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Τόν  περασμένο  Αὔγουστο  προσπάθησε  νὰ  εὐαισθητοποιήση  τοὺς  πολίτες  γιὰ  τὴ
σοβαρότητα  τοὺ  ἰοῦ  covid  -19  καὶ  τὴν  ἀνάγκη  νὰ  σεβαστοῦμε  ὅλοι  τὴν  Ἰατρικὴ
ἐπιστήμη γιὰ  τὸ  καλὸ  ὅλων  μας.  Μακάρι  νὰ  τὸν  ἄκουγαν  ὅλοι  οἱ  ἄσχετοι,  πού
καταφρονοῦν  τὴν ἑλληνικὴ καὶ  τὴν παγκόσμια ἰατρικὴ ἐπιστήμη καὶ  ἀποφαίνονται  ὡς
φωτιζόμενοι ἀπὸ «γεροντάδες» (τάχα) ἢ «κομπογιαννίτες».

• Πρόκειται γιὰ τὸν πνευμονολόγο γιατρὸ Ἀντώνη Χατζηγεωργίου. Ἦταν μόλις 42 ἐτῶν
καὶ πατέρας τριῶν μικρῶν παιδιῶν. Λέμε «ἦταν», γιατί τώρα δὲν ζῆ. Ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωὴ
χτυπημένος  ἀπὸ  τὸν  κορωνοϊό.  Νὰ  τί  ἔγραψε  λίγες  μέρες  πρὶν  πεθάνη,  στὶς  14
Αὐγούστου:

«Περὶ Ἰατρικῆς ὁ λόγος.
Δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴ μάσκα, φίλε μου. Εἶναι πού δὲν ἀκοῦνε τοὺς εἰδικούς, αὐτοὺς

πού ἔχουν  τὴ  γνώση.  Δὲν  τοὺς θέλουμε,  βρὲ  ἀδελφέ!  (σὰν  νὰ λένε).  Μᾶς  χαλᾶνε  τὴ
ζαχαρένια μας. Μᾶς ζαλίζουν...

Στὰ ἰατρικά, ρὲ φίλε, τί ἀνακατεύεσαι; Σὲ αὐτά, πού χρειάζονται κανὰ δυὸ χρόνια μέχρι
νὰ καταλάβεις τὴ διαφορὰ μεταξὺ DNA καὶ RNA, βακτηρίων καὶ  ἰῶν,  μεταγραφῆς καὶ
μετάφρασης, θνησιμότητας καὶ θνητότητας. Στὰ ἰατρικά, ρὲ φίλε; Πού στὰ κανονικά σου
δὲν μπορεῖς νὰ ξεχωρίσεις τὸ depon ἀπό το stedon; Πού παίρνεις ἀντιυπερτασικό καὶ
γράφει  στὸ  κουτὶ  "γιὰ  τὴν  καρδιά";  Πού  χαπακώνεις  amoxil  γιὰ  ἰούς,  βακτήρια,
μύκητες...;

Καὶ  ξαφνικὰ τί;  Ἔγινες μέγας λοιμωξιολόγος,  ἐπιδημιολόγος,  ὀλίγον παθολόγος καὶ
κάτι  σὲ ἐντατικο-λόγος; Ὄχι, ἀδερφέ. Δὲν στὸ παίζω ἔξυπνος. Κι ἐγώ ὅταν ἀνοίγω τὸ
καπὸ στὸ ἁμάξι, τὸ μόνο πού μπορῶ νὰ διακρίνω εἶναι τὸ καπάκι γιὰ νὰ βάλω νερὸ γιὰ
τοὺς ὑαλοκαθαριστῆρες... Δὲν στὸ παίζω ἔξυπνος. Ἁπλά, ρὲ φίλε, ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ Ἰατρική.
Καὶ ἡ Ἰατρικὴ εἶναι πείραμα, δοκιμή, παρατήρηση, μελέτη.

Ἡ Ἰατρικὴ εἶναι  ἐμπεριστατωμένη γνώση, τεκμηρίωση, πρωτόκολλα, διαδικασίες.  Ἡ
Ἰατρικὴ  εἶναι  ἑκατοντάδες  χιλιάδες  ἐρευνητὲς  σὲ  ὅλο  τὸν  κόσμο,  πού  ἐργάζονται
νυχθημερόν,  προκειμένου  νὰ  ἀποκρυπτογραφήσουν  μηχανισμούς,  σηματοδοτικὰ
μονοπάτια,  κινάσες,  φωσφορυλιώσεις,  ὑποδοχεῖς,  κυτταροκίνες,  ἀποπτώσεις  καὶ  τόσα
ἄλλα.

Ἡ Ἰατρικὴ εἶναι κάτι πολὺ παραπάνω ἀπό το βοτάνι τῆς θείας σου τῆς Μαρίκας καὶ τὴν
παρόλα τοῦ κάθε ὑποψάκια πού νομίζει ὁ καϋμένος πώς ἀποδομεῖ ὅλο αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ
οἰκοδόμημα τῆς ἐπιστήμης μὲ ἕνα "τά ἐμβόλια σκοτώνουν"!

Ἡ Ἰατρικὴ εἶναι ἐπιστήμη, εἶναι ἀποκάλυψη ἑνὸς κόσμου, ποῦ προκαλεῖ ρίγη συγκίνησης
σὰν ἀντιληφθεῖς τὸ μέγεθός του. Δὲν εἶναι θεωρία συνωμοσίας. Δὲν εἶναι σενάριο στὸ
Netflix, δὲν εἶναι κοινοποίηση, δὲν εἶναι like, δὲν εἶναι καρδούλα. Ξεκόλλα, λοιπόν, καὶ ἄσε
τὴν Ἰατρικὴ στὴν ἡσυχία της».


