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O Oκτώβριος φέτος µας επεφύλασσε µια δυσάρεστη είδηση. Έφυ-
γε από αυτή τη ζωή η αγαπητή συνάδελφος και φίλη πολλών από εµάς
στη διαβητολογική κοινότητα, η Χαρίκλεια Λούπα. Τη Χαρίκλεια τη
γνώρισα πολλά χρόνια πριν σε ένα από τα πρώτα διαβητολογικά συ-
νέδρια της ΔΕΒΕ. Εξακολούθησε έκτοτε να συµµετέχει σε όλα µας τα
ετήσια συνέδρια και κατά κανόνα µε ανακοίνωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον της στη διαβητολογία ήταν η αντιµετώπιση των προβληµάτων στα
πόδια των διαβητικών. Ήταν πάντα πολύ καλά ενηµερωµένη στο αντι-
κείµενό της και οι ανακοινώσεις της επιστηµονικά γίνονταν πάντα µε
σεµνότητα αλλά και άριστη τεκµηρίωση. 

Η Χαρίκλεια Λούπα πήρε πτυχίο ιατρικής από την Ιατρική Σχολή
του ΕΚΠΑ το 1980. Εντυπωσιακό είναι ότι ακολούθως πήρε δυο ια-
τρικές ειδικότητες κατά σειράν. Πρώτα της βιοπαθολογίας το 1985
(πρώην Μικροβιολογίας) και κατόπιν της παθολογίας το 1995. Ωστόσο
η έφεση στη µάθηση την οδήγησε να κάνει επιπλέον άλλες δυο εξειδι-
κεύσεις. Τη λοιµωξιολογία το 2008 και τη διαβητολογία το 2009. Τη
δεύτερη εξειδίκευση την πήρε τυπικά, δεδοµένου ότι πολύ νωρίς είχε
ασχοληθεί µε τη διαβητολογία υπό την καθοδήγηση του αείµνηστου
Δηµήτρη Βογιατζόγλου. Για την λοιµωξιολογία δεν δίστασε να µετεκ-
παιδευτεί σε ηλικία 46 ετών επί έναν χρόνο στο Cleveland των ΗΠΑ.

Η Χαρίκλεια Λούπα ήταν διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚ-
ΠΑ από το 1984, εργάστηκε επί χρόνια ως επιµελήτρια Β′ και Α′ και
έγινε τελικά το 2011 διευθύντρια ΕΣΥ στη Β′Παθολογική κλινική του
νοσοκοµείου «Αµαλία Φλέµιγκ». Στο ίδιο νοσοκοµείο ήταν από το
2010 υπεύθυνη στο Ιατρείο Φροντίδας Διαβητικού Ποδιού. 

Το υψηλό επιστηµονικό επίπεδο της Χαρίκλειας Λούπα φαίνεται
κι από τους αριθµούς ανακοινώσεων και δηµοσιεύσεων (14 άρθρα σε
ξένα περιοδικά, 18 σε ελληνικά, 81 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια
και 167 ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια). Συµµετείχε στη συγγρα-
φή των Κατευθυντήριων Oδηγιών της Ελληνικής Διαβητολογικής Εται-
ρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Λοιµώξεων. Τρεις ανακοινώσεις
της βραβεύθηκαν σε συνέδρια και επίσης βραβεύθηκε σε διαγωνισµό
ιατρικών φωτογραφιών της ΔΕΒΕ. 

Εκτός όµως από την αγάπη για την ιατρική την οποία µε πολλή
αφοσίωση και αποτελεσµατικότητα άσκησε, η αγαπητή µας Χαρίκλεια
είχε άλλες δυο αγάπες. Την αγάπη για τη φωτογραφία και την αγάπη
για τα ζώα, που είναι ίδιον των ευαίσθητων ψυχικά ανθρώπων. 

Παραθέτω παρακάτω έναν µικρό κατάλογο των φωτογραφικών
συµµετοχών της:
1. Έκθεση φωτογραφίας µε θέµα «Άνθρωποι», στο πλαίσιο εκδήλω-

σης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (Αχαρνές, 10 και 11
Δεκεµβρίου 2011). 
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2. Έκθεση φωτογραφίας µε τίτλο: «Άνθρωποι», στο
πλαίσιο αφιερώµατος στην Παγκόσµια Ηµέρα
Εθελοντισµού, 8 Δεκεµβρίου 2013, αµφιθέατρο
Δηµαρχιακού Μεγάρου Σαρωνικού (Καλυβίων),
Αθήνα. 

3. Έκθεση φωτογραφίας µε τίτλο: «Άνθρωποι –
ένα παράθυρο στο χρόνο», στο πλαίσιο του 6ου

Πανελλήνιου Συνεδρίου της Εταιρείας Μελέτης
Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 1-4 Φεβρουαρίου
2018, Αθήνα. 

4. Διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας στο πλαίσιο
του 11ου Πανελλήνιου και 10ου Πανευρωπαϊκού
Επιστηµονικού και Επαγγελµατικού Νοσηλευτι-
κού Συνεδρίου, ξενοδοχείο Majestic hotel and
spa, µε τίτλο «Μνήµες από τα χρόνια του Χάν-
σεν», στις 3-6 Μαΐου 2018, Ζάκυνθος αλλά και
σε Αθήνα (3-5 Μαΐου 2019) και Θεσσαλονίκη (6-
13 Σεπτεµβρίου 2019). 
Απόρροια της συµµετοχής της στην παραπάνω

έκθεση ήταν ένα ενδιαφέρον βιβλίο, ιστορικό τεκ-
µήριο θα έλεγα, µε τη συµµετοχή και άλλων τριών
ερασιτεχνών φωτογράφων µε τίτλο Μνήµες από τα
χρόνια του Χάνσεν και µόνιµη έκθεση φωτογραφίας
στη Νήσο Σπιναλόγκα, 8/4/2019 – 31/10/2019.

Η Χαρίκλεια Λούπα ήταν µια εξαίρετη επιστή-
µονας, φωτεινή προσωπικότητα µε ευγένεια ψυχής
που ξεχώριζε στα συνέδριά µας. Το κενό που θα
αφήσει η πρόωρη απώλειά της στη διαβητολογική
κοινότητα της χώρας µας θα είναι εµφανές. Εκφρά-
ζω διά της παρούσης νεκρολογίας τα θερµά µου συλ-
λυπητήρια στους οικείους της και είµαι βέβαιος ότι
τα αισθήµατά µου για αυτήν είναι αντίστοιχα σε
όλους τους γιατρούς και ασθενείς που την είχαν
γνωρίσει. Καλό σου ταξίδι Χαρίκλεια.
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