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ΖΘΑΚΑ Ν.ΓΕΩΡΓΘΟ 

ΘΑΣΡΟ ΚΑΡΔΘΟΛΟΓΟ –ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΠΘ 

 

Ο Γεώξγηνο Ζηάθαο ηνπ Νηθνιάνπ γελλήζεθε ην 1936 ζηηο Σέξξεο. Ωζηόζν, νη 

ξίδεο ηνπ βξίζθνληαη ζην Πεξηβόιη  Δνκνθνύ. Ο παηέξαο ηνπ Νηθόιανο Γ.Ζηάθαο 

ήηαλ δάζθαινο. Μάιηζηα γηα έλα δηάζηεκα δίδαμε θαη ζην Πεξηβόιη, ζύκθσλα κε ηηο 

καξηπξίεο ππεξειίθσλ Πεξηβνιησηώλ, πνπ ηνλ ζπκνύληαη σο δάζθαιό ηνπο. 

Πξσηνδηνξίζηεθε ζηηο Σέξξεο, όπνπ ζηαδηνδξόκεζε θαη έθαλε νηθνγέλεηα. Σηελ 
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θαηνρή ε νηθνγέλεηα θαηέθπγε ζην Πεξηβόιη γηα έλα δηάζηεκα. Μεηά ηελ 

απειεπζέξσζε επέζηξεςε πάιη ζηηο Σέξξεο. 

Ο Γεώξγηνο Ν.Ζηάθαο έκαζε ηα πξώηα γξάκκαηα ζην 3
ν
 Δεκνηηθό Σρνιείν 

Σεξξώλ. Αθνινύζσο θνίηεζε ζην Α΄ Γπκλάζην Αξξέλσλ Σεξξώλ, από ην νπνίν 

απνθνίηεζε κε «άξηζηα». Σηε ζπλέρεηα, ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα ηεο επνρήο, έδσζε 

εηζηηήξηεο εμεηάζεηο θαη πξώηεπζε ζηελ Θαηξηθή Σρνιή θαη ζηελ Κηεληαηξηθή Σρνιή 

ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ). Γηα ηνλ ιόγν απηό έιαβε 

ππνηξνθία ηνπ Θδξύκαηνο Κξαηηθώλ Υπνηξνθηώλ, ηελ νπνία θαη δηαηήξεζε ζε όιε 

ηελ εμαεηή δηάξθεηα ησλ ηαηξηθώλ ηνπ ζπνπδώλ ιόγσ εμαηξεηηθήο επίδνζεο. 

Μεηά ηελ εθπιήξσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ζεηείαο εηδηθεύζεθε ζηελ 

Παζνινγία θαη ζηελ Καξδηνινγία ζηελ «ηζηνξηθή» Παζνινγηθή Πξνπαηδεπηηθή 

Κιηληθή ηνπ ΑΠΘ. 

Πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Ομθόξδε επί ηξηεηία κε 

ππνηξνθία ηνπ Θδξύκαηνο Κξαηηθώλ Υπνηξνθηώλ. 

Η αθαδεκατθή ηνπ ζηαδηνδξνκία άξρηζε κε ηνλ δηνξηζκό ηνπ σο 

παλεπηζηεκηαθνύ βνεζνύ. Υπεξέηεζε ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο επηζηεκνληθήο 

ηεξαξρίαο (επηκειεηήο, πθεγεηήο) θαη ηειηθά, κε εθινγή, έγηλε ηαθηηθόο θαζεγεηήο. 

Υπήξμε από ηνπο πξσηνπόξνπο ζεκειησηέο ζηελ έξεπλα ηεο Αξηεξηαθήο 

Υπέξηαζεο ζηελ Ειιάδα θαη ζην εμσηεξηθό (κεηεθπαίδεπζε ζηελ Ομθόξδε ηεο 

Αγγιίαο). 

Έρεη πινύζην ζπγγξαθηθό έξγν (επηζηεκνληθέο κειέηεο θιπ). Θδηαίηεξα, ηα 

επηζηεκνληθά ηνπ ζπγγξάκκαηα είλαη πνιύ ζεκαληηθά, αθνύ δηδάζθνληαη αθόκε 

ζηνπο θνηηεηέο θαη ηα ζπκβνπιεύνληαη νη εηδηθεπόκελνη θαη εηδηθνί γηαηξνί ηεο 

παζνινγίαο θαη ηεο θαξδηνινγίαο. 

Νπκθεύηεθε ηελ Φξπζνύια Μπνπγηνπθιή, θαζεγήηξηα Αγγιηθήο ζην ΑΠΘ θαη 

απέθηεζαλ ηξία ηέθλα, ηνλ Νηθόιαν, νθζαικίαηξν, θαζεγεηή ηεο Θαηξηθήο Σρνιήο 

ηνπ ΑΠΘ, ηνλ Αληώλην, γηαηξό θαξδηνιόγν, θαζεγεηή ηεο Θαηξηθήο Σρνιήο ηνπ ΑΠΘ 

θαη ηελ Σνθία, έγθξηηε λνκηθό θαη δηθεγόξν. 

Τόπνο κόληκεο δηακνλήο ε Θεζζαινλίθε. 


