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V. ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Γ. ΑΥΛΑΜΗΣ

Ευχαριστώντας την Συντακτική Επιτροπή του 
περιοδικού, για την ανάθεση του άρθρου για τον Γ. 
Αυλάμη, θα προσπαθήσω με όση το δυνατόν πε-
ρισσότερη αντικειμενικότητα μπορώ, να σκιαγρα-
φήσω τον Γ. Αυλάμη σαν επιστήμονα και σαν άν-
θρωπο τόσο στην 18 ετή θητεία του στο ΤΖΑΝΕΙΟ 
(1964-1981) όσον και στην ολοκληρωμένη καριέρα 
του σαν επιστήμονας και ανθρώπινος χαρακτήρας.

Ο Γ. Αυλάμης υπήρξε κατά γενική ομολογία 
ο αναμορφωτής του Νοσοκομείου μας, κατά την 
προσωπική μου γνώμη για δύο λόγους. Πρώτον 
γιατί κατά γενική ομολογία ο πιο ολοκληρωμένος 
Έλληνας χειρουργός της μεταπολεμικής Ελλάδος 
κατήλθε στον Πειραιά δημιουργώντας εξαρχής ένα 
χειρουργικό τμήμα με ότι πιο πρωτοποριακό της 
εποχής εκείνης. Δεύτερον είναι το γεγονός μετά την 
καθιέρωση του Γ. Αυλάμη και την καθολική ανα-
γνώριση του, μετά από λίγα χρόνια ακολούθησαν 
αναλαμβάνοντας Διευθύνσεις και άλλοι εξέχοντες 
συνάδελφοι όπως π.χ Κόκκινος, Χατζηγιαννάκης, 
Κυριακού και άλλοι με τα επιτελεία τους.

Ο Γ. Αυλάμης στην ενεργό του δράση υπήρξε 
στην κυριολεξία ένας ολοκληρωμένος χειρουργός 
γιατί συγκέντρωνε κατά την γνώμη μου βασικά προ-

τερήματα στον υπέρτατο βαθμό όπως συγκροτη-
μένη και κοφτερή σκέψη και υψηλό δείκτη ευφυΐας, 
επίσης καταπληκτική χειρουργική δεινότητα προι-
κισμένος από την φύση. Τις δύο αυτές ικανότητες 
συμπλήρωναν η άριστη επιστημονική του κατάρ-
τιση τόσον όσον αφορά την εκπαίδευση του (Μ. 
Βρεττανία) όσον και η συνεχής ενημέρωσης του 
από την ξένη βιβλιογραφία.

Κατά την διάρκεια της θητείας του ως Δ/ντής της 
Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής εφάρμοσε πρωτοποριακές 
για την Ελλάδα χειρουργικές μεθόδους, έφερε εις 
πέρας βαρύτατες επεμβάσεις κοιλίας και θώρακος 
(Porto cava, Whipple, εχινόκκοκος θώρακος, μιτρο-
ειδή βαλβίδα, αντικατάσταση οισοφάγου) και άλλες 
βαρύτατες εγχειρήσεις.

Η φήμη του εξαπλώθηκε σε όλη την χώρα με 
αποτέλεσμα, όπως ενθυμούμαι ένα διάστημα να νο-
σηλεύουμε επιπλοκές από όλη την Ελλάδα τόσον 
στους κοινούς θαλάμους όσον και στον 6 όροφο στις 
(θέσεις) τον οποίο αναγκαστικά είχαμε «καταλάβει» 
εξ ολοκλήρου δηλαδή ένα διάστημα είχαμε τριάντα 
ασθενείς στους κοινούς θαλάμους και είκοσι οκτώ 
στον έκτο όροφο σύνολο περίπου 60, τέσσερις ειδι-
κευόμενοι βοηθοί (εσωτερικοί τότε λεγόμαστε) ένας 
επιμελητής και ένας ειδικευμένος βοηθός ο αείμνη-
στος Ηλίας Κατσίκας.

Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα του Γ. Αυλάμη 
υπήρξε και η ανεξάντλητη αντοχή του, αυτό το δια-
πιστώναμε ακολουθώντας τον από το Νοσοκομείο 
μας στα Συμβούλια για επιπλοκές ασθενών ή για 
πολύπλοκα περιστατικά σχεδόν καθημερινά στα 
διάφορα Νοσοκομεία και Κλινικές της Αθήνας, αλλά 
και της επαρχίας πολλές φορές, και ακολούθως στα 
χειρουργεία της Γενικής Κλινικής στο Γηροκομείο 
και μετέπειτα στο «Υγεία» και να τελειώνουμε πολ-
λές φορές το σούρουπο αποκαμωμένοι.

Ενέπνεε σαν παρουσιαστικό έναν σεβασμό 
γενικότερο και πολλές φορές οι συνάδελφοι τον 
έβλεπαν με δέος και πολλές φορές οι νεαρότεροι με 
κάποιο φόβο. Εμείς όμως που τον ζούσαμε καθη-
μερινά γνωρίζαμε έναν βαθύτατα συναισθηματικό 
και ανθρώπινο χαρακτήρα με ενδιαφέρον προσω-
πικό για την πρόοδο μας αλλά και την γενικότερη 
οικογενειακή μας κατάσταση, μας ρωτούσε για τα 
προβλήματα μας για τις ιδιαίτερες πατρίδες μας και 
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σε στιγμές χαλάρωσης φανέρωνε ένα διαφορετικό 
χαρακτήρα με πηγαίο και ανεξάντλήτο χιούμορ.

Λάτρευε και εξακολουθεί να λατρεύει την ιδιαι-
τέρα πατρίδα του την Κεφαλλονιά και εισέπραττε 
αντίστοιχα την λατρεία την καθολική όλων των συ-
μπατριωτών του. Η Γ΄ Χειρουργική Κλινική εκείνα 
τα χρόνια είχε γίνει κεφαλλονίτικη παροικία αλλά 
και το Νοσοκομείο γενικότερα. Εξυπηρετούσε τους 
συμπατριώτες του για κάθε περίπτωση με ιδιαίτερη 
θερμότητα και αφιλοκερδώς για όλα τα προβλήματα 
τους, συζητούσε μαζί τους και απολάμβανε κάθε νέο 
και ευχάριστο για την πατρίδα του.

Σαν γνήσιος Κεφαλλήνιος αγαπούσε τις τέχνες 
με ιδιαιτερότητα την ζωγραφική και την μουσική. 
Ειδικά για την ζωγραφική είχε πάρα πολύ καλές γνώ-
σεις και είναι συλλέκτης πολύ αξιόλογων έργων.

Θα ήταν παράλειψη μου, εάν στο αφιέρωμα για 
τον Γ. Αυλάμη δεν μνημόνευα και τους πολύ άξιους 
συνεργάτες του με πρώτο και επί μία σχεδόν εικοσα-
ετία επιμελητή της Γ΄ Χειρουργικής τον Αντ. Παλυβό 
που υπήρξε και αυτός εκπαιδευτή μας, τον Χρ. 
Μπούτση με μετεκπαίδευση στην Μ.Βρετανία και 
τους πανάξιους συναδέλφους που δεν βρίσκονται 
κοντά μας τον φίλο μας τον αδελφικό Ηλία Κατσίκα, 

τον επίσης φίλο μας τον Γ. Μπράμη και τον νεώτερο 
συνάδελφο του τον Σάκη Ξυνιάτο.

Τελειώνοντας το αφιέρωμα αυτό θα ήταν επί-
σης παράλειψη να μην μνημονεύσω το πανάξιο 
νοσηλευτικό προσωπικό τόσο του τμήματος μας 
όσο και του χειρουργείου τα οποία στην κυριολεξία 
όπως και όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου, λά-
τρευε τον Γ.Αυλάμη και αυτός με την σειρά του αντα-
πέδιδε την αγάπη του εξυπηρετώντας τους σε όλα 
τους τα προβλήματα υγείας. Ανάλογη αναγνώριση 
και εκτίμηση γνώρισε ο Γ.Αυλάμης και από μέρους 
του Πειραϊκού λαού με την μαζική προσέλευση του 
για χειρουργικά προβλήματα στο Νοσοκομείο μας 
αλλά και στο ιατρείο του γενικότερα.

Οι άξιοι συνάδελφοι, μετά την αποχώρήση του, 
όλων των κλινικών συνέχισαν και συνεχίζουν να δι-
ατηρούν το Νοσοκομείο μας σε πολύ καλό επίπεδο 
μέχρι τώρα χωρίς κανένας τους μέχρι τώρα να παρα-
γνωρίζει την μέγιστη προσφορά του κορυφαίου αυ-
τού επιστήμονα στην καθιέρωση του Νοσοκομείου 
μας στα καλά Νοσοκομεία της χώρας μας.
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