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ςΧαράλαμπος  Μ. Μουτσόπουλος  

      Ο γιατρός, ο δάσκαλος, ο άνθρωπος

Με το βιβλίο μας αυτό θέλουμε να εκφράσουμε πρωτίστως 
τα συναισθήματα ευγνωμοσύνης για τον δάσκαλό μας, 
Καθηγητή Χαράλαμπο Μ. Μουτσόπουλο, που με  
τις αρετές του και το παράδειγμά του καθόρισε τόσο  
τον τρόπο της ιατρικής μας σκέψης όσο και την εν γένει 
στάση μας στα περίπου τριάντα πέντε χρόνια της ιατρικής 
μας σταδιοδρομίας. Διαμέσου του έργου και του λόγου  
του μιλάμε στο βιβλίο αυτό για έναν εξαίρετο, έναν 
φωτισμένο δάσκαλο, αλλά και ενεργό πολίτη του τόπου 
μας, με υψηλό φρόνημα και γενναίο ήθος, που δεν ρωτά  
«τι θα συμβεί» αλλά «τι θα κάνουμε».

Κ. Κολλιός και Β. Μπρούμας

Όταν διακονείς ένα επάγγελμα ή λειτούργημα ως μια 
προσφιλή και ευχάριστη ενασχόληση, δεν αισθάνεσαι ότι 
θυσιάζεις κάτι από τη ζωή σου ή ότι πληρώνεις κάποιο 
τίμημα. Είχα την τύχη να γίνω γιατρός, αυτό που 
επιθυμούσα από πολύ μικρός, και να υπηρετήσω όλες  
τις πτυχές της επιστήμης μου, δηλαδή του θεραπευτή,  
του δασκάλου και του ερευνητή. Η ενασχόληση με  
την Ιατρική μού έδωσε πιο πολλές χαρές και ικανοποιήσεις 
παρά στερήσεις, ελλείμματα ή άγος.

Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος

Ο Κωνσταντίνος Δ. Κολλιός γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στο χωριό Βούλιστα Παναγιά Πρεβέ-
ζης. Εισήχθη το 1977 στη νεοϊδρυθείσα Ιατρική 
Σχολή Ιωαννίνων, ειδικεύτηκε στην Παιδιατρική 
και απέκτησε την εξειδίκευση της Παιδιατρικής 
Νεφρολογίας  στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Ιωαννίνων, υπό την καθοδήγηση της διακεκρι-
μένης Καθηγήτριας Παιδιατρικής Νεφρολογίας 
Ζωής Παπαδοπούλου-Κουλουμπή. Μετεκπαιδεύ-
τηκε στην Παιδιατρική Νεφρολογία στο Νοσοκο-
μείο “Great Ormond Street” του Λονδίνου. Ακο-
λούθησε ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, στο Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων και στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι Αναπληρωτής 
Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νεφρο-
λογίας και εργάζεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκο-
μείο Θεσσαλονίκης. 

Ο Βασίλης Δ. Μπρούμας γεννήθηκε και μεγά-
λωσε στη Μεσσήνη Μεσσηνίας. Εισήχθη το 1977 
στη νεοϊδρυθείσα Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων και 
ειδικεύτηκε ως ψυχίατρος στη Β΄ Πανεπιστημιακή 
Ψυχιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης. Είναι επίσης ειδικός γνωσι-
ακός-συμπεριφορικός ψυχοθεραπευτής, μέλος 
της ελληνικής επιτροπής χορήγησης του αντί-
στοιχου τίτλου. Εργάστηκε στο «Δρομοκαΐτειο» 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών και από το 1998 
είναι Διευθυντής του Τομέα Ψυχικής Υγείας στο 
Γενικό  Νοσοκομείο Μεσολογγίου «Χατζηκώστα». 
Έχει συνεργαστεί με το  Πανεπιστήμιο του Umeo 
της Σουηδίας πάνω στη θεραπεία των σοβαρών 
ψυχικών διαταραχών. Είναι συγγραφέας ψυχια-
τρικών βιβλίων.

ΜΕΔΟΥΣΑ

Στο εξώφυλλο, έργο της Véronique Youinou.


