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In memoriam

Death Announcement for Konstantinos Karaliotas
We regret to announce the death on Saturday 24th February 2018, after many months of illness, 

of Konstantinos Karaliotas, for many years Director of the 2nd Department of Surgery and the Surgi-
cal Oncology Unit of the Hellenic Red Cross Hospital. The funeral service was held on Tuesday 27th 
February 2018 at the Papagou Cemetery and was attended by all the Executive Council of the Hellenic 
Society of Surgery and many members and honorary members. Ioannis Makris, the current President 
of society presented the funeral address. Konstantinos Karaliotas served the Hellenic Society of Surgery 
in many positions, as member of the educational council for 15 years, as a member of the Executive 
Council for many years, as editor of the Journal of Hellenic Surgery, and for the period 2007 – 2008 
he was a very successful president of the Society. He was a great man – may his memory be eternal. 

Αγγελτήριο Θανάτου του Κωνσταντίνου Καραλιώτα 
Το Σάββατο στις 24 Φεβρουαρίου 2018 έφυγε από την ζωή μετά από πολύμηνη ασθένεια ο 

Κωνσταντίνος Καραλιώτας, Διευθυντής επί σειρά ετών στο Β΄ Χειρουργικό Τμήμα και Μονάδα 
Χειρουργικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Η εξόδιος ακολουθία έγινε την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 στο κοιμητήριο Παπάγου. Ο πρό-
εδρος κος Ιωάννης Μακρής εκφώνησε επικήδειο λόγο, ενώ ετίμησαν διά της παρουσίας των όλα 
τα μέλη του Δ.Σ της Χειρουργικής Εταιρείας αλλά και πλήθος επίτιμων και τακτικών μελών της. 
Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραλιώτας προσέφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην Χειρουργική 
Εταιρεία από διάφορες θέσεις, ως μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου επί 15 έτη, ως μέλος του Δ.Σ 
επί σειρά ετών, ως Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού Ελληνική Χειρουργική, ενώ το χρονικό διά-
στημα 2007-2008 ήταν επιτυχημένος Πρόεδρός της. Αιωνία η μνήμη για Αυτόν τον μεγάλο εκλιπόντα.


