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Tα κείµενα αυτού του τεύχους* µε τη 
σειρά που εµφανίζονται υπογράφουν οι:

Η Λογοτεχνία στην Προληπτική Ιατρική
Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος

7

Ιατρική και φιλοσοφία στην Ιπποκράτειο Συλλογή
Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου

 10Εκδίωξη των εμπόρων από τον Ναό
(Λεπτομέρεια)

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

8 Στην αυγή της Ιατρικής
Ιάσων Ευαγγέλου

13
Γιατροί στην Παγκόσμια Λογοτεχνία
Αντώνης Καβάγιας

5 Η Ιστορία της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών-Λογοτεχνών
σαν συνέχεια της μεγάλης Ιστορίας των Ιατροφιλοσόφων
Μιχ. Π. Δελησάββας

11
Ο γιατρός μπροστά στις οικολογικές προκλήσεις
Μαρία Αρβανίτη-Σωτηροπούλου

Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος

Μιχάλης Δελησάββας

Ιάσων Ευαγγέλου

Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου

Μαρία Αρβανίτη-Σωτηροπούλου

Αντώνης Καβάγιας

Ιωάννης Ν. Αυγουστής

Αφροδίτη Κοΐδου

Γιάννης - Μάριος Κολιόπουλος

20 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ
Το Τόξο του Οδυσσέα
Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος

Αντί Προλόγου
Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος

3

15 Κοντά στον Όμηρο από τα χθες ως τα σήμερα
Ιωάννης Ν. Αυγουστής

16
Συνέντευξη με ένα Γιατρό - Ποιητή
Αφροδίτη Κοΐδου

17
Εν τη  απουσία  παρατηρητής ...αθέατος 
Ιωάννης Ν. Αυγουστής

17
Αναφορά στην συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας
Ιατρών Λογοτεχνών στο 34ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
Αφροδίτη Κοΐδου

19
Εντυπώσεις από την παρουσία της Ελληνικής Εταιρείας
Ιατρών Λογοτεχνών στο 34ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.
Γιάννης – Μάριος Κολιόπουλος

*Στο επόμενο τεύχος της ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ 
θα δημοσιευθούν οι ομιλίες, τα 
ποιήματα και τα κείμενα όλων των 
συμμετεχόντων Ιατρών Λογοτεχνών 
στο 34ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό 
Συνέδριο που δεν δημοσιεύονται στο 
παρόν τεύχος.
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
 

Ήταν οι ημέρες που ο ήλιος κυβερνούσε και τις νύχτες. 
Και τίποτα και κανείς δεν μπορούσε να εμποδίσει την ελευθερία της έλξης, 
στην δύναμη της Ζωοφόρου Πηγής. 

Ζωγραφίζονται στα πρόσωπα, ψηφιακά, η αλήθεια  και το ψέμα και το 
αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. 
Διαχωριστικές γραμμές δεν υπάρχουν, ούτε τρισδιάστατες επιφάνειες, 
παρά μόνον ακτινοβολούσες ψευδαισθήσεις.  
Δεν έχουν νόημα πια τα φιλοσοφήματα, αφού η σοφία λεηλατήθηκε 
και αλλοιώθηκε από πειρατές μονόφθαλμους.  

Νιώθω να μικραίνει ο ορίζοντας και οι άνθρωποι ανήσυχοι  
συνωστίζονται σε αγέλες η απομακρύνονται μοναχικοί.  

Μικρέ μου πρίγκιπα κανείς δεν θα μπορέσει να σε εμποδίσει 
να κυβερνήσεις τον κόσμο σου. 
Και ο κόσμος ενός άνδρα που  ξέρει ότι είναι δικός του, είναι ιερός. 

Η προσευχή γίνεται γι’ αυτό που δεν ξέρουμε, αλλά το γνωρίζουμε  
και μυστηριωδώς περισσεύει  η αγάπη, εκεί που δεν υπάρχει. 
 

Αγαπητοί μου φίλοι συνάδελφοι, 
 
Ελάτε να μαζέψουμε τις παλιές φωτογραφίες, τα παλιά λόγια μας, 
τις παλιές αισθήσεις  
και να τα φροντίσουμε όλα χαϊδεύοντας τα με την ψυχή μας,  
γιατί όλα τα τωρινά άυλα και στροβιλισμένα, ούτε να δούμε 
ούτε ν’ αγγίξουμε μπορούμε.  
Αλλά πρέπει να τ’ αγγίξουμε και πρέπει να τα δούμε.    

Όταν θα αναζητήσουμε ο ένας τον άλλο, σίγουρα θα βρεθούμε μαζί 
στον τόπο που μας γέννησε και ο τόπος που μας γέννησε είναι  
των Ποιητών οι μνήμες ,σε πράξεις διαίρεσης και πολλαπλασιασμού. 
 

Ωραίοι που είναι οι φίλοι μου στα όνειρα ντυμένοι!  
 
 
 
 

Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος, 
Πρόεδρος 

της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών 
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Η Συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών στο 
34ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 

Αθήνα,  23 Μαΐου 2008 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών 
έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στη συνεδρία – 
αφιέρωμα της εταιρείας μας με θέμα: «Η ΛΟΓΟΤΕ-
ΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» που θα γίνει την Παρα-
σκευή 23 Μαΐου και ώρα 19.30 – 21.30 στην αίθουσα 
ΕΡΑΤΩ του Ξενοδοχείου HILTON στα πλαίσια του 
34ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου. 
- Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν αναμνηστικά 
διπλώματα - 
Επίσης, για μια ακόμα χρονιά κάτω από τη φιλόξενη 
στέγη του Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρί-
ου, θα λειτουργήσει από 20 – 24 Μαΐου 2008 η καθι-
ερωμένη πλέον έκθεση βιβλίων Ιατρών Λογοτεχνών, 
στην οποία μπορείτε να παρουσιάσετε καινούρια ή 
παλαιότερα έργα σας. 

Με τιμή  
για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 
Χριστ. Γ. Μαρκόπουλος 

Ο Γεν. Γραμματέας 
Αντώνης Καβάγιας 

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 
Συντονιστής:  Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος 

Εισηγητές: 
Μιχάλης Δελησάββας: Η ιστορία της Ε. Ε. Ι. Λ. σαν συνέ-
χεια της μεγάλης ιστορίας των Ιατροφιλοσόφων 
Φώτης Παυλάτος: Κρίση στη βιοϊατρική έρευνα 
Γιάννης Κολιόπουλος: Ποίηση & Ιατρική 
Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος: Η λογοτεχνία στην προληπτική 
Ιατρική 
Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου: Ιατρική και φιλοσοφία 
στην Ιπποκράτειο συλλογή 
Ιάσων Ευαγγέλου: Στην αυγή της Ιατρικής 
Μαρία Αρβανίτη-Σωτηροπούλου: Ο Γιατρός μπροστά 
στις οικολογικές προκλήσεις 
 
Συμμετέχοντες Ιατροί Λογοτέχνες με απαγγελίες ποιημάτων ή 
ανάγνωση μικρών λογοτεχνικών κειμένων: 
Αφροδίτη Κοΐδου, Άγγελος Γέροντας, Γιώργος Γεωργούσης, 

Σοφία Ελευθερίου Γκαρή, Αντώνης Καβάγιας, Σπύρος Κω-

σταγιόλας, Δημήτρης Μποσινάκης, Τούλα Μπούτου, Γαβριέλ-

λα Πασπαλιάρη, Παρασκευάς Σερενές, Γιώργος Σίσκος, Χά-

ρης Τοκατλίδης, Φένια Φράγκου, Άρης Χαραλαμπάκης. 

Χαιρετισμός του Χρίστου Γ. Μαρκόπουλου 

Αξιότιμοι κύριοι καθηγητές Αγαπητοί μου φίλοι συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι 
Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Λογοτεχνών ιδρύθηκε το 1956 και από τότε μέχρι σήμερα έχει μια συνε-

χή ενεργό λειτουργία και δραστηριότητα. 
Εξέχοντες γιατροί λογοτέχνες μέλη της, έχουν λαμπρύνει με το έργο τους τον Πνευματικό-Ιατρικό χώρο 

της πατρίδας μας αλλά και τον Διεθνή. 
Εμείς, με απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης μας στην Ιστορία της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτε-

χνών, και σεβασμό στο πνευματικό έργο όλων των γιατρών λογοτεχνών έχουμε χρέος να συνεχίσουμε την πο-
ρεία αυτή. 

Το σημερινό Λογοτεχνικό-Ιατρικό αφιέρωμα, η σημερινή μας πνευματική εκδήλωση στο κορυφαίο 
Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο της χώρας μας, ευελπιστούμε να έχει θετικά αποτελέσματα με αμφίδρο-
μη ωφελιμότητα στην Λογοτεχνία και Ιατρική, στην Ιατρική και Λογοτεχνία. 

Ευχαριστώ, ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο, Κον Χρήστο Ιατρού, και τα μέλη της Επιτροπής Προγράμ-
ματος του 34ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου για την επιλογή αυτής της παρουσίας μας στην μεγά-
λη Ιατρική Οικογένεια. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες συναδέλφους ομιλητές. 
Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που είστε κοντά μας. 

Παρακαλώ τον διακεκριμένο γιατρό λογοτέχνη Μιχάλη Δελησάββα να λάβει τον λόγο. 
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Η  Ελληνική Εταιρεία Ια-
τρών-Λογοτεχνών ιδρύ-
θηκε το 1956 από μια 
ομάδα 10 γιατρών-

λογοτεχνών με Πρόεδρο τον 
Άγγελο Τανάγρα. Τον Ιανουάριο 
του 1958 εγκρίθηκε το Καταστατικό 
της Εταιρείας και υπογράφηκε από 
21 μέλη. Το προσωρινό ΔΣ απετέ-
λεσαν οι: Στέλιος Σπεράντζας, Γ. 
Τσουκαλάς, Άγγελος Δόξας, Νικ. 
Τουτουντζάκης και Ιωάννης Κούμα-
ρης. Από τους 5 παραπάνω οι 3 
ήταν ήδη Καθηγητές Πανεπιστημί-
ου και οι άλλοι 2 πολύ γνωστοί για-
τροί-λογοτέχνες. Στις 3 επόμενες 
εκλογές Πρόεδρος και πάλι είναι ο 
Στέλιος Σπεράντζας ενώ στο ΔΣ 
συμμετέχουν οι: Μάρκος Αυγέρης, 
Ηώ Λαμπίρη, μετέπειτα εκδότης 
της «Ιατρολογοτεχνικής Στέγης», ο 
Γιάννης Αντωνιάδης και Κώστας 
Κυζούλης, γιατροί-αγωνιστές που 
προσέφεραν πολλά στην Εταιρεία 
αλλά και σε κοινωνικούς αγώνες, ο 
Παναγιώτης Παναγιώτου, Καθηγη-
τής της Μαιευτικής και φιλόσοφος, 
και ο Κώστας Μουρίκης, πρόεδρος 
της Εταιρείας από το 1963 ως το 
1975 και ιδρυτής του περιοδικού 
της Εταιρείας «Κασταλία». 
Από το 1957 μέχρι σήμερα, τόσο 
στο ΔΣ όσο και στην «Κασταλία», 
αλλά και σαν απλά μέλη συμμε-
τείχαν γιατροί που διακρίθηκαν, και 
σαν γιατροί, και σαν λογοτέχνες, 
όπως: ο Δημ. Κουρέτας, ο Αντ. 
Θρουβάλας, ο Φώτης Παυλάτος, ο 
Νίκος Ζακόπουλος, ο Γιάννης Μου-
τάφης, ο Γεράσιμος Ρηγάτος, ο 
Γιάννης Κολιόπουλος κ.ά. Ιδιαίτερα 
θα πρέπει να σταθούμε στην περί-
πτωση του Γιάννη Μουτάφη που 
διετέλεσε Πρόεδρος της Εταιρείας 
από το 1974 μέχρι το θάνατο του το 
1989 και Δ/ντής της «Κασταλίας» 
από το 1970 ως το 1989, και για τον 
οποίο η ΕΕΙΛ και η «Κασταλία» 
ήταν έργο ζωής. 
Οι σκοποί της Εταιρείας όπως δια-
τυπώνονται στο άρθρο 2 του Κατα-
στατικού της είναι οι εξής: 
Είναι «η συμβολή στην και της λο-
γοτεχνικής στάθμης της χώρας και 
ιδιαίτερα η πνευματική και λογοτε-

χνική πρόοδος των μελών της και 
εν γένει του νεοελληνικού λόγου» 
κλπ. με την έκδοση και δημοσίευση 
έργων των γιατρών-λογοτεχνών. 
Τα μέλη της Εταιρείας είναι τακτικά, 
πάρεδρα, αντεπιστέλλοντα και επί-
τιμα. Η ΕΕΙΛ σύμφωνα με το άρθρο 
12 του Καταστατικού της [του 1972] 
είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπον-
δίας Ιατρών-Λογοτεχνών [ΟΥΜΕΜ] 
και συνεργάζεται με αυτήν, Η ΕΕΙΛ 
είναι ιδρυτικό μέλος της ΟΥΜΕΜ, 
συμμετέχει κάθε χρόνο στα Διεθνή 
Ιατρολογοτεχνικά Συνέδρια και έχει 
διοργανώσει και αυτή αντίστοιχα 
πάνω από 4 Διεθνή Συνέδρια στην 
Ελλάδα, δυο φορές στην Αθήνα, 
Κέρκυρα, Χαλκιδική κ.α. Επίσης 
έχει διοργανώσει πολλά Πανελλήνι-
α Συνέδρια στην Ελλάδα, τρεις Πα-
νελλήνιους Διαγωνισμούς, ποίησης 
και διηγήματος, και το βραβείο 
Γιάννη Μουτάφη. 
Από το 1960 η ΕΕΙΛ εκδίδει το πε-
ριοδικό «Κασταλία» ένα από τα 
μακροβιότερα περιοδικά της χώ-
ρας. Ιδρυτής της «Κασταλίας» ο 
γιατρός Κώστας Μουρίκης, και δι-
ευθυντές μετά τον Κ. Μουρίκη, οι: Γ. 
Μουτάφης [1970-1989], Μαρία Αρ-
βανίτη-Σωτηροπούλου [1990-
1993], Π. Ρηγάτος [1994-1995], 
Νίκος Σταυρόπουλος [1996-1998], 
Γιάννης-Μάριος Κολιόπουλος 
[1999-2005], Χρίστος Μαρκόπου-
λος [2005-μέχρι και σήμερα]. Η Ε-
ταιρεία αριθμεί σήμερα περί τα 150 
μέλη, αλλά εκείνο που έχει ιδιαίτερη 
σημασία είναι ότι συγκεντρώνει γύ-
ρω της τη συντριπτική πλειονότητα 
των γιατρών-λογοτεχνών της χώ-
ρας, και πολλούς από τους πιο ση-
μαντικούς Έλληνες λογοτέχνες. 
Η ΕΕΙΛ από την ίδρυση της, και 
όπως φαίνεται από το Καταστατικό 
της και από τους γιατρούς που την 
πλαισίωσαν από την αρχή, έβαλε 
μπροστά της τους σκοπούς και 
τους στόχους ενός ιατρολογοτεχνι-
κού κινήματος που επιχειρεί από τη 
μια μεριά να κάνει το γιατρό άξιο 
της ιατρικής του αποστολής τονίζο-
ντας την κοινωνική και ανθρωπιστι-
κή διάσταση της επιστήμης του και 
στηρίζοντας και διευρύνοντας την 

ευαισθησία του πάνω στα μεγάλα 
ζητήματα της ζωής, της επιστήμης 
και της Τέχνης, ώστε να τα αντιμε-
τωπίζει πιο σφαιρικά και με μεγαλύ-
τερη ευρύτητα, σαν άνθρωπος, σαν 
γιατρός, αλλά και σαν καλλιτέχνης 
προλαβαίνοντας ίσως την από τότε 
διαφαινόμενη μονομέρεια της εξει-
δίκευσης, η οποία βέβαια δεν 
έβλαψε στη συνέχεια, αλλά προκά-
λεσε ένα μεγάλο ,ρήγμα στην αντι-
μετώπιση του ανθρώπου σαν ένα 
σύνολο σωματοψυχικών λειτουρ-
γιών και μια οντότητα μοναδική. 
Ιατροφιλόσοφος εξ ορισμού είναι ο 
γιατρός που ενδιαφέρεται και κατα-
γίνεται με τα γράμματα και τη φιλο-
σοφία, ο ανθρωπιστής, ο λόγιος και 
λογοτέχνης. Η ΕΕΙΛ με την ίδρυση 
της φιλοδόξησε να αποτελέσει ένα 
ιατρικό κίνημα ανθρωπιστικό και 
επιστημονικό με μοχλούς τη λογο-
τεχνική επίδοση των μελών της, την 
έρευνα και το σχολιασμό των ρευ-
μάτων της λογοτεχνίας και της επι-
στήμης, της ιατρικής βέβαια κατ' 
αρχήν, αλλά και της φιλοσοφίας. 
Άσχετα με το τι από όλα τα παρα-
πάνω μπόρεσε η ΕΕΙΛ να υλοποιή-
σει και να πραγματώσει μέσα στα 
50 περίπου χρόνια της παρουσίας 
της, οι σκοποί της παραμένουν α-
ταλάντευτα οι ίδιοι: Να ενισχύσουν 
στη συνείδηση των μελών της το 
αίσθημα της αλληλεγγύης προς την 
κατεύθυνση του ανθρωπιστή για-
τρού, λογίου, λογοτέχνη και φιλο-
σόφου. Να καλλιεργήσει την πεποί-
θηση ότι υπάρχουν περιθώρια, 
ίσως μάλιστα να είναι ακόμα πιο 
αναγκαία σήμερα, να διαμορφωθεί 
αυτό το είδος του γιατρού, του κοι-
νωνικού γιατρού με μια ευρύτερη 
και φιλοσοφική διάσταση. Να κατα-
λάβει ότι δεν είναι μόνος μέσα σε 
ένα κόσμο που σιγά-σιγά ενώ από 
επιστημονικής και τεχνολογικής 
πλευράς κάνει απίστευτες προό-
δους, από την άλλη αφυδατώνεται 
ανθρωπιστικά και ψυχικά, αλλά ότι 
έχει συναδέλφους και συμπαρα-
στάτες σ' αυτό τον αγώνα, που τεί-
νει προς το μεγάλο ιατρικό πρότυ-
πο όλων των εποχών, τον γιατρό 
και φιλόσοφο, τον πρώτο ιατροφι-

Η Ιστορία της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών-Λογοτεχνών 

σαν συνέχεια της μεγάλης Ιστορίας των Ιατροφιλοσόφων 

Μιχ. Π. Δελησάββας 
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λόσοφο, τον μεγάλο Ιπποκράτη 
«Τον «ισόθεο» όπως τον χαρακτη-
ρίζει ο μαθητής και θαυμαστής του, 
ο μέγας επίσης Γαληνός από την 
Πέργαμο της Μ. Ασίας. Την κεφα-
λαιώδη σημασία της ανάγκης γενι-
κής φιλοσοφικής μόρφωσης του 
γιατρού μαζί με την ιατρική του, 
ανέπτυξε ο Γαληνός στο: «Ότι ο 
άριστος ιατρός και φιλόσοφος» 
σύγγραμμα του. 
Από αυτής της πλευράς η Ελληνική 
Εταιρεία Ιατρών Λογοτεχνών ε-
ντάσσεται στο ρεύμα αυτό, στην 
τάση, ή αν θέλετε στο κίνημα των 
ιατροφιλοσόφων, και η ιστορία της 
είναι ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας 
των ιατροφιλοσόφων όπου γης. 
Γιατί πιστεύω ότι ο Έλληνας για-
τρός επιλέγοντας την ιατρική ως 
επάγγελμα, έχει μέσα του, δυνάμει, 
το υπερεγώ και το πρότυπο του 
λόγιου γιατρού, του ιατροφιλοσό-
φου. Γιατί απλούστατα η ιατρική 
είναι μια κατεξοχήν ανθρωπιστική 
επιστήμη, και ο ίδιος έχει πίσω του 
μια μεγάλη Παράδοση αιώνων, μια 
βαθύτατη ρίζα ανθρωπιστικών και 
πολιτιστικών αξιών, ενώ επίκτητα, 
μπαίνοντας σ' αυτό το επάγγελμα 
και αντιμετωπίζοντας καθημερινά, 
έντονα και άμεσα τις πτυχές της 
ζωής και του θανάτου, ευαισθητο-
ποιείται και φιλοσοφεί. 
Η ιστορία των ιατροφιλοσόφων 
όπου γης αρχίζει με τον Ασκληπιό. 
Ασκληπιός κατά την πιο επικρατού-
σα εκδοχή είναι αυτός που θερα-
πεύει το «άσκλεα», τις διαταραχές, 
τα δύσκολα νοσήματα. Ο Ασκλη-
πιός, γιος μιας θνητής, της βασιλο-
πούλας Κορωνίδας από τη Θεσσα-
λία και του Απόλλωνα, διδάχτηκε 
την ιατρική από τον Κένταυρο Χεί-
ρωνα στο Πήλιο. Έτσι, η Ιατρική 
μετέχει του θείου, από τον Απόλ-
λωνα και της πρακτικής, από τον 
Χείρωνα. 
Ο Ασκληπιός εξάλλου ο θεός της 
ιατρικής είναι η παρηγορητική εκεί-
νη θεότητα η συν-τρέχουσα στο 
επείγον και στην ανάγκη, με την 
οζώδη ράβδο στο ένα χέρι και την 
κύαθο με τα φάρμακα στο άλλο. 
Ακριβώς όπως αντικρίσαμε τον 
Ιπποκράτη όλοι μας φοιτητές της 
ιατρικής στον περίβολο του Παν/
μίου στο Γουδί κάποτε. Ο Ιπποκρά-
της, το μέγα πρότυπο των γιατρών 
και ιατροφιλοσόφων όλου του κό-
σμου καυχιόταν, το πίστευε, δεν το 
καυχιόταν μόνο, ότι ήταν ο 18ος 

Ασκληπιάδης. Μετά τον Ιπποκράτη 
και τον Γαληνό, όλοι οι επιφανείς 
γιατροί μετέπειτα, ο Ορειβάσιος, ο 
Σωρανός ο Εφέσιος, όπως και ο 
Ηρόφιλος, ο αρχηγός της ιατρικής 
σχολής της Αλεξάνδρειας, αυτός 
μάλιστα πριν τον Γαληνό, το 300 
π.Χ, ήταν και ιατροφιλόσοφοι, τεί-
νοντας να μιμηθούν το μεγάλο τους 
πρότυπο, τον Ιπποκράτη. Όλοι οι 
επιφανείς αρχαίοι μας πρόγονοι, 
μέσα στη βασική τους παιδεία, μαζί 
με τις ανθρωπιστικές τους σπουδές 
διδάσκονταν και την ιατρική. Εκτός 
από τον μυθικό Αχιλλέα που φαίνε-
ται ότι είχε ιατρικές γνώσεις, καλός 
γιατρός ήταν και Μ. Αλέξανδρος 
όπως αναφέρει ο Πλούταρχος. Επί-
σης οι μεγάλοι πατέρες της εκκλη-
σίας στους χρόνους του βυζαντίου, 
τους χριστιανικούς χρόνους με τα 
μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα, εί-
χαν ιατρικές γνώσεις, ιδιαίτερα ο 
Μέγας Βασίλειος ο Καππαδόκης. Κι 
έπειτα στους χρόνους του Διαφωτι-
σμού και της Αναγέννησης, μαζί με 
τη μεγάλη έξαρση της παιδείας και 
της διάδοσης των ανθρωπιστικών 
αξιών και προτού η ιατρική αναπτύ-
ξει το τεχνολογικό της σκέλος, η 
έννοια του ιατροφιλόσοφου ήταν 
πολύ διαδεδομένη στην Ευρώπη, 
με παραδείγματα ιατροφιλοσόφων 
κύρους, όπως ο Βαλσάβα και ο 
Μαλπίγκι, ο μεγάλος ανθρωπιστής 
Σβάιτσερ. Κι ακόμα οι μεγάλοι για-
τροί λογοτέχνες ανθρωπιστές του 
περασμένου αιώνα, ο Τσέχωφ, ο 
Κρόνιν και ο Άξελ Μουντέ. Και επα-
νερχόμενοι στη συνέχεια της δικής 
μας, της ελληνικής Ιστορίας, και 
προτού φτάσουμε στον Κοραή, 
έχουμε να πούμε ότι όλο τον 18ο 
και 19ο αιώνα έχουμε τον τύπο του 
Έλληνα λόγιου γιατρού και ιατροφι-
λόσοφου. Ο Στέλιος Σπεράντζας 
στη μελέτη του «Έλληνες γιατροί 
λογοτέχνες της τουρκοκρατίας», 
1961, απαριθμεί περί τους 100 για-
τρούς λόγιους κατά τη διάρκεια της 
τουρκοκρατίας με πρώτο τον Ηπει-
ρώτη γιατρό και ποιητή Ιωάννη Βη-
λαρά. Είναι οι γιατροί εκείνοι που 
γιάτρευαν το καθημαγμένο Γένος 
και κράτησαν άσβεστη την εθνική 
συνείδηση. Αυτοί που συνέβαλαν 
τα μέγιστα στον ξεσηκωμό του 
1821. Και μετά από αυτούς οι για-
τροί ιατροφιλόσοφοι Ειρηναίος Α-
σώπιος, Διονύσιος Αιγινίτης κ.ά. 
Αλλά και στις νεότερες περιόδους, 
της πρόσφατης Ιστορίας μας, η 

παρουσία των γιατρών αυτής της 
αντίληψης και νοοτροπίας είναι ση-
μαντική. Γιατί αυτοί στάθηκαν κοντά 
στο λαό, δεμένοι με τις ανάγκες και 
τις ελπίδες του. Εννοώ τους για-
τρούς της Κατοχής και της Αντίστα-
σης όπως ο Καρβούνης, ο Κόκκα-
λης, ο Γερουλάνος, αλλά και όλους 
τους ανώνυμους ομοίους τους. Σε 
πόσα χωριά σε όλη την Ελλάδα 
αυτής της περιόδου, το φωτισμένο 
παράθυρο του γιατρού μέσα στο 
σκοτάδι, δεν ήταν η παρηγοριά και 
η ελπίδα των σκλαβωμένων, και 
πόσες φορές ο γιατρός δεν μπήκε 
μπροστά για να σώσει ζωές ή και 
να βρεθεί ανάμεσα στους τουφεκι-
σμένους. Φαίνεται ότι όλοι μας σαν 
γιατροί και σαν Έλληνες κρατάμε 
μέσα μας αυτή την μεγάλη Παράδο-
ση, είτε είμαστε μέλη της ΕΕΙΛ, είτε 
έξω από αυτήν. Κι άλλο τόσο φαί-
νεται ακόμα ότι το μεγάλο αυτό κί-
νημα των ιατροφιλοσόφων δεν έχει 
σύνορα ώστε η ιστορία του να συ-
νεχίζεται εις το διηνεκές χωρίς Κα-
ταστατικά, Κανονισμούς και σημεία 
αναγνώρισης. Γιατί δεν θα ξεχά-
σουμε ποτέ, αυτοί που έχουμε α-
κούσματα από την Κατοχή, τις αν-
θρωπιστικές προσφορές πολλών 
γιατρών ανάμεσα στους κατακτητές 
Γερμανούς και Αυστριακούς, την 
αρχαιομάθεια και την ανθρωπιστική 
τους παιδεία, όπου η προσπάθεια 
τους να βοηθήσουν και να συνδρά-
μουν τον τυραννισμένο και κατα-
πληγωμένο κοσμάκη τους έφερνε 
πολλές φορές θανάσιμα αντιμέτω-
πους με τους φανατικούς της τρέ-
λας του ναζισμού. Αυτοί ήταν και 
θα είναι οι ιατροφιλόσοφοι χωρίς 
σύνορα. Η ιστορία της ΕΕΙΛ είναι 
ένα μικρό μέρος και μια συνέχεια 
της ιστορίας των ιατροφιλοσόφων 
όπου γης. Και είναι κι αυτή μια ι-
στορία αγώνων. Οι προοπτικές 
που έχει και οι προκλήσεις που 
δέχεται στους σημερινούς καιρούς 
είναι πολλές και ουσιώδεις: Στα 
ιατρολογοτεχνικά θέματα του και-
ρού μας, στη γλώσσα, στην παιδεί-
α, στην επιστήμη, στην έρευνα και 
στη σκέψη. Στη γενετική και την 
βιολογία, την βιοϊατρική και βιοηθι-
κή. Στην ποιότητα της ζωής και την 
επιβίωση του ανθρώπου πάνω στη 
γη. Πάνω σε όλα αυτά οι απόψεις 
των ιατρών-λογοτεχνών θα μπο-
ρούσαν να είναι όχι μονάχα ενδια-
φέρουσες, αλλά και απαραίτητες. 
Ακόμα πιο πολύ: Αναγκαίες. 
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Β ρίσκομαι ανάμεσα σε 
θαυμάσιους διακεκριμέ-
νους γιατρούς λογοτέ-
χνες και σε ένα εξαιρετι-

κά ευαίσθητο ακροατήριο. 
Βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους 
που αγαπούν την Λογοτεχνία, που 
αγαπούν την Ιατρική, που νιώ-
θουν τον ανθρώπινο πόνο, που 
θέλουν την Ιατρική, ανθρωπο-
κεντρική Ιατρική. 
Αν είχα την δύναμη, θα ύψωνα 
κραυγή μεγάλη, να τρομάξω τους 
αδιαφορούντες υπεύθυνους σε 
όλα τα θεσμικά επίπεδα προλη-
πτικής ιατρικής νόσων και συ-
μπτωμάτων, έτσι ώστε να ενεργο-
ποιήσουν όλους τους δυνατούς 
μηχανισμούς για την μοναδική 
σωτηρία τις περισσότερες φορές, 
των αρρώστων, δηλαδή την πρό-
ληψη. 
Επειδή όμως εγώ δεν είμαι παρά 
μόνον ένας απλός λογοτέχνης 
ποιητής-γιατρός, διάλεξα την φω-
νή της Λογοτεχνίας, την φωνή της 
ποίησης για να εκφράσω την αγω-
νία μου και ταυτόχρονα την φλόγα 
της προσφοράς βοήθειας, στους 
συνάνθρωπους μας. 
Αγαπητοί φίλοι συνάδελφοι, 
Η λογοτεχνία στα χέρια των για-
τρών, είναι ένα ισχυρό όπλο, πο-
λύ ισχυρό όπλο, για την αποτε-
λεσματική συνειδητοποίηση, της 
ανυπέρβλητης αξίας της προλη-
πτικής Ιατρικής. 
Είναι βαθιά πεποίθηση μου, είναι 
πίστη μου, ότι οι γιατροί λογοτέ-
χνες μπορούν να επηρεάσουν 
καταλυτικά την συμπεριφορά των 
συνανθρώπων μας στο να έχουν 
πρωταρχικό μέλημα και στόχο την 
πρόληψη των ασθενειών. 
Πως μπορεί να γίνει αυτό και τι 
προτείνω; Προτείνω στους για-
τρούς λογοτέχνες που γράφουν 
π.χ. Διηγήματα, σενάρια για 
σινεμά, τηλεόραση, θέατρο, να 
γράψουν έργα με κεντρικούς 
ήρωες ανθρώπους που βίωσαν 
την βασανιστική διαδρομή, που 
βίωσαν την κόλαση ανίατης 
αρρώστειας, που μόνον με την 
πρόληψη θα υπήρχε Σωτηρία. 
Λογοτεχνικά έργα, με συγκλονιστι-
κές περιγραφές πραγματικών 
σκηνών και γεγονότων πειστικών 

και αξιόπιστων από γιατρούς λο-
γοτέχνες, με αληθείς διαλόγους 
και όχι αληθοφανείς. 
Είμαι βέβαιος οι κραυγές της 
οδύνης και ο αληθινός τρόμος, 
θα οδηγήσει πολλούς συν-
ανθρώπους μας στην σωτηρία 
της πρόληψης, με μέσα της προ-
ληπτικής Ιατρικής, συγκεκριμένα 
προτεινόμενα και καταγραφό-
μενα. 
Αυτός είναι σκοπός άγιος και 
άξιος και δεοντολογικά αναγκαίος 
για να είναι η Λογοτεχνία στην 
προληπτική Ιατρική ωφέλιμη, 
όσο η απελπισία του αντιθέτου, 
δηλαδή της καταστροφικής αμέ-
λειας η αδιαφορίας. 
Να είναι η Λογοτεχνία τόσο ω-
φέλιμη όσο η Σωτηρία. 
Σκεφτείτε την εφιαλτική φράση, 
ερώτημα: 
— Δηλαδή Γιατρέ δεν υπάρχει 
κ α μ ί α  ε λ π ί δ α ; 
Και η απάντηση: 
— Θα υπήρχε σωτηρία, μόνον 
αν είχαμε προφτάσει το κακό. 
...Κενό, απελπισία, άβυσσος, σπα-
ραγμός ψυχής και σώματος. 
Κάντε τους ανθρώπους να σπεύ-
σουν στην εφαρμοζόμενη υπαρ-
κτή κλινική και εργαστηριακή προ-
ληπτική Ιατρική, κάντε τους να 
σπεύσουν από τον φόβο, από τον 
τρόμο. Διαφορετικά δεν γίνεται 
τίποτα. 
Η φιλοσοφική και επιστημονική 
φωνή της έννοιας πρόληψη δεν 
είναι επαρκής, δεν είναι αποτε-
λεσματική. 
Γι' αυτό χτυπάτε τα σήμαντρα που 
αφυπνίζουν, που σοκάρουν, με 
ήχους τραγικούς. 
Λόγια φωτιές, πυρπολημένες αδι-
αφορίες, ηφαίστειο πριν την 
έκρηξη, σειρήνες πριν τον σεισμό, 
πανικός. 
Μόνον τότε κάποιοι θα σωθούν, 
μόνον έτσι κάποιοι θα γλιτώσουν 
την φρίκη της κόλασης προλαμβά-
νοντας αρρώστειες άκρως δραμα-
τικές, αβάσταχτου μαρτυρίου. 
Αγαπητοί Συνάδελφοι Ιατροί Λο-
γοτέχνες, 
Μπορούμε με την λογοτεχνία να 
σταθούμε, να πολεμήσουμε, στην 
πρώτη γραμμή της μάχης, υπέρ 
της προληπτικής Ιατρικής. 

Πρέπει να το κάνουμε. 
Γράψτε, συγκλονίστε τον κόσμο 
όλους τους ανθρώπους, μικρούς, 
μεγάλους, άνδρες, γυναίκες παι-
διά. 
Δεν υπάρχει τίποτα πολυτιμό-
τερο από την υγεία, την ανθρώ-
πινη ζωή. 
Όλοι το ξέρουμε αλλά δεν κοιτάμε 
κατάματα την προφύλαξη και την 
προστασία τους. 
Και αλοίμονο, σε άλλα δίνουμε 
υπνωτισμένοι την προσοχή μας. 
Θα ένιωθα την ελάχιστη, άξια 
λόγου, παρουσία μου στο λο-
γοτεχνικό-Ιατρικό γίγνεσθαι αν 
συνέβαλα στο να σωθεί, έστω 
και μία ανθρώπινη ζωή με το 
μήνυμα αυτό. 
Το μήνυμα αγωνίας, για την προ-
ληπτική Ιατρική, σε αντηχείο εφι-
αλτικής συνείδησης. 
Με την δραματουργική λογοτεχνι-
κή επίδραση, επιρροή στους υ-
γιείς αναγνώστες με το άγγιγμα 
της σκληρής αφής των ψυχικών 
και σωματικών πληγών, μπορού-
με να γίνουμε οδηγητές στην οδό 
της πρόληψης. 
Εκτός από την τέρπουσα-
αγάλουσα Λογοτεχνία υπάρχει 
και η σκληρή, πικρή αλλά 
άκρως ωφέλιμη Λογοτεχνία. 
 

Ήλιε μου κρύψου να μη δεις, 
την κόρη την πεντάμορφη 
την όμορφη γυναίκα, 
με το κορμί σαν άγαλμα, 
τα κοραλλένια χείλη. 
 
Ήλιε μου κρύψου μη την δεις, 
λιώνει σαν το κεράκι. 
Για όλα τ' άλλα νοιάστηκε 
με περισσή φροντίδα! 
Ποτέ δεν πήγε στο γιατρό 
για να προλάβει το κακό, 
για μια μαστογραφία: 
και εκεί την βρήκε η σαϊτιά, 
στο στήθος το άγριο βόλι. 
 
Ήλιε μου κρύψου μη την δεις, 
Ήλιε μου κρύψου 
να μη δεις. 

Η Λογοτεχνία στην Προληπτική Ιατρική 

Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος  
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Ο  Μύθος, αυτός ο πρωτό-
τοκος γιος του Νου και 
της Φαντασίας, και ιδιαί-
τερα ο ελληνικός μύθος, 

είναι ο πρόδρομος της αλήθειας. 
Γιατί η επιστημονική αλήθεια μοιά-
ζει με την πεταλούδα που περνάει 
από το στάδιο της προνύμφης, δη-
λαδή της προαλήθειας, που λέγεται 
μύθος. 
Την αυγή της Ιατρικής θα την αντι-
κρύσουμε από την κορυφή ενός 
(μυθικού) βουνού που λέγεται Πήλι-
ο. Στην κορυφή του, σ' ένα υψόμε-
τρο γύρω στα 1600 μέτρα 
(κατάλληλο για χιονοδρομίες) υ-
πάρχουν ακόμα τα λείψανα ενός 
ναού που συνδέεται με τη θρησκευ-
τική ζωή των αρχαίων Μαγνητών: 
είναι ο ναός του «Ακραίου Διός» ή 
«Χειρώνειον άντρον»· μια σπηλιά 
που χρησίμευε για ιερό του Διός και 
για τη λατρεία του Χείρωνα Κενταύ-
ρου. Αυτή είναι η πανάρχαια κοίτη 
της ιατρικής επιστήμης. Το Πήλιο 
υπήρξε το «βουνό, βουνών καμά-
ρι» (κατά τον Δροσίνη) όπου παρα-
θέριζαν οι Θεοί του Ολύμπου. Αλλά 
ποιος ήταν αυτός ο ξακουστός Χει-
ρών Κένταυρος; Ήταν ο αγαθο-
ποιός δαίμονας-κένταυρος, γιος 
του τιτάνα Κρόνου και της νύμφης 
Φιλύρας (κόρης του Ωκεανού). Δη-
λαδή ετεροθαλής αδελφός του Δία. 
Ο μοναδικός Κένταυρος που είχε τα 
μπροστινά του πόδια ανθρώπινα, ο 
σοφός θεραπευτής, ο άξιος κυνη-
γός, αυτός που ανακάλυψε τις ια-
ματικές ιδιότητες των βοτάνων, ο 
δεξιοτέχνης χειροπρακτικός και 
χειρουργός, ο πρώτος δάσκαλος 
της ιατρικής. Οι Κένταυροι είναι τα 
άγρια πνεύματα της θύελλας που 
ξεσπάει στις πλαγιές και τις χαρά-
δρες του Πηλίου. Είναι τα παιδιά 
του Ιξίωνα και της Νεφέλης δηλαδή 
της Αστραπής και του Σύννεφου. 
Είναι μισο-άλογα μισο-άνθρωποι με 
μακριά κόμη που κυματίζει, και 
κρατούν στο χέρι δυνατό τόξο. Σαν 
πυκνώσουν τα σύννεφα στο βουνό 
και ξεσπάει η καταιγίδα, τότε μπο-
ρείς να ακούσεις το ποδοβολητό 
των Κενταύρων. Είναι ο Ερύγδου-
πος, ο Τηλεβόας, ο Μελανέας, ο 
Άγριος, ο Μέρμερος, ο Άρκτος, ο 
Λύκος και το άλλο πλήθος των στοι-
χείων της φύσης. Το βουερό μού-

γκρισμα των χειμάρρων που μετά 
την καταιγίδα σπάζουν, ξεριζώνουν 
και παρασύρουν τα δέντρα μαζί με 
τους βράχους του δάσους, οι κραυ-
γές των αγρίων θηρίων, οι κεραυ-
νοί, τα δρολάπια και οι νεροσυρ-
μές, δημιουργούν στην ψυχή των 
ανθρώπων που βρίσκονται μέσα 
στην άγρια μοναξιά του βουνού ένα 
δέος, που τους κάνει να νιώθουν 
πραγματική την παρουσία των Κε-
νταύρων. Αυτοί είναι οι εχθρικές 
δυνάμεις για τους χωρικούς του 
Πηλίου, που πρέπει να δαμαστούν 
για να ημερέψει το βουνό και να 
γίνει κτήμα των ανθρώπων που το 
κατοικούν. Και οι άνθρωποι, αγωνί-
ζονται ακατάπαυστα εναντίον αυ-
τών των στοιχείων και νικούν. Οι 
Λαπίθες - τα αντίπαλα των Κενταύ-
ρων πνεύματα των ανέμων - και οι 
άλλοι ευεργέτες των ανθρώπων 
ήρωες, που πολέμησαν μαζί με 
τους Λαπίθες, όπως ο Ηρακλής και 
η Αταλάντη δαμάζουν τελικά τα 
φοβερά στοιχειά. Και τότε διώχνεται 
ο φόβος απ' το βουνό και οι 
άνθρωποι  ξαναβλέπουν  την 
όμορφη και καλή του όψη. Ο Χει-
ρών που είναι συνδεδεμένος με το 
Πήλιο, δεν είναι πια γιος του Ιξίωνα 
όπως οι άλλοι Κένταυροι, αλλά του 
Κρόνου, που όπως ξέρουμε είναι κι 
ο πατέρας του Δία. Ο αγαθός Χει-
ρών λοιπόν και ο μεγάλος Ζευς 
ήταν αδέλφια, αλλά από άλλη μά-
να, αφού η μητέρα του Δία ήταν η 
Ρέα ενώ του Χείρωνα η Φιλύρα. Η 
Φιλύρα είναι το δέντρο Φτελιά ή 
Τύλιος, που την άνοιξη, στολισμένη 
με λευκό πέπλο λουλουδιών και 
σκορπίζοντας γύρω το λεπτό της 
άρωμα, δεν παύει ακόμα και σήμε-
ρα να έχει εραστές, όχι βέβαια 
θεούς αλλά τουρίστες και ποιητές. 
Τα φύλλα της Φιλύρας χρησιμεύ-
ουν στην ιατρική ως «υπναγωγό 
αφέψημα» (όπως το αφέψημα του 
χαμομηλιού) κι αυτό μας θυμίζει το 
πόσο πολυφάρμακο βουνό είναι το 
Πήλιο. Υπάρχει ακόμα και το 
«αντιοφικό» βότανο «χειρώνιο» 
που η ρίζα του θεραπεύει το δά-
γκωμα των φιδιών. Ο βλαστός αυ-
τού του φυτού στον οποίο περιελίσ-
σεται το φίδι, αποτέλεσε το παγκό-
σμιο έμβλημα της ιατρικής. 
Οι αρχαίοι ιστορικοί και γεωγράφοι 

(Απολλόδωρος, Δικαίαρχος, Πλού-
ταρχος, Ηρόδοτος, Παυσανίας κ.ά.) 
αναφέρουν εκτενώς ότι απ' όλα τα 
βουνά της. Ελλάδας το Πήλιο έχει 
τη μεγαλύτερη ποικιλία φυτών κατά 
τετραγωνικό μέτρο και ιδίως φαρ-
μακευτικών βοτάνων. Οι πικροκα-
στανιές, ο τύλιος, το μέλεγο, η μέ-
ντα, και πλήθος άλλα φαρμακευτικά 
φυτά κάνουν τον Απολλόδωρο να 
ο ν ο μ ά ζ ε ι  τ ο  Π ή λ ι ο 
«φαρμακωδέστατον». Π' αυτό και 
τα μυθικά όντα που κατοικούν στα 
δάση του είναι βοτανολόγοι, θερα-
πευτές, γιατροί. Η λαϊκή φαντασία 
επικέντρωσε την ιδιότητα αυτή του 
θεραπευτή στον Χείρωνα, που φαί-
νεται θα ήταν κάποιος γέρο 
έμπειρος πρακτικός βοτανοθερα-
πευτής και χειροπρακτικός (για 
στραμπουλήγματα και κατάγματα) 
που πήγαινε από χωρίο σε χωριό 
καβάλα σε άλογο. Στη μνήμη των 
χωρικών η φιγούρα αυτή του γέ-
ρου έμεινε ενωμένη με το άλογο ως 
Κένταυρος: αλογάνθρωπος. 
Ο Χειρών υπήρξε ο «δικαιότατος 
των Κενταύρων» ο καλός και σο-
φός ερημίτης, ο απαράμιλλος κυνη-
γός-τοξότης, ο υπέροχος, μουσι-
κός-λυράρης, αλλά κυρίως ο άξιος 
γιατρός που επιδένει πληγές επιθέ-
τοντας βότανα, που ανατάσσει κα-
τάγματα και εξαρθρήματα κατα-
πραΰνοντας τους πόνους και σώ-
ζοντας ζωές. Δίδαξε την ιατρική 
στον Ασκληπιό και σε όλους τους 
Θεσσαλούς ήρωες, όπως τον Ιάσο-
να, τον Πηλέα, τον Αχιλλέα, τον Η-
ρακλή κ.ά. Με την αργοναυτική εκ-
στρατεία ο Ιάσων έφερε στο Πήλιο 
απ' την Κολχίδα μια περίεργη γυ-
ναίκα, που την πήρε σύζυγο του, 
την Μήδεια. Αυτή στην αρχή δεν 
είχε εγκληματικές τάσεις. Στην και-
νούρια της πατρίδα έκανε τα πρώ-
τα αγαθά μαγικά της έργα. Με φαρ-
μακευτικά βότανα και πηλιορείτικο 
φραουλ ί  κρασί  έκανε  ένα 
«σπεσιαλιτέ» που το έδωσε στο 
γεροπεθερό της (τον πατέρα του 
Ιάσονα) τον βασιλιά Αίσονα για να 
ξανανιώσει. Και πραγματικά, ο γε-
ροβασιλιάς της Ιωλκού ξανάνιωσε, 
και όπως αναφέρεται στη Μυθολο-
γία: «ο θεός Βάκχος ιδών εκ του 
ύψους το θαύμα του τοσούτου τέ-
ρατος» κατέβηκε στην Ιωλκό και 

Στην αυγή της Ιατρικής 

Ιάσων Ευαγγέλου  
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πήρε από τη Μήδεια το θαυματουρ-
γό φίλτρο, που τον διατηρεί μέχρι 
σήμερα αγέραστο και κεφάτο, :;νώ 
όλοι οι άλλοι αρχαίοι θεοί όχι μόνο 
γέρασαν αλλά και πέθαναν». Έτσι 
η Μήδεια στάθηκε η γυναίκα-
πρόδρομος των Μπογκομόλετς, 
των Βορονώφ, της Ασλάν και όλων 
των φωστήρων της Γηριατρικής... 
Το ποτό της που ονομάστηκε 
«Κενταύρειον» -γιατί ξανανιώνει 
τον άνθρωπο και τον κάνει κένταυ-
ρο- φαίνεται πως το ξέραν ακόμα 
όλοι οι πηλιορείτες, που έχουν πο-
λύ μικρή, νοσηρότητα και πολύ με-
γάλη γονιμότητα. Επάνω στο πολυ-
φάρμακο Πήλιο γεννήθηκαν και οι 
τρεις κόρες του Ασκληπιού: η γλυ-
κιά Ιασώ, η χαμογελαστή Υγίεια και 
η Πανάκεια με τα μεγάλα μάτια. Στο 
Πήλιο, ακόμα, στην κατοικία του 
Χείρωνα, έγιναν και οι ξακουσμένοι 
γάμοι του Πηλέα και της Θέτιδας. 
Το ξεφάντωμα ήταν πρωτοφανές 
στα χρονικά των ανθρώπων και 
των θεών. Ήρθανε καλεσμένοι όλοι 
οι θεοί του Ολύμπου μαζί με τον 
Απόλλωνα τον θεό της μουσικής 
που έπαιξε πολλά τραγούδια πάνω 
στην εφτάχορδη φόρμιγγα, δηλαδή 
την κιθάρα του. Το γλέντι αυτό 
έκανε τόση εντύπωση, ώστε το α-
ναφέρουν με λεπτομέρειες, ο 
Όμηρος, ο Ησίοδος, ο Πίνδαρος, ο 
Ευριπίδης κ.ά. Ο Χειρών Κένταυ-
ρος χάρισε στον γαμπρό ένα μεγά-
λο κι ασήκωτο δόρυ από πηλιορείτι-
κο ξύλο, το οποίο, αργότερα ο γα-
μπρός έδωσε στο γιο του Αχιλλέα 
που το κρατούσε στον Τρωικό πό-
λεμο. Σ' αυτόν τον γάμο χόρεψαν 
50 νέες πεντάμορφες νεράιδες και 
γίνανε τα πρώτα καλλιστεία. Όπως 
ήταν φυσικό, «Μις» βγήκε η ωραία 
Αφροδίτη του Πηλίου που πήρε για 
βραβείο και το «μήλον της έριδος» 
ένα φιρίκι του Πηλίου. Στην ελλανό-
δικο επιτροπή πήραν μέρος και 
μερικοί θεοί κατά προτίμηση παρή-
λικες με πολύ γούστο και εμπειρί-
α... 
Ας ξαναδούμε όμως από κοντά τη 
ζωή και τη δράση του Χείρωνα Κε-
νταύρου, αυτού του πρώτου 
Έλληνα γιατρού στο μεταίχμιο της 
Μυθολογίας και της Ιστορίας. Γύρω 
στα 1200 π.Χ. αυτός έδωσε για 
πρώτη φορά την ειδικότητα της 
Γενικής Ιατρικής, Χειρουργικής και 
Οφθαλμολογίας στον Ασκληπιό, γιο 
τoυ Απόλλωνα και βασιλιά της αρ-
χαίας Τρίκκης της Θεσσαλίας (τα. 
σημερινά Τρίκαλα) όπου βρίσκεται 
και το αρχαιότερο Ασκληπιείο της 

Ελλάδας. Εκεί λοιπόν ο Ασκληπιός 
θεράπευε τους πάσχοντες από κά-
θε νόσημα, όπως και τους 
«οφθαλμιώντας» π.χ. τον Άσκλην 
κ.ά. Όπως μας βεβαιώνει ο Απολ-
λόδωρος (γενόμενος χειρουργικός 
ο Ασκληπιός, και την τέχνην ασκή-
σας επί μακρόν, ου μόνον εκώλυε 
τινάς αποθανείν, αλλά και τους α-
ποθανόντας ανήγειρε, ως τον Γλαύ-
κον και τον Ιππόλυτον, τον Λυ-
κούργον, τον Τυνδάρεω και 
άλλους». Με το να σώζει όμως πολ-
λούς ανθρώπους έκανε τον θεό του 
Αδη Πλούτωνα να παραπονεθεί 
στον Δία ότι ερήμωσαν τα βασίλεια 
του, κι ο Ζευς φοβούμενος μήπως 
οι άνθρωποι μείνουν αθάνατοι, α-
γανάκτησε για την «υπερβασία» 
του Ασκληπιού και τον καταδίκασε 
να μετέρχεται την ιατρική «επί χρή-
μασι». Έτσι οι πελάτες ελαττώθη-
καν. Ο Πίνδαρος μας εμπιστεύεται 
και το ότι τελικά ο Δίας τον κατακε-
ραύνωσε γιατί πήρε πολλά χρήμα-
τα από κάποιον άρρωστο. Ο Α-
σκληπιός όμως είχε και δύο γιους 
τον Μαχάονα και τον Ποδαλείριο 
που συνέχισαν την χειρουργική και 
την οφθαλμολογία. Αυτοί συνόδευ-
σαν τους Έλληνες στην Τροία. 
Είναι ενδιαφέρον ότι η παράδοση 
της καλής αμοιβής των ιατρών στα 
Ασκληπιεία, και μάλιστα για οφθαλ-
μικά νοσήματα διατηρήθηκε. Ανα-
φέρεται ότι κάποιος Φαλύσιος ονό-
ματι, πάσχων από κάποιο οφθαλμι-
κό νόσημα κατέβαλε στο Ασκληπιεί-
ο ως ίατρα 2.000 χρυσούς στατή-
ρες, δηλ. 60.000 δραχμές της επο-
χής εκείνης. Στην πληρωμή δεν 
χωρούσε καμιά απάτη. Ο Έρμων 
από τη Θάσο ήταν τυφλός από κα-
ταρράκτη και ο Ασκληπιός τον θε-
ράπευσε. Επειδή όμως δεν έστειλε 
τα ίατρα, ο θεός τον τύφλωσε πάλι 
(οι μετεγχειρητικές επιπλοκές ε-
κλαμβάνονταν ως «Διοσημίες»). 
Έτσι, ξαναήρθε στο Ιερό, πλήρωσε 
τα ίατρα και ξαναθεραπεύτηκε. 
Ένας καλός μαθητής του Χείρωνα 
υπήρξε και ο ήρωας της αργοναυτι-
κής εκστρατείας, το βασιλόπουλο 
της Ιωλκού, ο Ιάσων. Αυτός διδά-
χτηκε την ιατρική τόσο καλά που 
από τότε η θεραπεία της αρ-
ρώστιας ονομάστηκε «ίασις» δηλ. 
γιάτρεμα απ' τον Ιάσονα. Άλλος 
ένας μαθητής του, πηλιορείτης 
ήρωας της Ιλιάδας, ήταν ο Αχιλλέ-
ας. Αυτός όμως έδειχνε μεγαλύτερη 
κλίση στο κυνήγι και στο τραγούδι 
παρά στην ιατρική. Από το Χείρωνα 
έμαθε να παίζει λύρα και να κυνη-

γάει ελάφια, κάπρους και λιοντάρια 
στα βαθύσκιωτα δάση του βουνού 
με τις καστανιές και τις οξιές. Και 
τον θαύμαζαν η «καλλίσφυρη» 
Άρτεμις, η «λευκώλενος» Αφροδίτη 
και η «γλαυκώπις» Αθηνά, που 
σκότωνε τα ελάφια χωρίς να χρησι-
μοποιεί λαγωνικά σκυλιά, γιατί τα 
έφτανε τρέχοντας με τα γρήγορα 
πόδια του, ο «ωκύπους» Αχιλλέας! 
Πού λοιπόν μυαλό για ιατρική επι-
στήμη!... Περισσότερη ιατρική 
έμαθε ο πατέρας του ο Πηλέας, 
που υπήρξε κι αυτός μαθητής του 
Χείρωνα. Γυναίκα του Χείρωνα 
ήταν η πεντάμορφη Χαρικλώ. Ο 
Χείρων πέθανε εξαιτίας ενός ανία-
του τραύματος που του προξένησε 
ένα ανίατο έλκος («χειρώνειον 
έλκος»). Ο τραυματισμός του έγινε 
τυχαία από τον Ηρακλή μ' ένα δη-
λητηριασμένο βέλος σε μια μάχη 
εναντίον των Κενταύρων. Ο Χείρων 
ως παιδί του Κρόνου και αδελφός 
του Δία ήταν αθάνατος, αλλά απ' 
τους πόνους δεν ήθελε να υποφέ-
ρει και αντάλλαξε την αθανασία του 
με τον θνητό Προμηθέα... 
Το «εινοσίφυλλον Πήλιον». κατά τη 
φράση του Ομήρου* δηλαδή το 
βουνό με τις ασίγαστες-αεικίνητες 
φυλλωσιές), το φορτωμένο με τους 
ωραίους προαιώνιους θρύλους 
(μαζί με τ' άλλα δύο μεγάλα βουνά 
της Ανατολικής Θεσσαλίας: τον 
Όλυμπο και την Όσσα) έχει εξαιρε-
τική θέση στην ελληνική Μυθολογί-
α. Στο βόρειο τμήμα του εντοπίζεται 
η Τιτανομαχία. Εδώ έγινε και η πε-
ρίφημη μάχη των Κενταύρων με 
τους Λαπίθες, που ενέπνευσε τους 
αρχαίους Έλληνες γλύπτες, ζωγρά-
φους και αγγειοπλάστες στις πιο 
αγαπημένες πολυπρόσωπες συν-
θέσεις. Τον μύθο αυτόν του Πηλίου 
τον βλέπει και τον απαθαυμάζει 
κανείς στη μετόπη του Παρ-
θενώνα, στο δυτικό αέτωμα του 
Θησείου και στο αέτωμα του ναού 
του Ολυμπίου Διός. Ένα μεγάλο 
τμήμα από την Κενταυρομαχία του 
Παρθενώνα βρίσκεται στο Βρετανι-
κό Μουσείο (μαζί με την περίφημη 
«Ζωφόρο»)... Υπάρχει ένας συνειρ-
μός ανάμεσα στον Λόρδο Έλγιν και 
στη Μελίνα Μερκούρη, αλλά δεν 
φαίνεται να υπάρχει ελπίδα... Ίσως 
αν ζούσε ο Χείρων ο χειρουργός και 
δεινός τοξότης να βρίσκαμε δικαίω-
ση - μ' ας αρκεστούμε τώρα στο 
παραμυθένιο Πήλιο, που πάντα θα 
μας αιχμαλωτίζει με τη γοητεία του 
και θα μας οδηγεί στην αυγή της 
Ιατρικής. 
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O Ιπποκράτης γεννήθηκε 
στην Κω το 460 π.Χ. 
Γυιος του Ασκληπιάδη 
Ηρακλείδη που ήταν α-

πόγονος Δωριέων. 
Πριν μελετήσει την ως τότε υπάρ-
χουσα Ιατρική Παιδεία των Ασκλη-
πιείων, ο Ιπποκράτης είχε μελετή-
σει Ίωνες φιλοσόφους, των οποίων 
ασπάσθηκε τις δοξασίες. 
Ο μέγιστος όλων των εποχών ια-
τρός, Ιπποκράτης, επηρρεασμένος 
από τους Ίωνες φιλοσόφους, έχει 
το μοναδικό επίτευγμα στο ενεργη-
τικό του, ότι κατώρθωσε «να απε-
λευθερώσει την ιατρική από αρχαί-
ες αθλιότητες και δουλείες καταγω-
γής μαγικής, με την εφεύρεση και 
θέσπιση διαγνωστικών και θερα-
πευτικών μεθόδων της νόσου, 
όπου συνδυάζονται αρμονικά η 
παρατήρηση, η ανάλυση, η εμπειρί-
α, η υπόθεση και το πείραμα»1. 
Από αυτήν την ώρα η Ιατρική που 
ως τότε ελέγετο και ήταν τέχνη, 
έπαψε να είναι τέχνη και έγινε επι-
στήμη. 
Η επιστημονική ιατρική λοιπόν ξεκί-
νησε από το χώρο του Αιγαίου, 
Ίωνες φιλόσοφοι - Ιπποκράτης από 
την Κω, εδώ και 2.500 χρόνια. 
Ο Ιπποκράτης κατάφερε να απαλ-
λάξει την ως τότε συνύπαρξη της 
ιατρικής με τη μαγεία και τις ατα-
σθαλίες των ιερέων του Ασκληπιεί-
ου, με τους οποίους ήρθε σε σύ-
γκρουση. 
Ήταν τέτοια η φήμη του και τόσο 
μεγάλο το γόητρο του, ακόμη και 
όταν δεν ζούσε πια, επί πολλούς 
αιώνες. Σ' αυτό οφείλεται το γεγο-
νός, ότι πολλά βιβλία ιατρικά που 
γράφτηκαν από άλλους ακόμη και 
μεταγενέστερους περιλήφθηκαν 
στην Ιπποκρατική Συλλογή και α-
ποτέλεσαν όλα μαζί το Corpus Hip-
pocraticum, που αργότερα οι Αλε-
ξανδρινοί γραμματικοί προσπάθη-
σαν να ξεχωρίσουν σε γνήσια δηλ. 
- γραμμένα από τον Ιπποκράτη και 
νόθα γραμμένα από άλλους χωρίς 
βέβαια να συμφωνούν σε όλα. 
Από αυτά που θεωρούνται γνήσια 
θα προσπαθήσουμε να επισημά-
νουμε τις επιδράσεις που δέχθηκε 
από τους Ίωνες φιλοσόφους, οι 
οποίοι υπήρξαν αληθινοί επιστήμο-
νες σε μία προεπιστημονική περίο-

δο της ιστορίας. Είναι οι μοναδικοί, 
που ασχολήθηκαν συστηματικά με 
«το επιστητό» δηλ. με τη φυσική 
πραγματικότητα και τα όντα». 
Το αίτημα τους ήτο «τι το όν» δηλ. 
τι είναι η Φύση με ότι αυτή περιλαμ-
βάνει». Γι' αυτό ονομάστηκαν Φυσι-
κοί φιλόσοφοι ή Κοσμολόγοι ή Ο-
ντολόγοι. Μετά τον Σωκράτη η Φι-
λοσοφία γίνεται ηθική»2. 
Ο Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος επί-
στευε ότι η αρχή των όντων είναι το 
άπειρον απ' το οποίον προ-
έρχονται οι ουρανοί και οι κόσμοι 
τους. Οι κόσμοι αυτοί γεννώνται και 
φθείρονται αενάως. 
Αυτό σημαίνει ότι το σύμπαν αυ-
τορρυθμίζεται. Αυτή η αυτορρύθμι-
ση υπάρχει στον Όμηρο είναι η 
αρχαιοελληνική κοσμοθεωρία. Την 
κυβερνητική αυτή του σύμπαντος 
ονομάζει Μοίρα (Μόρον) η οποία 
ως νομοθετική εξουσία βρίσκεται 
πάνω από θεούς και ανθρώπους 
και εποπτεύει τη συμπαντική λει-
τουργία. Έτσι κατά μία φράση που 
αποδίδεται στο Θαλή: «Ουδέν δια-
φέρει του ζην ο θάνατος»3. 
Ο Ιπποκράτης με στέρεα υποδομή 
τις αντιλήψεις των Ιώνων φιλοσό-
φων, κατακτά την ιατρική και την 
εναρμονίζει με τις φιλοσοφικές δο-
ξασίες τους. 
Και δεν είναι παράξενο γιατί δύο 
κλασικοί φιλόσοφοι στα κείμενα 
τους αναφέρονται με σεβασμό για 
τον Ιπποκράτη. 
Ο Πλάτων καθώς και ο Αριστοτέλης 
τον μνημονεύουν ως έξοχον ιατρόν. 
Ο Πλάτων τον μνημονεύει ως αυθε-
ντία για την μέθοδο που ακολουθεί 
στην επιστημονική γνώση του αν-
θρώπινου σώματος (Φαιδρός). Κα-
τά τον Γαληνό ο Πλάτων ήτο 
«ζηλωτής Ιπποκράτους είπερ τις 
άλλος»4. 
Από τα βιβλία της Ιππ. Συλλογής 
του «Περί αρχαίης ιητρικής», «Οι 
αφορισμοί», «Ο όρκος, περί ιερής 
νούσου» κ.α. θεωρούνται γνήσια 
και δεν αμφισβητούνται. 
Ο πρώτος αφορισμός «ο βίος βρα-
χύς, η δε τέχνη μακρή, ο δε καιρός 
οξύς, η δε πείρα σφαλερή, η δε 
κρίσις χαλεπή» κατά τον ακαδημαϊ-
κό Κ. Δεσποτόπουλο, θεωρείται 
απόσταγμα σοφίας, που δείχνει την 
διορατικότητα και την μετριοφροσύ-

νη του. 
Από τα κείμενα των βιβλίων που 
προαναφέραμε προσδιορίζεται η 
επιστημοσύνη του Ιπποκράτη από 
την ελληνική φιλοσοφία της εποχής 
του, καθώς και ολόκληρη η δική του 
συμβολή στη σύγχρονη και μεταγε-
νέστερη ελληνική φιλοσοφία. Γι' 
αυτό και ο παρακαθήμενος σύγ-
χρονος ιατροφιλόσοφος Ιάσων Ευ-
αγγέλου κατατάσσει τον Ιπποκράτη 
στους Προσωκρατικούς δηλ. στους 
Ίωνες φιλοσόφους. Ακόμη και η 
διάλεκτος των συγγραμμάτων του 
είναι η Ιωνική, καίτοι ο ίδιος ήταν 
Δωριεύς. Μελέτησε τη Φύση και τη 
συνέδεσε με την ανθρώπινη 
ύπαρξη Έτσι οι βάσεις της επιστη-
μονικής ιατρικής ξεκινούν από το 
Αιγαίο εδώ και 2.500 χρόνια με ι-
σχυρή διφυή ρίζα και εξελίσσεται σε 
μία δυναμική ανθρώπινη κατάκτη-
ση στο πέρασμα των αιώνων. 
Τα τέσσερα στοιχεία από τα οποία 
δημιουργήθηκε το Σύμπαν κατά 
τους Ίωνες φιλοσόφους, είναι κατά 
τον Ιπποκράτη και την Ιπποκράτειο 
σχολή, τα στοιχεία που αποτελούν 
την ανθρώπινη ύπαρξη. 
Ο Ιπποκράτης πίστευε στην ενό-
τητα της ουσίας του κόσμου και 
θεωρούσε τη Φύση κιβωτό της 
ουσίας αυτής. Τα τέσσερα στοιχεί-
α της ουσίας του κόσμου (γαία, 
ύδωρ, αήρ, πυρ) αναγνωρίζει ότι 
είναι τα στοιχεία της ανθρώπινης 
ουσίας, στα οποία αντιστοιχούν οι 
τέσσερις χυμοί δηλαδή το φλέγμα, 
το αίμα, η ξανθιά και η μαύρη χολή. 
Το πυρ και ο αήρ αντιστοιχούν στο 
θερμό και το ψυχρό, η διαταραχή 
των οποίων, όπως και των άλλων 
χυμών προκαλεί νοσηρές καταστά-
σεις. 
Αποδεικνύεται λοιπόν, ότι οι αναζη-
τήσεις και οι δοξασίες των Ιώνων 
φιλοσόφων εχρησίμευσαν ως βάση 
της ιατρικής παιδείας του θεμελιωτή 
της επιστημονικής ιατρικής, του 
Κώου Ιπποκράτη ο οποίος ανα-
γνωρίζεται διεθνώς ως ο πατέρας 
της Ιατρικής. 
Ο γίγαντας αυτός της ανθρώπινης 
σκέψης, πίστευε ότι οι αιτίες των 
νόσων βρίσκονται στο περιβάλλον 
ή και στον ίδιο τον άνθρωπο και 
δεν στέλνονται από τους θεούς για 
τιμωρία. Δεν πίστευε στη «θεόθεν» 

«Ιατρική και φιλοσοφία στην Ιπποκράτειο Συλλογή 

(Corpus Hippocraticum)» 
Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου 
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νόσο. Αλλά σε αίτια φυσικά που 
βρίσκονται εντός ή πέριξ του αν-
θρώπινου σώματος. Στη θεραπεία 
δε αυτών των νοσηρών καταστάσε-
ων συντελεί η ανθρώπινη εμπειρία, 
η οξυδέρκεια και η γνώση. 
Στο βιβλίο «Περί ιερής νούσου» 
αναφέρει: «ο γόνος έρχεται πά-
ντοθεν του σώματος» δηλαδή το 
σπέρμα προέρχεται από όλο το 
σώμα. Είναι να θαυμάζει και να 
απορεί ο σημερινός μελετητής, 
πώς συνέλαβε την ιδέα αυτή για το 

γενετικό υλικό, ότι προέρχεται 
«πάντοθεν του σώματος». Σήμερα 
ξέρουμε, ότι το D.N.A. (Δεσόξυριβο 
- Νουκλεόνικ - Ασίντ) είναι ο κληρο-
νομικός κώδικας του ατόμου που 
βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα του. 
Η οξυδέρκεια του και η πολύτιμη 
εμπειρία του τον οδήγησαν στη 
διατύπωση αυτή, χωρίς να διαθέτει 
το σημερινό οπλοστάσιο της βιοϊα-
τρικής τεχνολογίας. 
Και η διατύπωση του Γαληνού, του 
άλλου μεγάλου της ιατρικής για τον 

Ιπποκράτη ότι: Φιλόσοφος και Ισό-
θεος δεν είναι υπερβολή, αφού ο 
Ιπποκράτης υπήρξε η σύνθεση της 
μεγαλοφυίας, του μόχθου και της 
φιλανθρωπίας. Μεγάλη ήταν η συμ-
βολή της ιατρικής παράδοσης της 
οικογένειας του κατά τον ακαδημαϊ-
κό Κ. Δεσποτόπουλο στην όλη ια-
τρική του παιδεία. 
Το θέμα είναι απέραντο και δεν 
τελειώνει εδώ. 
Εδώ όμως τελειώνει η κλεψύδρα 
του χρόνου που μας έχει δοθεί. 

Ο γιατρός μπροστά στις οικολογικές προκλήσεις 
Μαρία Αρβανίτη-Σωτηροπούλου  

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρί-
ζεται από την πρώτη 
συνειδητοποίηση των 
αυτοκαταστροφικών συ-

νεπειών που οι ανθρώπινες δρα-
στηριότητες προκαλούν στο περι-
βάλλον. Μέχρι τα μέσα του 20ου 
αιώνα ο άνθρωπος θεωρούσε τη 
φύση ανεξάντλητη πηγή ενέργειας 
και αχόρταγο σκουπιδότοπο. Ακό-
μη και οι μονοθεϊστικές θρησκείες 
δίδασκαν ότι ο άνθρωπος δικαιού-
ται να συμπεριφέρεται σαν απόλυ-
τος άρχοντας στη γη και μόλις το 
1997 στο περιβαλλοντολογικό συ-
νέδριο που είχε διοργανώσει ο πα-
τριάρχης στη Χάλκη ακούστηκε για 
πρώτη φορά η άποψη ότι η κατα-
στροφή του περιβάλλοντος είναι 
αμάρτημα αφού ο θεός ανέθεσε 
στον άνθρωπο την επιμέλεια και 
όχι το βιασμό της φύσης. 
Παρ' ότι ο μέσος άνθρωπος έχει 
πια αντιληφθεί τον ορατό κίνδυνο 
αφανισμού του είδους από τις κλι-
ματικές αλλαγές και τον πυρηνικό 
εφιάλτη οι κυβερνήσεις και το κεφά-
λαιο επιμένουν σε παράλογες πρα-
κτικές, οι πλούσιοι γίνονται πλου-
σιότεροι ενώ εκατομμύρια λιμοκτο-
νούν και οι ζωοδότες καρποί της 
γης από βασικά τρόφιμα μεταλλάσ-
σονται για να μετατραπούν σε καύ-
σιμα για την άπληστη ενεργειακά 
οικονομική ανάπτυξη των βολεμέ-
νων. Οι τεχνοκράτες επιστήμονες -
ανάμεσα τους και γιατροί- παίζουν 
με τα γονίδια, λένε ότι ψάχνουν για 
νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις 
την ώρα που κατασκευάζουν φονι-
κότερους ιούς ή κρατούν στις πολε-

μικές αποθήκες στελέχη νόσων, 
ικανών να προκαλέσουν πανδημί-
ες. 
Η υστερία που προκλήθηκε από τις 
επιστολές (μολυσμένες με αμερικα-
νικού στελέχους Άνθρακα) μετά το 
τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης 
Σεπτεμβρίου ανέδειξε την πραγμα-
τικότητα για τα όπλα που θεωρού-
σαμε τελειωτικά εξαφανισμένα από 
τις απανωτές καταδίκες των Διε-
θνών Δικαστηρίων. Τα χημικά και 
βιολογικά όπλα όχι μόνο χρησιμο-
ποιούνται, αλλά συστηματικά προ-
ωθούνται από όλα τα κράτη. Τα 
δημοσιευμένα αρχεία των ΗΠΑ α-
πέδειξαν φρικιαστικά πειράματα 
που έγιναν με αυτά τα όπλα τόσο 
εναντίον εχθρικών στόχων, όσο και 
κατά των πολιτών του κράτους που 
τα κατασκεύαζε χωρίς τη γνώση και 
φυσικά της συναίνεση των πολιτών 
τους. Εμείς οι γιατροί με φρίκη δια-
πιστώσαμε ότι νόσοι, όπως η Ευ-
λογιά που τόσα χρόνια μοχθήσαμε 
να εξαλειφθούν, όχι μόνο συντηρή-
θηκαν στα πολεμικά εργαστήρια, 
αλλά καλλιεργήθηκαν για να γίνουν 
ακόμη πιο επικίνδυνα για την επιβί-
ωση της ανθρωπότητας. Στις ΗΠΑ 
επανειλημμένα προκλήθηκαν επι-
δημίες με «αθώα» μικρόβια σε με-
τρό ή άλλους χώρους (που προκά-
λεσαν νόσο και θανάτους) για να 
μετρηθούν οι επιπτώσεις βιολογι-
κού πολέμου. Οι επεμβάσεις στο 
γενετικό υλικό και η μελέτη ασθε-
νειών που προσβάλουν μόνο ορι-
σμένες φυλές ανθρώπων είναι 
άλλος φιλόδοξο πεδίο των βιολογι-
κών όπλων. 

Η πολύνεκρη αντιμετώπιση (με 
χημικά αέρια) της τρομοκρατικής 
επίθεσης των Τσετσένων στο θέα-
τρο της Μόσχας ανέδειξε τη συνω-
μοσία σιωπής που επιβάλουν τα 
συνένοχα κράτη, όταν χρησιμοποι-
ούν απαγορευμένες ουσίες. 
Αυτή τη στιγμή στο Γουάκο της Α-
λάσκας οι ΗΠΑ παρασκευάζουν 
νέα όπλα ακτινοβολίας (συγγενούς 
με της των φούρνων μικροκυμά-
των) η οποία μπορεί σε μικρές δό-
σεις να ακινητοποιήσει μάζες δια-
δηλωτών -προκαλώντας «ελαφρά» 
ή και βαριά εγκαύματα- και σε με-
γάλες να σχίσει την ιονόσφαιρα 
πάνω από εχθρικές χώρες νεκρώ-
νοντας τεχνολογικά περιοχές από 
ώρες μέχρις απεριόριστο χρονικό 
διάστημα ή και προκαλώντας κλι-
ματικές αλλαγές τέτοιες που να κα-
ταστρέψουν τη γεωργική παραγω-
γή μιας χώρας. 
Εμείς οι γιατροί δε μπορεί να δεχό-
μαστε το προβαλλόμενο άλλοθι της 
τρομοκρατικής υστερίας. Οι τρομο-
κράτες δεν παράγουν νέα όπλα. 
Αξιοποιούν αυτά που οι νόμιμες 
κυβερνήσεις εντατικά κατασκευά-
ζουν. Σήμερα περισσότερο από 
ποτέ ο πόλεμος απειλεί την επιβίω-
ση, όχι μόνο του ανθρώπου, αλλά 
και ολόκληρου του πλανήτη. Τη 
στιγμή που εκατομμύρια άνθρωποι 
πεθαίνουν από λιμούς και λοιμούς 
από ιάσιμες ασθένειες, η Ιατρική 
παριστάνει το θαυματοποιό με πα-
νάκριβες τεχνικές που τάζουν την 
αιώνια νιότη, Την ώρα που στην 
ίδια χώρα κάποιοι δεν έχουν ν' αγο-
ράσουν ούτε ασπιρίνη, για τους 
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προνομιούχους από επίσημα ια-
τρικά συνέδρια ζητείται να χορη-
γούνται καθημερινά φάρμακα που 
θα προλάβουν τις επιπτώσεις της 
καλοφαγίας. Tην ώρα που στον 
Τρίτο κόσμο εκατομμύρια παιδιά 
πεθαίνουν από την πείνα, στη Δύ-
ση η παχυσαρκία αντιμετωπίζεται 
σαν ασθένεια και αντιμετωπίζεται 
με πανάκριβες ιατρικές μεθόδους.. 
Τα πυρηνικά εξαπλώνονται και οι 
επιπτώσεις τους κυρίως σε τριτο-
κοσμικές χώρες θεωρούνται θεμι-
τός κίνδυνος προκειμένου να κα-
λυφθεί η ενεργειακή βουλιμία των 
προνομιούχων. Τα νέα εργοστάσι-
α χτίζονται σε κράτη με υστέρηση 
όπως τα Βαλκάνια, ενώ τα πυρηνι-
κά και τα υπόλοιπα τοξικά από-
βλητα μολύνουν την Αφρική, που 
έχει μετατραπεί από κιβωτός ζωής 
σε νεκροταφείο κάθε ελπίδας. 
Όλοι ασχολούνται με το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου στα λόγια, ενώ οι 
ισχυροί και οι κύρια υπεύθυνοι 
αρνούνται να συμβάλουν στη θε-
ραπεία του πλανήτη και αρκούνται 
να εξαγοράσουν από τους ασθενέ-
στερους οικονομικά το δικαίωμα 
να ρυπαίνουν βυθίζοντας τους 
στην εξαθλίωση. 
Για την Ιατρική από τα σπάργανα 
της ο γιατρός έχει και ενδιαφέρον 
και ευθύνη για το περιβάλλον και 
την φύση. Ας μη ξεχνάμε ότι κατά 
τον Γαληνόν η Ιατρική δεν είναι 
Επιστήμη (δηλ. «γνώσις αγαρυία, 
βεβαία και αμετάπτωτος υπό λό-
γου») αλλά Τέχνη (δηλ. «σύστημα 
εγκαταλείψεων κατά ποιόν και πο-
σόν συγγεγυμνασμένον προς τι 
τέλος χρήσιμον εν τω βίω», ενώ ο 
άνθρωπος κατά την Ιπποκρατικήν 
αντίληψιν δεν είναι σύνολον ανταλ-
λακτικών, αλλ' ενιαία ψυχοσωματι-
κή οντότητα κι ο γιατρός δεν είναι 
τίποτε πιο πολύ από «φύσεως 
υπηρέτης και μιμητής». 
Στο δεύτερο μέρος του Όρκου του 
Ιπποκράτη υπάρχουν σαφείς προ-
φητικές εντολές για την ιατρική 
ευθύνη στο περιβάλλον. 
«Ορκίζομαι στο μέγα θεό που βρί-
σκεται πάντοτε ανάμεσα στους 
αθανάτους ότι δε θα μολύνω με 
αρρώστια κανένα ξένο, ούτε θα 
τελέσω ολέθρια έργα στους συντο-
πίτες μου κι ακόμη κι αν προσπα-
θήσει κάποιος με δωροδοκία να με 
πείσει, δε θα εκτελέσω αλγεινή 
παράβαση (δε θα προκαλέσω 
άλγος), ούτε θα δώσω βλαβερά 

φάρμακα που γνωρίζω ότι θα επι-
φέρουν θάνατον, ούτε χάριν φιλίας 
θ' ανεχθώ να δίνονται τέτοια φάρ-
μακα, αλλά υψώνοντας τα καθαρά 
μου χέρια στο λαμπρό ουρανό και 
με λογισμό αμόλυντο από κακία 
θα πράξω εκείνα όσα διατηρούν 
τον άνθρωπο σώο παρέχοντας σε 
όλους την ποθητή ζωοδότρα Υγεί-
α.» 
Ο ιπποκρατικός γιατρός ορκίζεται 
ότι δε θα μολύνει με αρρώστια 
κανένα ξένο πολύ πριν ανακαλυφ-
θούν τα στελέχη του βιολογικού 
πολέμου, ορκίζεται να μη τελέσει 
ολέθρια έργα στους συντοπίτες 
του πολύ πριν ο Χίτλερ στήσει τα 
στρατόπεδα του, πολύ πριν οι γε-
νοκτονίες γίνουν καθεστώς στα 
κράτη κι αυτό ούτε για φιλία 
(διάβαζε πολιτική άποψη) πολύ 
πριν στηθούν στρατόπεδα στη 
Σιβηρία, το Βιετνάμ, ή τη Γιου-
γκοσλαβία. Από το λίκνο της η 
Ιατρική σ' αυτό τον τόπο διατρά-
νωνε την ανάγκη της ισορροπίας 
σώματος και ψυχής, περιβάλλο-
ντος και ατόμου για την αποκατά-
σταση της υγείας των πασχόντων. 
Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι το 
γεγονός ότι ο προστάτης των για-
τρών Απόλλωνας ήταν ταυτόχρο-
να ο Ήλιος που αγκαλιάζει όλους 
τους ανθρώπους, ότι οι Δελφοί 
είναι ο τόπος που το περιβάλλον 
επιβάλλεται λυτρωτικά στον 
άνθρωπο, ότι οι Αμφικτιονίες εδώ 
γεννήθηκαν, ότι υπό τη επήρεια 
κάποιων φαρμακευτικών ουσιών η 
Πυθία καθόριζε τις παγκόσμιες 
πολιτικές εξελίξεις μ' ένα της χρη-
σμό; Το σύνθημα που δέσποζε 
στους Δελφούς «ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ» 
ένας κανόνας που μέχρι σήμερα 
αντέχει. Κι η ιπποκρατική εντολή 
«ωφελέειν ή μη βλάπτειν» στόχος 
ζωής, πυξίδα φιλοσοφική στον 
κόσμο της παραφροσύνης που 
μας περιβάλλει.. 
Κατά τον Ιπποκράτη «Σκοπός της 
Ιατρικής είναι η πλήρης θεραπεία, 
η άμβλυνση των οξέων φαινομέ-
νων των νόσων και η μη επέμβα-
ση σε ανίατες νόσους, αφού είναι 
γνωστό ότι η Ιατρική δεν ανασταί-
νει νεκρούς». Πόσο τηρείται αυτός 
ο τρίτος κανόνας σήμερα, όταν με 
πρόσχημα την μέχρι τέλους βοή-
θεια υπέργηροι καρδιοπαθείς επι-
βιώνουν μόνο χάρη στη χρήση 
διαφόρων μηχανημάτων, που τους 
επιβάλλονται από τους γιατρούς 

με πρόσχημα την ιατρική μεγαλο-
ψυχία, ενώ τους καταδικάζουν σε 
επώδυνες και καταδικασμένες τε-
λευταίες στιγμές χωρίς ίχνος ποιό-
τητας ζωής; Πόσο εύκολα αποδέ-
χονται οι γιατροί προς τα έξω την 
αδυναμία τους μπροστά στο θάνα-
το και την ανημπόρια τους μπρο-
στά στον ανθρώπινο πόνο. Πόσο 
εύκολα όμως κι οι ίδιοι οι ασθενείς 
κατανοούν ότι παρά την εκπληκτι-
κή πρόοδο της τεχνολογίας και της 
επιστήμης, ο θάνατος πάντα θα 
είναι ο τελικός νικητής στη μάχη 
του με το γιατρό, πως η Ιατρική 
γεννήθηκε απλώς για να μας κάνει 
πιο εύκολο αυτό το ανεπίστροφο 
ταξίδι; 
«Η Ιατρική πρέπει να βρίσκεται 
κοντά στο λαό και να γίνεται κατα-
νοητή από όλους» «γιατί μπορεί οι 
πλείστοι των γιατρών να είναι αμα-
θείς», αλλ' «είναι αδύνατον να μά-
θει κανείς κάτι για την ανθρώπινη 
φύση, αν δεν ξεκινήσει από την 
Ιατρική, που είναι η μόνη Τέχνη 
που αποτελεί το κλειδί για κάθε 
επιστήμη». Γι’ αυτό και «Ιητρός 
γαρ φιλόσοφος ισόθεος» 
Αυτός είναι ο πυρήνας της Ιππο-
κρατικής σκέψης. Με αυτή τη φιλο-
σοφία η Ιατρική είναι ο φυσικός 
προμαχώνας της Ειρήνης και της 
Οικολογίας. Ο Ιπποκράτης δεν 
αρκέστηκε στο να περιθάλπει τους 
αθηναίους στο λοιμό του Πελο-
ποννησιακού πολέμου. Πολυταξι-
δεμένος, στο σύγγραμμα του 
«περί αέρων, υδάτων και τόπων» 
περιγράφει τη σχέση περιβάλλο-
ντος και ανθρώπου, κατανοεί τη 
διαφορά στη νοοτροπία των λαών 
και προσπαθεί να προσεγγίσει τη 
δική τους οπτική γωνία. Αν και 
ζούσε κοντά στους πολιτικούς ηγέ-
τες της εποχής δε διστάζει ν' απο-
ταθεί στο λαό της Θεσσαλίας με 
τον «Επιβώμιο» λόγο του όταν οι 
αθηναίοι απείλησαν την Κω και ν' 
αποτρέψει έτσι εκείνος ο πρώτος 
γιατρός για πρώτη φορά ένα πόλε-
μο. 
Στον Πρώτο και γνωστότερο αφο-
ρισμό «ο βίος βραχύς, η τέχνη 
μακρή...» συνεχίζεται «πρέπει λοι-
πόν όχι μόνον ο γιατρός να παρέ-
χει μόνος του στον άρρωστο τα 
αναγκαία, αλλά να υφίστανται όλες 
οι εξωτερικές πρόσφοροι συνθή-
κες». Ο Γιατρός λοιπόν δικαιούται 
ν' απαιτήσει το σωστό διαιτολόγιο, 
το υγιεινό περιβάλλον, την με μέ-
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τρο άσκηση και στον 16ο Αφορι-
σμό ν' απαιτεί «σε ελλιπή διατρο-
φή, λιγότερη εργασία». Αν αναλο-
γιστούμε ότι για τον ιπποκρατικό 
γιατρό ο αφέντης και ο δούλος 
μετρούσαν ίδια σε μια δουλοκτητι-
κή κοινωνία καταλαβαίνουμε το 
βάρος της κοινωνικής ευθύνης 
κάθε γιατρού σήμερα. 
Η άσκηση της ιατρικής έτσι όπως 
τη χάραξε ο Ιπποκράτης είναι πο-
λιτική πράξη. Η Ιατρική πράγματι 
χρησιμοποιήθηκε  από  την 
άρχουσα τάξη σαν εργαλείο επι-
κράτησης την εποχή της αποικιο-
κρατίας και μέχρι σήμερα χρησιμο-

ποιείται σα μοχλός ελέγχου του 
τρίτου κόσμου που σπαράσσεται 
από λιμούς και επιδημίες. Πάντα 
όμως υπήρχαν οι γιατροί που αντι-
στάθηκαν. Ο γιατρός καλείται και 
σήμερα να υπερασπιστεί την ποιό-
τητα ζωής του ασθενή του, να γίνει 
η ασπίδα του μπροστά στον κάθε 
κίνδυνο που απειλεί την ανθρώπι-
νη υγεία, αντιτασσόμενος στο ο-
ποιοδήποτε κατεστημένο, σύμμα-
χος πάντα με όσους παλεύουν για 
μια καλύτερη ζωή, σε αρμονία με 
το περιβάλλον. Ο γιατρός έχει χρέ-
ος να προβλέπει τον κάθε κίνδυνο 
από την καταστροφή του περιβάλ-

λοντος, να τεκμηριώνει τις μελέτες 
που αποδεικνύουν την βλάβη του 
ανθρώπινου οργανισμού από ορι-
σμένες εξελίξεις της τεχνολογίας 
και την αλόγιστη χρήση των πη-
γών ενέργειας, να καταγγέλλει 
τους υπεύθυνους για τις επαγγελ-
ματικές νόσους και την παιδική 
εργασία που καταδικάζει τα παιδιά 
σε πρόωρο θάνατο, να προσπαθεί 
να προλάβει καταστάσεις που μαζι-
κά εξοντώνουν τους ανθρώπους 
και να προτείνει λύσεις γιατί 
«κάλλιον εστί το προλαμβάνειν του 
θεραπεύειν». 

Γιατροί στην Παγκόσμια Λογοτεχνία 
Αντώνης Καβάγιας  

Η.Π.Α. 
• Εντγκαρ Λη Μάστερς 
(E.L.Masters). 1869-1950 
Αμερικάνος γιατρός και λογοτέ-
χνης. Το πιο γνωστό έργο του 
είναι «Η ανθολογία του ποταμού 
Σπουν» μια συλλογή από επι-
τύμβια επιγράμματα αρχαιο-
ελληνικού τύπου που πρωτοπα-
ρουσιάστηκε στο Σικάγο (1915). 
• Ουϊλλιαμ Κάρλος Ουϊλλιαμς 
(W.C.Williams) 1883-1963 
Αμερικάνος γιατρός και ποιητής 
βραβευμένος με το βραβείο Πού-
λιτζερ (ετήσιο βραβείο του 
Πανεπι-στημίου Κολούμπια). 
Γνωστή η ποιητική του συλλογή 
«Δια της οδού προς το Νοσοκομεί-
ο Λοιμωδών». 
• Εντουαρντ Καμμινγκς (Ε. 
Cummings) 1894-1962 
Προσωνύμιο του Έντουαρντ 
Έσλιν. Ζωγράφος, ποιητής και 
θεατρικός συγγραφέας που ανή-
κει στη λεγόμενη «Χαμένη Γε-
νιά» (όρος που χαρακτηρίζει Α-
μερικάνους συγγραφείς: Ντος 
Πόσος, Φιτζέραλντ, Χέμινγουεϋ, 
Κάμμινγκς), που την επαύριο του 
Α' Παγκοσμίου Πολέμου αναζή-

τησαν διέξοδο από την πνευματι-
κή τους απόγνωση στην Ευρώ-
πη των τρελών χρόνων, στο τα-
ξίδι ή στο σοσιαλισμό. Το γνω-
στό έργο του είναι «Το τεράστιο 
δωμάτιο» και η συλλογή ποιημά-
των «Τουλίπες και καμινάδες» 
γεμάτα από ένταση σε καινοτό-
μες φόρμες. 
Ο Κάμμινγκς σπουδαστής Ιατρι-
κής στα νιάτα του υπηρέτησε 
στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο στο 
Γαλλικό Σώμα Τραυματιοφορέων 
ως εθελοντής νοσοκόμος. Μετά 
τον πόλεμο έζησε μεταξύ Παρι-
σιού και Νέας Υόρκης γράφο-
ντας τα έργα του. 
 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
• Σερ Φρέντερικ Τρέϊβερς 
(Treves) 1853-1923 
Άγγλος χειρουργός που έγινε 
γνωστός όταν διέγνωσε οξεία 
σκωληκοειδίτιδα στο Βασιλιά Ε-
δουάρδο 7ο. Συγγραφέας με ια-
τρικά θέματα. Το πιο γνωστό 
έργο του είναι «Ο άνθρωπος ελέ-
φαντας» (1923) που έγινε και 
θεατρικό έργο. (Είναι η έκθεση 
της ζωής του ασθενή Τζων-

Τόμας Μέρρικ που έπασχε από 
νευρο-ινωμάτωση). 
• Σερ Άρθουρ Κάναν Ντόϋλ 
(Sir Arthur Conan Doyle) 1859-
1930 
Σκώτος γενικός γιατρός. Υπηρέ-
τησε, ως γιατρός, στο εμπορικό 
ναυτικό για 3 χρόνια (σε φαλαινο-
θηρικό στη Βόρεια Θάλασσα και 
σε φορτηγό στη Δ. Αφρική), για 
λίγους μήνες στο Λονδίνο και ως 
στρατιωτικός γιατρός στη Ν. Α-
φρική, στον πόλεμο των Μπό-
ερς. Παράλληλα ήταν και πολεμι-
κός ανταποκριτής. 
Ο Ντόϋλ είναι ο δημιουργός του 
Σέρλοκ Χόλμς, πρότυπο ερασιτέ-
χνη αστυνομικού ντεντέκτιβ. Για 
40 περίπου χρόνια (1887-1927) 
κυκλοφόρησαν μυθιστορήματα 
του με ήρωα τον Σέρλοκ Χολμς 
που διαβάζονται ακόμη και σή-
μερα. 
Υπήρξε επίσης ο Ντόϋλ διακε-
κ ρ ι μ έ ν ο ς  π ν ε υ μ α τ ι σ τ ή ς 
(spiritualist). Ήταν, μάλιστα, 
πρόεδρος στο Διεθνές Πνευματι-
κό Συνέδριο στο Παρίσι (1925). 
• Αρτσιμπάλντ-Τζόζεφ Κρό-
νιν (Cronin) 1896-1981. 
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Σκώτος γιατρός στο Βασιλικό Ναυ-
τικό. Έγραψε μυθιστορήματα με 
ήρωες απλούς ανθρώπους. Τα 
πιο γνωστά του έργα είναι: «Τ' 
αστέρια κοιτάζουν τη Γη», «Το 
κάστρο». 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
• Τζέημς Τζόϋς (James Joyce) 
1882-1750 
Ιρλανδός συγγραφέας. Ο Τζόϋς 
φοίτησε στην Ιατρική αλλά την ε-
γκατέλειψε για βιοποριστικούς λό-
γους. Έγινε γνωστός για τη συλλο-
γή διηγημάτων «Οι Δουβλινέ-
ζοι» (1914) και για το αριστουρ-
γηματικό «Ο Οδυσσέας» (1922) 
ένα κράμα εσωτερικών μονολό-
γων, παρωδιών, φανταστικών και 
ρεαλιστικών περιγραφών που α-
φορούν μια ημέρα της ζωής ενός 
εμπορικού αντιπροσώπου του 
Λέοπολντ Μπλουμ. 
ΣΟΥΗΔΙΑ 
• Άξελ Μουντέ (Munthe) 1857-
1949 
Σουηδός γιατρός και συγγραφέας 
που έγινε γνωστός από τα δύο 
μυθιστορήματα του «Το χρονικό 
του Σαν Μικέλε» και «Άνθρωποι 
και ζώα». 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
• Μπέρτολντ Μπρεχτ (Bertold 
Brecht) 1896-1956 
Γερμανός θεατρικός συγγραφέας. 
Σπούδασε Ιατρική στο Βερολίνο. 
Στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο κατα-
τάχθηκε νοσοκόμος στα μετόπι-
σθεν (1918) 
Το έργο του χαρακτηρίζεται από 
ένα έντονο προβληματισμό πάνω 
σε κοινωνικά και ανθρωπιστικά 
θέματα. Το έργο του εξελίσσεται 
από ένα εξπρεσσιονιστικό λόγο σε 
μια ιδιότυπη μορφή «μυθικο-
επικού» θεάτρου. 
Ο  Μπρεχτ  επεδ ίωκε  την 
« α π ο ξ έ ν ω σ η » ,  τ η ν 
«αποστασιοποίηση». Πρέσβευε 
ότι οι ηθοποιοί αλλά και οι θεατές 
δεν πρέπει να ταυτίζονται με οποι-

ονδήποτε χαρακτήρα του έργου 
και να μην λησμονούν ότι απλώς 
παρακολουθούν μια θεατρική πα-
ράσταση. Αυτό, κατά την αισθητι-
κή του αντίληψη, θα εξασφάλιζε 
μια νηφαλιώτερη ανταπόκριση και 
μια ασφαλέστερη κρίση. Στην πρά-
ξη τόνωνε την αίσθηση του μυστη-
ρίου της ανθρώπινης προσωπικό-
τητας και δράσης. Γνωστά έργα 
του «Η όπερα της πεντά-
ρας» (1928), «Η μάνα κουράγιο 
και τα παιδιά της» (1938), «Ο Καυ-
κασιανός κύκλος με την κιμωλί-
α» (1948), «Η άνοδος και η πτώση 
του Αρθούρου Ούϊ»(1959). Μετά 
την άνοδο των ναζιστών στην ε-
ξουσία ο Μπρεχτ κατέφυγε αρχικά 
στη Σουηδία και κατόπιν στις ΗΠΑ 
όπου έγραψε τα κυριότερα θεατρι-
κά έργα του. 
ΡΩΣΙΑ 
• Άντον Παύλοβιτς Τσέχωφ 
(Anton Chekhov) 1860-1904 
Κορυφαίος θεατρικός συγγραφέας 
και διηγηματογράφος. Παγκόσμιας 
εμβέλειας. Έγραψε 7 συλλογές 
διηγημάτων, 4 αυτοτελή διηγήμα-
τα, 4 νουβέλες, μια μελέτη «η νή-
σος Σαχαλίνη» (μελέτη της ζωής 
των καταδίκων στα κάτεργα της 
νήσου Σαχαλίνη) που προκάλεσε 
έντονες αντιδράσεις από το τσαρι-
κό καθεστώς. Ο Τσέχωφ έγινε 
γνωστός κυρίως από τα θεατρικά 
έργα του. Συνολικά έγραψε 17 θε-
ατρικά έργα. Γνωστότερα «Ο γλά-
ρος» (1895), «Ο θείος Βάνι-
ας» (1897), «Οι τρεις αδελ-
φές» (1900) και το κορυφαίο έργο 
του «Ο βυσσινόκηπος» (1904) 
ένας χαιρετισμός προς τη ζωή που 
ανατέλλει, ένας αποχαιρετισμός 
προς τη ζωή που δύει. Στα θεατρι-
κά έργα του περιέγραψε την πλη-
κτική και άχρωμη ζωή των Ρώσων 
μικροκτηματιών, την αποτελμάτω-
ση από τη συμβατικότητα της ε-
παρχιακής κοινωνίας, τις διαψευ-
σμένες προσδοκίες. Γενικά περιέ-

γραψε με σπάνια παρατηρητικότη-
τα τη μέση αστική τάξη. Ο Τσέχωφ 
άσκησε τη γενική Ιατρική για περί-
που 9 χρόνια (1884-1893) και μετά 
αφιερώθηκε οριστικά στη λογοτε-
χνία. 
ΓΑΛΛΙΑ 
• Λουϊ  Αραγκόν  (Louis 
Aragon) 1897-1982 
Σπούδασε Ιατρική την οποία για 
μικρό χρονικό διάστημα άσκησε. 
Ποιητής και πεζογράφος. Από 
τους πρωτεργάτες του σουρρεαλι-
σμού («Ο χωριάτης του Παρισιού, 
1926). Αργότερα προσχώρησε στο 
κομμουνιστικό κίνημα («Ωραίες 
γειτονιές» 1936, «Αγία Εβδομάδα» 
1938) και την Αντίσταση χωρίς 
όμως να εγκαταλείψει τον παραδο-
σιακό λυρισμό («Σπαραγμός» 
1941, «Τα μάτια της Έλσας» 
1942). Εκλέκτηκε μέλος της Ακα-
δημίας Γκονκούρ, αλλά παραιτή-
θηκε το 1968. Τα τελευταία μυθι-
στορήματα του συνδυάζουν το 
στοχασμό σε θέματα της Τέχνης 
και της γραφής όπως το μυθιστό-
ρημα «Ανρί-Ματίς» (1971). 
• Σελίν-Λουϊ Φερνχινάν (Louis-
Ferdinand Celine) 1894-1961 
Ψευδώνυμο του Λουϊ-Φερντινάν 
Ντετούς γιατρού και συγγραφέα 
γνωστού για το μυθιστόρημα του 
«Ταξίδι στο τέλος της νύχτας». 
Η ιδεολογία του χαρακτηρίζεται 
από μεγάλη αστάθεια. Από οπα-
δούς του κομμουνισμού και για-
τρός στις φτωχογειτονιές του Παρι-
σιού όπου κατήγγειλε την «καθώς 
πρέπει» κοινωνία («θάνατος επί 
πιστώσει») μεταπήδησε στην άκρα 
δεξιά (καθεστώς του Βισύ) και τον 
αντισημιτισμό. 
• Ρισέ Σάρλ (Charles Richer) 
1850-1935  
Σπούδασε Ιατρική στο Παρίσι, 
ήταν μαθητής του μεγάλου Κλωντ 
Μπερνάρ. Είναι ο επιστήμονας 
π ο υ  α ν α κ ά λ υ ψ ε  τ η ν 
«αναφυλαξία», τον όρο αυτόν 
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έπλασε ο ίδιος για να αποδώσει 
την ιδιότητα που έχουν οι ετερογε-
νείς κολλοειδείς ουσίες όταν ενίο-
νται για δεύτερη φορά σε ένα ζώο 
να παρουσιάζουν θανατηφόρο 
ενέργεια σε δόση αρκετά πιο μικρή 
από την πρώτη ελάχιστη θανατη-
φόρα δόση. Τιμήθηκε με το βρα-
βείο Nobel 1913. 
Έγραψε θεατρικά έργα όπως 
«Κίρκη» (τρίπρακτη κωμωδία που 
την πρωτοπαρουσίασε το 1914 η 
μεγάλη ηθοποιός Σάρα Μπερνάρ), 

«Ανάκριση» (μονόπρακτο) και ο 
«Θάνατος του Σωκράτη» (μονό-
πρακτο δράμα) 
Ασχολήθηκε επίσης με την Πειρα-
ματική Ψυχολογία και τα παρα-
ψυχολογικά φαινόμενα. Ίδρυσε το 
1891 μαζί με τον Δερματολόγο 
Νταριέ (Darier), τα «Χρονικά των 
Ψυχικών Επιστημών». Το 1928 
δημοσίευσε την πρωτότυπη μελέ-
τη «Η έκτη μας αίσθηση». Ειρηνι-
στής αγωνίζονταν με φυλλάδια και 
βιβλία το 1914 να πείσει την αν-

θρωπότητα να αποφύγει την είσο-
δο στον τραγικό Α' Παγκόσμιο Πό-
λεμο. 
Τελευταίες σκέψεις πριν από το 
θάνατο του «Όλα παρέρχονται. Οι 
αυταπάτες των ανθρώπων, ακόμη 
και οι πιο γενναιόφρονες είναι 
προορισμένες στην παρακμή. Μό-
νον οι αλήθειες της επιστήμης 
μπορούν ίσως να διεκδικήσουν 
την αιωνιότητα». 

Κοντά στον Όμηρο απ’ τα χθες ως τα σήμερα* 

Ιωάννης Ν. Αυγουστής  

Κ άθε φορά που δοκιμάζομε 
να προσεγγίσουμε τον 
Όμηρο ερμηνευτικά, δεν 

πρέπει να διαφεύγει το κύριο σημεί-
ο, αυτό που αποκαλούμε σήμερα 
αισθητικό φαινόμενο. Δεν έχει πά-
ρει ακόμα τους αυτόνομους χαρα-
κτήρες που του αποδίδομε σήμερα. 
Για κείνους το «καλόν» ήταν  δεμέ-
νο με το «Αγαθόν». Πίστευαν ότι το 
κάλλος δεν είναι άλλο παρά η ακτι-
νοβολία της παρουσίας του Αγαθού.  
Για τούτο η συγκίνηση που χαρίζει 
το καλλιτέχνημα δεν οφείλεται τόσο 
στην εξωτερική του μορφή όσο στη 
μερίδα του Αγαθού που εμπεριέχει. 
Ο Όμηρος δεν εδίδαξε κάποια συ-
γκεκριμένη βιοθεωρία. Κατάφερε 
μορφοποιώντας  ορισμένα 
ορμήματα ψυχής, μόνον υποσυνεί-
δητα, να εκδηλωθούν σε πράξεις 
βίου. 
Η διαγραφόμενη προοπτική του 
ξεκαθαρίζει απ’ την απομόνωση 
ορισμένων ανθρωπίνων πράξεων με 
σημαντικές από ηθική άποψη, επι-
σήμανση και προβολή των προεκτά-
σεων αυτών η αξιολόγηση τους 
πρώτη στην παγκόσμια λογοτεχνία 
η δημιουργική φαντασία του ποιητή 
έκαμεν τέτοιο συνειρμό, που επέ-

τρεψε να δώσει μια καινούργια πιο 
συμπαγή και δραστικά συνεπή όψη 
στην καθιερωμένη ως τότε επική 
αφήγηση. Βέβαια ο ραψωδός  σαν 
τους πρωτόγονους αοιδούς των Α-
χαιών αφηγήθηκε ηρωικά κατορθώ-
ματα και περιπέτειες που συναρπά-
ζουν και σήμερα με την ποικιλία και 
τη ζωντάνια που ξεσηκώνουν  με 
την ποικιλία και τη ζωντάνια που 
ξεσηκώνουν με τη ζωντάνια τους. Η 
προσευχή τώρα στρέφεται προς τα 
έξω. Δεν είναι πια οι  περιπέτειες 
που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον, 
όσον η εσωτερική τους συνάρτηση 
με κάποιον πυρήνα κεντρικό, που 
γύρω του γυρίζουν που απ’ αυτόν 
αντλούν κίνηση και ζωντάνια. 
Αλλά γενικότερα ακόμα, στους δύ-
σκολους καιρούς που περνά η αν-
θρωπότης με την αγωνία, την απι-
στία, τον κυνισμό, την ασυναρτησία 
που την δέρνουν, η φωνή του αρχαί-
ου ραψωδού της Ιωνίας, έχει τόσα 
να προσφέρει. 
Θα ξαναβρούμε κοντά του τα πρώ-
τα σκιρτήματα της ανθρώπινης ψυ-
χής, την αρχέγονη λάμψη του πνεύ-
ματος, σε ότι μάθαμε ν’ αποκαλού-
με αργότερα  «Γνώση» «Αρετή», 
«Ομορφιά», και αντλώντας, όπως ο 

Ανταίος δυνάμεις απ’ την «πίειρα 
Ομηρικήν αρούρα», θα μπορέσουμε 
να ξαναβρούμε το χαμένο στίγμα 
της πορείας μας και να της δώσουμε 
έτσι, νέα, πιο θετική και πιο ευτυχι-
σμένη πορεία.  
Καθώς μας παρασύρει γοητευμέ-
νους ο ήρεμος και υποβλητικός βη-
ματισμός του Ομηρικού στίχου, η 
ψυχή μας γαληνεύει, ανακουφίζε-
ται, αισθάνεται το χάδι κι’ ανακου-
φίζεται... και το εξαίσιο θέαμα ενός 
κόσμου ηρωικού, απ’ τους πιο λα-
μπρούς που συνέθεσε η φαντασία, 
του θαύματος που ξεδιπλώνεται 
μπροστά στα έκθαμπα μάτια μας, 
αφελής, ευαίσθητος, φιλότιμος, 
ανδρείος κι’ αισιόδοξος για την 
ζωή, προκαλεί αντίστοιχη μέσα μας 
διάθεση ευφορίας μια σωτήρια πα-
ραίσθηση ασφάλειας και προστασί-
ας. 
Η μελέτη του Όμηρου βοηθά να 
ξαναβρούμε την ισορροπία της ψυ-
χής μας και το χαμένο θάρρος μας, 
να νιώσομε ξανά εμπιστοσύνη στην 
ανθρωπιά μας. 

 
*Περίληψη Διαλέξεως δοθείσης στα 
πλαίσια του 34ου Ετήσιου Πανελληνί-
ου Ιατρικού Συνεδρίου. 
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Ερώτηση:   Πώς γράφεται ένα ποίη-
μα; 
Απάντηση:  Η όλη διαδικασία παρα-
γωγής ενός ποιήματος μπορεί να εξη-
γηθεί με τα σύγχρονα δεδομένα της 
επιστήμης: 
Αρχικά υπάρχει το οπτικό ερέθισμα, το 
τοπίο, που συλλαμβάνεται από το αι-
σθητήριο όργανο, τους οφθαλμούς, 
μεταφέρεται μέσω των οπτικών νεύ-
ρων στον ινιακό λοβό σαν εικόνα και 
από εκεί με πολύπλοκες συνάψεις και 
παρεμβολές συνειρμικών κέντρων, 
στον φλοιό του εγκεφάλου. Στο δεξιό 
ημισφαίριο κατατίθεται σαν οπτική 
μνήμη και με την συνθετική σκέψη 
τελικά ¨γνωρίζω ότι βλέπω¨, ενώ στο 
αριστερό ημισφαίριο κατατίθεται σαν 
λεκτική μνήμη  και με την αναλυτική 
σκέψη αποκτώ την δυνατότητα γλωσ-
σικής έκφρασης, δηλαδή ¨περιγράφω 
ότι βλέπω¨. 
Αντίστοιχα ερεθίσματα άλλων αισθή-
σεων, με ανάλογους μηχανισμούς, σε 
διάφορους χρόνους, γίνονται αντιλη-
πτά και κατατίθενται σαν ποσά μνή-
μης. Να μην παραλείψουμε βέβαια και 
το μεγάλο φορτίο της συγκίνησης και 
του συναισθήματος από τον υποθάλα-
μο, που άλλοτε ενισχύει και άλλοτε 
αποδυναμώνει με μηχανισμούς, που 
άλλους ξέρουμε και άλλους όχι ακόμα, 
τις διεργασίες της γνώσης, της νόησης 
και της συνείδησης του εσώτερου κό-
σμου του όντος. Από την μεγάλη αυτή 
τράπεζα των δεδομένων με διαφορετι-
κές χρονικά καταθέσεις, μετά από κά-
ποιο εξωτερικό ή εσωτερικό ερέθισμα, 
εκταμιεύονται τα επί μέρους στοιχεία 
και εν τέλει σ’ έναν νέο χρόνο, μέσα 
από διαδικασίες αναπαράστασης, πα-
ραγωγής και δημιουργίας, εγγράφεται 
και παρουσιάζεται σαν απόσταγμα του 
έσω κόσμου, στον έξω, το ποίημα. 
 
Ερώτηση:    Λένε πολλοί, ότι γενεσι-
ουργός αφορμή της δημιουργίας ενός 
ποιήματος, είναι η μελαγχολία. Συμ-
φωνείτε εσείς με αυτή την άποψη και 
γιατί χρειάζεται η μελαγχολία για να 
γεννηθεί ένα ποίημα; 
Απάντηση:    Η γνώση της ματαιότη-
τας, του εφήμερου και φθαρτού προ-

καλεί συναισθήματα λύπης. Αν δεν 
μείνει κανείς μόνο σ’ αυτά και δεν 
βυθιστεί σε παθολογικές καταστάσεις, 
τότε μπορεί να δημιουργεί. Η δημιουρ-
γία βασίζεται στην ανάκληση της μνή-
μης. Ταξιδεύει στον χώρο και τον χρό-
νο της άλλης ζωής, δηλαδή στην μη 
ορατή πλευρά του κόσμου. Στην βαθύ-
τερη ουσία της ποίησης ενυπάρχει το 
πένθος. Το ορφικό στοιχείο στη ζωή 
μας είναι η ανάμνησή του βιώματος 
που χάθηκε και η εμπέδωσή της στο 
εδώ και τώρα είναι το ποίημα. Με αυ-
τήν την έννοια η μελαγχολία είναι α-
παραίτητη για την δημιουργία. 
 
Ερώτηση:     Τί ρόλο παίζει ο τόπος 
όπου ζει και δημιουργεί ο λογοτέχνης, 
αλλά και ο τόπος που μεγάλωσε στο 
μετέπειτα λογοτεχνικό του έργο; 
Απάντηση:    Ο περιβάλλων χώρος 
που γεννιέται και μεγαλώνει ο λογοτέ-
χνης αποτελεί τη Έξω Ήπειρο, καθορί-
ζει τις συντεταγμένες του μέσα σ’ αυ-
τήν και τον προσδιορίζει σαν άνθρωπο 
που ανήκει σ’ ένα συγκεκριμένο τοπίο. 
Γίνεται αναπόσπαστο μέρος των βιω-
μάτων του και ανακαλείται μαζί τους 
στις μνήμες, που γίνονται λογοτεχνικό 
έργο. 
Μαζί με την άλλη παράμετρο, τον χρό-
νο, επιδρούν αναλογικά σ’ αυτό που 
τελικά διαμορφώνει την προσωπική 
ιστορία. Όσο περισσότεροι τόποι, τόσο 
και διαφορετικές επιδράσεις και μνή-
μες και υλικό για λογοτεχνία. Βέβαια 
ποτέ δεν φτάνει μόνο αυτό. 
 
Ερώτηση:      Και ο χρόνος της δημι-
ουργίας; Πώς ορίζεται ο χρόνος του 
ποιήματος, όταν το ¨τώρα ¨ αμέσως 
μετά γίνεται ¨πριν¨ και ο χρόνος ρέει 
σαν ποταμός;  
Απάντηση:     Μέσα στον χρόνο που 
κυλάει, το ¨τώρα¨ είναι σταγόνα στο 
ποτάμι και το ποτάμι κυλάει για την 
μεγάλη θάλασσα, την αιωνιότητα. Το 
ταξίδι της αυτογνωσίας είναι ένα ταξί-
δι κόντρα στον ρου του ποταμού, γίνε-
ται μέσα στον χρόνο και κόντρα στον 
χρόνο. Είναι μια εξερεύνηση με βάρκα 
την μνήμη. Είναι μια προσωπική περι-
πέτεια, μία περιπλάνηση στον άγνωστο 

και ανοίκειο κόσμο της ύπαρξης, σε 
βάθη που ο χρόνος χάνει το ¨μέγεθος¨ 
και το ¨σχήμα¨... 
Το ποτάμι τρέχει, τα χρόνια περνούν. 
Ποιόν ενδιαφέρει εν τέλει ο χρόνος;  
 
Ερώτηση:      Ποιά είναι η δική σας 
αφορμή δημιουργίας;     
Απάντηση:     Η ποίηση γράφεται στις 
παρυφές της συνείδησης, εκεί που τα 
όρια συγχέονται, το πραγματικό και το 
φανταστικό χάνουν τα πλαίσια τους, η 
γνώση υποχωρεί από την λογική και 
μπαίνει στη θάλασσα του θυμικού και 
το συναίσθημα επενδύει τον κόσμο της 
νόησης. Εκεί αναδύεται το ποίημα, 
βρεγμένο από δάκρυα, χαμένο στην 
αμφιβολία, ανισσόροπο στις στέρεες 
απαιτήσεις. Το αρπάζω έτσι από τα 
μαλλιά και προσπαθώ να το συνεφέρω, 
να το ανανήψω, να ζήσει! Και μερικές 
φορές τα καταφέρνει. Άλλες πάλι το 
εγκαταλείπω γιατί έχουμε τερατογένε-
ση! 
 
Ερώτηση:       Γιατρός – Ποιητής: 
Πώς συμβιβάζονται αυτές οι δύο ιδιό-
τητες; 
Απάντηση:      Ευτυχώς δεν έχει ακό-
μη ψηφιστεί το ασυμβίβαστο σ’ αυτήν 
την σχέση! 
Τα πάντα καθορίζονται από την διάθε-
ση του υποκειμένου για το ταξίδι της 
γνώσης. Η Ιατρική, τί άλλο είναι, παρά 
βοήθεια στον άνθρωπο για να μπορεί 
να πορεύεται διατηρώντας, όσο αυτό 
είναι εφικτό, την ψυχοσωματική του 
ολότητα. Ο γιατρός βοηθάει αλλά και 
ο ίδιος κερδίζει από την σχέση του με 
τον ασθενή. Ο ποιητής – γιατρός, θα 
έλεγα πως είναι τυχερός, γιατί στα 
δικά του προσωπικά βιώματα προστί-
θενται και αυτά των ασθενών του και 
τον βοηθούν ακόμη περισσότερο στην 
εσωτερική πορεία και στην ποίηση. 
 
Ερώτηση:      Ποιά είναι τα ¨ποιητικά¨ 
σχέδια σας για το μέλλον; 
Απάντηση:     Γνωρίζω πως το μέλλον 
δεν μας ανήκει. Στο παρόν θα συνεχί-
σω να πορεύομαι. Τώρα, αν προκύ-
ψουν ποιήματα, θα είναι Ευχής έργον! 

Συνέντευξη με ένα Γιατρό – Ποιητή 
Αφροδίτη Κοΐδου 
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Σ τα πλαίσια του 34ου  Ετήσιου 
Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρί-
ου που έλαβε χώρα στην Αθή-

να, στο ξενοδοχείο Hilton, από 20 έως 
24 Μαΐου 2008 η Ελληνική Εταιρεία 
Ιατρών Λογοτεχνών συμμετείχε εκτός 
από την καθιερωμένη πλέον Έκθεση 
Λογοτεχνικού Βιβλίου των μελών της 
και με μία επιτυχημένη συνεδρία το 
βράδυ της Παρασκευής 24 Μαΐου στην 
αίθουσα ΕΡΑΤΩ. Η εκδήλωση – αφιέ-
ρωμα με θέμα « Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» είχε δύο μέρη: 
 Στο πρώτο μέρος έγιναν ενδιαφέρου-
σες εισηγήσεις από διακεκριμένα μέλη 
της Εταιρείας με συντονιστή τον πρόε-
δρο κ. Χρίστο Μαρκόπουλο. Ο Μιχά-
λης Δελησάββας παρουσίασε την ιστο-
ρία της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών 
Λογοτεχνών  από της ιδρύσεώς της το 
1956 και μέχρι σήμερα σαν συνέχεια 
της μεγάλης ιστορίας των Ιατροφιλο-

σόφων. Ο καθηγητής Γιάννης-Μάριος 
Κολιόπουλος παρουσίασε το θέμα 
Ποίηση και Ιατρική ανατρέχοντας 
στην Ελληνική και παγκόσμια Ποίηση. 
Στη συνέχεια ο Χρίστος Μαρκόπουλος 
ανέδειξε τον ρόλο της Λογοτεχνίας 
ακόμα και στην προληπτική Ιατρική. Η 
Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου ανέ-
τρεξε την Ιπποκρατική συλλογή και 
παρουσίασε τις φιλοσοφικές απόψεις 
που αναπτύσονται στα κείμενα του 
πατέρα της Ιατρικής Επιστήμης, ενώ ο 
Ιάσων Ευαγγέλου μας ταξίδεψε ακόμα 
πιό πίσω στον χρόνο, «Στην αυγή της 
Ιατρικής» με τον σοφό κένταυρο Χεί-
ρωνα. Τέλος η Μαρία Αρβανίτη-
Σωτηροπούλου με αγωνιστική διάθεση 
τοποθέτησε τον «Γιατρό μπροστά στις 
οικολογικές προκλήσεις» και την πα-
γκόσμια αγωνία για το Περιβάλλον. 
Στο δεύτερο μέρος πολλοί γιατροί –
μέλη της Εταιρείας είχαν την ευκαιρία 

να παρουσιάσουν λογοτεχνικά έργα 
τους κυρίως ποιήματα  και μικρά πεζά 
και έτσι να δώσουν το στίγμα της ευαι-
σθησίας και της τέχνης τους. Οι Αφρο-
δίτη Κοΐδου, Αγγελος Γέροντας, Σοφία 
Ελευθερίου-Γκαρή, Αντώνης Καβάγι-
ας, Σπύρος Κωσταγιόλας, Δημήτρης 
Μποζινάκης, Τούλα Μπούτου, Γα-
βριέλλα Πασπαλιάρη, Παρασκευάς 
Σερενές, Γιώργος Σίσκος, Χάρης Το-
κατλίδης, Φένια Φράγκου και Άρης 
Χαραλαμπάκης διάβασαν τα έργα τους 
και προκάλεσαν συγκίνηση στους συ-
ναδέλφους και φίλους που είχαν γεμί-
σει την αίθουσα Ερατώ και παρακο-
λουθούσαν με ιδιαίτερη προσοχή και 
ευχαρίστηση.  
Στο τέλος της επιτυχημένης αυτής φε-
τεινής παρουσίας στο Πανελλήνιο Ια-
τρικό Συνέδριο δώθηκαν αναμνηστικά 
διπλώματα σε όλους τους παρευρισκό-
μενους. 

Εν τη  απουσία  παρατηρητής ...αθέατος  
Ελεύθερος Σχολιασμός για την συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών 

στο 34ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 

Ιωάννης Ν. Αυγουστής 

Αναφορά στην συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών 

Λογοτεχνών στο 34ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 
Αφροδίτη Κοΐδου 

Σ αν μέλος της Εταιρείας από την 
δεκαετία το ‘60, διαβάζω, κρί-
νω, αποφαίνομαι, παρακολουθώ 

τα δρώμενα, αξιολογώ, επαινώ, αλλά 
και κάποτε προσπαθώ να γίνομαι πιο 
αντικειμενικός τοποθετώντας αρνητικά 
ερωτήματα. 
Έπαινος στον πρόεδρο μας Χρίστο 
Μαρκόπουλο για την απαράμιλλη προ-
σφορά του πέρα από το 2005 που δια-
δέχθηκε τον  Γιάννη Κολιόπουλο. 
Δεν ήταν εύκολη η διαδοχή, κι’ όμως ο 
Χρίστος  ξεπέρασε τα περικεχαρακω-
μένα και με την υπερβατικότητα του 
κρατά γερά. 
Θα’ χαμε διαλύσει. Μόνος, και το το-
νίζω ,διαλύει τα σκοτάδια στον αχανή 
στίβο, οργανώνει και παλεύει. Επανα-
λαμβάνω το μόνος χωρίς να υποβαθμί-
σω την παρουσία άξιων συνεργατών.  
Στάθηκα αθέατη σκιά του και επιβε-
βαιώνω την πικρία μου. 
Κατάφερε με την δραστηριότητα του 
να μας κατατάξει στην ομάδα που ανή-
κουμε επίσημα, όχι σαν σκιές αλλά 
σαν ισότιμη «παρουσία». 
Μπήκαμε επίσημα στον κύκλο των 

Συνεδρίων σαν συμμετοχή ενεργοί και 
σε επίπεδο αξιοθαύμαστο. 
Στο 32ο, 33ο, 34ο Ετήσιο Πανελλήνιο 
Ιατρικό Συνέδριο, η συμμετοχή της 
Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτε-
χνών ήταν αξιοσημείωτη με διαλέξεις 
μελών της, προεδρίες και κριτές εργα-
σιών. Φέτος, στο 34ο  Ε.Π.Ι.Σ. αξιοζή-
λευτο ήταν το αφιέρωμα στην Εταιρεία 
μας με θέμα «Η Λογοτεχνία στην Ια-
τρική», όπου συμμετείχε πλειάδα αξιό-
λογων μελών μας. Η εκδήλωση αυτή 
στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και απέ-
σπασε ευνοϊκότατα σχόλια. 
Επίσης, η συνεχής  «Έκθεση Λογοτε-
χνικού Βιβλίου» στα συνέδρια της 
Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, επιτεύγ-
ματα που ανήκουν αποκλειστικά στον 
Πρόεδρο μας, αποτελούν λαμπρή προ-
σφορά μας που ξεπέρασε κάθε προσ-
δοκία. 
Στον κύκλο μας όλοι είναι αξιόλογοι 
στην προσφορά τους.  Είναι αδιάψευ-
στο όμως ότι μεταξύ τους συγκαταλέ-
γονται κορυφαίοι ιατροφιλόσοφοι, 
ποιητές συγγραφείς, ιστορικοί που όλο 
και πιο πολύ ανεβάζουν την ποιότητα 

της Εταιρείας μας. 
Πολλές φορές σχολιάσαμε το έργο 
τους, μετρήσαμε το «ανάστημα» τους 
και στρίψαμε τον δείκτη της πυξίδας 
προς τα κεί που έπρεπε να στοχεύει, 
στους σκοτεινούς καιρούς μας. 
Η επερχόμενη και σε άλλα πεδία 
ένταξη μας επικείμενη. Από το προσε-
χές έτος θα μετέχουμε και στα μεγάλα 
συνέδρια της Ελληνικής Εταιρείας 
Εσωτερικής Παθολογίας. Το δικαιού-
μεθα, έχουμε δυνατότητες, διαθέτουμε 
πρόσωπα με μεγάλη ακτινοβολία. 
Αλλά «... δει δη χρημάτων και άνευ 
τούτων ουδέν εστί των πραγμάτων 
γενέσθαι». 
Για να σταθούμε απαιτείται νέα 
«ζωοδότης δύναμις» να στηρίξει την  
Διοίκηση. 
Οραματισμοί υπάρχουν όσο και δυνα-
τότητες, αρκεί η νέα πνοή με κέφι να 
στηρίξει 
 την αναγκαία νέα δομή. 
Καλό κουράγιο, Πρόεδρε… Οι σχεδια-
σμοί συμπαγείς κοντά σου. 

17ΚΑΣΤΑΛΙΑ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 156-157



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 
(Ε.Ε.Ι.Λ) 

Έτος ιδρύσεως 1956 

Από αριστερά: Μ. Δελησάββας, Κ. Αγγελοπούλου, Χ.Γ. Μαρκόπουλος, Σ. Χαβιάρα-
Καραχάλιου, Ι. Ευαγγέλου, Τ. Μπούτου 

Έκθεση Βιβλίου των Ιατρών - Λογοτεχνών, μελών της Ε.Ε.Ι.Λ. 

Το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ι.Λ. 
Από αριστερά: Α. Κοΐδου, Σ. Ελευθερίου-Γκαρή, Χ. Τοκατλίδης, Χ.Γ. Μαρκόπουλος, 
Σ. Χαβιάρα-Καραχάλιου, Γαβριέλλα Πασπαλιάρη 
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Ε ρωτηματικά πύρινα, α-
μείλικτα γεννιώνται στη 
σκέψη και φθάνουν στα 
χείλη των μελών κ.ά. πολ-

λών. 
− Τι γίνεται η Ελληνική Εταιρεία Ια-
τρών Λογοτεχνών; 

− Τι ρόλο διαδραματίζει;  
− Είναι ενεργά τα μέλη της; 
− Εμφανίζονται ως ομάδα; 
− Παρουσιάζουν έργα; 
− Έχει προοπτικές η Εταιρεία; Ή ακού-
γεται ένας «επιθανάτιος ρόγχος»; 

Απαντήσεις στα βασανιστικά αυτά 
ερωτήματα δόθηκαν από τον αεικίνητο 
Πρόεδρο της, Χρίστο Γ. Μαρκόπουλο, 
τα μέλη του Δ.Σ. και με τη συμμετοχή 
πολλών μελών, στο 34ο ετήσιο Πανελ-
λήνιο Ιατρικό Συνέδριο. 
Η έκθεση βιβλίων των Ιατρών Λογο-
τεχνών, που παρουσιάζεται κάθε χρόνο 
και φέτος ήταν καλά φροντισμένη και 
προσέλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλου 
πλήθους συνέδρων, αλλά και νεωτέρων 
συναδέλφων. Ήταν μια παρουσίαση, 
μια καταγραφή ένα «καθρέφτισμα» 
της πλούσιας και δημιουργικής παρα-
γωγής όλων, σχεδόν, των μελών. Δυ-
στυχώς μόνο 2-3 εκδόσεις μπορούν να 
χωρέσουν από κάθε γιατρό στο χώρο 
ενός μεγάλου τραπεζιού. Αλλά ήταν 
ενδεικτικό και παρήγορο… 
Την Παρασκευή 23 Μαΐου, το βράδυ, 
στην αίθουσα «Ερατώ» του Hilton, 
όταν έλαβε χώρα το συνέδριο, υπήρξε 
μια δίωρη και, συνεδρία – αφιέρωμα 
της Εταιρείας. Η αίθουσα ήταν κατά-
μεστη, πάνω από 80 άτομα…. 
Ο Συντονιστής, ο Πρόεδρος Χρίστος Γ. 

Μαρκόπουλος, με συμπαρουσιάστριες 

τις εκλεκτές κυρίες Σεβαστή Χαβιάρα-

Καραχάλιου και Αφροδίτη Κοΐδου 

(ομότεχνες στην θεραπεία των μα-

τιών). 

Ε ι σ η γ ή σ ε ι ς  
Πρώτη, σημαντική, αναφερόμενη στη 
διαχρονική πορεία της εταιρείας και 
την συμβολή της, ο Μιχάλης Δελησάβ-
βας, με το δυναμικό λόγο του. Αισθητή 
η απουσία του καθηγητή Φώτη Παυλά-
του Ευτυχώς, ο επόμενος ομιλητής 
Γιάννης – Μάριος Κολιόπουλος μας 
θύμισε ένα ποίημά του: 
 «Περνώ ανάμεσα από τα στριμωγμένα 
κρεβάτια, 
   τα βαθιά ποτισμένα με τον ανθρώπι-
νο πόνο. 
   Κι είναι τα χέρια που ικετεύουνε, 
   κι είναι τα μάτια· 
   τα σβυσμένα μάτια που παρακαλούνε 
   κι είναι τα … χείλη που… ψελλίζουνε 
   Θεέ μου! …. Πόσοι εσταυρωμένοι!
….» 

 
ΦΩΤΗΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ, «Σταύρωση» 
 
Ο πρώην πρόεδρος, ανέφερε ότι πρώτο 
ποιητή – γιατρό θεωρεί τον …. Ορφέα, 
και από τους ξένους αγαπά τον Τζων 
Κήτς, που τον παρουσίασε ο Άγγελος 
Σικελιανός. Ερώτησε γιατί γράφουμε 
ποίηση; και απήντησε με τα λόγια του 
Ελύτη «γιατί η ποίηση αρχίζει εκεί που 
την τελευταία λέξη δεν την έχει ο θά-
νατος»! 
Τέλος, κατέληξε ότι η ποίηση είναι … 
φάρμακο! 
Αναφέροντας ένα ποίημα του Καβάφη 
(«Μελαγχολία του Ιάσονα του Κλεάν-
δρου»). 
Ο Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος εξήρε πως 
ως γιατροί και λογοτέχνες μπορούμε 
να συμβάλουμε στην προληπτική ιατρι-
κή. Πράγματι μία σημαντική αποστολή 
(αν όχι ιεραποστολή. Μήπως όμως 
μίλησε σε «ώτα μη ακουόντων»;). 
Η Ιατρική και φιλοσοφία στην Ιππο-
κρατική συλλογή ήταν η ομιλία της 
ερευνήτριας της ιστορίας Σεβαστής 
Χαβιάρα – Καραχάλιου. 
Το ακροατήριο με μεγάλη προσοχή 

άκουσε τον βαθυστόχαστο και πολυ-
γραφότατο Ιάσονα Ευαγγέλου, να μας 
γυρίζει στην αυγή της Ιατρικής. Στο 
χώρο του μύθου, στη χώρα των Κε-
νταύρων…. 
Πιο επίκαιρη, πάντα γλαφυρή και δυ-
ναμική, η Μαρία Αρβανίτη – Σωτηρο-
πούλου, έθεσε το θέμα του γιατρού 
στις οικολογικές προκλήσεις. 
Να οι προοπτικές της Εταιρείας, πέρα 
από το αξιόλογο έργο του κάθε μέ-
λους… 

Π α ρ ο υ σ ί α σ η  
κ ε ι μ έ ν ω ν  

Κείμενά τους (ποιήματα, πεζά, προτά-
σεις, επισημάνσεις κ.ά.) παρουσίασαν 
πολλοί αξιόλογοι γιατροί – λογοτέχνες. 
Αναγκαστικά, μόνη μνεία των ονομά-
των θα παραθέσουμε! 
Αφροδίτη Κοΐδου, 
Άγγελος Γέροντας, 
Σοφία Ελευθερίου Γκαρή, 
Αντώνης Καβάγιας, 
Σπύρος Κωσταγιόλας, 
Δημήτρης Μποσινάκης, 
Τούλα Μπούτου, 
Γαβριέλλα Πασπαλιάρη, 
Παρασκευάς Σερενές, 
Γιώργος Σίσκος, 
Χάρης Τοκατλίδης, 
Φένια Φράγκου, 
Άρης Χαραλαμπάκης. 
Εκτός από την έκθεση, την πετυχημένη 
συνεδρίαση και η έκδοση του περιοδι-
κού «Κασταλία», μια καταγραφή και 
προβολή της όλης δραστηριότητας 
Εταιρείας και μελών της, αποτελούν 
απόδειξη ότι η Ε.Ε.Ι.Λ. είναι «ζωντανό 
κύτταρο» πνευματικής προσφοράς και 
έκφρασης… 
Δεν μένει παρά να συγχαρούμε, αλλά 

και να ευχαριστήσουμε, τον πρόεδρο 

Χρίστο Μαρκόπουλο και τους συνεργά-

τες του, για όλα. 

Εντυπώσεις από την παρουσία της Ε.Ε.Ι.Λ στο 34ο 

Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. 
Γιάννης – Μάριος Κολιόπουλος  
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Μ ην αφήνεις την ψυχή σου 
χωρίς αγάπη. Γιατί η αγάπη 
έχει χρέος και τιμή για την 
αγάπη και ωσάν το Τόξο 

του Οδυσσέα υποκριτές, άφρονες, κί-
βδηλους, άφιλους, προδότες και ασεβείς 
μνηστήρες την συνείδησή τους εφιαλτι-
κά πάντα θα σαϊτεύει. 
Βαριά τα μυστικά στις καρδιές των 

ανθρώπων και δεν έχουν σε ποιον να τα 
πουν, λίγο να ξαλαφρώσουν και εσύ πε-
ριφέρεσαι χωρίς να βλέπεις σε καθρέφτη 
ούτε την ψυχή ούτε το πρόσωπό σου. 
Ερωτήματα απόκρυφα, ερωτήματα 

φανερά για όσα και όσα μας φέρνουν 
μπροστά, πίσω, ή στο σημείο του ορατού 
παρόντος. 
Και τι να απαντήσουμε ή από ποιον να 

πάρουμε απάντηση, αφού η απάντηση 
γεννάει άλλο ερώτημα και πριν δούμε 
την ελπίδα, βλέπουμε πάλι τον φόβο. 
Ποιος θα πει την αλήθεια του φόβου, 

ποιος θα πει την αλήθεια όπως την είδε 
με τα μάτια της οφειλής, με τα μάτια της 
μέλισσας και των χελιδονιών; 

 Εκεί που έσπασαν τους φραγμούς οι 
μικροί συλλογισμοί, δημιουργήθηκε η 
μεγάλη συνάθροιση των όντων της δια-
νόησης και αναζητάνε τα αφύλαχτα όρια 
της ελευθερίας τους, μέσα σε φρούρια 
σφραγισμένων διεξόδων υποκρισίας. 
Κι όταν κατάλαβε ο επιστάτης ότι ο 

μικρότερος κόσμος φτιάχνει τον μεγα-
λύτερο, έγινε εργάτης στην αγκαλιά 
των σπόρων, έγινε χορευτής στην λα-
τρεία της σποράς. 
Τον μαγικό και ανίκητο ήχο της μουσι-

κής του σύμπαντος και τους φέροντες τα 
μηνύματα της δόξας των ανθέων της 
αυγής, υποδεχτείτε. Μεγάλη η πίκρα της 
προσμονής κι ο αναστεναγμός εκφρα-
στής της συνείδησης των μικρών παρα-
δοχών. 

 Μη με ξεχάσεις, μη με αφήσεις μόνο 
στην δίνη των συναισθημάτων. Η μονα-
ξιά δεν μου ταιριάζει. 

 Όλη την ζωή νόμιζες πως έβλεπες τα 
μεγάλα τα σπουδαία, αλλά αυτά που 
έβλεπες ήταν μεγεθυμένα τα μικρά κι 
ασήμαντα. 

 Και ξυπνάμε αγκαλιάζοντας τις φωτει-
νές πηγές των ονείρων μας. Οι περισσό-
τερες ανεκπλήρωτες επιθυμίες στην συ-
νισταμένη τους, είναι μία και μόνον μία, 
και είναι εφικτή. Μα γιατί γίνεται τόσο 
σαρκαστικά βασανιστική στη στιγμή της; 

 Ήρθες στο σπίτι μου και εγώ σε φιλο-
ξένησα. Σου έδωσα ψωμί, σου έδωσα 
νερό, σου έδωσα... 
Καρτερώντας την φωνή σου, τα λόγια 

μου βαθαίνουν τους κρατήρες της μικρής 
μοναξιάς και η Μάνα υφαίνει τις προ-
σευχές της καλής τύχης. 
Η χαμένη εποχή βρέθηκε, ήρθε ξανά 

κοντά μας και γιόμισε η γη καρπούς και 
δέντρα για να φωλιάζουν τα πουλιά και 
τα παιδιά στον ίσκιο τους να παίζουν. 

 Το νερό δεν στέρεψε. Κάποιος μας 
σκέφτηκε και μας έστειλε τους θησαυ-
ρούς των πηγών. 
Άγνωστο το ύψος της μεγαλοσύνης 

σου και της ευγνωμοσύνης σου η τρισ-
διάστατη επιφάνεια χωρίς όρια και μίζε-
ρους υπολογισμούς για την αξία της αξί-
ας.  
Μη φοβάσαι το ανάποδο φεγγάρι. Το 

δικό σου αστέρι είναι στη θέση του για 
να σου δίνει φως. 
Το φωτεινό σκοτάδι και τα αγαπημένα 

χέρια αγγίζουν την άκρη της θάλασσας, 
παίρνουν αρμυρό νερό, το ρίχνουν σπον-
δή στο σώμα που φλέγεται από την αγά-
πη και τον ήλιο. 

 Απόψε δεν μπορείς να κοιμηθείς χωρίς 
να κρατάς το παράπονο αγκαλιά και χω-
ρίς να λες πότε θα ξημερώσει να σου 
μιλήσω αληθινά, με τα λόγια της ζωής 
που ζω. Τα σημάδια τα γνωρίζεις, τα 
σημεία τα ξέρεις, για την χαρά σου έχεις 
χάρη. 
Επειδή τα λόγια μου δεν μπορούν να 

σου πουν τις ανάγκες των μικρών στιγ-
μών, καλύτερα να τις δεις. 
Όσα έγραφα και όσα γράφω και θα 

γράψω είναι τα δικά σου από τα δικά 
μου. Είχες ένα ελάφι κι εγώ μια βελα-
νιδιά. Η θάλασσα ήταν εκεί, η κορυφή 
του Ταΰγετου ήταν εκεί και η πληγή 
που γιατρεύτηκε είναι εδώ.  
Τι θέλεις να ξαναφέρεις στον προ-Ναό 

με την αυγή; Την αρχή, την αρχή! Έτσι 
ειπώθηκαν τα λόγια ακριβώς, και οι αιώ-
νες τα θυμούνται. Ο άνεμος, το νερό, η 
πέτρα. 

 Τα περισσότερα της πηγής ιάματα 
φτάνουν εδώ, από του νου την μετουσίω-
ση σε επιθυμία πάλλουσα και αυθεντική. 
Οι ανάσες της σιωπής είναι κραυγές δι-
καίωσης των συμπιεσμένων όγκων της 
καθαρότητας των συναισθημάτων. 
Εσείς που ξέρετε όλη την αλήθεια, 

εσείς που έχετε την ζωή, είστε αγαπημέ-
να μου της πλάσης σήματα και αγαπημέ-
να μου των αισθήσεων σχήματα και σύμ-
βολα.  
Μην βεβηλώσεις αυτή την Γυναίκα 

με λόγια και με έργα, τώρα που αξιο-
πρεπής στην πορεία της, διαβαίνει 
τους δύσκολους δρόμους, στις φανερές 
κατακόμβες των ορατών μαρτύρων. 

Η ντροπή θα είναι εκεί, ανάγλυφη στον 
τόπο τυπωμένη και στο μέτωπό σας. Η 
μεγαλύτερη ντροπή όμως θα είναι στα 
λόγια τα βλάσφημα που είπατε στην ψυ-
χή του παιδιού στην αναστήλωση των 
άγιων ερειπίων -γονέων και προγόνων-.  
Μην αγγίξεις ό,τι καίει ό,τι πυρπολεί 

το πριν, το τώρα, το μετά. Μην αφή-
νεις την παρουσία σου ρακένδυτη να 
έχει εικόνα.  

 Εκατομμύρια Γήινα χρόνια μπορεί να 
ισοδυναμούν μ’ ένα κλάσμα του δευτε-
ρόλεπτου σε εξω-Γήινο χρόνο. Και ποιος 
είναι ο ισχυρότερος κραδασμός στην 
ανάμνηση της αρχής; Είναι ο σπασμένος 
χρόνος σε κομμάτια άπειρα, ή η ηδονή 
στην επανάληψη της φωτοφόρου σύντη-
ξης για την Γένεση των προδοσιών των 
διαδρομών της ύλης σου και της μη ύλης 
σου. Αρμονικοί υγροί ήχοι, ήλθαν από 
τους ενδιάμεσους γαλαξίες. Ένας κύ-
κνος, ένα όμορφο άλογο, μια γυναίκα σ’ 
ένα αστέρι.  

 Σε χρόνο Ένα παρελθόν-παρόν-
μέλλον. Αφού ήρθες στο άστρο μου, θα 
γεννηθεί η επόμενη αρχή του χρόνου. 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια πε-

διάδα, μια άλλη φορά και έναν άλλο και-
ρό ήταν μια πεδιάδα μ’ ένα ποτάμι και 
μιαν άλλη φορά και έναν άλλο καιρό 
ήταν μια πεδιάδα, ένα ποτάμι κι ένα βου-
νό. 
Η πόλη βαριά από το μπετόν και τ’ 

ατσάλι βυθίζεται στην δυσοσμία των 
εκπεσουσών σκέψεων ανώφελων και 
αλαζόνων μηχανοδηγών.  

 Κινούμενη άμμος διηθεί τον βούρκο 
και στην άυλη πόλη που αναδύεται, τα 
δάκρυα των ελπιζόντων αγίασμα σωτη-
ρίας. 

 Περιφερόμενοι σε δρόμους, σε πλατεί-
ες, σε καφετέριες και μπαρ, οι απόγονοι 
των ηρωικών κτητόρων των όλων και 
των όλων, άφησαν αχρείους βάρβαρους 
εισβολείς την ψυχή και τα κατέχοντά 
τους να λεηλατήσουν. 
Πώς να μπορέσω να ξεφύγω σε δρό-

μους ήρεμους και ασφαλείς; 
 Πλακόστρωτο μονοπάτι από μάρμαρο, 

ασήμι και χρυσό. Εκεί που οδηγεί η αυγή 
τον ήλιο, στήνουν χορό τα άστρα για να 
πάρουν φως και άλλο χορό, τον χορό των 
ευχαριστιών.  
Μην αφήσεις την ψυχή σου χωρίς αγά-

πη. Γιατί η αγάπη έχει χρέος και τιμή 
για την αγάπη και ωσάν το Τόξο του 
Οδυσσέα, υποκριτές άφρονες, κίβδη-
λους, άφιλους, προδότες και ασεβείς 
μνηστήρες την συνείδησή τους εφιαλτι-
κά πάντα θα σαϊτεύει. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ  
Με τον ΧΡΙΣΤΟ Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 
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