
 « Έχω την τύχη να κατα-
γομαι από τον Πόντο και 
τη Μικρά Ασία, από προ-
γόνους που οι ζωές τους 

ήταν ζυμωμένες με κόπο, μόχθο και 
πίστη στον Θεό, συστατικά που, παρά 
τα σοβαρά θέματα επιβίωσης και τις 
συνεχείς δυσκολίες, τους εξασφάλι-
ζαν μια τόσο αισιόδοξη στάση ζωής και 
αγωνιστικότητα, κάτι που σαν παιδί 
με εξέπληττε συνεχώς. Για να είμαστε 
ειλικρινείς, διδασκόμαστε μόνο μέσα 
από τις πράξεις και όχι από τη θεωρία, 
την οποία, ειδικά στις νεαρές ηλικίες, 
βλέπουμε σαν ενοχλητικό κήρυγμα.

Με μάγευαν οι ιστορίες της γιαγιάς 
μου και της μητέρας μου για τη θέση 
της γυναίκας εκείνες τις εποχές και 
με εντυπωσίαζε το ότι η γιαγιά, ενώ 
δεν είχε σπουδάσει, είχε τόσο δυνατό 
και καθαρό λόγο και μου τόνιζε πόσο 
σημαντικό είναι για τον άνθρωπο, ανε-
ξαρτήτως φύλου, να καλλιεργηθεί και 
να ορίζει την τύχη του. Αυτή η εμπει-
ρία μου έχτισε τα πρώτα βήματα για 
έναν καθημερινό αγώνα δημιουργίας, 
προόδου και ανάπτυξης των δυνατο-
τήτων που έχουν μια συνεχή δυναμική.

Σε όλη μου τη σταδιοδρομία διδά-
χτηκα ότι, αν είσαι γυναίκα και θέλεις 
να ακολουθήσεις ένα δημιουργικό 
δρόμο με συνεχή εξέλιξη, πρέπει να 
κοπιάζεις παραπάνω, γιατί έτσι εί-
ναι οργανωμένη η κοινωνία μας. Λα-
τρεύω τον κινηματογράφο και θέλω να 
αναφερθώ στην ταινία Μικρά Αγγλία 
(μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου), η 
οποία με συγκλόνισε γιατί αποτελεί 
δοκίμιο για την ελληνική κοινωνία 
της εποχής εκείνης. Νιώθω τόσο τυ-
χερή που δεν γεννήθηκα τότε, αλλά 
και το ιερό χρέος, ως γυναίκα και μάνα 
τού σήμερα, να μη μεμψιμοιρώ για τις 
άπειρες δυσκολίες, αλλά να τις βλέπω 
σαν καθημερινή πρόκληση. Θυμάμαι 
ότι πάντοτε, από παιδί, με προβλημά-

τιζε αν τελικά τα δυο φύλα έχουν από 
καταβολής διαφορετική συμπεριφορά 
ή αν αυτό χτίζεται με τη διαπαιδα-
γώγηση. Η βιωματική εμπειρία μου 
τόσα χρόνια έχοντας γιο και κόρη μού 
διδάσκει ότι το θηλυκό μυαλό είναι 
πιο ικανό να χειρίζεται πολλά θέματα 
ταυτόχρονα, ενώ το αντρικό έχει μια 
υπεροχή στην αφαιρετική ικανότητα. 
Αν λοιπόν στόχος είναι η πρόοδος και 
δεν το αντιμετωπίσουμε σαν παιχνίδι 
εξουσίας και υποταγής κάποιου φύ-
λου, τότε μπορούν να γίνουν θαύματα 
από τη συνεργασία των δύο φύλων.

Ακολούθησα την ειδικότητα της 
Ωτορινολαρυγγολογίας γιατί έχει ένα 
ευρύ φάσμα ηλικιών και παθήσεων. Τα 
τελευταία χρόνια η εξέλιξη, τόσο στη 
διαγνωστική προσέγγιση όσο και στη 

χειρουργική αντιμετώπιση της παθο-
λογίας του ανώτερου αεραγωγού με 
την εφαρμογή των ενδοσκοπίων, του 
laser και της ρομποτικής χειρουργικής, 
καθώς και εξιδικευμένων εργαλείων 
και υλικών, δίνει τη δυνατότητα να 
προσφέρουμε στον ασθενή καλύτερες 
θεραπείες με ηπιότερη ανάρρωση και 
επιστροφή στις καθημερινές του δρα-
στηριότητες.

Με όλα αυτά τα εφόδια που δίνει 
απλόχερα η ζωή κάθε μέρα και αντλώ-
ντας ενέργεια από την οικογένειά μου, 
προσπαθώ ως γυναίκα στο πεδίο της 
ιατρικής στη χώρα μας να ακολουθώ 
τις εξελίξεις της ειδικότητας και να 
προσφέρω στον κάθε ασθενή την κα-
τάλληλη θεραπεία, δοσμένη με αγάπη 
και εξατομικευμένη φροντίδα». 

Ινfo 
ΑνΑτολή ΠΑτΑρΙδου 
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 
Κεφαλής & Τραχήλου, Παιδο-Ωρλ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε 
το WEBSITE: www. pataridou. gr 
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