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Σ το Πανευρωπαϊκό 
Συνέδριο στη Ρόδο, 
στη συνεδρίαση της 

Ιστορίας της Ευρωπαϊκής 
Δερματολογίας, το προε
δρείο τίμησε τον Καθηγητή 
με αναμνηστική πλακέτα 
για την προσφορά και το 
έργο του.

Αναδρομή στο παρελθόν
 Μέχρι το 1945 η ειδικότητά μας μπορούσε 

να γραφτεί με κεφαλαία «Αφροδισιολογία» και 
με μικρά «Δερματολογία». Εκτός από ελάχιστες 
εξαιρέσεις, οι γιατροί της εποχής εκείνης δεν γνώ-
ριζαν και δεν ενδιαφέρονταν να ασχοληθούν με 
την Δερματολογία, που, όπως όλοι ξέρουμε, εί-
ναι ένας δύσκολος και περίπλοκος κλάδος της 
Γενικής Παθολογίας. Ήταν ικανοποιημένοι να 
αντιμετωπίζουν τα αφροδίσια νοσήματα, από 
τα οποία τα δυο μείζονα, σύφιλη και γονοκοκ-
κική ουρηθρίτιδα, κάλυπταν πάνω από το 90% 
της καθημερινής κλινικής πράξης.

Οι κοινωνικές αναταραχές, η φτώχεια και η εξα-
θλίωση των λαών στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου έφεραν έκλυση των ηθών, με αποτέλε-
σμα τη δραματική αύξηση των αφροδισίων νο-
σημάτων. Η θεραπευτική φαρέτρα ήταν φτωχή 
και ελάχιστα αποτελεσματική. Η αντιμετώπιση της 
γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας απαιτούσε κατά μέ-
σο όρο 6 μήνες με τις περιβόητες πλύσεις της ου-
ρήθρας και αντισηπτικά των ουροφόρων οδών, 
η δε σύφιλη, πρωτόγονη και δευτερόγονη, του-
λάχιστον 2 χρόνια με τα φάρμακα της εποχής, 
αρσενικό και βισμούθιο. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, 
ότι, με τόσο μακροχρόνια αγωγή, ο αφροδισι-
ολόγος δεν χρειαζόταν περισσότερες από 1 πε-
ρίπτωση γονοκκοκικής ουρηθρίτιδας την εβδο-
μάδα και 1 περίπτωση σύφιλης το μήνα, για να 
εξασφαλίζει σημαντικά οικονομικά έσοδα.

Στο 1945 η θεραπευτική χορήγηση της πενι-
κιλίνης αποτέλεσε σεισμό άνω των 8 Ρίχτερ στην 
ειδικότητα της Αφροδισιολογίας: η γονοκοκκική 
ουρηθρίτιδα γινόταν καλά σε λιγότερο από 48 
ώρες, η δε σύφιλη σε μερικά 24ωρα. Και, πάνω 
απ’ όλα, αποστειρώνονταν οι πηγές μόλυνσης, 
όπως ήταν κυρίως τα πορνεία, που ο πουριτα-
νισμός της εποχής ονόμαζε πιο σεμνά «οίκους 
ανοχής». Συνέπεια αυτής της προόδου ήταν η 
κάθετη πτώση του επαγγέλματος, με αποτέλεσμα 
οι νέοι σε ηλικία γιατροί να αλλάξουν ειδικότητα 
(έγιναν γυναικολόγοι, μικροβιολόγοι, υγιεινολό-
γοι). Φυσικά κανείς δε σκεφτόταν να ασκηθεί σ’ 
αυτήν την ειδικότητα. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι, από το 1945 έως το 
1960, λιγότεροι από 10 πήραν ειδικότητα στην 
Αθήνα, μεταξύ των οποίων και ο μετέπειτα Καθ. 
Γιάννης Στρατηγός, που πρόσφατα έφυγε από 
κοντά μας. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 60 ελάχιστοι από 
τους παλιούς ειδικούς πίστευαν στο μέλλον της 

Δερματολογίας. Ο πιο θερμός, ίσως, οραματι-
στής αυτής της προοπτικής ήταν ο αείμνηστος 
Καθ. Γιάννης Καπετανάκης, τότε διευθυντής του 
Δερματολογικού Τμήματος του Ευαγγελισμού. 
Προσπαθούσε να προτρέψει νέους γιατρούς να 
ακολουθήσουν την ειδικότητα, με το επιχείρημα 
ότι η Δερματολογία είναι σημαντικός κλάδος της 
Παθολογίας και θα έχει μελλοντική άνθηση. 

Ένας απ’ αυτούς που πίστεψαν στο μέλλον της 
ειδικότητας ήμουν και εγώ. Αποφάσισα να πάω 
κοντά του και να εκπαιδευτώ στη Δερματολογία-
Αφροδισιολογία. Το κλίμα, όμως, γενικά στον ια-
τρικό κόσμο, για την ειδικότητα, ήταν απαισιό-
δοξο. Αρκεί να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό 
περιστατικό. Όταν ένας από τους παλιούς συ-
ναδέλφους πληροφορήθηκε ότι άρχισα ειδικό-
τητα μου έσφιξε το χέρι λέγοντας: «Σε συγχαί-
ρω για το θάρρος σου». Το ύφος του ήταν σαν 
να μου έδινε συλλυπητήρια. Τα χρόνια πέρα-
σαν, εγώ έκανα ειδικότητα και μετεκπαίδευση 
στη Μεγάλη Βρετανία.

Αναμνήσεις από τη θητεία στο 
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Το 1969 γίνομαι Πανεπιστημιακός επιμελητής 
στο Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», τη διεύθυνση του 
οποίου έχει αναλάβει ο Καθ. Γ. Καπετανάκης. 
Μαζί με 3-4 άλλους επιτελείς του, αποτελέσα-
με το «νέο αίμα» της Ελληνικής Δερματολογίας. 
Εγώ ήμουν ο Βενιαμίν της ομάδας, αλλά με πολ-
λά όνειρα για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση 
του κλάδου.

Η ατμόσφαιρα, όμως, είναι βαριά. Το νοσοκο-
μείο κουβαλά από παλιά το στίγμα του ιδρύματος 
που νοσηλεύει εκδιδόμενες γυναίκες με αφρο-
δίσια νοσήματα. Χρειαζόταν κοινωνική τόλμη 
από μια γυναίκα να επισκεφθεί το Νοσοκομείο 
για δερματολογική εξέταση. 

Ελληνική Δερματολογία 
όπως την έζησα επί 40 χρόνια

ΑΝτΩΝηΣ ΒΑΡΕλτζΙΔηΣ
Ομότιμος Καθηγητής Α’ βαθμίδας και τέως Διευθυντής του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»

Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1932. Παντρεμένος 
με δύο γιους, δύο νύφες, μία εγγονούλα και πε
ριμένει και δεύτερη.

1957: Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
1961-1963: Βοηθός του Δερματολογικού Τμή
ματος του Ευαγγελισμού, υπό τη διεύθυνση του 
αειμνήστου Καθηγητού Γιάννη Καπετανάκη
1963-1966: Μετεκπαίδευση στη Μεγάλη 
Βρετανία
1966-1968: Επιστημονικός Συνεργάτης στον 
Ευαγγελισμό
1968: Διδακτορική Διατριβή με Άριστα
1969-1972: Επιμελητής της Κλινικής Αφροδισίων 
και Δερματικών Νόσων του Πανεπιστημίου 
Αθηνών
1972: Υφηγητής Ιατρικής του ιδίου Πανεπιστη
μίου
1972-1976: Επιστημονικός Υποδιευθυντής Νοσο
κομείου «Α. Συγγρός»
1976-1982: Εντεταλμένος Υφηγητής Δερματολο
γίας
1982-1987: Επίκουρος Καθηγητής
1987-1995: Αναπληρωτής Καθηγητής
1995-1998: Καθηγητής Α’ βαθμίδας και 
Διευθυντής του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»
1998: Αποχώρησε παραιτηθείς από το Πανεπιστήμιο 
και έκτοτε ιδιωτεύει.
  Κλινικό, Διδακτικό και Ερευνητικό έργο άνω 

των 30 ετών. 
  Δημοσιεύσεις στον επιστημονικό ελληνικό και 

ξένο τύπο άνω των 300.
   Μέλος πολλών ελληνικών και ξένων επιστημο

νικών Εταιρειών.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

Αντώνη Γ. Βαρελτζίδη 
(Σεπτέμβριος 2006)
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Ακούγαμε συχνά στα ιατρεία μας: «Έφτασα 
μέχρι του Συγγρού για την περίπτωσή μου».

Ο νοσοκομειακός χώρος βρισκόταν σε πρω-
τόγονη κατάσταση: θάλαμοι απέραντοι, ψυχροί 
σαν μοναστήρι, με πολλά κρεβάτια (20-30). Η 
κλινική εξέταση γινόταν σε κοινή θέα ..με συμ-
μετοχή των γύρω ασθενών. 

Αποτέλεσε ..μεγάλη πρόοδο να βάζουμε ένα 
παραβάν για να έχουμε μια στοιχειώδη απομό-
νωση, κατά την εξέταση. Για θέρμανση είχαμε 
σόμπες με καυσόξυλα ή ανθρακίτη, η δε ενδο-
επικοινωνία γινόταν με αποστολή κλητήρα από 
τμήμα σε τμήμα, γιατί δεν υπήρχε εσωτερικό 
τηλέφωνο.

Όμως το αρνητικό αυτό κλίμα αποτέλεσε πρό-
κληση για εμάς. Με την εμπνευσμένη καθοδή-
γηση του Καπετανάκη και κινητήρια δύναμη τον 
ενθουσιασμό μας, ανασκουμπωθήκαμε και δου-
λέψαμε εντατικά, δημιουργώντας νέα τμήματα, 
με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμι-
ση της επιστημονικής έρευνας.

Στην προσπάθεια αυτή βοήθησαν πολύ οι νε-
οπροσερχόμενοι για ειδίκευση γιατροί. Πρέπει 
με καμάρι να πω ότι καταφέραμε να μεταλαμπα-
δεύσουμε την αγάπη μας για τη Δερματολογία σε 
αρκετούς τελειόφοιτους της Ιατρικής. Έτσι σχη-
ματίζεται η γενιά των δερματολόγων της δεκα-

ετίας του ’70, που σήμερα αποτελεί, λίγο-πολύ, 
τη διοικούσα τάξη στον επαγγελματικό, νοσοκο-
μειακό και πανεπιστημιακό χώρο.

Θα ήθελα εδώ να τονίσω τα κενά του επαγ-
γέλματος σε όλη την Ελλάδα, που είχε δημιουρ-
γήσει η φτώχεια της ειδικότητας πριν από το 
1960, τους λόγους της οποίας εξηγήσαμε στην 
αρχή. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στα Γιάννενα 
υπήρχε 1 δερματολόγος, στην Πάτρα 2, στην 
Καλαμάτα 1. Σε πολλές περιοχές, όπως π.χ. στην 
Αιτωλοακαρνανία, η ειδικότητα ήταν άγνωστη.

Με τη βοήθεια, λοιπόν, των νέων, δημιουρ-
γούνται και στελεχώνονται διάφορα τμήματα: 
Ιστοπαθολογικό, Ανοσοδερματολογικό, Φωτο-
βιολογικό, Αλλεργιολογικό, στα οποία με τον 
καιρό προστίθενται και άλλα. Η συντελούμενη 
έρευνα σ’ αυτά δεν άργησε να φανεί: επιτέλους, 
εμφανιζόμασταν με αξιόλογες εργασίες στα διε-
θνή συνέδρια και άρθρα στα ξένα περιοδικά.

Η επεμβατική Δερματολογία, όμως, βρίσκεται 
ακόμα, κυριολεκτικά, στα σπάργανα. Εκτός από 
τη λήψη βιοψιών για διαγνωστικούς σκοπούς, η 
μόνη θεραπευτική επέμβαση γινόταν με τη δια-
θερμοπηξία. Ακολουθώντας, όμως, τις διεθνείς τά-
σεις αρχίζουμε να οργανώνουμε διάφορα τμήμα-
τα και τεχνικές επεμβατικής Δερματολογίας. Έτσι 
δημιουργείται το Δερματοχειρουργικό, όπου οι 

ειδικευόμενοι εκπαιδεύονται στην αφαίρεση κα-
λοηθών και κακοηθών όγκων του δέρματος, στη 
δερματοαπόξεση, στην τοποθέτηση μοσχευμά-
των, π.χ. σε άτονα έλκη, και σε άλλες επεμβάσεις. 
Με το χρόνο προστίθενται η κρυοθεραπεία, τα 
peelings, οι ακτίνες Laser, τα εμφυτεύματα κολ-
λαγόνου, οι ενέσεις βοτουλινικής τοξίνης και άλ-
λες μέθοδοι και τεχνικές, σε έναν ταχύτατα ανα-
πτυσσόμενο τομέα της Δερματολογίας. 

Όταν αποχώρησα από τη διεύθυνση του 
Νοσοκομείου, το 1998, όλα τα τμήματα της 
Επεμβατικής Δερματολογίας βρίσκονταν σε συ-
νεχή εξέλιξη και βελτίωση και, απ’ όσο γνωρίζω, 
η πρόοδος αυτή δεν σταματά. 

Τελειώνοντας να πω τούτο: μερικές φορές μου 
ζητούν να δώσω συμβουλές στους νεώτερους. 
Τι είδους συμβουλές; Επιστημονικού ή ηθικολο-
γικού περιεχομένου; Δηλώνω κατηγορηματικά 
ότι είμαι τελείως ανίκανος και για τα δύο. 

Η επιστήμη καλπάζει, ό,τι πεις σήμερα, αύριο 
είναι ξεπερασμένο και οι ηθικές αξίες της γενι-
άς μου ίσως να ηχούν, το λιγότερο, περίεργες 
στ’ αυτιά σας. Το μόνο που μπορώ να πω, από 
τη δική μου εμπειρία: εκτός ελαχίστων εξαιρέ-
σεων, πλούσιοι από τη Δερματολογία δεν γινό-
μαστε, μπορούμε, όμως, να ζήσουμε αξιοπρε-
πώς απ’ αυτή.




