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Λίγα Λόγια από τη Σύνταξη
για την... Ιστορία

Την 31-12-94 αποχώρησε από την ενεργό δραστηριό
τητα ο πρώτος διευθυνηjς αναισθησιολογικού τμψιατο;
στη Β . Ελλάδα. Πρόκειται για τον κ. ΚΥΡΙΑΚΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ, διευθυνηj του πρώτου αναισθη
σιολογικού τμήματος (Π. Γ.Ν.Θ. 'ΆΧΕΠΑ") στον βορει
οελλαδικό χώρο, που ήταν και το πρcότο που χορηγού
σε την ειδικότητα του αναισθησιολόγου.
Την 24-1-95 το Αναισθησιολογικό Τμήμα και η
Μ.Ε.Θ.Α. του Π.Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ" σε μια σεμνή τελεηj
τίμησαν τον αποχωρήσαντα διευθυνηj. Η διευθύντρια
του τμ1jματος κ. Μαρία Γκιαλά εκ μέρους ολων των
μελών του αποχαιρέτησε με ό,τι αρμόζει οτην περίπτω
ση τον κ. Παπαδόπουλο. Η παρουσία του διοικητικού
διευθυντού κ. Ι. Σιγάλα, του προέδρου του Δ.Σ. του

'ΆΧΕΠΑ" %αθη'(ητού Μ. Πυρ;-rασόπουλου και άλλων
%αθηγητclη• της Ιατριιοjς Σχολ1jς του ΑΠ. Θ. (ας μας
επιτραπεί η. . . προσκόλληση σε ορολογία άλλων επο
χών) και μελών των ιατρικcόν και νοσηλευτικcΔν υπηρε
σιών του 'ΆΧΕΠΑ", ήταν το κατάλληλο ζωντανό πλαί
σιο της όλης εκδ1jλωσης.
Επειδ1j τα δικά μας λόγια είναι αδύνατο να περιγρά
ψουν τη συγκίνηση που επικράτησε κατά τις στιγμές
αυτές, παραθέτουμε αυτούσιο τον σύντομο λόγο του κ.
Παπαδόπουλου στην προσπάθειά μας να αιχμαλωτί
σουμε κάτι από το άρωμα και την ομορφιά τους. Οι
ευχές μας για μια ζωή γεμάτη υγεία και προσωπικ1j
ευτυχία συνοδεύουν τον αποχωρήσαντα συνάδελφο
από την ενεργό δράση.
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Σύντομος aποχαιρετισμός
του αποχωρήσαντος Διευθυντού
κ. Κυριάκου Παπαδόπουλου

"Κάθε νέα χρονιά έρχεται με οράματα κι ελπίδες για
το ξημέρωμα ενός καλύτερου καινούργιου χρόνου ,
γεμάτο ατcό υγεία, χαρά, ειρήνη κι ευτυχία, που ανοίγει
διάπλατα την πόλη της καρδιάς για να μας δώσει την
ψυχικ1Ί ανάταση, υπέρβαση κι ανάπλαση, εκεί όπου
αντηχεί απέραντη αρμονία, στο επουράνιο σχεδίασμα.
Μέσα από την ανταλλαγή των μηνυμάτων αυτών, το
κυρίαρχο συναίσθημα, στην χαραυγή των αισθημάτων
μας, είναι η αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας, ως η
μοναδ ι κή έκφραση των βαθύτερων α ι σθημάτων της
ψυχής. Αγάπη πιότερη προς τον πάσχοντα που περιμένει
μέσα στο πέλαγος της αβεβαιότητας του από το δέος του
θανάτου, ένα σανίδι σωτηρίας θε"ίκής ή ανθρώπινης για
να κρατηθεί πάνω του μέχρι το γαλήνιο λιμάνι.
Οι γιατροί και οι αδελφές νοσοκόμοι, αποτελούν μέσα
στα μάτια των αρρώστων, τους μικρούς Θεούς, τους λευ
κούς αγγέλους, που φέρνουν με το σάλπισμά τους, με
ένα γλυκό χαμόγελό τους κι ένα τρυφερό χάδι την ελπί
δα , το κουράγιο, την παρηγοριά και την αισιοδοξία, που
απαλύνει τον πόνο, αλαφρύνει την στεναχώρια και δρο
σίζει τον πυρετό της τρίσβαθης ψυχής τους ενώ ανοίγει
aνθούς στις πτυχές της καρδιάς τους κι αγγίζει τη ρίζα,
την κρυφή και άμωμη της ύπαρξής τους στις δύσκολες
μεταβατικές ώρες.
Μέρα γιορτινή, μέρα χαρούμενη σήμερα. Έχουμε
συγκεντρωθεί στο χώρο αυτό που φ ι λόστοργα μας
αγκαλιάζει, σαν μια αγαπημένη οικογένεια, για να γιορ
τάσουμε το άγγιγμα του νέου χρόνου και να δώσουμε
ευχές συναδελφικές, αγάπης κι ελπίδας που δίνουν
ομορφιά και νόημα στη ζωή μας. Χωρίς αγάπη κανένα
στήριγμα, η αγάπη πάντα ελπίζει, πάντα στρέγει, πάντα
υπομένει, είναι το σκίρτημα της χαράς.

Για μένα, όμως, σήμερα είναι μέρα συγκι νησιακ1iς
φόρτισης, διότι ύστερα από 35 χρόνια υπηρεσίας, 1iρθε
το πλήρωμα του χρόνου, ν' αποχαιρετήσω τον κόσμο και
τους χώρους του ΑΧΕΠΑ, που αντιπροσωπεύουν ένα
υπέροχο, μοναδ ικό, τρυφερό, ξεχωριστό κόσμο που
τόσα χρόνια έζησα κι αγάπησα. Καθένας και κάθ τι μου
θυμίζουν ένα σωρό όμορφες ώρες και δυσάρεστα στυγ
μιότυπα, που με την μορφή αίσθησης ότι μοιράζομαι τον
ανθρώπινο πόνο, ξυπνούν μέσα μου ένα χείμαρο βιωμά
των κι αναμνήσεων που θέλω να τάχω όλα και όλους
πάντα κοντά μου, συντροφιά στην υπόλοιπη ζωή μου, για
να θυμάμαι την αξέχαστη χαρά κι αγάιτη που μου πρό
σφεραν, για να πλουτίζω τη συλλογή της μνήμης μου, με
μερικές συγκινήσεις κι ευχάριστες στιγμές στα παλάτια
των αναμνήσεων, μέσα από την παρέλαση των συλλογι
σμών μου του κάθε εγκεφαλικού κυττάρου στις πιο νοη
ματισμένες μου ώρες, σκιαγραφόντας το βίο μου.
Ανάμικτα αισθήματα χαρμολύπης και μνήμες πλημμυ
ρίζουν την καρδιά μου, είναι βαθειά χαραγμένες στην
ψυχή μου. Πόσα όνειρα και σκέψεις δεν κάνει ο άνθρω
πος στις ώρες του στοχασμού του, πετά με τα φτερά της
φαντασίας του σε κόσμους μακρυνούς και ζει μ' αυτούς
δίνοντας φτερά στα όνειρά του, τις ελπίδες του, στο διά
δρομο aπογε ιώσεως, aνιχνεύοντας το ουράνιο τόξο
μέσα στην ανθρώπινη αύρα, στη φλόγα της ψηχής, στο
άγγελμα της Νίκης, με το άγιγμα του χρόνου.
Ήταν μεγάλη, τολμηρή, aνηφορική η απόφασή μου
για την ίδρυση του πρώτου αναισθησιολογικού τμήματος
στη Β.Ελλάδα, διότι επωμίσθηκα μόνος μου με (3) τρεις
ειδικευόμενους και μια αδελφή, τις ευθύνες όλων των
χειρουργείων του ΑΧΕΠΑ: γενικής χειρουργικ1iς,
οφθαλμολογίας, ΩΡΛ, νευροχειρουργικής, θώρακος,
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καρδιάς, οισοφάγου, αγγείων και το 1965 των μεταμο λίες ενός κατορθώματος, χωρίς να λογαριάζουν τις
σχεύσεων οργάνων, νεφρών, κερατοειδούς, τυμπανο δυνάμεις τους και αψηφώντας το θάνατο, κατορθcόνουν
πλαστικής μετ' οσταρίων, που για πρώτη φορά έγιναν να τον νικ1Ίσουν 1l να μετουσιώσουν το αναπόφευκτο, το
στην Ελλάδα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η δημιουργική καταλυτικό, το θε'ίκό.
κι ερωτικ1Ί Θεσσαλονίκη έχει πάντοτε τα πρωτεία στην
Μέσα στο νόημα της aυτοθυσίας και του υποσυνείδη
επιστήμη και στην τέχνη σε κάθε κύτταρο ανθρώπινα του σαλπίσματος, περιλαμβάνεται η καλ1Ί διάθεση και η
ποιητικό. Όλα αυτά κάτω από συνθ1Ίκες δυσμενείς κι θέληση αγωνιστικότητας, να δώσει κάποιος ένα μέρος
επίπονες μεθόδους υποθερμίας - νευροληπτοαναλγη του πολύτιμου εαυτού του που θα στηρίξει την ζω1Ί του
σίας, διότι τότε δεν υπήρχαν τα σύγχρονα, αυτόματα, συνανθρώπου του, γι' αυτό και η αξία της προσφοράς
ηλεκτρονικά μέσα: καρδιοσκόπια, αναπνευστήρες, της προσφοράς γίνεται μεγαλύτερη, πιο σημαντική για
καπνογράφοι, αναλυτές αερίων, υπέρηχοι, οξύμετρα, την σωτηρία των αρρcόστων, μέσα στο κάστρο της υγεί
αυτόματη καταγραφή ΑΠ. κ.α. Ο αναισθησιολόγος τότε ας, της ψυχικΙiς γαλήνης κι aνταύγειας.
είχε το ένα χέρι στο σφυγμό και το άλλο στο ασκό και
Θα μου επιτρέψεται ν' αναφέρcu τα ονόματα των πρω
μερικές φορές χρειαζόταν να χρησιμοποιεί τα πόδια του τεργατόη' και πρωτοπόρων αναισθησιολόγων, γιατί σ'
ή τη μασχάλη του για να απελευθερό)σει τα χέρια του, αυτούς ανψω η σημερινΙΊ τψΙl, που ιχατέχουν θέσεις
για την προετοιμασία και χορήγηση φαρμάκων, υγρcόν διευθυντιόν αναισθησιολογίας στα διάφορυ νοσοχομεία
αίματος για την αναρρόφηση και μέτρηση της ΑΠ. Ο δε και νυ μεταφερθcό νοερά κοντά τους, για να τους συγχα
βόμβος απ' τα ακουστικά στ' αυτιά του, από τη συχν1Ί ρό) και να τους ευχαρισηΊσω για τους μακροχρόνιους
παρακολούθηση της καρδιάς και των πνευμόνων, ερέθι αγύ)νες τους στη θεμελίωση του Αναισθητικού Τ�ηΊματος
ζε το ακουστικό νεύρο του και 11ταν αδύνατο να συγκρα του νοσχομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης.
τήσει την υπερέκκριση της αδρεναλίνης του. Ο αναισθη
Η κ. Καπρίνη του Κεντρικού Νοσοκομείου, η κ. Πανά
σιολόγος δεν ήταν το μηχανάκι, όπως το θεωρούσαν γου και η αείμνηστη Βαβάτση, του νοσοκομείου Ιππο
τότε που εκπέμπει καυσαέρια που υπνωτίζουν και η κράτειο, οι κ.κ. Σαφλέκος, Σιάπαντας, Αλεξάκης κ.α.
κάρτα αερίων κόστιζε μόνο 300 - 500 δρχ, ανάλογα με του 424 ΣΝ, ο κ. Κίτσος του Νοσοκομείου Παναγία, ο κ.
την ποιότητα των αερίων. Καμμιά μηχανή δεν μπορεί να Γεωργιάδης του Νοσοκομείου Άγιος Παύλος, ο κ.
αντικαταστήσει το γιατρό, τον υπέρμαχο, τον αγωνιστή Μένος του Νοσοκομείου Κατερίνης, ο κ. Ανδρεάδης του
της ζωής.
Νοσοκομείου Βεροίας, ο κ. Αγαθονίκου του Νοσοκομεί
Στο ερόηημα του Διευθυντού κ. Σιγάλα που μου έθεσε ου Βόλου, ο κ. Χ"Αποστολιίδης του Νοσοκομείου Κιλ
προ τριμήνου, πώς ήταν δυνατόν αν εξυπηρετηθούν κίς, η κ. Παπαδοπούλου του Νοσοκομείου Λαρίσσης,
τόσα χειρουργεία, επείγοντα περιστατικά, εφημερίες κ.α. στα διάφορα νοσοκομεία της Ελλαδας.
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή; Η απάντηση είναι ότι χρειάσθη
Όλοι οπλισμένοι με καρτερικότητα, σθένος και επι
κε υπεράνθρωπη προσπάθεια, αυτοθυσία, σκληρός αγό) νοητικότητα ακολούθησαν μια γόνιμη πορεία, υψηλό
νας, με πίκρα κρυφής, καθημερινής αγωνίας, επιμον1Ί φρονη για το μεγαλείο της πανανθρcόπινης αγάπης,
και υπομον1Ί που σκέπαζε την συναισθηματικ1Ί κατάρ μέσα στο πέλαγος τόσων προβλημάτων, προσφέροντας
ρευση, σ' ένα οδοιπορικό δύσκολο, τραχύ, γεμάτο από θυσίες στο Ναό του Ασκληπιού.
Κατά την περίοδο της χούντας είχαμε εκτός από το
λακκούβες και επικίνδυνες στροφές, τρέχοντας πό)ν
κάτω, ελπίζοντας, όμως, ότι σταδιακά θα ξεπεραστούν stress της εργασίας και την ψυχολογικ1Ί καταπίεση. Φαρ
όλα τα εμπόδια με την εκπαίδευση νέων αναισθησιολό μακεμένος χρόνος, ποτέ δεν απουσιάζουν οι πρόθυμοι
γων που θα πλαισιώσουν όλα τα νοσοκομεία της Β. να προδόωουν, χαφιέδες με το μουντό πρόσωπο του
Ελλάδας, μου έδινε την ψυχική δύναμη, την αισιοδοξία Ιούδα, οι λεγόμενοι σήμερα "κοριοί", που μας προβλη
και την προσδοκία ότι την αγωνομαχία θ' ακολουθ1Ίσει η ματίζουν με την πράξη της προδοσίας. "Κοιμάσαι με
νίκη και η επιτυχία. Πραγματικά, σψιερα, από τους σκα τους σκύλους, ξυπνάς με κοριούς και ψύλλους στ' αυτιά".
πανείς ειδικευομένου;, τους μάχιμους στρατιώτες της Χαρακτηριστικό είναι ότι με κάλεσε ο τότε Διευθυντ1Ίς,
πρώτης γραμμής, τους αφανείς ήρωες που δίνουν τη απόστρατος αξιωματικός,για να μου κάνει την παρατΊΊ
μάχη, διαβαίνοντας το κατώφλι της ελπίδας, με τον ανα ρηση ότι δεν πρέπει να διαβάζω την εφημερίδα "Μακε
δρομικό θάνατο, χωρίς να μετρούν τις πελώριες δυσκο- δονία''. Η απάντησή μου 1Ίταν ότι δεν υπάρχει ελευθερία
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του τύπου κι όλες οι εφημερίδες γράφουν τα ίδια. Επί
σης ζήτησε την αποβολή του ειδικευόμενου τότε αείμνη
στου Κριθαρίδη, γιατί είχε παλαιότερα ως φοιτητής,
συνδικαλιστική δράση. Όχι είναι καλός και απαραίτη
τος. Κερδίζοντας τη μάχη με το όχι, φανερώνεις τη μεγά
λη δύναμη της Τόλμης που κλείνει μέσα της τη μαγεία
της.
Σ' ένα δε περιστατικό παιδιατρικής κλινικής, παιδί
στρατιωτικού με αναπνευστικά προβλήματα, ζήτησε να
υπάρχει ένας αναισθησιολόγος, ακοίμητος φρουρός,
νύχτα και μέρα, για να του κάνει αναρρόφηση σε περί
πτωση ανάγκης. Δεν επαρκούσαν οι αναισθησιολόγοι
για τα χειρουργεία, πώς θα μπορούσα να διαθέσω για
την επιπρόσθετη, παράλογη απαίτηση, αναισθησιολόγο;
Ήταν εντολή στρατιωτική, αποφασίσαμε και διατάσομε,
η γλώσσα των ελλήνων πρέπει να μπει στο γύψο. Ο
ελληνισμός είναι το φιλότιμο, είναι ο καημός της ελευθε
ρίας κα δικαιοσύνης. Θεριά οι άνθρωποι, δεν μπορούν
το φως να το αντέξουν, "της διακαιοσύνης Ιiλιε νοητέ, μη
παρακαλώ σας μη, τη χώρα μου ξεχνάτε"
Ξέχασαν ότι η ιστορία απέδειξε ότι η γνώση και η
θύμιση γιγαντώνει τους αδύναμους στους τρικυμισμού;
και την παραζάλη της ταπεινοφροσύνη;, εκείνων που
στέκονται aπειλητικοί μπροστά τους. Οι έλληνες γνωρί
ζουν να κρατάνε ψηλά τη σημαία της Λευτεριάς και της
Λύτρωση, τολευθέρωμα της ψυχής.
Πιεζόμασταν με κάθε τρόπο, αλλά δεν φθάναμε σ'
αδιέξοδο, βρισκόμασταν σ' αμηχανία, αλλ' όχι σ' απελ
πισία. Ακολουθήσαμε το δύσβατο μονοπάτι της απόφα
σής μας, να φτιάξουμε έναν κόσμο από το τίποτα που
πλαισιώνουν.
-Οι παρενέργειες δεν άργησαν όμως να εκδηλωθούν
από το έντονο stress το υπερβολικό άγχος και την υπερέ
νταση, παρουσίασα ψυχική και σωματική υπερκόπωση
που είχε σαν συνέπεια να υποστώ εγκεφαλικό, ισχαιμι
κό επεισόδιο, πέφτοντας αναίσθητος έξω από το χει
ρουργείο και νοσηλευόμενος στη μονάδα εντατικής
θεραπείας, σε πλήρη ακινησία για 10 ημέρες aπόγνω
σης, παραζάλης, κατάρρευσης, βυθισμένος σε κλυδωνι
σμό αλάλητο.
Ξαπλωμένος στο κρεββάτι του πόνου, σκεπτόμουν
πόσο σοβαρή μπορεί να είναι η κατάστασή μου κι έβλε
πα την ανησυχία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των αγα
πημένων μου συγγενών μπροστά στον οίστρο της αμφι
βολίας που έκρυβα μέσα μου. Αλήθεια, πόσο οδυνηρό
είναι να είσαι άρρωστος; Ευχαριστώ το Θεό και τους
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θεράποντες γιατρούς, με επικεφαλή τον κ. Μπαλογιάν
νη, τους συνεργάτες μου και τις αδελφές για την ηθική
συμπαράσταση. Ιδιαίτερα πρέπει να ευχαριστήσω τον
καθ. κ. Κατσώχη για την καθημερινή φροντίδα του, μια
προσφορά αγάπης, καλοσύνης και πραότητας, το ευαί
σθητο πλησίασμά του με το λεπτό χαμόγελό του. Αλ1i
θεια, πόσο κουράγιο παρηγοριά και ψυχική τόνωση
δίνουν στον άρρωστο, μια χαρούμενη ματιά, ένα γλυκό
χαμόγελο, ένα τρυφερό χάδι; Απαλύνουν τον πόνο, αλα
φρύνουν την στενοχώρια στηρίζουν κι ενθαρύνουν τον
άρρωστο, δίνοντάς του πνοή ζωής, μέσα στη δίνη της
ασθένειας.
Ας μην ξεχνάμε να τα χαρίζουμε aνοιχτόκαρδα, είναι
το καλύτερο φάρμακο, το βάλσαμο της ψυχής, είναι μια
αληθιν1i εκδήλωση αγάπης και συμπόνοιας στο μικρό
κόσμο, που σπέρνει χαρά και άνθη στους άνανθους
τόπους της ψυχ1iς κι aνθοβολούν κρίνα άσπρα.
Όλα όσα ανέφερα παραπάνω μαζί με άλλους λόγους
και την επιπρόσθετη σωματικ1i μου εξάντληση, από προ
σβολΙi λοιμώδους ηπατίτιδας, α,-τό τις συχνές επαφές με
τα αίματα των ασθενών,με υποχρέωσαν τα τελευταία
χρόνια να περιορίσω τις δραστηριότητές μου. Αισθανό
μουν ειλικρινά, πολύ άσχημα και άβολα, καταθλιπτικά.
Με το σκεπτικό όμως ότι ο κύκλος της ζωής περιέχει
και την ακμή και την βιολογική φθορά και αναγκάζει
εκείνου; που η ζωή έχει πληγcΔσει να αποκαλύπτουν την
ψυχή τους, τα μυστικά τους, τις aπογοητεύσεις τους, στην
ανίχνευση των δρόμων ουσιαστικής aπεμπλοκής τους
από το ασφυκτικό περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο
ουσιαστική προτεραιότητα, μέσα στο λαβύρινθο των
συνειδήσεων, σε μια πλευρά ανθρώπινη υπερηχογραφία
γνώσης.
Ο aπόηχος από την ηχοδιάσταση της ζωής, ότι ο
άνθρωπος έρχεται στον κόσμο με βάση την ελπίδα,
πορεύεται με πίστη αδάμαστη, δοκιμάζεται στους ανή
φους και κατήφορους της ζωής, γεύεται την ανησυχία
της τόλμης, αποδέχεται την γοητεία της προσφοράς, τότε
μπορεί να χαίρεται για την πρόοδο των νεcΔτερων
συνεργατών του και να παραδίδει την σκυτάλη στο
σταυροδρόμι ανανέωσης, προσεγγίζοντας την χαρά των
συνργατών του, σ' ένα μαγικό αντίκρυσμα της μαγάλης
αλλαγής.
Είναι γεγονός σήμερα ότι το αναισθησιολογικό τμήμα
του Ν. ΑΧΕΠΑ είναι το καλύτερο της Ελλάδας από
διοργάνωση και εκπαίδευση, με τη φωτισμένη ηγεσία
της κ. Γκιάλα και των συνεργατών της, που διακρίνονται
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για το ήθος, την αφοσίωση στο καθήκον, την επιστημονι
κή τους κατάρτιση και κυρίως για την ανθρωπιά τους και
την αγάπη τους προς τον άρρωστο. Οι αρετές που Jtρο
διαγράφουν το μέλλον, τη νέα περίοδο ν' ανατέλει
λαμιτερ1i για την αναγέννηση της πατρίδας μας και των
εσωτερικών αξιc6ν και την αναβάθμιση του δημόσιου
βίου. Η ευσυνείδητη εκτέλεση του καθήκοντος, της
ευθύνης, της αγάπης, θεωρούνται ανέκαθεν, βασικές
αρχές μιας πολιτείας, που ανοίγουν νέους
ορίζοντες,ε�-τιδοφόρους, δημιουργικούς, που μας aπο
γειώνουν σε υψηλότερα πνευματικά επίπεδα, στο απάν
θισμα της ζuniς, στο θρίαμβο, στους aντικατοπτρισμού;
εσωτερικών αξιών.
Σμιλεύοντας το χρόνο, παρατηρούμε ότι τα τελευταία
30 χρόνια έχουν συντελεσθεί απίστευτα εJΊιτεύγματα και
τεράστια πρόοδος στην Ιατρικ1i Επιστψιη. Η εξέλιξη της
τεχνολογίας βωiθησε στην επίτευξη νέων ανακαλύψεων
σ' όλου; τους τομείς της Ιατρικ1iς. Η αναισθησιολο'(ία
είναι επιφανέστατη επισηiμη, συντέλεσε στην αλματι6δη
εξέλιξη της χειρουργικ1iς, είναι πλούσια α;τό ιατρικέ;
γνώσεις, επίJΊονη ειδικότητα, απαιτούσα μακροχρόνια
εκπαίδευση και άσκηση στα Jtολλά σωτ1iρια πλοκάμια
της Ιατρικής κι Εντατικής θεραπείας. Ο αναισθησιολό
γος Jtρέπει Jtρώτα να είναι καλός γιατρό;, να γνωρίσει,
μέσα στο πέλαγος της γνώσης, καλά την ανατομία του
σώματος και της ψυχ1iς, φαρμακολογία, φυσιολογία,
καρδιολογία, παθολογία, νευρολογία, βιοχημεία, αιμα
τολογία.
Η παρουσία του αναισθησιολόγου είναι απαραίτητη σ'
όλους τους κλάδους της ιατρικ1iς. Καθημερινά εκτός των
χειρουργείων, δέχεται καλέσματα για την ανάταξη καρ
διακής ανακοπ1iς, αναπνευστικής ακταστολ1i;, σε Jtολλές
παθολογικές περιπτώσεις, εγκεφαλικcδν επεισοδίων,
αλλεργικών καταστάσεων, δηλητηριάσεων, ατυχημάτων
κ.α. για την αποκατάσταση αιμοδυναμικών διαταραχών,
αναπνευστικών Jtροβλημάτων, καρδιακών αρρυθμιών,
καταστολ1i του πόνου κ.λ.π.
Είναι πανταχού παρόν, σε μονάδες εντατικής θεραπεί
ας, αγγειογραφίες, τομογραφίες, έτοιμος να προσφέρει,
πρόθυμα, σε κάθε αγωνιώδες κάλεσμα από όλα τα τμή
ματα του Νοσοκομείου, τις υπηρεσίες του, την στοργ1i
του, στον άρρωστο.
Αλλά μέχρι σ1iμερα δεν βρήκε την πλ1iρη ηθική και
υλική αναγνώριση και δικαίωση.
ΣJΊανίως θ' ακούσει ένα ευχαριστώ αJΊό τον άρρωστο
και σπανιότερα αJΊό τους χειρούργους, όταν τους αλλά-
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ζουμε το φωτισμό 1l μας αλλάζουν τα φώτα με τις 10ωρες
επεμβάσεις, τους εκνευρισμούς, τις φωνασκίες με απο
χρc6σεις υψηλών τόνων και καμπύλες, σαν ένδειξη συνα
δελφοσύνη;, ο αναισθησιολόγος εξακολουθεί να είναι ο
μάχιμος άγνωστος στρατιώτης της Jtρώτης γραμμής,
δίνοντας τη μάχη με το χάρο, την ασυστολία της καρδιάς,
την καταστολ1i της αναπνο1iς, σπέρνοντας JtνOΙl ζω1iς,
χαρά και φως, χωρίς την Jtρέπουσα επιβράβευση. Πιθα
νόν ύστερα αJΊό πολλά χρόνια, η πέννα να ζωντανέψει
την δυναμικ1i του Jtαρουσία, του παλμούς της καρδιάς
του, τον τόνο των συναισθημάτων του, την υπερέκκριση
τη; αδρεναλίνη; του, κατά την εκτέλεση του καθΊiκο
ντο;, υ;τηρετώντα; το χρέος, τον άνθρωπο τη διάνοια και
την καρδιά τοι•, κερδίζοντα; �η μάχη της ζω1Ίς.
Δεν θα ε;τεκταθc6 ;τερισσότερο στην ιστορία του Αναι
σθησιολογικού Τμψιατο;, '(ια να μη σα κουράσω, άλλω
στε δεν θά ' φτανε ένα βιβλίο για να αναπτύξω όλα όσα
σχετίζονται με τα 35 χρόνια υπηρεσίας μου, μια Jtορεία
Οδύσσεια;, μέθεξης, ανέλιξης, Jtαραζάλη;, Jtάντοτε δια
βαίνοντας το μονοπάτι τη; ελπίδας για μια παράλλαξη
ενός ευχάριστου σκηνικού. Αι-τό τις Jtολλές πτυχές του
Ατ. ανέφερα μόνο το ρόλο που Jtαίζει το συναίσθημε
του ανθρc6Jtου για την δημιουργία, ανάJΊτυξη και Jtρο
σφορά στον άρρωστο, Jtoυ τα ηλεκτρομαγνητικά του
κύματα τον παρασύρουν στου; δαιδάλου; της αγωνίας
και τη; αJ[όγνωση;.
Τελειcδνοντα;, ε;τιθυμcδ να απευθυνθcο στου; νεότε
ρου; συναδέλφου;, τα J[ερΙiφανα νειάτα, την θαυμάσια
νεολαία, την ε�ιίδα του μέλλοντος, την άνοιξη τη; ζuniς,
για να τοι•; υJ[ενθυμίσω αJΊό τον όρκο του Ιπποκράτη:
"το αyνc6ς και οσίως διατηρ1iσω τον βίον και την τέχνην
την εμψ'", "βραχύς μεν ο βίος η δε τέχνη μακρά", αιώνια
γιγάντια. Η ιατρι.,οi τέχνη χρΙiζει μακροχρόνια μάθηση
και σύνεση, ;τρο; α;τόκτηση της αJ[αιτούμενης πείρας,
καθόσον η α,ιειρία είναι κακό; θησαυρό;, ένα χαλκείο
αγνωσία;. "Τα δε ιερά τη; τέχνη; ... ιεροίσοιν ανθρώποι
σι δείκνυνται". Ο κυματοθραύστης της αρρώστειας η
τέχνη, είναι ιερ1Ί και α,-ταιτεί αγνούς ανθρώπους, διότι το
πνεύμα είναι αιώνιο, αθάνατο, αλώβητο, είναι ο φάρος
της ζωής που μα; καθοδηγεί σε κάτι πιο φωτεινό, πιο
ολκληρωμένο. Είναι το "αείγωον πυρ" που δίνει συνέ
χεια στη ζωή, διαθλάται ολόγυρα με ένα σάλπισμα πνευ
ματική ομορφιάς στην ουράνια οθόνη, θερμάινοντας τις
πτυχές της ψυχ1Ίς στο φως της αρεηiς, το γλυκό φως που
αναπηδά πλούσιο, λυτρωτικό, από τη λέξη "Πνεύμα". Ο
Θεός πνεύμα εστί. Ο γιατρός, ο Jtραγματικός επιστήμων

165

ΘΕ\!ΑΤΑ λλλ!ΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ιωι άνθρωπος δια της θείας τέχνης εξυψούται και γίνε
ται ισόθεος "ιατρός γαρ φιλόσοφος, ισόθεος" και πολ
λcόν ανδρcόν άξιος. Σοφία και επιστψιη πάντων κράτι
στον είναι των ανθρώπινων πραγμάτων. "Αν γαρ παρή
φιλανθρωπίη, παρέστι και φιλοτεχνι1i"· Αν είναι πρώτα
καλός άνθρωπος, τότε θα είναι και καλός γιατρός. ''Αλη
θείας εραστ1iς και των καλών της τέχνης". Έκαστος
μετάγει την σοφίαν εις την ιατρικήν την νησίδα ανα
πνοΊiς.
Αγαπητοί μου ασκληπιάδες, στρέψτε το ενδιαφέρον
σαν στην καλλιέργεια της επιστήμης κα της πνευματικής
ανάπτυξης, τότε θα επιτύχετε μια αρμονικ1Ί σύγκλιση,
δημιουργικ1Ί που συνεγείρει, μεγαλύνει και θριαμβεύει
όλο χαρά, σε μια εποχή που οι κοινωνικές και πολιτικές
αναζητήσεις έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους και
είναι αναγκαίος ο επαναπροσανατολισμό; και η ανα
βάθμιση της πολιτείας, της παιδείας, της υγείας, της πρό
νοιας. Μας χρειάζεται μια ιδέα ηθικ1Ίς μεγαλοσύνης που

μπορεί να φεγγοβολ1Ίσει πνευματικά.
Κατά τον Pasteur, η εργασία, η θέληση, η επιτυχία
γεμίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη, χαρίζουν την γαλ1Ίνια
ειρΙiνη και λαμπερή ευτυχία στο στερέωμα, στο ζωντάνε
μα της ελπίδας - της ψυχ1iς.
Αγκαλιάστε με την λαμπρότητα της ψυχικΙiς σας δύνα
μης την επιστήμη σας, το πνεύμα μη σβήνεται, το καλόν
κατέχετε, και τότε θα νιώσετε υπερήφανοι και θα πετάτε
σαν τους λευκούς γλάρους ψηλά που με το φτερούγισμά
τους σκορπίζουν τα τρισεύγενα λουλούδια της χαράς και
της αγάπης στον άνθρωπο, με την λευκή στολή της αρε
ηiς, για ν' aνθοβολήσει και να καρπίσει ένας νέος πολι
τισμός, μέσα από τις κατολισθήσεις των καιρcόν μας.
Ω! Αρεηi, πολύτιμος Θεά

σΙΊμερον την γην μη παραηΊσεις
την πατρικ1Ίν μου".

