Στιγμιότυπα απ’ την Φοιτητική Ζωή
(1964-1970)

Θυμάμαι, μετά τις εξετάσεις, στο 3ο έτος σπουδών, ο καθ. Νικόλαος Ασπιώτης, με είχε καλέσει στο γραφείο
του, μαζί με τη συμφοιτήτριά μου, Βίκυ Τσιαρέα και μας πρότεινε, όταν θα αποφοιτήσουμε απ’ τη Σχολή, να
πάμε ως βοηθοί στο Εργαστήριο της Φυσιολογίας. Το ίδιο και ο καθηγητής της Μικροβιολογίας, Θεοφάνης
Χριστοδούλου (“Μπιμπίκος”), που με είχε καλέσει στο γραφείο του, μαζί με τη Ρίτσα Μπουρτζή. Επίσης, στο 5 ο
έτος, ο νεοεκλεγείς, τότε, καθηγητής της Χειρουργικής Κλινικής, Φώτης Παπαδόπουλος, μου είχε προτείνει
μια θέση βοηθού, καθώς και ο καθ. Αλέξανδρος Σπαής, της Κλινικής Παθολογίας, όπου είχα παρουσιάσει μια
εργασία με θέμα, “Η Νεφρική Ανεπάρκεια της Γαλής”.
Θυμάμαι, ο καθηγητής της Χειρουργικής Κλινικής, Ιωάννης Βικελίδης, ήταν πρώην στρατιωτικός κτηνίατρος,
μιλούσε καθαρεύουσα και διηύθυνε τη Κλινική σαν στρατιωτική μονάδα. “Λοχίας” ήταν ο ζωοκόμος,
Καραγιάννης και ήταν για όλες τις δουλειές. Ο Βικελίδης φορούσε καμηλό παλτό, καφέ ρεμπούπλικα και καφέ
γάντια. Εκ πεποιθήσεως, δεν οδηγούσε αυτοκίνητο (όπως και ο Ν. Ασπιώτης) και πήγαινε στις κλινικές με το
αστικό λεωφορείο, χωρίς ποτέ να κάθεται και χωρίς ποτέ να πιάνει τις χειρολαβές. Κρατούσε ισορροπία, με
το ένα πόδι ελαφρώς μπροστά απ’ το άλλο, αμφιταλαντευόμενος στις στροφές και στα απότομα
φρεναρίσματα. Μόλις έμπαινε στην αυλή των Κλινικών, φώναζε δυνατά, “Καραγιάννηηηη, εδώ έχει ένα ξερό
φύλο!”... κι ο Καραγιάννης, απαντούσε, τρέχοντας, “Μάλιστα κύριε Καθηγητά!”, με τη σκούπα στο χέρι και
ξανασκούπιζε. Μια φορά, μας περιέγραψε (όλα στην καθαρεύουσα), πως ένας γύφτος πήγε την αρκούδα του
στην Κλινική, να την εγχειρήσουν, αλλά η αρκούδα, παρ’ ότι ήταν ναρκωμένη και δεμένη, πετάχτηκε επάνω,
με την πρώτη νυστεριά, σπάζοντας τα δεσμά και οι γιατροί, βοηθοί και νοσοκόμοι, χώθηκαν πανικόβλητοι
μέσα στο σιδερένιο κλουβί της... και τελείωνε την αφήγησή του, λέγοντας, “ενεκλωβίσθημεν ίνα σωθώμεν”.

Ο Βικελίδης έκανε τις παραδόσεις του μαθήματος, αλλά όχι τις εξετάσεις, επειδή, ήδη, συνταξιοδοτήθηκε. Οι
εξετάσεις στη Χειρουργική, έγιναν απ’ τον νέο καθηγητή, Φώτη Παπαδόπουλο, ο οποίος έδιωξε “κλωτσηδόν”
τους πρώτους 15 φοιτητές, που εξέτασε... Όταν ήλθε η σειρά μου, μου είπε, σκυθρωπός και εκνευρισμένος,
να εξετάσω ένα άλογο, το οποίο, με την πρώτη ματιά, φαινόταν ότι κούτσαινε. Του είπα, ότι “μάλλον, έχει
τενοντίτιδα”. “Και τι προτείνετε;”, μου λέει, κοφτά. Απαντώ, “εφαρμογή εκδορίου”. “Ορίστε”, λέει, “πείτε μας,
πως θα το εφαρμόσετε;” Είπα, “πλένουμε καλά την περιοχή με σαπούνι, μετά, ξεπλένουμε με άφθονο νερό και με
μια πετσέτα, σκουπίζουμε προσεκτικά...”. Δεν πρόλαβα να συνεχίσω και ο Παπαδόπουλος πετάχτηκε επάνω
φωνάζοντας, “επιτέλους, ένας απάντησε σωστά!” Τελικά, όπως αποδείχτηκε, όλοι απαντούσαν σωστά, αλλά
ξεχνούσαν να πουν ότι, μετά το πλύσιμο, έπρεπε η περιοχή να σκουπιστεί καλά...
Θυμάμαι, μια μέρα, στο 4ο έτος, ο καθηγητής της Παθολογίας, Αλέξανδρος
Σπαής, έκανε “εξωτερικά ιατρεία”, μαζί με τους επιμελητές Θόδωρο
Λαζαρίδη και Αχιλλέα Παπαστεργιάδη, με τους φοιτητές τριγύρω, που
παρακολουθούσαμε. Κάποια στιγμή, εμφανίστηκε μια κυρία, με ένα μαύρο
κανίς στην αγκαλιά της. Ο Σπαής με το γνωστό στομφώδες, ηθοποιήστικο
ύφος του, είπε να την καλέσουν, αμέσως, κοντά του. Τη ρώτησε, για ποιόν
λόγο έφερε το ζώο στην Κλινική και της είπε να το ανεβάσει στο τραπέζι
εξέτασης. Μετά, πλησίασε το κανίς, εξηγώντας σε μας, τον τρόπο, με τον
οποίο πρέπει να πλησιάζουμε ένα άγνωστο ζώο, προκειμένου να του
εμφυσήσουμε εμπιστοσύνη. “Πλησιάζουμε, ήρεμα, μιλώντας στο ζώο, ω...,
ω..., ω..., καλό σκυλάκι..., καλό σκυλάκι...”. Εν τω μεταξύ, πλησίαζε το χέρι
του, στο κεφάλι του κανίς, το οποίο κάνοντας μιαν απότομη κίνηση, του το
δάγκωσε... Ο Σπαής, αρχικά, έβγαλε μια κραυγή τρόμου και μετά, άρχισε να
φωνάζει, “κακό σκυλάκι, κακό σκυλάκι, πάρτε το από ‘δω, να μη το βλέπω,
πάρτε το από 'δωωω...” και έτρεξαν όλοι να περιποιηθούν το τραύμα του…
Ο καθ. Α.Σπαής, ο επιμ. Θ.Λαζαρίδης και η κυρία με το μαύρο κανίς.

Τον Ιούνιο του 1968, στο 4ο έτος, ξύπνησα ένα πρωί, νιώθοντας κάπως “βαρύ” το πρόσωπό μου. Δεν
μπορούσα εύκολα, έως καθόλου, να κινήσω το αριστερό βλέφαρο. Κοίταξα στον καθρέφτη και διαπίστωσα
ότι το αριστερό μάτι έμενε ανοιχτό και το αριστερό, μισό πρόσωπο δεν κουνιόταν καθόλου! Πήγα αμέσως
στο ιατρείο της Εστίας και ο γιατρός Δημοσθένης Κατσάρκας, με έστειλε στα “εξωτερικά ιατρεία” του
“Κεντρικού Νοσοκομείου”. Πρέπει να ήταν “περιφερική παράλυση του προσωπικού νεύρου”. Στο Νοσοκομείο,
με εξέτασε ο καθηγητής, παρουσία φοιτητών, στους οποίους εξηγούσε τους μηχανισμούς της παράλυσης.
Πάντως, δεν μπόρεσα να καταλάβω το αίτιο, που προκάλεσε την παράλυση. Είπε, πως είναι “ρευματοειδούς
προελεύσεως”, π.χ. από ανοιχτό παράθυρο αυτοκινήτου (δεν χρησιμοποιούσα) ή από μοτοσυκλέτα (δεν είχα) ή
από άλλο ρεύμα αέρος, πιθανόν... (τότε διάβαζα Χειρουργική και καθόμουν μεταξύ πόρτας και μπαλκονόπορτας).
Συνέστησε να κάνω μια σειρά ενέσεων με βιταμίνη Β1 (θειαμίνη), για 10 μέρες και να περιμένω. Τελικά, τα
συμπτώματα της παράλυσης εξαφανίστηκαν, εντελώς, σε 2 χρόνια...
Με τον μόνο καθηγητή, που είχαμε οικειότητα, ήταν ο Ελευθέριος
Τσιρογιάννης, της Παθολογικής Ανατομικής. Είχε ίσια, κάτασπρα μαλλιά,
φορούσε πάντοτε παπιγιόν και ήταν όλο γελαστός. Κατάγονταν απ’ την
Πρώτη Σερρών, είχε σπουδάσει, όπως και ο Α. Σπαής στο Βέλγιο και η
γυναίκα του, ήταν βελγίδα. Ήταν πολύ ευχάριστη παρουσία και οι
φοιτητές τον συμπαθούσαν, αν και οι παραδόσεις του ήταν ανιαρές,
επειδή διάβαζε συνέχεια απ' το βιβλίο. Μόλις έβλεπε ότι κουραζόμαστε,
έριχνε μια ματιά πάνω απ’ τα γυαλιά του και ρωτούσε, “μόνοι μας
ήμαστε;” (εννοούσε, μόνο αγόρια). Μετά, χαμογελώντας έλεγε ένα
ελαφρώς σόκιν ανέκδοτο. Όταν ήταν και κορίτσια στην αίθουσα, έλεγε
κάτι σεμνό. Ο Ραπτόπουλος του έλεγε, “κύριε Καθηγητά, να πω ένα
ωραίο ανέκδοτο, επειδή ήμαστε σήμερα μόνοι μας;” και ο Τσιρογιάννης,
έκανε, όπως ο Κωνσταντάρας στο σινεμά, “έεεεεπ..., έεεεεπ..., λίγος
σεβασμός..., πρώτα το μάθημα...”, αλλά δεν κρατιόταν και αμέσως, έλεγε
γελώντας, “άντε, βρε, αν είναι καλό, πες το τώρα...”.
Με τον καθ. Ε. Τσιρογιάννη στον αποκριάτικο χορό της Σχολής, το 1969.

Ο καθηγητής Βλάχος της Μαιευτικής ήταν εντελώς αφοσιωμένος στη δουλειά του και μόνιμα, αφηρημένος.
Δεν δίσταζε, ακόμη και κουστουμαρισμένος, να βγάλει το σακάκι, να σηκώσει τα μανίκια και να ξεγεννήσει
μια αγελάδα. Μετά, έβαζε το σακάκι, έμπαινε στη γαλάζια Volvo, που οδηγούσε και πήγαινα στη Σύγκλητο.
Όπως μας έλεγε, με ελαφρύ χαμόγελο, “όταν μπαίνω στην αίθουσα της Συγκλήτου και κάθομαι, αμέσως
αδειάζουν οι γύρω θέσεις..., μάλλον, επειδή μυρίζω αγελαδίλα”... και αναρωτιόταν, “γιατί; άσχημη μυρουδιά είναι
η αγελαδίλα;” Κι εγώ, όμως, δεν άντεχα τη χαρακτηριστική αυτή μυρουδιά, ούτε και οι επιβάτες στο αστικό
λεωφορείο, που, όταν μπαίναμε μετά το μάθημα της Μαιευτικής, όλοι κρατούσαν τη μύτη τους... Στο μάθημα
της Μαιευτικής ήταν, που ο καθηγητής Βλάχος έγραψε τον βαθμό μου, στο “μπορντώ” μπλοκάκι...

Τελευταία μέρα μαθημάτων στις κλινικές, στις 19.5.69 (από αριστερά, Μιχάλης Σαμαράς, Στέλιος Χαραλαμπίδης, Δημήτρης
Ραπτόπουλος, Μαρία Κουμπατή, Γιάννης Σιούτης, Χρυσόστομος Καζακίδης, Οδυσσέας Χατζημιχαήλ).

Τελευταία μέρα μαθημάτων στις κλινικές, με τον καθ. Μαιευτικής, Παύλο Τσακάλωφ, στις 19.5.69.

Μελέτη για το πτυχίο, τον Σεπτέμβριο του 1969.

Συνήθως, μετά το μεσημερινό φαγητό, κοιμόμουν ως τις 16. 00,
ακούγοντας κλασική μουσική στο πικάπ, που ήταν στο σκαμπό, στο
προσκέφαλο του κρεβατιού. Άκουγα (σε δίσκους LP, των 33
στροφών), τις “Σουΐτες h-moll” του J. S. Bach, το “Κονσέρτο αρ. 1 για
βιολί και ορχήστρα” του Max Bruch, το “Κονσέρτο για βιολί” του Ludvig
van Beethoven, το “Κονσέρτο op. 129 για Βιολοντσέλο και ορχήστρα”
του Robert Schumann, τη “Συμφωνία αρ. 9 του Νέου Κόσμου” του
Anton Dvorak, τη “Συμφωνία αρ. 4 Ιταλική” του Felix Mendelsshon...
Επίσης, μου άρεσαν πολύ, τα “Βραδεμβούργια Κοντσέρτα“ του J. S.
Bach, το “Κονσέρτο για 2 βιολιά” του J. S. Bach, τα “Βασιλικά

Πυροτεχνήματα” του Georg Handel κ.ά. Μόλις τελείωνε η μια πλευρά του δίσκου, σήκωνα τα χέρια, έπιανα το
δίσκο, τον γύριζα απ’ την άλλη πλευρά και ακουμπούσα προσεκτικά τη βελόνα του βραχίονα πάνω στον
δίσκο... κι όλα αυτά με κλειστά μάτια, μισοκοιμισμένος!

Κατά την περίοδο των εξετάσεων, που είχα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, απολάμβανα το φαγητό στη
Φοιτητική Εστία. Ξυπνούσα στις 8.30 και έτρωγα πρωινό, ως τις 9. 00. Μετά, ανέβαινα στο δωμάτιό μου και
κοιμόμουν ως τις 11.00. Έκανα ένα ντους και διάβαζα ως τις 12. 30, που άνοιγε το εστιατόριο. Έπαιρνα το δίσκο
με το φαγητό και έτρωγα με την παρέα, ως τις 13. 30. Μετά, κοιμόμουν ως τις 16.00, έκανα ένα ντους και
διάβαζα ως τις 18.30, που άνοιγε το εστιατόριο. Έπαιρνα το φαγητό και έτρωγα, με την παρέα, ως τις 19. 30.
Μετά, βολτάραμε ως το ζαχαροπλαστείο “Διαμαντής”, στις 40 Εκκλησιές, έπινε ο καθένας ένα “μεγάλο” (750
ml) γάλα-κακάο “ΑΓΝΟ” και παίρναμε το λεωφορείο των 40 Εκκλησιών, απ’ το τέρμα, για “σιρκουΐ” (δηλ.
καθόμασταν στις μπροστινές θέσεις, διασχίζαμε το κέντρο της πόλης, ως την Πλατεία Ελευθερίας και γυρίζαμε στο
τέρμα, με το ίδιο εισιτήριο). Τις μέρες, που δεν κάναμε “σιρκουΐ”, βλέπαμε στη Φοιτητική Εστία, κάποιο έργο,
που φρόντιζε να προβάλει ο “Όμιλος Κινηματογράφου”. Στις 23. 00 πήγαινα στο δωμάτιό μου και διάβαζα ως
τις 24.00, οπότε κοιμόμουν.

Συνολικά, το 24ωρο, διάβαζα 5 ώρες, κοιμόμουν 12,5 ώρες, έτρωγα καλά, έπινα 750 ml γάλα, έβλεπα πολλά
κινηματογραφικά έργα και ήμουν πολύ ήρεμος, χωρίς άγχος, επειδή ακολουθούσα το “σύστημα προλήψεων”...
και δεν “κόπηκα” σε μάθημα!

