
7O καταραµένος κορωνοϊός δεν κάνει διακρίσεις. Παρά
τους αρνητές του προσβάλλει και σε ένα ποσοστό -µικρό ευτυ-
χώς- σκοτώνει αδιακρίτως συναδέλφους, φίλους και συγγενείς.
Σκληρή και αδυσώπητη η µοίρα για τους θανόντες. Επί σειρά
ηµερών ο ασθενής µένει απελπιστικά µόνος χωρίς µια φιλική ή
συγγενική παρουσία δίπλα του. O φόβος που προκαλεί η µεγάλη
µεταδοτικότητα του ιού επικρατεί ως σκληρή λογική. Η εντατική
ή αλλιώς ΜΕΘ πρέπει να προστατευτεί, όπως και οι εργαζόµενοι
σε αυτήν. Αυτό το «τυχερό» έλαχε και στον συνάδελφο, συνερ-
γάτη και φίλο Μιλτιάδη Αλεβίζο. 

Με τον Μίλτο συνεργαστήκαµε αρµονικά από την εποχή της
ίδρυσης της ΔΕΒΕ και µετέπειτα σε όλες τις φάσεις. Ήµασταν
µε τον αείµνηστο Νίκο Παπάζογλου, τον Μίλ. Αλεβίζο και τον
Αν. Σπηλιώπουλο από τα ιδρυτικά µέλη της ΔΕΒΕ, οι µόνοι πα-
θολόγοι τότε που είχαµε κάνει µετεκπαίδευση στο εξωτερικό
στη διαβητολογία. Συνυπήρξαµε επανειληµµένως µε τον Μίλτο
στο ΔΣ της ΔΕΒΕ και σε συνέδρια, όπου είχα την ευκαιρία να
γνωρίσω την ευθυκρισία, την ανυπόκριτη ειλικρίνεια και την ανι-
διοτέλειά του. Όταν συζητούσαµε στο ΔΣ για την ίδρυση διαβη-
τολογικού περιοδικού (Τα Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά)
και είχαµε οι περισσότεροι έναν φυσιολογικό δισταγµό για το
εγχείρηµα, ο Μίλτος είπε µε αποφασιστικότητα και θάρρος «Ναι,
πρέπει να κυκλοφορήσουµε το περιοδικό», κι έτσι προχωρήσαµε
στην έκδοσή του. O Μίλτος διετέλεσε και πρόεδρος της ΔΕΒΕ
την τριετία 1996-99 και υπήρξε σε όλα άψογος.

Κατά τα τέσσερα χρόνια που ήµουν διευθυντής της Ά Προ-
παιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, δεν αναµίχθηκα καθόλου
στο Διαβητολογικό Εξωτερικό Ιατρείο που λειτουργούσε µε
υπεύθυνο τον Μίλτο και στενό συνεργάτη του έναν άλλο µεγάλο
άτυχο αυτής της ζωής, τον αείµνηστο Φώτη Ηλιάδη. Είχα απόλυτη
εµπιστοσύνη και στους δυο. Τους διαµόρφωσα µάλιστα πρόγραµ-
µα ηλεκτρονικής καταγραφής και παρακολούθησης των διαβη-
τικών ασθενών µε το FileMakerPro 2 για να γλιτώσουν από τις
κάρτες. O Μίλτος ήταν πολύ καλός παθολόγος και βαθύς γνώστης
της διαβητολογίας, άριστος δάσκαλος, φιλικός µε τους φοιτητές
αλλά χαµηλών τόνων. Δεν του άρεσε η επίδειξη και η αυτοδια-
φήµιση. Μιλούσε µόνο όταν είχε κάτι το σηµαντικό να πει. Πιο
πολλά ήξερε και λιγότερο µιλούσε. Είχε, όµως, άδικο θάνατο. 

Δυστυχώς στις συνθήκες που ζούµε, µε εννέα άτοµα επιτρε-
πόµενα σε κάθε κηδεία, καλά-καλά δεν χωρούν ούτε οι συγγε-
νείς. Έτσι δεν µπορούµε να τον αποχαιρετίσουµε, όπως θα θέ-
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λαµε κι όπως το αξίζει. O Μίλτος ήταν άριστος οι-
κογενειάρχης µε πολύ καλά παιδιά και µια ισάξια
σε προτερήµατα σύζυγο. Αισθάνοµαι την ανάγκη
να εκφράσω προς την Άρια και σε όλους τους δι-
κούς του τα θερµά µου συλλυπητήρια. Δυστυχώς η
ζωή είναι µερικές φορές σκληρή. Αλλά την παλεύ-

ουµε. Κοινή εξάλλου είναι η µοίρα των ανθρώπων.
Για τον Μίλτο είµαι βέβαιος ότι θα έχει καλό πα-
ράδεισο.
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