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Με αίσθημα οδύνης για την απώλειά του, στο παρόν 

κείμενο μνημονεύουμε άνδρα πολύτροπον: τον Ακαδημαϊκό 

και Καθηγητή Ψυχιατρικής Κώστα Στεφανή.

Ο Κώστας Στεφανής γεννήθηκε το 1928 στην Καλαμπά-

κα και σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Μετά τη λήψη του πτυχίου του το 1953 ακολού-

θησε μια εκπληκτική σταδιοδρομία χάρη στα πλούσια 

εγγενή νοητικο-συναισθηματικά του χαρίσματα με τα 

οποία διέπρεψε ως επιστήμων και διακρίθηκε ως Έλλην 

πολίτης. Ήδη κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του στη 

Νευρολογία-Ψυχιατρική στο Νοσοκομείο «Αιγινήτειο», ο 

καθηγητής Σπύρος Σκαρπαλέζος αναγνώρισε τα μοναδικά 

του προσόντα και φρόντισε να του ανατεθούν καθήκοντα 

πανεπιστημιακού βοηθού τον Απρίλιο του 1956. Αφού 

έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα της Ιατρικής του ΕΚΠΑ το 

1960, θήτευσε αρχικά ως Postdoctoral Fellow στο Πανεπι-

στήμιο McGill του Montreal (1960–1963) και ακολούθως 

(1963–1965) ως Research Scientist στο Εθνικό Ινστιτούτο 

Ψυχικής Υγείας στη Washington. 

Από το 1965 που επέστρεψε στην Ελλάδα μέχρις ότου 

απεβίωσε (29 Οκτωβρίου 2016) ανέλαβε πολλά καθήκοντα 

υψηλής ακαδημαϊκής ευθύνης και υψίστης κοινωνικής προ-

σφοράς. Καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ο υπογράφων 

είχε την εξαιρετική τύχη να αποτελεί αρχικά μαθητή και 

μετέπειτα στενό συνεργάτη του εκλιπόντος και θα μπορούσε 

να εκθέσει λεπτομερώς τη λαμπρή πορεία του δασκάλου 

του. Όμως, ο περιορισμένος χώρος του κειμένου αυτού 

δεν επιτρέπει την παράθεση όλων των πολύ σημαντικών 

θέσεων ευθύνης που κατείχε κατά διάφορα χρονικά δια-

στήματα ο καθηγητής Κ. Στεφανής. Οπωσδήποτε μεταξύ 

των ακαδημαϊκών του θέσεων ξεχωρίζουν οι θητείες του ως 

Διευθυντή της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ (1970–1996), 

Διευθυντή του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Ψυχικής Υγιεινής (1989–2016), Προέδρου της Παγκόσμιας 

Ψυχιατρικής Εταιρείας (1983–1989), Τακτικού Μέλους της 

Ακαδημίας Αθηνών (1994–2016) και Προέδρου αυτής 

(2004). Εξ άλλου, σχεδόν όλα τα δημόσια αξιώματά του, 

όπως και εκείνα του Βουλευτή Επικρατείας και Υπουργού 

Υγείας, είναι ευρύτατα γνωστά τόσο στους ομοτέχνους 

του –αναγνώστες των Αρχείων Ελληνικής Ιατρικής– όσο και 

στο ευρύτερο κοινό ανά την Ελλάδα. 

Διδάσκαλος πολλών διδασκάλων, ο καθηγητής Κ. Στε-

φανής κατά την πολυετή και πολυσχιδή σταδιοδρομία 

του αναδείχθηκε μοναδικός Ηγέτης σε όλα τα πεδία της 

δραστηριότητάς του, κερδίζοντας την απεριόριστη εκτί-

μηση των συναδέλφων του και τον βαθύτατο σεβασμό 

των μαθητών του. Με τα απαράμιλλα εφόδιά του βημα-

τοδότησε πολλαπλώς τη Σύγχρονη Ψυχιατρική στη χώρα 

μας και ανέδειξε ευρύτατα την αξία της διεθνώς, τόσο με 

το πολυσήμαντο επιστημονικό έργο του όσο και με την 

εξέχουσα θητεία του ως Πρόεδρος πολλών σημαντικών 

διεθνών οργανισμών. Επίσης, με την ενεργό παρουσία του 

στην πολιτική κονίστρα της χώρας μας προσέφερε πολύ-

τιμες υπηρεσίες στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Όλοι όσοι είχαμε την τύχη να μας διδάξει διά του λα-

μπρού παραδείγματός του, θα παραμείνουμε πιστοί στις 

αρχές του και θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε στον δρόμο 

που χάραξε ο Μεγάλος μας Δάσκαλος.
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