
Ο Παναγιώτης Β. Δημακάκος είναι ομότιμος καθηγητής Αγγειοχειρουργικής της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Διευθυντής Β΄ Χειρ/κής Κλινικής Αρεταίειου 

Νοσοκομείου. Βασική εκπαίδευση (Δημοτικό, Γυμνάσιο) στον Πειραιά.  

1958-64 Σπούδασε Ιατρική και τρία χρόνια Φιλοσοφία στα πανεπιστήμια Χαϊδελβέργης, 

Κίελου και Βερολίνου ως υπότροφος της Γερμανικής Κυβερνήσεως και έλαβε το Δίπλωμα 

της Ιατρικής με το βαθμό «Λίαν Καλώς» στο Ελεύθερο Παν/μιο του Δυτικού Βερολίνου. 

Το επόμενο έτος ανακηρύχθηκε, με θέμα «Θεραπεία της οξείας παγκρεατίτιδος» και το 

βαθμό «΄Αριστα», διδάκτορας της Ιατρικής του ίδιου Παν/μίου. Παράλληλα στο Παν/μιο 

του Βερολίνου παρακολούθησε σπουδές πολιτικών επιστημών, κοινωνιολογίας και ιστορίας 

στη Φιλοσοφική Σχολή, επίσης ως υπότροφος της Γερμανικής Κυβερνήσεως.  

Ακολούθως από το 1965-73 ειδικεύτηκε στη Γενική και Αγγειακή Χειρ/γική στην Ελβετία 

στα Νοσοκομεία Winterthur και Ζυρίχης, ενώ με θέμα «κακώσεις των βρόγχων και 

χειρουργική αντιμετώπιση» ανακηρύχθηκε για 2η φορά διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής 

του Παν/μίου της Ζυρίχης. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα οργάνωσε την 

Αγγειοχειρουργική στην Β’ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρεταίειο 

νοσοκομείο) και κατέστη πυρήνας της Αγγειοχειρουργικής στη χώρα μας, όπως:  

1. η εκλογή του πρώτος και στις τρεις ταυτόχρονα διευθύνσεις Αγγειοχειρουργικής των 

νοσοκομείων ΓΚΝΑ, Σωτηρίας και Δημοτικού Αθηνών, οι οποίες για πρώτη φορά 

προκηρύχθηκαν το 1985.  

2. 1989 με έντονο κι ανυποχώρητο αγώνα στο Υπ. Υγείας επετεύχθη η αναγνώριση και 

εγκαθίδρυση της Αγγειοχειρουργικής στην Ελλάδα.  

3. 1990 πρώτη οργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγγειοχειρουργικής με διεθνή συμμετοχή 

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

4. 1992 πρώτη αναγνώριση της Αγγειοχειρουργικής ως γνωστικού αντικειμένου στο 

πρόσωπό του (ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών).  

5. 1993 πρώτη αμιγής εκλογή Αναπληρωτού Καθηγητού Αγγειοχειρουργικής στην Ελλάδα.  

6. 2001 πρώτη αμιγής εκλογή Πρωτοβάθμιου Καθηγητού Αγγειοχειρουργικής στην Ελλάδα.  

7. 2001 Διεύθυνση της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρεταίειο 

Νοσοκομείο).  

8. 2007 Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εκτελέσει πρωτοποριακές 

επεμβάσεις στην Αγγειοχειρουργική αναγνωρισμένες διεθνώς και στην Ελλάδα, από τις 

οποίες οι σημαντικότερες είναι οι παρακάτω:  

1.Φλεβο-φλεβική παράκαμψη επί μεταθρομβωτικού συνδρόμου το 1978 (πρώτη στην 

Ελλάδα, μεταξύ των πρώτων τεσσάρων διεθνώς).  



2.Πλήρης αποκατάσταση δεξιού άνω άκρου βρέφους, ηλικίας ενός έτους με πολλαπλές 

συγγενείς αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες και αυτόματου κατάγματος κερκίδας το 1978 

(πρώτη διεθνώς).  

3.Ταυτόχρονη επέμβαση και των δύο καρωτίδων το 1994 (πρώτη στην Ελλάδα και μεταξύ 

επτά χειρουργών διεθνώς κατά τον τελευταίο ήμισυ αιώνα).  

4.Επαναγγείωση όλων των κλάδων του αορτικού τόξου με μια μόνο πρόθεση το 1996 (πρώτη 

διεθνώς).  

5.Εισαγωγή στην Ελλάδα της αυθήμερης χειρουργικής χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας το 

1980 και αναφορά επί 2.325 περιπτώσεων το 1991. 

 6.Πρώτη εφαρμογή αγγειοσκόπησης στην Ελλάδα το 1980. Έχει περισσότερες από 600 

δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις στον ελληνικό και διεθνή επιστημονικό Τύπο.  

Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί εκτός των ελληνικών σε πλέον των 40 ξενόγλωσσων 

περιοδικών, στη Γερμανική, Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Ισπανική και Πολωνική γλώσσα, 

αρκετές των οποίων έχουν αποσπάσει βραβεία και επαίνους.  

Έχει δημοσιεύσει εννέα τόμους παν/μιακών-εκπαιδευτικών συγγραμμάτων, κυρίως 

αγγειοχειρ/γικού περιεχομένου και επιμελήθη τη μετάφραση περισσοτέρων ξενόγλωσσων 

επίσης αγγειοχειρ/γικών συγγραμμάτων. 

Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρίας, της οποίας διετέλεσε 

Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος, καθώς και μέλος 28 εθνικών και διεθνών επιστημονικών 

εταιρειών.  

Υπήρξε μέλος συντακτικής επιτροπής περισσοτέρων ελληνικών και διεθνών επιστημονικών 

περιοδικών. Έχει επανειλημμένα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο εξωτερικό και έχει τιμηθεί 

πολλάκις από εθνικούς και διεθνείς επιστημονικούς φορείς και εταιρίες για την προσφορά 

του στην Ιατρική και ιδιαίτερα στην Αγγειοχειρ/κή (Διεθνές Κολλέγιο Αγγ/γων, Παν/μιο 

Βελιγραδίου, Ευρωπαϊκή Ιατρική Ένωση, Διεθνές Βιογραφικό Κέντρο Cambridge και ΗΠΑ, 

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών κ.ά.).  

Ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα Δελλαπόρτα, όπου απέκτησαν επτά παιδιά, πέντε των 

οποίων είναι γιατροί. 


