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ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΤΙΤΙΚΑ) ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ (1929-2020)

Ύστατο χαίρε στην επιστήμονα, 
στον άνθρωπο, στη «μαμά» μας
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Τα νέα μας

Η Τιτίκα Μανδαλάκη συμβολίζει για εμένα αυτό ακριβώς που αναφέ-
ρει ο τίτλος. Ήταν μία ύπαρξη παθιασμένη με την επιστήμη της, με τους
ασθενείς της, με τα κοινά, με τη ζωή την ίδια μάλλον. 
Η ενασχόλησή μου με αυτό το ιδιαίτερο τεύχος του περιοδικού μας
που δεν θα μπορούσε παρά να είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στη
μνήμη της ως ελάχιστος φόρος τιμής, με έμπασε ακόμα πιο βαθιά στην
ιστορία της αιμορροφιλίας στην Ελλάδα. και πώς όχι άλλωστε, από τη
στιγμή που συνάντησα και συνομίλησα (επανειλημμένα) με ανθρώ-
πους από το στενό περιβάλλον της Τιτίκας, τόσο το προσωπικό όσο και
το επαγγελματικό. Πέρα όμως από αυτό, ήρθα ακόμα πιο κοντά σε
αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. 
Τη θυμάμαι αυστηρή αλλά με χιούμορ, γλυκιά και απόλυτα προση-
λωμένη. Είχα την τύχη να την προλάβω εν ενεργεία και είχα την τιμή
να μου ανοίξει το σπίτι της μετά την απόσυρσή της από την ενεργό
δράση. Η τελευταία φράση, βέβαια, μάλλον δεν είναι η κατάλληλη
για εκείνη αφού επιδίωκε να είναι (και ήταν) ενεργή ακόμα και σε προ-
χωρημένη ηλικία. Η πνευματική διαύγεια που τη χαρακτήριζε και η
ασύγκριτη μνήμη της, μετέτρεπε τις διηγήσεις της για την ιστορία της
αιμορροφιλίας και της αιμοδοσίας στην Ελλάδα σε απολαυστικά απο-
γεύματα στην οδό Λυκαβηττού. Πολλές φορές είπαμε με τον Πανα-
γιώτη, τη Γωγώ και τη Μαρία να τη μαγνητοφωνήσουμε, όμως δεν το
κάναμε... 
Τα κείμενα που θα διαβάσετε είναι ένα προς ένα, ωστόσο θα ήθελα να

σταθώ σε αυτά που έγραψαν τα «παιδιά» της, οι ίδιοι οι πάσχοντες 
με αιμορροφιλία. Είναι εκείνα με τα οποία ταυτίστηκα περισσότερο ως
αιμορροφιλικός και ο ίδιος. Πέρα όμως από τον τρόπο που «μιλούν»
στον ψυχισμό του αιμορροφιλικού, είναι εξίσου σημαντικά και για τους
μη ασθενείς. Κι αυτό γιατί μπορεί εύκολα ο οποιοσδήποτε να καταλά-
βει με ποιον τρόπο πρέπει να υπηρετείται το λειτούργημα του γιατρού
αλλά και το πόσο σημαντικός είναι ο επιστήμων για τη ζωή του 
πάσχοντα. 
Η Τιτίκα Μανδαλάκη έσωσε ζωές και έδωσε τη δυνατότητα να απο-
κτήσουν αυτές ποιότητα, βοηθώντας παράλληλα το περιβάλλον του
ασθενή να ορθοποδήσει έχοντας ψυχική ισορροπία, κουράγιο και υπε-
ρηφάνεια. Η απίστευτη συγκυρία να μην μπορεί να αποχαιρετιστεί
όπως της αρμόζει, ελέω πανδημίας, είναι μια μικρή ενόχληση στις
ψυχές όλων μας, που θα αποκατασταθεί στο επόμενο διάστημα, 
κορονοϊού επιτρέποντος.
Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά της για την ποικιλότροπη συμ-
βολή της στο παρόν τεύχος και ειδικότερα τον υιό της, Γιώργο Γιαννι-
τσιώτη, αλλά και όλους όσοι έγραψαν και συνέβαλαν σε αυτή την
έκδοση. Σύσσωμο το Δ.Σ. του ΣΠΕΑ της αποδίδει τις τιμές που της 
αξίζουν, τονίζοντας πως δεν θα ξεχαστεί ΠΟΤΕ από την κοινότητα των
Ελλήνων αιμορροφιλικών. 

Αλέξης Περδίκης
Υπεύθυνος Έκδοσης - Γενικός Γραμματέας του ΣΠΕΑ

editorial
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Πάθος!

Σε αυτό το αφιερωματικό τεύχος έγραψαν οι:
• Γιώργος Γιαννιτσιώτης - Υιός Τιτίκας Μανδαλάκη
• Δημήτρης Αντωνιάδης - Άτομο με αιμορροφιλία
• Σοφία Αρώνη-Βουρνά - Παιδίατρος, 

Α’ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθήνας, Ιδρύτρια
και Διευθύντρια Κέντρου Αιμορροφιλίας Παίδων 
και Εφήβων, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»,
Αθήνα, 1975-2008

• Ρένια Γιαλεράκη - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Βιοχημείας-Διαταραχών Αιμόστασης, Ιατρική Σχολή
ΕΚΠΑ… μα πάνω από όλα, μαθήτριά της

• Κώστας Γρηγοριάδης - Πρώην Πρόεδρος, 
Γεν. Γραμματέας και εν ενεργεία μέλος Δ.Σ. ΣΠΕΑ

• Γιώργος Γρ. Καμπούρογλου - Ορθοπεδικός 
Χειρουργός, Ομότιμος Άμισθος Καθηγητής Παν/μίου
Αθηνών

• Αναστασία Καραφουλίδου - Παθολόγος-αιματο-
λόγος, τ. Διευθύντρια Κέντρου Αιμοδοσίας και 
Κέντρου Αιμορροφιλικών ΓΝΑ «Λαϊκό» (1998-2008)

• Παναγιώτης Καρκάνης - Μέλος ΣΠΕΑ, Πρόεδρος
2012-2014

• Δρ Καλλιόπη Λουίζου - Αιματολόγος
• Γιάννης Μελέτης - Ομότιμος Καθηγητής 

Παθολογίας και Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: pixabay.com

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 210160

Παν/μιου Αθηνών 
• Μαρία Μυλωνά - MD, PhDc, Παθολόγος, 

Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Α΄ Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική ΓΝΑ «Λαϊκό»

• Γιώργος Πατούλης - Περιφερειάρχης Αττικής, 
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

• Πλάτων Περιστέρης - Πρώην Πρόεδρος ΣΠΕΑ
• Τζέννυ Πιτταδάκη - Εκπαιδευτικός / Επιθεωρητής

Εθελ. Νοσηλεύτρια ΕΕΣ με ειδικότητα στην Αιμοδο-
σία, Μέλος ΣΠΕΑ, τ. Εκπρόσωπος ΣΠΕΑ στη WFH 
& EHC

• Ετεοκλής Πόκας - Πρώην Πρόεδρος ΣΠΕΑ
• Νικόλαος Σκαλούμπακας - Bιοχημικός, πρώην 

Διευθυντής του Κέντρου Παρασκευής Παραγώγων 
Αίματος, Γενικό Κρατικό Νίκαιας

• Θοδωρής Ταχταράς - Μέλος ΣΠΕΑ
• Παναγιώτα Τσαμπούκα - Προϊσταμένη

Αιμοδοσίας Β’ Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας
Αθηνών

• Κατερίνα Τσουκαλά - α. Διευθύντρια Κέντρου 
Αιμοδοσίας Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών

• Λίτσα Χατζηνικολάου - Τυριακίδου - τ. Γραμμα-
τέας Κέντρου Αιμορροφιλικών, ΓΝΑ «Λαϊκό», 
1984-1998
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Στιγμιότυπα μιας γεμάτης ζωής

Τ. Μανδαλάκη και Κ. Λουίζου στο Διεθνές Συνέδριο Αιμορροφιλίας, Στοκχόλμη (1983)

Η Τιτίκα Μανδαλάκη 
στο 4ο Μεσογειακό 
Συνέδριο 
για τη Θρομβοεμβολική 
Νόσο, Πάντειος 
(2-6/5/1976)

Η Τιτίκα Μανδαλάκη 
αριστερά στη φωτογραφία, στο

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο - 
Αιματολογικό εργαστήριο
Β΄Παθολογικής Κλινικής. 

Δεξιά στη φωτογραφία 
σε πρώτο πλάνο 

ο Καθ. Αρκάγαθος 
Γούτας. Πίσω του διακρίνεται ο

Ηλίας Πολίτης (1955) 

Η Τιτίκα Μανδαλάκη στο Διαβαλκανικό Συνέδριο της Βαλκανικής
Ιατρικής Ένωσης «Υγεία-Φιλία», Ηράκλειο Κρήτης (1975)

Τ. Μανδαλάκη, Φ. Φέσσας, στο 4ο Μεσογειακό Συνέδριο για τη Θρομβοεμβολική
Νόσο, Πάντειος (2-6/5/1976)
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Το 1ο όχημα - Κινητό Συνεργείο Αιμοληψίας, δωρεά της Γαλλίας στην Ελλάδα,
κατόπιν ενεργειών της Τ. Μανδαλάκη την περίοδο που μετεκπαιδεύθηκε στο 
Παρίσι (1962). Από δεξιά στη φωτογραφία οι Τσιγγάνου, Αδαμοπούλου 
(νοσηλεύτριες Αιμοδοσίας Ιπποκρατείου), Μανδαλάκη. Το τέταρτο πρόσωπο δεν
έχει ταυτοποιηθεί (1963)

Κ. Λουίζου, Τ. Μανδαλάκη, Κ. Βούλης, Τζ. Πιτταδάκη, στο Διεθνές Συνέδριο 
Αιμορροφιλίας, Στοκχόλμη (1983)

Ανδ. Μαραθεύτης, Τ. Μανδαλάκη, 3ο Παγκύπριο Συνέδριο 
Αιμορροφιλικών (27/10/1985)

Με τον σύζυγό της Τάσο Γιαννιτσιώτη το καλοκαίρι του 1975 στον Κερατόκαμπο, Κρήτη 1998, στην κοπή πίτας του ΣΠΕΑ

Στιγμιότυπο από παλαιότερη εκδρομή του ΣΠΕΑ
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Δύσκολοι αποχαιρετισμοί 

Η μητέρα μου, Βασιλική-Αικατερίνη (Τιτίκα)
Μανδαλάκη, κόρη του ιατρού Μάνου Μανδα-
λάκη και της οδοντιάτρου Ευαγγελίας (το γένος
Παπακυριακού), γεννήθηκε στην Αθήνα την
30/7/1929. Μετά την απώλεια του πατέρα της
(1947), σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών απ’ όπου αναγορεύθηκε Πτυχιούχος,
Διδάκτωρ και Υφηγήτρια.
Από την αρχή της ιατρικής της σταδιοδρομίας,
ασχολήθηκε με την Αιματολογία, την Αιμόστα-
ση και την αιμορροφιλία. Πρωτοπόρος στην
έρευνα και αντιμετώπιση της θρομβοεμβολι-
κής νόσου, εισήγαγε στην Ελλάδα την αντιπη-
κτική αγωγή που σώζει χιλιάδες ανθρώπους
καθημερινά από το θάνατο. Εξίσου πρωτοπό-
ρος στην έρευνα για την αντιμετώπιση των αι-
μορραγικών διαθέσεων (αιμορροφιλία), «υιο-
θέτησε» τους αιμορροφιλικούς από την εποχή
εκπόνησης της διδακτορικής της διατριβής και
της ειδίκευσής της στην Αιματολογία (Ιπποκρά-
τειο Νοσοκομείο Αθηνών, δεκαετία 1950, υπό
την καθοδήγηση του αείμνηστου Καθηγητή
Αρκάγαθου Γούτα) έως το τέλος.

«Ξεκινώντας την ειδικότητά της στην Κλινική Γού-
τα (1954), η μητέρα μου ασχολήθηκε με μια
ομάδα ασθενών, πασχόντων από Αιμορροφιλία
– κληρονομική πάθηση οφειλόμενη στην έλλει-
ψη μιας πρωτεΐνης-παράγοντα πήξεως στο πλά-
σμα του αίματος. Η ιατρική της σταδιοδρομία-πο-
ρεία παρέμεινε άρρηκτα δεμένη με τους
Αιμορροφιλικούς, τους οποίους ανέλαβε αβοή-
θητους (συνήθως πέθαιναν από αιμορραγία κα-
θώς τότε –δεκαετία 1950– η επιστήμη δεν είχε
ακόμη ανακαλύψει αποτελεσματικούς τρόπους
ανάσχεσης της αιμορραγίας) και έφθασε την πε-
ρίθαλψή τους σε επίπεδα εφάμιλλα των πρωτο-
πόρων, την εποχή εκείνη, χωρών (Γαλλία, Σκαν-
διναβικές χώρες, Βρετανία, Αυστραλία, Καναδάς).
Για τη μητέρα μου έχει γράψει ο Γιάννης Τριαντα-
φύλλου στο βιβλίο του “Αιμορροφιλία”: είναι η
γιατρός στο διήγημά του “το τούβλο” που, μαζί
με “το αυγό της γιαγιάς” πρέπει να διδάσκονται
στα σχολεία σε σχέση με την Αναπηρία και το πώς
αντιμετωπίζουμε οι “υγιείς” τα Άτομα με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ) όπως ήθελε ο Γιάννης να τα αποκα-
λούν.1 Προσθέτω εδώ την εξομολόγηση του συ-
νονόματού του, Γιάννη Μπ., στο εργαστήριο που
διατηρούσε στην Αποστόλου Παύλου (πίσω απ’
τον Βαρδάρη), ένα από τα πολλά βράδια που κά-
θισε παραπάνω απ’ το συνηθισμένο για να μη γυ-
ρίζω στους (παγωμένους, χειμώνας γαρ) δρόμους
ώς την ώρα αναχώρησης του ΚΤΕΛ απ’ την Αγίας
Ειρήνης για το στρατόπεδο Ασσήρου:
- Χρωστώ στη μαμά μας ότι μας βοήθησε
και μπόρεσα να δουλέψω, να θρέψω την
οικογένειά μου και δεν έγινα ζητιάνος!»2

Εκτός των ανωτέρω και της συγκρότησης του
πρώτου οργανωμένου Κέντρου Αιμορροφιλι-
κών εν Ελλάδι στην Αιμοδοσία του Λαϊκού Νο-
σοκομείου της Αθήνας, η Τιτίκα Μανδαλάκη
συνέβαλλε (με την αρωγή της μητέρας της, Λί-
νας Μανδαλάκη) και στην ψυχοκοινωνική στή-

ριξη των ατόμων με αιμορροφιλία πρωτοστα-
τώντας τόσο στην ίδρυση του Συλλόγου Προ-
στασίας των Ελλήνων Αιμορροφιλικών (αρχές
δεκαετίας 1960) όσο και στη «μεγάλη αγκα-
λιά» που βρήκαν στο σπίτι της σε μια εποχή
κοινωνικού στιγματισμού τους.3

Εκτός των αιμορροφιλικών, η Τιτίκα Μανδαλά-
κη αφιέρωσε τη ζωή της και στην υπόθεση
«εθελοντική αιμοδοσία», πρώτα στην Αιμοδο-
σία του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, κατόπιν
ως Διευθύντρια του Β’ Περιφερειακού Κέντρου
Αιμοδοσίας (Λαϊκό Νοσοκομείο, 1972-1997)
και ως εκπρόσωπος της Ελλάδος σε Επιτροπές
Εμπειρογνωμόνων για θέματα Αιμοδοσίας, στο
Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το ερευνητικό της έργο έτυχε διεθνούς
αναγνώρισης σε όλους τους τομείς.
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Αιματο-
λογικής Εταιρείας, της Μεσογειακής Ένωσης
για την Αντιμετώπιση της Θρομβοεμβολικής
Νόσου, της Παγκοσμίου Ομοσπονδίας Αιμορ-
ροφιλίας και του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών
Λοιμώξεων (ΚΕΕΛ, νυν ΕΟΔΥ). Συμμετείχε σε
πλήθος διεθνών συνεδρίων ενώ διετέλεσε
πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Με-
σογειακού Συνεδρίου για την Αντιμετώπιση της
Θρομβοεμβολικής Νόσου (Αθήνα, 1976) και
του Παγκοσμίου Συνεδρίου Αιμορροφιλίας
(Αθήνα, 12-17/10/1992).
Ευτύχησε να δημιουργήσει οικογένεια με τον
αείμνηστο ιατρό Τάσο Γιαννιτσιώτη (1930-
2014) και να αποκτήσουν δύο παιδιά, την Ευ-
θυμία (Έμι) Γιαννιτσιώτη (Ιατρό Παθολόγο-Λοι-
μωξιολόγο) και τον Γιώργο Γιαννιτσιώτη, και
δύο εγγόνια, τη Μαργαρίτα και την Αναστασία.
Αναπαύθηκε γαλήνια στην οικία της την
8/4/2020.

Καλό ταξίδι πολυαγαπημένη μας μητέρα.

«Έφυγε» η μητέρα των εν Ελλάδι Αιμορροφιλικών
Του Γιώργου Γιαννιτσιώτη

Η Τιτίκα Μανδαλάκη με τον σύζυγό της Τάσο
Γιαννιτσιώτη

Σημειώσεις
1 Γιάννης Τριανταφύλλου, «Αιμορροφιλία-αίμα-αιμοδοσία: σχέση ζωής», Αθήνα 2006, σελ. 12-15
2 Γ. Γιαννιτσιώτης, «Χρονικό ενός σαλονιού» (ανέκδοτο)
3 «Όπως μου εξομολογήθηκε ο αείμνηστος Γιάννης Τριανταφύλλου (1950-2011) το γεγονός ότι η
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Βασιλική-Αικατερίνη 
(Τιτίκα) Μανδαλάκη 
(1929-2020)

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Κόρη του ιατρού Μά-
νου Μανδαλάκη (1894-1947), πρωτεργάτη
της Ρευματολογίας και εμπνευστή της αξιοποί-
ησης ιαματικών πηγών στην Ελλάδα, και της
οδοντιάτρου Λίνας Μανδαλάκη (1902-1991).
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύτηκε στην
Παθολογία και Αιματολογία με δασκάλους
τον Αρκάγαθο Γούτα (1895-1982) και τον 
Ιπποκράτη Τσεβρένη (1916-1994). Εξειδι-
κεύθηκε στη Γαλλία και την Αγγλία σε θέματα 
Αιμόστασης και διαταραχών της με σπουδαί-
ους καθηγητές τους Jean-Pierre Soullier
(1915-2003) και Rosemary Peyton Biggs
(1921-2001). Η διδακτορική της διατριβή
(1956) είχε θέμα «Συμβολή εις την μελέτην
της Αιμορροφιλίας» και η διατριβή επί υφη-
γεσία (1965) «Πειραματική μελέτη επί της
συμπεριφοράς του παράγοντος ΧΙΙΙ (F.S.F.) επί
διαφόρων παθολογικών καταστάσεων».
Από το 1971 ανέλαβε τη Διεύθυνση του 
Β΄ Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας του
Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, δια-
δεχόμενη τον ιδρυτή του Μικέ Παϊδούση
(1906-1974) και υπηρέτησε με υψηλό αί-
σθημα καθήκοντος τη θέση αυτή μέχρι την
αφυπηρέτησή της το 1996.
Στο διάστημα αυτό ανέπτυξε πλήρες φάσμα
δραστηριοτήτων αιμοδοσίας, ίδρυση και ανά-
πτυξη Κέντρου Αιμορροφιλικών, δημιουργία
μονάδας πλασμαφαίρεσης, κέντρο μελέτης
συγγενών και επίκτητων διαταραχών αιμόστα-
σης, μονάδα διερεύνησης αμφισβητουμένης
πατρότητας, μονάδα παρακολούθησης αντι-
πηκτικής αγωγής. Επί των ημερών της (1995)
το Β΄ Περιφερειακό Κέντρο Αιμοδοσίας ανακη-
ρύχθηκε Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγι-
κών Διαθέσεων.
Σε διοικητικό επίπεδο υπήρξε πρωτεργάτης της
εφαρμογής εθελοντικής αιμοδοσίας στην 
Ελλάδα, για πολλά χρόνια εκπρόσωπος της
Ελλάδας στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για θέματα Αιμοδοσίας, εκπό-
νησε τον Νόμο 1820/1988 για την Οργάνωση
των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας στην Ελλάδα σε
συνεργασία με την τότε πολιτική ηγεσία και
διακεκριμένες συναδέλφους, ιδρυτικό μέλος
και Πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής
Εταιρείας, ιδρυτικό μέλος και εκπρόσωπος της
Ελλάδας στoν Μεσογειακό Σύνδεσμο για την 
αντιμετώπιση της Θρομβοεμβολικής Νόσου
(Ligua Mediterranea against Thromboembolic
Disease), ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Αντιμετώπισης της Θρομβο-
εμβολικής Νόσου, πρωτεργάτης-ιδρυτικό μέ-
λος του Συλλόγου Προστασίας Ελλήνων
Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ), καθώς και μέλος της
εξεταστικής επιτροπής για τη χορήγηση ειδικό-
τητας Αιματολογίας.
Υπήρξε Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επι-
στημονικής Επιτροπής δεκάδων εθνικών και
διεθνών συνεδρίων μεταξύ των οποίων: 
4o Διεθνές Συνέδριο Θρομβοεμβολικής Νό-
σου της Ligua Mediterranea (Αθήνα, 
2-6/5/1976), και ΧΧ Παγκόσμιο Συνέδριο Αι-
μορροφιλίας (Αθήνα, 12-17/10/1992).
Σε ερευνητικό επίπεδο ανέπτυξε συνεργασίες
με πληθώρα διεθνών κέντρων και οργανι-
σμών, μεταξύ των οποίων: CONCERTED ACTION
THROMBOSIS (ECAT), WORLD FEDERATION OF HE-
MOPHILIA (WFH), INTERNATIONAL STUDY GROUP
FOR ANTICOAGULANT CONTROL, EUROPEAN
CONCERTED ACTION ON ANTICOAGULATION,
CENTRE NATIONAL TRANSFUSION SANGUINE FR,
EUROPEAN THROMBOSIS RESEARCH ORGANISA-
TION (ETRO), GAUBIUS LABORATORIUM LEIDEN,
NATIONAL CANCER INSTITUTE USA, EUROSIDA,
NATIONAL REFERENCE LABORATORY FOR ANTICO-
AGULANT REAGENTS AND CONTROLS UK, DPT OF
HEMATOLOGY AND HEMOSTASIS UNIVERSITY OF
LEIDEN NL. Αποτέλεσμα αυτών και πολλών άλ-
λων συνεργασιών υπήρξε η δημοσίευση δε-
κάδων επιστημονικών άρθρων σε ελληνικά
και διεθνή περιοδικά, καθώς και η πραγματο-
ποίηση εκατοντάδων προφορικών ανακοινώ-
σεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Το διδακτικό της έργο ήταν ιδιαίτερα σημαντι-
κό, αφού υπήρξε η δασκάλα πολλών αιματο-

λόγων και όχι μόνο, καθώς η αντίληψή της για
τη διεπιστημονικότητα του γνωστικού της αντι-
κειμένου την οδήγησε να εμπνεύσει και άλ-
λους επιστήμονες Υγείας να ερωτευθούν και
να υπηρετήσουν την Αιμόσταση και την Αιμο-
δοσία. Η συμβολή της στα Μετεκπαιδευτικά
μαθήματα της Ελληνικής Αιματολογικής Εται-
ρείας καθώς και σε διαλέξεις και οργάνωση
Στρογγυλών Τραπεζών στα πλαίσια συνε-
δρίων της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας
και των Πανελλήνιων Ιατρικών Συνεδρίων,
υπήρξε αδιάλειπτη και ουσιαστική. Επέβλεψε
την εκπόνηση και συγγραφή δεκάδων διδα-
κτορικών διατριβών. Παράλληλα, υπήρξε επί
σειρά ετών διδάσκουσα στη Σχολή Επισκε-
πτριών Αδελφών Νοσοκόμων και περιέβαλε
με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα το νοση-
λευτικό και λοιπό προσωπικό της Αιμοδοσίας,
αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του ρόλου
και των ευθυνών που επωμίζεται.
Μεγάλη της αγάπη υπήρξαν οι αιμορροφιλι-
κοί ασθενείς που, με την απώλειά της, χά-
νουν τη «μαμά» τους. Εκείνη τους έβγαλε
από την απομόνωση και τον στιγματισμό του
νοσήματος που το ακολουθούσε και η σω-
ματική αναπηρία λόγω αιμάρθρων, αυτή
τους ενέταξε στην κοινωνία, φρόντισε την εκ-
παίδευση και την επαγγελματική αποκατά-
σταση, εισήγαγε τις εκάστοτε πιο σύγχρονες
μεθόδους αντιμετώπισης της αιμορροφιλίας,
στάθηκε δίπλα τους όταν βίωσαν τον εφιάλ-
τη της μετάδοσης HIV, HCV από παράγωγα
αίματος που ήταν αναγκαία για τη θεραπεία
τους και τέλος εκείνη εισήγαγε τεχνικές ελέγ-
χου φορέων και προγεννητικής διάγνωσης
ώστε οι γυναίκες των οικογενειών με αιμορ-
ροφιλία να έχουν δυνατότητα οικογενειακού
προγραμματισμού.
Υπήρξε παντρεμένη με τον ιατρό παθολόγο-
γαστρεντερολόγο Αναστάσιο (Τάσο) Γιαννι-
τσιώτη (1930-2014) και αφήνει πίσω της δυο
εξαιρετικά παιδιά: την Ευθυμία (Έμι), ιατρό
παθολόγο-λοιμωξιολόγο, και τον Γιώργο,
πολιτικό επιστήμονα-διεθνολόγο, καθώς και
τις αγαπημένες της εγγονές Μαργαρίτα, φοι-
τήτρια Ιατρικής, και Αναστασία, φοιτήτρια Φι-
λοσοφικής.
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γιαγιά άνοιξε το σαλόνι της σε εκείνους (που η τότε ελληνική κοινωνία στιγ-
μάτιζε και αντιμετώπιζε με προκατάληψη και αποκλεισμό) ήταν τεράστιας
σημασίας. Στην αφιέρωσή του στο ανάτυπο του βιβλίου του «Αιμορρο-
φιλία» γράφει σχετικά:
“Στον Αγαπητό μου Γιώργο
Πρέπει να πω πως εκτός από το Αγαθό της Ζωής που έχει άμεση σχέση με
την “Μάμη” των περισσότερων Αιμορροφιλικών της γενιάς μου, και η Πνευ-

ματική μου εξέλιξη και η καλή μου πορεία στη ζωή, κατά ένα μέρος οφεί-
λεται στα σταθερά συναισθήματα που άντλησα από την Αγάπη και τη θαλ-
πωρή που βρήκα στο σπίτι των γονιών σου.
Αυτό σαν μια μικρή μαρτυρία που συνοδεύει την ΑΦΙΕΡΩΣΗ τούτου του βι-
βλίου που αποτελεί ένα μέρος του πολύπλευρου, πολύχρονου και Αισιό-
δοξου προσωπικού μου Αγώνα στη ζωή. Με πολύ Αγάπη και εκτίμηση”» 
(Γ. Γιαννιτσιώτη, «Χρονικό ενός σαλονιού»)
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εις μνήμην…

Tα νέα μας8

ς

Η Κυρία της Αιμοδοσίας 
και αιμορροφιλίας στην Ελλάδα

Στις 8/4/2020 έφυγε από κοντά μας η ιατρός αι-
ματολόγος Καθηγήτρια Τιτίκα Μανδαλάκη-
Γιαννιτσιώτη που η ζωή και το έργο της είχε αφιε-
ρωθεί σε δύο μεγάλους τομείς της Ιατρικής Επι-
στήμης, την οργάνωση της Αιμοδοσίας στη
χώρα μας αφ’ ενός και τον τομέα των Συγγενών
Αιμορραγικών Διαθέσεων αφ’ ετέρου.
Η Τιτίκα Μανδαλάκη υπήρξε μια σημαντική
μορφή στην έρευνα της Αιμόστασης και της
αντιμετώπισης των αιμορραγικών διαθέσεων.
Δεν ήταν μόνο μια ξεχωριστή ερευνήτρια και
επιστήμων. Υπήρξε ένας ξεχωριστός άν-
θρωπος. Τη χαρακτήριζε η απλότητα, η
προσήνεια, η σεμνότητα, η αγάπη στη δου-
λειά της και στους συνεργάτες και συναδέλ-
φους της, Έλληνες και ξένους, που μάχονταν
στον ίδιο τομέα με αυτήν. 
Δεν είναι περίεργο ότι οι Έλληνες αιμορρο-
φιλικοί την αποκαλούν «μαμά» τους, ανα-
γνωρίζοντας την προσφορά της σ’ αυτούς τους
ίδιους και τις οικογένειές τους που με τόση
στοργή παρείχε. Παράλληλα ήταν ατέλειωτες
οι προσπάθειές της για τη βελτίωση της ια-
τροφαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής αντι-
μετώπισής τους. 
Σαν μια μικρή ιστορία θα αναφέρω κάποια γε-
γονότα που συνέβαλαν σημαντικά και καθο-
ριστικά στην πρόοδο της αντιμετώπισης των αι-

μορραγικών διαθέσεων στη χώρα μας και
που υποστηρικτής της υπήρξε πάντα η Τιτίκα
Μανδαλάκη. 
Τον Οκτώβριο του 1961 δημιουργείται στο Ιπ-
ποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας ο Πρώτος
Σταθμός Αιμορροφιλικών στη χώρα μας με Δι-
ευθυντή τον αείμνηστο Ιπποκράτη Τσεβρένη και
στενή συνεργάτιδά του την Τιτίκα Μανδαλάκη. 
Ο Σταθμός τότε διέθετε το πολύτιμο «πρό-
σφατο αντιαιμορροφιλικό πλάσμα» πλούσιο
σε παράγοντα VIII (F. VIII) και IX (F. IX) για την
αντιμετώπιση των αιμορροφιλικών ασθενών. 
Το 1971 αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Β’
Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας Αθηνών
στο Λαϊκό Νοσοκομείο, διαδεχθείσα τον
ιδρυτή και δημιουργό του, Μικέ Παϊδούση 
και δημιουργείται το υπό τη διεύθυνσή της
Κέντρο Αιμορροφιλικών του Λαϊκού Νοσο-
κομείου, το οποίο αργότερα εξελίχθηκε σε
Κέντρο Αναφοράς για την Αιμορροφιλία στην
Ελλάδα. 
Την εποχή αυτή άρχισε να διατίθεται για την
αντιμετώπιση των αιμορροφιλικών εκτός από
το πλάσμα και κρυοκαθίζημα σε ξηρή μορ-
φή, που παρασκεύαζε τότε το Κέντρο Αιμο-
δοσίας και Παραγώγων Αίματος του Πειραιά
υπό τη διεύθυνση του αείμνηστου Ηλία Πο-
λίτη.
Σε όλη τη μακρά πορεία της, η Τιτίκα Μαν-
δαλάκη, στην αντιμετώπιση των αιμορροφι-
λικών ασθενών, είχε στενό υποστηρικτή και
συνεργάτη τον ιδρυθέντα από την ίδια Σύλ-
λογο Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών
(ΣΠΕΑ). Οι αδιάκοποι αγώνες και οι προ-
σπάθειές της προς το Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας και με τη συμπαράσταση του ΣΠΕΑ,
εξασφάλισαν μέχρι σήμερα τη διατήρηση
όλων των επιτευγμάτων για τα οποία η χώρα
μας είναι υπερήφανη και τα άτομα με αι-

μορροφιλία στην Ελλάδα «ευτυχή» όπως
η ίδια ανέφερε σε κάθε ευκαιρία. 
Δεν θα παραλείψω να τονίσω και την τεράστια
προσφορά της στην αντιμετώπιση του AIDS για
την οποία τιμήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία
Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS. Τη μνή-
μη αυτής της μεγάλης επιστήμονος και μεγά-
λης Κυρίας, τιμούν σήμερα τόσο οι Έλληνες
αιμορροφιλικοί όσο και οι γιατροί που ασχο-
λούνται με την αιμορροφιλία στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
Η Τιτίκα Μανδαλάκη ήταν ακόμα ο άνθρω-
πος που μέσα από την επιστημονική της
ιδιότητα του γιατρού αιματολόγου, στάθηκε
πάντα δίπλα στον άρρωστο, δίνοντας το
δικό της στίγμα στο πώς έβλεπε τις σχέσεις
ασθενούς-γιατρού. 
Η Τιτίκα Μανδαλάκη είναι ένα παράδειγμα και
υπόδειγμα ίσως μοναδικό, στενής σχέσης,
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και βοήθειας, ανά-
μεσα στον γιατρό και τον ασθενή. Είναι βα-
ριά η ευθύνη της κληρονομιάς που άφησε
στους συνεχιστές της. 
Με ιδιαίτερη συγκίνηση και με αυτή τη μικρή
αναφορά στο έργο της, αποχαιρετώ σήμερα
τη διευθύντριά μου και δασκάλα μου και 
την ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου,
για την άριστη συνεργασία μας και για την 
πάντα πολύτιμη και καθοριστική συμβολή 
της σε κάθε μου δυσκολία. Την ευχαριστώ για-
τί μου ενέπνευσε την αγάπη για τους πά-
σχοντες από αιμορροφιλία και την αγάπη για
τα ιδανικά της εθελοντικής αιμοδοσίας, που
σε όλη τη διάρκεια της θητείας της υπηρέτη-
σε και στήριξε με όλες τις δυνάμεις της. 

Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη. 

Καλό σου ταξίδι Τιτίκα μας. 
Αιωνία σου η μνήμη.

Στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αιμορροφιλίας, το 1992
στην Αθήνα

Της Καλλιόπης Λουίζου
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Αποχαιρετισμός στη Γιατρό 
Τιτίκα Μανδαλάκη

Η κοινότητα της αιμορροφιλίας στην Ελλάδα
πριν από λίγους μήνες αποχαιρέτησε με σε-
βασμό και ευγνωμοσύνη –από μακριά εξ αι-
τίας της πανδημίας του κορωνοϊού– τη γιατρό
Τιτίκα Μανδαλάκη.
Η Τιτίκα Μανδαλάκη υπήρξε η γιατρός που
έγκαιρα συνειδητοποίησε το μέγεθος του
προβλήματος των ασθενών με αιμορροφιλία
στη χώρα στο τέλος της δεκαετίας του 1960,
το ανέδειξε σε στόχο ζωής και προσπάθη-
σε να το αντιμετωπίσει.
Ήταν μια επιστήμων επιμελής, επίμονη, προ-
σεκτική και με όραμα. Παρακολουθώντας τις
διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, αγωνίστηκε
για να ανακαλύψει, να μελετήσει, να οργα-
νώσει και να εκπαιδεύσει τους ασθενείς με αι-
μορροφιλία στη χώρα.
Το 1972 δημιούργησε το κέντρο παρακο-
λούθησης και αντιμετώπισης προβλημάτων
των ασθενών με αιμορροφιλία και συγγενείς
αιμορραγικές διαθέσεις, στο Λαϊκό Νοσοκο-
μείο της Αθήνας όπου ήταν Διευθύντρια του
Κέντρου Αιμοδοσίας και που κατάφερε σιγά-
σιγά να εντάξει την πλειονότητα των ασθενών

με τη νόσο στη χώρα.
Κατάφερε με συνεχή εργασία, κόπο και επι-
μονή να μεταδώσει το ενδιαφέρον της στους
συνεργάτες της. Κατάφερε επίσης να εμπνεύ-
σει και να εξασφαλίσει τη συνεργασία συνα-
δέλφων άλλων ειδικοτήτων όπως ορθοπεδι-
κούς, οδοντιάτρους, χειρουργούς, νευρολό-
γους, ψυχιάτρους αλλά και φυσικοθεραπευτές,
ώστε να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίζουν τα ειδικά πολλαπλά προβλή-
ματα της νόσου.
Η επιστημονική της ομάδα όχι μόνο παρακο-
λουθούσε συστηματικά και συμμετείχε στις επι-
στημονικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο,
αλλά εξασφάλισε διεθνείς συνεργασίες και είχε
ενεργό παρουσία τόσο η ίδια όσο και οι συ-
νεργάτες της στα διεθνή επιστημονικά δρώμενα.
Βοήθησε τους ασθενείς να οργανωθούν και
να αποκτήσουν συνείδηση της ιδιαιτερότητάς
τους και γνώση της νόσου τους, να διεκδική-
σουν τα δικαιώματά τους και παράλληλα να
ενταχθούν στη διεθνή κοινότητα των αιμορ-
ροφιλικών ασθενών. 
Η Τιτίκα Μανδαλάκη ήταν ο άνθρωπος που
πίστεψε στο όραμά της και προσπάθησε με
όλα τα μέσα να το πραγματοποιήσει.
Σ’ αυτόν τον αγώνα πίστεψαν και συμπο-
ρεύθηκαν δίπλα της γιατροί, βιολόγοι, χη-
μικοί, νοσηλευτές, τεχνολόγοι, εθελοντές.

Η σκυτάλη πέρασε στους επόμενους. Σήμε-
ρα η κοινότητα των αιμορροφιλικών στην Ελ-
λάδα είναι αναγνωρισμένη. Οι επιστημονικές
επιδόσεις είναι γνωστές σε διεθνή κλίμακα, και
μέσα από αυτές έχουν αντιμετωπιστεί όλες οι
ιογενείς δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στο
τέλος του 20ού αιώνα. Προχωράμε εφαρ-
μόζοντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους αντι-
μετώπισης της νόσου, από την πρόληψη και
τον προγεννητικό έλεγχο, στις σύγχρονες θε-
ραπείες, τις κινητικές αποκαταστάσεις και βέ-
βαια την αντιμετώπιση των ιώσεων.
Δίπλα στους επιστήμονες που συνεχίζουν με
πίστη το έργο τους δραστηριοποιείται ένας
δραστήριος, ενημερωμένος, εργατικός Σύλ-
λογος Αιμορροφιλικών που αγωνίζεται για τη
διευκόλυνση του έργου των επιστημόνων, τη
βελτίωση της ζωής των πασχόντων και τον πε-
ριορισμό της νόσου.
Το όραμα του ανθρώπου που ξεκίνησε αυτό
το τιτάνιο έργο μέσα από δυσκολίες και
εφιαλτικές παγίδες (ιώσεις) έχει πάρει σάρκα
και οστά!
Η Τιτίκα Μανδαλάκη ΑΝΗΚΕΙ στους τυχερούς
σκαπανείς που ο στόχος τους ολοκληρώθη-
κε, ρίζωσε, καρποφόρησε και συνεχίζει την
ανοδική του πορεία.
Έτσι είναι η ιστορία του ακάματου ανθρώπι-
νου πνεύματος!

Της Αναστασίας Καραφουλίδου

Ένα παράδειγμα αφοσίωσης

Φτωχή και σύντομη η συνεισφορά μου, δεν τολ-
μά να αναδείξει τη χαρισματική προσωπικότη-
τα που ήταν η Τιτίκα Μανδαλάκη, η γιατρός μας,
η γιατρός συμπαραστάτης μας, η γιατρός κα-
θοδηγητής μας, η γιατρός μαχήτρια. Αποτελεί
απλά μια στοιχειώδη απότιση φόρου τιμής στο

πρόσωπό της.
Θα θυμάμαι πάντα τον ενθουσιασμό, τον δυ-
ναμισμό και το σθένος της, το απαράμιλλο 
ενδιαφέρον της για το καλό μας, καθώς και τη
μεγάλη προσφορά της όχι μόνο για τη θεραπεία
των ατόμων με αιμορροφιλία αλλά και την απα-
ράμιλλη συμβολή της στη δημιουργία, τη λει-
τουργία και τις διεκδικήσεις του Συλλόγου. Η δη-
μιουργικότητα, η αισιοδοξία και το χαμογελαστό
πείσμα της απέναντι στις δυσκολίες ήταν πάντα
έμπνευση και κινητήρια δύναμη για όλους μας.

Από το Ιπποκράτειο στο Λαϊκό ήταν πάντα εκεί
στην αίθουσα ή στο γραφείο με το περίφημο
«χαρτάκι-φυσαρμόνικα» στα χέρια της ακού-
γοντας, καθοδηγώντας, επιβλέποντας. Αυστη-
ρή όταν χρειαζόταν, καλοσυνάτη και χαμογε-
λαστή άλλες στιγμές. Συγκινημένη και ταπεινή
όταν μιλούσαμε γι’ αυτήν στις εκδηλώσεις του
Συλλόγου.
Θα μείνει πάντα στη μνήμη μας φωτεινό πα-
ράδειγμα αγωνίστριας, καθοδηγήτριας και αφο-
σίωσης.

Του Πλάτωνα Περιστέρη
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ς

… Πάνω απ’ όλα μαθήτριά της

Τη θυμάμαι να...

• αδιαφορεί την πρώτη μέρα που ανέλαβα υπη-
ρεσία γιατί δούλευε στο εργαστήριο και δεν
μπορούσε να διακόψει

• αποφασίζει ένα μήνα μετά να εκπαιδευτώ σε
νέες τεχνικές στη Σκωτία και την Ουαλία δίπλα
σε ιερά τέρατα της αιμορροφιλίας, αρχή της
μύησής μου στον κόσμο των διαταραχών αι-
μόστασης, που κρατάει μέχρι και σήμερα

• πρωτοστατεί με την Πόπη Λουίζου και τον Κώ-
στα Μαρκάκη στη δημιουργία μονάδας πλα-
σμαφαίρεσης που αντιμετωπίζει έκτοτε πολ-
λά και δύσκολα περιστατικά

• ενθουσιάζεται όταν αποκαλύπτεται η δομή των
παραγόντων FVIII, FIX και να αναγνωρίζει τη
σπουδαία συμβολή τους στο μέλλον της 
αντιμετώπισης της αιμορροφιλίας

• ανοίγει τον χορό με τον Πρόεδρο του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης στο Συνέδριο της Αι-
μοδοσίας

• υπερασπίζεται με σθένος την εθελοντική αι-
μοδοσία

• αγωνίζεται για να δώσει στους αιμορροφιλι-
κούς ευκαιρίες για κοινωνική ένταξη και
επαγγελματική αποκατάσταση

• ενημερώνει με θάρρος, απλά λόγια και επι-
στημοσύνη στο Αμφιθέατρο του Λαϊκού
τους αιμορροφιλικούς για τη λαίλαπα της μό-
λυνσης των παραγόντων και την πιθανότητα
μετάδοσης HIV 

• μου τηλεφωνεί, ενώ ήμουν σε άδεια λοχεί-
ας, να γυρίσω επειγόντως γιατί ήρθε από την
Αμερική το πρώτο test για τον HIV και πρέ-
πει να ελέγξουμε όλο το προσωπικό και τους
ασθενείς  

• ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και να συνεργά-
ζεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης με τους
υπόλοιπους εμπειρογνώμονες για να κατα-
θέσει τη δική της πρόταση για τη νομοθεσία

περί της αιμοδοσίας στην Ελλάδα
• αυτοσαρκάζεται που δεν μπορούσε να βρά-

σει ούτε ένα αυγό
• κρατάει το χέρι των ασθενών μέχρι την τε-

λευταία στιγμή 
• κατεβαίνει τρέχοντας από το χειρουργείο για

να μετρήσει παράγοντες
• οργανώνει τη Μεσογειακή Ένωση για τη

Θρομβοεμβολική Νόσο και το ελληνικό
τμήμα της εγκαινιάζοντας τη συνεργασία με-
ταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων   

• ενθουσιάζεται όταν αποκτούμε τη δυνατότη-
τα να κάνουμε έλεγχο φορέων και προγεν-
νητικό έλεγχο για την αιμορροφιλία

• μας συγκεντρώνει όλους στα διαλείμματα των
διεθνών συνεδρίων για να μας ρωτήσει τι απο-
κόμισε ο καθένας από τη συνεδρίαση που πα-
ρακολούθησε (μια φορά τολμήσαμε να την
κοπανήσουμε με τον Κώστα και το κατάλα-
βε)

• συμπαραστέκεται στον (ξέρει εκείνος…!)
όταν έπρεπε να βγάλει ένα δόντι και φοβό-
ταν να κάνει παράγοντα

• οργανώνει διεθνή συνέδρια με ατέλειωτες
ώρες προετοιμασίας, εκνευρισμού, επανα-
προσδιορισμού του προγράμματος, παρα-
κολούθησης κάθε λεπτομέρειας και τελικά να
τα καταφέρνει με θαυμαστή επιτυχία

• πεισμώνει όταν τα πράγματα δυσκόλευαν και
να καταφέρνει να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις
σε συνεργασία με τους ειδικούς στην Ελλά-
δα αλλά και σε όλο τον κόσμο

• μας μαλώνει με την Κατερίνα Τσουκαλά
επειδή μπήκαμε στο μετρό στη Νέα Υόρκη και
φοβήθηκε ότι κάτι κακό μπορούσε να μας
συμβεί

• συμμετέχει ενεργά σε διεθνή επιστημονικά 
συνέδρια και να μας φέρνει σε επαφή με
τους πρωτοπόρους από όλο τον κόσμο ανοί-
γοντάς μας πόρτες για δημιουργική σκέψη

και διαύλους συνεργασίας
• εφαρμόζει πρωτοποριακές μεθόδους ανο-

σοανοχής για τους ασθενείς με αντισώματα
• παρακολουθεί και συνδιαμορφώνει τις εξε-

λίξεις και να ενσωματώνει στη λειτουργία του
Τμήματος τις εκάστοτε νέες εφαρμογές

• προσπαθεί να ξεπεράσει τις αναστολές που
της επέβαλε η αστική της αγωγή και να ενη-
μερώνει το πρώτο gay ζευγάρι αιμοδοτών που
βρέθηκε θετικό για HIV 

• ενημερώνει για τα αποτελέσματα πραγματο-
γνωμοσύνης πατρότητας που πολλές φορές
έκρυβαν δυσάρεστες εκπλήξεις για τους 
εμπλεκόμενους

• θρηνεί όταν χανόταν ένα από τα «παιδιά» της
και να συμπαραστέκεται στην οικογένειά του
που ήταν και δική της

• αδιαφορεί για τα καθημερινά, τόσο που να της
υπενθυμίζουμε πριν από κάθε συνέδριο ότι
πρέπει να σκεφτεί τι θα φορέσει

• προετοιμάζει κάθε φορά την ομιλία της για ένα
συνέδριο με αγωνία πρωτάρη και να δουλεύει
κάθε λεπτομέρεια

• μιλάει με σεβασμό για τους δασκάλους της
• γελάει με την ψυχή της όταν της διηγήθηκα

μετά από χρόνια ότι την πρωτογνώρισα τη
μέρα που γεννήθηκα γιατί εκείνη (μια νεαρή
γιατρός με χοντρά γυαλιά όπως την είχε πε-
ριγράψει ο πατέρας μου) είχε ελέγξει την ομά-
δα αίματος ενός νεογνού από μητέρα με ρέ-
ζους αρνητικό

• ........................................

Θυμάμαι τόσα που οι 600 λέξεις που μου 
ζήτησε ο Αλέξης δεν τα χωράνε. Αισθάνομαι
ευγνώμων που τη συνάντησα και μαζί της
μυήθηκα στον κόσμο της αφοσίωσης στον
στόχο και της συνεχούς αναζήτησης ως το
βασικό εργαλείο για να γίνουμε καλύτεροι
άνθρωποι.   

Της Ρένιας Γιαλεράκη
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Αυτός ο τόπος ο μικρός, 
ο μέγας, σε ευγνωμονεί

Αγαπημένη μου «Μάμα»,

Τι μπορώ να πω ή τι μπορώ να γράψω για
σένα...; Θα είναι τόσο λίγο, τόσο μικρό
μπροστά σε όσα ΕΣΥ έκανες για την αιμο-
δοσία, για την αιμορροφιλία, για τη θρομ-
βοφιλία, για τον εθελοντισμό, μα κυρίως για
την προβολή της πατρίδας μας παγκόσμια,
με ένα έργο τεράστιο, κάτω από τις τότε πολύ
δύσκολες συνθήκες και με τις ελάχιστες δυ-
νατότητες που υπήρχαν.
Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι ΕΣΥ έβαλες τα
θεμέλια για να νομοθετηθούν οι αρχές της
ελεύθερης, εθελοντικής, μη αμειβόμενης αι-
μοδοσίας στην Ελλάδα; Ποιος μπορεί να αμ-
φισβητήσει το πάθος ΣΟΥ για την αιμορρο-
φιλία, τις αιμορραγικές διαθέσεις και τη
θρομβοφιλία; Ποιος εφάρμοσε την κλινική,

εργαστηριακή –και αργότερα τη γενετική και
μοριακή– τους διάγνωση; Ποιος δεν υπο-
κλινόταν μπροστά στην Τιτίκα; Από την Ια-
πωνία ώς την Αμερική και από τον Καναδά
ώς την Αυστραλία όλοι αγκάλιαζαν και φι-
λούσαν την Τιτίκα! 
Εσύ άνοιξες και σ’ εμάς τις «ΚΟΡΕΣ ΣΟΥ»
–όπως μας αποκαλούσες– τις πόρτες να πε-
τάξουμε σε όλο τον κόσμο για να μάθουμε
και να φέρουμε πίσω γνώσεις καινούργιες
και τεχνικές πρωτοπόρες. Μα πάνω απ’ όλα,
ήθελες να γυρίσουμε πίσω με επαίνους για
την ομαδική δουλειά που γινόταν στην Αι-
μοδοσία του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών.
Αισθανόσουν περήφανη για εμάς, καμά-
ρωνες για κάθε βήμα μας, αγωνιούσες για
κάθε μας ξεκίνημα και για κάθε μας προ-
σπάθεια. Μας στήριζες στις δυσκολίες μας

και σε κάθε ατυχία μας έλεγες «αύριο ξεκι-
νάμε πάλι!» 
Καλή μου «Μάμα», προσωπικά σε ευχαρι-
στώ για ό,τι με δίδαξες. Σ’ ευχαριστώ για ό,τι
μου πρόσφερες αυτά τα 30 χρόνια που ήμα-
σταν μαζί. Σ’ ευχαριστώ για τη βαθιά, ισό-
βια αγάπη που φύτεψες μέσα μου για την αι-
μοδοσία και τις αξίες της ζωής. Σ’ ευχαριστώ
που με έμαθες ότι κάθε καλό, κάθε τρανό
και κάθε δυνατό πηγάζει από την ομαδική
δουλειά. Και ότι η αιμοδοσία μας θα πάει
μπροστά μόνο αν είμαστε ενωμένοι σαν μια
δυνατή γροθιά. Πάντα τελείωνες λέγοντας
«ένας είναι ο στόχος μας, να σώζουμε αν-
θρώπινες ζωές!»

Αναπαύσου εν ειρήνη. Αυτός ο τόπος 
ο μικρός, ο μέγας, σε ευγνωμονεί. 

Καλό ταξίδι «Μαμά»

Με μεγάλη θλίψη, πολλή αγάπη και άπειρα ευ-
χαριστώ, αποχαιρετώ την υπέροχη «Μαμά» του
Β’ Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας Αθηνών.
«Μαμά» την αποκαλούσαμε όλοι γιατί αυτό
ήταν για όλους μας, πάσχοντες και εργαζό-
μενους.
Μας προστάτευε, μας καθοδηγούσε, μας
μάθαινε, μας αγκάλιαζε, μας έμαθε να

αγαπάμε, να σεβόμαστε, να δουλεύουμε
πάντα σαν ομάδα, να χαιρόμαστε μαζί στα
ευχάριστα, να είμαστε πιασμένοι χέρι-
χέρι στα δύσκολα και στις απώλειες. 
Πανέξυπνη, δυνατή, χαρισματική, άπιαστη.
Την ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου
γιατί μου εμπιστεύθηκε τη θέση της Προ-
ϊσταμένης Νοσηλεύτριας σ’ όλους τους 

τομείς που ήταν υπεύθυνη Διευθύντρια. Την
ευχαριστώ γιατί μου έδωσε την ικανοποίηση
ότι υπήρξα χρήσιμη στην κοινωνία στον 
τομέα που επέλεξα να εργαστώ.
Καλή μου «μαμά», σ’ αποχαιρετώ με αγά-
πη και θλίψη.

Καλό ταξίδι, καλό Παράδεισο.

Της Παναγιώτας Τσαμπούκα

Της Κατερίνας Τσουκαλά
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Αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και έγινε πόλος έλξης 
για πολλούς προικισμένους νέους επιστήμονες 
που μελλοντικά θα στελεχώσουν πανεπιστημιακές 
και μη θέσεις του ελληνικού και διεθνούς 
επιστημονικού χώρου

Αποχαιρετισμός στη σεβαστή
Δασκάλα και Φίλη μου

Η Καθηγήτρια Τιτίκα Μανδαλάκη έκλεισε τον
βιολογικό της κύκλο ήρεμα, μέσα στη θαλ-
πωρή της αγκαλιάς των δικών της ανθρώ-
πων. Το γεγονός συνέβη μέσα στις μέρες του
υποχρεωτικού εγκλεισμού μας και δεν μπο-
ρέσαμε να τη συνοδεύσουμε στο τελευταίο
της ταξίδι. Οι στιγμές φέρνουν στη μνήμη
τρυφερούς κύκλους αναμνήσεων, ανθρώ-
πων που τη γνώρισαν, έζησαν και συνερ-
γάστηκαν μαζί της.
Είχα την τύχη να εκπαιδευτώ στο Λαϊκό Νο-
σοκομείο στην Α’ Παθολογική Κλινική του
Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Κέντρο Αι-
μοδοσίας, τη διεύθυνση του οποίου είχε η
αείμνηστη Μανδαλάκη. Συνεργάστηκα για
πολλά χρόνια μαζί της. Σε όλη τη διάρκεια
της ιατρικής μου ζωής από την εποχή του ει-
δικευόμενου μέχρι και του Καθηγητή, είχα
τη χαρά, την τύχη και την ευτυχία να αι-
σθανθώ από πολύ κοντά την υψηλή της
ακαδημαϊκή και κλινική ευθύνη και τη
σπάνια και ζηλευτή κοινωνική της προ-
σφορά.
Δύσκολο να περιγράψει κανείς με λόγια την
πολυτάλαντη προσωπικότητά της, αυτήν
που στα νεανικά μου χρόνια φάνταζε εξόχως
εξωπραγματική. Εργατική, μεθοδική, οργα-
νωτική, με ιδιαίτερη ευφυΐα, ανιδιοτελής, ευ-
γενής, προσιτή με παρεξηγημένη σεμνότη-

Του Γιάννη Μελέτη  

Κέντρου της και ιδιαίτερα στις αφοσιωμένες
αγαπημένες μου φίλες, Πόπη και Τζένη,
αλλά και σε όλο το προσωπικό του Κέντρου,
που συνέχισαν και συνεχίζουν το σπάνιο και
θεάρεστο αυτό έργο της.
Εμείς που είχαμε την τύχη να τη γνωρίσου-
με και να την έχουμε Δασκάλα και Φίλη μας,
θα την έχουμε παράδειγμα εργατικότητας,
αφοσίωσης και αυταπάρνησης, θα παρα-
μείνουμε προσκολλημένοι στις αρχές της και
θα τη θυμόμαστε με αγάπη και αναπόληση
στις μέρες της δράσης και της ενεργητικό-
τητάς της.
Η Ιατρός, η Ερευνήτρια, η Δασκάλα, η
Πνευματική Μητέρα πολλών, η Καθηγήτρια
Τιτίκα Μανδαλάκη, βιολογικά έφυγε. Το
έργο της, είτε ως γραπτά κείμενα είτε ως
ιδέες επιστήμης και ανθρωπισμού, θα
παραμένει στην αιωνιότητα. Δεν θα ξεχά-
σω ποτέ την εμπιστοσύνη, την αγάπη και 
τις νουθεσίες που μου έδινε, όταν μετά τη
συνταξιοδότησή της την ημέρα της Αγίας Αι-
κατερίνης –στη γιορτή της– μιλούσαμε στο
τηλέφωνο και εύρισκε την ευκαιρία να μου
εκφράσει την αγάπη της, τις σκέψεις της 
για την Ιατρική, την Αιματολογία και τα
τρέχοντα ηθικά και κοινωνικά προβλήματα.
Για την αγάπη μου και τον έρωτα που μου
ενέπνευσε για την Αιματολογία, μαζί με τον
άλλο Μέντορά μου Φαίδωνα Φέσσα, της
αφιερώνω το παρακείμενο ποίημά μου.
Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογέ-
νειά της και σε όλη την Οικογένεια της Αι-
ματολογίας. «ΓΑΙΑΝ ΕΧOI ΕΛΑΦΡΑΝ».  

Καλό ταξίδι αγαπημένη μου 
Δασκάλα και Φίλη…!!! 

τα και απαράμιλλο ήθος, τίμησε με την πα-
ρουσία της το Λαϊκό Νοσοκομείο, την Αι-
ματολογία, την Αιμοδοσία και όλη την ια-
τρική κοινότητα.
Η εκπαίδευση φοιτητών-ιατρών, η φροντίδα
ασθενών και η επιστημονική έρευνα ήταν
τρεις επιτυχείς στόχοι της. Ήταν από τους
ιδρυτές της Κλινικής Αιματολογίας και Αι-
μοδοσίας στην Ελλάδα, ενώ το πρωτότυπο
και ποιοτικό ερευνητικό της έργο έφερε τη
χώρα πολύ νωρίς στο διεθνές επιστημονικό
στερέωμα. Ήρεμη δύναμη, αφοσίωση στο
καθήκον, φωτισμένη παρουσία και πειστικός
λόγος, της προσέδιδαν εκτίμηση και σεβα-
σμό από τους φίλους και συνεργάτες της, κα-
θώς και ολόκληρη την εκτός του χώρου επι-
στημονική κοινότητα. Αποτέλεσε πηγή 
έμπνευσης και έγινε πόλος έλξης για πολ-
λούς προικισμένους νέους επιστήμονες που
μελλοντικά θα στελεχώσουν πανεπιστημια-
κές και μη θέσεις του ελληνικού και διεθνούς
επιστημονικού χώρου.
Η προσφορά της στο πεδίο της αιμοδοσίας
και ιδιαίτερα στη φροντίδα των αιμορροφι-
λικών ασθενών υπήρξε μοναδική και ανε-
πανάληπτη. Η ασχολία της και η αφοσίωσή
της ήταν περισσότερο από μητρική και την
πίστη της αυτή τη μετέδωσε και τη μετα-
λαμπάδευσε σε όλο το προσωπικό του 
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Η μέρα που έφυγε 
από κοντά μας για πάντα 

η Τιτίκα Μανδαλάκη

KΥΡΑ… ΚΥΡΙΑΡΧΗ
Πανώρια μου Κυρά…!
Θεά των λογισμών μου!

Από τα νιάτα μ’ έκλεψες Εσύ,
με της σαγήνης σου τα κόλπα!

Τους αλλοτινούς ορίζοντες των ονείρων μου,
έστρεψες, άλλαξες, αποτελείωσες,
και μ’ έφερες σιγά σιγά κοντά σου! 
Τα όνειρά μου θαρρώ τα ταίριαξες,

απόλυτα με Σένα!
Το λατρευτό μου της θάλασσας γαλάζιο,

το ’κανες ξάφνου κόκκινο της ηδονής
συντρόφι στο θαυμαστό σου μεγαλείο!
Το ονειρεμένο μου άσπρο του χιονιού,

Το ’κανες πορφυρό στα μάτια και στον κόρφο μου!
Τον ήλιο, το φεγγάρι, τ’ αστέρια και τους γαλαξίες μου,
τα ’κανες μάγισσα…, ερυθρά, λευκά κι αιμοπετάλια!

Μα δε χάθηκαν τα χρώματα Κυρά μου,
ούτε απ’ το μυαλό, μα ούτε κι απ’ την ψυχή μου!
Με μέθυσες… με ενέπνευσες… με πάθιασες…

«Εσύ»… του Ιπποκράτη Κόρη!
Σ’ ευχαριστώ παντοτινά, αλλά και κάθε μέρα,

αφού μες στης ζωής τον τάραχο,
μες στης αρρώστιας το βουνό,

τις λύπες, τις χαρές, την αγωνία, τη λύτρωση,
μ’ έφερες με τη ζωή και την ελπίδα πιο κοντά!

Μου χάρισες απέραντα ταξίδια μακρινά,
έκανες τα μικρά όνειρά μου να θεριέψουν

μου ’δωσες πίστη, ελπίδα, χαρμολύπη, δύναμη
μου φύσηξες πνοή για να με κάνεις «Άνθρωπο»

με βάφτισες για να με κάνεις «Πάθος»!
Χαλάλι σου…

Και πάλι θα ξανάρχιζα με σένανε δεμένος,
γιατί με σένα έζησα,

με σένα θε να ζω μοναδικά… και να τελειώσω!
Θα σ’ έχω όνειρο παντοτινό μες στην καρδιά μου…

Θα σ’ έχω άστρο και οδηγό…
ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΜΕΙΝΩ ΜΟΝΟΣ…

[Από τη συλλογή «Τα Λειψά κι ο Ερημίτης», 
Εκδόσεις Νηρέας, Δ’ Έκδοση, Αθήνα 2017]
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Μου είναι πολύ δύσκολο να εκφράσω με
λόγια τι σημαίνεις και για μένα Τιτίκα.
Από το 1972, με νοσηλευόμενη τη μητέρα
μου με αιματολογικό νόσημα στο Λαϊκό Νο-
σοκομείο, βρέθηκα κοντά σου, έχοντας τη συ-
νεχή και καθημερινή παρουσία σου δίπλα της.
Η στενή επικοινωνία μαζί σου καθ’ όλο το
διάστημα της νοσηλείας της στο νοσοκομείο,
μου έδωσε την ευκαιρία να νιώσω το πάθος
σου για την ανάπτυξη της αιμοδοσίας στη
χώρα μας, καθώς επίσης και το αμέριστο εν-
διαφέρον σου για τους Έλληνες με αιμορ-
ροφιλία που με τόση στοργή φρόντιζες, όχι
μόνο ως γιατρός τους αλλά και σαν «Μητέρα
τους».
Στο κάλεσμά σου για εθελοντική συμβολή
μου ως εθελόντρια νοσηλεύτρια του ΕΕΣ,
στην προσπάθειά σου για προσέλκυση εθε-
λοντών αιμοδοτών, ανταποκρίθηκα αμέ-
σως χωρίς να γνωρίζω ακόμα ότι και το πά-
θος σου και η αφοσίωσή σου στην αντιμε-
τώπιση της αιμορροφιλίας στην Ελλάδα
θα μου άλλαζαν τον στόχο και τη στάση
ζωής μου.
Έμεινα στενή συνεργάτης σου και φίλη από
το 1975, σε ένα κοινό ταξίδι μας της προ-

σφοράς που ήταν γεμάτο δοκιμασίες και
χαρές που έρχονται μόνο όταν μπορείς να
τις μοιραστείς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
με κάνεις να νιώθω τα Άτομα με Αιμορρο-
φιλία αδέλφια μου ή παιδιά μου.
Ήταν μεγάλη τιμή για μένα που με συμπε-
ριέλαβες στους συνεργάτες σου. Με 
τη βοήθεια και μεγάλη εμπιστοσύνη σου,
συμπορεύθηκα μαζί σου στον δύσκολο
δρόμο της αντιμετώπισης της αιμορροφιλίας
στην Ελλάδα αρχικά και μετέπειτα ως μέλος
του Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας των Ελ-
λήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ).
Τώρα είναι η ώρα των λόγων και των ανα-
μνήσεων.
Ό,τι έχει απομείνει είναι τ’ αχνάρια της πα-
ρουσίας σου στην ψυχή του καθενός από
εμάς.

Στη δική μου ψυχή θα υπάρχει πάντα μια γω-
νιά με τ’ όνομά σου δεμένο με χίλιες ανα-
μνήσεις, και με την εικόνα σου να αγωνίζε-
σαι σε ολοένα μαχητικότερες διεκδικήσεις για
τους Έλληνες με αιμορροφιλία.

Καλό ταξίδι Τιτίκα!

Της Τζέννυς Πιτταδάκη

08/04/2020, το τέλος 
ενός ξεχωριστού 

Ανθρώπου!
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εις μνήμην…
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Η «μαμά μας» ήταν ένας γιατρός ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
που προσέφερε. Προσέφερε απλόχερα αγάπη, στοργή,
αφοσίωση και γνώσεις σε όσους ήταν δίπλα της. Όσο για
μένα, είχα την ευλογία να την έχω στη ζωή μου.

Η δική μου «μητέρα»

Όταν μου ζητήθηκε να γράψω δυο λέξεις για
την Τιτίκα Μανδαλάκη, τη «μαμά μου», σκέ-
φτηκα για το πώς θα μπορέσω μέσα σε λί-
γες γραμμές να καταθέσω γραπτά σκέψεις και
συναισθήματα για έναν άνθρωπο που γέμι-
σε τη ζωή μου για πάνω από σαράντα χρό-
νια.
Με την Τιτίκα Μανδαλάκη η σχέση μας ξε-
κίνησε πριν από πολλά χρόνια, όταν παιδάκι
ακόμη ο πατέρας μου, ο οποίος διατηρού-
σε μια στενή φιλία με όλη την οικογένεια, με
πήγαινε στη γιατρό Τιτίκα στην οδό Αγίου
Κωνσταντίνου στην Ομόνοια για εξετάσεις (με
παρακολουθούσε για ρευματικό πυρετό
που με ταλαιπωρούσε στα παιδικά και εφη-
βικά χρόνια).
Τα χρόνια πέρασαν, μεγάλωσα, σπούδασα,
παντρεύτηκα, έγινα μάνα και η ζωή με έφε-
ρε στο Κέντρο Αιμοδοσίας του Λαϊκού Νο-
σοκομείου τον Απρίλιο του 1983. Ήταν η
στιγμή που καθόρισε τη μετέπειτα ζωή μου
και τη συνέδεσε με τον άνθρωπο και γιατρό
Τιτίκα Μανδαλάκη. Έγινα η Λίτσα της, η
γραμματέας της, η γραμματέας του Κέντρου
Αιμορροφιλικών, η γραμματέας του Κέντρου
Αιμοδοσίας. Και αυτό το Κέντρο Αιμοδοσίας
- Κέντρο Αιμορροφιλικών έγινε για εμένα ένα
δεύτερο σπίτι, ένα σχολείο αγάπης και μια
πηγή προσφοράς, συμπόνιας, αλτρουι-
σμού, πάντα με την καθοδήγηση της «μα-

Της Λίτσας Χατζηνικολάου - Τυριακίδου

μάς» μας, της Τιτίκας Μανδαλάκη. 
Όλο αυτό το διάστημα της υπηρεσίας μου
στο Κέντρο Αιμοδοσίας και μέχρι την απο-
χώρησή της από την υπηρεσία το 1997
ήμουν δίπλα της. Έμαθα πώς να αγαπώ τα
«παιδιά της», τους αιμορροφιλικούς ασθε-
νείς που τους ήξερε όλους με τα μικρά τους
ονόματα: τον Γιάννη, τον Ανδρέα, τον Ηλία,
τον Ετεοκλή, τον Παναγιωτάκη (που η για-
γιά του τον έφερνε στην πλάτη για θεραπεία
και έχω ακόμα τη φωτογραφία του στο πορ-
τοφόλι μου), τον Γιώργο, τον Κώστα, τον
Αλέξη, τον Ιάκωβο, τον Αλέξανδρο και
όλους τους άλλους. 
Έμαθα να αγωνιώ μαζί της στην προσπάθειά
της να τους ανακουφίσει, να τους προσφέ-
ρει την όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα
ζωής. Την έβλεπα να ενημερώνεται πάντα για
τις νέες θεραπείες που θα τους προστάτευαν
και θα τους έβγαζαν από το περιθώριο για
να αισθάνονται ότι είναι χρήσιμοι στην κοι-
νωνία. Βελτίωσε την ποιότητα της ζωής
τους. Χαιρόταν με τις επιτυχίες τους και ήταν
περήφανη κάθε φορά που «τα παιδιά της»
πετύχαιναν τους στόχους τους. Πονούσε για
κάθε έναν ξεχωριστά, απογοητευόταν όταν
τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και έκλαι-
γε, ναι έκλαιγε, όταν κάποιο από τα «παιδιά
της» έφευγε. 
Θυμάμαι την αγωνία της, τον φόβο της και τον

πανικό της όταν ξέσπασε εκείνη η μάστιγα του
AIDS. Φοβόταν. Φοβόταν για τα «παιδιά
της» αλλά οπλίστηκε με αγάπη, πείσμα και
υπομονή και κατάφερε να κάνει πολλά. 
Η «μαμά μας» ήταν ένας γιατρός ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΣ που προσέφερε. Προσέφερε απλόχε-
ρα αγάπη, στοργή, αφοσίωση και γνώσεις
σε όσους ήταν δίπλα της. Όσο για μένα, είχα
την ευλογία να την έχω στη ζωή μου.
Με τη δική της στάση ζωής με έκανε κα-
λύτερο άνθρωπο. Μου έμαθε την αξία της
κάθε στιγμής στη ζωή μας, πως τα υλικά
πράγματα δεν έχουν καμία απολύτως αξία,
αλλά ο πλούτος μας είναι οι γνώσεις μας
και αυτά που πηγάζουν από την καρδιά
μας. Με έμαθε να αγαπώ τον άνθρωπο, να
σκύβω πάνω από τον άρρωστο. Με έμαθε
ότι ο άρρωστος, ο πονεμένος, ο ταλαιπω-
ρημένος, οι γύρω του, θέλουν κατανόηση
και αγάπη. Μόνο αγάπη. Και αυτό έκανε η
«μαμά μας». Άπλωσε τις φτερούγες της και
μας έβαλε όλους από κάτω. Δεν ξεχώρισε
γιατρούς, επιστημονικό προσωπικό, νοση-
λευτές, διοικητικούς, βοηθητικό προσωπικό
και ασθενείς. Έδωσε σε όλους μας απλόχερα
ηθικά και υλικά εφόδια για να συνεχίσουμε
τον δρόμο που εκείνη μας έδειξε.

Για εμένα αυτή ήταν η «μαμά μου». 
Την αποχαιρετώ με σεβασμό και την ευχα-
ριστώ για ό,τι έκανε για εμένα. 
Της ζητώ συγγνώμη που δεν ήπιαμε εκείνο τον
καφέ που πάντα ήθελε. Δεν προλάβαμε. 
Καλό σου ταξίδι μαμά, πάντα θα σε αγαπώ. 

Η Λίτσα σου
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Είχε τη δυνατότητα, με το προσόν του ευγενικού της 
χαρακτήρα, να κερδίζει συναδέλφους ιατρούς, γονείς 
ή κηδεμόνες αιμορροφιλικών παιδιών, ως ακόμη 
και αυτά τα ίδια τα παιδιά

Αυτή ήταν η Τιτίκα

Η Τιτίκα Μανδαλάκη ήταν η Γιατρίνα που
όσοι έτυχε να τη γνωρίσουν και να τη ζήσουν
από κοντά, ΔΕΝ πρόκειται να την ξεχάσουν.
Το γιατί είναι ευνόητο.
Η Τιτίκα από πολύ νωρίς ενστερνίζεται τα 
βαθιά νοήματα της Ιατρικής την οποία και
σπουδάζει με στόχο να προσφέρει και να
συμπαρασταθεί σε όσους θα είχαν την
ανάγκη της και θα ζητούσαν την ιατρική της
βοήθεια-υποστήριξη. Αυτοί δεν ήταν λίγοι
αλλά πάρα πολλοί, σχεδόν αναρίθμητοι.
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και πολλά
παιδιά με αιμορραγική προδιάθεση που στην
Ιατρική συνιστά σοβαρή νοσολογική πάθη-
ση-οντότητα, την αιμορροφιλία.
Η Τιτίκα Μανδαλάκη γεννιέται το 1929 στην
Αθήνα από γονείς που ανήκαν σε ιατρική 
οικογένεια και είναι το μοναδικό τους παιδί.
Ο πατέρας ιατρός παθολόγος από την Κρή-
τη και η μητέρα οδοντίατρος. Και οι δύο γο-
νείς της υπήρξαν καταξιωμένοι στον ιατρικό
και κοινωνικό χώρο και ως εκ τούτου πα-
ρείχαν στην Τιτίκα τις πλέον κατάλληλες προ-
ϋποθέσεις και δυνατότητες για τον ενστερ-
νισμό των εννοιών της ιατρικής προσφο-
ράς στον κοινωνικό χώρο, με αποτέλεσμα
το 1954 να πάρει το πτυχίο της Ιατρικής από
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
Αρχίζει δίχως καθυστέρηση την ειδικότητά
της στην Παθολογική Κλινική του Πανεπι-
στημίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο Νοσοκο-
μείο, με Διευθυντή τον αείμνηστο Καθηγη-
τή Αρκάγαθο Γούτα ο οποίος εκτός από τις
ιατρικές γνώσεις, της μεταλαμπαδεύει και τις

Του Γιώργου Γρ. Καμπούρογλου

βαθιές έννοιες του ιατρικού λειτουργήματος
που συντελούν αμετακλήτως στην επί πλέ-
ον βελτίωση της κοινωνικής της συμπερι-
φοράς.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Τιτίκα αποκτά την ει-
δικότητα της Παθολογίας και την εξειδίκευ-
σή της στην Αιματολογία, που τη συμπλη-
ρώνει με τη μετεκπαίδευσή της σε Λονδίνο,
Παρίσι και Ελβετία. Παράλληλα ολοκλη-
ρώνει τη διατριβή της με θέμα τις «αιμορ-
ραγικές διαθέσεις παιδιών» και συγγράφει
πολλές επιστημονικές εργασίες που ανα-
κοινώνει σε ιατρικά συνέδρια με αποτέλεσμα
την καθιέρωσή της και στον διεθνή επι-
στημονικό χώρο, όπου αναπτύσσοντας φι-
λικές σχέσεις με σημαντικούς ιατρούς της Αι-
ματολογίας, δύναται να ανταλλάσσει σκέψεις
και ιδέες επί διαφόρων προβλημάτων της ει-
δικότητάς της. Τονίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρ-
κεια των επιστημονικών της δραστηριοτήτων,
έχει να παρουσιάσει επί πλέον εκτός από
ζήλο και επιμέλεια και πολλά συναισθήματα
στοργής και αγάπης για τους ασθενείς της,
που την οδηγούν να αγκαλιάσει, περιθάλ-
ψει και προστατεύσει πολλά παιδιά που έπα-
σχαν από την επί του παρόντος ακόμη
ανίατη πάθηση του αίματος, την αιμορρο-
φιλία. 
Με αυτόν τον τρόπο η Τιτίκα αρχίζει να κα-
ταξιώνεται στο χώρο της Αιματολογίας και
δη της αιμορροφιλίας με αποτέλεσμα να
της δοθεί δικαίως ο τίτλος της «Μάνας»
των αιμορροφιλικών παιδιών. Τα φροντί-
ζει στοργικά, τα συμβουλεύει διαρκώς και γί-
νεται πολύ αυστηρή σε περιπτώσεις που πα-

ρακούν τους καθιερωμένους κανόνες οι
οποίοι έχουν προς τούτο θεσπιστεί, προ-
κειμένου να αποσοβούνται μυϊκά αιματώ-
ματα, αίμαρθρα, ακόμη και κατάγματα με
επιπτώσεις που συνεπάγονται αναλόγως
αναπηρίες.
Η Τιτίκα το 1971 αναλαμβάνει τη διεύθυν-
ση της Αιμοδοσίας στο Λαϊκό Νοσοκομείο
Αθηνών. Θέση που διατηρεί μέχρι και της
συνταξιοδοτήσεώς της. Η υπηρεσία της
αυτή στο Λαϊκό Νοσοκομείο με ευρίσκει 
Διευθυντή της Ορθοπεδικής Κλινικής όπου
και η έναρξη της συνεργασίας μας, λόγω των
πολλαπλών ορθοπεδικών προβλημάτων
που παρουσίαζαν οι αιμορροφιλικοί ασθε-
νείς στο μυοσκελετικό τους σύστημα. 
Η εν λόγω συνεργασία μας κράτησε 15 χρό-
νια (1971-1986) καθώς αναγκάζομαι να
παραιτηθώ της θέσεώς μου λόγω ΕΣΥ.
Όμως οι συνεργάτες μου και οι μετέπειτα διά-
δοχοί μου εξακολούθησαν τη συνεργασία
τους μαζί της κανονικά.
Εκείνο όμως που θα πρέπει να τονισθεί εί-
ναι η εποικοδομητική συνεργασία μας που
με έκανε να θαυμάζω τον δυνατό της χα-
ρακτήρα, την αυτοκυριαρχία και αυτοπε-
ποίθησή της όταν έπρεπε να πάρει απο-
φάσεις, τις γνώσεις και προ παντός τη
στοργή της αλλά και τον πόνο της όταν κά-
ποιο αιμορροφιλικό παιδί είχε να αντιμε-
τωπίσει σοβαρό πρόβλημα ή όταν δια-
κυβευόταν η ζωή του.
Η Τιτίκα είχε τη δυνατότητα με το προσόν του
ευγενικού της χαρακτήρα να κερδίζει συνα-
δέλφους ιατρούς, γονείς ή κηδεμόνες αι-
μορροφιλικών παιδιών, ως ακόμη και αυτά
τα ίδια τα παιδιά. Επίσης, είχε δυνατότητες
στα συνέδρια ή συμπόσια να παρουσιάζει
πολύ συχνά εποικοδομητικές εργασίες που
την εδραίωναν συνεχώς στον επιστημονικό
χώρο της Αιματολογίας.
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θνώς αναγνωρισμένη, κάτι που αποδει-
κνύεται από τις συνεχείς προσκλήσεις της στα
διεθνή συνέδρια. 
Εξόχως σημαντικό είναι ότι η Τιτίκα συνέβαλε
τα μέγιστα στη διατήρηση του Εθνικού 
Κέντρου Αιμοδοσίας και Παρασκευής Πα-
ραγώγων Αίματος. Κατόπιν εντολής του
Υπουργείου μετέβη στο Κέντρο μας μαζί με
την Επιμελήτρια του Κέντρου Αιμοδοσίας του
Λαϊκού κ. Πόπη Λουίζου, προκειμένου να
παρέχει την υποστήριξή της μετά τη θυσία
του Ηλία Πολίτη στον βωμό της υπευθυ-
νότητας.
Η συμβολή τους ήταν καθοριστική διότι την
εποχή εκείνη οι εργαζόμενοι στο Κέντρο 
είχαμε κυριολεκτικά καταρρεύσει. Με την 
τεράστια πείρα της και τις γνώσεις της πέτυ-
χε να μας επαναφέρει και να μας δώσει κου-
ράγιο για να συνεχίσουμε το έργο μας. 
Η αγάπη της για την Αιμοδοσία ήταν τόσο με-
γάλη που μετά τη συνταξιοδότησή της συ-
νέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες της στον
Ε.Ο.Φ. ως πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου
βιολογικών προϊόντων. Επίσης, της ανετέθη
η προεδρία του Συμβουλίου του Εθνικού
Κέντρου Αιμοδοσίας και Παρασκευής Πα-
ραγώγων Αίματος, μετά τη μετεγκατάστασή
του από το νοσοκομείο της Νίκαιας στους
Θρακομακεδόνες. 

Εν γένει η συμβολή της στο έργο της Αι-
μοδοσίας ήταν τόσο μεγάλη που θα μεί-
νει ανεξίτηλη στο πέρασμα  του χρόνου.
Τιτίκα, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπό-
ρεσα να σ’ αποχαιρετήσω από κοντά, να σου
πω το στερνό αντίο και να σ’ ευχαριστήσω
για όσα έχεις προσφέρει στην Αιμοδοσία και
στον φίλο σου Σκαλούμπακα, όπως σου
άρεσε να με προσφωνείς. 

Καλό σου ταξίδι!

Αγαπημένη μας Τιτίκα, ο ερχομός σου
στον κόσμο μας ήταν θείο δώρο αλλά το
φευγιό σου ήταν το πιο οδυνηρό κτύπη-
μα στην καρδιά των φίλων και παλαιών
συνεργατών σου.

Γνωριστήκαμε με την Τιτίκα πριν από 
πολλά χρόνια όταν ήταν Επιμελήτρια στο
Κέντρο Αιμοδοσίας του Ιπποκράτειου Νο-
σοκομείου και εγώ Επιμελητής και άμεσος
συνεργάτης του αείμνηστου Ηλία Πολίτη, Δι-
ευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
και Παρασκευής Παραγώγων Αίματος στο
Κρατικό Νοσοκομείο Νικαίας Πειραιώς.
Από τότε αρχίζει μια αγαστή συνεργασία στα
θέματα της αιμοδοσίας. Σ’ αυτό συνετέλεσε
και ο αείμνηστος Ηλίας Πολίτης, ο οποίος
μου μίλησε για τη μεγάλη επιστημονική προ-
σωπικότητα της Τιτίκας η οποία εν τω μετα-
ξύ ανέλαβε τη Διεύθυνση του Κέντρου Αι-
μοδοσίας του Λαϊκού Νοσοκομείου.
Η συνεργασία του Κέντρου μας με το 
Κέντρο Αιμοδοσίας του Λαϊκού Νοσοκο-
μείου ήταν άριστη, συμβάλλοντας μαζί με τα
υπόλοιπα Κέντρα τα μέγιστα στην επιτυχία
των σκοπών της αιμοδοσίας, όπως η εθε-
λοντική αιμοδοσία και η παρασκευή παρα-
γώγων του αίματος. Αυτό οφείλεται απο-
κλειστικά στον μεγαλύτερο αιματολόγο μας,
Ηλία Πολίτη.
Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας πα-
ρατήρησα πολλές φορές την ιδιαίτερη αδυ-
ναμία και φροντίδα που έδειχνε η Τιτίκα στην
ομάδα των αιμορροφιλικών. Μάλιστα, όταν
αρχίσαμε να παρασκευάζουμε παράγωγα
του αίματος μας ζητούσε να επισπεύσουμε
την παρασκευή προϊόντων πήξεως. Ήταν πα-
ρούσα σε κάθε εκδήλωση που αφορούσε
τους αιμορροφιλικούς.
Η επιστημονική της κατάρτιση στα θέμα-
τα της Αιματολογίας ήταν τεράστια και διε-

Του Νικόλαου Σκαλούμπακα

Αναφέρομαι στο διήμερο Συμπόσιο που έγι-
νε στο Μάλμο της Σουηδίας, όπου και η
συμμετοχή μας με λίγους (30-35) άλλους ια-
τρούς διαφόρων ειδικοτήτων από διάφορες
χώρες. Το θέμα του Συμποσίου αν μπορώ
να θυμηθώ (πέρασαν από τότε περίπου 40
χρόνια) ήταν «τα προβλήματα των αιμορ-
ροφιλικών ασθενών και οι δυνατότητες της
επιλύσεώς των».
Στο Συμπόσιο με εντυπωσίασε (όσο και
πάλι μπορώ να θυμηθώ) η εισήγηση και συ-
ζήτηση της Τιτίκας Μανδαλάκη. Τόνισε με έμ-
φαση την άποψή μας σχετικά με την αντι-
μετώπιση του τραυματισμού και των επι-
πτώσεών του στους αιμορροφιλικούς ασθε-
νείς. Το συμπέρασμα ήταν η κατά το δυνα-
τόν επιτυχής προφύλαξη-προστασία και η 
εγκαίρως σωστή διάγνωση, καθώς κάθε 
αντιμετώπιση όσο επιτυχής και αν θα ήταν,
θα είχε αναλόγως πιθανότητες να αφήσει
τραυματικά κατάλοιπα με ανάλογες μελ-
λοντικές συνέπειες. Αυτές καθώς μπορούν
να καθιστούν βαθμιαία όλο και πιο έντονα
τα κινητικά προβλήματα, επιβάλλεται να 
αντιμετωπίζονται το γρηγορότερο σωστά
ακόμα και χειρουργικά.
Για να ολοκληρώσω όμως εδώ και να 
κλείσω το σύντομο αυτό βιογραφικό για την
Τιτίκα, πρέπει να αναφερθώ αφ’ ενός στον
εξαίρετο σύζυγό της, τον αείμνηστο Τάσο
Γιαννιτσιώτη, ιατρό γαστρεντερολόγο που 
εμφορούμενος με σύνεση, απέκτησε τον 
τίτλο του φιλοσοφημένου ιατρού και 
αφ’ ετέρου στα παιδιά της, Έμη και Γιώργο,
που ακολουθώντας την ανοδική πορεία των 
γονιών τους έχουν ήδη αποκτήσει τον 
τίτλο της κοινωνικής ωριμότητας, που είναι
και το ζητούμενο για τον ενστερνισμό 
των αρχών της αρετής προκειμένου να
ενεργούν με τις αρχές της για ένα καλύτε-
ρο μέλλον.

Το στερνό αντίο στην
Τιτίκα Μανδαλάκη
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Αποχαιρετισμός στην Τιτίκα

Τιτίκα Μανδαλάκη, μια ιέρεια της
Αιμοδοσίας - Αιμορροφιλίας! 

Η καριέρα της άρχισε στη Β’ Παθολογική
Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου,
υπό τον αείμνηστο Καθηγητή Αρκάγαθο Γού-
τα, τον οποίο ποτέ δεν ξέχασε και πάντα μνη-
μόνευε στις αναφορές της. Το 1966 απέκτησε
την ειδικότητα της Αιματολογίας δίπλα σ’
έναν άλλο γίγαντα, τον αείμνηστο Καθηγη-
τή της Αιματολογίας, Ιπποκράτη Τσεβρένη,
ο οποίος είχε ήδη ιδρύσει το πρώτο Κέντρο
Αιμορροφιλίας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
της Αθήνας. Την ευθύνη αυτού του Κέντρου
ανέλαβε η Τιτίκα Μανδαλάκη η οποία με-
τέπειτα εκπαιδεύτηκε σε Κέντρα Αιματολο-
γίας της Ζυρίχης και του Παρισιού. 
Το 1971 ανέλαβε τη διεύθυνση του Κέντρου
Αιμοδοσίας του Λαϊκού Νοσοκομείου, το
οποίο και ανέδειξε ως το μεγαλύτερο 
Κέντρο Αιμορροφιλίας της Ελλάδας, δεδο-
μένου ότι πολλοί από τους ασθενείς της την
ακολούθησαν από το Ιπποκράτειο στη νέα
της θέση, κι έτσι το όνομά της συνδέθηκε άρ-
ρηκτα με την αιμορροφιλία. Πολύ γρήγορα
έγινε Υφηγήτρια του Πανεπιστημίου της
Αθήνας με θέμα διατριβής «τα αιμορραγικά
νοσήματα».
Η Τιτίκα Μανδαλάκη ήταν ένα από τα ιδρυ-
τικά μέλη της Ελληνικής Αιματολογικής
Εταιρείας και Πρόεδρός της κατά το χρονι-
κό διάστημα 1986-1988. Σ’ όλο το διάστη-
μα της επιστημονικής της καριέρας υπήρξε
ιδρυτικό κι ενεργό μέλος πολλών ελληνικών
και διεθνών επιστημονικών εταιρειών, κι ορ-
γανώτρια ελληνικών και διεθνών επιστη-
μονικών συνεδρίων. Σημαντικό ήταν το δι-
δακτικό έργο της σε φοιτητές Ιατρικής, ειδι-
κευόμενους και ειδικευμένους αιματολόγους
κι επισκέπτριες αδελφές, ενώ πλούσιο ήταν
και το ερευνητικό της έργο με δημοσιεύσεις

Της Σοφίας Αρώνη

και ανακοινώσεις στον ελληνικό και ξένο ια-
τρικό Τύπο.
Δυναμική, μαχητική, αεικίνητη, ακούρα-
στη, συμμετείχε στην ίδρυση του Συλλόγου
των Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ) μαζί με δυο άλ-
λες μορφές της εποχής, τον Ιπποκράτη Τσε-
βρένη και τον Ηλία Πολίτη. Το ίδιο έτος, ο
Σύλλογος εντάχθηκε στην Παγκόσμια Ορ-
γάνωση Αιμορροφιλίας (WFH) και το 1989
έγινε μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλ-
λόγων Αιμορροφιλίας (EHC). Σε όλη τη
διάρκεια της καριέρας της, η Τιτίκα Μανδα-
λάκη ήταν κατ’ αποκλειστικότητα κοντά και
πίσω από τις εργασίες του Συλλόγου, που
ήταν το αδιαμφισβήτητο βασίλειό της.
Η Τιτίκα Μανδαλάκη, έξυπνη, με ειδική κι ευ-
ρεία παιδεία, γλυκιά, προσηνής, μελίρρυτη,
καλοσυνάτη, πνευματώδης αλλά και καυ-
στική όταν χρειαζόταν, αφουγκραζόταν τον
ασθενή αλλά και γινόταν ύαινα για να υπε-
ρασπισθεί τα δικαιώματά του. Είχε μια εκ-
πληκτική μνήμη κι είχε φωτογραφίσει τη ζωή
της ολάκερη, τους ανθρώπους που γνώρι-
σε, τις μάχες που έδωσε, τα περιστατικά που
βίωσε! Στις συνεδριακές αίθουσες έπιανε
πάντα μια θέση στην πρώτη σειρά του αμ-
φιθεάτρου, σαν καλή μαθήτρια, και παρα-
κολουθούσε ευλαβικά τους ομιλητές! Ήταν
σαν να έκανε recording! Είχε τη γενική
αποδοχή κι αναγνώριση. Όλοι οι σύγχρονοί
της, αλλά και οι κοντινοί της άνθρωποι, την
αποκαλούσαν «Τιτίκα» γιατί την ένιωθαν τον
δικό τους άνθρωπο! Κέρδιζε τους πάντες
από την πρώτη επαφή! Ήταν από τις λίγες
γιατρίνες που έκαναν γνωστή την Ελλάδα
στο εξωτερικό για το επιστημονικό της
έργο! Ήταν η αμπασαντόρισα της Ελλάδας
στο εξωτερικό κι η μάνα των αιμορροφιλι-
κών στο εσωτερικό! 
Ωστόσο, πίστευε κι είχε εμπιστοσύνη στο
δικό της ένστικτο, τα δικά της συναισθήμα-

τα, τις δικές της καλές προθέσεις, κι ήταν ιδι-
αίτερα διστακτική, δύσπιστη και συγκρατη-
μένη σε κάθε καινούργιο στον χώρο, μέχρι
να τον γνωρίσει καλά και να βεβαιωθεί ότι
νοιάζεται για τον άρρωστο και δουλεύει για
το καλό του! Όσο ήταν στα πράγματα, η αι-
μόσταση κι η αιμορροφιλία είχαν πάντα τον
χώρο τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα
της Αιματολογικής Εταιρείας.
Πέρασαν κάποια χρόνια για να με αποδεχτεί,
όμως τελικά συνδεθήκαμε ιδιαίτερα στα αμ-
φιθέατρα των μικρών συνεδρίων της αι-
μορροφιλίας κι αιμόστασης. Πολλά βράδια,
κουβεντιάζαμε για ώρες παίρνοντας το δεί-
πνο μας σε κάποια άκρη εστιατορίου, μετά
από μια κοπιώδη συνεδριακή ημέρα. 
Ήταν ανεξάντλητη! Ήταν θησαυρός γνώ-
σεων και εμπειριών. Για μένα ήταν πάντα
η «Κυρία Μανδαλάκη», αυτή που ρύθμιζε
τα πράγματα στην αιμοδοσία-αιμόσταση,
αυτή που στάθηκε δίπλα στον Σύλλογο των
Αιμορροφιλικών για δεκαετίες! 
Όμως, τώρα... θα αποχαιρετήσω την «Τιτί-
κα των νιάτων μου», θα της ευχηθώ καλό
παράδεισο και καλή αντάμωση σε έναν άλλο
κόσμο καλύτερο από αυτόν. Η συγκυρία του
φευγιού της με την πανδημία του κορονοϊ-
ού θα στερήσει από τον κόσμο την ευκαιρία
να την τιμήσει με μια τελετή ανάλογη του
ύψους της. Αντ’ αυτού, θα της πούμε το
ύστατο αντίο στην τελευταία της κατοικία από
το περιοδικό του Συλλόγου που με τόσο πά-
θος και επιμονή στήριξε.
Στα παιδιά και τα εγγόνια της, εύχομαι τα
θερμά μου συλλυπητήρια, να είναι καλά και
να τη θυμούνται πάντα με αγάπη και υπε-
ρηφάνεια!

Τιτίκα, καλή αντάμωση!

ΥΓ. Η Τιτίκα Μανδαλάκη δεν χωράει σε 600
λέξεις! Συγχωρέστε με!
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«Κυρά μου, καλωσήλθες!» 

Η πρώτη κουβέντα μαζί με το πρώτο χαμό-
γελο και τη διάγνωση, που με υποδέχθηκαν
σε ένα δωματιάκι του Λαϊκού το 1988, μετά
την πρώτη περιπέτεια. 
Δεν χρειάστηκα περισσότερα, για να σου 
εμπιστευθώ τη ζωή μου αγαπημένη Τιτίκα
Μανδαλάκη.
Δεν χρειάστηκα περισσότερα, για να σε
ακολουθήσω στον επίπονο αλλά και υπέ-
ροχο συνάμα κόσμο της Ιατρικής, που τόσο
αγέρωχα υπηρέτησες τιμώντας αριστοτε-
χνικά τον όρκο του Ιπποκράτη δίπλα σε
όλους και στον καθένα και την καθεμιά ξε-
χωριστά, ακούγοντας τον σωματικό πόνο και
ακουμπώντας την ψυχή.
Κόρη δυο σπουδαίων ιατρών, υπήρξες για
όλους μα και για μένα προσωπικά πολύτι-
μη, πνευματώδης, ευγενής, δοτική, ξε-
χωριστή, ακούραστη, πρότυπο γιατρού
και ανθρώπου, δασκάλου και μαχήτριας,
όταν ξετύλιγες τόσο ζωντανά σε κάθε συ-
νάντησή μας την ιστορία της Ιατρικής Αθή-
νας, καθώς έβαζες και συ τα λιθαράκια σου
τόσο στα δρώμενα όσο και στην έρευνα, για
να τη χτίσεις...
Και δεν έμεινες εκεί... Έδωσες υπόσταση στη
σπανιότητα της νόσου μας, εμπνεύστηκες και
προώθησες τη δημιουργία του Συλλόγου Αι-
μορροφιλικών, τον στήριξες, μας στήριξες και
εκεί κι όχι μόνο τους/τις πάσχοντες/πά-
σχουσες αλλά και τις μητέρες, τις κόρες, τις
οικογένειες... 
Απροσποίητη, παθιασμένα διεκδικητική και

Της Μαρίας Μυλωνά

αυστηροδίκαιη συμπαραστάτρια σε αγώνες
με την Πολιτεία για την αναγνώριση του αυ-
τονόητου, την καταπολέμηση του στίγματος
και συνάμα τόσο στοργική μητέρα σε όλα
όσα μας πόνεσαν και πλήγωσαν...
Ήσουν ταυτόχρονα η γυναίκα που θαύμα-
σα, που δεν έμεινε μόνο στην επιστήμη, η
μητέρα δύο υπέροχων παιδιών που ίσως τα
στερήθηκες για χάρη μας κάποιες στιγμές,
που λαχταρούσε να πιάνει το χέρι του συ-
ζύγου της μετά από δεκαετίες κοινής ζωής
και να ονειρεύεται έναν καλύτερο κόσμο,
ακόμα εφικτό...
Ήσουν η αγκαλιά και ταυτόχρονα το χτύπημα
του χεριού στο τραπέζι, το γαργάλημα στα
πέλματα, για να πάμε πιο μακριά από αυτό
που εμπόδισε το σώμα.
Προσυπογράφω τα λόγια του Μανώλη
Σπανάκη, του αγαπημένου σου εκδότη της
Ηχούς της Βιάννου, όταν σημείωνε την ημέ-
ρα του φευγιού σου: «“Κοιμήθηκε” το
σώμα της. Γιατί όλα τα υπόλοιπα (ψυχή, συ-
ναισθήματα και αρετές) είναι (και θα είναι)
εδώ, παρόντα. Άλλωστε πάντα ήταν ένας
διαρκής ενεστώτας: δίνω, δωρίζω, για-
τρεύω, φιλανθρωπώ, χαμογελώ, κρίνω,
αγαπώ και εκατοντάδες ακόμη ρήματα ου-
σίας και προσφοράς».
Το ευχαριστώ όλων μας μοιάζει πια πολύ
λίγο...
Θα είσαι πάντα μέλος της οικογένειάς μας,
το φυλαχτό μας και η φωνή να προχωρή-
σουμε κι ας πονάμε κι ας μας πολεμά ένα

σώμα, που δεν διαλέξαμε...
Είμαστε περήφανοι και πλούσιοι που υπήρ-
ξες στις ζωές μας και τις φώτισες τόσο
απλόχερα!
Η Έμυ, ο Γιώργος και οι εγγονές σου ας
βρουν στη σκέψη μας παρηγοριά...
Καλό ταξίδι κόρη της Κρήτης, η Βιάννος μπο-
ρεί να σε έχασε σήμερα αλλά σε κερδίζει ο
ουρανός...

Καλό Παράδεισο έστω και από ’δω, ανά-
βουμε νοερά φλόγα στο κερί και σκεφτό-
μαστε πως 

«Ίσως την ώρα που σκέφτεσαι 
πως όλα τελειώσαν,
ν’ αρχίζουν πάλι,
γύρω από τη φωτιά,
που σιγόκαιγε
παρά τη βροχή,
παρά τα μη,
που έβαζε το σώμα.
Γυρίζοντας σελίδα,
μια σκηνή αποκαλύπτεται·
της θυσίας,
που πόνεσε·
της ιστορίας,
που βαφτίστηκε παρελθόν·
του παρόντος,
που άφησε τα γκέμια στο όνειρο.
Ίσως την ώρα που σκέφτεσαι
πως όλα τελειώσαν,
να αρχίζουν πάλι».
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Μαμά...

Πρωινό 8ης Απριλίου 2020...
Τηλέφωνο από την Εύη...
Έχω άσχημα νέα... πέθανε η Μανδαλάκη...
Τηλέφωνο στον Βόλο: «Κώστα, η μαμά έφυ-
γε». Λίγα λόγια, βαριά, πόνος, δάκρυα...
Ναι, γνωρίζαμε για την επιδείνωση της υγείας
της αλλά η είδηση της εκδημίας της μας πά-
γωσε, μας πόνεσε!
Εμείς οι ηλικιακά μεγαλύτεροι είχαμε δύο μα-
μάδες: τη βιολογική και μια δεύτερη, την εκλι-
πούσα. Δεν την αποκαλούσαμε μαμά παρά με-
ταξύ μας: μίλησα με τη μαμά, σε 
θέλει η μαμά, πήγαινε, η μαμά μου είπε...
Κάποια στιγμή επιδεινώνεται η υγεία της. 
Εισάγεται στο Αττικό. Πάω να της ευχηθώ πε-
ραστικά. Έξω από τον θάλαμο μιλάω στον Γιώρ-
γο: «Γιώργο, ξέρεις τι σημαίνει για μας η μαμά
σου;». 
«Βέβαια, ξέρω ότι έχω πολλά αδέρφια, σας έχει
όλους σαν παιδιά της!». 
Ναι, με μια φράση τα είπε όλα.
Τα τελευταία χρόνια οι γιατροί και όσοι ασχο-
λούνται με την υγεία μιλάνε για την ποιότητα
ζωής των ασθενών. Η μαμά το είχε κάνει πρά-
ξη από τη δεκαετία του ’60. Δηλαδή να έχου-
με την καλύτερη δυνατή περίθαλψη, την κα-
λύτερη δυνατή φροντίδα σε όλα τα επίπεδα!

Με φρόντιζε από μικρό παιδάκι. Έφτασα 58,
φροντίδα άνω του μισού αιώνα! Κάποια στιγ-
μή όταν ήμουν 22-23 ετών φοιτητής, μου λέει:
«Θα ασχοληθείς με –τη μεγάλη της αγάπη– τον
Σύλλογο. Μπορείς να βοηθήσεις». 
«Μα...» ψέλλισα, «δεν  γνωρίζω τίποτα από
αυτά». 
«Θα κάνεις αυτό που σου λέω». 
«Εντάξει» λέω. 
Σκέφτηκα: «Θα πάω για μερικούς μήνες και μετά
θα παραιτηθώ». Τελικά ασχολήθηκα περίπου
25 χρόνια βοηθώντας όσο μπορούσα. Έτσι είχα
την ευλογία, λόγω της συχνότατης συνεργασίας
μαζί της, να ζήσω από κοντά το μεγαλείο της
ψυχής της και το αμέριστο ενδιαφέρον για
όλους εμάς!
Επικοινωνώ με τον Γιώργο για συλλυπητήρια.
Μεταξύ άλλων μου λέει: «Θα σου λείψουν οι
φωνές της;». 
«Ναι, θα μου λείψουν!». Μας φώναζε, δεν μας
ενοχλούσε όμως γιατί ξέραμε ότι το έκανε από
αγάπη. Εξάλλου, μετά τις φωνές, οι νουθεσίες:
«Γιατί το έκανες αυτό βρε παιδάκι μου;». 
Όμως δεν φώναζε μόνο σε εμάς, αλλά και για
εμάς. Είχα γίνει μάρτυρας πολλών φωνών σε
πολιτικούς, πολιτειακούς παράγοντες, γιατρούς
και συνεργάτες. Διεκδικούσε πάντα το καλύτερο

δυνατό για τα παιδιά της, για εμάς!
Πάντα με ρωτούσε: «Τι κάνει η κυρά σου; Το
παιδί; Πώς είναι τα πράγματα στη δουλειά σου;
Έμαθα ότι ο τάδε δεν είναι καλά, μάθε τι κάνει
και κοίτα τι  μπορείτε να κάνετε γι’ αυτόν».
Τον τελευταίο καιρό μού τηλεφωνούσε συχνά.
«Πότε θα έρθετε;». 
«Θα μιλήσω με τη Μαρία να δει τις εφημερίες
της και θα έρθουμε». Πηγαίναμε. Μας υπο-
δεχόταν με μεγάλη χαρά! Λικεράκι, γλυκάκια,
μας κρατούσε τα χέρια και μας μιλούσε! Χεί-
μαρρος! Θύμησες ακόμη και από τη γερμανι-
κή κατοχή! Για πρόσωπα και γεγονότα. Κου-
βέντες πολλές. Χαιρόμασταν πολύ και φεύγα-
με με μια γλύκα. Αναρωτιόμασταν «μα πώς τα
θυμάται όλα αυτά;». 
Φεύγοντας στο ασανσέρ έλεγα: «Μαρία, πρέ-
πει να τα καταγράψουμε όλα αυτά, είναι η ζων-
τανή ιστορία μας». Συμφωνούσε, αλλά δεν το
κάναμε ποτέ, δυστυχώς! Όμως είναι ζωντανά
τα λόγια στη σκέψη μας.
Μετά από λίγο καιρό, τηλέφωνο: «Πότε θα έρ-
θετε;». 
«Ναι, θα έρθουμε...». Μακάρι να ερχόμασταν
πιο συχνά, να ακούγαμε περισσότερα.
Οι στιγμές όμως αυτές είναι τόσο πολύτιμες για
εμένα!
Θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη μου για όλη
μου τη ζωή!
Έχασα τη βιολογική μου μαμά πριν από πολ-
λά χρόνια, Απρίλιο μήνα...
Τώρα χάνω τη δεύτερη μαμά μου, Απρίλιο
μήνα...
Όμως, είμαι σίγουρος ότι και εκεί –στην Άνω Ιε-
ρουσαλήμ– που πήγες, θα νοιάζεσαι πάλι για
μας!

Καλό Παράδεισο μαμά, θα σε θυμάμαι 
με ευγνωμοσύνη και αγάπη για πάντα!

Του Ετεοκλή Πόκα

Κοπή πίτας του ΣΠΕΑ το 2000, επί προεδρίας Ετεοκλή Πόκα
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Στην αξέχαστη «μαμά» μας
Ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας σε λέξεις
και έννοιες είναι τεράστιος.
Εν τούτοις μου είναι πολύ δύσκολο για να
περιγράψω στην ολότητά του, τι σημαίνει για
μένα η Τιτίκα Μανδαλάκη, η δεύτερη μη βιο-
λογικά «μητέρα» μου.
Σαν... παλιός χρονολογικά ασθενής με αι-
μορροφιλία, η ζωή μου από τη γέννησή μου
ταυτίστηκε με την προσφορά της Τιτίκας
Μανδαλάκη σε ιατρικό αλλά και ανθρώπι-
νο επίπεδο.
Όλα, σε υπερθετικό βαθμό!
Υπάρχουν στη μνήμη μου, όλα χαραγμένα
σαν κινηματογραφική ταινία, ειδικά όταν
πρωτοπάτησα το πόδι μου στο Κέντρο Αι-
μορροφιλικών του Λαϊκού Νοσοκομείου,
του δεύτερου... σπιτιού μου.
Εκεί που με τη φροντίδα της και με τα λίγα ια-
τρικά εφόδια, το πλάσμα, τη νοβαλτζίνη και τον
πάγο (ξέρουν οι παλιοί) παλέψαμε και τα κα-
ταφέραμε μέχρι σήμερα που οι συνθήκες για
τη νόσο είναι από κάθε άποψη καλύτερες.
Όλα αυτά όμως δεν έγιναν από μόνα τους.
Η «μαμά» μας ήταν εκεί για εμάς κάθε στιγ-
μή που θα τη χρειαζόμασταν όταν πονού-
σαμε, για να μας δώσει το φάρμακό μας, το

κουράγιο της, την αγάπη της, πάντα με εκεί-
νο το χαμόγελο στο πρόσωπό της,  που δεν
έφευγε ποτέ από τα χείλη της.
Πέρασε πολλά μαζί μας, χαιρότανε για
όλους μας, αλλά είμαι σίγουρος και πως
έκλαψε και για όλους μας. Σήκωσε μαζί μας
βαρύ σταυρό, όχι μόνο για την ίδια την αι-
μορροφιλία, αλλά και τα απότοκα νοσήματα
που προέκυψαν κατά τη θεραπεία της.
Ήταν μόνη της στο να διαχειριστεί κάτι τρο-
μακτικό και ανίατο που θα αποδεκάτιζε τη μι-
κρή μας κοινότητα. Να βρει το σωστό τρό-
πο να μιλήσει στους γονείς για να σταθούν
δυνατοί δίπλα στα παιδιά τους. Έβλεπε να
φεύγουν παιδιά που μεγάλωσε και ταυτό-
χρονα έβρισκε τον τρόπο να μας εμψυχώνει
και να συνεχίζει να μάχεται για εμάς.
Δεν έμεινε όμως μόνο στο ιατρικό κομμάτι
η Τιτίκα Μανδαλάκη, ένας ουμανιστής βα-
θιά δημοκρατικός και ιδεολόγος άνθρω-
πος σαν κι αυτήν δεν θα μπορούσε παρά
να μας διδάξει πως κανένας μόνος του δεν
θα μπορέσει να καταφέρει κάτι στη ζωή του
παρά μόνο μέσα από τη συλλογική μάχη και
διεκδίκηση.
Έτσι λοιπόν μπήκαν τα θεμέλια για την ιδέα

της ύπαρξης ενός Συλλόγου Αιμορροφιλι-
κών, όπου μαζί με μερικούς ακόμη αιμορ-
ροφιλικούς πρωτοπόρους σε μαχητικότητα
και ιδέες, σε δύσκολες εποχές στα μέσα της
δεκαετίας του ’60 ιδρύθηκε ο ΣΠΕΑ.
Η «μαμά» μας, όμως, ξεχώρισε και για κάτι
άλλο, εξίσου σπουδαίο.
Δημιούργησε δίπλα της ομάδες γιατρών, νο-
σηλευτών αλλά και εθελοντών που τους
μπόλιασε το όραμά της. Όλοι τους ενστερ-
νίστηκαν το όραμά της, για να κάνουν τη ζωή
των αιμορροφιλικών καλύτερη.
Τη σκυτάλη της προσφοράς της, την
παίρνει ο ένας μετά τον άλλον από για-
τρούς μέχρι και νοσηλευτικό προσωπικό
για να έχουμε την καλύτερη φροντίδα κάθε
στιγμή της ημέρας σε κάθε τι που θα μας
απασχολήσει.
Μάθαμε όλοι από αυτήν να είμαστε δυνα-
τοί και να παλεύουμε.
Και θα το κάνουμε μέχρι το τέλος όλοι οι αι-
μορροφιλικοί ασθενείς, έχοντας την πυξίδα
και κρατώντας τη μνήμη και το όραμά της
ζωντανό.
Προσωπικά το προσπαθώ κάθε μέρα
«μαμά».

Του Κώστα Γρηγοριάδη

Οι άνθρωποι φεύγουν, οι μνήμες
και τα έργα τους μένουν

Η Τιτίκα Μανδαλάκη ποτέ δεν θα φύγει από
τη μνήμη μου. Σημαντικές στιγμές είναι συν-
δεδεμένες μαζί της. Μνήμες ανεξίτηλα χα-
ραγμένες και στιγματισμένες από την παρου-
σία της και τη στάση ζωής που επιδείκνυε σε
κάθε μας επαφή. Κοινωνική και ιατρική. Στο
νοσοκομείο, στον ΣΠΕΑ, στο σπίτι της.
Ένας ιατρός που ποτέ δεν είδα ως τέτοιον.
Ο λόγος της εγκάρδιος, υποστηρικτικός, επι-

βλητικός και όταν το απαιτούσαν οι κατα-
στάσεις, δυναμικός και πνευματώδης.
Πάντα είχε μια αγκαλιά να μου κάνει. Μια συμ-
βουλή για να με προστατέψει. Κουράγιο, στα
δύσκολα να μου δώσει. Χείρα βοηθείας σε
προβλήματα να μου τείνει. Κουβέντες με ιστο-
ρίες να μου πει.
Η αγάπη της για τα «παιδιά» της στο Κέντρο
του Λαϊκού, το ενδιαφέρον της για τα προ-

βλήματά μας, η πρωτοποριακή οργάνωση του
Κέντρου, το ανεπτυγμένο στο έπακρο αίσθημα
ευθύνης και αλληλεγγύης, η σοβαρότητα και
ευθύτητά της, η καθοδήγησή της, η ανιδιο-
τελής προσφορά της, ήταν λίγα από τα πολ-
λά χαρακτηριστικά της.
Ένας ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. ΑΞΕΧΑΣΤΗ.
Σου οφείλουμε πολλά.

Καλό σου ταξίδι!

Του Δημήτρη Αντωνιάδη
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Η Τιτίκα Μανδαλάκη 
όπως τη γνώρισα

Συμβαίνει στη ζωή να γνωρίσεις ανθρώπους
που όχι απλά σε σημαδεύουν, αλλά μέσα
από τη ζωή και το έργο τους σε καθοδηγούν
σε μια πορεία που στα έσχατα του βίου σου,
στον απολογισμό της ζωής, εκτιμάς τη συμ-
βολή τους στη διαμόρφωση της δικής σου
πορείας. Μιας πορείας που συστατικά της
στοιχεία αποτελούν ο ανθρωπισμός, η ανι-
διοτελής προσφορά, η αλληλεγγύη, η υλι-
κή και πνευματική στήριξη.
Τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι μόνο οι πολιτικοί και
πνευματικοί άνθρωποι, οι φιλόσοφοι και οι στο-
χαστές. Άνθρωποι που επιχειρούν να απαντή-
σουν σε θεμελιώδη ερωτήματα της ζωής.
Ανάμεσά μας, υπάρχουν απλοί καθημερινοί άν-
θρωποι που με την ατομική και συλλογική τους
δράση αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικοί από
τους ανθρώπους της θεωρίας.
Αρκεί ένα βλέμμα πάνω τους ώστε η πορεία
σου να χαράσσεται όμοια προς έναν ανώτερο
σκοπό. Για έναν τέτοιον άνθρωπο θέλω να σας
μιλήσω σήμερα, ο οποίος προσέφερε τόσα
πολλά στην επιστήμη που υπηρέτησε, την Ια-
τρική, αλλά και μέσω αυτής σε αυτούς που η
επιστήμη απευθύνεται: στους ασθενείς. 
Ήδη η επιστημονική της κατάρτιση και η προ-
σφορά της στην πρόοδο της επιστήμης
στον τομέα που ασχολήθηκε, αρκούν για να
την κατατάξουν πολύ ψηλά στη μακρά λίστα
των ανθρώπων που προηγήθηκαν ή ακο-
λούθησαν τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο,
από την εικόνα θα έλειπαν τα ιδιαίτερα ιχνο-
στοιχεία που συμπληρώνουν την ήδη ση-
μαντική απεικόνιση, στην πραγματικά άρτια
εικόνα: τα ανθρωπιστικά στοιχεία.
Γιατί η Τιτίκα Μανδαλάκη δεν ήταν μόνο μια
καταρτισμένη γιατρός, ήταν ένας ολοκλη-
ρωμένος άνθρωπος. Μόλις πρόσφατα και
μετά την απώλειά της, έμαθα από δημοσί-
ευμα σε περιοδικό της ιδιαίτερης πατρίδας
της τον βίο της πριν τη γνωρίσω. Τη ζωή της
στον τόπο καταγωγής της. Δεν με ξάφνιασαν
όσα διάβασα γιατί καταλάβαινα πως έτσι
έπρεπε να είχαν γίνει. Ξαφνιάστηκα για τα
πολλά ενδιαφέροντά της. 

Τη γνώρισα στα τέλη της δεκαετίας του 1960,
όταν έφηβος εγκαταστάθηκα στην Αθήνα.
Ήταν μια ρευστή εποχή όπου η γνώση
γύρω από την ασθένεια της αιμορροφιλίας
ήταν περιορισμένη. Ελλιπής ήταν και η
ενημέρωση των οικείων των νοσούντων, οι
οποίοι είτε δεν αντιλαμβάνονταν τη βαρύτητα
της ασθένειας είτε την αντιμετώπιζαν με
λάθος τρόπο. Όντας αδελφός αιμορροφι-
λικού (η περίπτωση αναφέρεται ως μία βα-
ριάς μορφής) έζησα τη θολή εικόνα που είχε
δημιουργήσει η άγνοια γύρω από βασικά θέ-
ματα για την αντιμετώπιση της ασθένειας.
Είδα τον αδελφό μου να κινδυνεύει αρκετές
φορές τη δεκαετία του ’50 από πρακτικές για-
τρών της επαρχίας αντίθετες από αυτές που
μετέπειτα θεωρήθηκαν ουσιαστικές και απα-
ραίτητες. 
Αργότερα, όταν είχα την ευκαιρία να γνω-
ρίσω περισσότερους ασθενείς, ειδικά αυτούς
που διαβίωναν στην επαρχία, διαπίστωσα τη
γενικότητα του προβλήματος. 
Στην αντιμετώπιση αυτού του «βιβλικού» χά-
ους η παρουσία της Τ. Μανδαλάκη υπήρ-
ξε καταλυτική. Μολονότι το πρόβλημα με
αφορούσε κατά κάποιο τρόπο έμμεσα και οι
ώρες εργασίας εκείνη την εποχή ήταν πολ-
λές, δεν μου διέφυγε η τιτάνια προσπάθεια
που ξεκίνησε εκείνα τα χρόνια. Η προσπά-
θεια να μπει μια τάξη μπορεί να συγκριθεί
με όσα περιγράφονται στα πρώτα κεφάλαια
της βιβλικής «Γενέσεως». Εκεί όπου από το
χάος σε λίγες μόνο μέρες μπήκε τάξη, εδώ
όμως χρειάστηκαν χρόνια και μάλιστα χω-
ρίς θεϊκή παρέμβαση. 
Από τους πρώτους που πίστεψαν στις ικα-
νότητές της, την ηθική της ακεραιότητα και
την ανθρωπιστική διάσταση που έδινε στον
αγώνα, ήταν ο αδελφός μου. Έτσι λοιπόν
ήμουν ενήμερος καθημερινά για την πορεία
της προσπάθειας. Ένας αγώνας στον οποίο
συστρατεύθηκαν πολλοί ασθενείς, πολλοί
από το νοσηλευτικό προσωπικό και άλλα
άτομα εμπνεόμενοι από το παράδειγμα της
Τ. Μανδαλάκη.

Δυστυχώς, υπήρξαν ελάχιστοι (και από
τους ασθενείς) που προσπάθησαν με διά-
φορους θεμιτούς ή αθέμιτους τρόπους να
στρέψουν αλλού τα πράγματα εξυπηρε-
τώντας εν αγνοία ιδιοτελή συμφέροντα.
Θεωρώ επιβεβλημένη τη μικρή παρένθεση,
ώστε να καταλάβουμε όλοι τον αγώνα που
δόθηκε τότε σε αντίξοες συνθήκες. Πάντα θα
θυμάμαι ακόμα και αυτές τις δύσκολες
ώρες του τότε, το χαμογελαστό πρόσωπο
ενός πράου αλλά, όταν οι περιστάσεις το
απαιτούσαν, μαχητικού ανθρώπου. 
Τα χρόνια περνούσαν, όλα μεταλλάσσονταν
προς το καλύτερο. Η δημιουργία ειδικού χώ-
ρου νοσηλείας αιμορροφιλικών αρχικά στο Ιπ-
ποκράτειο και αργότερα στο Λαϊκό, η ίδρυση
του Συλλόγου Προστασίας των εν Ελλάδι Αι-
μορροφιλικών, η συνεργασία με παρόμοιους
Συλλόγους του εξωτερικού και η συμμετοχή
σε συνέδρια ήταν επιτεύγματα μιας συλλογι-
κής προσπάθειας, αλλά όπως συμβαίνει και
με τα μέλη του ανθρωπίνου σώματος, απαι-
τείται ένας νους.
Ο χώρος δεν μου επιτρέπει να επεκταθώ και
ίσως ήδη έχω κάνει κατάχρηση. Αλλά θα θε-
ωρούσα σοβαρότατη παράλειψη να μη μι-
λήσω για το «πίσω» από την Τ. Μανδαλά-
κη. Τη θαυμάσια και γλυκύτατη μητέρα της,
τον εξαιρετικό σύζυγό της Τάσο Γιαννιτσιώ-
τη, διακριτικό αρωγό στην προσπάθειά της.
Όλη την οικογένειά της που κρατούσε την
πόρτα πάντα ανοιχτή στους αιμορροφιλικούς
και κυριολεκτικά όλο το εικοσιτετράωρο. 
Θέλω να κλείσω παραθέτοντας μία από τις
προσωπικές μου εμπειρίες που εμφατικά κα-
ταδεικνύει την άδολη διάθεσή της για προ-
σφορά. Συνέβη τον Ιούλιο του 1970. Την
τραγική εικόνα της οικογένειάς μου που είχε
προκύψει από τη χρόνια οικονομική δυ-
σπραγία, τα μεγάλα προβλήματα από την
ασθένεια του αδελφού μου ο οποίος για
πολλά χρόνια «ζούσε» στους θαλάμους του
Ιπποκράτειου και το βαρύ εγκεφαλικό επει-
σόδιο του πατέρα μου, ήρθε να συμπλη-
ρώσει τη χρονιά εκείνη και ενώ ήδη υπη-

Του Θοδωρή Ταχταρά
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Για τη γιατρό μας...

Η πολυαγαπημένη μας γιατρός, μητέρα,
προστάτης αλλά και φίλη έφυγε από κοντά
μας και πέρασε στην Ιστορία. Το έργο της 
τεράστιο, το όνομά της πασίγνωστο εδώ
αλλά και στο εξωτερικό. Αγαπούσε την
επιστήμη της δουλεύοντας σκληρά πολλές
ώρες, έχοντας παράλληλα πολλή αγάπη για
τον άνθρωπο, συνδυάζοντας τα δύο αυτά
χαρακτηριστικά με μοναδικό τρόπο.
Τη θυμάμαι, όταν μικρό παιδί βρέθηκα στο

Λαϊκό για πρώτη φορά, με τα ολόλευκα
μαλλιά της, το χαμόγελο που είχε πάντα, την
ήρεμη φωνή και το φιλικό χτύπημα στην
πλάτη που έδινε σε όλους μας τόσο κου-
ράγιο. Είχα την τύχη να μάθω από την ίδια
όλη την ιστορία της αιμορροφιλίας όταν με
καλούσε σπίτι της για να την ενημερώσω για
την πορεία του Συλλόγου, που ήταν η
άλλη μεγάλη της αγάπη. Ακόμα και όταν είχε
αποσυρθεί, ήθελε να προσφέρει. Τότε κα-

τάλαβα για πρώτη φορά πόσο δραστήρια και
μαχήτρια ήταν αλλά και πόση αγάπη είχε για
εμάς.
Τελειώνοντας, δεν μπορώ να φανταστώ
πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς τη γιατρό μας,
Τιτίκα Μανδαλάκη. 
Της χρωστάμε όλοι πολλά, ακόμα και τη
ζωή μας. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι
μας έμαθε πώς να διεκδικούμε και πώς να
επιβιώνουμε.

ρετούσα τη θητεία μου, ένα καινούργιο
πλήγμα. Η μητέρα μου, μοναδικό πρόσω-
πο ικανό να προσφέρει το ελάχιστο, ένα από-
γευμα πέφτει θύμα ατυχήματος. Αργά το
βράδυ, μόλις πληροφορήθηκαν το περι-

στατικό, ο Τ. Γιαννιτσιώτης μαζί με την 
Τ. Μανδαλάκη σε ένα ταξίδι αστραπή με το
θρυλικό Citroën 2Cv, τη μετέφεραν σε νο-
σοκομείο της Αθήνας.
Αυτό εννοούσα όταν έγραφα πιο πάνω

πως αρκεί ένα βλέμμα πάνω τους ώστε η πο-
ρεία σου να χαράσσεται όμοια, προς έναν
ανώτερο σκοπό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη
προσφορά αυτών των ανθρώπων όπως
της Τ. Μανδαλάκη.

Τίμησε το ιατρικό 
λειτούργημα όσο λίγοι

Ο θάνατος της Τιτίκας Μανδαλάκη-Γιαννι-
τσιώτη αποτελεί μία πολύ μεγάλη απώλεια
για τον επιστημονικό κόσμο. 
Υπήρξε μία πολυσχιδής προσωπικότητα η
οποία υπηρέτησε το ιατρικό λειτούργημα με
πάθος, συνέπεια και αφοσίωση αλλά και ένα
σπάνιο κράμα άρτιου επιστήμονα και ανιδιο-
τελούς ανθρώπου, που είχε ως πυξίδα ζωής,
μόνο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.
Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό της έργο άλ-
λωστε αναγνωρίστηκε διεθνώς, κάνοντας τη
χώρα μας περήφανη. Η προσφορά της

στους τομείς της αιμοδοσίας και της αιμορ-
ροφιλίας, μέσα και από τα καθήκοντά της
στην Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία της
οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος και διετέλε-
σε και Πρόεδρος, είναι η πολύτιμη παρα-
καταθήκη που αφήνει στις νεότερες γενιές.
Εκτός όμως από την επιστημονική της επάρ-
κεια και αρτιότητα, θα θυμόμαστε την Τιτίκα
Μανδαλάκη για την ακόρεστη «δίψα» της να
προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, τιμώντας
το ιατρικό λειτούργημα όσο λίγοι.
Ως ιατρός, θέλω να εκφράσω τον απεριό-

ριστο σεβασμό μου στο έργο και την προ-
σωπικότητά της. Η πορεία και ο βίος της
αποτελούν πρότυπο για όλους μας.
Ειδικά αυτή την περίοδο που η παγκόσμια
κοινότητα δίνει αγώνα για να κερδίσει την
πανδημία και προσπαθεί να επουλώσει τα
τραύματά της, η σημασία του ιατρικού λει-
τουργήματος αναδείχθηκε όσο ποτέ. 
Η Τιτίκα Μανδαλάκη το υπηρέτησε άξια 
γι’ αυτό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ.
Η θλίψη όλων μας είναι μεγάλη. Είμαστε
φτωχότεροι. 

Του Γιώργου Πατούλη

Τoυ Παναγιώτη Καρκάνη
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