
Ένας σπουδαίος γιατρός και καλός

φίλος της Ελλάδος έφυγε από τη

ζωή σε ηλικία 91 ετών στις 7 Oκτωβρίου

2020. O καθηγητής της Oξφόρδης, Peter

Sleight, με παγκόσμια αναγνώριση και ε-

κτίμηση ήταν τακτικός επισκέπτης της χώ-

ρας μας, ομιλητής σε πολλά ελληνικά συ-

νέδρια, δεχόταν πάντα πρόθυμα τους

Έλληνες γιατρούς στο τμήμα του, τους υ-

ποστήριζε στη σταδιοδρομία τους και

προσέφερε διαρκή φιλία και συνεργασία. 

O Peter Sleight, με καταγωγή από το Yorkshire

της βόρειας Αγγλίας, σπούδασε στο Cambridge και

στο Κολλέγιο St. Bartholomew’s του Λονδίνου και

ειδικεύθηκε στην καρδιολογία πλάι στον πρωτοπό-

ρο καρδιολόγο Αubrey Leatham. Στην Oξ φόρδη έ-

φθασε μετά διετή ερευνητική εργασία στις ΗΠΑ το

1964, τον ίδιο χρόνο με τον γράφοντα, και το 1973

εξελέγη στη νεοϊδρυθείσα έδρα ο πρώτος καθηγη-

τής καρδιολογίας του Πανεπιστημίου της Oξφόρ-

δης. Ανέδειξε την Oξφόρδη σε κέντρο καρδιολο-

γίας διεθνούς επιρροής.

O καθηγητής Peter Sleight είχε βασικό ερευνη-

τικό αντικείμενο τους τασεοϋποδοχείς και την α-

ντανακλαστική ρύθμιση της κυκλοφορίας αλλά πρω-

τοπόρησε μαζί με τον Sir George Pickering στη με-

λέτη της μεταβλητότητας της αρτηριακής πίεσης με

συνεχή ενδο-αρτηριακή 24ωρη καταγραφή, αξιο-

ποιώντας μία τεχνική που είχε αναπτυχθεί στο τμή-

μα του Pickering. Μαζί με τους συνεργάτες του ου-

σιαστικά ίδρυσαν τον κλάδο της συνεχούς καταγραφής

της αρτηριακής πίεσης. Εισήγαγε τις μεγάλες θερα-

πευτικές μελέτες έκβασης στην καρ διο λογία για το οξύ

έμφραγμα και τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα και χά-

ρις στην προσωπικότητά του κατάφερε να δημιουρ-

γήσει ένα διεθνές δίκτυο συνεργασίας.

Η μεγάλη του προσφορά στην ελληνική καρδιο-

λογία ήταν όταν τη δεκαετία του ’80 ως εμ πνευστής

και πρόεδρος του πρώτου μεγάλου διεθνούς προγράμ-

ματος για τη θεραπεία του οξέος εμφράγματος του

μυοκαρδίου, που καθιέρωσε τη θρομβολυτική θερα-

πεία και την αξία της ασπιρίνης (Μελέτες ISIS) και

μας πρότεινε συμμετοχή στην εκτελεστι-

κή επιτροπή του προγράμματος και επί-

σης συμμετοχή της χώρας μας στις μελέ-

τες αυτές. Ήταν η πρώτη φορά που ελ-

ληνικά νοσοκομεία συμμετείχαν σε με-

γάλες διεθνείς μελέτες (mega trials). Δό-

θηκε έτσι η ευκαιρία σε δεκάδες συνα-

δέλφους από πολλά νοσοκομεία, όχι μό-

νο πανεπιστημιακά αλλά από όλη την Ελ-

λάδα, από την Καβάλα μέχρι την Τρίπο-

λη και την Καλαμάτα να πάρουν μέρος

σε διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες. Ακολούθησαν

συνεργασίες με την ομάδα OASIS, με συμμετοχή της

χώρας μας, που διοικούνταν από μαθητές και συνερ-

γάτες του. Πάνω από 30 ελληνικά νοσοκομεία συμ-

μετείχαν κατά καιρούς στις πολυεθνικές αυτές μελέτες

που καθιέρωσαν νέες σημαντικές θεραπείες.

Υπήρξε πρόεδρος της World Hypertension Lea -

gue, μέλος πολλών συμβουλίων και επιτροπών σύ-

νταξης των σημαντικότερων περιοδικών του κλάδου

και πιστώνεται με πάνω από 500 δημοσιεύσεις. Τι-

μήθηκε με πολλά βραβεία και διακρίσεις περιλαμ-

βανομένου του Χρυσού Μεταλλίου της Ευρωπαϊκής

Εταιρείας Υπέρτασης. Το 2008 η Ευρωπαϊκή Εται-

ρεία Υπέρτασης καθιέρωσε βραβείο προς τιμήν του

για διακεκριμένη προσφορά στην υπέρταση, το ο-

ποίο μάλιστα έλαβε το 2010 ο Έλληνας καθηγητής

Γιώργος Στεργίου. 

O Peter Sleight ήταν εξαιρετικά ευχάριστος στην

παρέα, προσηνής, κοινωνικός και ταλαντούχος στην

επικοινωνία. Ανοιχτός σε κάθε νέα ιδέα και συνερ-

γασία, είχε πάμπολλους αφοσιωμένους μαθητές, συ-

νεργάτες και φίλους, όπως φάνηκε από τις εκατο-

ντάδες αναρτήσεις στο διαδίκτυο μετά την αναγγε-

λία του θανάτου του, σαν αυτή του καθηγητή Hugh

Watkins FRS: «Λογαριάζω τον Peter ως την ισχυ-

ρότερη επιρροή στη σταδιοδρομία μου και είμαι έ-

νας από πολλούς που αναγνωρίζουν το ίδιο». 
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