Σωτήρης
Αδαμίδης
Τα τελευταiα λoγια
που μου εiπε η Αλiκη
Βουγιουκλaκη πριν φyγει

«ΓΙΑΤΡΕ,

ΘΕΛΩ
ΝΑ ΖΗΣΩ»

Συνέντευξη στην Άννα Τσιάλτα
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Είναι ένας από τους πιο γνωστούς
γιατρούς παθολόγους στον χώρο της
Ιατρικής. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο
με τις γνώσεις του και την πορεία του.
Είναι ο Σωτήρης Αδαμίδης. Ένας γιατρός
άξιος, μορφωμένος και πάνω από
όλα άνθρωπος με καρδιά. Σε μια πολύ
όμορφη συνέντευξη που κάναμε μας λέει
πολλά μυστικά για την πορεία της Ιατρικής
πάνω στην κρίση που διανύουμε, αλλά και
για την ηθοποιό που κούραρε που του
έκλεψε την καρδιά: την μεγάλη μας σταρ,
Αλίκη Βουγιουκλάκη!

-Είχατε αναλάβει κάποιο διάστημα και
την αγαπημένη μας Νανά Καραγιάννη η
οποία πριν λίγο καιρό πέρασε ακόμα μια
φορά το κατώφλι της εντατικής.
Θα μου μιλήσετε για αυτό; Ποια είναι
η άποψη σας;
Η Νανά είναι ένα ευφυέστατο
και ικανό άτομο που κάποια
στιγμή on air σε εκπομπή με την
Τατιάνα Στεφανίδου δέχθηκε να
την βάλουμε στο Ιατρικό Κέντρο
για να τη βοηθήσουμε με την
άμεση ανταπόκριση του Διευθύνοντος
Συμβούλου κ Βασίλη Αποστολόπουλου ,
σε σχετικό μου αίτημα εκείνη τη στιγμή.
Και έτσι σώθηκε κυριολεκτικά γιατί
είχε φθάσει σε ακραία κλινική
κατάσταση που απειλούσε άμεσα
τη ζωή της. Αν με ρωτήσετε αν
καταλάβαινε τον κίνδυνο θα σας
έλεγα όχι .Τα άτομα που πάσχουν
από anorexia δεν το αντιλαμβάνονται
και συνήθως ο φόβος για την απόκτηση
βάρους και η διαστρεβλωμένη εικόνα
σώματος υπερτερούν της αίσθησης του
κινδύνου .
Σας θυμίζω ότι είχα και πριν
ασχοληθεί με το θέμα της anorexia σε
ένα άλλο μοντέλο από το Παρίσι
την Isabelle Caro, που είχε σοκάρει με
τη γυμνή της φωτογράφιση
στο Παρίσι σε καμπάνια κατά της
ανορεξίας και την οποία χρειάσθηκε
να τη νοσηλεύσω στην κλινική μου στο
Ιατρικό Κέντρο, πριν καταστεί δυνατό
να μιλήσει και στο ελληνικό κοινό, μέσα
από την εκπομπή της κ. Στεφανίδου.
Αυτή η κοπέλα έχασε τη μάχη για τη ζωή
σε ηλικία 28 ετών το 2010.
  
-Τα καινούργια σας σχέδια πάνω στα νέα
σας προγράμματα θέλω να μάθω γιατί
ταξιδεύετε συχνά για θέματα Ιατρικής…

Αυτό με το οποίο
ασχολούμαι περισσότερο τα τελευταία
χρόνια είναι τα μεταβολικά νοσήματα
και ιδιαίτερα ο σακχαρώδης διαβήτης,
η παχυσαρκία άρα και το αδυνάτισμα
με μη επεμβατικές μεθόδους, το τοπικό
λίπος με τα γνωστά «ψωμάκια» και τη
συνοδό «κυτταρίτιδα», που τρελαίνουν
τις γυναίκες δικαιολογημένα, ακόμα κι
αν πεθαίνουν στη γυμναστική και τις
δίαιτες.
Υπάρχουν και σε αυτό το πεδίο λύσεις.
Περισσότερες ειδήσεις πάνω σε αυτό
θα δείτε πολύ σύντομα.
Οι εξελίξεις στον τομέα των
λιπιδίων που είναι ραγδαίες είναι
επίσης συγκλονιστικές. Σήμερα δεν
υπάρχει αδυναμία να πετύχουμε
τους στόχους των λιπιδίων γιατί
διαθέτουμε «υπερόπλα». Επίσης δεν
στεκόμαστε τόσο στο ύψος λχ της κακής
χοληστερόλης -LDL- ούτε το μέγεθος
όσο στον αριθμό των LDL σωματιδίων.
Και φυσικά έχουμε τρόπους να
μειώσουμε τον αριθμό τους και φυσικά
τον κίνδυνο καρδιαγγειακού επεισοδίου.
Μην ξεχνάτε ότι στις ΗΠΑ το 50%
των συμβαμάτων (εμφράγματα/αιφνίδιοι
θάνατοι κλπ) συμβαίνει σε άτομα με
φυσιολογική χοληστερίνη. Το γιατί
συμβαίνει αυτό καταφέραμε να το
αποκωδικοποιήσουμε.
Έχουμε πλέον φάρμακα για το διαβήτη
επαναστατικά που θα φάνταζαν
αδιανόητα πριν λίγα χρόνια. Ρύθμιση
του σακχάρου χωρίς τρυπήματα,
ρύθμιση με εβδομαδιαία χορήγηση
και όχι καθημερινή, φάρμακα που
ρυθμίζουν τόσο το σάκχαρο όσο και
τη χοληστερίνη σε ένα χάπι, φάρμακα
που διώχνουν την γλυκόζη μέσω
των νεφρών, που δεν οδηγούν σε
υπογλυκαιμίες, που δεν αυξάνουν το

βάρος όπως τα παλαιότερα και πολλά
άλλα.
Θα τα παρουσιάσουμε στο
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο
της ESODiMESO, δηλ
της European Society Of Diabetes Met
abolic  Syndrome & Obesity , της οποίας
έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, στην
Ερέτρια στις 15 &16 Οκτωβρίου, που
διαθέτει open session για το κοινό που
ενδιαφέρεται για την παχυσαρκία και το
διαβήτη.
-Πριν χρόνια με την μετεκπαίδευση σας
είχατε αναλάβει ιατρικά και την μεγάλη
μας σταρ Αλίκη Βουγιουκλάκη. Θα μου
μιλήσετε για την δικιά σας Αλίκη όπως
την γνωρίσατε εσείς;
Γνώρισα την Αλίκη μέσα από την
ασθένεια της και την ιδιότητα
του θεράποντος που εκλήθην να
την αναλάβω μαζί με άλλους
εκλεκτούς συναδέλφους (όπως τον
καθηγητή Πουλαντζά, τον καθηγητή
Φαρμακολογίας Νίκο Σιταρά και τον
κ. Μπαντουβα). Προχωρήσαμε στο
δύσκολο δρόμο που είχε μπροστά
της με τρόπο που σεβόταν απόλυτα
την δυσκολία μιας πολύ δυνατής
προσωπικότητας.
Στις τακτικές μου συνομιλίες μαζί της
και τις συχνότατες επισκέψεις γνώρισα
μια κυρία που απολάμβανε την
ειλικρίνεια με την οποία την προσέγγιζα,
στην αρχή με δυσκολία δικαιολογημένη,
ενώ μετά με χιούμορ και χαμόγελο
και γλυκύτητα που σκλάβωνε.
Όπως τη στιγμή που τελειώνοντας
ένα βράδυ πολύ αργά την επίσκεψη, και
ρωτώντας
–θέλετε κάτι άλλο κυρία Βουγιουκλάκη;
Μου έκανε νεύμα λέγοντας – ε, ψιτ
κύριε Αδαμίδη μας, ελάτε να σας
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κεράσω κι εγώ κάτι που έφτιαξα με τα χεράκια
μου… και έβγαλε από το κομοδίνο ένα βαζάκι
με γλυκό, το οποίο εγώ νόμιζα ότι θα μου το
έδινε να το πάρω σπίτι γιατί ήταν πολύ αργά.
Εκείνη όμως πάντα χαμογελώντας με το ίδιο
εφηβικό χαμόγελο που γνωρίζουμε από τις
ταινίες της μου είπε:
Όχι όχι έλα εδώ! θα …κοινωνήσεις! και μου
έδωσε με το κουταλάκι να δοκιμάσω το γλυκό
που εκείνη είχε ετοιμάσει…
Ακόμα και τώρα που το θυμάμαι συγκινούμαι
από την τρυφερότητα και την απλότητα
της κίνησής της, εκείνη τη στιγμή…
Υπήρξαν και άλλες πολλές ιδιαίτερες στιγμές
στην διάρκεια της πολύμηνης νοσηλείας της που
με έφεραν κοντά σε μία τόσο μεγάλη κυρία του

ελληνικού σινεμά και του θεάτρου …
Όλες έδειχναν ένα άνθρωπο που γνώριζε
ότι έγραψε τη δική της ιστορία στο χώρο της
τέχνης, που γνώριζε την τεράστια αποδοχή
της από το κοινό της πατρίδας μας και όχι
μόνο, αλλά που συγχρόνως παρέμενε απλή
και ανθρώπινη …Αλλά και ευαίσθητη …
Θυμάμαι ένα άλλο βράδυ που πάλι αργά σχεδόν
μεσάνυχτα έκανα επίσκεψη γιατί έπρεπε να την
εξετάσω για ένα θέμα και την ακούω να μου
λέει όταν τη ρώτησα: θέλετε κάτι άλλο κυρία
Βουγιουκλάκη;
Να ζήσω κύριε Αδαμίδη μου, να ζήσω…
θυμάμαι ότι αυτή η απάντηση της «έπαιζε»
όπως λέτε εσείς στη δημοσιογραφική γλώσσα
σας με πηχυαίους τίτλους στα μέσα

ενημέρωσης επί ημέρες…
-Πιστεύετε ότι έφυγε άδικα τόσο νωρίς; Την
επηρέασαν κάποιες θεραπείες που έκανε;
Πιστεύω ότι αν είχε πιο νωρίς εντοπιστεί το
πρόβλημά της θα μπορούσε να ήταν διαφορετική
η πορεία. Αυτό ισχύει βεβαίως για κάθε
διάγνωση που γίνεται έγκαιρα και νωρίς στην
πορεία μιας σοβαρής νόσου όπως της Αλίκης.
Όμως όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση σας, όχι
δεν το πιστεύω αυτό. Δεν έχω κάποια στοιχεία
για να το υποστηρίξω και είμαι υπέρ του να
φροντίζουν όλες οι κυρίες νεαρές και μη την
εμφάνιση τους με ασφαλή τρόπο. Αλλά να τη
φροντίζουν.
Δεν θα ξεχάσω πόσο μου άρεσε που την έβλεπα
πάντα περιποιημένη στη σουίτα του Ιατρικού
Κέντρου. Μέσα στην δυσκολία και τον πόνο.
Αξιοπρεπής και υπέροχη με το ευγενικό και
εφηβικό πάντα χαμόγελο…
-Τι είναι αυτό που σας έκανε μεγαλύτερη
εντύπωση στην Αλίκη; Τι είναι αυτό που δεν
ξεχάσετε ποτέ από εκείνη;
Μου άρεσε αυτό που σας είπα πριν. Δεν
έβλεπες άλλο πρόσωπο στις ταινίες και
άλλο μπροστά σου.Ήταν η ίδια παντού. Αυτό
μου το επιβεβαίωσαν και άλλοι άνθρωποι
που είχε τύχει να συνεργασθούν μαζί της
όπως ο Δημήτρης ο Σοτοβίκης, ο Κώστας ο
Σπυρόπουλος και πολλοί άλλοι.
Η δικιά μας Αλίκη. Να υποφέρει και να
με ανταμείβει με χαμόγελο την ώρα της
επισκέψεως. Ανταπέδιδε ευγενικά το σεβασμό
που της έδειχνα. Ρωτούσε για την ασθένεια
της πολύ σεμνά και φυσικά την ενημέρωνα με
όρους αληθείας και διάκριση στο τι μπορούσε να
δεχθεί κάθε φορά. Δεν θα ξεχάσω το «θέλω να
ζήσω κύριε Αδαμίδη, αλλά και την… μετάληψη
με το κουταλάκι με το νεραντζάκι στο στόμα…
Δεν θα ξεχάσω επίσης κάποια στιγμή που
ήμασταν μόνοι στο δωμάτιο και την ενημέρωνα
με προσεκτικό τρόπο για το πόσο δύσκολο ήταν
πλέον το κλινικό μας έργο, που μου έπιασε το
χέρι και ήταν σαν να ήθελε να δώσει θάρρος
σε εμένα που ένιωθε τη δυσκολία μου να
της μιλήσω καθαρά … λέγοντας: αντέχω κ.
καθηγητά …μιλήστε μου… όλα τα αντέχω εγώ…
και δεν μου άφηνε το χέρι…
Δεν θα ξεχάσω επίσης το βουρκωμένο και
με μάτια κόκκινα απ το κλάμα Δημήτρη
Παπαμιχαήλ, που με πήρε παράμερα ενώ
περίμενε έξω από τη σουίτα  για να με ρωτήσει
πως ήταν τα πράγματα και ποια ήταν η
αντίδρασή του…
Δεν θα ξεχάσω τα χιλιάδες τηλεφωνήματα από
απλούς ανθρώπους, από συναδέλφους εντός και
εκτός Ελλάδος, από δεκάδες δημοσιογράφους
που περίμεναν υπομονετικά κάθε μέρα την
ώρα που έβγαινα από το νοσοκομείο για μια
δήλωση – ενημέρωση για την πορεία της νόσου
της Αλίκης.
-Κύριε Αδαμίδη κάνετε συνεχώς πράγματα πάνω
στην Ιατρική. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο
στόχος σας;
Στόχος μου είναι να βλέπω τους ανθρώπους

που μου εμπιστεύεται ο Θεός και έρχονται
στο ιατρείο μου ζητώντας βοήθεια, να μπορώ
να τους δίνω αυτό ακριβώς που χρειάζονται
και μου ζητούν, ανανεώνοντας τις γνώσεις
μου, επενδύοντας σε καλούς συνεργάτες,
εκμεταλλευόμενος τις νέες τεχνολογίες που
τις λατρεύω, χωρίς όμως να γίνεται αυτό εις
βάρος της ανθρώπινης επαφής.
Θέλω να συνεχίσω να έχω την «καλή
ανησυχία» που λένε κάποια γεροντάκια στο
Άγιο Όρος για τις εξελίξεις της ιατρικής για
να τις κάνουμε προσιτές στον απλό κόσμο
που τις έχει ανάγκη. Μέσα σε αυτούς είναι
οι γονείς μας και οι δικοί μας άνθρωποι.
δεν είμαστε άτρωτοι ούτε εμείς ως ιατροί.
Κι αυτό μου αρέσει γιατί μας βοηθά να
κατεβάζουμε τη …μύτη. Ποτέ δε μου άρεσε η
«ακαδημαϊκή ξινίλα» όπως τη λέω ακόμα και
στα επίσημα μου κείμενα. Ποτέ δε μου άρεσε
το μπλά-μπλά.
Τα τεράστια συγγράμματα δεν τα άντεχα ούτε
τα αντέχω. Δεν φοβήθηκα το άνοιγμα της
ιατρικής γνώσης μέσω του internet παρά τους
κινδύνους που φυσικά υπάρχουν και ήμουν
από τους πρώτους που το αγκάλιασαν.
Η ESODiMESO που έχει μέλη της γιατρούς
από όλη την Ευρώπη είναι ανοιχτή όχι μόνο

σε γιατρούς αλλά και σε φαρμακοποιούς και
σε διαιτολόγους και σε φοιτητές ιατρικής
και πολλές φορές καλώ να μας ακούσουν
πάσχοντες που δεν ανήκουν σε καμία από
αυτές τις κατηγορίες μελών.
Θέλω να συνεχίσω να μεταδίδω την όποια
γνώση έχω και που θεωρώ ότι κάτι λέει
στον κόσμο, μέσω του δικού σας χώρου –
τηλεόραση, εφημερίδες κλπ- με απλό τρόπο.
Δεν με ενοχλεί που έρχονται σε μένα ακόμα
και για τα θέματα της ομορφιάς τους γνωστές
κυρίες του χώρου του θεάματος και της
τέχνης –αντίθετα μου αρέσει. Γιατί θεωρώ την
ομορφιά κίνητρο για καλύτερη υγεία. Το θέμα
αυτό μάλιστα έβαλα να το αναπτύξουν σε
πρόσφατη ημερίδα μας
στο metropolitan expo γνωστές κυρίες από τις
αποκαλούμενες επώνυμες.
Μου αρέσει να «πιάνω το χέρι» του ανθρώπου
που μου ζητά βοήθεια στο πρόβλημα του.
Και ένας άλλος στόχος μου είναι να μπορώ
να εξηγώ πόσο σημαντική είναι η ψυχική μας
υγεία για τα σωματικά ενοχλήματα.
-Τι άλλο είναι αυτό που περιμένουμε από εσάς
στα επόμενα σχέδια που κάνετε με την Ιατρική;
Έχω μια επιθυμία που την έχει πολλές φορές
εκφράσει και ο πρόεδρος του Ιατρικού
Κέντρου ο Γιώργος ο Αποστολόπουλος:
να δημιουργήσουμε επιτέλους ιδιωτικό
Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα με Ιατρική Σχολή.
Είναι παράλογη η αιμορραγία που στοιχίζει
τεράστια ποσά στην οικονομία μας να
τροφοδοτεί ξένες χώρες τόσα χρόνια.
Θα συνεχίσουμε την επέκταση
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαβήτη
Μεταβολικού Συνδρόμου και
Παχυσαρκίας ( ESODiMESO ) σε όλους τους
τομείς που αναφέρεται για να εξαπλωθεί και
να διαχυθεί η επιστημονική γνώση σε όλο το
φάσμα των παθήσεων αυτών.
Επιθυμώ τη δημιουργία ενός κλινικοεργαστηριακού τομέα όπου η πρόληψη των
καρδιαγγειακών παθήσεων θα αποτελεί την
απόλυτη προτεραιότητα και το ποσοστό της
πρόληψης θα πλησιάζει το 100%. Κι αν αυτό
φαντάζει αδύνατο, σας λέω ότι δεν είναι.
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