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>Ευτυχία είναι να νιώθεις χαρά, ευγνωμοσύνη, εσωτερική γαλήνη και ένα αίσθημα αυτοεκπλήρωσης στην καθημερινότητά σου.
>Την καλύτερη συμβουλή μου την έχει δώσει η μητέρα μου: «Διάβαζε και παίξε, διάβαζε και παίξε».
>Μαθαίνω από όλους τους χαρακτήρες των ανθρώπων.
>Αν δεν ήμουν χειρουργός, θα ήθελα να είμαι συγγραφέας. Ένα μάλιστα διήγημά μου διακρίθηκε σε ένα λογοτεχνικό διαγωνισμό.
Ο τίτλος του είναι 45΄ και αφηγείται πώς μπορείς να χειρουργήσεις μια Αραβίδα πριγκίπισσα στο ιδιωτικό Learjet του εραστή της στα
20.000 πόδια σε 45 λεπτά.
>Αν είναι όντως αληθινή ιστορία; Ποιος ξέρει, αλλά θα το διαβάσετε σε κάποιο επόμενο τεύχος.
>Ο άντρας ολοκληρώνεται μέσα από τη δουλειά του και μέσα από την οικογένειά του. Να οι δύο πυλώνες της ευτυχίας-επιτυχίας
ενός άντρα.
>Ο φίλοι μου πρέπει να έχουν αρχές, ευθύτητα και τιμιότητα στο χαρακτήρα τους.
>Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι στη ζωή μου, αυτό θα ήταν να αποκτήσω μεγαλύτερη υπομονή.
>Σε μια γυναίκα προσέχω την ομορφιά σε σώμα και ψυχή. Τότε φυσικά την ερωτεύομαι.
>Το μεγαλύτερο στοίχημα στην καριέρα μου ήταν να γίνω όχι απλώς ένας τεχνίτης χειρουργός, αλλά ένας ολοκληρωμένος
επιστήμονας. Προσωπικά νομίζω ότι μου βγήκε πολύ καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα.
>Ένας ολοκληρωμένος επιστήμονας είναι άψογος γνώστης των τεχνικών που υπάρχουν και δημιουργός νέων καινοτομιών
στον τομέα του.
>Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι να συνεχίσω με τον ίδιο έρωτα και ενθουσιασμό την επιστήμη μου. Οι τεχνικές μου
να δημοσιεύονται στα εγκυρότερα επιστημονικά περιοδικά και να αυτοαμφισβητούμαι ώστε να βελτιώνομαι συνέχεια.
>Είμαι υπερήφανος που έχω γεννηθεί Έλληνας. Πώς λέγεται το συναίσθημα που σε κατακλύζει όταν συνειδητοποιείς, ειδικά μετά από
βαθιά μελέτη, ότι οι πρώτου βαθμού συγγενείς σου έχουν χτίσει πνευματικά, πολιτιστικά και υλικά όλο το δυτικό πολιτισμό,
τον κυρίαρχο δηλαδή πολιτισμό των ημερών μας;
>Αν μετράει περισσότερο η αξία του προϊόντος ή ο τρόπος που το πουλάς; Και τα δύο χέρι χέρι είναι ασυναγώνιστα.
>Μόνο αν αποτύχεις θα πετύχεις.
>Από τους νεκρούς μια άπειρη πλειάδα μεγάλων αντρών με έχουν επηρεάσει, από τους ζωντανούς η οικογένειά μου.
>Το αγαπημένο μου μότο είναι το ομηρικό: «Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων», που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει: «Όχι
μόνο να είσαι άριστος, αλλά να είσαι και ο καλύτερος».
>Και ας μην ξεχνάμε ότι η ανθρώπινη φύση αγάπα το άριστο, γιατί και ο άνθρωπος ως κατασκευή είναι κάτι θαυμαστό και τέλειο.
Και εμείς οι γιατροί το ξέρουμε!
>Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο παρουσιάζοντας πρωτότυπες εργασίες και καινοτόμες τεχνικές. Έχω παρουσιάσει σε Κιότο,
Ρίο ντε Τζανέιρο, Σαν Φρανσίσκο, Μπαλί, Μπανγκόκ, Λονδίνο, Παρίσι τεχνικές όπως η No Touch - No Pain στην αυξητική στήθους,
η Greek Line στην κοιλιοπλαστική, η Papillon στη λιποαναρρόφηση, η Sfumato και πολλές άλλες. Μάλιστα, πολλές από αυτές
έχουν βραβευτεί σε παγκόσμια συνέδρια. Θέλει πίστη στον εαυτό σου και πολλή μελέτη. Έρωτα γι’ αυτό που κάνεις
και αμφισβήτηση των πάντων. Το μυστικό είναι να μάθεις να κάνεις δύσκολες ερωτήσεις.
>Αγαπημένη τεχνική δεν υπάρχει. Είναι όλες οι τεχνικές που κάνουν χαρούμενους τους ασθενείς μου.
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