
 
 
Οδός Ιουλίας Ανδρεάδη 
 
Υπάρχουν στιγμές, που όταν ένας άνθρωπός σου εκδημεί, νοιώθεις έντονα τη λύπη, 
ή τη χαρά στην ειδική περίπτωση που απαλλάχτηκε από ιώβεια βάσανα. Στην 
περίπτωση του Ανδρέα, του γιατρού μας, πλην του άφατου ψυχικού πόνου των 
οικείων του, όλοι οι φίλοι αισθάνθηκαν μόνο το βαθύ σεβασμό, γιατί έφυγε πλήρης 
ημερών και με μια διαύγεια που πολύ θα ήθελαν να την έχουν στα τριάντα τους, 
που το ανθρώπινο μυαλό αρχίζει να φυραίνει. 
Ο Ανδρέας Γκούσης ήταν πασίγνωστος στον τόπο μας ως γιατρός και Διευθυντής 
του Ψυχιατρικού το  Κερκύρας, ως πολίτης δράσης και ως κοινωνικό κορυφαίο 

πρόσωπο, που αξίζει να βιογραφηθεί, όσο το δυνατό 
ψύχραιμα και με πληρότητα αποφεύγοντας τα 
περιττά και τα κοσμητικά, που θα αποτελούσαν 
ανευλάβεια στην ιστορία του. 
Γεννήθηκε την 1η Απριλίου 1888 στους Αναπλάδες 
του Πεντάχωρου της Λευκίμμης από το Δημήτριο 
Γκούση (1887 - 1953) γιατρό και τη Σοφία Γ. Καρύδη, 
γόνο της ευκατάστατης οικογένειας των Κουσπάδων. 
Παππούς του ήταν ο ιεροδιδάσκαλος παπα 
Δημήτρης Γκούσης, καλούμενος Μπέης, στον οποίο 
μαθήτευσε στο εύφημο στα χρόνια εκείνα 
Σχολαρχείο, που λειτουργούσε στην περιοχή του Άι 
Θόδωρου - Ποταμιού. Αποφοίτησε από το αλήστου 
κερκυραϊκής μνήμης Πρακτικό Λύκειο της Κέρκυρας, 

που το διεύθυνε ο χημικός Αχιλλέας Φρειδερίκος, και 16ετής εισάχθηκε (1934) στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1940, λίγο 
πριν την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. 
Στρατεύτηκε αμέσως και υπηρέτησε ως στρατιωτικός γιατρός στα χειρουργεία που 
στήθηκαν στα κτήρια της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας, βοηθός του 
αείμνηστου καθηγητή ιατρικής Πέτρου Σωκράτη Κόκκαλη. Εκεί γνώρισε 



αφοσιωμένες στο καθήκον τις Κερκυραίες Ερυθροσταυρίτισσες Ιουλία Ανδρεάδη 
(αδελφή του ακαδημαϊκού καθηγητή Ανδρέα Ανδρεάδη), που σε μεγάλη ηλικία 
καθισμένη σ’ αναπηρικό καρότσι παρηγορούσε τους τραυματίες του πολέμου, και 
την Ελένη Παρασκευοπούλου (αδελφή του λόγιου Ντίνου Θεοτόκη), η οποία έδινε 
άυπνα το παρόν της, για να σωθούν οι ζωές των πληγωμένων ηρώων. 
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