Σας γραφω µια επιστολη σχετικα µε την ιστορια µου και τους σκοπους και
στοχους που εχω θεσει.
Τον αυγουστο του 2005 στην ηλικια των 17 χρονων ειχα 1 ατυχηµα σε πισινα στο
οποιο εσπασα τον 5ο αυχενικο σπονλυλο. Απο τοτε εµεινα παραλυτος απο το
στηθος και µε 1 περιορισµο και στα ανω ακρα.
Οταν ηµουν στο σχολειο µε συναρπαζε η ερευνα και το πως τα αποτελεσµατα
της µπορουν να εφαρµοσθουν ετσι ωστε να θεραπευθουν ασθενειες. Υστερα µε
τραβηξαν τα µαθηµατικα και το πως µπορουν να εφαρµοσθουν σε αλγοριθµους.
Στα 15 µου διακριθηκα στον πανελληνιο διαγωνισµο πληροφορικης οντας ο
νεωτερος διαγωνιζοµενος αναµεσα στους 25 καλυτερους σε ολη την Ελλαδα.
Επειτα απο οτι εχω περασει και εχοντας δει τοσους νευρολογικους ασθενεις σε
κεντρα αποκαταστασης πηρα την αποφαση να µπω στην Ιατρικη Σχολη. Η
Ιατρικη Σχολη µε συνεπηρε µε το επιπεδο των γνωσεων αλλα παντα ειχα στο
µυαλο µου την νευρολογια. Πρωτον γιατι ηθελα να βοηθησω νευρολογικους
ασθενεις σαν εµενσ. ∆ευτερον ισως 1 µερα να µπορεσω να κανω ερευνα και
να εφαρµοσω τα αποτελεσµατα σε ασθενεις αλλα και σε µενα.
Στο 5ο ετος της ιατρικης υστερα απο 1 ετος σκληρης δουλειας επειδη συνδυασα
τη µελετη στη σχολη µε τη µελετη για την προετοιµασια για τις εξετασεις για την
Ενωση Αµερικανων Ιατρων καταφερα να φτασω σε 1 καλο επιπεδο για να τις
δωσω.
Το Νοεµβριο του 2010 καταφερα να περασω τις εξετασεις 93%-219- βαθµο. Ετσι
εγινα ο 1ος στην ιστορια της Ιατρικης Σχολης Λαρισας της Αµερικανικες
Εξετασεις Ιατρων 1ο κοµµατι ως φοιτητης. Το πανεπιστηµιο µου µε τιµησε µε 1
υποτροφια γνωριζοντας τις οικονοµικες δυσκολιες τις οποιες εχω ετσι ωστε να
µπορεσω να µεταβω στις ΗΠΑ για το 2ο κοµµατι των εξετασεων. Τον Οκτωβριο
του 2011 καταφερα να περασω και το 2ο κοµµατι των Αµερικανικων εξετασεων.
Στο τελεταιο ετος της Ιατρικης στο οποιο εκανα την πρακτικη µου στο νοσοκοµειο
διαβαζα παραλληλα για το 3ο κοµµατι των εξετασεων.Τελικα τον Ιουλιο του 2012
πηρα το πτυχιο µου στην Ιατρικη Λαρισας µε αριστα και τελειωνοντας 1ος στο
ετος µου.Τον ∆εκεµβριο του 2012 περασα και το 3ο κοµµατι των Αµερικων
εξετασεων.Ετσι πλεον αναγνωριστικα απο την Αµερικανικη Ενωση Ιατρων ως
ισαξιος 1ος αµερικανου ιατρου .Παραλληλα τα απογευµατα µετα την πρακτικη το
Φεβρουαριο 2012 ξεκινησα τα µαθηµατα γερµανικων.

Τον Ιανουαριο του 2013 µε καλεσε τιµητικα ο καθηγητης νευρολογιαςπαραπληγιολογιας του πανεπιστηµιου της Ζυριχης prof.Armin Curtin του Balgrist
Rehab Center, Ελβετια.Εκεινος επειτα µου προτεινε να µεταβω στο πανελβετικο
παραπληγικο κεντρο Schweizer Paraplegic Zentrum για 1 1/2 µηνα για να παρω
µεγαλυτερη εµπειρια.Στα µεσα του Απριλη γυρισα στην Ελλαδα για να ξεκινησω
το αγροτικο µου µε αποσπαση κατ' εξαιρεση στην Πανεπιστηµιακη Νευρολογικη
Κλινικη της Λαρισας για να παρω µεγαλυτερη κλινικη εµπειρια.
Mου εχει γινει προταση και απο το Πανεπιστηµιο του Λονδινου το 1ο στην
ευρωπη νευρολογικο κεντρο -University College of London- για 1 Μaster of
Science (Nanotechnology and Regenerative Medicine)στην αναγεννητικη
Ιατρικη και νανοτεχνολογια. ∆υστυχως το κοστος ζωης στο Λονδινο ειναι πολυ
µεγαλο και πρεπει να µεταβω µε τη µητερα µου που µε βοηθα.Αυτη τη στιγµη
λοιπον αναζητω 1 υποτροφια ή καποιο χρηµατοδοτη ετσι ωστε να εξειδικευθω
στην νευρολογια-παραπληγιολογια και παραλληλα να ασχοληθω µε την ερευνα
στην νευρολογια - νευροαναγεννηση,αναγεννηση ιστών και οργάνων.

Με εκτιµηση,
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