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Εις μνήμην
Ζωή Νασίκα
(1967–2021)

Αποχαιρετισμός
Θα πενθώ πάντα – μ’ ακούς – για σένα,
μόνος, στον Παράδεισο
Οδυσσέας Ελύτης, Μονόγραμμα
Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, με την εκπνοή του χρόνου, έκλεισε πρόωρα ο κύκλος ζωής της
συναδέλφου Ζωής Νασίκα. Ήταν μόλις 55 χρονών. Φίλοι και συνάδελφοι την αποχαιρετίσαμε
με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη. Γιατί η Ζωή ήταν ένα ιδιαίτερα χαρισματικό, στην ψυχή και
το μυαλό, άτομο και κυρίως ένα καλόψυχο και ευαίσθητο πλάσμα που μοίραζε ανυπόκριτα την
αγάπη της, το χαμόγελό της και την καλοσύνη γύρω της.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967 όπου και έζησε τα παιδικά της χρόνια. Μετά τη μετοίκηση της οικογενείας της στον Βόλο, αποφοίτησε από το 2ο Γενικό Λύκειο, αριστούχος μαθήτρια και σημαιοφόρος. Οι καθηγητές και οι συμμαθητές της ακόμη θυμούνται την ιδιαίτερη
παρουσία της, τις επιδόσεις της, το κοφτερό της μυαλό, τη συγκρότηση της σκέψης της και
συγκλονίστηκαν από την πρόωρη αναχώρησή της.
Επέλεξε να σπουδάσει Ιατρική γιατί πάντα ήθελε να προσφέρει, να συμπαραστέκεται και να βοηθά τους ανθρώπους. Και προσέφερε σ’ όλη την πορεία της ζωής της ανιδιοτελώς, μέχρι και μετά τον τελευταίο κτύπο της καρδιάς της με τη δωρεά των οργάνων
της για μεταμόσχευση, χαρίζοντας ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους μας.
Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με άριστες και πάλι επιδόσεις. Παράλληλα όμως
με τις Ιατρικές της Σπουδές, αλλά και σ’ όλη τη ζωή της, ήταν ένα ανήσυχο σε αναζητήσεις πνεύμα και μελέτησε, όχι απλώς διάβασε, λογοτεχνία, φιλοσοφία, ηθική προσπαθώντας να εμβαθύνει στα σημαντικά ανθρώπινα-υπαρξιακά ερωτήματα. Η Ζωή ήταν
ένα ιδιαίτερα μορφωμένο άτομο με συγκροτημένη, συνθετική και πάντα τεκμηριωμένη σκέψη και άποψη.
Αποφάσισε να ειδικευθεί στην Ψυχιατρική ίσως γιατί σ’ αυτήν συγκλίνουν πολλά επιστημονικά πεδία που την ενδιέφεραν. Ειδικεύθηκε στην Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του ΑΠΘ και ακολούθως μετεκπαιδεύθηκε για 4,5 χρόνια στο
Πανεπιστήμιο του Cambridge ως υπότροφος μετά από εξετάσεις του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.
Επιστρέφοντας το 2004 στην Ελλάδα αποτέλεσε προσωπική της επιλογή να εργαστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και όχι να
ιδιωτεύσει παρά τις προτάσεις που της είχαν γίνει. Εργάστηκε στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας
και ακολούθως από το 2008 στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου τα τελευταία χρόνια ήταν Διευθύντρια του Α΄
Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας.
Η Ζωή αγάπησε την Ψυχιατρική και αφιερώθηκε σ’ αυτήν. Την άσκησε με πάθος, συνέπεια, συνεχή ενημέρωση και ερευνητικά
ενδιαφέροντα. Είχε μία ολοκληρωμένη και αφομοιωμένη γνώση των κύριων ψυχιατρικών θεωριών, από τις βιολογικές έως τις ψυχαναλυτικές/ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις, που σε συνάρτηση με μια βαθιά γνώση της ψυχοπαθολογίας της επέτρεπε να προσεγγίζει σφαιρικά και να διερευνά τους ασθενείς της. Μας εξέπληττε με τις πάντα τεκμηριωμένες απόψεις της στις συζητήσεις τόσο
περιστατικών, όσο και θεωρητικών προσεγγίσεων για ψυχιατρικά θέματα. Συγχρόνως, μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον της για την
εκπαίδευση των νέων συναδέλφων και προσπαθούσε στο πλαίσιο των αντικειμενικών συνθηκών να τους προσφέρει τις γνώσεις
της με μαθήματα που διοργάνωνε. Οι συνάδελφοι που εκπαιδεύτηκαν δίπλα της τη θυμούνται με αγάπη.
Πάνω απ’ όλα όμως, αγαπούσε τους ασθενείς της και είχε μία ιδιαίτερη ικανότητα επαφής και δημιουργίας ουσιαστικής θεραπευτικής σχέσης μαζί τους. Ενδιαφερόταν πολύ γι’ αυτούς και τους φρόντιζε με τρυφερότητα. Είμαι σίγουρος ότι θα την αναζητούν και θα τους λείπει.
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Στους φίλους και στους συναδέλφους Ζωή μας λείπεις. Θα θυμόμαστε πάντα το φωτεινό σου χαμόγελο, τα έξυπνα γελαστά σου
ματάκια, το χιούμορ σου, τη σπιρτάδα του μυαλού σου, την αγάπη και γλυκύτητα που απλόχερα σκορπούσες γύρω σου. Κι’ όπως
έγραψε ένας φίλος «ήσουν μια πεταλούδα που πετούσε από ψυχή σε ψυχή και προσπαθούσε να ελαφρύνει την ύπαρξή μας».
Για μένα, είσαι ο έρωτας και η μεγάλη αγάπη της ζωής μου. Σύντροφος στη ζωή και στην ψυχιατρική. Τα χρόνια που ζήσαμε μαζί
τα ομορφότερά μου χρόνια. Σ’ αποχαιρετώ με τα λόγια του ποιητή :

Πενθώ τον ήλιο και πενθώ τα χρόνια που έρχονται,
Χωρίς εμάς και τραγουδώ τ’ άλλα που πέρασαν
Ιωάννης Αλ. Νηματούδης

