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Καλλιόπη Κόντου–Φίλη, M.D., Ph.D.
Η Καλλιόπη Κόντου-Φίλη, γεννήθηκε στην θετή πατρίδα
του Πλήθωνα του Γεµιστού (Τρύπη —κοινότητας Μυστρά—
Σπάρτη) και µεγάλωσε στην πατρίδα του Πλάτωνα, όπου τε-
λείωσε την βασική και µέση εκπαίδευση. Αντλεί τις πρώτες
της αναµνήσεις από σκηνές πολέµου και δη εµφυλίου σπα-
ραγµού, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην διαµόρφωση
του χαρακτήρα και προσωπικότητάς της.

Σπούδασε στις ΗΠΑ (Michigan), όπου έλαβε τα πτυχία
B.Sc. και M.Sc. (Wayne State University) και εν σειρά το
πτυχίο και τίτλο του διδάκτορος της Ιατρικής, την ειδικό-
τητα της Παθολογίας και τέλος, της Αλλεργιολογίας (Τhe
University of Michigan Medical School and Medical Center,
in Ann Arbor) και εργάστηκε εκεί επί δεκαετία.

Επί διετία επιµελήτρια και ακολούθως Διευθύντρια της
πρώτου Αλλεργιολογικού Τµήµατος–Εκπαιδευτικής µονά-
δας στην Ελλάδα (Λαϊκό Νοσοκοµείο Αθηνών) επί 20ετία,
τώρα διευθύνει το Αλλεργιολογικό Τµήµα της Ευρωκλινι-
κής Αθηνών.

Είναι µέλος περισσοτέρων των δέκα διεθνών επιστηµο-
νικών εταιρειών. Επί οκταετία διετέλεσε µέλος και Aντι-
πρόεδρος του Δ.Σ., καθώς και πρώτη πρόεδρος της
Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ακα-
δηµίας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
(ΕΑΑCI). Υπήρξε Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αλλεργιολόγων (EUMS) και Πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
(2005-2011).

Τα επιστηµονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα της
εστιάζονται στην Αεροβιολογία, αλλεργία στο δηλητήριο
Υµενοπτέρων, Κνίδωση-Αγγειοοίδηµα, αλλά και σε άλλα
πεδία της Αλλεργιολογίας, για τα οποία έχει δηµοσιεύσει τα
αποτελέσµατα των επιστηµονικών της εργασιών.

Χήρα του ιατρού Ηρακλή Φίλη, µητέρα δύο παιδιών,
δηλώνει «ερωτευµένη» (υπό την ευρύτερη έννοια) µε την
Ελλάδα και την εκφράζει απόλυτα ο ποιητής που προτρέπει
«κλείσε µέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα νοιώσεις
κάθε είδους µεγαλείο».

Τέλος, πιστεύει ακράδαντα ότι «η χώρα µας δεν φτωχαί-
νει όταν φτωχαίνουν οι Έλληνες —όπως στις µέρες µας—
αλλά όταν συρρικνώνονται τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα σε
εδάφη από χιλιετιών Ελληνικά».

Δρ Μιχάλης Γωνιανάκης
Ο Μιχάλης Γωνιανάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης
και σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έλαβε την ειδικότητα
της Παθολογίας από την Πρώτη Προπαιδευτική Παθολο-
γική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Λαϊκό Νοσοκο-
µείο) και το 1989 αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Ιατρικής
του ιδίου Πανεπιστηµίου. Παράλληλα, υπηρέτησε για µία
δεκαετία, ως παθολόγος στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο του
Ηρακλείου Κρήτης.

Το 1993 επέστρεψε στο Λαϊκό Νοσοκοµείο προς ειδί-
κευση στην Αλλεργιολογία- Κλινική Ανοσολογία στο Αλ-
λεργιολογικό Τµήµα του νοσοκοµείου. Εκεί, υπό τη
διεύθυνση της αλλεργιολόγου κυρίας Κ. Κόντου-Φίλη, εξει-
δικεύτηκε και στην Αεροβιολογία, την οποία εξακολουθεί
ακόµα να υπηρετεί. Μελέτησε επί σειρά ετών την χλωρίδα
της Κρήτης από την αεροβιολογική σκοπιά, αλλά και τις κλι-
νικές της προεκτάσεις, ενώ παράλληλα δηµοσίευσε τα απο-
τελέσµατα των µελετών του σε έγκριτα αγγλόφωνα
επιστηµονικά περιοδικά. Παραµένει ενεργός αλλεργιολόγος
µέχρι σήµερα και έχει δώσει διαλέξεις σε συνέδρια στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, καθώς και συνεντεύξεις σε τοπικούς
τηλεοπτικούς σταθµούς και εφηµερίδες.

Βιογραφικά σημειώματα (1)
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

τους φίλους και συναδέλφους επιστήµονες
για τη συµβολή τους στο παρόν σύγγραµµα:

Geller Bernstein C

Γεωργιάδη Χ.

Κυπριωτάκη Ζ.

Γωνιανάκη Κ.

Φίλη Χ.

και τον ζωγράφο

Γιάννη Κούτση

τις οικογένειές µας και όλους όσοι συνέβαλαν
στην ολοκλήρωση του παρόντος πονήµατος.
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Dr Carmi Geller-Bernstein
H Dr Carmi Geller-Bernstein, Παιδίατρος–Αλλεργιολόγος
από το νοσοκοµείο Κάπλαν του Ισραήλ και νυν θητεία στο
Κέντρο Αυτοάνοσων νοσηµάτων του Ιατρικού Κέντρου
Sheba, έχει αποδείξει µε ερευνητικές εργασίες και αλλες επι-
στηµονικές δραστηριότητες το ειδικό ενδιαφέρον στην αε-
ροβιολογία των Μεσογειακών χωρών. Γνωστή από µακρού
στην διεθνή αλλεργιολογική οικογένεια συνεχίζει τις ερευ-
νητικές της δραστηριότητες µε επιστήµονες από Ιταλία και
Ισπανία σχετικά µε την αλλεργία στους Μεσογειακούς γυ-
ρεοκόκκους, ιδιαίτερα δε, αυτών της Ελιάς και της Ελξίνης.

Χρήστος Φίλης
Γεννήθηκε στο Michigan των ΗΠΑ. Μετά την αποφοίτησή
του από το Τοσίτσειο Λύκειο εισήχθη στην Ιατρική Σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Μέσω
του προγράµµατος ΕRASMUS παρακολούθησε ένα έτος των
ιατρικών σπουδών του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-
µίου της Βόννης (Γερµανία). Στη διάρκεια της στρατιωτικής
του θητείας υπηρέτησε ως οπλίτης ιατρός στο Σταθµό Επα-
νακτησίµων του 98ου Τάγµατος Υγειονοµικού (Λέσβος).
Από το 2013 εργάζεται ως ειδικευόµενος Παθολογίας στη Γ΄
Παθολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Νοσοκο-
µείο Σωτηρία).

Δρ Χρίστος Χ. Γεωργιάδης
Γεννήθηκε στην Κυθραία της Κύπρου. Μετά την αποφοί-
τησή του από το Παγκύπριο Γυµνάσιο, φοίτησε ως υπό-
τροφος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών από όπου αποφοίτησε µε τον

βαθµό άριστα. Παρακολούθησε µεταπτυχιακές σπουδές
στην Αγγλία και την Ελλάδα και είναι κάτοχος των µετα-
πτυχιακών τίτλων Μάστερ, Διδακτορικού, καθώς και του
τίτλου του Εταίρου του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου.
Υπηρέτησε σε ανώτερες και ανώτατες βαθµίδες της Κυ-
πριακής Μέσης και Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, αλλά
και ως Κρατικός Αξιωµατούχος. Μελέτησε εκτός των
άλλων σε βάθος την Κυπριακή χλωρίδα και είναι συγγρα-
φέας πλήθους διδακτικών και επιστηµονικών βιβλίων, άρ-
θρων και δηµοσιεύσεων.

Κωνσταντίνος Γωνιανάκης
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ολοκλήρωσε τη βα-
σική του εκπαίδευση. Σπούδασε στην Αθήνα στην Σχολή
ΠΙΘΑ (Μεθοδολογία, Ιστορία, Θεωρητική των Επιστηµών),
όπου συνεχίζει τις µεταπτυχιακές σπουδές του. Έχει συµ-
βάλει τα µέγιστα στη µελέτη των ατµοσφαιρικών αλλερ-
γιογόνων στην πόλη του Ηρακλείου, ιδιαίτερα στη συλλογή
και επεξεργασία δειγµάτων, καθώς και στη βιβλιογραφική
τεκµηρίωση των δεδοµένων.

Ζαχαρίας Κυπριωτάκης
Γεννήθηκε στο Αβδού Ηρακλείου Κρήτης. Πτυχιούχος της
Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών έλαβε τον τίτλο του
Διδάκτορος Συστηµατικής Βοτανικής, µε «Άριστα», από το
Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών. Οµότιµος
καθηγητής Βοτανικής στα ΤΕΙ Ηρακλείου όπου δίδαξε επί
σειρά ετών. Είναι συγγραφέας µονογραφιών και πολλών
επιστηµονικών εργασιών (σε διεθνή έντυπα). Έχει, επίσης,
συνεργαστεί µε Ινστιτούτα, Πανεπιστήµια και Επιχειρήσεις.

Βιογραφικά σημειώματα (2)
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Πρόλογος
Χρήστος Γρηγορέας

στο γενικό πληθυσµό, ενώ φαίνεται ότι ο επιπολα-
σµός τους έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία 20-
30 χρόνια συγκριτικά µε το παρελθόν, γεγονός που
αποδίδεται κυρίως στην επίδραση διαφόρων περι-
βαλλοντικών παραγόντων. Ειδικότερα τα νοσήµατα
τα οποία οφείλονται στις γύρεις του περιβάλλοντος,
όπως είναι η αλλεργική ρινίτιδα-επιπεφυκίτιδα και
το άσθµα, εκτιµάται ότι προσβάλλουν περίπου το
20-25% του ελληνικού πληθυσµού. Αυτό σηµαίνει
ότι 1 στους 4-5 Έλληνες, κυρίως νεαρής ηλικίας,
παρουσιάζει και εκδηλώνει τα ενοχλητικά συµ-
πτώµατα της λεγόµενης εποχικής αναπνευστικής
αλλεργίας, που επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό
την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών. Η µελέτη,
αναγνώριση, ταυτοποίηση και καταγραφή των αλ-
λεργιογόνων γύρεων και η συσχέτιση που παρου-
σιάζουν µε την έκφραση της κλινικής αλλεργίας,
τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία, αποτε-
λούν τον τοµέα της Αεροβιολογίας που υπήρξε
ανέκαθεν, όπως γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες Αλ-
λεργιολόγοι, ένα από τα αγαπηµένα θέµατα της
συγγραφέα του παρόντος βιβλίου.

Η κυρία Καλλιόπη Κόντου-Φίλη, µε την τερά-
στια εµπειρία και τις γνώσεις που διαθέτει και την
συµβολή του κ. Μ. Γωνιανάκη, κατόρθωσε να πε-
ριλάβει στο βιβλίο «Αεροβιολογία στην Κλινική
Ανοσολογία» όλα τα νεότερα δεδοµένα όσον
αφορά το σηµαντικό αυτό τοµέα της Αλλεργιολο-
γίας και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την Ελλάδα
και αναφέρονται σε Έλληνες αλλεργικούς ασθε-
νείς µε τρόπο συνοπτικό, εύληπτο, κατανοητό,
αναλυτικό, περιγραφικό και εκπαιδευτικό. Το βι-
βλίο µε τη βοήθεια χαρακτηριστικών σχηµάτων,
εικόνων και πινάκων παρέχει µε σαφήνεια και
πληρότητα όλες τις απαραίτητες γνώσεις που πρέ-
πει να γνωρίζουµε για το σύνθετο ρόλο και τη ση-
µασία που διαδραµατίζει η Αεροβιολογία στην
Κλινική Αλλεργιολογία.

Πιστεύω ότι το βιβλίο των Κ. Κόντου-Φίλη και
Μ. Γωνιανάκη θα αποτελέσει χωρίς αµφιβολία ένα

Αποτελεί ιδιαίτερη τιµή και χαρά για εµένα, ως εκ-
πρόσωπος του Διοικητικού Συµβουλίου της Ελλη-
νικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής
Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ), αλλά και όλων των Ελλή-
νων Αλλεργιολόγων, να προλογίσω το βιβλίο «Αε-
ροβιολογία στην Κλινική Αλλεργιολογία» των
Καλλιόπης Κόντου-Φίλη και Μ. Γωνιανάκη.

Η Καλλιόπη Κόντου-Φίλη διακρίνεται εδώ και
πολλά έτη όχι µόνο στην ειδικότητα της Αλλερ-
γιολογίας αλλά και ως εξέχον µέλος της ευρύτε-
ρης ιατρικής κοινότητας στη χώρα µας, όπως και
σε διεθνές επίπεδο. Η κυρία Καλλιόπη Κόντου-
Φίλη είναι άριστη κλινική ιατρός, εξαίρετη δα-
σκάλα της ειδικότητας, που διαθέτει πλούσιο
διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Είναι
πάντοτε ενεργό και δραστήριο µέλος της ΕΕΑΚΑ,
στην οποία έχει διατελέσει δύο φορές Πρόεδρος,
ενώ στο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και
Κλινικής Ανοσολογίας του 2016 ήταν Πρόεδρος
της οργανωτικής-επιστηµονικής επιτροπής. Επί-
σης, έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Ακαδηµίας Αλλεργιολογίας και Κλινικής
Ανοσολογίας (European Academy of Allergοlogy
and Clinical Immunology/EAACI), ενώ το 1997
ήταν Πρόεδρος του Eτήσιου Συνεδρίου της Ευρω-
παϊκής Ακαδηµίας που έγινε στη χώρα µας.

Η κυρία Κόντου-Φίλη επί σειρά ετών ήταν Δι-
ευθύντρια του Αλλεργιολογικού Τµήµατος στο
Λαϊκό Νοσοκοµείο Αθηνών, όπου διακρίθηκε για
τη συνέπεια, την εργατικότητα, την αξιοπρέπεια,
την υπευθυνότητα και το ήθος, τα οποία επέδειξε
κατά τη διάρκεια της θητείας της στη δηµόσια αυτή
θέση, ενώ είχε τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει στην
ειδικότητα της Αλλεργιολογίας και να µεταλαµπα-
δεύσει τις πλούσιες γνώσεις της σε έναν πολύ µε-
γάλο αριθµό Ελλήνων Αλλεργιολόγων (ανάµεσα
στους οποίους και τον συν-συγγραφέα, αλλεργιο-
λόγο Μ. Γωνιανάκη, καθώς και τον γράφοντα τον
παρόντα πρόλογο).

Τα αλλεργικά νοσήµατα είναι ιδιαίτερα συχνά
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βιολογία στην Κλινική Αλλεργιολογία» και αι-
σθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν τους
συγγραφείς για την τεράστια προσφορά τους στην
ειδικότητα της Αλλεργιολογίας.

Χρήστος Γρηγορέας
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας

Αλλεργιολογίας
και Κλινικής Ανοσολογίας

σύγχρονο πολύτιµο βοήθηµα όχι µόνο για τους
Έλληνες Αλλεργιολόγους αλλά και για ιατρούς
άλλων ειδικοτήτων, διότι τους προσφέρει όλες τις
απαραίτητες γνώσεις στον τοµέα της Αεροβιολο-
γίας και τη σχέση της µε την Κλινική Αλλεργιολο-
γία. Είναι βέβαιο ότι η ελληνική βιβλιογραφία
καθίσταται πλουσιότερη και εγκυρότερη µε την
έκδοση του παρόντος βιβλίου και τη διάθεσή του
στους Έλληνες ιατρούς. Η ΕΕΑΚΑ και οι Έλληνες
Αλλεργιολόγοι καλωσορίζουν το βιβλίο «Αερο-
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