
ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ( 14/7/2021) Ο ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ 

Ο Δημοσθενης Τσούτσος γεννηθηκε το 1957 

Εφοίτησε στην Ιατρικη Σχολη Αθηνών. Ελαβε τον τιτλο της ειδικότητας της 

Χειρουργικής το 1985 και στην συνέχεια της Πλαστικής Χειρουργικής στο 

Νοσοκομείο ΄ Γ Γεννηματάς ΄. 

Μετεκπαιδεύτηκε στην χειρουργική ογκολογία στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο 

Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του ως Επιμελητής Β στο Νοσοκοκομείο  Γ. 

Γεννηματάς το 1987 υπό τον Ιωάννη Ιωάννοβιτς. 

Εξελέγη Συντονιστής Διευθυντής της Πλαστικής Χειρουργικής, 

Μικροχειρουργικής και Εγκαυμάτων το 2003, ενώ  υπηρέτησε ως Διευθυντής 

Ιατρικής Υπηρεσίας επί 11 ετία. Στο διάστημα αυτό ανέδειξε τις μεγάλες 

οργανωτικές του ικανότητες. 

Ανέπτυξε περαιτέρω την χειρουργική των μελανωμάτων και η κλινική του έγινε 

το μεγαλύτερο κέντρο μελανωμάτων σε πανελλήνιο επίπεδο 

Η εκπαίδευσή  του στην γενική χειρουργική τον υποστήριξε στην ευρύτερη 

χειρουργική των όγκων μαλακών μορίων και  στην εφαρμογή νέων τεχνικών στην 

επανορθωτική χειρουργική  μετά μεγάλες εκτομές  

Παράλληλα ανέπτυξε και εκσυγχρόνισε την μονάδα εγκαυμάτων η οποία είναι 

από τις μεγαλύτερες πανελληνίως. 

Ηταν ενεργό μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με σημαντική 

συμμετοχή σε όλα τα συνέδρια της τα τελευταία 25 έτη. 

Εκπόνησε μεγάλο αριθμό διεθνών και ελληνικών δημοσιεύσεων , ανακοινώσεων 

σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ  οργάνωσε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και 

επιστημονικών εκδηλώσεων. Συμμετείχε στην συγγραφή ιατρικών 

συγγραμμάτων καθώς και σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων. 



Η κλινική του απετέλεσε το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό  κέντρο πλαστικής 

χειρουργικής πανελληνίως 

Η απουσία του δημιουργεί δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στην ειδικότητα της 

πλαστικής χειρουργικής όσο και στο Νοσοκομείο μας συνολικά, αλλά και στον 

κάθε ένα από εμάς που συμπορευτήκαμε μαζί του επί τρείς δεκαετίες. 

Ο Δημοσθένης Τσούτσος έφυγε νωρίς  από την ζωή μετά από ένα μεγάλο, 

επιστημονικό, εκπαιδευτικό και οργανωτικό έργο προϊόν πολύχρονης επίπονης 

προσπάθειας. Αγάπησε το Νοσοκομείο μας και άσκησε διοικητικό έργο προς 

όφελος του Νοσοκομείου. 

Αγαπητέ Δήμο, αιωνία η μνήμη σου. 
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