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Ο Χρήστος Παπανικολάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1954, όπου ολοκλήρωσε 

τις εγκύκλιες σπουδές του. 

Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, 

το 1978, εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις σε μονάδες εκστρατείας, κα-

θώς και την υποχρεωτική υπηρεσία αγροτικού ιατρείου σε παραμεθόρια περιοχή του 

νομού Καστοριάς. Ακολούθως ασκήθηκε στη Χειρουργική στη Β΄ Προπαιδευτική Χει-

ρουργική Κλινική του Α.Π.Θ. υπό τον αείμνηστο Καθηγητή Χ.Ν. Σμπαρούνη και το 

1988 έλαβε την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής. 

Το 1989 εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ανελίχθη σταδιακά, κατόπιν κρί-

σεων, σε όλες τις βαθμίδες λαμβάνοντας, το 1989, το βαθμό του Διευθυντή Ε.Σ.Υ. Το 

1997 αναγορεύτηκε με βαθμό «άριστα» Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. και 

τον Μάιο του 2011 ανέλαβε τη Διεύθυνση της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. 

«Ιπποκράτειο», την οποία ασκεί μέχρι σήμερα. 

Είναι μέλος πέντε ελληνικών και δύο διεθνών Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και 

έχει επανειλημμένα διατελέσει μέλος αντίστοιχων Διοικητικών Συμβουλίων (Γεν. 

Γραμματέας, Αντιπρόεδρος), καθώς και εκπαιδευτικών Επιτροπών. Έχει πραγματο-

ποιήσει σειρά μετεκπαιδεύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει λάβει μέρος 

σε 135 πανελλήνια και 35 διεθνή Ιατρικά Συνέδρια. 

Έχει συμμετοχή στο σχεδιασμό και τη συγγραφή 150 και πλέον επιστημονικών εργα-

σιών, που έχουν ανακοινωθεί και δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά. Ορισμένες από τις εργασίες του περιλαμβάνονται σε ειδικές ηλεκτρονικές 

εκδόσεις (supplements) της Encyclopedia Brittanica, παρουσιάζουν διεθνή βιβλιο-

γράφηση (περί τις 120 βιβλιογραφικές αναφορές), ενώ πολλές έχουν συμπεριληφθεί 

σε ελληνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων (Scopus, Mediline, Ιπποκράτης κ.ά.). Ε-

πιπρόσθετα, ασχολείται με την έρευνα και τη συγγραφή θεμάτων σχετικών με την Ι-

στορία της Ιατρικής, καθώς και με την Ιστορία της Θεσσαλονίκης. 

Γνωρίζει την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα. 

Είναι έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων. 



Ο Χρήστος Παπανικολάου εξελέγη μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της «Φιλο-

πτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» στις 30 Μαρτίου 2008 για την περίοδο 

2008-2010. Επανεξελέγη ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής στις 14 Μαρτίου 

2010 για την περίοδο 2010 - 2012, καθώς και στις 1 Απριλίου 2012 για την περίοδο 

2012-2015. Στις αρχαιρεσίες της 5ης Απριλίου 2015 εξελέγη Αντιπρόεδρος της Αδελ-

φότητας για την τριετία 2015 – 2018. 

 

 


