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V. ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Βασίλειος Αναργύρου Πατσουράκος (1924‐1980)
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1924. Ο πατέρας του
Ανάργυρος Πατσουράκος (Ιατρός – Φαρμακοποιός) ήταν από
τους πρώτους ιατρούς που στελέχωσαν το Τζάνειο
Νοσοκομείο Πειραιά υπό τον καθηγητή Αφεντούλη.
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και μετά
την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων,
εργάσθηκε ως βοηθός στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο
του Πανεπιστημίου Αθηνών (1955‐1960) κοντά στον
Καθηγητή Δ. Ελευθερίου, απ’όπου και έλαβε την ειδικότητα
του Παθολογοανατόμου το 1957.
Κατά τα έτη 1957 και 1958 μετεκπαιδεύτηκε στο
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου της
Βιέννης υπό τον Καθηγητή Dr. H. Chiari.
Το 1960 φοίτησε στο Ινστιτούτο Ραδιοπαθολογίας του Νοσοκομείου Karolinska στην Στοκχόλμη υπό
τον Καθηγητή L. Santersson, όπου και άρχισε την επιστημονική του έρευνα πάνω στο σπάνιο ειδικού
τύπου πρωτογενές ωοθηκικό καρκίνωμα αποκαλούμενο «μεσονεφρογενικός καρκίνος Teilum».
Όταν επέστρεψε στον Πειραιά το 1961, άρχισε την οργάνωση του Παθολογονατομικού Εργαστηρίου
στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου και προσελήφθη ως Διευθυντής το 1962, θέση που κατείχε μέχρι τον
θανατό του το 1980.
Παράλληλα, κατά τα έτη 1961‐1966 κατείχε την θέση του βοηθού Εργαστηρίου Ραδιοϊσοτόπων της
Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τον Καθηγητή Β. Μαλάμο, επιβλέπων το
ερευνητικό τμήμα Παθολογικής Ανατομικής της ως άνω Κλινικής. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τον
πρωτοποριακό τομέα για την εποχή του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου και για τον λόγο αυτό το 1966
μετεκπαιδεύτηκε στο αντίστοιχο τμήμα της Πανεπιστημιακής Κλινικής της Βιέννης, υπό τον Καθηγητή
K. Fellinger, όπως επίσης και στο Ινστιτούτο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου, υπό
τον Καθηγητή L. Stockinger.
Το 1969 η διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Παρατήρηση δια του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου των
εγκλείστων των ερυθροβλαστών επί μεσογειακής αναιμίας» κρίθηκε παμψηφεί Άριστα από την
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχουν δημοσιευθεί πολλές μελέτες και εργασίες του, είτε ατομικές είτε σε συνεργασία με
συναδέλφους του άλλων ειδικοτήτων.
Ήταν παντρεμένος με την Κλειώ Σεφερλή και απέκτησαν δύο τέκνα τον Ανάργυρο (Οδοντίατρος –
Προσθετολόγος) και την Αικατερίνη (Οικονομολόγος)..

