
Η τελευταία μας εμπειρία στην Παιδιατρική 
 

Παιδιατρική… Είναι το τέλος, μια καινούρια αρχή ή και τα δυό; 
 

Θεσσαλονίκη, 1η Ιουνίου 2012. Μια καινούρια μέρα ξεκινάει. Η αρχή μιας 

μέρας. Η αρχή ενός μήνα. Η αρχή μιας εποχής. Η συνέχεια στο χρόνο. Τι να σημαίνει 

άραγε για τον καθένα; Πέρα απ’ όλα, για εμάς αυτή η μέρα σημαίνει το τέλος της 

φοιτητικής μας ζωής, το τέλος μιας πορείας έξι χρόνων. Η τελευταία μας μέρα ως 

φοιτητών ιατρικής. Και μετά από αυτήν; Ο καθένας συνεχίζει την πορεία της ζωής 

του… 

Αρχίζουμε να μαζευόμαστε στην κλινική μας, τη Γ΄ Παιδιατρική του 

Ιπποκρατείου, ο καθένας κουβαλώντας μέσα του κάτι για αυτή τη μέρα, μία σκέψη, 

ένα συναίσθημα∙ χαρά, λύπη, ηρεμία, αγωνία, συγκίνηση. Άλλωστε, κάθε τέλος έχει 

διπλή γεύση. Είναι γλυκό, για την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας, την πραγμάτωση 

ενός ονείρου. Μα και πικρό. Το τέλος μιας εποχής…  

Οποιαδήποτε άλλη μέρα φτάνοντας εκεί θα ξεκινούσαμε το κλινικό μας 

έργο. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι αλλιώς. Νωρίς,  όπως πάντα, ανεβαίνει ο 

διευθυντής μας και σιγά-σιγά μαζεύονται όλοι, ειδικοί και ειδικευόμενοι γιατροί και 

όλοι εμείς.  Ξεκινάει η καθιερωμένη επίσκεψη στους μικρούς ασθενείς μας. 

Τελειώνει. Στεκόμαστε στο διάδρομο της κλινικής. Ο διευθυντής μας στο κέντρο κι 

εμείς όλοι γύρω. Ο λόγος; Περί συνυπάρξεως και συνεργασίας… Πόσο επίκαιρο 

αλήθεια σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από τον εγωισμό μας; Με αφορμή ένα 

παράπονο πως ο διευθυντής δεν έχει άμεση επαφή μαζί μας, αυτός λέει: «Στα 

παλιά χρόνια, στα μεγάλα καράβια, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι στα τελευταία 

πατώματα, αφανείς, που όλοι αγνοούσαν την ύπαρξή τους, κανείς δεν ήξερε αν 

ζούσαν ή αν πέθαιναν, που  έπρεπε συνεχώς να βάζουν κάρβουνο στις μηχανές για 

να τις διατηρούν αναμμένες και το καράβι να προχωράει. Την ίδια στιγμή, κάποιοι 

άλλοι βρίσκονταν πιο ψηλά και απολάμβαναν το ταξίδι τους. Έτσι κι εγώ πρέπει να 

είμαι εκεί κάτω και να βάζω κάρβουνο να προχωράει το καράβι μας κι ας μην είμαι 

πάνω μαζί σας». Ο καπετάνιος βάζει τον εαυτό του στη θέση του καρβουνιάρη! Τα 

λόγια είναι περιττά…  

Σκορπίζει η συγκέντρωσή μας και ο καθένας συνεχίζει το έργο του. Κι εμείς, 

σαν τις μέλισσες, προσπαθούμε να πάρουμε το νέκταρ που μας προσφέρεται μέχρι 

την τελευταία στιγμή. Σε λίγο μας μαζεύει ο υπεύθυνος καθηγητής μας και 

συζητάμε για την τελική μας αξιολόγηση, τον τρόπο που θα αποδώσουμε το μέλι 

που έχουμε φτιάξει.  

Ακολουθεί η συνάντηση για το καθιερωμένο μάθημα. Η προσέλευση σήμερα 

μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Όλοι είναι εκεί. Αρχίζει ο διευθυντής. Θέμα; Τα  

πάθη της πατρίδας μας σήμερα. Παίρνοντας το ρόλο του πατέρα, προσπαθεί να 

διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά του δίνοντάς  τους πάντα την ηθική και ανθρώπινη 

διάσταση των πραγμάτων. Δίδεται ο λόγος στον κύριο Καρδαρά κι αυτός εκφράζει 

δακρυσμένος  τις σκέψεις του, που αν και γνωστές σε όλους, πάντα εκπλήσσουν με 

τη δυναμική και τη μοναδικότητά τους. Επιλέγει ένα  ποίημα,  τους « Πατέρες» του 

Κωστή Παλαμά να μιλήσει γι΄αυτόν: 

 

 

 



Παιδί, το περιβόλι που θα κληρονομήσεις, 

όπως το βρεις κι όπως το δεις να μη το παρατήσεις. 

Σκάψε το ακόμα πιο βαθιά και φράξε το πιο στέρεα, 

και πλούτησε τη χλώρη του και πλάτυνε τη γη του, 

κι ακλάδευτο όπου μπλέκεται να το βεργολογήσεις, 

και να του φέρνεις το νερό το αγνό της βρυσομάνας - 

κι αν αγαπάς τ' ανθρώπινα κι όσα άρρωστα δεν είναι, 

ρίξε αγιασμό και ξόρκισε τα ξωτικά, να φύγουν, 

και τη ζωντάνια σπείρε του μ' όσα γερά, δροσάτα. 

Γίνε οργοτόμος, φυτευτής, διαφεντευτής. 

Κι αν είναι 

κι έρθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν καιροί οργισμένοι, 

κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δένδρα 

για τίποτ' άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια, 

μη φοβηθείς το χαλασμό. Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα, 

ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι, κόψ' το, 

και χτίσε κάστρο απάνου του και ταμπουρώσου μέσα, 

για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα, 

π' όλο την περιμένουμε κι όλο κινάει για να 'ρθει, 

κι όλο συντρίμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων. 

Φτάνει μια ιδέα να σ' το πει, μια ιδέα να σ' το προστάξει, 

κορόνα ιδέα, ιδέα σπαθί που θα είν' απάνου απ' όλα. 

 

Συνεχίζεται το ιατρικό κομμάτι του μαθήματος.  

Κάποτε όμως όλα τελειώνουν. Έτσι, κι αυτή η μέρα φτάνει στο τέλος της. 

Μαζευόμαστε όλοι σαν μικρά παιδία για φωτογραφία. Φωτογραφία; Γιατί άραγε; 

Ίσως για να απαθανατίσεις σε ένα κομμάτι χαρτί τα βιώματα μιας στιγμής. Μα γιατί; 

Θα ξεχαστούν μήπως; Βιώματα που έχουν αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια τους στο 

νου και την καρδιά μας. Βιώματα που έχουν σημαδέψει την ιδία την ύπαρξή μας. 

Βιώματα που καθορίζουν την πορεία της ζωής μας.  

Θεσσαλονίκη 1η Ιουνίου 2012. Το τέλος ενός σταδίου στη πορεία της ζωής 

μας. Και η αρχή ενός άλλου. Από πού ξεκινήσαμε, πού βρισκόμαστε, και πού θα 

καταλήξουμε άραγε; 

 

Παιδιατρική… Ένα πολύ όμορφο τέλος προοιωνίζεται μια όμορφη αρχή… 

 

 

                        Ελισάβετ Νικολαϊδου, Άγγελος Παζίδης, Θεοδώρα Πόζωτου 


