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Είχα την ευκαιρία και την υπέρτατη τιμή να γνω-
ρίζω τον άνθρωπο για περισσότερο από 50 έτη. 
Από τα μέσα της υπέροχης δεκαετίας του 1960 (the 
fabulous sixties) συναντηθήκαμε στο ίδιο Σχολείο, 
το ιστορικό Β’ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης 
(σήμερα Β’ Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης). Φοιτούσε σε 
μεγαλύτερη τάξη από μένα και για κείνους τους 
χρόνους και ηλικίες αυτή η διαφορά ήταν ιλιγγιώ-
δης. Η διαφορά αυτή όμως γεφυρωνόταν κάπως 
λόγω της οικογενειακής και αδελφικής φιλίας μου 
με τον δεύτερο εξάδελφό του Χαράλαμπο (Μπά-
μπη) Κύρκο, σήμερα Ναυπηγό - Οικονομολόγο, 
ανώτατο Στέλεχος Ελληνικών και Διεθνών Τραπε-
ζών και Μέλος του Δ. Σ. του Ταμείου Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας. Η οικογένεια του εκλιπό-
ντος καταγόταν από το Σαμάκοβο της Ανατολικής 
Θράκης (Σαμακόβι (ελλ.), Малък Самоков (βουλ.), 
Demirköy (τουρ.), = Σιδηροχώρι), κεφαλοχώρι της 
περιοχής της Αδριανούπολης, υποκείμενο στην Επι-
σκοπή της Βιζύης. Το Σαμάκοβο έφθασε στην ακμή 
του να έχει πληθυσμό 5.000 κατοίκων που από τα 
μέσα του 18ου αι. ασχολούνταν με την εξόρυξη σι-
δήρου. Όταν εξαντλήθηκαν τα αποθέματα ασχολή-
θηκαν με την Υλοτομία, το Εμπόριο, τις Τέχνες και 
τα Γράμματα και ξενιτεύτηκαν στη σημερινή Ρουμα-
νία, στη Νότια Ρωσία και στην Κωνσταντινούπολη. 
Παρά το μέγεθός του ανέδειξε πλήθος Αρχιερέων, 
Μεγάλων Διδασκάλων του Γένους, Μεγάλων Ευ-
εργετών, Πολιτικών, Επιστημόνων και Αγωνιστών 
όλων των Εθνικών Αγώνων. 

Λέγεται ότι το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. 
Πράγματι, με τέτοιο υπόβαθρο ήταν μοιραία και 
αναμενόμενη η εξέλιξη του Γιάννη Κύρκου. Υπη-

ρέτησε χωρίς εξαιρέσεις όλα τα προβλεπόμενα για 
νέους γιατρούς βάρη της εποχής του και επέλεξε 
την Ορθοπαιδική ως αντικείμενο ειδίκευσης. Ειδι-
κεύθηκε στην Α’ Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσο-
κομείου Κιλκίς, έχοντας άξιους δασκάλους και δι-
αμέσου αυτών σχετίστηκε με τον πρωτοπόρο της 
Ορθοπαιδικής στην πατρίδα μας και ιδιαίτερα στο 
χώρο της Βορείου Ελλάδος, Απόστολο Καββαδία, 
με τον οποίο είχε μια αμφίδρομη και γόνιμη πνευ-
ματική σχέση. Δεν είναι τυχαίο ότι η ενασχόλησή 
του με τις βασικές επιστήμες της Ορθοπαιδικής 
αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τα παραπάνω. Μετά 
μια αξιόλογη εναρκτήρια Νοσοκομειακή καριέρα, 
εξελέγη Λέκτορας και Επίκουρος Καθηγητής της 
Ορθοπαιδικής με ειδικό γνωστικό αντικείμενο την 
Ορθοπαιδική των Παίδων, κάτι το οποίο ελάχιστα 
απηχεί το πολυσχιδές των γνώσεών και της αντί-
ληψής του, όπως αποδείχθηκε και στη συνέχεια. 
Υπηρέτησε διαδοχικά εκτός από το Νοσοκομείο του 
Κιλκίς, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ο 
Άγιος Δημήτριος», στην Ορθοπαιδική Κλινική Παί-
δων του ΑΠΘ στο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς (σή-
μερα Β’ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ) και τέλος με τον 
καθηγητή Γ. Καπετάνο συνίδρυσαν τη Γ’ Ορθοπαι-
δική Κλινική ΑΠΘ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. 
Εξελέγη Πρόεδρος της ΟΤΕΜΑΘ, Πρόεδρος του 
Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών, 
Πρόεδρος του Χειρουργικού Τομέα του ΑΠΘ κλπ. 
Ήταν μέλος πολλών Επιστημονικών Εταιρειών και 
εκπαιδεύτηκε σε πολλά Κέντρα του Εξωτερικού. Ο 
Γιάννης Κύρκος ήταν ρεαλιστής, ήταν άριστος στην 
κατάστρωση και επίλυση διαφόρων προβλημάτων, 
δέκτης αλλά και πομπός βαθύτερης γνώσης σε 
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πολλούς τομείς της Ιατρικής αλλά και γενικότερα 
της Επιστημονικής Σκέψης και αναζήτησης. Ήταν 
σε θέση να προσλαμβάνει τις παραμέτρους των 
προβλημάτων αλλά και να θέτει τα ερωτήματα και 
να τοποθετείται με ενάργεια έναντι του φάσματος 
των πιθανών λύσεων. Του έκανε εντύπωση ότι είχα 
γνώσεις πάνω στην Ιστορία της γενέτειρας των 
προγόνων του αλλά και πάνω σε ιστορικά στοιχεία 
της ευρύτερης οικογένειάς του. Στη διάρκεια του 

τελευταίου Ετήσιου Συνεδρίου της ΟΤΕΜΑΘ στην 
Καβάλα μου «ανέθεσε» τη συγγραφή σχετικού πο-
νήματος. Θα επιβιώνει ανάμεσά μας διαμέσου των 
μελών της οικογενείας του. Η ελάχιστη δική μου 
συμβολή έχει δρομολογηθεί ήδη.

Ας μείνει ΑΘΑΝΑΤΟΣ.


