
IN MEMORIAM

Γεώργιος Δεληκωνσταντίνος  
(1947–2019)

Mε πολύ πόνο αποχαιρετήσαμε την 21η Μαρτίου 2019 

-

του άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στην οικογένειά 

του, όσο και στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Ήταν 

ευσυνείδητος οικογενειάρχης που συμπορεύτηκε με την 

καλά και στα δύσκολα, ενώ μετέδωσε αξίες και ιδανικά 

στα σπουδαία παιδιά του.

Ακούραστος εργάτης της επιστήμης και του πνεύμα-

τος μεγαλούργησε στη βιο-ιατρική έρευνα αλλά και την 

πανεπιστημιακή διδασκαλία κάνοντας μια αξιοζήλευτη 

σταδιοδρομία σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του 

το 1972. Στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή 

στην επίδραση των ιόντων χρωμίου (Cr3+) ως αναστολέων 

ή ενεργοποιητών της in vitro βιοσυνθέσεως της χοληστε-

το 1975. Τρέφοντας πάντα πάθος για την έρευνα και την 

επιστήμη εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στην 

Αγγλία (1975–1977) εξειδικευόμενος στη χημειοθεραπεία 

του καρκίνου, όπου με μια σειρά συνεργασιών έφερε 

στην Ελλάδα το σημαντικό διεθνές συνέδριο του NATO 

Advanced Studies Institute με θέμα “Targeting of Drugs”, 

που διεξαγόταν κάθε δύο χρόνια στο Σούνιο. Το 1978 συ-

νεργάστηκε με το Εργαστήριο Ανάπτυξης Ραδιοφαρμάκων 

Σχολής, απ’ όπου συνταξιοδοτήθηκε το 2014 με βαθμό 

-

national Cancer Research Exchange Technology Transfer 

Grant” του “International Union Against Cancer” (Μάιος, 

1989) και στην Αμερική, από το 1989 μέχρι το 1991 στο 

-

partment of Physiology and Biophysics, School of Medicine, 

δημοσιεύοντας εργασίες πάνω στη μοριακή και κυτταρική 

φυσιολογία με κεντρικό ενδιαφέρον τις ελεύθερες ρίζες του 

οξυγόνου, τους μηχανισμούς διαμεμβρανικής διαβίβασης 

του μονοξειδίου του αζώτου στα ενδοθηλιακά κύτταρα και 

κερατινοκύτταρα, τη διαμεμβρανική διαβίβαση σήματος 

και μεμβρανική ρευστότητα αλλά και την αλληλεπίδραση 

-

ερευνητικές του δραστηριότητες, εξοπλίζοντας το Εργαστήριο 

HPLC με όλους τους ανιχνευτές, φυγόκεντρους, φωτόμετρο 

“diode array”, ανιχνευτές ελευθέρων ριζών, λουμινόμε-

τρο, πολλά άλλα μηχανήματα και μηχανήματα βασικής 

τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης συμμετείχε σε 

προαιρετικά μαθήματα και εκπόνησε πλήθος διδακτορικών 

και με φοιτητές άλλων ειδικοτήτων, όπως βιολόγων και 

του ήταν ο μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων (συνολικά 

117) σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά που 

είχαν σημαντικό αντίκτυπο στη διεθνή επιστημονική κοι-

νότητα (2642 citations, h-index: 27). Έλαβε τα διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας του «βιολογικού φίλτρου» και «της μεθόδου 

εξουδετέρωσης των πολεμικών χημικών αερίων της μου-

στάρδας, της σαρίνης και του δερματικού ερυθήματος από 

την υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου με τη χρησιμοποίηση 

ευρεσιτεχνίες μάλιστα βρήκαν βιομηχανική εφαρμογή. 

Ήταν μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του διεθνούς 

Έλαβε επίσης αρκετές βραβεύσεις, μεταξύ των οποίων 

-

γράμματα ενδιαφέρον και των εξαιρέτων του προσπαθειών 

και επιτεύξεων», ενώ ήταν και μέλος του “The American Oil 

Υπήρξε ένα φωτεινό μυαλό, μια αυτόφωτη προσωπικό-

τητα και ο ορισμός του αυτοδημιούργητου. Η ειρωνεία της 
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ζωής είναι ότι μελέτησε και πολέμησε με τις έρευνές του τον 

ένα επιστημονικό βιβλίο 400 σελίδων, χωρίς να προλάβει 

(PhD) υπόσχεται ότι θα το δημοσιεύσει πολύ σύντομα, μιας 

και αυτή ακολουθώντας τα ενδιαφέροντα του πατέρα της 

ασχολείται ενεργά με τη βιο-ιατρική έρευνα.

Γ. Δεληνάσιος
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