
 Ο Δρ Ιωάννης Λύρας είναι ιατρός πλαστικός χειρουργός και 

κατάγεται από τον Δήμο Μονεμβασιάς-Λακωνίας. 

(www.ioannislyras.com) 

Ιατρική-επιστημονική δραστηριότητα: -Διατηρεί ιατρεία στην 

Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και τη Λευκωσία. -Αποφοίτησε 

από την Ιατρική Σχολή το 1985 και εκπλήρωσε την 2ετή 

στρατιωτική του θητεία στην Ελληνική πολεμική αεροπορία ως 

ιατρός. Στη συνέχεια μετεκπαιδεύτηκε στην Ευρώπη, τη βόρεια και 

τη νότια Αμερική, ειδικά στην Βραζιλία από όπου το 1992 έλαβε και 

τον τίτλο της ειδικότητος της αισθητικής & επανορθωτικής 

πλαστικής χειρουργική από τον πρωτοπόρο καθηγητή Ivo Pitanguy. -Το 1993 κέρδισε το βραβείο 

“Victor Spina” από την Βραζιλιανή Εταιρία Πλαστικής Χειρουργικής (SBCP) για την έρευνα στην 

πλαστική χειρουργική. -Το 1994 επέστρεψε από την Βραζιλία και το 1995 απέκτησε μετά από εξετάσεις 

τον τίτλο του ειδικού Πλαστικού χειρουργού και στην Ελλάδα.  Στην Κύπρο ο τίτλος αναγνωρίστηκε 

το 2004.  Έκτοτε έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό μικρών, μεσαίων και μεγάλων χειρουργικών 

επεμβάσεων διαδοχικά ως Διευθυντής της κλινικής πλαστικής χειρουργικής της Ευρωκλινικής 

Αθηνών, του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και άλλων ιδιωτικών κλινικών στις παραπάνω πόλεις. Σήμερα 

είναι διευθυντής κλινικής πλαστικής χειρουργικής το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν. -Ο Δρ. Ιωάννης 

Λύρας είναι μέλος σε πολλές Επιστημονικές Εταιρίες ανά τον κόσμο και ορκωτός πραγματογνώμων 

στα αστικά και ποινικά Δικαστήρια Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε πολλές επιστημονικές και 

οργανωτικές επιτροπές εθνικών και διεθνών συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων. Έχει παρουσιάσει 

πολλά ενημερωτικά και πρωτότυπα άρθρα και ομιλίες με αντικείμενα της ειδικότητός του. 

Διοικητική δραστηριότητα: -Εκλεγμένο δύο φορές  μέλος (2015-2017 & 2017-2019) του Διοικητικού 

Συμβουλίου και δύο φορές μέλος (2017-2019 & 2019-2022) του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ). -Εκλεγμένο μέλος (2018-2022) του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ). ». -Εκλεγμένο μέλος (2016-2022) του 

ΔΣ του Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας  (ΕΣΤΥ). 

Προξενική-κοινωνική δραστηριότητα: -Το 2000 δραστηριοποιήθηκε στην «Ομάδα Αιγαίου» με την 

οποία προσέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στα μικρά παραμεθόρια νησιά του Αρχιπελάγους μας. 

Αργότερα, το 2017 δραστηριοποιήθηκε στην αντίστοιχη ομάδα «Σύμπλευση» συνεχίζοντας τις  

εθελοντικές ιατρο-φιλανθρωπικές  επισκέψεις στα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου πελάγους. -

Από το 2006 έως και το 2011 δραστηριοποιήθηκε συνεχώς ως εθελοντής στο φιλανθρωπικό ίδρυμα 

GUSI με έδρα τις Φιλιππίνες όπου ολοκλήρωσε τις δράσεις του με τον τίτλο του επίτιμου 

Αντιπροέδρου.  



-Τον Μάρτιο του 2006 διορίστηκε Επίτιμος Πρόξενος της Βραζιλίας με έδρα τον Πειραιά και το Νοέμβριο 

του ιδίου έτους βραβεύτηκε στην Ασία από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων με το 

βραβείο “Gusi” για την φιλανθρωπική προσφορά μέσω της πλαστικής χειρουργικής. -Από το 2008 

μέχρι και 2022  εξελέγη 5 φορές μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προξενικού Σώματος Ελλάδος 

(CCG) -Εν τω μεταξύ, το 2010 βραβεύτηκε για το προξενικό του έργο και από την Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Προξενικών Σωμάτων (FICAC) με έδρα τις Βρυξέλλες.  

-Το πολεμικό ναυτικό της Βραζιλίας σε ειδική τελετή επί του πολεμικού εκπαιδευτικού πλοίου 

«Brasil» του απένειμε το 2017 το επίσημο χρυσό μετάλλιο Φιλίας «amigo da marinha” για την επιτυχή 

διάσωση ως μέλος ιατροδιπλωματικής ομάδας και τον ασφαλή επαναπατρισμό ενός δόκιμου 

αξιωματικού της Βραζιλίας ο οποίος είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στην Ελλάδα.     

 -Από το 2016 μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται ως μέλος της επιτροπής συντονισμού του 

φιλανθρωπικού έργου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Προξένων. 

                             

Συλλογική δραστηριότητα:-(2003-2007) ασχολήθηκε και με διμερή θέματα ως πρόεδρος του Ελληνο-

Βραζιλιάνικου πολιτιστικού Συλλόγου  και με τοπικά πολιτιστικά θέματα ως πρόεδρος (2016-2019) του 

συλλόγου εξωραϊσμού του χωριού καταγωγής του πατέρα του στη Λακωνία, το οποίο του απένειμε 

«εύφημο μνεία» το 2022.  

-Από το 2019 είναι μέλος του ΔΣ της «Ηεκαδέμια» και είναι εμπνευστής και υποστηρικτής της ιδέας 

της επαναλειτουργίας της Ακαδημίας του Πλάτωνος υπό τη μορφή διεθνούς πανεπιστημίου στην 

Αθήνα με σκοπό τη διδαχή και επανεξέταση του *ωραίου* από Έλληνες και ξένους αναγνωρισμένους 

καθηγητές φιλοσοφίας στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα  

-AHEPA American Hellenic Educational Progressive Association (HJ-40, Αντιπρόεδρος φιλανθρωπίας 

2019-2023.  

-Από το 2021 είναι μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας (ΕΙΠΔ).  

Συγγραφική δραστηριότητα:.-Το 2009 εξέδωσε σε 6000 αντίτυπα το βιβλίο με τίτλο: «Το μυστικό της 

βραζιλιάνικης ομορφιάς», το οποίο αρχικά παρουσιάστηκε επίσημα στο Δήμο Αθηναίων ενώ το 2012 

περιλήφθηκε από την πρεσβεία της Βραζιλίας στη Λευκωσία στον 9-ο «πολιτιστικό μήνα» Κύπρου και 

το  2017 περιλήφθηκε από την πρεσβεία της Βραζιλίας στην Αθήνα στο 9-ο  φεστιβάλ 

Λατινοαμερικάνικης Λογοτεχνίας, (ημέρα της πορτογαλικής γλώσσας).  


