
«Σχολή» ιατρών ερευνητών 
δημιούργησε ο Καθ. 
Χαράλαμπος Μουτσόπουλος

Eπίτιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
αναγορεύθηκε ο διακεκριμένος επιστή-
μων, κ. Χαράλαμπος Μουτσόπουλος, 
Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας 
της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Η τελετή πραγματοποιήθη-
κε στην κατάμεστη αίθουσα "Γεώρ-
γιος Μυλωνάς" του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. 

Η εκδήλωση άρχισε με την προσφώ-
νηση του Πρύτανη κ. Ιωάννη Γεροθα-
νάση και συνεχίσθηκε με την παρου-
σίαση του έργου του τιμώμενου, από 
τον Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής κ. 
Αλέξανδρο Δρόσο, ο οποίος αναφέρ-
θηκε στην επιστημονική πορεία και το 
πλούσιο ερευνητικό έργο του κ. Μου-
τσόπουλου. Σημείωσε ιδιαίτερα, ότι 
ο τιμώμενος, διακεκριμένος επιστή-
μων, δημιούργησε "Σχολή" ιατρών 
και επιστημόνων, η οποία στηρίζε-
ται στις αρχές και αξίες της Ιπποκρα-
τικής Ιατρικής, με στόχο την άριστη 
περίθαλψη των πασχόντων, τη συνε-
χιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, τη 
διδασκαλία νοσηλευτών, φοιτητών, 
ιατρών, επιστημόνων και την παρα-
γωγή νέας γνώσης-ΕΡΕΥΝΑ. Πρόκει-
ται για επιστήμονες με την ίδια σκέψη, 
ίδια αντίληψη, με αμφίδρομη επικοι-
νωνία, με στόχο την ΑΡΙΣΤΕΙΑ. 

Ο κ. Δρόσος αναφέρθηκε, επίσης, 
στα όσα ο κ. Μουτσόπουλος είπε, σχε-
τικά με τις Αρχές και Αξίες της "Σχο-
λής", στην πρώτη συνάντηση που είχε, 
στις αρχές του 1980, με τους φοιτη-
τές και ιατρούς: «Η ιατρική χρειάζε-
ται διακόνους, με απέραντη διάθεση 
για σκληρή δουλειά, υπευθυνότητα, 
συμπόνια για τον αδύναμο, γενναιο-
δωρία, μεγαλοψυχία, ανιδιοτέλεια και 
σεβασμό στα δικαιώματα του πάσχο-
ντος και πάνω απ’ όλα ενημέρωση και 

μελέτη, ώστε να είστε ικανοί να προ-
σφέρετε την πλέον σύγχρονη διάγνω-
ση και αποτελεσματική θεραπεία… Η 
ιατρική θέλει ανθρώπους που να την 
αγαπούν με πάθος. Θέλει, δηλαδή, 
εραστές, θέλει άτομα που να μην αι-
σθάνονται ότι εργάζονται, αλλά να 
αγωνιούν να πάνε το πρωί στη δου-

λειά τους για να προσφέρουν στο συ-
νάνθρωπο…». 

Ο ομιλητής υπογράμμισε, περαιτέ-
ρω, τη σημαντική προσφορά του τι-
μώμενου στην Ιατρική Σχολή των Ιω-
αννίνων, κατά την 14χρονη παραμονή 
του στα Ιωάννινα και την ιδιαίτερα αξι-
όλογη κοινωνική του προσφορά και 

Επίτιμος καθηγητής αναγορεύθηκε 
ο Χ. Μουτσόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Χαράλ. Μ. Μουτσόπουλος γεννήθηκε 

το 1944 στα Ιωάννινα. Φοίτησε στη Ζω-

σιμαία Σχολή και εισήχθη το 1962 στην 

Ιατρική Σχολή Αθηνών. Καθ’ όλη τη δι-

άρκεια των σπουδών του ήταν υπότρο-

φος του Ι.Κ.Υ. Αποφοίτησε το 1968 με 

«Άριστα». 

Ανακηρύχθηκε αριστούχος διδάκτορας 

της Ιατρικής Σχολής το 1971. Ειδικεύθη-

κε στην Παθολογία στην Ιατρική Σχολή 

Georgetown της Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. 

Από το 1974 άρχισε να ασχολείται με την έρευνα της παθογένειας και των 

κλινικών εκδηλώσεων των αυτοάνοσων νοσημάτων και ειδικότερα του συν-

δρόμου Sjorgen, όπου θεωρείται από τους πρωτοπόρους διεθνείς ερευνη-

τές. Το έτος 1977, εξελέγη Διευθυντής Ερευνών και ταυτόχρονα Αναπλ. Κα-

θηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Georgetown. 

Το 1980 ανέλαβε τη θέση του καθηγητή - Διευθυντή Παθολογίας στη νε-

οϊδρυθείσα Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 1988 εξελέ-

γη στη Γαλλία πρώτος, μεταξύ 80 υποψηφίων, Επισκέπτης Καθηγητής της 

Ανοσολογίας και υπηρέτησε στην Ιατρική Σχολή της Βρέστης (1989-90).

Από το 1993 κατέλαβε και διατηρεί τη θέση του Καθηγητή - Διευθυντή του 

Εργαστηρίου και της Κλινικής της Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον Οκτώβριο του 1999 ως τον 

Αύγουστο 2000, ήταν πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Δι-

ετέλεσε, επίσης, πρόεδρος ή μέλος σε πολλές επιτροπές, που αφορούν την 

εκπαίδευση, την έρευνα και τα φάρμακα. 

Ο Χαράλ. Μουτσόπουλος έλαβε, πολλές τιμητικές διακρίσεις στην Ελλά-

δα και το εξωτερικό. Το 1989 εξελέγη από την Ακαδημία Αθηνών αντεπι-

στέλλον μέλος.
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πρόσθεσε: Ο Χαράλ. Μουτσόπουλος 
ίδρυσε, οργάνωσε και ανέπτυξε την 
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική 
και κατάφερε, μαζί με άλλους συνα-
δέλφους του, να σταματήσει το κύμα 
φυγής των Ηπειρωτών ασθενών προς 
Αθήνα και Θεσ/νίκη. Κατάφερε, αντί-
θετα, να δημιουργήσει κύμα προσέ-
λευσης ασθενών στα Ιωάννινα και από 
άλλα διαμερίσματα της χώρας. Αναφε-
ρόμενος στο ερευνητικό έργο του κ. 
Μουτσόπουλου, ο γνωστός καθηγη-
τής τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα εντυπω-
σιακό και πολύπλευρο και σημείωσε 
ότι οι ερευνητικές και κλινικές εργα-
σίες του σε αγγλοσαξονικά περιοδικά 

ξεπερνούν τις 400, ενώ οι αναφορές 
στο έργο του στην ξένη βιβλιογραφία 
υπερβαίνουν τις 15.000. Και ο κ. Αλέξ. 
Δρόσος κατέληξε: «Ο τιμώμενος έχει 
συγγράψει άνω των 100 ανασκοπή-
σεων και άρθρων σύνταξης στα κυρι-
ότερα περιοδικά της ειδικότητάς του 
και πάνω από 100 κεφάλαια σε ξενό-
γλωσσα συγγράμματα. 

Το πρωτοποριακό ερευνητικό του 
έργο - συνέχισε - προσέφερε στην 
κατανόηση της παθογένειας των αυ-
τοάνοσων, συστηματικών νοσημά-
των, διότι πρώτος στο διεθνές ερευ-
νητικό προσκήνιο απέδειξε, με τις 
μελέτες του, μεταξύ άλλων, ότι στα 

νοσήματα αυτά, το ανοσολογικό σύ-
στημα δεν δυσλειτουργεί, αλλά υπερ-
λειτουργεί…». 

Μετά την εμπεριστατωμένη ομιλία 
του κ. Αλέξ. Δρόσου, ακολούθησε 
ανάγνωση του ψηφίσματος και περι-
ένδυση του Τιμώμενου με την τήβε-
νο από τον Κοσμήτορα της Ιατρικής 
Σχολής, Καθηγητή κ. Ιωάννη Γουδέβε-
νο. Ακολούθησε η επίδοση του ψηφί-
σματος από τον πρύτανη, Καθηγητή 
κ. Ιωάννη Γεροθανάση. Η τελετή έλη-
ξε με την ομιλία του κ. Χαράλ. Μου-
τσόπουλου, με θέμα: «Ο ρόλος της 
εκπαίδευσης στην αναβάθμιση του 
συστήματος υγείας».
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