
Επιστήμονες που «Εύρηκαν» για την Ανθρωπότητα: Γεώργιος Παπανικολάου 
 
Το έβδομο επεισόδιο της σειράς «Επιστήμονες που Εύρηκαν για την Ανθρωπότητα» είναι 
αφιερωμένο στον Γεώργιο Παπανικολάου, τον σπουδαίο επιστήμονα και ερευνητή που 
ευεργέτησε τις γυναίκες με την ιατρική του ανακάλυψη για την πρόληψη του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας. Ο Παπανικολάου, μαζί με τη σύζυγό του, Μάχη Μαυρογένη, 
μετανάστευσαν στη Νέα Υόρκη για να μπορέσει εκείνος να ακολουθήσει τη μεγάλη του 
αγάπη: την έρευνα. Πέρασαν χρόνια δύσκολα, δούλεψαν σκληρά σε καταστήματα και 
εργοστάσια, αλλά δεν ξεστράτιζαν από τον δρόμο που είχαν χαράξει. Πάλεψαν για τον 
στόχο τους και τα κατάφεραν. Ο Παπανικολάου προσλήφθηκε στο Τμήμα Ανατομίας του 
Πανεπιστημίου Κορνέλ στο Μαϊάμι και από τότε αφοσιώθηκε στη μελέτη των τραχηλικών 
κυττάρων. Όταν ανακοίνωσε τα πρώτα ευρήματα από τα πειράματά του, λίγοι ήταν οι 
συνάδελφοι που τον πίστεψαν. Δεν έχασε όμως το θάρρος και την αισιοδοξία του και 
συνέχισε σιωπηλά το έργο του. Η Μάχη Μαυρογένη, πολύτιμη συνοδοιπόρος στο επίπονο 
ταξίδι της έρευνας, στεκόταν στο πλάι του Παπανικολάου σε κάθε του βήμα. Με 
ασταμάτητη εργασία και πίστη στις ιδέες του, με υπομονή και επιμονή, οι κόποι 
ανταμείφθηκαν και έφτασε ο καιρός της αναγνώρισης. Γιατροί και ερευνητές σε όλο τον 
κόσμο άρχισαν να συμμερίζονται τις απόψεις του. Η εξέταση που πρότεινε, το περίφημο 
μέχρι σήμερα «Τεστ Παπ» έγινε απόλυτα αποδεκτή ως η μοναδική μέθοδος έγκαιρης 
διάγνωσης του καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας. Ο Παπανικολάου είχε πια δικαιωθεί. 
Έφυγε από τη ζωή το 1962 αφήνοντας πίσω του ένα θαυμαστό έργο ανεκτίμητης αξίας. 
Μάνες και κόρες στα μήκη και τα πλάτη της γης τιμούν τον κορυφαίο γιατρό, τον Έλληνα 
Δόκτωρ Παπ. Του οφείλουν αιώνια ευγνωμοσύνη που τις έσωσε από τον καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας. Που τους  χάρισε υγεία και ζωή με έναν απλό και ανώδυνο 
γυναικολογικό έλεγχο.  
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