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Όσοι είχαµε την Ευλογία και την Τιµή να γνωρί-
σουµε τον αξέχαστο και µοναδικό Μιλτιάδη Αλε-
βίζο, ακόµη και τώρα δυσκολευόµαστε να επιλέ-
ξουµε λέξεις αντάξιες του σεβασµού µας και ανά-
λογες της οδύνης µας. Κάθε εκφραστική υπερβολή
θα ήταν ανεπιθύµητη από ένα ιδιαίτερα σεµνό και
ταπεινό Άνθρωπο, που τον διέκρινε δωρική λιτό-
τητα λόγου και βίου. Στον Μίλτο της καρδιάς µας
δεν αρµόζουν κοινότοπες αγιογραφίες και γλαφυ-
ρά εγκώµια. Κάθε απόδοση τιµής θα είναι πολύ
κατώτερη του έργου και της προσωπικότητάς του.
Λίγα λόγια καρδιάς, για πρώτη φορά στον ενικό,
είναι η µόνη µου λύση. Πολυαγαπηµένε µας Δά-
σκαλε και Φίλε, για τέσσερις εβδοµάδες έδωσες
ένα πολύ γενναίο αλλά άνισο, τελικά, αγώνα. Χω-
ρίς την παρουσία των αγαπηµένων σου, έσβησες
µόνος και πνιγµένος σε καλώδια, σωλήνες και όλα
τα “σωστικά” µέσα έναντι του κορωνοϊού. Δεν σου
άξιζε ένας τόσο δραµατικός και µοναχικός επίλο-
γος... Εσύ που έσωσες αµέτρητες ζωές µε την
εµπειρία, τις γνώσεις και τον ζήλο σου, δεν κατά-
φερες τελικά να κρατηθείς κοντά µας, στα οικεία
και κοινά επίγεια τοπία µας... Σου είπαµε σιωπηλά
το τελευταίο µας αντίο από µακριά, σ’ ένα εφιαλ-
τικό σκηνικό µε πρωτόκολλο σκληρό και άβολο για
την καρδιά µας. Χωρίς επικήδειους λόγους, τελευ-
ταίο ασπασµό και λουλούδια. Αντί στεφάνων θα
καταθέσουµε υπηρεσίες αγάπης σε ανθρώπους που
δοκιµάζονται. Oι αµέτρητες ζωντανές αναµνήσεις
µας θα σου πλέκουν στεφάνια που δεν θα φυλλορ-
ροήσουν ποτέ. Μπορεί να έφυγες από κοντά µας,
αλλά παραµένεις παρών εντός µας και µας γεµίζεις
µε ευγνωµοσύνη για όλα τα πολύτιµα που περιεί-
χες, συµβόλιζες, εξέπεµπες και δώριζες γενναιό-
δωρα. Ήσουν ένας αθόρυβος και ακούραστος ερ-
γάτης της επιστηµονικής γνώσης και ταυτόχρονα
ένας ενθουσιώδης Δάσκαλος που µας οδηγούσε µε
δεξιοτεχνία και µεταδοτικότητα από τα µονοπάτια
του µεταβολισµού και της παθογένειας µέχρι τη
διαφορική διάγνωση, την εξονυχιστική κλινική εξέ-
ταση και τον εξατοµικευµένο θεραπευτικό σχεδια-

σµό. Ήσουν οι βαθιές και γερές ρίζες απ’ όπου
άνθιζαν και κάρπιζαν οι νέοι συνάδελφοι. Ήσουν
η Παράδοση που γεννούσε και µεγάλωνε το Και-
νούργιο. Ήσουν η Έµπνευση και τα δανεικά φτε-
ρά για τις πτήσεις µας. Ήσουν η Πατρική Αγκαλιά
που υιοθετούσε µε ανιδιοτέλεια και γενναιοδωρία
αµέτρητα πνευµατικά παιδιά µε όλα τα προβλήµα-
τα και τα όνειρά τους. Διέθετες σπάνια κλινική ευ-
στροφία, διαγνωστικό ταλέντο και θεραπευτική
αποτελεσµατικότητα. Ταυτόχρονα όµως είχες πολύ
ανεπτυγµένη συναισθηµατική νοηµοσύνη, κοινω-
νική ευαισθησία, ενσυναίσθηση και απλότητα. Αυ-
τός ο σπάνιος συνδυασµός αρετών, γοήτευε κάθε
άνθρωπο που σε γνώριζε. Ήσουν η ενσάρκωση
του καλού Σαµαρείτη που επινοούσε λύσεις για
κάθε ανώνυµο, ταλαίπωρο και φτωχό ασθενή,
υπερνικώντας µε παρρησία κάθε αντιξοότητα. Γι-
νόσουν πρόθυµα και αγόγγυστα ανάργυρος πάρο-
χος ιατρικών υπηρεσιών χωρίς το κίνητρο του φω-
τοστέφανου και των επαίνων, Αγάπης ένεκεν! Πο-
ρεύτηκες µε πληθωρική δοτικότητα δίπλα σε κάθε
ανθρώπινη ανάγκη ως γενναιόδωρος χορηγός υλι-
κών αγαθών αλλά και θετικής ενέργειας, εκ του
περισσεύµατος της καρδίας. Ήσουν αντισυµβατι-
κός στον πυρήνα της προσωπικότητάς σου: Απέ-
φευγες το προσκήνιο, τα παρασκήνια, την επίδειξη,
τους προβολείς και την προβολή, ενώ όλοι θαυµά-
ζαµε το αυθύπαρκτο Φως σου! Έδινες προτεραι-
ότητα στο περιεχόµενο και όχι στο περιτύλιγµά
σου. Επέλεγες να κινείσαι ήσυχα και ισορροπηµέ-
να ανάµεσα στους πολλαπλούς ρόλους της ζωής
αντί να αναλώνεσαι στον αγώνα του πλουτισµού,
της δόξας και της µονοδιάστατης καριέρας. Υπέ-
δειξες την Ευτυχία ως στόχο ανώτερο της Επιτυ-
χίας και ανέδειξες τη Συνείδηση ως αξία σπουδαι-
ότερη της Φήµης, εισάγοντας ένα νεότερο µοντέλο
κοινωνικής καταξίωσης. Η Ιατρική για σένα ήταν
τρόπος ζωής και προσφοράς, όχι το όχηµα προς
ατοµικές φιλοδοξίες. Ιχνηλάτησες δρόµους, δηµι-
ούργησες πρότυπα και µεταλαµπάδευσες την ασθε-
νοκεντρική άσκηση της Ιατρικής µε σεβασµό σε
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κάθε διαφορετικότητα. Αγάπησες µε πάθος τον
Διαβήτη αλλά και κάθε άνθρωπο µε Διαβήτη. Άφη-
σες ανεξίτηλη την υπογραφή σου στη Διαβητολο-
γική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας ως Συνιδρυτής,
Πρόεδρος, αλλά και ως απλό µέλος τα τελευταία
χρόνια. Η αύρα σου υπάρχει παντού στην Α′Προ-
παιδευτική Παθολογική Κλινική, σε όλο το ΑΧΕ-
ΠΑ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονί-
κης, στην ιατρική κοινότητα, στην ευρύτερη κοινω-
νία και στις καρδιές των αµέτρητων φίλων σου. Δη-
µιούργησες ιατρικό πολιτισµό µε κύρια συστατικά
το Ήθος, την Εντιµότητα, την Ανιδιοτέλεια, την
Ευθύτητα, την ανεπιτήδευτη Ευγένεια, την απρο-
σποίητη Καλοσύνη, την Αλληλεγγύη και τη Δεο-
ντολογία. Η άψογη συνεργασία σου µε όλο το ια-
τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε χαµηλούς τό-
νους, άφησε εποχή και έθεσε ψηλά τον πήχη της
ευπρέπειας. Oι αρµονικές σου σχέσεις µε όλα τα
µέλη της διαβητολογικής κοινότητας αποτελούν
παρακαταθήκη και ζωντανή διδαχή ειρηνικής συ-
νύπαρξης και κόσµιου διαλόγου. Στην απέραντη
λιακάδα σου δεν υπήρχε χώρος για σύννεφα, γκρί-
ζες σκιές, παράπονα, δυσαρέσκειες κι εντάσεις.
Φίλτραρες συνετά τα δεδοµένα και εξέφραζες λα-
κωνικά και ευγενικά είτε τα θετικά σχόλιά σου είτε
τις προτάσεις σου. Στις ηλεκτρισµένες στιγµές έδι-
νες τέλος µε το χαρακτηριστικό, πηγαίο χιούµορ
σου κι ένα χαµόγελο πλατύ και φωτεινό σαν
Oυρανό! Πώς τα κατάφερνες, αλήθεια, να απορ-
ροφάς µε αυτοκυριαρχία κάθε καταιγίδα, κραδα-

σµό, δοκιµασία και ψυχικό πόνο παραµένοντας
ένας ιδιαίτερα γελαστός, ζεστός, γλυκός και φιλι-
κός άνθρωπος; Πώς τα κατάφερνες να είσαι ταυ-
τόχρονα µαχόµενος γιατρός, υποδειγµατικά αφο-
σιωµένος σύζυγος, τρυφερός και στηρικτικός πα-
τέρας, συνεπής φίλος, ανάδοχος πονεµένων αν-
θρώπων και εξωστρεφής πολίτης του κόσµου µε
αµέτρητα ενδιαφέροντα;… Ευχαριστούµε από καρ-
διάς για τα έµπρακτα µαθήµατα Ήθους και Με-
γαλείου. Και για την πολύτιµη φιλία σου, που ήταν
το ασφαλές και απάνεµο λιµάνι µας. Προσπαθούµε
να’ αµβλύνουµε τον πόνο µας επαναλαµβάνοντας
στον εαυτό µας το “C’ est la vie”, αγαπηµένη σου
παρηγορητική έκφραση προς φοιτητές και νεότε-
ρους συνεργάτες, όταν έφταναν σε διαγνώσεις µε
κακή πρόγνωση ή όταν δεν κατάφερναν να σώσουν
κάποιον ασθενή... Και µετά, συνέχιζες: «Πάµε πα-
ρακάτω! Στον επόµενο θάλαµο!» Ήσουν ένα πρό-
τυπο που δεν κλωνοποιείται και δύσκολα αντιγρά-
φεται. Ωστόσο, έχεις διαποτίσει την ύπαρξή µας
και έχεις ζυµώσει τη σκέψη µας. Έχεις κατακτήσει
τον ενεστώτα και τον µέλλοντα γιατί είσαι πια ένα
κοµµάτι του πνευµατικού και ψυχικού DNA µας.
«Άξιον ἐστίν ως αληθώς» η υιοθέτηση των αξιών
και των αρχών σου. Ας έχει ανέσπερο Φως και
αναστάσιµη χαρά ο Oυρανός σου! Σε συντροφεύει
η απέραντη Αγάπη µας και η Ευγνωµοσύνη µας!

Ταπεινά, 
ΜΑρΙAΝΘΗ ΑρΧΑΝΙΩΤAΚΗ
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