
Γεννήθηκε στην Αίγυπτο. Έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών το 1939 και αναγορεύτηκε διδάκτωρ του ίδιου 
Πανεπιστημίου το 1947. Ήταν μεταξύ των πρώτων που 
εισήγαγε την ηλεκτροσπασμοθε-
ραπεία στην Ελλάδα, με συσκευή 
που κατασκεύασε ο ίδιος με τη 
βοήθεια του τεχνικού Αθανασούλα. 
Δημοσίευσε ήδη από το 1947 τα 
θεραπευτικά του αποτελέσματα. Το 
1947 εντάχθηκε στην επιτροπή σύ-
νταξης των Αρχείων Νευρολογίας 
και Ψυχιατρικής, περιοδικού της 
Νευρολογικής και Ψυχιατρικής 
Εταιρείας. Από το 1947 έως το 1985, 
διηύθυνε την Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική 
του Δρομοκαΐτειου Νοσοκομείου. 
Από το 1950 ως το 1952 μετεκπαι-
δεύτηκε στα Πανεπιστήμια του 
Λονδίνου και του Ιλιννόις, το 1957 εκλέχτηκε Υφηγητής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ αργότερα εκλέχθηκε 
τακτικός Kαθηγητής. Είχε πρωτοποριακό ρόλο στην 
αναμόρφωση του Δρομοκαΐτειου Νοσοκομείου εισά-
γοντας την απασχολησιοθεραπεία, την κοινωνικοποί-
ηση και την καλλιτεχνική έκφραση των ασθενών, πα-

ράλληλα με την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης. Στη συνέχεια διεύρυνε τον τομέα ενδια-
φερόντων του και ίδρυσε, με τον καθηγητή Γεράσιμο 
Αλιβιζάτο, την Πανελλήνια Ένωση Ψυχικής Υγιεινής, 

ενώ παράλληλα ασχολήθηκε σε βά-
θος με την Ψυχοσωματική Ιατρική, 
σημειώνοντας και στις δύο αυτές 
δραστηριότητες σημαντικές επιτυχί-
ες. Η παρουσία του υπήρξε ιδιαίτερα 
γόνιμη για την Ελληνική Ψυχιατρική 
Εταιρεία. Το 1989 ανέλαβε την προ-
εδρία της ομάδας που πραγματοποί-
ησε επισκέψεις στο Ψυχιατρείο της 
Λέρου, κατέγραψε τις ανάγκες και 
πρότεινε λύσεις. Επίσης, συμμετείχε 
ενεργά και ιδιαίτερα αποδοτικά, χά-
ρη στη μεγάλη του κλινική εμπειρία, 
στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
της ΕΨΕ, τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στο εξωτερικό. Άφησε εκτεταμένο συγγραφικό έργο. Η 
μακρά του σταδιοδρομία αποτυπώνεται στο αυτοβιο-
γραφικό του έργο «Μυθιστόρημα της ζωής μου», εκδ. 
Γαβριηλίδη, Αθήνα, 1998.
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Born in Egypt. He graduated from the Medical School 
of the University of Athens in 1939 and received his doc-
torate from the same University in 1947. He introduced 
the electroshock therapy in Greece, contributed to the 
fabrication of the device used (Lyketsos-Athanassoulas) 
and published since 1947 the therapeutic results he has 
obtained. In 1947 he joined the editorial committee of 
the Archives of Neurology and Psychiatry, the Journal of 
Neurology and Psychiatry Society. From 1947 to 1985, he 
directed the 3rd Psychiatric Department of Dromokaition 
Psychiatric Hospital. From 1950 to 1952 he continued 
postgraduate studies at the Universities of London 
and Ilinnois. In 1957 he was elected reader of Athens 
University and latter Professor of Psychiatry. He contrib-
uted greatly to the reform of Dromokaition Psychiatric 

Hospital, introducing the occupational therapy, the so-
cialization and artistic expression of patients, along with 
a substantial improvement of living conditions in the 
hospital. In 1989, he was the president of the committee 
engaged by the Hellenic Psychiatric Association, in order 
to elaborate a plan of deinstitutionalization of the Lero’s 
Psychiatric Hospital in Greece. He founded with the pro-
fessor G.Alivizatos the Hellenic Association of Mental 
Health and he focused extensively on psychosomatic 
medicine research. He has published extensively. His long 
career is reflected in his autobiography "The romance of 
my life," Gavrielides Publications, Athens, 1998.
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