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ΝΕΚΥΙΑ 

Με βαθειά θλίψη και οδύνη σε αποχαιρετήσαμε για πάντα. Η έντονη προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα χαρίσματά σου 
άφησαν την σφραγίδα τους στο Αναισθησιολογικό Τμήμα.

Ήσουν άτομο με εξαιρετικές και διοικητικές ικανότητες, το άγρυπνο μάτι του τμήματος. Η ικανότατη αναισθησιολό-
γος με ανεκτίμητη προσφορά στον ασθενή.

Η ζωντάνια, ο δυναμισμός και η επιβλητική του φύση έδιναν καθημερινά ζωή στο τμήμα. Δημοφιλής αναισθησιολό-
γος, δημιουργικός και δοτικός χαρακτήρας, ξεχώριζες για το ανήσυχό σου πνεύμα.

Κλίνομε το γόνυ μας στο σθένος και την υπομονή με την οποία αντιμετώπισες το πρόβλημα υγείας σου. Αποτέλεσες 
και αποτελείς παράδειγμα για μας.

Πολύτιμη σύζυγος, μητέρα και συνάδελφος. Στήριγμα στο καμάρι της ζωής σου, τον Απόστολο, φοιτητή Ιατρικής και 
στον αξιόλογο σύζυγό σου, Θεόδωρο, Ιατρό.

Ευχόμαστε όλοι από καρδιάς ο Θεός να δώσει παρηγοριά και κουράγιο στην οικογένειά σου.
Θα είσαι πάντα ζωντανή στη μνήμη μας.

 Καλό Παράδεισο.
Ευαγγέλια Γκουτζιομήτρου

Αν. Συν. Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος
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Καθισμένη στο γραφείο του, αναρωτιέμαι, τι γράφεις για να τιμήσεις τη μνήμη ενός αγαπημένου ανθρώπου. Με τι 
λέξεις περιγράφεις αυτόν που υπήρξε μαθητής και δάσκαλος, μέντορας και πρότυπο, συνεργάτης και συνάδελφος, πρω-
τότυπος και ατρόμητος στη δουλειά του, μα πάνω από όλα ένας πολύ καλός φίλος για πολλούς. 

Νομίζω ότι θα πω μόνο το εξής; πάντα έλεγε ότι από τύχη ζούμε. Ε λοιπόν, αυτή η τύχη ήταν πολύ άδικη, δεν μας άφη-
σε να τον χορτάσουμε, να τον χαρούμε, να τον αγκαλιάσουμε ξανά και ξανά. Θέλαμε μαζί του λίγο περισσότερο χρόνο.

 Μας λείπεις πολύ Ντινούλη μας. Πιστεύω ότι θα τα πούμε ξανά πάλι... από τύχη.

για το ΑΧΕΠΑ σου

Παναγιώτα Παπακωνσταντίνου 
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ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΚΑΛΗ- ΒΕΝΤΟΥΡΗ
1949 – 2020

Η Μαριάννα Βεντούρη γεννήθηκε το 1949 στην Ορεστιάδα και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. το 
1974. Έλαβε την ειδικότητα της Αναισθησιολογίας το 1979, έχοντας υπηρετήσει ως ειδικευόμενη βοηθός στο Αναι-
σθησιολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς». Από το 1979 έως το 1985 εργάστηκε ως ειδικευμένη βοηθός του 
Αναισθησιολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Θ. «Αγία Σοφία». Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της εργάστηκε στο Αναι-
σθησιολογικό Τμήμα του Π.Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», όπου υπηρέτησε όλες τις βαθμίδες του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. (Επι-
μελήτρια Β΄: 1985-1987, Επιμελήτρια Α΄: 1987-1999, Αναπληρώτρια Διευθύντρια: 1999-2001), μέχρι τον βαθμό της 
Διευθύντριας (2001-2010). 

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, ασχολήθηκε σχεδόν αποκλειστικά με το γνωστικό αντικείμενο της παιδοαναισθη-
σιολογίας, έχοντας χορηγήσει μεγάλο αριθμό αναισθησιών σε νεογνά-βρέφη-παιδιά. Θεωρούσε ως μέντορες της στην 
παιδοαναισθησιολογία τις Καθηγήτριες Μ. Ρεϊζογλου-Ζαβιτσιανάκη και Ε. Κουρίλα-Καπρίνη. Συνέβαλε ουσιαστικά 
στη δημιουργία και οργάνωση του Παιδοαναισθησιολογικού Τμήματος του Π.Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», καθορίζοντας 
τον τρόπο λειτουργίας και τον εξοπλισμό του. Λόγω του μεγάλου αριθμού επεμβάσεων σε παιδιά (παιδοχειρουργικά, 
ΩΡΛ, οφθαλμολογικά, νευροχειρουργικά, ορθοπαιδικά, παιδοογκολογικά) αλλά και της άρτιας οργάνωσης του Παιδο-
αναισθησιολογικού Τμήματος, το 1989 το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζει το Π.Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» ως κέντρο εξει-
δίκευσης στην παιδοαναισθησιολογία, το μοναδικό στο χώρο της Βορείου Ελλάδος για ειδικούς και ειδικευόμενους 
αναισθησιολόγους. Το Παιδοαναισθησιολογικό Τμήμα του Π.Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», υπό την ευθύνη της Μαριάννας 
Βεντούρη, καλύπτει τόσο τις χειρουργικές κλινικές που νοσηλεύουν παιδιά, όσο και τις δυο πανεπιστημιακές παιδιατρι-
κές κλινικές, τις δυο νεογνολογικές κλινικές, την παιδοογκολογικήκλινική και την παιδοπνευμονολογική μονάδα της Γ΄ 
Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής. 

Η Μαριάννα Βεντούρη υπήρξε πρωτοπόρος στο ευαίσθητο αντικείμενο της παιδοαναισθησιολογίας, δημιουργώντας 
ουσιαστικά μια σχολή εξειδίκευσης. Έχει συγγράψει πλήθος εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα 
περιοδικά, ενώ εμφάνισε έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα, εκπαιδεύοντας στην παιδοαναισθησία το σύνολο σχεδόν 
των ειδικευομένων ιατρών στην αναισθησιολογία από όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Επίσης, μεγάλος αριθμός 
ειδικών αναισθησιολόγων έχει μετεκπαιδευτεί στο Παιδοαναισθησιολογικό Τμήμα του Π.Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», υπό 
τη διεύθυνσή της. 

Χρυσή Μπράτσου




