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V. ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ
(1905-1974)

Ο Γεώργιος Κατσαφάδος γεννήθηκε σ’ ένα μικρό
χωριό της Μάνης τα Τσικαλιά το 1905.
Τα σχολικά του χρόνια τα πέρασε σ’ ένα απομακρυσμένο από το σπίτι του σχολείο όπου πήγαινε κάθε πρωί
με τα παπούτσια κρεμασμένα απ’ το λαιμό για να μην τα
καταστρέψει και τα έβαζε στην αυλή του σχολείου.
Η φτώχεια τον οδήγησε παιδί ακόμα στον Πειραιά,
όπου εργάστηκε στο φούρνο του θείου του.
Κάποτε αρρώστησε και νοσηλεύτηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου εντυπωσιάστηκε απ’ το περιβάλλον και
όταν ανάρρωσε προσελήφθη σαν βοηθός νοσοκόμος.
Παράλληλα σπούδασε Ιατρική στη σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύτηκε στην Ουρολογία και
στην Χειρουργική.
Τότε παντρεύτηκε την Ευαγγελία Πούλου και απέκτησε δύο τέκνα την Μαρία και τον Δημήτρη.
Με την οικονομική βοήθεια της γυναίκας του εξειδικεύτηκε στο Παρίσι για 2 χρόνια.
Στην επιστροφή εργάστηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο
υπό τον διεθνούς φήμη χειρουργό Κοντολέωντα.
Στον πόλεμο του 1940 υπηρέτησε στο νοσοκομείο
Ιωαννίνων και στη συνέχεια στο μέτωπο, σε μια προσπάθεια διάσωσης περισσότερων τραυματιών από έμπειρους
χειρουργούς που είχαν προωθηθεί στην πρώτη γραμμή
του πυρός.
Μετά επέστρεψε στο Τζάνειο ως διευθυντής της Α’ χειρουργικής όπου παρέμεινε ως το 1963.
Η φιλία του καταρχήν με τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο και στην συνέχεια με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή
τον οδήγησαν για ένα διάστημα στην πολιτική όπου εξελέγει βουλευτής Πειραιώς και υπηρέτησε ως υφυπουργός
Υγείας και Πρόνοιας στην πρώτη κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Σταθμό αποτέλεσε η γνωριμία και η φιλία με τον Γεώργιο Παπανικολάου ο οποίος τον προέτρεψε να οργανώσει
τον Αντικαρκινικό αγώνα στην Ελλάδα.
Είχε προηγηθεί η παρουσία του ως μέλος στο α’ διοικητικό συμβούλιο για την ενέγερση του Αντικαρκινικού
Νρσοκομείου Μεταξά Πειραιώς και στην συνέχεια ως
πρόεδρος του μέχρι το 1974 έτος του θανάτου του.
Υπό την ηγεσία του δημιουργήθηκαν
- Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
- Το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Ινστιτούτο Μεταξά
Πειραιώς.
- Ο Οργανισμός Ξενοίας και Περίθαλψης Ασθενών
Καρκινοπαθών στο Καλυφτάκι Αττικής και στην Θεσσαλονίκη.
Υπήρξε άνθρωπος τίμιος, εργατικός και όλη του η ζωή
ήταν μια προσφορά στο χώρο της υγείας.
Βύρων Λισσαίος

