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Ο Στέφανος Γρηγορίου Φούσας γεννήθηκε στο ακριτικό χωριό Ρεπετίστα
του Δήμου Πωγωνίου του Νομού Ιωαννίνων. Αποφοίτησε από την Σχολή
Βελλάς Ιωαννίνων, την οποία στήριξε κι είχε θέσει υπό την προστασία του
ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ Τίκας. Eίναι αριστούχος Διδάκτωρ
του

Πανεπιστημίου

Αθηνών.

Ειδικεύθηκε

στην

Καρδιολογία

και

μετεκπαιδεύθηκε στην Επεμβατική Καρδιολογία, με υποτροφία στο Νοσοκομείο
Guy’s

στο

Λονδίνο.

Σήμερα

είναι

Συντονιστής

Τομέα

Καρδιάς

στο

METROPOLITAN GENERAL.
Ο Στέφανος Φούσας ασχολήθηκε επί εικοσαετίας με την έρευνα.
Μάλιστα το 1986 έλαβε το πρώτο βραβείο Νέων Καρδιολόγων από την
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Το 1992 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής
Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επί πολλά χρόνια εκπροσωπεί την
Ελλάδα και τους φορείς, στους οποίους συμμετέχει, σε μεγάλα διεθνή συνέδρια
αναδεικνύοντας την Ελλάδα των επιστημών και της προόδου. Επιπρόσθετα, έχει
προωθήσει επιστημονικές συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική
Εταιρεία καθώς και με τη Ρώσικη, Κινεζική, Τουρκική και Κυπριακή
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Καρδιολογική Εταιρεία, στο πεδίο της ανταλλαγής επιστημονικών γνώσεων και
επιστημονικού

προσωπικού.

Είναι

διοργανωτής

πολλών

επιστημονικών

συνεδρίων και έχει κάνει πάνω από 250 δημοσιεύσεις.
Το 1995 εκλέγεται Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Τζάνειου
Νοσοκομείου και εκτελούσε για μεγάλο διάστημα χρέη Διοικητή. Άλλες θέσεις
ευθύνης, μεταξύ άλλων :


Πρόεδρος, επίσης επί σειρά ετών, στην Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία
Διευθυντών Ε.Σ.Υ.



Επί πολλά χρόνια εκπρόσωπος των Επεμβατικών Καρδιολόγων στην
Ευρώπη.
Με την ιδιότητα του Προέδρου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

και με την πεποίθηση ότι μια επιστημονική εταιρεία, θα πρέπει να είναι ανοιχτή
στην κοινωνία και να διαπνέεται από συμμετοχή και έμπρακτη βοήθεια στους
ασθενέστερους, σχεδίασε και υλοποίησε

μια συνολική καμπάνια πρόληψης

υγείας και προστασίας από τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα.
Η διάθεση για προσφορά και η συνεχής δραστηριοποίησή του έχουν
παρακινήσει διάφορους φορείς να τον βραβεύσουν για την προσφορά του στον
άνθρωπο, μεταξύ άλλων: Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών,
Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία, Σύλλογος Ηπειρωτών Πειραιώς κ.α.
Η αγάπη του για τον τόπο, που τον γέννησε, εκδηλώνεται διαχρονικά και
με κάθε τρόπο, όπως με τη συμμετοχή του στα κοινωνικά και πολιτιστικά
δρώμενα του Νομού Ιωαννίνων και ευρύτερα της Ηπείρου, αναλαμβάνοντας τη
διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων ανάδειξης της Ηπειρώτικης παράδοσης,
ηθών και εθίμων.
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