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Το Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Athens Vision δημιουργήθηκε τον Αύγουστο 2006 από την συνεργασία έξι καταξιωμένων 
Οφθαλμιάτρων, με σημαντική εμπειρία ο καθένας στον τομέα του και τουλάχιστον δεκαετή επιτυχημένη διαδρομή στην κλινική 
Οφθαλμολογία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΑΙΟΣ, MD, FEBO

Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Διπλ. European Board of Ophthalmology

Απονομή Υποτροφίας - Athens Vision 2014 – 2015
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης του 

Προγράμματος Χορήγησης Υποτροφίας και από την 1η 
Οκτωβρίου 2014 ο Χειρούργος Οφθαλμίατρος Αλέξανδρος 
Μαναίος είναι το μέλος της Ομάδας του Athens Vision.

Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Μαναίος Αλέξανδρος 
γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το 
Μαράσλειο 26ο Γενικό Λύκειο Αθηνών και σπούδασε ιατρική 
στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Πιεμόντε Novara της 
Ιταλίας  “ Amedeo Avogadro” (Τορινο ΙΙ) όπου και αποφοίτησε 
με άριστα το 2002. Κατά τη διάρκεια των βασικών του 
σπουδών ασχολήθηκε ως ερευνητής στο εργαστήριο της 
Φυσιολογίας και άρχισε τη διδακτορική του διατριβή με 
θέμα την επίδραση της ορμόνης DHEA στην αρτηριακή 
πίεση η οποία ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε σε διεθνές 
έντυπο  το 2003. Την ίδια χρονιά επέστρεψε στην Ελλάδα  
και εκπλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου ως αγροτικός 
ιατρός στο Κέντρο Υγείας  Αργαλαστής στο νοτιοανατολικό 
Πήλιο και την στρατιωτική του θητεία στις ειδικές δυνάμεις 
Πεζοναυτών ως ιατρός  μονάδας. Το 2005 ξεκίνησε τα 
πρώτα δύο χρόνια εξειδίκευσης του στην οφθαλμολογία 
στο Γ.Ν.Ν Σερρών ενώ παράλληλα ήταν παρατηρητής στο 
τμήμα διαθλαστικής χειρουργικής του ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ο.Π στην 
Αλεξανδρούπολη. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Αθήνα και 
εργάστηκε για τρεισήμισι χρόνια στο Ιατρικό Οφθαλμολογικό 

Ινστιτούτο Athens Vision με κύρια καθήκοντα την τελευταία 
διετία τον  προεγχειρητικό έλεγχο και την προετοιμασία 
των υποψηφίων για διαθλαστική χειρoυργική (PRK-
LASIK-PIOL). Στο διάστημα 2011 με τέλος του 2013 
ολοκλήρωσε την εξειδίκευση του στην οφθαλμολογία στο 
Γ.Ν.Αθηνών  “Η Παμμακάριστος”.  Το Φεβρουάριο του 2014 
πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις ειδικότητας στην Αθήνα 
και στη συνέχεια τον Μάιο στις Πανευρωπαϊκές εξετάσεις 
στο Παρίσι απέκτησε τον τίτλο του European Board of 
Ophthalmology (EBO). Ακολούθως υποεξειδικεύτηκε στη 
διαθλαστική χειρουργική (FemtoLasik) στην οφθαλμολογική 
κλινική του διεθνούς φήμης  Dr.Agarwal καθώς και σε νέες 
τεχνικές της χειρουργικής του καταρράκτη. Την ίδια χρονιά 
του απονεμήθηκε η τιμητική υποτροφία Γρ. Γεωργαρίου.  
Σαν ειδικευόμενος και ως ειδικευμένος οφθαλμίατρος  
συμμετέχει  ανελλιπώς σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά 
οφθαλμολογικά συνέδρια σε αρκετά από αυτά ως ομιλητής. 

To Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφίας είναι 
αφιερωμένο στη μνήμη του συνιδρυτή του Κέντρου 
και εξαίρετου επιστήμονα και ανθρώπου Γρηγόρη Π. 
Γεωργαρίου με σκοπό να βοηθήσουμε την εκπαίδευση και 
επαγγελματική εξέλιξη νέων Οφθαλμιάτρων στους τόσο 
δύσκολους και απαιτητικούς καιρούς που διανύουμε.
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