντά στους φοιτητές μακριά από τις διαδικασίες επίδειξης 

δύναμης προσφέροντας μέσα από την ιατρική επιστήμη και 

γνώσεις ιστορίας ή φιλοσοφίας. Η ουσία των πραγμάτων και 

όχι το περιτύλιγμα ήταν από τα κυριότερα μηνύματα που οι 

νεότερες γενιές απεκόμισαν από τον Αθανάσιο Αρχιμανδρίτη. 

Η σοβαρότητα, ο ορθός λόγος, η ανυστεροβουλία, η πίστη 

και η αφοσίωση στον άνθρωπο και την κοινωνία ολοκλη-

ρώνουν την προσωπικότητα του δασκάλου μας, τον οποίο 

οι νεότερες γενιές δύσκολα θα λησμονήσουν.

Είναι αλήθεια ότι ο Αθανάσιος Αρχιμανδρίτης έφυγε πρόω-

ρα. Είχε όμως γευθεί τη χαρά που προσφέρουν η παγκόσμια 

αναγνώριση της επιστημονικής του υπόστασης, το γεγονός ότι 

ικανότατοι ιατροί που αποτελούν σήμερα το ενεργό Ελληνικό 

Ιατρικό δυναμικό είναι μαθητές του, θεράποντες και αυτοί με 

τη σειρά τους των όσων κοινώνησαν από το δάσκαλό τους 

και συνεχιστές ενός έργου που πρόωρα διακόπηκε.

Θα μας λείψει ο γιατρός, ο δάσκαλος, ο άνθρωπος.
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