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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

Για τις περήφανες των βουνών κορυφογραμμές μιλάγαμε  
και για τον αφρό της θάλασσας μιλάγαμε. 
Η ίδια του ανέμου άκρη  
φέρνει τα μηνύματα στων βράχων την δύναμη. 
Η άμμος της ερήμου ταξιδεύει κι αυτή.  
 

Για την αθωότητα των βημάτων, στο χορό των ορθίων ποιητών, λέγαμε και  
για την αθωότητα των πρώτων ονείρων θα λέμε. 
 

Ο καθένας έχει να διαβεί όμοιους δρόμους 
χωρίς να είναι κανένας ίδιος με άλλον και κουβαλώντας διαφορετικό φορτίο. 
Όχλος βαρύς βουλιάζει στην πλατεία και η αχανής περίοδος των ονείρων διψάει. 
Βουρκωμένα μάτια μπροστά στις σημαίες των προσδοκιών και τ’ άστρο της αυγής 
λάμπει. 
 

Είδαμε την μορφή σου στις σελίδες των βιβλίων σου. Είδαμε όσα δεν είδαν 
οι οικονόμοι του βίου σου, των δακρύων σου οι θεατές. 
Είδαμε τα μυστήρια και τα μυστικά και το άλγος των απόρρητων πληγών 
του πνεύματος σου, σε ιεροτελεστία εξαγνισμού. 
 
Αγαπητοί μου φίλοι συνάδελφοι, 
Ανοιχτές είναι  οι πόρτες. Η παρουσία όλων είναι επιθυμητή. 
 

Υ.Γ.: Κρατάμε σφιχτά  το χέρι ο ένας του άλλου, έρχεται η πείνα ή η Άνοιξη. Η ζωή 
κυοφορεί την ζωή και ο ήλιος συμμετέχει στο θαύμα των υδάτων. 
 

Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος, 
Πρόεδρος 

της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών 



Η Συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών στο 
35ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 

 

Αθήνα 5 - 9 Μαΐου 2009 

Η ΚΑΛΛΙΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Συντονιστές:  Χριστ. Γ. Μαρκόπουλος, Άρης Χαραλαμπάκης 

Εισηγητές: 
Βογιατζόγλου Βάσος, Ο Λογοτέχνης Ιπποκράτης 
Γεωργούσης Γιώργος, Η Καλλιέπεια στον Επιστημονικό Λόγο 
Ευαγγέλου Ιάσων, Η Καλλιέπεια του Φιλοσοφικού Λόγου στα Ιπποκρατικά Κείμενα 
Χαβιάρα - Καραχάλιου Σεβαστή, Ποιητικές Περιγραφές Τραυμάτων στα Ομηρικά Έπη 
 
Συμμετέχοντες Ιατροί Λογοτέχνες με απαγγελίες ποιημάτων ή ανάγνωση μικρών λογοτεχνικών κειμένων: 
Παυλάτος Φώτης, Κολιόπουλος Ιωάννης, Αρβανίτη Μαρία, Αρδαβάνης Αλέξανδρος, Αντωνιάδης Στέλιος, 
Αρχοντάκης Σταύρος, Αυγουστής Ιωάννης, Γέροντας Άγγελος, Ελευθερίου - Γκαρή Σοφία, Δελησάββας Μι-
χάλης, Δουβίτσας Γεράσιμος, Καβάγιας Αντώνης, Κοΐδου Αφροδίτη, Κουλούρης Ταξιάρχης, Λεοντίδου Ευ-
τυχία, Μαρκέας Νίκος, Μαρκοπούλου Καλυψώ, Μποσινάκης Δημήτρης, Μπούτου Τούλα, Μυλωνά Μαρία, 
Ντόλατζας Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Κώστας, Πασπαλιάρη Γαβριέλλα, Σίσκος Γεώργιος, Σερενές Παρα-
σκευάς, Σταυρίδης Χρυσόστομος, Τοκατλίδης Χάρης, Χαραλαμπάκης Άρης. 
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Χαιρετισμός του Προέδρου Χρίστου Γ. Μαρκόπουλου 
στο 35ο Ε.Π.Ι.Σ 

Α ξ ιότ ιμο ι  κύρ ιο ι καθηγητές, Αγα-
πητοί μου φίλοι συνάδελφοι, 
Κυρίες και Κύριοι 
Βρισκόμαστε εδώ, συμμετέ-
χοντες για τέταρτη συνεχή 
χρονιά, στο κορυφαίο Ετήσιο 
Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 
της χώρας μας. 
Στο συνέδριο αυτό χτυπάει η 
καρδιά της Ιατρικής Επιστή-
μης, αφού συμμετέχουν 50 
ιατρικές εταιρείες ειδικοτή-
των. 
Εμείς, η Ελληνική Εταιρεία 
Ιατρών Λογοτεχνών, προτεί-
ναμε να συμμετέχουμε με θέμα 
“Η Καλλιέπεια του Ελληνι-
κού Λόγου στην Χρήση της 
Ιατρικής”. 
Σκοπός μας ήταν και είναι, 
οι σύγχρονοι γιατροί να μην 
απομακρυνθούμε, να μην χά-
σουμε από τον επιστημονικό 
μας πολιτισμό, την αισθητική 
του Ελληνικού Λόγου. 
Καλλιέπεια : ομιλείν και 
γράφειν γλαφυρώς-. 

Ο Ελληνικός Λόγος περιέχει 
λέξεις εύηχες, 
λέξεις εννοιολογικά - νοηματι-
κά λαμπρές,  
ετυμολογικά σοφές, 
λέξεις που αποδίδουν 
την ουσία της επιστημονικής 
σκέψης και των συναισθημά-
των. 
Λόγος, που έχοντας και το 
ένδυμα της αγάπης, μπορεί να 
είναι βάλσαμο στων ασθενών 
τον πόνο. 
Το σημερινό λογοτεχνικό 
αφιέρωμα στην Ε.Ε.Ι.Λ., έχει 
τον γενικό τίτλο η Καλλιέπεια 
του Ελληνικού Λόγου στην 
χρήση της Ιατρικής, 
αλλά, θα ακουστούν και κείμε-
να και ποιήματα με πολυποίκι-
λα θέματα,  
δίδοντας την ευκαιρία στους 
Ιατρούς Λογοτέχνες να εκφρα-
στούν ελεύθερα. 
 
 
Απλώνω το χέρι στον αδελφό 
που δεν έχω. Ο Άβελ, ο Κάϊν. 
Έγκλημα στον ίσκιο του 
Πρώτου Πατέρα, έγκλημα 

στον ίσκιο της Πρώτης Μάνας, 
έγκλημα μέχρι και σήμερα, 
στην αγέννητη καλλιέπεια των 
κωδικών: Λάλον ύδωρ,  
φλογισμένος άνεμος,  
επί της Γης Ουρανός. 
 

Ο πόνος, η πληγή, η νόσος, 
το άγος, η ψυχή. Ψυχή , αίμα 
και σώμα, κυοφορούν οι υστέ-
ρες και αναδύεται ο  
δημιουργός, δημιουργούμενος. 

 

Ιατρός Θεράπων. Απόλλων, 
Ασκληπ ιός ,  Ιπποκράτης . 
Έλληνες Ιατροί το 2009 Μετά 
Χριστόν. Παρόντες. 
 
 
Ευχαριστούμε θερμά, τον 
πρόεδρο κ. Χρήστο Ιατρού και 
τα μέλη της Επιτροπής Προ-
γράμματος του 35° Ετήσιου 
Πανελλήνιου Ιατρικού Συνέ-
δριου. 
Ευχαριστούμε θερμά όλους 
τους συμμετέχοντες συναδέλ-
φους ομιλητές. 
Ευχαριστούμε θερμά όλους 
εσάς που είστε κοντά μας. 
Ευχαριστώ. 

 
 
 
 
 
 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Η
 συμ

μ
ετοχή

 τη
ς ΕΕΙΛ
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ΙΣ 

Γιατροί Λογοτέχνες μπροστά στην Έκθεση των Λογοτεχνικών τους βιβλίων: 
Δ. Μποσινάκης, Α. Κοϊδου, Μ. Μπαλή, Σ. Γκαρή,  Γ. Αυγουστής, Χ. Γ. Μαρκόπουλος, Α. Χαραλαμπάκης,  

Ι. Ευαγγέλου, Μ. Δελησάββας και Π. Σερενές. 
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Π άντων ὑπερήνεγκε κα ί  πρῶτος  ε ἰ ς 
φῶς ἐξήνεγκε τήν τελείαν παρ’ 
Ἕλλησιν Ἰατρικήν 

(Γαληνός, XIV, σ. 676)  
 
Ὁ Ἱπποκράτης εἶναι ἀπό τίς 
μέγιστες φυσιογνωμίες τοῦ 
ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κόσμου καί 
ἴσως ὁλόκληρου τοῦ δυτικοῦ 
πολιτισμοῦ. Θεμελιωτής τῆς 
ἐπιστημονικῆς Ἰατρικῆς, εἶναι ὁ 
σοφός πού ἀπετέλεσε τήν γέφυ-
ρα ἀνάμεσα στήν Τέχνη καί τήν 
Ἐπιστήμη, πού διεμβόλισε τήν 
ἄγνοια μέ τήν λογική καί τήν 
παρατήρηση, τήν ἔρευνα μέ τήν 
διάκριση καί τή σωφροσύνη, 
τήν Γνώση μέ τήν μεγαλοφυΐα 
καί τό ἀσίγαστο πάθος τοῦ πρω-
τοπόρου. Εἶναι ὁ κορυφαῖος 
ἐπιστήμων πού, θεμελιώνοντας 
τήν ἰατρική δεοντολογία γιά 
πρώτη φορά στήν Ἱστορία, 
παίρνει τήν ἱερή Τέχνη ἀπό τά 
χέρια τῶν μάγων, τῶν ἱερέων 
καί τῶν ἀγυρτῶν καί τήν παρα-
δ ίδε ι  στήν  χρήση  κα ί  τήν 
ἄ σ κ η σ η  τ ῆ ς  ἀ λ η θ ι ν ῆ ς 
Ἐπιστήμης. Ἀναζητώντας τίς 
αἰτίες πίσω ἀπό τά φαινόμενα, 
τήν παθογένεια πίσω ἀπό τήν 
κλινική εἰκόνα ἀνοίγει, πρῶτος 
α ὐ τ ό ς ,  τ ό ν  ν έ ο  φωτ ε ι ν ό 
ὁρίζοντα τῆς ἐπιστημονικῆς, 
πλέον, Ἰατρικῆς πού θά ἔφερνε 
τήν μεγάλη ἐπανάσταση στήν 
ἀντιμετώπιση τῶν νόσων ὡς 
μ έ γ ι σ τ η  π ρ οσφορ ά  σ τ ή ν 
Ἀνθρωπότητα. 
Σ τ ό ν  κ ο ρ υ φ α ῖ ο  α ὐ τ ό ν 
ἐπιστήμονα, διδάσκαλο, συγ-
γραφέα, ἀνθρωπιστή καί φιλό-
σοφο, τόν Ἱπποκράτη τόν Κῶο, 
πού δοξάστηκε ὅσο ἐλάχιστοι ἐν 
ζωῇ, ἀποδίδονται, ἐκτός τῶν 
ἄλλων, ἑβδομήντα, περίπου, 
διατριβές ἄν καί ἡ πατρότητά 

τους σέ πολλές ἀπό αὐτές σήμε-
ρα ἀμφισβητεῖται. Σκοπός αὐτῆς 
τῆς σύντομης ἀναφορᾶς στό 
ὀγκῶδες συγγραφικό του ἔργο 
δέν εἶναι ἡ ἐπιστημονική κριτική 
ἀλλά μία ὀπτική ὁλότελα διαφο-
ρετική πού ἀφορᾶ στήν λογοτε-
χνική του προσέγγιση. Ἐπειδή 
πέραν τῆς ἐξαιρετικῆς εὐκρίνειας 
καί ἀκρίβειας μέ τίς ὁποῖες ὁ 
Ἱπποκράτης ἐνδιατρίβει καί περι-
γράφει τά ἐπιστημονικά καθέκα-
στα πού μελετᾶ, ὁ τρόπος, τό 
ἦ θ ο ς  κ α ί  ἡ  γ λώσσ α  π ο ύ 
χρησιμοποιε ῖ  μ ’  ἕναν  τόσο 
ἰδιαίτερα  προσωπικό  τρόπο 
ἀνάγουν τό σύνολο τοῦ ἔργου 
του σ’ ἕναν λογοτεχνικό σταθμό 
τῆς  ἐποχῆς  του  πού ,  πολύ 
φοβᾶμαι ,  δέν  ἔχει ,  ὅσο  θά 
ἔπρεπε, ἴσως, γίνει ἀντικείμενο 
μιᾶς εἰδικῆς ἐξέτασης.  
Γνωρίζουμε ἀπό τήν Ἱστορία 
πώς ὁ Ἱπποκράτης ἐμφανίζεται 
στό προσκήνιο τοῦ ἑλληνικοῦ 
πολιτισμοῦ κατά τόν λεγόμενο « 
χρυσοῦν αἰῶνα» καθώς ἡ πα-
ρουσία του καλύπτει τό μεγαλύ-
τερο μέρος τοῦ 5ου καί, περί-
που, τό πρῶτο τέταρτο τοῦ 4ου 
αἰώνα π.Χ. Μιάν ἐποχή, δηλαδή, 
ὅπου ἡ Τέχνη τοῦ Λόγου βρί-
σκεται στό ἀπόγειο τῆς δόξας 
της μέ τίς γιγάντιες μορφές τῶν 
φιλοσόφων ,  τῶν  τραγικῶν 
ποιητῶν, τῶν μεγάλων ρητόρων 
καί συγγραφέων. Κάτω ἀπό τόν 
δυναστικό ἴσκιο αὐτῶν τῶν με-
γιστάνων τοῦ ἑλληνικοῦ Λόγου 
θά ἦταν, ἴσως, ἀδύνατο νά 
ἐπ ιβ ιώσε ι  ὡς  συγγραφ ι κή 
ἀπόπειρα ὁποιαδήποτε μετριό-
τητα. Ξεκινῶ μέ τόν συλλογι-
σμόν αὐτόν ἐπειδή ἀκριβῶς οἱ 
γλωσσικές ἰδιαιτερότητες τοῦ 
συγγραφέα Ἱπποκράτη εἶναι 
α ὐ τ έ ς  π ο ύ ,  π έ ρ α ν  τ ῆ ς 
ἐπιστημονικῆς βαρύτητας τῶν 
κειμένων του, καταξιώνουν, 
προάγουν καί προβάλλουν ἕνα 

ἔργο αὐτόχρημα λογοτεχνικό. Ὁ 
πατέρας τῆς Ἰατρικῆς, ναί, εἶναι 
ἕνας σπουδαῖος λογοτέχνης μέ 
τήν βαρύτητα καί τήν σημασία 
τοῦ ὅρου, διδάσκοντας, ἐκτός 
ὅλων  τῶν  ἄλλων ,  κα ί  τήν 
εὐθύνη τῆς γλωσσικῆς διατύπω-
σης σέ ὅσους ἐπιχειροῦν τήν 
συγγραφή ἰατρικῶν μελετῶν καί 
συμπερασμάτων . Ἄς δοῦμε, 
ὅμως, τά πράγματα μέ τήν σει-
ρά τους.  
Ὡς  Ἴων  τήν  καταγωγή  ὁ 
Ἱπποκράτης χρησιμοποιεῖ τήν 
Ἰάδα διάλεκτο πού, σήμερα, 
ὀνομάζουμε Ἰωνική. Γιά τήν 
ἀκρίβεια δέν πρόκειται γιά διά-
λεκτο ἀλλά γιά γλωσσικό ἰδίωμα 
ἐμπλουτισμένο, μάλιστα, μέ 
πολλούς δωρισμούς. Σημειώνω 
μερικά ἀπό τά πιό σημαντικά 
σ τ ο ι χ ε ῖ α  τ ῶ ν  κ α ν ό ν ω ν 
γ ρ α μ μ α τ ι κ ῆ ς  α ὐ τ ο ῦ  τ ο ῦ 
ἰδιώματος.  
α. οἱ ἀσυναίρετοι τύποι ρημά-
των  (λ .χ .α ἱ μορροέω  ἀν τ ί 
α ἱμορροῶ ,  ὠφελέε ι ν  ἀντ ί 
ὠφελεῖν, ἀσκέειν ἀντί ἀσκεῖν, 
ἕλκεα ἀντί ἕλκη, ἄπνοος ἀντί 
ἄπνους, ψαμμώδεα ἀντί ψαμμώ-
δη  
κ.ἅ.π). Καθώς διαπιστώνουμε 
αὐτό παρατηρεῖται σέ ὅλους 
τούς χρόνους καί τίς ἐγκλίσεις 
τῶν ρημάτων, ὅπως, ἐπίσης, σέ 
πολλά οὐσιαστικά καί ἐπίθετα. Ἡ 
προσθήκη μέ τόν τρόπο αὐτό 
περισσότερων φωνηέντων ἔχει 
ὡς αἰσθητικό ἀποτέλεσμα τήν 
παράταση τῆς φυσικῆς ἐκφορᾶς 
τῆς λέξεως. 
β. ἡ χρήση τοῦ μακροῦ φωνή-
εντος η ἀντί τοῦ δίχρονου α 
( ὅπως λ.χ ἱερή ἀντί ἱερά) καί 
τοῦ δίφθογγου ου ἀντί τοῦ βρα-
χέος ο (νοῦσος ἀντί νόσος, 
μοῦνος ἀντί μόνος κλπ) πού 
ἐκλεπτύνει τήν ἐκφορά τοῦ 
ἤχου. 
γ. ἡ χρήση τοῦ λαρυγγικοῦ κ 

Ὁ Φιλόλογος καί Λογοτέχνης 
Ἱπποκράτης 

Βάσος Ἠλία Βογιατζόγλου 
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ἀντί τοῦ χειλικοῦ π, καθώς καί 
τοῦ διπλοῦ συμφώνου ξ ἀντί τοῦ 
συριστικοῦ σ ( ὁκόσα ἀντί τοῦ 
ὁπόσα, ὅκως ἀντί τοῦ ὅπως καί 
ξύν ἀντί τοῦ σύν κλπ). 
δ. ἡ χρήση τοῦ μακροῦ φωνήε-
ντος ω ἀντί τοῦ δίχρονου α 
( τωϋτό ἀντί ταυτό, ὠυτή ἀντί 
αὐτή, κλπ). 
ε. τά δυό ττ ἀντί τῶν δυό σσ 

(λ.χ ταράττω ἀντί ταράσσω, θά-
λαττα ἀντί θάλασσα κλπ). 
στ. ἡ χρήση τοῦ εὐφωνικοῦ σιν 
στή δοτική πληθυντικοῦ ἤ ἑνικοῦ 
οὐσιαστικῶν καί ἐπιθέτων ( λ.χ. 
αὐτῆσιν ἀντί αὐτῇ, μαλακοῖσιν 
ἀντί μαλακοῖς, ἁλυκοῖσιν ἀντί 
ἁλυκοῖς κλπ). 
ζ. ἡ πλήθουσα χρήση ἐπιθέτων 
σέ – ώδης καί – ικος πού καθιστᾶ 
ἐντελέστερη τήν γλωσσοπλαστι-
κή δεινότητα τοῦ συγγραφέα, 
κ ά τ ι  π ο ύ ,  ἀ ρ γ ό τ ε ρ α ,  θ ά 
ἀποτελέσει καί τήν βάση τῆς 
Ἰατρικῆς ὁρολογίας. Ἄλλωστε, ὁ 
Ἱπποκράτης εἶναι ἐξ ὑπαρχῆς 
α ὐ τ ό ς  π ο ύ  δ ι κ α ι ο ῦ τ α ι  ν ά 
χρησιμοποιε ῖ  καί  νά  πλάθει 
ὅρους, καθώς, οὐσιαστικά, εἶναι 
ὁ πρῶτος πού εἰσβάλλει σ’ ἕναν 
παρθένο ἐπιστημονικά χῶρο πού 
ὀφείλει νά καταγράψει καί νά 
περιγράψει.  
Ὡς πρός τήν σύνταξη νομίζω 
πώς σημαντικές διαφορές ἀπό τό 
ἀττικό ἰδίωμα δέν παρουσιάζει. 
Οἱ ἴδιοι συντακτικοί τύποι τῆς 
ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, τῆς 
λεγόμενης κοινῆς, συναντῶνται 
καί στά Ἱπποκράτεια κείμενα μέ 
τούς γνωστούς ὑποθετικούς λό-
γους, τήν συνήθη σύνταξη, τόν 
εὐθύ  κα ί  πλάγ ιο  λόγο  ἐνῶ 
ἰδιαίτερα σημειώνουμε τό πλῆθος 
τῶν ἀπαρεμφάτων, κυρίως δέ 
στό μνημειῶδες κείμενο τοῦ 
ὅρκου. 
Γ ε ν ι κ ά ,  ὁ  Ἱ π π ο κ ρ ά τ η ς 
χρησιμοποιεῖ χαρακτηριστικές 
μεγάλες περιόδους ὅπου οἱ μι-
κ ρ έ ς ,  π ε ρ ι ε κ τ ι κ έ ς  σ έ 
ἐπιστημονική οὐσία καί πλήρεις 
νοημάτων μικρές προτάσεις συ-
μ π α ρ α τ ά σ σ ο ν τ α ι  μ έ  μ ί α ν 
ἐκπληκτική τεχνική ἀλληλουχία 
λογικῆς ἀνέλιξης. Ἔτσι ὁδηγοῦν 
ἀβίαστα στήν παραγωγή καί προ-

αγωγή συμπερασμάτων πού, μέ 
τή σειρά τους, ἀνάγονται σέ κα-
νόνες. Καί ὅλα ἐτοῦτα δοσμένα 
μ’ ἕνα ὕφος κομψό, λιτό, διαυγές 
καί ἐξαιρετικά περίτεχνο. Τά πα-
ρακάτω ἀποσπάσματα ἀπό τό 
«Περί ἱερῆς νούσου»και τό «Περί 
ἀέρων, ὑδάτων τόπων» εἶναι, 
θαρρῶ, χαρακτηριστικά. 

1. «..... ὁ μέν γάρ βορέης συνί-
στησι τόν ἠέρα καί τό θολερόν 
τε καί νοτῶδες ἐκκρίνει καί λα-
μπρόν τε καί διαφανέα ποιεῖ κατά 
δέ τόν τρόπον αὐτόν καί τἄλλα 
π ά ν τ α  ἐ κ  τ ῆ ς  θ α λ ά σ σ η ς 
ἀρξάμενος  κα ί  τῶν  ἄλλων 
ὑδάτων ἐκκρίνει γάρ ἐξ ἁπάντων 
τήν νοτίδα καί τό δνοφερόν καί 
ἐξ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. διό καί 
ὑγιηρότατός ἐστι τῶν ἀνέμων. ὁ 
δέ  νό το ς  τἀναν τ ί α  τούτῳ 
ἐργάζεται .  πρῶτον  μέν  γάρ 
ἄρχεται τόν ἠέρα συνεστηκότα 
κατατήκειν καί διαχεῖν, καθότι 
καί οὐκ εὐθύς πνεῖ μέγας ἀλλά 
γαληνίζειν πρῶτον». 

(Περί ἱερῆς νούσου, § 16) 
2. «Ὁκόσαι δ’ ἀντικέονται τού-
των πρός τά πνεύματα τά ψυχρά 
τά μεταξύ τῶν δυσμέων, τῶν 
θερ ινῶν  του  ἡλ ίου  κα ί  τῆς 
ἀνατολῆς τῆς θερινῆς καί αὐτῆσι 
ταῦτα τά πνεύματα ἐπιχώριά 
ἐστι , τοῦ δέ  νότου καί τῶν 
θερμῶν πνευμάτων σκέπη, ὧδε 
ἔχει περί τῶν πόλεων τούτων. 
Πρῶτον μέν τά ὕδατα σκληρά τε 
καί ψυχρά ὡς ἐπί τό πλῆθος 
ἐγγίνεται. Τούς δέ ἀνθρώπους 
ἐντόνους τε καί σκελιφρούς 
ἀνάγκη εἶναι, τούς τε πλείους καί 
κοιλίας ἀτεράμνους ἔχειν καί 
σκληράς τάς κάτω, τάς δέ ἄνω 
εὐροωτέρας  .  Χολώδεας  τε 
μᾶλλον ἤ φλεγματίας εἶναι. Τάς 
δέ κεφαλάς ὑγιηράς ἔχουσι καί 
σκληράς ρηγματία τε εἰσίν ἐπί τό 
πλῆθος.Νοσεύματα δέ αὐτοῖσιν 
ἐπιδημεῖ τάδε. Πλευρίτιδές τε 
πολλαί αἵ τε ὀξεῖαι νομιζόμεαι 
νοῦσοι».  

(Περί ἀέρων ὑδάτων τόπων, § 
4) 
Γιά μία παρόμοια τακτική σύ-
νταξης, βέβαια, καί ἀνάπτυξης 
τ ο ῦ  λ ό γ ου  ὁ  Ἱ π π ο κ ρ ά τ η ς 
χρησιμοποιεῖ συχνά πολυσύνδετα 

σχήματα εἴτε μέ τόν συμπλεκτικό 
σύνδεσμο « καί» εἴτε μέ τό δια-
ζευκτικό « ἤ». Κάτι πού δίνει 
ἕ ν α ν  γ ο ρ γ ό  ρ υ θ μ ό  σ τ ή ν 
ἀφήγηση, καί πού κρατάει σέ 
ἐγρήγορση τόν ἀναγνώστη. Ταυ-
τόχρονα, ὅμως, προάγει τόν 
εἱρμό μέσα ἀπό μίαν ἑνιαία, στέ-
ρεη, πυκνή ἀλλά καί διάφανη 
πλοκή. Τό δεῖγμα πού ἀκολουθεῖ 
εἶναι χαρακτηριστικό . 

« ..... δία τάς μεταλλαγάς τῶν 
ὡρέων ὅτι μεγάλαι γίνονται καί 
πυκναί καί θάλπεά τε ἰσχυρά καί 
χειμῶνες καρτεροί καί ὄμβροι 
πολλοί καί αὖτις αὐχμοί πολυχρό-
νιοι καί πνεύματα ἐξ ὧν μεταβο-
λαί πολλαί καί παντοδαπαί».  

( Περί ἀέρων, ὑδάτων, τόπων § 
23). 

«Ἤν γάρ τήν αὐγήν φεύγωσιν 
ἤ δακρύωσιν ἤ διστρέφωνται ἤ ὁ 
ἕτερος τοῦ ἑτέρου ἐλάσσων γί-
νηται ἤ τά λευκά ἐρυθρά ἴσχωσιν 
ἤ πελιδνά ἤ μέλανα φλέβια ἐν 
ἑωτοῖσιν ἤ λῆμαι φαίνωνται περί 
τάς ὄψιας ἤ ἐναιωρούμενοι ἤ 
ἐξίσχοντες ἤ ἔγκοιλοι ἰσχυρῶς 
γινόμενοι...»  

( Προγνωστικόν, 2) 
Ἔργο τῶν λογοτεχνῶν στήν 
ἱστορία τοῦ Πνεύματος ὑπῆρξε 
ἀνέκαθεν τό νά περνοῦν στήν 
κοινή συνείδηση τῆς ἐποχῆς τους 
τήν συνοχή τῆς ἀνθρώπινης πα-
ρουσίας στόν κόσμο ἀλλά καί 
τ ή ν  σ ύ ν α ψ ή  τ η ς  μ έ  τ ό ν 
οἰκουμενικό Ἑαυτό. Τήν κοινότη-
τα τοῦ Ἀγαθοῦ, τῆς Ἀλήθειας 
πού ἐνσωματώνει, τοῦ κάλλους 
καί τῆς σοφίας ἀνάμεσα στόν 
Δημιουργό καί τά δημιουργήματά 
του. Ἡ Ἀλήθεια ἦταν – καί παρα-
μένει πάντα – ἡ κοινή συνιστάμε-
νη κάθε μορφῆς Λόγου στήν Λο-
γοτεχνία, κάθε στοιχείου Γνώσης 
στήν Ἐπιστήμη. Ἡ θρησκεία ἕως 
τ ή ν  ἐ π ο χή  π ο ύ  ἔ δ ρ ασ ε  ὁ 
Ἱπποκράτης  ἔδ ι ν ε  κάπο ι ε ς 
ἀπαντήσεις στίς ἐσωτερικές 
ἀνησυχίες τοῦ Ἀνθρώπου. Ἡ 
ἐ π ο χ ή ,  ὅ μ ω ς ,  α ὐ τ ή  θ ά 
ἀναζητήσει τώρα τίς βαθύτερες 
αἰτίες τοῦ πολιτισμοῦ μέσω τῆς 
Τέχνης  τοῦ  Λόγου  κα ί  τῆς 
πλαστικῆς ἀπεικόνισης τῆς Δημι-
ουργίας πού ἀποθεώνονται μέ 
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τ ό ν  Π λ ά τ ω ν α  κ α ί  τ ό ν 
Ἀριστοτέλη, μέ τούς τραγικούς 
ποιητές, τούς ρήτορες, τόν Φει-
δία, τόν Πραξιτέλη τόν Ἰκτίνο καί 
τόν Καλλικράτη. Ὁ πατέρας τῆς 
Ἰατρικῆς δέν μποροῦσε παρά, 
ἀναπόφευκτα, νά συνταχθεῖ μέ 
αὐτό τό μοναδικό ρεῦμα.  
Ἡ κομψότητα καί ἡ διαφάνεια 
τῆς ἔκφρασής του, κυρίως ὅμως 
ἡ Ἀλήθεια πού διατυπώνει ὁ 
ἐξαιρετικά ἔντεχνος εἱρμός στίς 
ἀλληλοδιάδοχες παρατηρήσεις 
κα ί  τά  συμπεράσματα  του 
ἐκφράζουν μία σπάνια λογοτεχνι-
κή  ὀμορφ ιά  πού  ὄχ ι  μόνο 
συνοδοιπορεῖ μέ τήν βαρύτητα 
τ ῆ ς  ἐ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ῆ ς  τ ο υ 
προσφορᾶς στήν Ἀνθρωπότητα 
ἀ λ λ ά ,  ἀ ν ά γ ο ν τ ά ς  τ η ν  σ έ 
αὐθύπαρκτη ἀξία, τήν καθιστοῦν 
τεκμήριο μιᾶς ὁρισμένης στιγμῆς 
τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. 
Λίγο πιό πάνω ἀναφέρθηκα 
στόν πλοῦτο τῶν λέξεων πού 
χρησιμοποιεῖ ὁ Ἱπποκράτης, κυ-
ρίως, ὅμως, στήν λεξιπλαστική 
του εὐχέρεια. Τό ἀποτέλεσμα, 
ἄλλωστε, αὐτῆς τῆς μοναδικῆς 
του ἱκανότητας ἀντανακλᾶται 
στό ὅτι περίπου 12.000 λέξεις 
ἑλληνικές διασώζονται συνολικά 
στά κείμενά του μέχρι σήμερα. 
Ἀπό αὐτές 5.500 εἶναι οἱ καθαρά 
ἰατρικές, ἀπό τίς ὁποῖες περίπου 
2000 λέξεις χρησιμοποιοῦνται καί 
σήμερα. Εἶναι τόση ἡ ἄνεση καί ἡ 
εὐστροφία καί ἡ γνώση μέ τίς 
ὁποῖες κινεῖται ὁ σοφός δάσκα-
λος μέσα στίς ἄπειρες δυνατότη-
τ ε ς  πού  τοῦ  προσφέρε ι  ὁ 
πλοῦτος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας 
καί πού ὁ ἴδιος ἀξιοποιεῖ στό 
ἔπακρο, ὥστε, συχνά, νά δυσκο-
λεύεσα ι  νά  τόν  κατατάξε ι ς 
ἀνάμεσα στούς λογοτεχνίζοντες 
ἰατρούς ἤ στούς ἰατρολογοῦντες 
λογοτέχνες. Ἡ συνθετική του 
δεξιοτεχνία, ἡ ἄνεση μέ τήν 

ὁποία χρησιμοποιεῖ τίς κύριες καί 
καταχρηστικές  προθέσεις , ἡ 
εὑρηματικότητά του στά χρώμα-
τα πού ἀξιοποιεῖ ὡς πρῶτα συν-
θετικά μέ τόση ἀκρίβεια ὥστε μέ 
μία  λέξη  νά  κατορθώνει  νά 
ἀποτυπώνε ι  μίαν  ὁλόκληρη 
εἰκόνα εἶναι ὑποδειγματικές γιά 
κάθε σύγχρονο τεχνίτη τοῦ Λό-
γου. Ἔτσι παράγει καί μνημονεύ-
ει, ἐκτός τῶν ἄλλων, ἕναν γλωσ-
σικό θησαυρό πού ἔμελλε νά θε-
μελιώσει ἔκτοτε μιά νέα γλώσσα 
στήν Ἰατρική Ἐπιστήμη. Πού, σέ 
πεῖσμα τῶν καιρῶν, διατηρεῖται, 
σχεδόν ἀκέραιη μέχρι καί σήμε-
ρα. Σταχυολογῶ μέ τυχαία συ-
γκομιδή ἀπό τό ὀγκωδέστατο 
ἔργο του μερικές σύνθετες λέξεις 
πού, νομίζω, κυρώνουν τόν συλ-
λογισμό μας.  
Σ΄ ἕνα πρῶτο δεῖγμα λ.χ. κατα-
δεικνύεται ἡ δυνατότητα σύνθε-
σης τοῦ ἐπιθέτου ἰθύς (εὐθύς). 
Ἐδῶ θαυμάζει κανείς τόν πλοῦτο 
τῶν οὐσιαστικῶν, ἐπιθέτων καί 
ρ η μ ά τ ω ν  π ο ύ  μ π ο ρ ε ῖ  ν ά 
χρησιμοποιεῖ, ὅπως: ἰθύθριξ( μέ 
ἴσ ιες  τρίχες) ἰθύκυφος  ( μέ 
εὐθεία κύφωση), ἰθύλορδος (μέ 
εὐθεία λόρδωση), ἰθυπορέω, 
ἰ θ ύ ρ ρ ο π ο ς ,  ἰ θ υ σ κ ο λ ί α , 
ἰθυωρία,κλπ.  
Σ’ ἕνα δεύτερο δεῖγμα, ὅπου 
ἐδῶ τό ἐπίθετο μέγας δίνει ἕνα 
πλῆθος σύνθετων λέξεων, ὅπως: 
μελαγχολία, μελάγχως, μελά-
μπους, μελανίχροος, μελανοεί-
μων, μελανόθριξ,μελάνουρα, μέ-
λασμα, μελασμός, μελανόφθαλ-
μος, κλπ. 
Σήμερα, αὐτό τό γλωσσικό θη-
σαυροφυλάκιο πού κληρονόμησε 
στήν Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς ἀλλά 
καί τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ὁ λο-
γοτέχνης Ἱπποκράτης, ὁ πέρα 
ἀπό κάθε ἀμφισβήτηση θεμελιω-
τής τῆς Ἰατρικῆς ἐπιστήμης, 
αὐτός ὁ πακτωλός τῆς ἑλληνικῆς 
λαλιᾶς μολύνεται καί μοιχεύεται. 
Ἄ γ λ ω σ σ ο ι  ἐ π ι δ ε ι ξ ί ε ς  κ α ί 
ὀλιγογράμματοι ἐραστές τῆς 
ἀμερικάνικης γλώσσας εἰσάγουν 
π α ρ έ μ β λ η τ ε ς  λ ε κ τ ι κ έ ς 
ἀ κ ρ ο β α σ ί ε ς ,  ἀ δ ό κ ι μ ο υ ς 
ἀγγλογαλλικούς νεολογισμούς ἤ 
μουσειακές λατινικές λέξεις. 

Ὅροι, ὅπως stress ἤ shock ἤ 
status ἤ vertigo ἤ fistula ἤ by-
pass κλπ . ἀντικαθιστοῦν  μέ 
ραγδαῖο, πλέον, ρυθμό κατατε-
θε ιμένες  στήν  Ἱστορ ία  της 
Ἰ α τ ρ ι κ ῆ ς  μ α ς  ὁ ρ ο λ ο γ ί α ς 
ἀ ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς  ἀ ρ χ α ι ό τ α τ ε ς 
ἑλληνικές λέξεις. 
Ὁ σοβαρός ἀλλά καί περίτεχνα 
λεπτοφυής ἰωνικός λόγος τοῦ 
Ἱ πποκρά τ η  θά  μποροῦσ ε , 
ἀβίαστα, νά χαρακτηριστεῖ ὡς 
μία παρουσία μετέωρη καί μονή-
ρης ὄχι μόνο στήν Ἱστορία τῆς 
Ἰατρικῆς ἐπιστήμης ἀλλά καί 
στήν ἑλληνική γραμματεία γενι-
κότερα. Οἱ γλαφυρές καί κομψές 
περιγραφές τόπων, ἐποχῶν τοῦ 
ἔτους, φυλῶν καί ἀνθρώπων καί, 
βέβαια, ἀσθενειῶν, ἡ ἀπαράμιλλη 
γλωσσοπλαστική του ἱκανότητα, 
ἡ σοφά μελετημένη βραχυλογία 
του, συνυφασμένη ταυτόχρονα 
μέ μιά πληθωρική ἐκφραστική 
εὐχέρεια καί συνθετική δεξιοτε-
χνία, συγκροτοῦν, ἐν τέλει, μιά 
καθαρά προσωπική γραφή. Μο-
ναδική καί ἀξεπέραστη στήν πα-
γκόσμια, ἴσως, ἐπιστημονική βι-
βλιογραφία σήμερα ἡ γλώσσα 
τοῦ Ἱπποκράτη παραμένει ἕνα 
ἐνδεικτικό αἰσθητικό παράδοξο 
ἀκόμη καί γιά τό ὅτι ὅλα τά κεί-
μενα πού ἡ σχολή του διέσωσε 
καί πού μερικῶν ἡ πατρότητά 
τ ο υ ς  ἀ μ φ ι σ β η τ ε ῖ τ α ι 
ἐνσωματώνουν τίς ἴδιες λογοτε-
χνικές ἀξίες, τά ἴδια καλολογικά 
στοιχεῖα, τήν ἴδια αἰσθητική πλη-
ρότητα, τό ἴδιο ἀπαστράπτον 
χρῶμα. Πράγμα πού ἀποδεικνύει 
ὄχι μόνο τή δυναστική ἐπίδραση 
τοῦ δασκάλου στήν Ἰατρική 
ἐπιστήμη γενικότερα ἀλλά καί τή 
γλωσσική καί ἐκφραστική του 
ἐ π ι ρ ρ ο ή .  Μ ι ά  ἐ π ι ρ ρ ο ή 
ἀναπόφευκτη, δοθέντων τοῦ 
ἐπιστημονικοῦ  κύρους ,  τῆς 
στιβαρῆς προσωπικότητας καί, 
κυρίως, τοῦ ἤθους πού κοσμοῦν 
τ ή  ζ ω ή  κ α ί  τ ό  ἔ ρ γ ο  τ ο ῦ 
Ἱπποκράτη. Ἑνός ἔργου πού κι 
ἄν ἀκόμη μιά ἀπίθανη ἱστορική 
συγκυρία παραμέριζε ἀπό τήν 
ἐπιστημονική του μνημείωση θά 
παραμείνει ὡς ἕνα ὕψιστο δεῖγμα 
ἐνός ἄρτιου Ἑλληνικοῦ Λόγου. 

Κάτω ἀπό τόν δυναστικό 
ἴσκιο  αὐτῶν  τῶν  μεγι‐
στάνων  τοῦ  ἑλληνικοῦ 
Λόγου  θά  ἦταν ,   ἴσως , 
ἀδύνατο νά  ἐπιβιώσει ὡς 
συγγραφική  ἀπόπειρα 
ὁποιαδήποτε μετριότητα. 
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Η  ιατρική ως επιστή-
μη, στο καθαρά επι-

στημονικό στάδιο, οδηγήθηκε 
από την ελληνική ιατρική τριαν-
δρία, που ήταν ο Αλκμέων ο 
Κροτωνιάτης (ιατροφιλόσοφος 
που άκμασε το 525 π.Χ.), ο Ιπ-
ποκράτης ο Κώος (460-377 
π.Χ.) και ο Γαληνός από την 
Πέργαμο (131-201 π.Χ.). Ωστό-
σο, αν προπάτορας υπήρξε ο 
Αλκμέων, αναγνωρισμένος πα-
τέρας της θεωρείται ο Ιπποκρά-
της (που διαδέχτηκε τον επίσης 
μεγάλο ιατροθεραπευτή - φιλό-
σοφο Εμπεδοκλή τον Ακραγα-
ντινό 493-433 π.Χ.)- Ο Ιππο-
κράτης με το τεράστιο έργο 
του (57 συγγράμματα) γραμμέ-
νο στην ιωνική διάλεκτο, δικαί-
ως κατατάσσεται στους ιατρο-
φιλόσοφους, και μάλιστα στους 
προσωκρατικούς. Η σκέψη και 
ο λόγος των προσωκρατικών 
φιλοσόφων είχε αποφασιστική 
επίδραση στον Ιπποκράτη τόσο 
στο χώρο της ιατρικής, όσο και 
στο χώρο της γλωσσικής καλ-
λιέπειας, δεδομένου ότι το έργο 
των τριών μεγάλων προσωκρα-
τικών φιλοσόφων: Ξενοφάνη, 
Παρμενίδη και Εμπεδοκλή, έχει 
τη μορφή έμμετρου ποιητικού 
δοκιμίου. Η φιλοσοφία –και ιδί-
ως η οντολογία- των προσω-
κρατικών (όπως του Αναξίμαν-
δρου, των Πυθαγορείων, του 
Ηράκλειτου, του Εμπεδοκλή, 
του Αναξαγόρα και του Δημό-
κριτου) τον επηρέασαν και τον 
έκαναν συμμέτοχο. Γι' αυτό και 
αποφαίνεται: «Ιητρός φιλόσο-
φος, ισόθεος εστί» (Περί ευ-
σχημοσύνης, 5). Στο σύγγραμ-
μα του «Περί Διαίτης το Πρώ-
τον» γράφει: «Στη φύση τίποτε 

δε χάνεται απ' ό,τι υπάρχει, και 
τίποτε δεν δημιουργείται απ' 
ό,τι δεν υπήρξε πριν, αλλά κα-
θώς αναμιγνύονται και διαχωρί-
ζονται τα μόρια αλλάζουν. Η 
ζωή υπάρχει παντού και ο θά-
νατος της είναι αλλοίωση της 
μορφής της, μέσα σ’ ένα σύνο-
λο διαρκώς μεταβαλλόμενο 
(Γίγνεσθαι) και ποτέ στατικό 
(Είναι). Μέσα στην άπειρη φύ-
ση δεν υπάρχει αρχή και τέλος, 
αλλά μόνο μεταβολή μορφών. 
Όλα αυξάνονται και ελαττώνο-
νται φθάνοντας στο μέγιστο και 
ελάχιστο όριο. Με τις λέξεις 
Γέννηση και Θάνατο εννοώ την 
Ανάμιξη και το Διαχωρισμό. 
Έτσι, γέννηση και θάνατος είναι 
το ίδιο. Γέννηση είναι η αύξηση 
και ανάμιξη. Θάνατος είναι η 
ελάττωση και ο διαχωρισμός. 
Εδώ βρίσκεται η ταυτότητα 
των δύο μέσα στη φύση. Το 
καθένα για όλα και όλα για το 
καθένα. Όλα είναι όμοια, αν και 
ανόμοια (στα μάτια μας) και 
όλα σκόπιμα, αν και άσκοπα και 
αντίθετα, ενώ είναι αρμονικά, 
σε βαθύτερη εποπτεία. Γιατί 
Όλα τελικά είναι Ένα, και ο 
άνθρωπος βρίσκεται μέσα σ’ 
αυτή την ενότητα». Αυτή είναι 
ακροθιγώς η ιπποκρατική φιλο-
σοφία. Όμως ο λόγος του ήταν 
συγχρόνως και προσεγμένος 
στη διατύπωση και εμπλουτι-
σμένος με κάλλος. 
Ο ελληνικός λόγος εκφράστη-
κε δια μέσου των αιώνων με 
πλήθος λέξεων επιλεγμένων και 
όχι τυχαίων, συγκεκριμένων και 
όχι διφορούμενων, γλυκόηχων 
και όχι βαρβαρικών, πρωτότυ-
πων και όχι αντιγραφικών, ετυ-
μολογημένων με σοφία και με 
βασικά χαρακτηριστικά την 
ποιότητα και την ακρίβεια. Έχει 

τις περισσότερες λέξεις από 
κάθε άλλη γλώσσα διότι χρησι-
μοποιεί μια ιδιαίτερη λέξη για 
κάθε εννοιολογική απόχρωση 
και για κάθε μεταβολή των φαι-
νομένων και των πραγμάτων 
του φυσικού και κοινωνικού 
χώρου. Ο στωικός Διογένης ο 
Βαβυλώνιος απαριθμεί ως εξής 
τις αρετές του Λόγου: «Οι αρε-
τές του λόγου είναι πέντε: ελ-
ληνισμός (όχι βαρβαρισμοί), 
σαφήνεια, συντομία, κυριολεξί-
α, σωστή διατύπωση. Ελληνι-
σμός είναι γλώσσα άψογη και 
απαλλαγμένη προχειρότητας. 
Σαφήνεια είναι το λεκτικό ύφος 
που παρουσιάζει τη σκέψη έτσι 
που να γίνεται εύκολα κατανοη-
τή. Συντομία είναι το ύφος που 
χρησιμοποιεί τις απαραίτητες 
λέξεις για την πραγμάτευση του 
θέματος. Κυριολεξία είναι να 
χρησιμοποιείται φρασεολογία 
συγγενική προς το θέμα. Διατύ-
πωση σωστή είναι η αποφυγή 
κ α θ η μ ε ρ ι ν ώ ν  ε κ φ ρ ά σ ε -
ων» (Διογ. Λαερτ.: Ζήνων, 
Βιβλ. Ζ' 59). 
Παραθέτουμε τώρα μερικά 
θαυμάσια αποσπάσματα από 
τον υπέρογκο και καλλιεπή λό-
γο του Ιπποκράτη (σε νεοελλη-
νική απόδοση - αν και το γνήσι-
ο κείμενο είναι πολύ πιο εντυ-
πωσιακό). 
Δεν είναι δυνατό να γνωρίσει 
κανείς την ιατρική, αν προη-
γουμένως να γνωρίσει με σα-
φήνεια τι ακριβώς είναι η φύση, 
όπου βρίσκεται ο άνθρωπος 
(Περί αρχαίης ιητρικής). 
Η Ιατρική είναι η πιο επιφανής 
απ' όλες τις τέχνες (Νόμος). 
Πιο ωφέλιμο φάρμακο είναι 
κάποτε, το να μη δίνεις κανένα 
φάρμακο (Περί άρθρων). 
Ο βίος  είναι  σύντομος ,  η 

Η  καλλιέπεια  του  φιλοσοφικού  λόγου  στα 
Ιπποκρατικά κείμενα 

Ιάσων Ευαγγέλου 
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(ιατρική) τέχνη μακροχρόνια, η 
ευκαιρία φευγαλέα, η πείρα 
σφαλερή, η ορθή κρίση δύσκο-
λη. Και πρέπει όχι μόνο ο για-
τρός να παρέχει τις υπηρεσίες, 
αλλά και να βοηθούν και ο 
άρρωστος και οι παρευρισκόμε-
νοι, μα και να συντρέχουν οι 
π ρ ό σ φ ο ρ ε ς  σ υ ν θ ή κ ε ς 
(Αφορισμοί). 
Οι από τη φύση τους παχύ-
σαρκοι πεθαίνουν γρηγορότερα 
από τους ισχνούς (Αφορισμοί). 
Οι ασκήσεις πρέπει να προη-
γ ο ύ ν τ α ι  τ η ς  τ ρ ο φ ή ς 
(Επιδημικόν το έκτον). 
Η προχειρότητα εμποδίζει τη 
σ ω τ ή ρ ι α  π α ρ α τ ή ρ η σ η 
(Επιδημιών το έκτον). 
Η στοχαστική μέριμνα είναι 
άσκηση του ψυχισμού απαραί-
τ η τ η  γ ι α  τ η ν  υ γ ε ί α  τ ο υ 
(Επιδημιών το έκτον). 
Άσκηση του σώματος, κούρα-
ση, τροφή, ποτά, ύπνος, αφρο-
δίσια, όλα με μέτρο (Κάθε το 
υπερβολικό είναι εχθρός της 
ανθρώπινης φύσης (Επιδημιών 
το έκτον). 

• Από σώφρονα άνθρωπο μια 
αναιδής απάντηση είναι σύ-
μ π τ ω μ α  α ν η σ υ χ α σ τ ι κ ό 
(Προρρητικός Α). 
Ο άνθρωπος είναι ημερόβιος. 
Πρέπει να κοιμάται τη νύχτα 
και ν' αγρυπνεί την ημέρα. Το 
αντίθετο είναι επιζήμιο (Κωακαί 
προγνώσεις). 
Ο ιατρός, από τις συμφορές 
των άλλων, προσκομίζει δικές 
του στεναχώριες (Περί Φύσης). 
Η αθλητική ιδιοσυγκρασία και 
ο πρωταθλητισμός δεν συμφω-
νεί με τη φύση του ανθρώπου 
(γιατί υπερβαίνει το μέτρο) 
(Περί Τροφής). 

• Για τους νέους η τροφή να 
είναι μόλις μαγειρεμένη, για 
τους ενήλικες μισομαγειρεμένη 
και για τους γέρους πολύ μαγει-
ρεμένη (Περί Τροφής) 

• Όπως πρέπει να φυλαγόμα-
στε από ένα μεγάλο φόβο, έτσι 
πρέπει να φυλαγόμαστε κι από 

μια μεγάλη χαρά (Παραγγελίαι). 
Πρέπει ο γιατρός να μεταφέ-
ρει εφαρμόζοντας στην ιατρική 
τη φιλοσοφία και στη φιλοσο-
φία την ιατρική (δηλαδή τη βιο-
λογία). Γιατί ο ιατρο-φιλόσοφος 
είναι ίσος προς τον θεό (Ιητρός 
φιλόσοφος, ισόθεος) (Περί ευ-
σχημοσύνης). 
Για τον γιατρό αποτελεί πλεο-
νέκτημα να τον βλέπουν εύρω-
στο και με το χρώμα της υγεί-
ας, σύμφωνα με τη φύση του 
γιατί οι πολλοί νομίζουν πως 
αυτοί που δεν έχουν μια τέτοια 
σωματική ευεξία δεν είναι και 
σε θέση να φροντίσουν σωστά 
και τους άλλους. Έπειτα, πρέπει 
να είναι καθαρός, με σεμνή πε-
ριβολή και αρωματισμένος με 
ευχάριστα αρώματα, που να 
μην κινούν υποψίες... γιατί όλα 
αυτά αρέσουν στους αρρώ-
στους. Και πρέπει ο φρόνιμος 
γιατρός να έχει τα εξής ψυχικά 
χαρίσματα: να μην είναι μόνον 
εχέμυθος, αλλά και να έχει με-
γάλη τάξη στη ζωή του γιατί 
αυτό έχει μεγάλη σημασία για 
τη φήμη του. Το ήθος του να 
είναι συμπαθές και καλό, και 
μαζί μ' όλα αυτά, να είναι σε-
μνός και φιλάνθρωπος, γιατί η 
προπέτεια και η προχειρότητα 
περιφρονούνται, ακόμα κι όταν 
είναι πολύ χρήσιμα. Πρέπει να 
σκέπτεται την εξουσία που α-
σκεί στον άρρωστο γιατί τα ίδια 
στοιχεία συμπεριφοράς, όταν 
εμφανίζονται σπάνια στους 
ίδιους ανθρώπους, εκτιμούνται. 
Σχετικά με τη μορφή του, το 
πρόσωπο του πρέπει να είναι 
στοχαστικό μα όχι αυστηρό, για 
να μη δίνει την εντύπωση υπε-
ροπτικού και μισάνθρωπου από 
την αντίθετη πλευρά πάλι, εκεί-
νος που αναλύεται σε γέλια και 
είναι πολύ εύθυμος, θεωρείται 
ενοχλητικός και πρέπει σ’ αυτή 
την περίπτωση να φυλάγεται. 
Πρέπει να είναι δίκαιος σ’ όλες 
τις σχέσεις του γιατί πρέπει η 
δικαιοσύνη να επεμβαίνει σε 

πολλά πράγματα. Δεν είναι μι-
κρές οι συναλλαγές του ιατρού 
με τους ασθενείς, οι οποίοι είναι 
υποταγμένοι στον ιατρό και 
αυτός είναι συνεχώς σε επαφή 
με γυναίκες, με παρθένες, και 
με αντικείμενα μεγάλης αξίας. 
Πρέπει λοιπόν να έχει αυτοκυ-
ριαρχία εμπρός c/ όλα αυτά. 
Τέτοιος πρέπει να είναι ο ιατρός 
και ως προς την ψυχή και στο 
σώμα (Περί Ιητρού). 

• Σχετικά με τη νόσο της επι-
ληψίας που την ονομάζουν 
«ιερή» έτσι έχουν τα πράγμα-
τα: Νομίζω πως δεν είναι καθό-
λου θεϊκότερη ούτε ιερότερη 
από τις άλλες νόσους, αλλά η 
φύση της είναι όμοια με τη φύ-
ση των άλλων νοσημάτων. Τη 
φύση της και την προέλευση 
της θεώρησαν οι άνθρωποι ως 
κάτι το θεϊκό, από άγνοια και 
κατάπληξη. Γιατί δεν μοιάζει σε 
τίποτα με τις άλλες αρρώστιες. 
Και αν με την αδυναμία της 
άγνοιας διασώζεται ο ιερός χα-
ρακτήρας της, με τον εύκολο 
τρόπο της θεραπείας της χάνε-
ται, μιας θεραπείας με εξαγνι-
σμούς  κα ι  μαγ ικά  άσματα 
(ξόρκια). Εάν από την κατάπλη-
ξη που προξενεί θεωρείται ιερή, 
τότε πολλές ακόμα αρρώστιες 
πρέπει να είναι ιερές και όχι μό-
νον αυτή. Θα δείξω πως άλλες 
αρρώστιες που κανένας δεν τις 
θεωρεί ιερές, δεν είναι λιγότερο 
καταπληκτικές και λιγότερο φο-
βερές [...] Νομίζω πως οι πρώ-
τοι που θεώρησαν ιερή αυτή τη 
νόσο, ήταν άνθρωποι σαν τους 
σημερινούς μάγους και εξαγνι-
στές και αγύρτες και απατεώ-
νες, όσοι ακριβώς προσποιού-
νται ότι σέβονται τους θεούς 
και ότι γνωρίζουν περισσότερα 
απ' τους άλλους. Αυτοί λοιπόν, 
χρησιμοποιώντας σαν μανδύα 
και πρόσχημα το θείον, για να 
σκεπάσουν την αδυναμία τους 
να προσφέρουν κάτι ωφέλιμο 
στους αρρώστους, για να μην 
αποκαλυφθεί η αμάθεια τους, 
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ισχυρίστηκαν πως η νόσος αυ-
τή είναι ιερή. Και επιχειρήματα 
επινόησαν κατάλληλα για να 
καθιερώσουν μια θεραπεία σί-
γουρη γι' αυτούς, με εξαγνι-
σμούς και ξόρκια, απαγορεύο-
ντας τα λουτρά και πολλά φα-
γητά ακατάλληλα για αρρώ-
στους [...] Απαγόρευαν ακόμα 
τα μαύρα ρούχα, γιατί το μαύ-
ρο χρώμα σημαίνει θάνατο, ή 
να χρησιμοποιεί ο άρρωστος 
γιδοπροβιές για κλίνη ή ρουχι-
σμό, ή να μη βάζει το ένα πόδι 
πάνω στ' άλλο, ή το 'να χέρι 
πάνω στ' άλλο γιατί όλα αυτά 
εμποδίζουν τη θεραπεία. Και 
όλα αυτά τα επέβαλλαν, λόγω 
του θείου της νόσου, σαν να 
ήξεραν περισσότερα απ' τους 
άλλους, και άλλες προφάσεις 
διατύπωναν πονηρές, ώστε εάν 
ο άρρωστος πέθαινε, με ασφά-
λεια να δικαιολογούνται πως 
δεν είναι υπαίτιοι αυτοί αλλά οι 
θεού  Γ ιατ ί  αυτο ί  δεν  του 
έδωσαν τίποτα να φάει, ούτε 
κανένα φάρμακο να πιει, ούτε 
τον ζεμάτισαν με λουτρά, ώστε 
να θεωρηθεί πως αυτά υπήρξαν 
αιτία θανάτου [...] Εάν όμως, 
με  το  να  χρησ ιμοπο ι ε ί  ο 
άρρωστος αυτές τις μεθόδους 
και να τρώει αυτές τις τροφές 
γεννιέται και μεγαλώνει η αρ-
ρώστια του κι αν δεν τις τρώει 

θεραπεύεται ,  τότε  ο 
θεός δεν είναι υπαίτιος 
καθόλου, και οι εξαγνι-
σμοί δεν έχουν λόγο και 
ωφέλεια. Μόνον οι τρο-
φές ωφελούν ή βλά-
πτουν και η θεϊκή δύνα-
μη εξαφανίζεται. Έτσι 
λοιπόν νομίζω, πως όσοι 
μ' αυτόν τον τρόπο επι-
χειρούν να θεραπεύσουν 
αυτά τα νοσήματα, δεν 
τα θεωρούν ούτε ιερά 
ούτε θεϊκά. Γιατί όταν 
τα νοσήματα μετατοπί-
ζονται με την επίδραση 
των εξαγνισμών και μιας 
τέτοιας θεραπείας, τι 

εμποδίζει να τα προκαλέσει κα-
νείς με ανάλογα τεχνάσματα 
και να τα ρίξει στους ανθρώ-
πους; Ώστε κι εδώ η αιτία δεν 
είναι θεϊκή αλλά ανθρώπινη. 
Όποιος μπορεί με εξαγνισμούς 
και μαγείες να απομακρύνει μια 
τέτοια αρρώστια, τότε αυτός 
είναι σε θέση με διαφορετικά 
τεχνάσματα να την προκαλέσει. 
Ο εγκέφαλος είναι αίτιος αυτής 
της νόσου και έχει κληρονομι-
κές καταβολές (Περί Ιερής Νό-
σου). 

• Και κλείνουμε με τον περί-
φημο Όρκο. 
Ορκίζομαι στον θεό Απόλλωνα 
τον ιατρό, και στον Ασκληπιό 
και στην Υγεία, και την Πανά-
κεια και σ’ όλους τους θεούς 
και σ’ όλες τις θεές, μάρτυρες 
καθιστώντας τους , ότι θα εκτε-
λέσω σύμφωνα με τις δυνάμεις 
μου και την κρίση μου, τον 
όρκο αυτόν και την έγγραφη 
αυτή συμφωνία. 
Θα θεωρώ αυτόν που μας δί-
δαξε την τέχνη αυτή όμοιο με 
τους γονείς μου στα υπάρχοντα 
μου θα τον κάνω κοινωνό και 
όταν βρεθεί σε ανάγκη θα τον 
συνδράμω, τους γιους του θα 
τους θεωρώ αδελφούς μου και 
την τέχνη αυτή θα τους διδά-
ξω, αν χρειασθούν να τη μά-
θουν, χωρίς μισθό και χωρίς 

έγγραφη συμφωνία υποχρεώ-
σεων. Θα μεταδώσω τις ιατρι-
κές μου γνώσεις, τόσο στις 
γραπτές παραγγελίες όσο και 
στις προφορικές διδασκαλίες, 
αλλά και σ’ όλες τις υπόλοιπες 
καθοδηγήσεις , στους γιους 
μου, στους γιους του διδασκά-
λου μου και στους μαθητές που 
έχουν συνδεθεί μαζί μου με 
έγγραφη συμφωνία και όρκο -
κατά τους ιατρικούς νόμους- 
και σε κανέναν άλλον. 
Θα παρέχω τις διαιτητικές μου 
συνταγές προς όφελος των αρ-
ρώστων -σύμφωνα με τη δύνα-
μη και την κρίση μου- και θα 
φυλάγομαι απ' το να κάνω κακό 
ή να βλάψω. 
Δεν θα δώσω σε κανένα φάρ-
μακο θανατηφόρο, κι αν μου το 
ζητήσει, κι ούτε θα εισηγηθώ 
μια τέτοια συμβουλή. Ούτε θα 
δώσω σε γυναίκα υπόθετο ε-
κτρωτικό. Αγνή και καθαρή θα 
διαφυλάξω τη ζωή μου και την 
τέχνη μου. 
Δεν θα εγχειρήσω ανθρώπους 
με λιθίαση, αλλά θα αφήσω 
αυτό το έργο σε ανθρώπους 
εξασκημένους σ’ αυτά. 
Σε όποια σπίτια κι αν μπαίνω, 
θα μπαίνω για το καλό των αρ-
ρώστων, αποφεύγοντας κάθε 
θεληματική βλάβη και φθορά 
εις βάρος τους, και ιδιαίτερα 
κάθε αφροδισιακή πράξη επάνω 
σε σώματα γυναικεία ή ανδρι-
κά, ελεύθερων ή δούλων. 
Όσα κατά την ιατρική μου 
εργασία, ή και εκτός εργασίας, 
ιδώ ή ακούσω σχετικά με τη 
ζωή των ανθρώπων που δεν θα 
πρέπει ποτέ να κοινολογηθούν, 
θα τ' αποσιωπώ, θεωρώντας τα 
μυστικά που δεν πρέπει να λέ-
γονται. Εάν κρατάω αυτόν τον 
όρκο και δεν τον παραβαίνω, 
ας χαίρομαι τη ζωή και την τέ-
χνη μου, έχοντας την εκτίμηση 
όλων των ανθρώπων πάντοτε, 
εάν όμως παραβώ τον όρκο 
μου, να μου συμβούν τα αντί-
θετα  
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Τ α Ομηρικά Έπη ως 
γνωστόν είναι τα 

αρχαιότερα γραπτά κείμενα του 
Δυτικού Πολιτισμού. 
Τόσο στην Ιλιάδα, όσο και 
στην Οδύσσεια συναντούμε 
πλήθος λέξεων, που αφορούν 
στην Ιατρική. 
Λέξεις που χρησιμοποιούνται 
μέχρι σήμερα στην Ιατρική ο-
ρολογία. Βέβαια σ* ένα επικό 
ποίημα όπως η Ιλιάδα και η Ο-
δύσσεια, όπου εξυμνούνται λα-
μπρά κατορθώματα γενναίων 
πολεμιστών, δεν έχουν θέση οι 
περιγραφές κοινών ασθενειών 
με τα μίζερα πολλές φορές συ-
μπτώματα τους. 
Οι περιγραφές αφορούν πολε-
μικά τραύματα καθώς και την 
έκβαση τους. 
Στους στίχους της Ιλιάδας (Ζ 

7-11) περιγράφεται με θαυμα-
στό ρεαλιστικό τρόπο ο τραυ-
ματισμός του Ακάμαντα από 
τον Αίαντα τον Τελαμώνειο. Με 
ευστοχία εκπληκτική το δόρυ 
του Αίαντα έφθασε εκεί που ο 
σκληρός πολεμιστής το ζύγιασε 
να πάει. Τρύπησε με τη χάλκινη 
αιχμή του, αρχικά το πιο σκλη-
ρό και στέρεο τμήμα της περι-
κεφαλαίας  του  Ακάμαντα , 
έκοψε την προεξοχή που στήρι-
ζε την πλουμιστή αλογοουρά 
της περικεφαλαίας, στη συνέ-
χεια διαπέρασε το μετωπιαίο 
οστό, μπήκε ακόμη πιο βαθιά, 
έφθασε στον εγκέφαλο προκα-
λώντας ακαριαίο θάνατο. Τη 
σκηνή του θανάτου συγκλονι-
στική, μας τη δίνει ο αξεπέρα-
στος Όμηρος μόνο με πέντε (5) 
λέξεις: 

«Τον δε σκότος όσσε καλύ-
ψειν». Πέρασε  μας  λέε ι  ο 

Όμηρος, το σκοτάδι του θανά-
του πάνω από τα μάτια του και 
τα εσκέπασε. 
Εκτός από τα θανατηφόρα 
τραύματα, περιγράφει και την 
αντιμετώπιση των συμβατών 
με τη ζωή τραυμάτων από τους 
δύο επώνυμους γιατρούς τους 
γιους του Ασκληπιού, τον Μα-
χάωνα που χειρουργούσε τους 
τραυματίες και τον Ποδαλείριο, 
που περιποιούνταν τα τραύμα-
τα επιπάσσοντάς με με οδυνή-
φ α τ α  φ ά ρ μ α κ α , 
δηλ.παυσίπονα. 
Μια τέτοια περιγραφή χει-
ρουργικής αντιμετώπισης τραύ-

ματος συναντούμε στο Λ της 
Ιλιάδας στους στίχους Λ 828-
848. 
Ο Ευρύπυλος πληγωμένος στο 
μηρό από φρικτή λαβωματιά 
απ' όπου το σκούρο αίμα έρρεε 
κρουνηδόν, κουτσαίνοντας γύ-
ριζε στα σκουρόχρωμα καράβι-
α. Στο δρόμο απαντά τον Πά-
τροκλο και τον παρακαλεί να 
τον σώσει, γιατί οι γιατροί ο 
μεν Ποδαλείριος είναι στη μά-
χη, ο δε Μαχάων κείτεται τραυ-
ματισμένος στη σκηνή του. 
Ο Πάτροκλος αποφασίζει να 
τον χειρουργήσει για να βγάλει 
το οξύ βέλος, που είχε περιπλε-

Ποιητικές περιγραφές τραυμάτων στα 
Ομηρικά Έπη 

Σεβαστή Χαβιάρα‐Καραχάλιου 

Ο Αχιλλέας βγάζει το βέλος από το μηρό του πληγωμένου Τήλεφου, αφού 
έξυσε πρώτα ρινίσματα χαλκού από την άκρη του. 
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χθεί στις σάρκες του μηρού. 
Έτρεξε μαύρο αίμα μετά την 
αφαίρεση του βέλους, που το 
ξέπλυνε με χλιαρό νερό και 
έτριψε με το χέρι του πάνω 
από την πληγή, ρίζα βοτάνης 
πικρής, που σταματά τον πόνο. 
Το τραύμα στέγνωσε και στα-
μάτησε η αιμορραγία. 
Οι περιγραφές των τραυμά-
των συνοδεύονται πάντα από 
διάφορα επίθετα ανάλογα με τη 
βαρύτητα τους και τη θέση 
τους στο σώμα. 
Έχομε επίθετα λυγρόν = θλι-
βερόν, αλγηνόν = που προκα-
λεί άλγος, κακόν = που θα είχε 
κακή εξέλιξη. Η πληγή που είναι 
παραμελημένη 
αναφέρεται ωτειλή με το επί-
θετο χαλκότυπος, δηλαδή χαλ-
κοπράσινη και προϊονίζει μεγά-
λο κακό, δηλαδή το μοιραίο. 
Ακόμη το τραύμα αναφέρεται 
ως έλκος, κυρίως όταν οφείλε-
ται σε δείγμα ερπετών. Αλλά 
δεν περιποιούνταν μόνο τα 
τραύματα των ζωντανών. Και 
όταν ο πολεμιστής έφευγε από 
τη ζωή οι σύντροφοι του περι-
ποιούταν τα τραύματα του α-
λείφοντας τα με λάδι αρωματι-
σμένο με αρωματικές ουσίες. 
Τα φάρμακα που χρησιμοποι-
ούσαν για την αντιμετώπιση 
των τραυμάτων περιγράφονται 
ανάλογα με τις ιδιότητες τους 
ήπια = δηλαδή μαλακτικά, οδυ-
νήφατα = που σταματούν τον 
πόνο, νηπενθή = που παύουν 
την λύπη, άχολα = που κατα-
πραΰνουν το άγχος. 
Τα φάρμακα, εκτός από ιάμα-
τα, αναφέρονται και ως ακέ-
σματα. Τα φάρμακα όπως και 
τα τραύματα συνοδεύονται πά-
ντα από προσδιοριστικά επίθε-
τα, όπως τα εσθλά με λαμπρά 
αποτελέσματα μητιόεντα που 
βοηθούν τον ασθενή να αντιμε-
τωπίσει τους πόνους τους οποί-
ου ς  περ ι γράφε ι  πο ι η τ ι κά 
«μαύρους πόνους». 
Παράλληλα αναφέρονται φάρ-

μακα θυμοφθόρα, που βλά-
πτουν την ψυχή, ανδροφόνα 
αυτά που φθείρουν τους πολε-
μιστές και κακά ιάματα αυτά 
που δεν φέρνουν καλά αποτε-
λέσματα. 
Βλέπομε λοιπόν πως ο ποιη-
τής με τις λεπτές αποχρώσεις 
που δίνουν κάθε φορά οι λέξεις 
που χρησιμοποιεί μας δίνει απα-
ράμιλλες περιγραφές της κλινι-
κής εικόνας των τραυμάτων και 
της ψυχικής κατάστασης των 
τραυματιών τόσο ζωντανές, 
που μερικές φορές τους φέρνει 
μπροστά στα μάτια μας. 
Ο ποιητικός τρόπος περιγρα-
φής απ' τον παππού Όμηρο 
πέρασε στους μεταγενέστε-
ρους, όχι μόνο για τα τραύμα-
τα, αλλά για κάθε ιατρική περι-
γραφή, σε κείμενα που δεν τα 
γράφουν πια ποιητές, αλλά για-
τροί. Δεν είναι τυχαίο, ότι ο 
πατέρας της Ιατρικής ο Ιππο-
κράτης «καίτοι Δωριεύς τη ιάδει 
φωνή ξυνέγραψεν», δηλαδή 
έγραψε (τα συγγράμματα του) 
στην Ιωνική Διάλεκτο η οποία 
δεσπόζει στα Ομηρικά Έπη. 
Το φαινόμενο συνεχίστηκε για 
αιώνες ως το πρώτο μισό του 
20°" αι. 
Τον ΙΘ αι. πολλοί γιατροί 
έγραφαν ποίηση, όχι μόνο όσοι 
διακρίθηκαν, αλλά και πάρα 
πολλοί άλλοι, που οι πιο πολλοί 
από αυτούς έγραφαν σατυρικά 
ποιήματα. 
Ακόμη και ο αυστηρός και μο-
ναχικός καθηγητής της Χει-
ρουργικής Κων/νος Μέρμηγκας 
(πρώτο μιστό του 20ου αι.) έχει 
εκδώσει ποιητική συλλογή με 
τον τίτλο «τερπνά διαλείμμα-
τα» (1941). 
Σήμερα όμως, με τις αλματώ-
δεις προόδους κυρίως της βιο-
ϊατρικής τεχνολογίας απ' την 
οποία η ιατρική δανείζεται γνώ-
σεις, καθώς και από άλλες επι-
στήμες (Μοριακή Βιολογία, Εξε-
λικτική Βιολογία, Πυρηνική Φυ-
σική, Χημεία, Γενετική κ.ά.) μα-

ζί με τις γνώσεις παίρνει και 
τους όρους, που τους χρησιμο-
ποιεί με τον ίδιο τεχνοκρατικό 
τρόπο που χρησιμοποιούνται 
απ' τους κατόχους τους. Είναι 
άλλωστε οι εξελίξεις τόσο γρή-
γορες που είναι πολύ δύσκολο -
αν όχι αδύνατον- να μεταφρα-
στούν σωστά και να αποδοθούν 
με καλλιέπεια, η οποία υπήρχε 
στα ιατρικά κείμενα μέχρι τις 
πρώτες δεκαετίες του 20ου αι. 
Κι έτσι η γλώσσα των τεχνο-
κρατών αλλά-μήπως σήμερα οι 
γιατροί δεν είναι τεχνοκράτες, 
που έχουν ιερό ναό το εργα-
στήριο-και χρησιμοποιούν τόσο 
τη γραπτή, όσο και την προφο-
ρική τεχνοκρατική γλώσσα που 
είναι στεγνή και σύντομη. 
Έτσι η ιατρική ενσωμάτωσε 
όχι μόνο τη γνώση των τεχνο-
κρατών αλλά και την ορολογία 
τους, τη σύνταξη και τη γραφή 
τους. 
Ο γάμος της Ιατρικής με τους 
τεχνοκράτες αποδείχθηκε εξαι-
ρετικά γόνιμος και πλούσιος 
επιστημονικά, όμως η Ιατρική 
έχασε το ρομαντισμό της, την 
καλλιέπεια της, τη μαγεία της 
και ζει το άγχος και την αγωνία 
της στην πεζή πραγματικότητα. 
Η πρώτη γραπτή μαρτυρία 
της Ιατρικής στο δυτικό πολιτι-
σμό, που συναντάται στα Ομη-
ρικά Έπη, πλούσια σε ποιητικά, 
λογοτεχνικά στοιχεία, με πλή-
θος λέξεων που δίνουν λεπτές 
αποχρώσεις των εννοιών και 
καταστάσεων, μεταφέρθηκε για 
αιώνες τόσο στη γραπτή διατύ-
πωση, όσο και στην προφορική 
χρήση των ιατρικών όρων. 
Όμως ήλθε το πλήρωμα του 
χρόνου. Σήμερα η καλλιέπεια 
που έκανε τα ιατρικά κείμενα 
να ξεχωρίζουν, πήρε οριστικό 
διαζύγιο από την τεχνοκρατική 
Ιατρική, όχι όμως και από τους 
γ ιατρούς ,  ο ι  οπο ίο ι  όταν 
βρεθούν «εκτός των τειχών» 
και είναι ευτυχώς πολλοί, επα-
νέρχονται στα …περασμένα. 
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Α ν η Ελληνική γλώσ-σα ανέστειλε τα 
δάνεια της, πολλές γλώσσες του 
κόσμου θα γνώριζαν πρωτοφανή 
χρεοκοπία 
Αχιλλέας Λαζάρου 
 
Εισαγωγικό: 
Η συμπαρουσίαση αυτή στο 
πλαίσιο του 35°" Συνεδρίου 
εκπηγάζει από την άντληση 
πληροφοριών και σχολίων από 
τα έργα του σοφού συγγραφέ-
ως  Ιάσονα  Ευαγγέλου: 1) 
Γλώσσα και παιδεία (Εκδόσεις 
Σαββάλα 1991), 2) Γλώσσα, 
Π α ι δ ε ί α ,  Ε λ λ η ν ι κ ό τ η τ α 
(Εκδόσεις Βερετά 2006). Η πη-
γή της γνώσης από το βάθος 
της ανεξάντλητης ακτινοβόλου 
σοφίας του Ι. Ευαγγγέλου θεμε-
λιώνει την άσβεστη φλόγα για 
εμπέδωση στην άφθαρτη γνώ-
ση που έχει μεταδώσει με ανα-
ρίθμητα δοκίμια του, τόσο στην 
ιατρική, την φιλοσοφία, την 
κοινωνιολογία, την ποίηση, τη 
λογοτεχνία, την παιδεία την 
κριτική, την ψυχανάλυση, όσο 
και σε τόσους άλλους τομείς, 
γοητεύοντας όχι μόνον ιατρούς, 
αλλά κάθε βιβλιόφιλο που επιθυ-
μεί να πλατειάσει, να εμβαθύνει 
στη γνώση και να διευρύνει τον 
ορίζοντα των ενδιαφερόντων 
του. Η παρουσίαση αντλεί στοι-
χεία από τα δύο βιβλία πυλώνες 
που στοχεύουν στο ρόλο της 
γ λ ώ σ σ α ς  κ α ι  σ ε  π ε δ ί α 
«ηλεκτρονικής φυσικής» και 
τεχνολογίας, μιας και μπαίνουν 
στην εργασιακή ζωή όλων των 
επιστημών, στην καθημερινότη-
τα, διαφοροποιώντας τον τρόπο 
σκέψης, τη μεθοδολογία συμπε-
ριφοράς, την ταχύτητα της ενη-
μέρωσης. Η εγκυρότητα, η 
απόδοση, όσο και ταχεία πλη-

ροφόρηση, «αναγκάζουν» σή-
μερα τον κάθε λογής επιστήμο-
να να προστρέξει και να αφο-
μοιώσει τη χρήση του ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή σαν κυρίαρ-
χου πλέον απαραίτητου εφοδί-
ου. 
Η υποβάθμιση της γλώσσας 
Τα πραγματικά αίτια, όσο και 
γεγονότα που συνετέλεσαν στη 
συρρίκνωση γλώσσας, γραπτής 
και ομιλούμενης, τόσο στον 
Ελλαδικό χώρο, όσο και στον 
έξω κόσμο, όπου Έλληνες, κυρι-
αρχεί και επιβεβαιώνεται. 
Οι Νεοέλληνες δεν ομιλούν 
ελληνικά. Τ' ακούμε και το απο-
λαμβάνουμε στον πεζόδρομο, 
στην αγορά, όπου συνάθροι-
ση, σε κάθε στέκι ψιθύρων ή 
γόων βαρβαρικών. Ένα όραμα 
φθηνών λεηλατημένων λέξεων, 
μισών συντετμημένων, με σύμ-
μειξη κάποιων ξενικών τραυμα-
τισμένων, κακοποιημένων που 
ακουστικά έρπουν μη αποδίδο-
ντας νόημα. Η αντίληψη, η νοη-
ματική, προκύπτει απ' τις εκ-
φραστικότατες σύνοδες τρισδιά-
στατες χειρονομίες και μαϊμου-
δισμούς. 
Το διακριτικό ΜΑ.... εκσφεν-
δονίζεται πια τόσο αδιάκριτα 
έ νθ ε ν  κα ι  έ νθ ε ν ,  που  ο 
άμοιρος ακροατής το αποδέχε-
ται στωικά, συμβιβάζεται, ίσως 
μαθαίνει να το σιγομουρμουρί-
ζει...Το όνομα μας, φευ. Το με-
γαλείο της ταύτισης της παρου-
σίας μας σε Πανελλαδικό επίπε-
δο. Όταν το επιβεβαιώνουν και 
οι σχολιαστές των Μ.Μ.Ε. ε-
ντός «ηχητικών παύσεων» για 
λόγους ευπρέπειας, κοσμιότη-
τας....Το κατακάθι στον πάτο 
του χωνευτηρίου. Πρόκειται για 
τεχνητή μίμηση ώστε να γινό-
μαστε λαϊκότεροι. 
Η προσπάθεια για την εξά-
πλωση και διεθνοποίηση της 

Ελληνικής γλώσσας, με τη σω-
στή της φυσιογνωμία και το 
πολυδύναμο της ετοιμολογίας 
των λέξεων καθίσταται επιβε-
βλημένη και επιτακτική για την 
καλύτερη  επικοινωνία  των 
λαών, όσο και για την προβολή 
και διάσωση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μας, τούτη την 
ακραία εποχή που συνταρακτι-
κές μεταλλάξεις απειλούν το 
παγκόσμιο στερέωμα. Η ανα-
ντίρρητη εγγενής προσπάθει-
α προς όλες τις κατευθύνσεις 
έχει  και  προεκτάσεις, τόσο 
στην τεχνολογία που καλπάζει, 
όσο και στην προσέγγιση των 
ξένων που επιθυμούν να μά-
θουν Ελληνικά. Στόχος βασικός 
οι απόδημοι Έλληνες να κατα-
νοήσουν την πραγματική διά-
σταση της γλώσσας μας με 
ρίζες, μαζί με το καθημερινό 
λεξιλόγιο. Δε λέμε για τους 
«επιστήμονες», ιδιαίτερα Γερ-
μανούς και Αγγλοσάξονες, που 
σκέπτονται και ομιλούν Αρχαία 
Ελληνικά. Οι αρχαίοι Έλληνες 
συγγραφείς μελετώνται μετά 
μανίας από τους ξένους. Αυτοί οι 
άνθρωποι επηρεάζουν το διε-
θνές πολιτιστικό και μορφωτι-
κό επίπεδο. Η γλώσσα είναι 
«ζωντανός οργανισμός», εξε-
λίσσεται, εμπλουτίζεται, προ-
σαρμόζεται στις καθημερινές 
απαιτήσεις της ζωής. Αλλά και 
οι ομιλούμενες γλώσσες δια-
σταυρώνονται, αλληλοεπη-
ρεάζονται, διεισδύουν η μία 
στην άλλη , συμπλέκονται, 
αλληλοσυμπληρώνονται. Γεν-
νιούνται «νεολογισμοί», άλλοι 
όροι υιοθετούμενοι διατηρούν 
τη (ρύση της ρίζας τους άλλες 
λέξεις ομογενοποιούνται τόσο 
που οι χρήστες εμπλουτισμένης 
με ξένα στοιχεία γλώσσας δεν 
μπορούν να ξεχωρίσουν την 
προέλευση τους. Το αγγλοσα-

Στο κηπάρι του θείου Ιάσονα ο λόγος 
Ι. Ν. Αυγουστής - Κ. Γ. Παπαδόπουλος 
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ξονικό λεξιλόγιο έχει αιχμαλώτι-
σα χιλιάδες όρους ελληνικούς 
που η προέλευση τους καθί-
σταται τελικά άγνωστη. Η τά-
ση της «πρόσθεσης» στον αγ-
γλοσαξονικό λόγο λέξεων, που εξ 
ανάγκης έγιναν «δικές τους» δη-
μιουργήθηκε κυρίως χάρη στην 
Ελληνική. Η ροή έντονα συνεχί-
ζεται με ταχείς ρυθμούς, μη ε-
λεγχόμενους. Το δέλεαρ της 
γλώσσας μας απροσμέτρητο. Η 
προτίμηση αφορά κυρίως σε 
επιστημονικούς και τεχνολογι-
κούς όρους. Ο καθοριστικός 
προσδιορισμός ιδεών νέων, 
διαφορετικής υφής από τις συ-
νηθισμένες, που εμπεριέχουν 
άλλες σημασίες, συνειρμών που 
δεν ταυτίζονται νοηματικά, απαι-
τε ί  τον  εμπλουτ ισμό  των 
«κενών» με νεοεισερχόμενα 
ένθετα. 
Η Ελληνική γλώσσα χρησιμο-
ποιείται σαν η «ανεξάντλητη πη-
γή» για τη δόμηση νέων όρων: 
νεολογισμών. Αν και φαίνεται 
δυσπρόσιτη και απλησίαστη, δεν 
είναι. Η Ελληνική δεν παύει να' 
ναι η «ζωοδότις δύναμις» προ-
σφοράς κατάλληλων στοιχείων 
για τη δόμηση όρων, δεν παύει 
να διεισδύει και σε άλλους πρω-
τόγνωρους χώρους που αναζη-
τούνται καθοριστικά ευδιάκριτοι 
και «ακριβείς» όροι που θα στο-
χοποιούν με αξιοπιστία και α-
κρίβεια την έννοια που αναζη-
τείται. Οι σύνθετες λέξεις ευχε-
ρώς αναλύονται στα συνθετικά 
τους και αποδομούμενες αποδί-
δουν τα ακριβή υλικά της αρμο-
νικής σύνθεσης με τρόπο που 
καμία γλώσσα δεν μπορεί να 
παραβγεί....Ο αριθμός των σύν-
θετων λέξεων εμπλουτίζεται συ-
νεχώς και ξεπερνά σήμερα τις 
6.500. 
Η αναζήτηση της κατάλληλης 
λέξης στη δομή του προφορικού, 
όσο και πεζού λόγου, έχει μεγά-
λη σημασία. Η λέξη είναι το 
«κύτταρο» του λόγου. Η ποίη-
ση διακρίνεται από τον πεζό λό-
γο με τον τρόπο που χρησιμο-
ποιεί τις λέξεις, που τις θεοποιεί, 
ώστε να εκπέμπουν γοητεία 
και μαγεία. Από μέσον καθημε-

ρινής συνεννόησης γίνεται σκο-
πός εκφραστικής τελειότητας. 
Από ερμηνευτής της σκέψης γί-
νεται αίνιγμα της ύπαρξης.. 
.Όπως μέσα στη μουσική, η αξία 
του «μεμονωμένου ήχου» εξαρ-
τάται από τη θέση του στη με-
λωδία, όπως στη σύνθεση οι νό-
τες είναι μία «σημειολογία στο 
συναίσθημα», ερωτική στον ψυ-
χισμό, έτσι και στον ποιητικό 
λόγο οι λέξεις είναι μια σημειο-
λογία αναλογιών από έννοιες 
ευάρεστες στη διάνοια κι αγα-
πητές στη συνείδηση εισφορές. 
Η γλώσσα του ορθού λόγου 
κατ '  ουσίαν η ταύτιση του 
έλλογου στοχασμού, με επίκε-
ντρο την αλήθεια ξεπερνά και 
κάθε άλλη υπερβατική έννοια. 
Η Ελληνική γλώσσα αποβλέπει 
στη σαφήνεια του νοήματος. 
Η καθαρότητα, η διαύγεια της 
μεθοδολογίας, η εντόπιση της 
παρατήρησης διασφαλίζουν το 
αδιάβλητο της λεκτικής νοηματι-
κής αλληλουχίας. Η στερεότητα 
της επιστημονικής αλήθειας βα-
σίζεται στην επαναλαμβανόμενη 
επαλήθευση των αποδείξεων. 
Σκοπός της Ελληνικής γλώσσας 
ε ί να ι  η  ε γκαθ ί δρυση  της 
«μονοσημίας» στο λόγο και ε-
ξουδετέρωση του ασθενούς 
νοήματος. Επιστήμη είναι η με-
θοδ ε υμ έ ν η  συσ τ η μα τ ι κ ή 
έρευνα και γνώση του επιστη-
τού. Χωρίς ευκρίνεια και ταξι-
νόμηση του επιστημονικού υλι-
κού καθίσταται απλησίαστη η 
νεοεισαγόμενη γνώση. 
Ποιά η Αλήθεια στην πορεία 
του χρόνου; 
Η κρατούσα διαπίστωση ότι 
τα τέλεια προγράμματα: ΙΒΥ-
ΣΚΟΣ-ΓΝΩΣΕΙΣ-ΝΕΥΤΩΝ ανα-
παριστούν τους λεκτικούς τύ-
πους της Ελληνικής γλώσσας σε 
«ολοκληρώματα», σε τέλεια 
σχήματα παραστατικής που 
αδυνατούν να δημιουργήσουν 
με τις άλλες γλώσσες. 
Η μαθηματική δομή της Ελλη-
νικής γλώσσας επιτρέπει τη γε-
ωμετρική της απεικόνιση. Οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεω-
ρούν τη γλώσσα μας σα «μη 
οριακή», δηλαδή ότι σ' αυτή 

δεν υπάρχουν «όρια». Γι' αυτό 
καθίσταται αναγκαία, σαν ακρο-
γωνιαίος λίθος, στις νέες επιστή-
μες όπως η «Πληροφορική». 
Αυτές οι νέες επιστήμες μόνο 
στην Ελληνική γλώσσα βρίσκουν 
το νοηματικό αποκούμπι που 
χρειάζονται. Χωρίς αυτές η επι-
στημονική σκέψη αδυνατεί να 
προχωρήσει. Γι' αυτό οι πολυε-
θνικές  εταιρ ίες  προτιμούν 
Έλληνες managers. 
Ο Ιάσων Ευαγγέλου καθορίζει 
με το γραπτό του στους κάθε 
λογής απληροφόρητους την ευ-
ρωστία της Ελληνικής γλώσσας 
έναντι των άλλων. Η απεραντο-
σύνη σα δομή: 70.000.000 Ελ-
ληνικές λέξεις, 9.000.000 λατινο-
γενείς και 500.000 Αγγλοσαξο-
νικές (το 1/100 της Ελληνικής 
γλώσσας). Η παρακμή του αρ-
χαίου Ελληνικού πολιτισμού, ση-
μειώνει, όσον η σημερινή περι-
θωριακή θέση μέσα στον κυ-
κεώνα των άλλων σύγχρονων 
πολιτισμών, αλλά και η μακρο-
χρόνια πολιτιστική υπανάπτυ-
ξη, επέφεραν πνευματική κα-
κομοιρ ιά ,  υποβάθμιση  της 
Γλώσσας μας. Ήδη 7.000 ξένες 
λέξεις φιγουράρουν στο λεξι-
λόγιο μας. Ο Μπαμπινιώτης 
γράφει: « Η υποβάθμιση της 
γλώσσας μας είναι γεγονός. 
Πρόκειται για κακοποίηση, ισο-
πέδωση, λεηλάτηση...» 
Αυτά από τους δυο μας, με τη 
μετάληψη στον παραδεισένιο 
μπαξέ του θείου Ιάσονα που κα-
θισμένος στο θρονί του χρωμάτι-
ζε τα λιβάδια... 
Αξίζει να πιστεύουμε ότι για 
ΕΜΑΣ η γλώσσα αποτελεί τον 
χειμαρρώδη ποταμό που πηγά-
ζει από τα βάθη των αιώνων, 
μεταφέροντας κραυγάζοντας 
στα πέρατα του κόσμου ΡΙΖΕΣ-
ΠΟΛ ΙΤ Ι ΣΜΟ -ΠΑΡΑΔΟΣΗ -
ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΕΒΕΝΤΙΑ. Γι' αυτό 
αν κλείσουμε στη ψυχή μας 
την Ελλάδα, τότες θα νιώσου-
με κάθε είδους Μεγαλείο. 
Υπάρχουν λόγια τροχισμένα 
απ' τον ήλιο, το φεγγάρι, που 
δεν τα σβήνει η βροχή… μηδέ 
το πούσι τα θολώνει. 
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Κυρίες και Κύριοι Συνάδελ-
φοι, 
Σ τα  τ ε λ ε υ τα ί α  χρόν ι α 
έ χ ε ι  παρα τ η ρηθ ε ί  ό τ ι 
ό λ ο  κ α ι  περ ισσότερο ι 
άνθρωποι ανεξάρτητα από 
την επαγγελματική τους 
ιδιότητα, ιδιαίτερα μάλι-
στα οι γιατροί, ασχολού-
ντα ι  με  τη  Λογοτεχν ία 
(παρακολουθούν ,  γρά -
φουν, διαβάζουν). Το γε-
γονός αυτό από μόνο του 
είναι μια ευχάριστη διαπί-
στωση. Επιτρέψτε μου να 
πω ότι είναι μια αντιπαρά-
θ ε σ η  τ ο υ 
« π ν ε υ μ α τ ά ν θ ρ ω π ο υ » 
έ ν α ν τ ι  τ ο υ 
«μηχανάνθρωπου» της ση-
μερινής εποχής. Ο Κάρλος 
Φουέντες έγραψε: 
«Η Λογοτεχνία είναι χρήσι-
μη 
γιατί καλλιεργεί τη φαντα-
σία 
και το λόγο, που χωρίς αυτά, 
η κοινωνία οδηγείται στον 
αφανισμό.» 
Προσωπικά, θα μπορούσα 
να πω ότι στην πορεία του 
χρόνου μετά την έκρηξη 
(Big Bang) της υψηλής τε-
χνολογίας, έχει αρχίσει να 
χάνεται  ο «σκεπτόμενος 
άνθρωπος» και η κοινωνία 
έχει αρχίσει να «χορεύει» 
το χορό του Ζαλόγγου! Στη 
σημερινή εποχή της παγκο-
σμιοποίησης των πάντων 
όπου η πάλαι ποτέ μαγεία 
τ η ς  λ έ ξ η ς 
«παγκοσμιοποίηση» έχει ξε-
θωριάσει (και μαζί της το 
πνεύμα της  ταυτότητας 
του «Πολίτη της Γης») και 

έ χ ο υ ν  μ ε ί ν ε ι  μ ό ν ο  ο ι 
«αριθμοί» (που και αυτοί 
κατρακυλούν, βλ. παγκό-
σ μ ι α  κ ρ ί σ η ) ,  ο 
«σκεπτόμενος άνθρωπος» 
απο τ ε λ ε ί  τ ο  μο ναδ ι κ ό 
« ο χ υ ρ ό »  ( μ ε τ ε ρ ί ζ ι ) 
«αντ ίστασης» κατά  της 
«επέλασης» της υψηλής 
τεχνολογίας, του ευτελι-
σμού των ανθρωπιστικών 
αξ ιών  κα ι  όχ ι  μόνο .  Ο 
«σκεπτόμενος άνθρωπος» 
και οι λογοτέχνες μας θα 
παραμένουν πάντα οι ανί-
σχυροι ερευνητές στα μο-
νοπάτια του στοχασμού και 
του διαλογισμού για την 
αναζήτηση της αλήθειας 
έ ν α ν τ ι  τ η ς 
«αληθοφάνειας» (της χω-
ρίς αποδεικτικά στοιχεία 
αλήθειας) των ΜΜΕ αλλά και 
της κάθε φύσεως εξουσίας. 
Ο  μεγάλος  στοχαστής  - 
ποιητής Τ. S. Eliot, βλέπο-
ντας τη φιλοδοξία του αν-
θρώπου ως μια ακόρεστη 
«δίψα» («μπούχτισμα» θα 
ήταν ο κατάλληλος όρος) 
για δόξα, χρήματα, ταξίδια 
(και άλλα που δεν λέγονται) 
είχε προφητεύσει ό,τι: 

«Έχουμε μπει για τα 
καλά πια σε μια περί-
οδο (εποχή) μηχανι-
στικής... βλακείας» 

Δεν ξέρω, αλήθεια, αν το 
πνευματικό στοιχείο του 
στοχασμού, του διαλογι-
σμού, η λογοτεχνία, η ποί-
ηση, μας κάνει καλύτερους 
ανθρώπους και αναπτύσσει 
την πίστη μας στις ανθρω-
πιστικές αξίες, για ένα όμως 
είμαι βέβαιος, ότι μας ανοί-

γουν δρόμους όσον αφορά 
στη θεώρηση της ανθρώ-
πινης φύσης, με ενέργει-
ες, δράσεις και συμπεριφο-
ρές όπως τις εννοούσε ο 
Αριστοτέλης. 
Στα τελευταία χρόνια γί-
νεται  από  πνευματικούς 
κα ι  επιστημονικούς  κύ -
κλους, ακόμη και των θετι-
κ ώ ν  ε π ι σ τ η μ ώ ν 
(Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ), 
ένα «κίνημα» αναβίωσης 
του  ρομαντισμού (θα το 
έλεγα «φυγή προς το ρομα-
ν τ ι σ μ ό»  γ ι α τ ί  αυ τ ή  η  
έννο ι α  μου  πάε ι  καλύ -
τ ε ρ α )  κ α ι  π ρ ο β ο λ ή ς  
τ ο υ  «πνευματάνθρωπου»         
σε  αντ ιπαράθεση  προς        
τον «μηχανάνθρωπο». 
Στη σημερινή εποχή όπου η 
μαγνητ ι κή  τομογραφ ία 
«κόβει τον άνθρωπο  σε 
φέτες» για  να  αναλύσει 
την ανατομική υφή και τη 
λειτουργική - μηχανιστική 
δραστηριότητα  του  κα ι 
που η καρδιά δεν είναι τί-
ποτε άλλο, τίποτε περισ-
σότερο  από  μια «αντλία 
αυτόματου  ποτίσματος» 
των οργάνων και των κυτ-
τάρων  του  σώματος  με 
έ ν α  « κ ό κ κ ι ν ο  υ -
γ ρ ό »  ( π ο υ  λ έ γ ε τ α ι 
«αίμα») διατροφικής σύ-
στασης και παροχής οξυγό-
νου (U2) και που η «αξία» 
της μετριέται με το βαθμό 
του «Κλάσματος Εξώθη-
σης», η Λογοτεχνία και η 
Ποίηση, ίσως, λέω ίσως, 
μπορούν να μας «σώσουν». 
Λοιπόν 
«Back to the Future!». 

35ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 

Ομιλία  
Φώτη Παυλάτου 
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Οι αρχαιοελληνικές επιγραφές ιατρικού περιε-
χομένου είναι αρκετές και σημαντικές. Επειδή ο 
χρόνος της ανακοινώσεώς μου είναι περιορι-
σμένος σταχυολόγησα μερικές απ’ αυτές: 

1. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΓΛΥΦΑ 
1.1. Αναθηματικό ανάγλυφο του ασθενή 
Αρχίνου (380 – 350 π.Χ.) από το Αμφιαράειο 
Ωρωπού. Εικονίζεται ο Αμφιάραος να πραγμα-
τοποιεί χειρουργική επέμβαση στον ώμο του 
Αρχίνου. 
Επιγραφή: ΑΡΧΙΝΟΣ ΑΜΦΙΑΡΑΩ ΑΝΕΘΗΚΕΝ 
1.2.  Αναθηματικό ανάγλυφο του ασθενή 
Μνησιοπτόλεμου (4ος αιώνας π.Χ.) από το Α-
σκληπιείο Αθήνας. Έργο του γλύπτη Λυσιμαχί-
δη. Εικονίζεται ο γιατρός Αμυνος να εξετάζει 
κνήμη με κιρσούς. 
Επιγραφή: ΜΝΗΣΙΟΠΤΟΛΕΜΗ ΥΠΕΡ ΔΙΚΑΙΟ-
ΦΑΝΟΥΣ ΑΣΚΛΗΠΙΩ ΑΜΥΝΩ ΑΝΕΘΗΚΕΝ 

1.3. Αναθηματικό ανάγλυφο πέντε ικετών 
Αθηναίων ιατρών (β’ ήμισυ 4ου αιώνα π.Χ.) από 
το Ασκληπιείο Αθήνας. Εικονίζονται δεξιά οι ικέ-
τες ιατροί (που είχαν τιμηθεί από την πολιτεία 
για σπουδαία υπηρεσία που προσέφεραν) και 
αριστερά καθισμένη η θεά Δήμητρα και όρθιοι 
ο Ασκληπιός και η Περσεφόνη. 
Επιγραφή: ΔΙΕΥΧΗ ΕΠΕΥΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ 
ΜΝΗΣΙΘΕΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩ-
ΡΙΔΗΣ ΑΝΕΘΗΚΑΝ. 
Ο Διεύχης ήταν διάσημος γιατρός της Δογμα-
τικής Σχολής των αρχών του 4ου αιώνα π.Χ. τον 
οποίο μνημονεύει και ο Παυσανίας (Υπήρχε 
μνημείο του στο «Δημόσιο Σήμα» στην Ιερά 
Οδό). Είχε δύο γιούς γιατρούς τον Επεύκη και 
τον Διάκριτο. 
Ο Μνησίθεος επίσης Αθηναίος γιατρός με δύο 
γιούς γιατρούς τον Πολύκρατο και τον Επίκρα-
το. 

1.4. Αναθηματικό ανάγλυφο του ασθενή 
Ηρακλείδη (4ος αιώνας π.Χ.) από το Ασκληπιείο 
της Αθήνας. Εικονίζεται ο Ιερός όφις. 
Επιγραφή: ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΤΩ ΘΕΩ  
2. ΕΠΙΤΥΜΒΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 
2.1. Επιτύμβια στήλη της Μούσας (1ος αιώ-
νας π.Χ.). Αφορά τη γιατρίνα Μούσα και ευρί-
σκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κων/πολης. 
Επιγραφή: ΜΟΥΣΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΙΑΤΡΙΝΗ 
ΚΕΙΤΑΙ 

2.2. Επιτύμβια στήλη της Σηριβωνίας Αττι-

κής (2ος αιώνας μ.Χ.). Αφορά την ονομαστή 
μαία της εποχής του Τραϊανού. Εικονίζεται η 
Σηριβωνία να εκτελεί τοκετό με τη μέθοδο Σω-
ρανού του Εφεσίου. Ευρίσκεται στο Μουσείο 
της Οστιας (Ιταλία). 
Επιγραφή (στα λατινικά). SCRIBONIA ATTICE 
ΜΑΊΑ  

3. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
3.1. Επιγραφή που βρέθηκε στα Άδανα 

(πόλη της Κιλικίας της Μ. Ασίας). Αφορά τον 
Απολλώνιο τον Τυανέα (1ος αιώνας μ.Χ.) νεοπυ-
θαγόρειο φιλόσοφο, μάγο, γιατρό και θεουργό. 
ΟΥΤΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΜΕΝ ΕΠΩΝΥΜΟΣ ΕΚ 
ΤΥΑΝΩΝ 
ΔΕ ΛΑΜΨΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΣΒΕΣΕΝ ΑΜΠΛΑΚΙ-
ΑΣ  (ΑΜΑΡΤΙΑΣ) 
ΦΗ ΔΕ ΣΟΦΟΣ ΤΥΑΝΩΝ ΤΟΔ’ ΕΤΗΤΥΜΟΝ 

(ΑΛΗΘΗΝ) 
ΟΥΡΑΝΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΕΜΨΕΝ ΟΠΩΣ ΘΝΗΤΩΝ 
ΕΞΕΛΑΣΙΕ (ΑΦΑΙΡΟΥΣΕ) ΠΟΝΟΥΣ 
3.2. Επιγραφή επί των Προπυλαίων του Ιε-
ρού του Ασκληπιού στην Επίδαυρο. Είναι γραμ-
μένη σε Ιωνική διάλεκτο. 
ΑΓΝΟΝ ΧΡΗ ΝΗΟΙΟ 
ΘΥΩΔΕΟΣ ΕΝΤΟΣ ΙΟΝΤΑ 
ΕΜΜΕΝΑΙ, ΑΓΝΕΙΗ 
Δ’ ΕΣΤΙ ΦΡΟΝΕΙΝ ΟΣΙΑ 
ΑΓΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ  
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ  
ΕΥΩΔΟΥΣ ΝΑΟΥ, ΑΓΝΟΤΗΤΑ 
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΚΕΠΤΕΣΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ 
3.3. Επιγραφή σε πινακίδα από την πόλη 
Ιδάλιον της Κύπρου. Συντάχθηκε μεταξύ 478 – 
470 π.Χ. κατά την πολιορκία της πόλης από 
τους Πέρσες και τους Κιτιείς (Φοίνικες). Είναι 
γραμμένη σε Κυπριακή διάλεκτο. 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΤΑΣΙΚΥΠΡΟΣ ΚΑΣ Α ΠΤΟΛΙΣ ΙΔΑ-
ΛΙΕΩΝ 
ΑΝΩΓΟΝ ΟΝΑΣΙΛΟΝ ΤΟΝ ΟΝΑΣΙΚΥΠΡΟΝ 
ΤΟΝ ΙΥΑΤΗΡΑΝ 
ΚΑΣ ΤΟΣ ΚΑΣΙΓΝΗΤΟΣ 
ΙΥΑΣΘΑΙ ΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΣ ΕΝ ΤΑΙ ΜΑΧΑΙ 
ΙΚΜΑΜΕΝΟΣ 
ΑΝΕΥ ΜΙΣΘΩΝ 
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΣ ΙΔΑ-
ΛΙΟΝ 
ΕΔΩΣΑΝ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΟΝΑΣΙΛΟΝ ΤΟΥ Ο-
ΝΑΣΙΚΥΠΡΟΥ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΔΕΛ-

Η ΚΑΛΛΙΕΠΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Αντώνης Α. Καβάγιας 
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Σοφία Ελευθερίου‐Γκαρή  

ΦΟΥΣ ΤΟΥ  
ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ 
ΠΛΗΓΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΘΟ. 

3.4. επιγραφή σε δίσκο με προσωπογραφία 
του γιατρού Αίνειου (τέλη 6ου / αρχές 5ου αιώνα 
π.Χ.) από το Ασκληπιείο της Κω. 
ΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΝΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΑΡΙ-
ΣΤΟΥ 

4. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΔΡΙΑ-
ΝΤΕΣ 

4.1. Επιγραφή στη βάση αγάλματος ιατρού 
Αλέξανδρου στην οδό Κουρήτων στην Έφεσο 
(2ος αιώνας μ.Χ.). 
Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΤΙΜΗΣΕΝ 

 
4.2. Επιγραφή στο μηρό αγάλματος τύπου 
Κούρου από τα Υβλαία Μέγαρα της Σικελίας (6ος 
αιώνας π.Χ.). Ευρίσκεται στο Μουσείο Συρα-
κουσών. Αφορά τον γιατρό Σαμβρώτιδα. 
ΣΑΜΒΡΩΤΙΔΑΣ 
ΜΑΝΔΡΟΚΛΕΑ 
ΙΑΤΡΟΣ 
 
4.3. Επιγραφή στη βάση αγάλματος του 
Ασκληπιού (5ος αιώνας π.Χ.) που βρέθηκε στην 
πόλη Εμπόριον τη μοναδική ελληνική αποικία 
στην Ιβηρική χερσόνησο. 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΗΜΩΝ 
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Επιστήμων‐ιατρός,  τεχνοκράτης‐ποιητής,  καλλιτέχνης‐θεραπευτής.  Φυσιο‐

γνωμία πρόκληση‐πρόσκληση (σε εποχές επαναπροσδιορισμού, όσον αφορά το μέλ‐
λον του σύγχρονου οδοντιάτρου και της οδοντιατρικής). 

Η  σχέση  οδοντιάτρου‐ασθενούς,  όπως  και  κάθε  λειτουργού  υγείας,  στόχευε 
και στοχεύει κατευθείαν στον άνθρωπο και μάλιστα τον νοσούντα. Ο πόνος παντα‐
χού  παρών.  Ακόμα  και  η  πρόληψη  τούτο  αφορά,  αφού  ομιλούμε  για  «ποιότητα 
ζωής». 

Σήμερα η αισθητική, απαιτητική όσο ποτέ άλλοτε, ένα όμορφο, υγιές χαμόγε‐
λο το ζητούμενο. 

Ο  οδοντίατρος,  όσο  λίγες  ειδικότητες,  βρίσκεται  σε  απόσταση  κυριολεκτικά 
αναπνοής από τον θεραπευόμενο, ερχόμενος πρόσωπο με πρόσωπο, αγγίζοντας τον. 
Ο ασθενής υποχρεούται να «ανοιχθεί», ο φραγμός ‐στόμα‐, δεν αποτελεί εμπόδιο για 
τον επεμβαίνοντα. Σεβασμός και εμπιστοσύνη, σχέση αμοιβαία, μέσα στα όρια που 
την καθορίζουν. 

Τα εργαλεία μοιάζουν επιθετικά. Γίνονται όμως σύνεργα από χειρουργό που 
τα δουλεύει με σύνεση, ανθρωπιά, πάντοτε ανανεωμένη επιστημονική κατάρτιση. Η 
θεραπευτική προσέγγιση, ανθρωποκεντρική προς όφελος και προς το συμφέρον του 
ασθενούς. 

Από τη διάγνωση, το σχέδιο θεραπείας, τις πράξεις, ακόμα και την οικονομική 
συναλλαγή, την διαπροσωπική σχέση, κρίκοι μιας αλυσίδας που δεν πρέπει να χαλά. 
Πολυσχιδές το πόνημα και το θέλημα οφείλει να αγαπά το «τέλειον». 

Όταν  λέγω  ότι  ασκώ  την  οδοντιατρική,  είμαι  και  λογοτέχνης,  ο  συνδυασμός 
ξαφνιάζει, χαμογελώ και απαντώ θετικά και το αποδεικνύω. 

Άλλωστε η οδοντιατρική από μόνη της είναι ποίηση, προϋποθέτει δε καλλιτε‐
χνία. Πεζεύοντας τον χώρο της, τα ερεθίσματα ποικίλα. Όταν υπάρχει και η «χάρις», 
το τάλαντο αποκαλύπτεται. 

Το πολυδαίμων πρόσωπο του οδοντιάτρου  
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Ελένη (απόσπασμα) 
Γαβριέλλα Πασπαλιάρη 

Και στο μεταξύ αρχίζουν οι υ-
πόνοιες Ποιες; ότι για τον Τρωί-
λο υπήρχαν οι χρησμοί: εφό-
σον ο Τρωίλος ποτίζει το άλογό 
του έξω απ τα τείχη της Τροίας 
η πόλη δεν κυριεύεται ο ενας, 
εάν ο Τρωιλος φθάσει στα είκο-
σι του χρονιά η Τροία θα παρα-
μείνει απόρθητη, ο άλλος. Χρη-
σμοί μυστικοί, λίγοι τους γνώρι-
ζαν. Πως διαδόθηκε; Ποιος το 
ψιθύρισε στον Αχιλλέα; Ήταν η 
ενέδρα του τυχαία η μήπως; 
..το κλίμα αρχίζει να χάνει τη 
διαύγεια του σε βάρος της, ο 
Αλέξανδρος έτρεφε αδυναμία 
για τον μικρό του αδελφό. Και 
ο Πρίαμος και το βασιλικό περι-
βάλλον και η πόλη ολόκληρη 
τον αγαπούσαν. Αλλά μήπως κι 
η ίδια δεν καμάρωνε τον ωραίο 
έφηβο, δεν έχυσε για τον θάνα-
το του δάκρυα- τα δεύτερα της 
στο νεότευκτο μέγαρο· τα τρί-
τα της κύλησαν για τον Παλα-
μήδη τον σοφό μνηστήρα της 
Πελλάνας με την αρχοντική πα-
λαιά σειριά· τον αδικοχαμένο. 
«Αν είχε καθιερωθεί πρωτιά 
σοφίας θα την διεκδικούσα» 
είχε δηλώσει, παρουσιάζοντας 
τον εαυτό του κατά τον διαγω-
νισμό των μνηστήρων, τότε, 
εντυπωσιάζοντας την, ο Παλα-
μήδης .  Στον  Χείρωνα  που 
ήθελε να του διδάξει ιατρική 
είπε: «Εγώ, Χείρων, αν δεν είχε 
επινοηθεί η ιατρική, θα χαιρό-
μουν να την επινοήσω· εφόσον 

όμως υπάρχει δεν θέλω να την 
μάθω.» Στην Αυλίδα , όπως 
πληροφορήθηκε, όταν ο στρα-
τός στασίασε γιατί πεινούσε, 
έσωσε την κατάσταση εφαρμό-
ζοντας την δίκαιη μοιρασιά της 
τροφής με ζύγι, επινόησε τους 
πεσσούς, παιχνίδι όχι για τεμπε-
λιά αλλά για την όξυνση του 
μυαλού και σοβαρή ενασχόλη-
ση, τα φωνήεντα γράμματα 
σπουδάγματα. Κι εδώ στην 
Τροία ευρηματικός στην πραγ-
μάτωση  των  στόχων  του , 
έσωσε επίσης τον στρατό από 
παρολίγο λοιμό μεταφέροντας 
τις Οινοτρόπες από την Δήλο. 
Πριν απ αυτόν δεν υπήρχαν οι 
έννοιες εποχή ούτε κύκλος του 
μήνα, στον χρόνο δεν είχε δο-
θεί η ονομασία του έτους· δεν 
υπήρχαν νομίσματα ούτε μέτρα 
και σταθμά ούτε αρίθμηση· αλ-
λά και κανένας έρωτας για την 
σοφία επειδή δεν υπήρχαν ακό-
μα τα γράμματα. Ήταν δίκαιος, 
το στράτευμα τον λάτρευε, αι-
τία να τον φθονεί ο, στις κλε-
ψιές και τους δόλους αχόρτα-
γος, Οδυσσέας. Από κάθε τους 
αντιπαράθεση που ήσαν συχνό-
τατες και για τα μύρια όσα 
έβγαινε μειωμένος τον είχε ο 
Ναυπλιώτης επιπλέον ξεμπρο-
στιάσει όταν, παριστάνοντας 
τον τρελλό, έσπερνε το χωράφι 
του στην Ιθάκη αλάτι. Δεν θ' 
αργούσε επομένως να τον κα-
τηγορήσει για προδοσία, οι δια-

βολές του προς τον Αγαμέμνο-
να ότι δήθεν ο Παλαμήδης προ-
ωθεί στην αρχηγία του στρα-
τεύματος τον φίλο του Αχιλλέα 
είχαν προηγηθεί..Κι όταν αιχμα-
λώτισε έναν Φρύγα που μετέ-
φερε χρυσάφι για τον Σαρπη-
δόνα άδραξε μαζί με το χρυσά-
φι και την ευκαιρία να την σκη-
νοθετήσει την προδοσία, κρύ-
βοντας στο παράπηγμα του 
Παλαμήδη μια ποσότητα του. 
Για να βρει μάλιστα το παρά-
πηγμα του άδειο έπεισε τον 
Αγαμέμνονα να μεταφέρει όλο 
το στρατό για μια μέρα κάπου 
μακρυά -άσκηση δήθεν ετοιμό-
τητας. Κάποιος Τρώας τοξότης, 
εν συνεχεία, έριξε ένα βέλος 
απευθυνόμενος, τάχα, στον 
Παλαμήδη, τυχαία όμως έπεσε 
στα χέρια του Οδυσσέα. Στο 
βέλος επάνω ήταν χαραγμένη 
επιστολή του Αλέξανδρου προς 
τον Παλαμήδη, όπου ως αντάλ-
λαγμα της προδοσίας του, τού 
υποσχόταν σύζυγο την αδελφή 
του Κασσάνδρα· κυκλοφόρησε 
στο στρατόπεδο δήθεν ευχαρι-
στήρια επιστολή του Πρίαμου 
προς τον Παλαμήδη, στο παρά-
πηγμα του οποίου ανευρίσκεται 
το κρυμμένο χρυσάφι αντίτιμο 
δήθεν της προδοσίας, και ιδού 
στοιχειοθετημένο το αδίκημα. 
Συγκαλείται συνέλευση όπου ο 
Οδυσσέας  υποστήριξε πως 
όποιος υπερασπίζεται έναν προ-
δότη είναι κι ο ίδιος προδότης 
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γίνεται δικαστήριο καταδικάζε-
ται, ψευδομάρτυρες ορκίστη-
καν ότι είδαν να παίρνει αυτο-
προσώπως το χρυσό απ τα χέ-
ρια του δούλου ο Παλαμήδης, 
εκτελείται δια λιθοβολισμού. 
Πελοποννήσιοι -,πλήν Λακεδαι-
μονίων, παρακαλιόταν. μακάρι 
μακάρι όχι οι Λακεδαιμόνιοι ευ-
χόταν -Πελοποννήσιοι ναι, και 
Ιθακίσιοι μονάχα πετούνε τις 
φόνισσες πέτρες. Εκδίδεται με-
τά διαταγή που όχι μόνο απα-
γόρευε τον εξαγνισμό με χώμα 
και την ταφή του ήρωα αλλά 
προέβλεπε και θανάτωση οποι-
ουδήποτε την αψηφούσε -να 
τον φάνε, έπρεπε, τον προδό-
τη, τα όρνια. Κι ήταν ο Αίας ο 
Τελαμώνιος, ο Αχιλλέας έλειπε 
σε επιδρομή, ο υψιπετής, ο κα-
θάριος, ο ευαίσθητος Αίαντας, 
που ρίχτηκε στο νεκρό, τον 
έκλαψε, τον φορτώθηκε έπειτα 
και με την απειλή της μακριάς 
του, φρεσκοακονισμένης σπά-
θας, τον έθαψε κατά τα ειωθό-
τα. Έπαψε υστέρα να παρου-
σιάζεται στις συνελεύσεις του 
στρατεύματος ο Αίας, δεν με-
τείχε στις αποφάσεις ούτε στις 
μάχες για μεγάλο διάστημα, δεν 
ξαναμίλησε στον Οδυσσέα μήτε 
στον κάτω κόσμο, ο θυμός του 
Αχιλλέα όταν επιστρέφοντας 
πληροφορήθηκε τα ατιμωτικά 
συμβάντα διάρκεσε περισσότε-
ρο, πολύ· Ήσαν η τριανδρία 
Παλαμήδης, Αίαντας, Αχιλλέας 
μαθητές του κενταύρου Χείρω-
να φίλοι, γόνοι πανάρχαιων η-
γ ε μό νων .  Από  τ ο  λ ί θ ι ν ο 
ένδυμα, το κώνειο, το στεφάνι 

το ακάνθινο θα κυλήσουν ενι-
αυτοί και ενιαυτοί ως το "γιατί 
με σκοτώνεις σύντροφε" των 
νέων μας χρόνων. Το δέσιμο σε 
τσουβάλια με γάτες και βύθιση 
εικονική στης Ελένης την νήσο 
για ένα ναι, ένα όχι χρόνοι πολ-
λοί, θα περάσουνε. Πάμπολλοι. 
Είχαν προηγηθεί οι Αντιγόνες. 
Αίαντα, Αίαντα αητέ. 
Και το πλην Λακεδαιμονίων δεν 
θα ισχύσει παρά αργότερα, πέ-
ταξαν κι Λακεδαιμόνιοι σου τις 
πέτρες τους, λιθοβόλησαν, Ελέ-
νη. 
Στην Τροία τον Παλαμήδη ακο-
λουθούσε κι ο αδελφός του, 
Οίακας, ο οποίος αμέσως μετά 
την εκτέλεση χαράζει όλα τα 
περιστατικά πάνω σε πολλών 
κουπιών το πλατύ μέρος και τα 
ρίχνει στην θάλασσα, ελπίζο-
ντας τα κύματα να βγάλουν 
κάποιο τους στην παραλία της 
Ναυπλίας. Όντως ένα κουπί 
φθάνει στα χέρια του πατέρα 
του Ναυπλίου που, μαθαίνο-
ντας τον επονείδιστο χαμό του 
παιδιού του, έρχεται στην Τροί-
α και ζητά εξηγήσεις από τον 
Αγαμέμνονα. Επειδή τόσο εκεί-
νος όσο και οι άλλοι αρχηγοί, 
εκτός από τους φίλους του Πα-
λαμήδη δεν τού δίνουν σημασί-
α αποφασίζει, αγανακτισμένος, 
να γυρίσει στην πατρίδα κι από 
κει να εκδικηθεί. 
Το πρώτο που έκανε ο Ναύπλι-
ος ήταν να ωθήσει πολλές από 
τ ι ς  σ υ ζ ύ γ ο υ ς  τ ω ν 
βασιλιάδων της εκστρατείας, 
την Κλυταιμνήστρα του Αγαμέ-
μνονα ,  την  Αιγ ιαλε ία  του 

Διομήδη, την Μήδα του Ιδομε-
νέα να τους απατήσουν με 
άλλους άνδρες· παρακίνησε 
τους νέους της Ιθάκης να κατα-
σπαταλούν το βιός του Οδυσ-
σ έα  πα ρ ε ν ο χ λών τα ς  τ η ν 
Πηνελόπη και τον Τηλέμαχο, 
πέτυχε τον πνιγμό πάμπολλων, 
επωνύμων ή μη, ανάβοντας 
παραπλανητικές φωτιές στο 
ακρωτήριο της Ευβοίας, Καφη-
ρέα. Όταν μετά την πτώση της 
Τροίας, οι Αχαιοί επέστρεφαν, 
θεωρώντας τες μέσα στη σκο-
τεινιά της νύχτας φώτα λιμα-
νιού, κατευθύνθηκαν προς τα 
κει και τσακίστηκαν στα βράχια 
του. Ήταν ο προπάππος του 
Παλαμήδη Ναύπλιος, ο πρώτος 
Έλληνας που θαλασσοπόρησε 
με οδηγό τον Πολικό Αστέρα. 

«Αν  είχε  καθιερωθεί 
πρωτιά  σοφίας  θα 
την  διεκδικούσα»  εί‐
χε  δηλώσει,  παρου‐
σιάζοντας  τον  εαυτό 
του κατά τον διαγω‐
νισμό  των  μνηστή‐
ρων,  τότε,  εντυπω‐
σιάζοντας την, ο Πα‐
λαμήδης.  Στον  Χεί‐
ρωνα  που  ήθελε  να 
του  διδάξει  ιατρική 
είπε:  «Εγώ,  Χείρων, 
αν δεν είχε επινοηθεί 
η  ιατρική,  θα  χαιρό‐
μουν  να  την  επινοή‐
σω∙  εφόσον  όμως  υ‐
πάρχει  δεν  θέλω  να 
την μάθω.» 
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Γεράσιμος Π. Δουβίτσας 

Στη γειτονιά των πουλιών 
το ξημέρωμα είναι όμορφο 

Η
 συμ

μ
ετοχή

 τη
ς ΕΕΙΛ

 στο 35ο ΕΠ
ΙΣ 

Ι 
Μια φορά κι έναν καιρό 

ήταν ένα μεγάλο κάτασπρο λιβάδι. 
  

Οι πατούσες των παιδιών, 
που είχαν περάσει από εκεί, 
άφησαν κάποια σημάδια, 

τα μόνα που μπορούσε ο θεός να δει, 
καθώς λικνίζεται  

στο φως των πρώτων άστρων. 
  

Η τελευταία πτήση των πουλιών 
ήταν, όταν αντίκρισαν  

εκείνες τις έγχρωμες πέρλες, 
που στόλιζαν το μπούστο  
των παραισθήσεων. 

  
Κόρες κι αυτές μιας άλλης λογικής, 
αυτής, που άσπρο έκανε το Βόσπορο 

αδειάζοντας στα σπλάχνα του  
το αίμα της. 

  
Το πάθος μου για εκείνα τα σημάδια  

(απ’ τις πατούσες των παιδιών) 
με τύλιξε. 

Το πάθος μου για τ’ άσπρο αίμα 
μου άναψε φωτιές, με κομμάτιασε. 

  
ΙΙ 

Οι δρόμοι σου από χυμένο αίμα, 
που έτρεχε από τις φλέβες  

του Φθινοπώρου 
και δεν έλεγαν να αδειάσουν. 

  
Άσπρο δεν υπήρχε πουθενά. 
Όλα κόκκινα, σταχτί και γκρίζα. 

  
Όταν σε είδα είπα: Μου ανήκεις. 
Μου ανήκεις, όπως μου ανήκει 

και το κόκκινο και το σταχτί και το γκρίζο. 

Κι όπως σε κοίταξα κατάλαβα 
ότι, δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο  

από ένα κόκκινο, ένα σταχτί κι ένα γκρίζο. 
Κι όταν σ’ ακούμπησα, 

το ένοιωσα πως μου ανήκεις, γιατί 
καθώς έχωνα το κορμί μου 

στους κόλπους σου 
καθρεπτίζονταν στις κόρες  

των ματιών σου. 
  

Και είπα μου ανήκεις 
γιατί μου φαινόσουν άπιαστη. 

Και ήσουν άπιαστη 
έτσι όπως οι άλλοι σε είχαν στολιδιάσει, 

για να κρύψουν τη μορφή σου. 
  

Το κόκκινο πάντα έλκει. 
Και επειδή εγώ ήμουν άσπρος 

σκέφτηκαν, 
πως με κόκκινο έπρεπε να σε βάψουν. 

Σκέφτηκαν επίσης, 
ότι θα είναι ωραίο 

να συναντήσει το θάνατο ένας άσπρος 
μέσα σε μια τρίχρωμη πάκτωση, 

σακατεμένος, 
και μάλιστα εν απουσία του άσπρου. 

  
Εγώ όμως απ΄ την αρχή κατάλαβα 

ότι μου ανήκεις. 
Απ’ την αρχή κατάλαβα 
ότι θα σε κατακτούσα 

αν πότιζα τα μαλλιά σου με τον ιδρώτα 
των χειλιών μου 

και μάλιστα τη νύχτα 
που οι βελανιδιές φιλοξενούν  

τις φωλιές των αετών. 
Δεν θα μου ξέφευγες 
και θα σε κατακτούσα,  

αν μάθαινα χορό στα έλατα 
κι αν έβαφα μενεξεδί το δάσος 

των ονείρων. 
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ΙΙΙ 
Πρώτος σταθμός ο κήπος με τις λεμονιές. 

  
Οι πόρτες του από τεφλόν, 
ανάλαφρες, μα συμπαγείς, 
όπως οι μαύροι κύκλοι 

γύρω απ’ τα μάτια του έβενου, 
που είχε ακουμπήσει την καρδιά του 
σ’ ένα ραχιτικό τηλεγραφόξυλο, 
και μοίραζε τα φύλλα του  

για χαρτομάντιλα 
και πρόγκες για ελπίδες.  

  
Έβγαζε κίτρινους αφρούς απ΄ τα μαλλιά του 

που, όπως έπεφταν 
άνοιγαν δρόμους, όμοιους μ’ αυτούς 

που δικαιώνουν το θάνατο. 
Όχι πως είχε δίκιο, 

αλλά, έτσι κατάντησαν την ελπίδα. 
Λιπόσαρκη και αργοπορημένη 

και με το αίμα της  
να έχει κουραστεί 

και να έχει χάσει τη μορφή των ζωντανών 
σωμάτων. 

  
Είχε διανύσει πολλά χιλιόμετρα 
στον κήπο με τις λεμονιές, 

όταν ακόμα το αίμα της ήταν δροσερό. 
Τότε, κοιμόταν έξω από σπηλιές 

και γέλαγε, 
όταν στον ουρανό ανθούσαν μανιτάρια. 

  
Τώρα, γυμνή σαν τη φωτιά 

με ισοπεδωμένη τη σάρκα της, 
στις πρώτες ζέστες σμίγει με τα πουλιά 
κι ακολουθεί τους κίτρινους αφρούς 

του έβενου. 
  

IV 
Ξέρει πολύ καλά τη δύναμή της. 

  
Στη φύση όλα ξέρουν να ερωτεύονται 

και όλα ξέρουν να πεθαίνουν. 
Τα πουλιά πετούν από δένδρο σε δένδρο 
και σταματούν όπου αυτά επιλέξουν. 

Ο αέρας μεταφέρει τον έρωτα 
στη βάση των υπέρων 

 
 

 
και τα λουλούδια αναζητούν 

τη μυρωδιά του βρεγμένου χώματος. 
Το σεντόνι των φύλλων ξεδιπλώνεται 

για να διευκολύνει τον έρωτα 
των μελισσών 

και της μολόχας τα ξεσπάσματα,  
όταν η βροχή λασπώνει το χώμα. 

  
Στη φύση το ξημέρωμα είναι όμορφο. 

Στη γειτονιά των πουλιών 
χαμηλώνουν οι φανοστάτες της νύχτας. 
Οι νοικοκυρές σκουπίζουν τα μπαλκόνια 

και τρίβουν τα ασημικά, 
για να δεχτούν τις πρώτες ηλιαχτίδες. 

  
Η τελειότητα των κρίνων το απαιτεί. 

  
Ανάμεσα στο φως και στα χρώματα, 
ανάμεσα στον αέρα και στις φωνές των 

πουλιών, 
ανάμεσα στον έρωτα και στις μυρωδιές  

των λουλουδιών 
υπάρχουν δυο μεγάλες αντίπαλες δυνάμεις. 

Υπάρχει μια μεγάλη έλξη, 
που συνθέτει μια τέλεια ηρεμία. 

  
Εδώ όλα είναι σμιλευμένα 
και όλα λειτουργούν  

με περίσσεια τελειότητα. 
Όλα είναι ξαπλωμένα και όλα είναι όρθια. 

Όλα έχουν τόση λογική… 

  
Κανείς δεν ασχολείται με το βούρκο 

και όλα χαίρονται το φεγγάρι 
χωρίς να θέλουν να το φτάσουν. 

Όλα πορεύονται στο θάνατο σφυρίζοντας 
κι απολαμβάνουν το ήρεμο τοπίο. 

  
Κανείς δεν παλεύει με τις εικόνες 
που κατασκευάζει η φαντασία. 

  
Στη γειτονιά των πουλιών 
δεν υπάρχει φαντασία. 

Η
 συμ

μ
ετοχή

 τη
ς ΕΕΙΛ

 στο 35ο ΕΠ
ΙΣ 
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Η
 συμ

μ
ετοχή

 τη
ς ΕΕΙΛ

 στο 35ο ΕΠ
ΙΣ 

Παιδαγωγός 
Δεν απομένει παρά 
Λίγος καιρός 
Να ζωγραφίζω ακατέργαστα εδώλια 
Που άλλοι έπλασαν και 
Ενεφύσησαν πνοή. 
 
Εκεί που στέκεται ο καιρός  
Μικρές καθημερινές ανάγκες  
Άλλοι το ονομάζουν πολυτέλεια  
Εγώ επιβίωση  
 
Εκεί που τρέχει ο καιρός 
Μεγάλα οράματα  
Άλλοι το ονομάζουν ουτοπία 
Εγώ σκοπό 

Το αύριο των μικρών βλαστομεριδίων 
Που μεγαλώνουν 
Στη μήτρα της ανθρωπότητας  

Αφροδίτη Κοϊδου 
 
 
 

Είκοσι Χρονώ 
 
Να'μουνα λέει 20 χρονώ  
και εσύ ένα λυχνάρι  
να με φωτίζεις τις βραδιές  
κάτω απ' το φεγγάρι. 
 
Να 'μουνα λέει 20 χρονώ  
και εσύ λουλούδι στο παρτέρι  
να σ'έκοβα μια βραδιά  
με το δεξί μου χέρι. 
 
Να 'μουνα λέει 20 χρονώ  
και εσύ ένα αστέρι  
να σε κατέβαζα στη γη  
χειμώνα καλοκαίρι. 
 
20 χρονώ να'μουνα παλικάρι  
θα σου 'φερνα απ' τον ουρανό  
τ'αστέρια, το φεγγάρι. 

Θόδωρος Ντόλατζας 

 

Ω – ΜΕΓΑ ΑΥΡΙΟ 
 

Μέρα  κοντή , που  σπεύδει 
και  στα  θέλγητρα  της  νύχτας 
                                  βυθίζεται · 
έρωτας  λάβρος , χύμα , 
 πουκάμισο  τρύπιο 
στάζει  τύψεις  κουφές 
διατριβή  ατέρμονη. 
 

Μέσα  στα  ξέφτια  της  ζωής 
αναζητάς  μια  λέξη  μόνο : 
                                  Σ’ αγαπώ. 
 Γνώση  στιβαγμένη  στα  ράφια, 
                                  καγχάζει 
 περιμένοντας  ένα  Ω – ΜΕΓΑ  αύριο 
της  ολοκλήρωσης 
ή  της  συντέλειας  πάντων. 

Χάρης Τοκατλίδης 
 

Αέρινη Φλόγα 
 

Αυτοί οι δρόμοι 
Σε κάνουν να ονειρεύεσαι 
κι ας μην το παραδέχεσαι ποτέ. 
 

Αυτά τα αστέρια ζουν  
μέσα στα  μάτια σου  
κι ας το αρνείσαι πάντα,  
χαρίζοντας στοιχήματα χαράς  
σε  αστραπές που πέρασαν. 
 

Κλείνοντας πόρτες τ'ουρανού 
χάνεσαι σε σπηλιές αβύσσου, 
μα το παράπονο 
δεν γίνεται στο βλέμμα σου φωτιά  
ούτε και όπλο στη σκιά σου. 
 

Θυμήσου, 
αν και εγκατέλειψες τα χνάρια μας, 
στρωμένες πέτρες στη σειρά  
σού δείχνουνε το δρόμο. 
 

Αέρινη φλόγα  
σβήσε την μοναξιά· 
 

καλή καρδιά-κακή καρδιά 
όλου του κόσμου τα σημάδια 
μάζεψε 
και χτίσε τα παλάτια σου 
 

με εξώστες στους ανθόκηπους και στις 
γαλάζιες θάλασσες. 
 

Καλυψώ Μαρκοπούλου 
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Σε φίλο ποιητή 
 
Τι εποχή απαίσια στην Αθήνα, φίλε μου! Ψυ-
χρή! Κρυάδα καλοκαιρινή μας διαπερνάει... Η 
άδολη λέξη φαίνεται ανόητη και δείχνει 
έλλειψη ευαισθησίας το ήρεμο πρόσωπο! Αυ-
τά δεν είναι πια φιλιά παρά συμβατικοί ασπα-
σμοί των συζύγων στο κατώφλι... Και είναι 
σχεδόν έγκλημα κάθε κουβέντα για τα δέ-
ντρα, τα λουλούδια... Απλώς δεν έχει πάρει τα 
τρομερά νέα ο γελαστός άνθρωπος. Για να 
πεις σήμερα ένα γλυκό λόγο αγάπης χρειάζο-
νται δυνατές φωνές, επιγλωττίδες από σίδε-
ρο!... Τώρα μεθάει κανείς για να πει αυτό που 
δεν μπορεί να το πει νηφάλιος. Διστάζει και 
παλινδρομεί, χάνει το θάρρος του και πίνει να 
μπορέσει να μιλήσει. Λέγεται πως ο μεθυσμέ-
νος δείχνει την αλήθεια του, την ομορφιά και 
την ασχήμια του! Αυτός, ακόμη τα βάζει με το 
φίλο του, καθώς του χτυπάει δυνατά τα τύ-
μπανα με κρότους βασανιστικούς, πως τάχα οι 
γυναίκες είναι περισσότερο ερωτευμένες με 
τον έρωτα, απ' όσο με τον εραστή τους, 
(αυτός ο πληθυντικός τον εξουθενώνει), 
γι'αυτό, όταν τον χάσουν, δεν έχουν τόσο 
πρόβλημα θεραπείας, όσον αντικατάστασης. 
Εκτιμούν το γάμο τους περισσότερο απ' το 
σύζυγο τους, Στολίζονται από θαυμασμό στα 
στολίδια τους παρά για ν'αρέσουν. Γι'αυτό αυ-
τά που φορούν σπάνια αρέσουν στους 
άντρες... (Και συνεχίζει να μιλά σαν μεθυσμέ-
νος). Τι εποχή απαίσια στην Αθήνα, φίλε μου! 
Ψυχρή! Και περονιάζει ως το κόκαλο ... Έτσι 
που μετέωροι να μην μπορούμε να σταθούμε, 
την ομορφιά να δούμε π'ανατέλλει και ροδαλή 
προβάλλει στον ορίζοντα... Εμείς, ανυποψία-
στοι, ούτε που το νιώθουμε... Όλα 
τ'αμαρτήματα μας τα λέμε κατορθώματα και 
τις ατέλειες μας τις κάναμε αρετές. 
 
Φίλε μου, ακόμα αναρωτιέσαι αν μεθάει 
κανείς, χωρίς γουλιά να πιει... 
Μεθάει! Βέβαια σιγά κι ανεπαισθήτως! 
Τ'αηδόνι στο τραγούδι του, στο φως ο κορυ-
δαλλός... 
Κι εσύ καθώς βυθίζεσαι στα μάτια της Μαρί-
νας 
και λάμπεις έτσι αργόσυρτα και ταξιδεύεις 
για την Μεγάλη Ομορφιά, τον κόσμο που θα 
σώσει!!... 

Δημήτρης Μποσινάκης 

Σαν παιδί και πάλι 

Εφήμερα τη σκέψη 
επιδίωκα να διώξω 
απ'την ηρεμία. 
Έψαχνα για μια ζημιά, 
σκανταλιάρικο παιδί 
να γίνω στα εικοσιπέντε, 
να αδειάσω στην τρέλα 
του τώρα 
την ελπίδα του αύριο. 
Χάρτινο καραβάκι 
να ξαναρίξω στο πέλαγος 
και να πιστέψω 
στην Ιθάκη του ότι θα φτάσει. 
Να κοιμηθώ 
κατάκοπη απ' το παιχνίδι 
και να ονειρευτώ 
τα μεγάλα ταξίδια. 

 
Εφήμερα στη σκέψη  
επιδίωκα να χωρέσω  
τις φωνές τις αγκαλιές,  
το χθες και το αύριο,  
το γέλιο και σένα  

Μαρία Μυλωνά 
 

Αλοίμονο 
 

Αλοίμονο στον άνθρωπο που άλλο δε θυμάται 

Αυτά που τόσο πάλεψε κάποτε για να βρει 

Και με τη στέρηση αγκαλιά μονάχος του  

κοιμάται 

Γιατί ποτέ δεν τόλμησε με κάτι να χαρεί 

Αλοίμονο στον ύπνο του μοναχικός λυπάται 

Γιατί γνωρίζει πια καλά τι θέλει, τι μπορεί 

Αλλά μόνο στα όνειρα, γι αυτό μην τον ξυπνάτε 

Αφήστε τον αν θέλετε λίγο να κοιμηθεί... 

 
Σταύρος Αρχοντάκης 

Η
 συμ

μ
ετοχή

 τη
ς ΕΕΙΛ

 στο 35ο ΕΠ
ΙΣ 
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Το παλιό πανηγύρι 
Δεν έχει φέτος όργανα το πανηγύρι στο χωριό· 
να μείνει τo πανηγύρι των προγόνων ζωντανό. 
Να ‘νοίξουν τα σπίτια στη γιορτή, να'ρθούν κι 
αλαργινοί. Μαζεύτηκαν στο χοροστάσι όλοι οι 
χωριανοί. 
 

Ντυμένοι με τα καλά τους οι γέροι στο μαγαζί, 

άρχισαν με παραγγελιά, το πρώτο τους ρακί. 

Καθένας περιμένει στολισμένη την Κυρά, 

αφού φροντίσει αυλές, τα ζωντανά και τα παιδιά. 
 

Κοπέλλες στο σιάδι προβάλλουνε από τα στενά 

και ζώνουν το χοροστάσι ορθές και κυκλικά. 

Το φιόγκο σιάχνουν στο μαντήλι, τη ζώνη στην 
ποδιά και κατά ηλικία, αργά αργά στέκονται στη 
σειρά. 
 

Οι νέοι, σκηνοθετούν για τη σημερινή χαρά 

κι ενοχλημένοι δήθεν, που παίζουν τριγύρω τα 
παιδιά, βρίσκουνε την ευκαιρία, να ρίξουν κρυ-
φές ματιές, προς το μέρος που αναδεύονται οι 
κοπελλιές. 
 

Όργανα δε λαλούν, ούτε κτυπούν νταούλια· 

νέοι αρχίζουν το χορό, κοπέλλες τα τραγούδια. 
Ξεσηκώνουν όλο το χωριό και μπαίνει στο χορό· 

να' κούσουν, να χορέψουν, τραγούδια με καλό 
σκοπό. 
 

Να' κούσουν οι μεγάλοι που καμαρώνουνε τους 
νιους, να' κούσουν κι οι κοπέλλες, με τους κρυ-
φούς καημούς. Πώς οι προξενητάδες, τάζουν τα 
πολλά καλούδια, 

αλλά οι νέοι, το ταίρι κράζουνε, με τα τραγούδια. 

 

Ταξιάρχης Κουλούρης  

 

 

Φύλλα Φθινοπώρου 
Το απόγευμα, 

τώρα που ο χρόνος άνοιξε στο φθινόπωρο 
την πόρτα ίσως-είπες, με συναντήσεις-
μεριάζοντας τα φύλλα από τον πάγκο, τον 
πέτρινο,-δίπλα (να ) καθίσεις με ένα παρα-
πάνω ρούχο που ζεσταίνει και δύο γραμμές 
Γράμματα να μετριάσουν την παρακμή, την 
πτώση τους, σε ενοχλούσε που στο έλεος 
του χρόνου η γη τα αποσυνθέτει, σκεφτό-
σουν και το βράδυ που στην ερήμωση θα 
πρόσθετε. Η πόρτα έτριζε, χτυπημένη από 
την σκουριά, είχε υποκύψει 
και εκείνο το χερούλι χωρίς την επένδυση 
του ξύλου σε πάγωνε πριν καλά το πιάσεις,-
αναγκάστηκαν γι'αυτό να παραμείνουν. 
Ένας πρόσθετος λόγος λοιπόν-άλλωστε,
(και) ο λυγμός των διπλανών-και αυτών που 
μόλις τα κρατούσε ο μίσχος-να πέσουν 
έτοιμα,-συνέτεινε. 
Μην ξεχάσεις να κλείσεις πίσω την πόρτα 
βγαίνοντας,-όταν γυρίσεις, 
ο φόβος να μην έχει εγκαταστα-
θεί μαζί με της εποχής την θλίψη 
μέσα στο σπίτι. Και κάτι ακόμη, 
σου προτείνω να σε συνοδεύσω 
στο δωμάτιο μέχρι να σε ξεντύ-
σει το φεγγάρι,-θα μείνω, θα 
απασχολήσω (εγώ) τα άστρα να 
μην ζηλέψουν. Δύο πράγματα 
εισέτι: μην ξεχάσεις να με αγα-
πάς, στην προσευχή σου να με 
αναφέρεις πάντα. 
 

Παρασκευάς Σερενές 

Η
 συμ

μ
ετοχή

 τη
ς ΕΕΙΛ

 στο 35ο ΕΠ
ΙΣ 
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Στην Μαρία – Ιωαννούλα 
Το Αγγελούδι , 

Το μονάκριβό μας εγγόνι . 
 

Περιστεράκι μου, 
ήρθες στο φως ελπίδα για να δώσεις, 
παρηγοριά να σταλάξεις στην καρδιά. 
Να γενείς, Εσύ, το φώς μου, φως μου, 

να φέγγεις, «φάρος», στης ζωής τη στράτα.  
Να τιτιβίζεις ατέλειωτα, ακούραστα, 

να γυρνάς, και να πλανιέσαι. 
 

Στα μάτια σου, πολύτιμα μαργαριτάρια, 
να σου χαρίζουν πανέμορφες νεράϊδες 
και να βυθίζονται μέσα τους, να χαθούν 
μαζύ με τ’όνειρα και τις προσδοκίες. 
Και εμείς, να ικετεύουμε παρακλητικά 
οι Μοίρες, και οι τρεις, να σου χαρίζουν: 

όλα τ’ακριβά τους, τίμια δώρα: 
Υγεία, Χαρά, Ευτυχία και Προκοπή  

Να της καρδιάς μας η ευχή. 
 

Σαν «φυλαχτό» πολύτιμο, ανεκτίμητο, 
Νάχεις του ουρανού την ευλογία, 

και των γονιών σου τις προσευχές – ευχές. 
Η θεϊκή η χάρη, του Πνεύματος η σκέπη 
Να σε φροντίζουν και να σε προστατεύουν. 

 

Έλα, να σε μεταλάβουμε  
τον οίνο της αγάπης, 
τον άρτο της γνώσης. 

 

Περιστεράκι μου 
Να μην σκιάζεσαι τις φουρτούνες, 
τους άγριους της ζωής ανέμους, 

τις αστραπές, τις βροντές, τις καταιγίδες, 
του Δία τους κεραυνούς 

Να καρτερείς, πάντα, το Ουράνιο τόξο… 
 

Έλα, της Παράδεισος να σου δώσω 
το μεγάλο μαγεμένο, «κλειδί», 
για ν’ανοίξεις την «Ωραία Πύλη» 
της εφτασφράγιστης ευτυχίας. 

 

Νάσαι βαθύπλουτη στο νου 
στα αισθήματα και την ψυχή. 

Να προσφέρεις της αγάπης το νάμα. 
Να δαμάζεις θεριά κι ανθρώπους 

με το γλυκό, υπέροχο χαμόγελό σου. 
 

Νάσαι  βλογημένη! 
 

Γιάννης – Μάριος Κολιόπουλος 

Μητέρα   Γη 
 

Ω, Μητέρα Γη, 
πως σκοτείνιασε καταμεσήμερο 

το πρόσωπο σου, 
πως θόλωσαν τα γάργαρα νερά 

των ποταμιών σου, 
πως κάηκαν τ' αειφόρα τα δάση σου 

τα δάση της ζωής μας, 
ποιος φύσηξε τους καυτούς ανέμους 
που κονταίνουν την ανάσα μας 
και κατακαίουν το κορμί μας, 
ποιος έστειλε την κίτρινη βροχή 
π' άνοιξε τις ανεπούλωτες 

τις πληγές στο πανέμορφο κορμί σου 
κι έγινε πικρό φαρμάκι 

το γάλα που βυζαίνουν τα παιδιά σου; 
Ο ήλιος 

χάθηκε στο μεσουράνημά του, 
τ' αγέρι 

δεν σφυρίζει πια χαρούμενα στις φυλλωσιές 
και τα πουλιά 

έκπληκτα και κατατρομαγμένα φύγανε θαρ-
ρείς λαθρομετανάστες αναζητώντας & 
άγνωστες χώρες τη νέα τους Εδέμ. 

Τα κύματα 
ξέχασαν το νανουριστικό 

το φλοίσβισμά τους στ' ακρογιάλι 
γιγαντώθηκαν 

και μουγκρίζοντας με θυμό 
ανελέητα κτυπούν τα βράχια. 

Ήρθ' η ώρα κι είναι τώρα η σιωπή μας 
να γίνει φωνή η φωνή μας να γίνει 
κραυγή σε μια αείρροη αντιλαλιά μέ-

χρι της γης τα πέρατα. 
Αλτ! στον αργό 

τον βέβαιο τον θάνατο μας. 
 
 

Φώτης Παυλάτος 

Η
 συμ

μ
ετοχή

 τη
ς ΕΕΙΛ

 στο 35ο ΕΠ
ΙΣ 
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Η
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ς ΕΕΙΛ

 στο 35ο ΕΠ
ΙΣ 

Αλέξανδρος ο Μέγας 
 

Φύτρα γιγάντων! 

Γυιός του Φιλίππου μα και του Άμμωνα Δία ο 

βλαστός, 

κι απʹτον Αριστοτέλη τη σοφία μπολιασμένος 

τη μοίρα της Ελλάδας στα χέρια σου κρατώντας 

την πήρες μακρυά, στα πέρατα του κόσμου να την 

πας. 

Ακροβατώντας πάνω σε νομοτέλειες βαρβάρων, και 

σε επίβουλη εχθρών κυριαρχία 

Ίδιος με Άνεμο ασίγαστο και νικηφόρο 

πότε μπροστά, και πότε πίσω να σαρώνεις 

αντιστάσεις, 

Και πάλι σκύβοντας με συγκατάβαση περίσσια 

πάνω από τον νικημένο σου εχθρό να σπέρνεις 

ολούθε Ελληνικές αμφικτιονίες. 

Για των λαών να πασχίζεις την ομόνοια 

της γλώσσας της Ελληνικής να στήνεις θρόνο 

και της ορμής σου πάντα σωστά να κρατάς το 

χαλινάρι. 

Μεγάλη Στρατηλάτη! 

Έκθαμβος ο κόσμος στο αντίκρυσμα σου 

απʹ την περίσσια σου Ανθρώπινη Σαγήνη 

κι απʹ την πρωτοφανέρωτη συνάμα θεία Φλόγα, 

τις πύλες των λαών μια ‐ μια θωρούνε 

νʹ ανοίγονται μπροστά σου, κι απορούνε... 

Κι εσύ ακάματος. Ένα ταξίδι για μια Ιθάκη, 

τη δική σου, ακολουθώντας σαν θεία προσταγή. 

Τι κι αν σαν άλλος Γόρδιος δεσμός και τα 

τριαντατρία σου τα χρόνια ξάφνου σπάσαν; 

Ήταν μακρύς του ταξιδιού ο δρόμος. 

Τόσα τα πλούτη και οι έξοχες στιγμές του. 

Τόση η γόνιμη σπορά που ξέμεινε να βλασταίνει 

στους αιώνες 

που και της Άπιαστης Ιθάκης, Αλέξανδρε Μεγάλε, 

τʹ όνειρο δικαιώνει! 
 

Τούλα Μπούτου 

Αγρύπνια 
Κάθε  πρωί  που  σηκώνεται  ανάβει  τη  φωτιά  στο 

τζάκι 

όπως κάνει ο ήλιος στον ουρανό για να φωτίσει τη 

μέρα. 

Το βράδυ με την ίδια κίνηση ανάβει το καντήλι 

μπροστά  στις  εικόνες,  «για  την  αγάπη  του 

σύμπαντος κόσμου: 

ψιθυρίζει.Σταυρώνει  τα  χέρια  μπροστά,  κάτω  από 

τα στήθια 

και μένει στην ίδια θέση σε στάση προσευχής. 

Αφού  ο  Θεός  είναι  αγάπη,  και  η  αγάπη  είναι  για 

τον κόσμο, 

τότε ο κόσμος είναι όλα τα παιδιά του κόσμου. 

Μάνα... 

Μιχάλης Δελησάββας 

 
Χαλάρωση 
 

Ήρθες σπίτι και αμέσως λούστηκες 

να ξεπλύνεις την πίκρα, την ρουτίνα, την ανία. 

Φόρεσες τη μαύρη ρόμπα κιμονό 

με τις τσέπες γεμάτες όνειρα εξωτικά. 

Έσφιξες καλά τη ζώνη να αισθανθείς 

την πίεση από το βάρος των θαυμάτων 

που έκρυβες μεςʹ τα φαρδιά μανίκια. 

Ξάπλωσες στο πουπουλένιο μαξιλάρι 

το γεμισμένο με τα σπασμένα μικρά φτερά 

των μεγάλων φτερωτών ονείρων σου. 

Έβαλες στο ποτήρι λίγο οινόπνευμα 

να αποστειρώσεις το μέσα σου. 

Κιʹ έκλεισες τα μάτια για να φύγεις 

χωρίς το σώμα σου σε μακρινά ταξίδια 

με ήρεμες θάλασσες, ασύννεφους ουρανούς 

και νύχτες γεμάτες άστρα και μαγεία. 

Στέλιος Αντωνιάδης 
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Ελένη 
Είμαι  η  Ελένη ,  η  θεά  του  φεγγαριού  
Κάνω  τις  πέτρες να  ματώνουν  
Είμαι  η  Ολόγιομη  Σελήνη  
κι  άσβηστα  κρατάω  τα  πάθη  των  ανθρώπων  
Είμαι  πανέμορφη  και  φωτεινή  
Δεν  γνώρισα  ποτέ  μου  όρια  
Είπανε  ψέματα  για  μένα . . .  
Όσοι  δεν  άντεξαν  να  μ '  αντικρύσουν  
Τρελάθηκαν  από  το  άσπρο  φώς  μου  
Άντρες  θνητοί  θέλησαν  να  με  υποτάξουν  
σε νόμους  πατριαρχικούς  
. . .  μα  εγώ  σαν  το  σύγνεφο  άπιαστο  πέταξα  
ξανά  
τους  ανθρώπους  συμπόνεσα  
Την  ομορφιά  μου  κάθε μήνα  τους  χαρίζω  
 
 
 
 
 

Πηνελόπη 
Είμαι  η  Πηνελόπη ,  
Μητέρα  του  Πάνα ,  του  Παντός .  
Ενώθηκα  μ’  όλους  τους  άντρες .  
Στον  αργαλειό  μου  υφαίνω  τη  μοίρα  
Με  τη  γέμιση  του  φεγγαριού  
Και  με  τη  χάση  του  ξυφαίνω  
Είμαι  η  μήτρα  
Γιομίζω  κι  αδειάζω  κάθε  μήνα  
Μαζί  με  το  φεγγάρι  
Είμαι  η  Αγέραστη  Γριά  
Και  τούτος  ο  χορός  δεν  έχει  τέλος… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ειλειθυία 

Τρέχα Ειλειθυία τρέχα 
Άσε για λίγο το νήμα σου 
Υφάντρα εσύ της Μοίρας 
Κι άνοιξε τα φτερά σου 
Θεά της γέννας 
Η γυναίκα πονάει και σε φωνάζει 
Φέρε της τ' άγια σύκα 
Για να βγει το μωρό στον κόσμο 
 
 
 

Καλυψώ 
Είμαι η  αχλαδόμορφη η μήτρα 
Καλύπτω τον  κρυφό παράδεισο  
κι αποκαλύπτω τα μυστήρια. 
Έλα να με προσκυνήσεις  
Στον αργαλειό μου υφαίνω τραγουδώντας.  
Κι απ  το Παλάτι μου στην Ωγυγία  
Αγναντεύω το πέλαγο. 
Έλα στους  Λειψούς 
Στο Στρογγυλό λουτρό μου 
Στη σπηλιά  με τα κυπαρίσσια,  
τις  σκλήθρες και τις  λεύκες 
δέντρα της αναγέννησης 
Στη σπηλιά με τους θαλασσοβάτες, 
τα γεράκια και τις γλαύκες... 
Κι αν  μείνεις  μέσα  μου  μήνες  εννιά ,  
όπως τον Οδυσσέα τον κράτησα χρόνους εννέα, 
νικάς γεράματα και θάνατο 
σε νεογέννητο μεταμορφώνεσαι ξανά.  
 

 
 

Ευτυχία Λεοντίδου 
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Φύγανε όλοι, σα μια ανάσα, 
μόλις ακούστηκε η πιστολιά. 
Σκουντώντας  ο  ένας  τον 
άλλο, ξεχύθηκαν στον κατή-
φορο, κουτρουβαλώντας στο 
τραχύ μονοπάτι του πάρκου. 
Ένα ανθρώπινο πολύχρωμο 
κοπάδι σπρωγμένο από μια 
αόρατη δύναμη. Ένας χείμαρ-
ρος από γοργοπόδαρους δρο-
μείς, συμπυκνωμένος σε μια 
αξεδιάλυτη μάζα θέλησης και 
αυτοπειθαρχίας. Έπρεπε να 
τρέξουν τέσσερις φορές την 
περιφέρεια του πάρκου πριν 
περάσουν τη γραμμή του τερ-
ματισμού. 
Ποτέ άλλοτε δεν είχε τρέξει σ' 
αγώνα δρόμου, σε ανώμαλο 
έδαφος. Στην ολιγόχρονη μέ-
χρι τότε αθλητική του ιστορία 
δεν είχαν καταγραφεί ακόμα 
εμπειρίες από την επαφή με 
την αγριάδα του εδάφους, 
δεν είχε νιώσει την απειλή της 
απότομης πλαγιάς, την υγρα-
σία της λάσπης. Τα πόδια εί-
χαν συνηθίσει να κινούνται σε 
ομαλές συνθήκες, σε χωματέ-
νιους ισόπεδους στίβους, σε 
άσφαλτο ή σε ταρτάν. Δεν 
γνώριζαν την αντίρροπη δύ-
ναμη της ανηφόρας, τη σαγή-
νη της κατηφοριάς. Δεν υπο-
ψιάστηκε ποτέ το ενδεχόμενο 
να ματώσουν οι γάμπες, να 
μαυρίσουν τα νύχια, ν' ανά-
ψουν τα πέλματα. 
Όταν κλείσανε έναν ολόκληρο 
κύκλο και βρέθηκαν ξανά να 
περνούν το σημείο εκκίνησης, 
δυνατά κι εκκωφαντικά χειρο-
κροτήματα διέκοψαν τις σκέ-
ψεις που συνωστίζονταν μες 
στο μυαλό. Ελάχιστοι φίλα-

θλοι, κάποιοι άλλοι περαστικοί 
περιστασιακοί περιπατητές, 
μερικοί ανυποψίαστοι οικογε-
νειάρχες που είχαν με τα παι-
διά τους επισκεφθεί εκείνο το 
ηλιόλουστο πρωινό το Δημο-
τικό Πάρκο, ήταν οι μοναδικοί 
θεατές σε τούτη την ξέφρενη 
κούρσα. Δεν είχε ποτέ άλλοτε 
τρέξει κάτω από το βλέμμα 
θεατών που θα έκρινε το στυλ 
και την επίδοση του. Γι' αυ-
τόν, το τρέξιμο ήταν μέχρι 
τότε ένα καθημερινό στοίχημα 
με τον εαυτό του που έπρεπε 
οπωσδήποτε να κερδίσει. Μια 
ανάσα στην καθημερινότητα 
της μίζερης ζωής του. Μια 
ώρα που θα ανήκε αποκλειστι-
κά στον εαυτό του. Ένας χρό-
νος που θα έπαυε να μετρά 
προσωρινά για τους άλλους 
και θα γινόταν εντελώς προ-
σωπικός. 
Σε κάθε στροφή του πάρκου 
ένιωθε να μένει ολοένα και 
περισσότερο μόνος. Οι πιο 
πολλοί δρομείς είχαν ξεφύγει 
μπροστά. Έβλεπε ένα πλήθος 
από πλάτες ν' απομακρύνο-
νται δίχως έλεος, χωρίς τον 
παραμικρό δισταγμό. Οι θεα-
τές είχαν εξαφανιστεί ως δια 
μαγείας και οι ελάχιστοι, που 
είχαν παραμείνει στο πάρκο, 
είχαν μετακινηθεί ήδη προς το 
τέρμα, να θαυμάσουν τον 
τερματισμό του νικητή. Τα 
πόδια του  πονούσαν , δεν 
ένιωθε τις πατούσες, τα δά-
κτυλα είχαν μουδιάσει από 
την υγρασία  του  ιδρώτα , 
έτρεμε με τη σκέψη μιας ξαφ-
νικής κράμπας που θα τίναζε 
στον αέρα οποιαδήποτε ελπί-

δα. Και τότε, τα πρώτα σημά-
δια κόπωσης τον επισκέφθη-
καν. Ήρθαν ύπουλα και κατέ-
λαβαν κάθε εγκεφαλικό του 
κύτταρο, με σκέψεις απαισιό-
δοξες κι αποκαρδιωτικές. Σιγά 
και υποχθόνια έκαναν κατά-
κτηση στην ψυχή του. Τι θέ-
ση είχε αυτός εκεί, ανάμεσα 
σε πολύ καλύτερους δρομείς; 
Τι ρόλο έπαιζε σε τούτο το 
θέατρο του παραλόγου; Τι 
ήθελε επί τέλους να αποδείξει; 
Ποιος θα νοιαζόταν αν τα κα-
τάφερνε; Ποιος θα καταλάβαι-
νε αν εγκατέλειπε; 

Εκεί, στην τελευταία στροφή 
του πάρκου, ένα τελευταίο 
χειροκρότημα έδωσε καινούρ-
γιο κουράγιο στις ασθμαίνου-
σες δυνάμεις του. Επί τέλους, 
υπήρχε ακόμα κάποιος εκεί να 
του συμπαρασταθεί. Κάποιος 
στεκόταν δίπλα του, την ώρα 
που τον χρειαζόταν περισσό-
τερο από οποιοδήποτε άλλο 
βάλσαμο. Κάποιος, έτοιμος να 
του μεταγγίσει το δικό του 
ανεξάντλητο σθένος. Στράφη-
κε να τον ευχαριστήσει. 
Και τότε τον πρόσεξε. Καθι-
σμένο στο αναπηρικό καρο-
τσάκι. Με τα πόδια παράλυτα. 
Με τα χέρια να δονούνται σ' 
ένα ηχηρό χειροκρότημα. Με 
το βλέμμα αποφασιστικό. Με 
τη θέληση ακαταμάχητη, να 
ζήσει πάση θυσία, παρά τις 
αντιξοότητες. Με τη διάθεση 
να βοηθήσει τους άλλους στο 
δικό τους αγώνα. Τερμάτισε 
με τα χέρια ψηλά. Γεμάτος 
εμπιστοσύνη στις ανθρώπινες 
ψυχικές δυνάμεις. Ξέχειλος 
από χαρά. 

Αγώνας Δρόμου 
Νίκος Μαρκέας 
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Αλέξανδρος Αρδαβάνης 

Ν εαρέ λευκοχίτωνα άκουσε με λίγο. 
Κάποιο απόγευμα, ίσως βράδυ 
ή νύχτα θα την ακούσεις. Μια 
φωνή βραχνή από υπερώα μι-
σοπαράλυτη και λάρυγγα οιδη-
ματώδη. Είναι η πλησιοθανάτια 
φωνή. 
Την άκουσα  πρώτη  φορά 
όταν ο Μέμος με πήρε να μου 
αναγγείλει πως τελειώνει· λίγες 
μέρες μετά τη επηρμένη βε-
βαιότητα του πως τον είχε φάει 
τον καρκίνο, όπως έλεγε. 
Την ίδια εκείνη νύχτα πέθανε. 
Όσες φορές έκτοτε άκουσα 
ετούτη τη χροιά της φωνής, το 
τέλος ήταν κοντά, όπως με κεί-
νο το ζελέ στο ασπράδι του 
ματιού και τους βολβούς σε 
απόκλιση συζυγή. Έχει τον 
τρόπο του ο εγκέφαλος να ει-
δοποιήσει πως κατεβάζει τους 
διακόπτες· να μιλήσει στους 
άλλους δηλαδή, τους παρατη-
ρητές συγγενείς και τους για-
τρούς, αυτούς τους βαριά ανή-
μπορους να προστρέξουν όταν 
η έκβαση έχει κριθεί -«προς 
γαρ  το  τελευταίον  εκβάν , 
έκαστον των πριν υπαρξάντων 
κρίνεται» μουρμουρίζουν χαι-
ρέκακα πάνω από την εναγώνι-
α κλίνη οι άκαπνοι και εκουσί-
ως απόλεμοι· Ανήμποροι στην 
αρχή και βαθμιαία μεταπίπτο-
ντες σε απρόθυμους. 
Σήμερα ο Δημήτρης· το λεβε-
ντόπαιδο που μόλις άνοιγε τα 
φτερά του να πετάξει και να 
αγκαλιάσει τη ζωή, να στύψει 
με τα δυνατά του χέρια την 
πέτρα, να σπείρει στα σπλάχνα 

της όμορφης μνηστής του. Να 
δικαιώσει τους κόπους και τις 
προσδοκίες της μάνας και του 
πατέρα· με τη μικρή πιτσαρία 
έστω, συνεταιρικά με τον α-
δελφό· την τρέλα για τον Ολυ-
μπιακό και τα μπλουζάκια από 
την πρόωρα διακοπείσα ευρω-
παϊκή πορεία του Θρύλου. 
Ο Δημήτρης που πάλεψε για 
την κάθε ευκαιρία που τώρα 
ξέρουμε πως δεν του δόθηκε, 
Τρεις εγχειρήσεις, τρεις γραμ-
μές θεραπείας· «όλα τζάμπα!» 
λ έ ε ι  ο  μ ε τ ά  Χ ρ ι -
στόν...«ορισμένοι ανοίγουν το 
καπάκι και ρίχνουν μια ακόμα 
δόση χημειοθεραπείας» λέει, 
παραφράζοντας το ευφυολόγη-
μα συνταξιούχου ογκολόγου, η 
μηδέποτε  αναληφθείσα  το 
«τι»· την έχω προσπεράσει 
από καιρό, συγχωρώντας την, 
μόνο και μόνο για το απύθμενο 
βάθος της ερημιάς της. Είμαι 
από αυτούς που μισεί γιατί 
κρατούν όπλα αγχέμαχα και 
προχωρούν, και είμαι περήφα-
νος γι' αυτό· και κουρασμένος. 
Ο Δημήτρης βραχνός με την 
κατάκοπη ρηχή ανάσα, την ανι-
σοκορία και τη ζελατίνα στο 
μάτι, προσχωρεί στο από κει. 
Της απερχόμενης ψυχής ο 
νωθρός καλπασμός πάλι παρών 
και εγώ στήνω αυτί και τον 
προσκυνώ. 

«Σε πόσην ώρα τελειώνει;» 
θα ρωτήσει αμήχανος ο θείος 
με τα μάτια βουρκωμένα. Βαδί-
ζω κατάκοπος στο διάδρομο, 
βγαίνοντας από τον θάλαμο. 
Πρώτη φορά μετά από εκατό 
τόσες επισκέψεις δεν έτρεξε 
πίσω μου η μάνα· με είχε σφί-

ξει και έτριβε απελπισμένα το 
κεφάλι της πάνω μου. Ένιωσα 
την υγρασία των ματιών της 
βουβή να με διαποτίζει καθώς 
όλα τα βλέμματα στο δωμάτιο 
πάνω μου. Έτσι μου φάνηκε, 
αλλά ήξερα που ήμουν ο εξο-
στρακισμός των βλεμμάτων 
πάνω στον Δημήτρη. Περίμε-
ναν όλοι μια λέξη, ένα νεύμα, 
μια αναγγελία αναστροφής. 
Όμως δεν είχα τίποτα, μόνο 
την ακαμψία εν συσπάσει του 
προσώπου· όπως οι νεκροί. 
Τέτοιο ξόδι είχα καιρό να δω· 
σχεδόν ζηλεύω. 
Μια ώρα μετά ξεψύχησε -
δέκα μέρες ξεψυχούσε και όλοι 
το ξέραμε μα κανένας δεν το 
'κανε λέξη. Η νεαρή ειδικευό-
μενη ρωτάει στο τηλέφωνο «τι 
να γράψω στο αποβιωτήριο;» 
αλλά η φωνή μου πνίγεται στο 
κύμα των ενοχών ξέρω κατά 
βάθος πως δε θα βρεθεί ούτε 
ένας άρρωστος χωρίς το χνάρι 
της ιατρικής αμέλειας ή της 
υπερεπιμέλειας· ξέρω πως ποτέ 
δε θα είμαι τελείως «αθώος 
του αίματος». 

«Γράψε καρκίνος γενικευμέ-
νος» και γέρνω στο σπασμένο 
πλευρό αθώος· χωρίς ύπνο, 
ξανά κι απόψε. 

 
Λοιπόν νεαρέ, φιλόδοξε και 
πλήρη ορμής· αυτήν την πρη-
σμένη άναρθρη ηχώ του από 
κει, κάποια στιγμή θα την α-
κούσεις. 
Και τότε, αν γεννήθηκες και 
πλάστηκες άνθρωπος, στην 
αμεριμνησία καμμιά επιστρο-
φή. 

Νεαρέ Λευκοχίτωνα 
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Το Ναρκοπέδιο 

Σ ’ όλους όσοι στην ζωή  τους  προ -
σπάθησαν να σηματοδοτή-
σουν κάποια κορυφή… 
 
Ναρκοπέδιο η ζωή και πώς 
να προχωρήσεις… Περπατάς 
σα σε βάλτο. Αποφεύγεις τη 
μία και σου έρχεται η άλλη. 
Ευτυχώς ξώφαλτσα, μα πε-
τυχαίνει στην καρδιά το δι-
πλανό σου. Πάρ’ τον κάτω. 
Και συνεχίζεις το περπάτημα 
στο βάλτο. Σε λίγο πάρ’ τον 
και τον παραδιπλανό σου… 
Άντε τώρα εσύ να’ χεις κου-
ράγιο να φτάσεις στην κορ-
φή περπατώντας μέσα στη 
λάσπη, λαβωμένος, ανάμε-
σα σε, για πάντα λαβωμέ-
νους, συντρόφους. 
 
Σου ‘ρχεται να τρελαθείς! 
Που να ξέρεις τι θα σου τύ-
χει στο επόμενο, στο μεθε-
πόμενο, μέχρι ακόμα και 
στο τελευταίο βήμα. Και να 
‘ταν λίγα ακόμα; Περπατάμε 
τόσα χρόνια κι’ αυτή η κορ-
φή δεν λέει ακόμη να φανεί 
με γυμνό μάτι. Μόνο τα 
όργανα, μα πιότερο αυτό το 
κάτι που χουμε μέσα μας, 
μας δείχνει πως είμαστε στο 
σωστό δρόμο, στη σωστή 
κατεύθυνση. Είναι αυτό που 
χουμε πολύ βαθιά μέσα  μας 
όσοι, τρελούς και σαλεμέ-
νους μας λένε οι περισσότε-
ροι, αποφασίσαμε ν’ ανέ-
βουμε στην κορφή! Σε μια 
κορφή που ούτε ξέρουμε 

πως ακριβώς είναι, μήτε πό-
σα χρόνια χρειάζονται για 
να τη φτάσεις, ούτε καν αν 
θα προλάβεις ποτέ να την 
πατήσεις. 
 
Ξεκινήσαμε απ’ αυτό το κά-
τι, που’ ναι τόσο βαθιά μέσα 
μας όσο ψηλά είναι και η 
κορφή που μας δείχνει. και 
που δε μπορούμε να το 
δούμε κι’ αυτό με γυμνό μά-
τι, όπως και την κορφή. 
Πως λοιπόν να δώσεις με 
λόγια κάποια που δε βλέ-
πεις; Πώς να τα ονοματί-
σεις; Γιατί σ’ όλα πρέπει να 
δώσουμε όνομα, πριν τα 
δούμε ξεκάθαρα, πριν τ’ α-
φουγκραστούμε, πριν τα 
ψηλαφίσουμε, πριν τα γευ-
τούμε; Κι’ άντε μετά, κάθε 
τόσο, ν’ αλλάζεις και να ξα-
ναλλάζεις στο μητρώο τ ’ 
όνομα και στο χάρτη την 
πορεία. Ε, τότε είναι που θα 
σε πουν όλοι, και με το δίκιο 
τους, λωλό κι’ αλαφροπάτη-
το. 
 
Όλοι το ’χουμε μέσα μας 
αυτό το κάτι. Όλοι μας ξέ-
ρουμε κατά που πέφτει η 
κορφή, αφού κατά ’κεί μας 
σπρώχνει, απ’ την αρχή μας, 
αυτό το κάτι. Όλοι μας, χω-
ρίς να το καταλάβουμε, κά-
νουμε το πρώτο βήμα. από 
ένστικτο. Πολλοί μόλις αρχί-
σει η ανηφοριά λιποψυχούν, 
βαλτώνουν. μεταβολή και 
επιστροφή στην αρχή, στο 
λιβάδι, πριν τον βάλτο. 
Αρκετοί συνεχίζουμε. Πιανό-

μαστε από θάμνους, από 
χαμόκλαδα και συνεχίζουμε 
ν’ ανεβαίνουμε ώσπου ξερι-
ζώνεται ο θάμνος, σπάει το 
κλαρί. και κάποιοι κουτρου-
βαλάνε στην κατηφόρα , 
πλατσουρίζουν μέσα στη 
λάσπη, για να επιστρέψουν 
κι’ αυτοί στην αρχή, στο λει-
βάδι. 
 
Παράξενος τούτος ο βάλτος. 
ανηφορικός…. 
Κάμποσοι εξακολουθούμε ν’ 
ανεβαίνουμε, ορθανασαίνο-
ντας αλλά νοιώθοντας ακ-
μαίοι, ώσπου σκάνε οι πρώ-
τες νάρκες. Κοντοστεκόμα-
στε. Τρόμος, πανικός. Γίνε-
ται η πρώτη καταμέτρηση. 
Από τους εκατό: νεκροί πέ-
ντε, βαριά τραυματισμένοι 
δεκαπέντε, ελαφρά τραυμα-
τισμένοι τριάντα, που τρέ-
πονται όλοι σε άτακτη φυ-
γή. Ποδοπατούνε τους νε-
κρούς, ποδοπατιούνται με-
ταξύ τους, κάποιοι θάβονται 
μέσα στη λάσπη καθώς προ-
σπαθούν να επιστρέψουν 
στο λειβάδι. Όσοι τελικά 
φτάνουν είναι αγνώριστοι. 
λασπωμένοι απ’ τα μαλλιά 
μέχρι τα νύχια. Κανείς από 
τους προηγούμενους δεν 
τους αναγνωρίζει. Τους διώ-
χνουν. Αναζητούν κάποιο 
άλλο, δικό τους λειβάδι. 
 
Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε. 
Οι νάρκες πλέον πιο αραιές, 
μερικές αναγνωρίσιμες, μα 
πολύ πιο ισχυρές. Ένα πα-
ραπάτημα και σκάει η πρώ-
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Γιώργος Σίσκος 
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τη. Από τους πενήντα επιζή-
σαντες νεκροί οι εικοσιπέντε, 
βαριά τραυματισμένοι πέντε, 
ελαφρά τραυματισμένοι δέ-
κα. Οι νεκροί εγκαταλείπο-
νται. οι βαριά τραυματισμέ-
νοι, αβοήθητοι, δεν κατα-
φέρνουν να επιστρέψουν 
στο  λε ιβάδι .  Οι  ελαφρά 
τραυματισμένοι φτάνουν στο 
λειβάδι τυλιγμένοι στη λά-
σπη πατόκορφα. Δεν τους 
αναγνωρίζουν. Τους διώ-
χνουν. Φεύγουν αναζητώ-
ντας κάποιο άλλο, δικό τους 
λειβάδι. 
 
Οι λίγοι που απομείναμε πια-
νόμαστε χέρι - πόδι. Τραβάει 
ο ένας τον άλλο και σκαρφα-
λώνουμε όλοι μαζί. Και κάθε 
τόσο γίνεται στάση για να 
ξαποστάσουμε ν’ αλλάξουμε 
δύο κουβέντες. Περπατάμε 
αιώνες ατελείωτους. Ο βάλ-
τος τελείωσε πια! Επιτέλους 
δεν κινδυνεύουμε από τις 
νάρκες. Τις βλέπουμε, τις 
αναγνωρίζουμε μάθαμε. να 
τις αχρηστεύουμε. Στέλνου-
με αυτό το μήνυμα στα λει-
βάδια. 
 
Η ανηφοριά, όσο προχωρά-
με, γίνεται ακόμα πιο κοφτή, 
όπως κι’ η ανάσα μας. Αραιά 
και που σταματάμε σε κάποι-
α πλατώματα, γεμάτα λου-
λούδια που δεν έχουμε ξανα-
δεί. Χρώματα ιριδίζοντα κι’ 
απαστράπτοντα .  αρώματα 
μεθυστικά και πρωτόγνωρα. 
Κο ι τά ζουμε  κατά  π ίσω . 
άφαντα τα λειβάδια, σκεπα-
σμένα από σύννεφα. Κοιτά-
ζ ο υμ ε  προ ς  τ α  μπρο ς . 
άφαντη η κορφή, πνιγμένη 
στην ομίχλη. Μαζεύουμε 
λουλούδια, κάνει ο καθένας 

τη συλλογή του. μια σπάνια 
συλλογή που την πλουτίζει 
πιότερο ακόμα σε κάθε επό-
μενο πλάτωμα. 
 
Κάποτε- κάποτε ανεβαίνουμε 
σε καραούλια. Σηκώνουμε τα 
λουλούδια ψηλά, τα καθρε-
φτίζουμε στον ήλιο για να τα 
δουν οι φίλοι μας στα λειβά-
δια. Μας στέλνουν μηνύματα 
με καθρέφτες. Μας λένε πως 
βλέπουν ξεκάθαρα τα σχή-
ματα και τα χρώματα των 
λουλουδιών, πως οσφραίνο-
νται τ’ αρώματά τους. Κου-
νάνε ρυθμικά τους καθρέ-
φτες και μας στέλνουν σήμα-
τα. Μάθαμε να τ’ αποκωδικο-
ποιούμε. Παίρνουμε σήματα 
απ’ όλα τα λειβάδια που μας 
λένε: «συνεχίστε προς την 
κορφή, είμαστε μαζί σας φί-
λοι, αδέρφια, σύντροφοι. 
Έχετε ζυγώσει πολύ τον 
ήλιο. Σας διακρίνουμε σα μι-
κρά απαστράπτοντα στίγμα-
τα, σα μικρούς ήλιους. Κι 
όσο ανεβαίνετε γίνεστε με-
γαλύτεροι. σας βλέπουμε πιο 
ξεκάθαρα. Νιώθουμε να τρα-
βάτε και μας προς τον ήλιο. 
Σας ευχαριστούμε…» 
 
Αυτά τα μηνύματα μας φέρ-
νουν δάκρυα και κουράγιο. 
Από δω και πάνω το τοπίο 
είναι γυμνό, απάτητο. Βράχια 
απόκρημνα  κα ι  σκληρά . 
Έχουμε αποκάμει πιότερο 
απ’ τη μοναξιά παρά απ’ το 
σκαρφάλωμα. Είναι μια πα-
ράξενη μοναξιά που νοιώ-
θουμε καθένας μέσα του . 
που δε μπορεί να βγει προς 
τα έξω, που δεν την καταλα-
βαίνουν οι σύντροφοι μας 
στα λειβάδια, όσο κι’ αν προ-
σπαθούμε να τους την περι-

γράψουμε. Κι’ όσο ανεβαί-
νουμε μας βαραίνει όλο και 
περισσότερο αυτή η μοναξιά!  
 
Κι’ είναι φορές- φορές που 
γίνεται αβάσταχτη . Τότε 
βγαίνει από μέσα μας, έτσι 
χωρίς να το θέλουμε, ένας 
βαρύς αναστεναγμός και ξα-
λαφρώνουμε κάπως. Και εί-
ναι, σχεδόν, σα να ξαναρχί-
ζουμε απ’ την αρχή το περ-
πάτημα στο βάλτο και το 
σκαρφάλωμα στους γυμνούς 
κι’ απόκρημνους βράχους, 
λες και σηκωθήκαμε φρέσκι-
οι- φρέσκιοι, ανακαλύπτο-
ντας ξαφνικά το πρώτο χά-
ραμα της ζωής μας. Τότε 
παίρνουμε μια βαθιά ανάσα 
και γεμίζουμε δύναμη τα σω-
θικά μας. Δύναμη, δύναμη, 
δύναμη που ξεχειλίζει από 
μέσα μας και πλημμυρίζει τα 
λειβάδια, που αίφνης ανθί-
ζουν όλα μαζί μ’ όλα τα λου-
λούδια που συλλέξαμε σ’ όλα 
τα πλατώματα. 
 
Εγώ ο μικρός των μεγάλων 
κορυφών, σ’ ευχαριστώ με-
γάλε φίλε, αδερφέ, σύντρο-
φε των ταπεινών λειβαδιών. 
 
Σ’ ευχαριστώ. καλημέρα μι-
κρέ μεγάλε μου! 
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ΜΕΤΟΙΚΟΣ ΝΟΣΤΟΣ 

Μας είχανε κουράσει οι αγοραπωλησίες 

οι λεξιλάγνες υποσχέσεις των Σειρήνων 

και οι μυριόστομες προκλήσεις των εμπόρων. 

Πλοκάμια βάναυσα και ραμφισμοί γρυποί 

αγκάλιαζαν θανάσιμα τις δρώσες αποκρίσεις 

κι απόμεναν στα χέρια μας, ανάριχτες αισθήσεις 

μάτια, βολβοί ανάστροφοι, αθύρματα 

κι ανάγκες αλαλάζουσες. 

Αυτό το χρόνο μας εκούρασαν 

οι αυτοματισμοί, 

κ' οι κάθετες στερήσεις, εξαρτήσεων. 

Κάκτοι κάποιας ερήμωσης, ήτανε βέβαιο 

θα επιστρέφαμε, λιτοί, ερωτικοί 

στους Ήλιους και στις θάλασσες, στο φως 

στους βράχους της Ιθάκης να ξαναγεννηθούμε. 

 

Νίκος Σταυρόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ 

Εγώ κι' ο συνεταίρος μου, 

στον θάνατο και την ζωή, 

ο Μέρμηγκας με τα μεγάλα μάτια, 

καιρό τώρα σκεφτόμαστε 

γιατί τάχα το φως 

νάναι πιο γρήγορο απ' όλα 

κι' αν τρέχει μόνο προς τα μπρος, 

ή πάει και προς τα πίσω.. 

Όμως, όσο κι' αν πάσχισα, 

απάντηση δεν βρήκα. 

Τη σκέψη μου αυτή ή έγνοια τρώει. 

Μα το μερμήγκι λες και να την έχει βρει, 

ή σκέφτηκε πώς άχρηστη ‘ναι γνώση, 

γιατί πια μόνη έγνοια του το πώς θα πορευτεί 

Σαν βρούμε τρόπο ν' ανταλλάξουμε τη σκέψη κι' 

εγώ, ο Χόμο σάπιενς, θα μάθω, θα μου πη και η 

ψυχή μου θα 'μερέψη. 

Δημήτρης Σόκαλης 

ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ  ΠΗΓΑΣΟΥ 

Γιατροί –Ποιητές 
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ΤΑ ΠΕΦΤΑΣΤΕΡΙΑ 
 

Ολόφωτες είναι οι διαδρομές τους, που διασχίζουν  
τον κατάμαυρο ουρανό, όπως σαν να διασχίζει την  
καρδιά μας, τα πεφταστέρια των διαλογισμών. 

  
Είναι ποιο φωτεινά, κι όμως πέφτουν, έτσι όπως  
ξεπέφτει ο ψυχισμός, την ώρα που χτυπιέται απ’  

τους ανέμους, των συνειρμών και των σκεπτομορφών. 
  

Και χάνονται στην άβυσσο του χάους, όπως όλο το  
άχρηστο υλικό, του νου και της καρδιάς, που δεν 

 το θέλει, και το πετάει πέρα στον γκρεμό. 

  
Έτσι αγνά, κι ολόλαμπρα, φωτίζουν, το άπειρο του  
νου και της ψυχής, στεριώνουν ,φως γεμίζουνε το  

σύμπαν, αναβιώνουν την συνέχεια της ζωής. 
 

      Δανιήλ Σάπικας 

ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 
 

 

Βουβές ρυτίδες 

στο μέτωπο μας 

τα σύνορα της ιστορίας, 

ρίχνουν κλεμμένες ματιές 

σε στίχους του Ομήρου. 

Ψευδαισθήσεις 

γεμάτες ενοχές 

λυτρώνουν 

τραυματισμένους ψίθυρους, που έγιναν  

αντίλαλοι σε φωτισμένες σπηλιές ανόητων  

κι αθώων. 

 

 

Δημήτρης Κρανιώτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΞΟΤΕΣ 1941 

 

Με κατατρέχει αυτό το μπλε βαθύ που αχνίζει 

στ' αγιάζι του χειμώνα, και τα χνώτα 

Μιας υπερβόρειας ταχείας το κουπέ θυμίζει 

Κάποια νυχτερινά δειλά στο Όξιλαρ κινδύνου φώ-

τα. 

 

Χαιρεκακούν οι μνήμες μιας επιδρομής κι ουρλιά-

ζουν Δίσεκτες ώρες που με κράτησαν πάντα δεμένο 

Με κρότους, κάννες όπλων, προβολείς πού εξου-

σιάζουν Ελέγχοντας κάθε γωνιά, σ' ένα σταθμό συ-

σκοτισμένο. 

 

Λευτέρης Κιντζονίδης 
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ΑΓΑΠΗ 
 

Ήταν η αγάπη γκρίζο σύννεφο 
που γίνηκε  βροχή. 

Κι έπεσε στάλα-στάλα 
σε δέντρα κι άνθη και διαβάτες. 

Κι έγινε καρπός 
κι έγιν' ευωδιά 
κι έγινε φιλί. 

 
Κι έγινε βίωμα,  
στιγμή κι αιώνας,  
μάνας στοργή,  

νηπίου χαμόγελο,  
καλύβι φτωχικό  
και Παρθενώνας. 

 
         Γιάννης Μουτάφης 

ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ 
 
 
Στου σύμπαντος τα σύνορα  
που το Θεό αγγίζουν  
το γόνυ κλείνω και ρουφώ  
απ' τις πηγές του απείρου. 
 
Κι από χυμούς απόκοσμους  
που στάλα στάλα χύνουν  
παίρνω και βάφω με ουρανό  
τις παρυφές του ονείρου. 
 
Ρίχνω στις θλίψεις σύγνεφα  
σε ήλιους πάνω γέρνω  
και της ζωής το μυστικό  
στο αιώνιο γυρεύω. 
 

 
Άρης Χαραλαμπάκης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ΣΤΑ ΣΟΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΝΝΗ» 
XIV. 

 
Είμαι ένας κόκκος σκόνης 
που χρυσίζει τις νύχτες 
σαν το φεγγάρι μεσούρανα 
φωτίζει τις γιδόστρατες 
που παν ψηλά στ' αλώνια 
της λευτεριάς. 
Στη μικροσκοπική αγκαλιά μου 
κρυφά φυλάγω 
του κόσμου τα ρίγη 
κι αφήνομαι στο αλαφρό αεράκι 
να με πάει στης τέχνης 
τα χαγιάτια. 
Του Αγιάννη παλιά σπίτια 
κι οράματα. 
 

Ν. Γ. Μητάκος 
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ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΗΛΙΟΥΣ 

 

Πολύχρωμες γιρλάντες παρδαλές  

 διακυμάνσεις του φωτός, κι ωστόσο φεύγει  

αξεδίψαστο από χρόνο 

 της γιορτής τ' αγρίμι που χορταίνει  

απ' της καρδιάς σου την φθορά,  

και μήτε μες στον θάνατο σου πλάγιασε  

ποτέ μήτε στο παρελθόν μας ξέρει ν' απαγκιάσει.  

Ανακατεύοντας χρησμούς και τραπουλόχαρτα,  

επισκοπεί τους ήλιους μ' ένα καπνισμένο γυαλί  

κι ύστερα το πετάει στα λιθάρια,  

θρυμματίζοντας  

έτσι του μηδενός  την λαμπερή και αίθρια ενότητα. 

 

Γιώργος Γεωργούσης 
 

ΝΕΑ ΓΗ 

Μία γη ταξίδεψε και πάει 

στης θάλασσας τα βάθια, 

πήρε την πίκρα, τον καημό 

και άντε στο καλό. 

Νέα γη εφάνηκε στου ορίζοντα 

τα πλάτια, 

θαρρώ πιο ομαλή, μα με στενή 

οδό. 

Θα 'ναι το χώμα μαλακό 

ή γρανιτένιο το βουνό; 

Κανείς δεν ξέρει να σου πει 

μα η καρδιά ελπίζει 

πώς θα νικήσει το υνί 

και αν έχει τύχη και εύρει 

και πηγή, 

θα ρίξει άγκυρα ένα πρωί. 

Μία γη ταξίδεψε και πάει, 

άντε στην ευχή. 

Νέα γη με καρτερεί. 

 

Θεοχαρούλα Μπομπότη 
 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ 

 

Αυγουστιάτικα άστρα κι ή σελήνη 

συντροφεύουν τον αισθαντικό γιατρό 

μέσα στους κήπους των πονεμένων νοσοκομείων. 

Από τις πλαϊνές πόρτες φεύγουν 

τα φθαρτά σώματα των νεκρών, 

αφήνοντας πίσω την ανάμνηση της ζωής. 

Ο πόνος κι η αγάπη, μεταφορείς 

της ολόφωτης συνοδείας των ψυχών, 

βέβαιες και αιώνιες ευλογίες. 

Τα λόγια του νεκρού αντι-ηχούν 

στο θόλο της θύμησης: 

«ηχόχρωμα και μουσική 

στου ποιητή την ηχοσυγκίνηση». 

Κι η μνήμη τον φέρνει να ανασαίνει ξανά 

δίπλα μας και στα σπάνια Όνειρα μας. 

Ρόδα και γιασεμιά επιστρατεύονται 

να διώξουν την μνήμη του θανάτου, 

αυτήν που οδηγεί στο κατώφλι του λυτρωμού. 

 
Ανδρέας Λίτος 
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ΣΠΟΝΔΗ ΣΤΟ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ 
 
Νεφώσεις εποχών ολοένα μεταμορφώνονται 
Στις δοξαριές του ανέμου όπως καλεί 
Η κίνηση των πάντων στον άπαντα χρόνο 
Με το φρούτο του κόσμου να στάζει αέναα 
Χυμούς αποσταγμένης θέλησης προορισμένους 
Να δροσίζουν επιβάτες του μεγάλου πλοίου 
Όμως το πλεούμενο άγνωστο γιατί διεμβολίζει 
Κάποτε δαιμονισμένα την ταγμένη ροή 
Και πλήθος νεκρώσιμα σήμαντρα 
Ντροπιάζουν το γένος του ανθρώπου 
Όπως γίνεται όταν διατάσσεται ο τρόμος 
Αχθοφόρος χθόνιας οργής 
Να αλλάξει ώρα στο εκκρεμές της ζωής 
Με τον αστερισμό των αστριτών 
Σαδιστικά να βολτάρει στα βαλτόνερα της γης 
Κορύφωση υπέρτατου πόνου 
Η περίσσεια χάλκινων ύπνων 
Σαλεύει το νου των ζωντανών της θλίψης 
Και από ραγισματιά του ανθρώπινου 
Αντήχηση ακούγεται ψαλμού οργής 
Πενθούμε τους θεούς όλων των εποχών 
Ως κάκιστους διαχειριστές θανάτου 
Όταν όμως το σύμπαν συνομιλήσει με άνεμο 
νέο 
Η αύρα των αδικοχαμένων θα φέρει 
Λάμδα ένα από το αιμάτινο πέλαγος των ψυ-
χών 
Έψιλον δύο που ξεφωνίζουν για να ακουστούν 
Και "-ος" κατάληξη αναμένει λαμπάδα ελπίδας 
Βαλμένη στην απέναντι άκρη της αρχής 
Εκτινάσσοντας το δραματικό φινάλε 
Πένθιμων ωρών ενός λαού 
Στο ύψος του φωτός 
Εκεί που κατοικεί το έλεος. 
 
 

 
Σπύρος  Κωσταγιόλας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 
 
Τότε εράγισε το δέρμα 
και θρόμβος αίματος 
κατέγραψε την παρουσία του 
κάπου πάνω από το αριστερό μάτι. 
Στάθηκε στο ριζορρίνιο 
προσέγγισε τον έσω κανθό 
και μετά δισταγμό 
ξεχύθηκε στην αύλακα 
ανάμεσα μύτη και παρειά 
πάντα στην αριστερή πλευρά 
έως ότου στο άνω χείλος 
ξέφυγε δεξιά ή πορεία του 
—πιθανόν από ακούσιο μορφασμό πόνου— 
και συνέκλινε με άλλη κατερχόμενη 
αιμάτινη οδό 
και συμπορεύτηκαν στην αύλακα 
ανάμεσα πηγούνι και παρειά 
ώσπου σταγόνα σχηματίστηκε 
να συνθλίβεται ρυθμικά 
στο γυμνό στήθος. 
Κι ήταν έτσι το πρόσωπο χλωμό 
να το σκιάζει τρίαινα πορφυρή 
σπασμένη 
με επιζώντα το μεσαίο 
και ένα πλάγιο σκέλος. 
Και ακούστηκε* 'Ιδού ό άνθρωπος, 
και είπαν Σταυρωθήτω ή 
Μα τι θέλει πια αυτός· 
και είπε τότε αυτός· Τέλειωσαν όλα. 
 
'Ετέθη σφραγίς και υπογραφή. 
 

 
Νικόλαος Μαρτίνος 
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 29η Πανελλήνια έκθεση που 
οργάνωσε η ελληνική εταιρεία ιατρών καλλιτεχνών. 
 
Η έκθεση, που διήρκεσε τρεις ημέρες (3-5 Απριλίου 2009), έλαβε χώρα στο δυτικό 
αεροδρόμιo του Ελληνικού, στην αίθουσα τοξοβολίας, γνώρισε μεγάλη αποδοχή. 
Συνολικά 50 ιατροί- καλλιτέχνες πήραν μέρος στην έκθεση, παραθέτοντας στο κοινό 
100 περίπου έργα τους. Μεταξύ των ιατρών - καλλιτεχνών ήταν ο Θεόδωρος Ντό-
λαντζας, η Φανή Ρουμελιώτου, η Ελένη Γκίζα, ο Χαράλαμπος Κρεκούκιας και η 
Ζωή Μποτσέα -Ευαγγελάτου. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 
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Δημήτρης Χρ. Μποσινάκης 
Γεννήθηκε στη Φιλάνθη Κορώ-
νης  Μεσσηνίας .  Σπούδασε 
στην Ελλάδα και στη Γερμανία. 
Είναι Κλινικός Ψυχολόγος. Ε-
κτός από τις ψυχολογικές του 
μελέτες (25 εργασίες-βιβλία), 
έχει εκδώσει τα λογοτεχνικά 
έ ρ γ α  κ α ι  μ ε λ έ τ ε ς : 
«Σφραγίδες» (ομαδική εργασί-
α) ,  «Το  τελευταίο  τσ ιγά -
ρ ο »  ( δ ι η γ ή μ α τ α  1 9 7 6 ) , 
«Προσδοκ ί α»  (πο ι ήμα τα 
1984), 
 «Χαμηλόφωνα» (ποιήματα 
1984, Βραβείο Εταιρείας Ια-
τρών Λογοτεχνών), 
 «Μονόδρομος» (διηγήματα 
1984, Βραβείο Εθνικής Εταιρεί-
ας των Ελλήνων Λογοτεχνών), 
«Έτσ ι  ή ρ θ ε  η  α ν η σ υ χ ί -
α» (διηγήματα 1992, Βραβείο 
της Ελληνικής Εταιρείας Χριστι-
ανικών Γραμμάτων). 
Επίσης, μελέτες για: Αλέξαν-
δρο Παπαδιαμάντη, Διονύσιο 
Σολωμό ,  Κων/νο  Καβάφη , 
Γεώργιο Βιζυηνό, Λάμπρο Πορ-
φύρα, Μαρία Πολυδούρη κ. ά. 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
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Δύσβατοι Δρόμοι:Παναγιώτης Αδαμόπουλος 

Ο Βάσος Ηλία Βογιατζόγλου γεν-
νήθηκε το 1935 στη Νέα Ιωνία και 
κατάγεται από τη Σπάρτη της Μ. Α-
σίας. Είναι παιδίατρος και μέλος των 
«Γιατρών του Κόσμου». Ιχνηλατώ-
ντας τον ποιητικό και δοκιμιακό Λό-
γο, έχει εκδώσει μέχρι σήμερα τριά-
ντα τρία βιβλία, ενώ συνεργάστηκε 
με πολλά λογοτεχνικά περιοδικά και 
ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας 
και της Κύπρου». 
Για το σύνολο τού λογοτεχνικού και 
ανθρωπιστικού τού έργου έχει τιμη-
θεί με πολλά βραβεία και τιμητικές 
διακρίσεις. Είναι τακτικό μέλος της 
Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτε-
χνών, της Ελληνικής Εταιρείας Ια-
τρών Λογοτεχνών, της Ελληνικής 
Ονοματο-λογικής Εταιρείας και της 
Ελληνικής Εταιρείας Χριστιανικών 
Γραμμάτων. 

Περιέχονται τα εξής πέντε διηγήματα: 
• Κωνσταντινούπολη... πολυαγαπημένη 
• Ανεκπλήρωτοι έρωτες 
• Γυμνόπους 
• Ευρυδίκη 
• Υποψήφιος Δήμαρχος 

Κωνσταντινούπολη... πολυαγαπημένη. 0 Θεοδόσης 
και η Εϊζελ ερωτεύονται. Ωστόσο, οι διαφορετικότητες 
(θρησκευτικές, εθνικές, πολιτικές κ.α.) ως και συγκυρίες 
προβάλλουν ανάμεσα τους και τους απωθούν παρά τη 
θέληση τους. 
Ανεκπλήρωτοι έρωτες. Οι αέναες φροντίδες της μάνας 
(νέα, ωραία και χήρα) προς το επονείδιστο κατρακύλισμα 
της μοναχοκόρης της δεν πήγαν χαμένες. Ανένηψε. 
Όμως, η μάνα της είχε στερηθεί τα πάντα. Ιδιαιτέρως την 
αντρική συντροφιά. Τώρα η κόρη της για την αναπλήρω-
ση του κενού αυτού σκέφτηκε να της παραχωρήσει το 
αγόρι της. Αν και επρόκειτο να παντρευτούν. Από τη δίνη 
του ανομολόγητου αυτού εγχειρήματος όλοι έπρεπε να 
παραμείνουν αλώβητοι. Αυτό το πέτυχε, αλλά όχι για τον 
εαυτό της, πόνεσε πολύ. Παρ' όλα αυτά οι έρωτες 
έμειναν ανεκπλήρωτοι. 
Γυμνόπους. Ο Διογένης απεφοίτησε από την Μέση Εκ-
παίδευση άνυδρος. Ωστόσο, επιθυμούσε να προχωρήσει 
μολονότι ήταν φτωχόπαιδο. Οι συμβουλές του συντα-

ξιούχου δάσκαλου τον στήριξαν. Έτσι ξεκίνησε το δρόμο του, αν και ήταν ξυπόλυτος. Γυμνόπους. 
Ευρυδίκη. Η Ευρυδίκη επέστρεψε στο Σχολείο οπού είχε μάθει τα πρώτα της γράμματα. Ως Δα-
σκάλα. Μολονότι δημοφιλής και αξιοπρεπής τόσο στο Σχολείο όσο και στον κοινωνικό της περίγυ-
ρο ο δρόμος της υπήρξε δύσβατος. 
Υποψήφιος Δήμαρχος. Ο Αριστείδης αξιοκρατικά κρίθηκε ότι μπορούσε να προσφέρει πολλά 
ως Νομάρχης. Έτσι του πρότειναν και τον προώθησαν να εκθέσει την υποψηφιότητα. Όμως, το 
παρασκήνιο του πολιτικού γίγνεσθαι και η έλλειψη ηθικού βάθρου των εμπλεκομένων στις πολιτι-
κές διεργασίες τον αποθάρρυναν. Και τον απογοήτευσαν. Δεν ήταν το πρότυπο της πολιτικής που 
προσδοκούσε. Όποτε ακολούθησε την πορεία του. 

Βιβλιοπ
α
ρουσία

ση
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«Τα πουλιά τραγουδούν τα 
κάλαντα όλο το χρόνο», 
Μάρω Λοΐζου - Γιώργος Σίσκος 

  
Ελάβαμε από τον αγαπητό μας 
φίλο συγγραφέα ποιητή, Αν. 
Καθηγητή της Οδοντιατρικής 
Σχολής Γιώργο Σίσκο, το βιβλίο 
με τίτλο «Τα πουλιά τραγου-
δούν τα κάλαντα όλο τον χρό-
νο», το οποίο έγραψε μαζί με 
την εκλεκτή συγγραφέα Μάρω 
Λοΐζου και το έχουν εικονογρα-
φήσει οι: Νότα Γεωργίου, Α-
ντρέας Καράμπελας, Διατσέντα 
Παρίση, Βάσω Ψαράκη. Πρό-
κειται για ένα αφήγημα παρα-
μύθι. Διαβάζοντας την μία σελί-
δα μετά την άλλη και βλέπο-
ντας τις υπέροχες ζωγραφιές, 
ταξιδεύουμε μαζί με τους συγ-
γραφείς αυτού του βιβλίου. 
Ο πρόλογος γράφτηκε από την 
κα Αννα Κατσίκη Γκίβαλου, κα-
θηγήτρια Φιλολογίας Π.Τ.Δ.Ε. 
Πανεπιστημίου Αθηνών. «Το 
τελευταίο βιβλίο της η Μάρω 
Λοΐζου το έγραψε μαζί με τον 
καλό και πολύτιμο φίλο της, 
Γιώργο Σίσκο. Το αφήγημα αυ-
τό είναι αποτέλεσμα μακρών 
συζητήσεων τους πάνω σε Θέ-
ματα που απασχολούσαν και 
προβλημάτιζαν και τους δύο, 

όπως η οικολογική οπτική του 
κόσμου, η μόλυνση του περι-
βάλλοντος, η φύση και η ζωή 
κοντά της, ο σεβασμός των 
πολιτισμικών στοιχείων κάθε 
λαού, η αξία της παράδοσης, ο 
σύγχρονος τρόπος ζωής και 
πάνω απ' όλα η αξία της αγά-
πης. Η έννοια αυτή είναι διάχυ-
τη στο αφήγημα Τα πουλιά 
τραγουδούν τα κάλαντα όλο το 
χρόνο και αποτελεί το συνδετι-
κό κρίκο των αφηγηματικών 
προσώπων, μικρών και μεγά-
λων. Τα βιώματα της παιδικής 
ηλικίας των συγγραφέων, η 
αγάπη τους για τον κόσμο της 
φύσης μέσα από διακείμενα 
τόσο της ευρωπαϊκής και της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας, όσο 
και της δημοτικής μας παράδο-
σης συγχωνεύονται με ποιητι-
κότητα με στοιχεία διαφόρων 
πολιτισμών και εποχών. Ο κό-
σμος της φύσης αναδεικνύεται 
μέσα από τη ζωή και τις συνή-
θειες των πουλιών, στις οποίες 
αντανακλά η ζωή των ανθρώ-
πων. Οι πολυδύναμες σχέσεις 
των μελών μιας οικογένειας, τα 
πρώτα εφηβικά ερωτικά σκιρ-
τήματα, ακόμη και ο θάνατος 
αγγίζουν τις ψυχές των μικρών 
αναγνωστών με τρόπο απλό 
και γοητευτικό. Στο βιβλίο αυ-
τό διαπλέκεται η επιστημονική 
γνώση, με τη φαντασία και την 
καθημερινή πραγματικότητα, 
προσφέροντας στιγμές απο-
λαυστικής αναγνωστικής εμπει-
ρίας. Η εικονογράφηση του 
βιβλίου έχει γίνει από τέσσερις 
εικονογράφους, αγαπημένους 
φίλους της Μάρως Λοΐζου. Οι 
εκπληκτικές και διαφορετικής 
τεχνοτροπίας εικόνες του βιβλί-
ου αυτού συνομιλούν με το 
κείμενο και προσφέρουν εικα-
στική ποικιλομορφία, που απο-
καλύπτει και τις διάφορες τά-
σεις στη σημερινή εικονογρά-
φηση του παιδικού βιβλίου. Οι 
εικονογράφοι Νότα Γεωργίου 

Σιότροπου, Αντρέας Καράμπε-
λας, Διατσέντα Παρίση και Βά-
σω Ψαράκη, τιμούν, με την 
προσφορά τους αυτή, την αγα-
πημένη τους φίλη και εξαίρετη 
συγγραφέα Μάρω Λοΐζου. Αγα-
πημένη μας Μάρω, όλοι σε 
γνωρίσαμε, όλοι σε διαβάσαμε, 
και ιδιαίτερα τα παιδιά, θα σ' 
έχουμε πάντα στο νου και στην 
καρδιά μας». 
Σύμφωνα με το οπισθόφυλλο 
του βιβλίου, το παραμύθι των 
δύο συγγραφέων εκτυλίσσεται 
σε ένα χωριό, όπου η μικρή 
ηρωίδα, παιδί της πόλης, ζει 
τρυφερές στιγμές στο σπίτι 
του παππού με τους «φίλους» 
του τα πουλιά. 
Ο παππούς της θα της μάθει τα 
ονόματα και τις συνήθειες των 
πουλιών, που έρχονται κοντά 
στο παράθυρο να αναζητήσουν 
την τροφή τους, στο χιονισμέ-
νο τοπίο. 
Τα παιδιά του χωριού θα της 
μάθουν στροφή στροφή τα 
τοπικά κάλαντα για να τα πού-
νε μαζί με τα πουλιά, από σπίτι 
σε σπίτι την παραμονή των 
Χριστουγέννων. 
Υ.Γ. 
Αγαπητέ φίλε Γιώργο, 
Το μικρό παιδί-η εγγονή-, ο 
παππούς. Η αθωότητα, η σοφί-
α και η αγάπη αμφίδρομη, από 
άλλες πηγές και άλλες διαδρο-
μές. Το παραμύθι - ιστορία, η 
ιστορία - παραμύθι, τα γραμμέ-
να λόγια της δόξας της ζωής, 
πληγές και βάλσαμο. Και τώρα, 
εδώ βουρκωμένα μάτια κοιτά-
ζουν το άσπρο χιόνι της ψυχής 
και προσπαθούνε να λιώσουν 
τον παγωμένο ορίζοντα για να 
δούνε τα πουλιά και τα παιδιά, 
την ελπίδα, να πούνε τα τρα-
γούδια και τα κάλαντα στις γει-
τονιές των υπαρκτών τους ο-
νείρων, των οραμάτων και 
προσδοκιών τους. 
 

Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος 
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Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ γεννήθηκε στα Σφακιά της 
Κρήτης. Σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης, του οποίου είναι διδάκτωρ. Πήρε 
την ειδικότητα του χειρουργού και στη συνέχεια εξειδι-
κεύτηκε στη χειρουργική των αγγείων στο νοσοκομείο 
Hammersmith του Λονδίνου. Σήμερα εργάζεται ως χει-
ρουργός στη Θεσσαλονίκη, όπου και ζει. Έχει δημο-
σιεύσει ογδόντα τρεις επιστημονικές εργασίες σε ελλη-
νικά και ξένα ιατρικά περιοδικά, έχει κάνει δεκάδες ανα-
κοινώσεων σε ιατρικά συνέδρια και έχει πάρει μέρος 
στη διοργάνωση πολλών συνεδρίων. Είναι μέλος της 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, της Χειρουργικής Ε-
ταιρείας Βορείου Ελλάδος, της Ιατρικής Εταιρείας Θεσ-
σαλονίκης, της Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών, της Εται-
ρείας Συγγραφέων Βορείου Ελλάδος και έχει διατελέσει 
μέλος του Διεθνούς Κολεγίου των Χειρουργών. Στα μα-
θητικά του χρόνια ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με τη δη-
μοσιογραφία στα Χανιά και είχε γράψει δύο θεατρικά 
έργα που παίχτηκαν σε μαθητικές παραστάσεις. Ένα 
ακόμη θεατρικό έργο έγραψε όταν ήταν φοιτητής, το 
οποίο παίχτηκε από φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοι-
τητικής εβδομάδας. 

Ο Χρίστος  Γ. Μαρκόπουλος  γεννήθηκε το 1948 στο 
Χατζή Πυλίας  Μεσσηνίας. Τελείωσε το γυμνάσιο της Πύ-
λου. Είναι γιατρός. Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. Κατοικεί  και εργάζεται στην Αθή-
να. Με την ποίηση ασχολείται από τα μαθητικά του χρόνι-
α. Έχει τιμηθεί με Ελληνικές και Διεθνείς διακρίσεις.   Το 
βιβλίο του “Δυσαρμονία”, που εκδόθηκε για πρώτη φορά 
το 1981 και που   περιλαμβάνει τις ποιητικές συλλογές 
“Το χώμα”, “Το νερό”, “Η φωτιά”, “Τα μάτια”, “Το μέ-
ταλλο”, τιμήθηκε με το πρώτο  βραβείο ποίησης (χρυσό 
μετάλλιο), από τη Διεθνή Ακαδημία “Lutèce”, στο Παρίσι 
το 1983. Το 2002 εκδόθηκε για πρώτη φορά η ποιητική 
του συλλογή με τίτλο “Η κλοπή του χορού”. 
Το 2006 εκδόθηκε η ποιητική συλλογή «Το τόξο του Ο-
δυσσέα». Ποιήματά του και ομιλίες έχουν δημοσιευθεί σε 
εφημερίδες, περιοδικά και  ποιητικές ανθολογίες.  
Είναι Πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής του λογοτεχνι-
κού περιοδικού «Κασταλία» και ειδικός συνεργάτης της 
εφημερίδας «Οδοντιατρικό Βήμα» όπου γράφει τη μόνιμη 
στήλη «Γράμματα –Τέχνες». Από το 2005 είναι Πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών. Είναι μέ-
λος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών, της 
Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλο-
ντος και κατά της Πυρηνικής και Βιοχημικής Απειλής, 

κ.ά.. Ασχολούμενος και με τη μουσική έχει μελοποιήσει ποιήματά του, τα οποία έχουν κυκλοφορή-
σει σε δίσκους, όπως το “Διαμαρτύρομαι” 1977 (L.P., EMI) κ.ά.  Επίσης ποιήματά του και στίχοι 
έχουν μελοποιηθεί από γνωστούς συνθέτες και έχουν παρουσιαστεί σε μπουάτ (1974), σε συναυλί-
ες και στο φεστιβάλ της Ιθάκης (1985). 
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ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 
Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας 
 
Γεννήθηκε στη Σητεία. Φοίτησε στο Βαρβά-
κειο και στη συνέχεια στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε ως Ανθυ-
πίατρος στα Τάγματα Προκαλύψεως και στη 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (1954-1958). 
Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής (1961-
1990) στo Ηράκλειο. Επίτιμος Πρόεδρος της 
Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κρήτης και Επίτιμο 
μέλος του Ομίλου Μελετητών της Ιστορίας 
της Οφθαλμολογίας. 
Μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Ιατρών Συγ-
γραφέων (U.M.E.M) και του Λογοτεχνικού 
Συνδέσμου Ηρακλείου. Ιδρυτής του Μουσείου 
Παραδοσιακής Ζω-ής και Λαϊκού Πολιτισμού 
Κρήτης «ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ». 
Ιδρυτικό μέλος του Μουσείου Ιστορίας της 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Βιβλία του: 
• «Αναλαμπές σε σκοτεινό θάλαμο (1983) 
• «Ανω τελεία» (1986) 
• «Όπως πέρυσι, όπως και πάντα» (1997) 

ΤΟΥΛΑ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ-ΜΠΟΥΤΟΥ 
 

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Όμως ζει στον Πειραιά. 
Γιατρός, μέσα στην πρώτη πεντάδα των για-
τρών στην αφετηρία για τον δρόμο που άνοιγε 
η Αναισθησιολογία στην Ελλάδα, η ειδικότητα 
που σημάδεψε και άλλαξε «τον ρουν» της Χει-
ρουργικής. 
Παράλληλα γράφει από πολύ νωρίς. Το πρώτο 
ποίημα  το  έγραψε στα  9 της  χρόνια . Η 
«συναρπαστική ιατρο-νοσηλευτική ώρα» έχει 
περάσει σε αρκετά από τα έργα της. Έγραψε, 
ποίηση, διήγημα, μυθιστόρημα, θέα-τρο και 
πολλά αφιερωματικά κείμενα για το έργο συνα-
δέλφων της. Έχει μια συνεχή παρουσία στα πο-
λιτιστικά δρώμενα με δημοσιεύσεις σε εφημε-
ρίδες και λογοτεχνικά περιοδικά, με εμφανίσεις 
από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, καθώς 
και με διαλέξεις σε διάφορους πολιτιστικούς και 
πνευματικούς φορείς. Έχει εκδώσει 17 βιβλία 
και έχει επανειλημμένα τιμηθεί για το έργο της. 
Έφορος φιλολογικού του Πειραϊκού Συνδέσμου, 
αντιπρόεδρος της Φιλο-λογικής Στέγης Πει-
ραιώς, μέλος της Εταιρείας Γιατρών Λογοτε-
χνών και της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογο-
τεχνών. 
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Κάθε ποίηση, νομίζω, χρειάζε-
ται ξανακοίταγμα, δεύτερο 
τουλάχιστον διάβασμα. Η πα-
ρούσα συλλογή του Μ.Π.Δ. 
περισσότερο από τις προηγού-
μενες το χρειάζεται, διότι απο-
τελεί επιπλέον αναβαθμό. Κι 
ακόμα, είναι αισθητή η πολυ-
σημία των ποιημάτων, που κα-
ταγράφεται βέβαια στα θετικά 
της δημιουργίας. Γι΄ αυτούς 
τους λόγους θα παρακολουθή-
σουμε τον ποιητή, όχι κατά την 
θεματογραφία του, αλλ΄όπως 
τον παρακολουθεί ο αναγνώ-
στης διαβάζοντάς τον. Εν πρώ-
τοις αντιλαμβανόμαστε πως 
δευτερευόντως θέλει να μας 
πείσει. Κυρίως τον ενδιαφέρει 
να μας προσφέρει αισθητική 
ικανοποίηση, να μας υποβάλει 
το λόγο του, να μας εκστασιά-
σει. Γι΄ αυτό αιωρείται, μετεω-
ρίζεται ποιητικά κι έτσι μας δεί-
χνει το στόχο του. Διαβάζουμε: 
«Ανατρέπεις τα πάντα εφημε-
ρεύεις 
Υποδύεσαι, κισσός, και το δέ-
ντρο 
Ανεβαίνοντας θαλερό, όπως 
πέτρινη ράχη στον Άθω 
Ακτινωτές εκβλαστήσεις, το 
σήμαντρο κεντώντας, 
Στην κορφή 
Που χτυπάει με τον κυματισμό 
του ανέμου 
Το κέντημα, είδος κατάθεσης 
ζωής ή θανάτου 
Ακόμα πιο πολύ, ένα κομμάτι 
από σένα, 
Το πιο αυθεντικό και επείγον, 
αψιά μυρωδιά 
Από πεύκα και σκίνα πλάι στη 
θάλασσα». 
Η επιλογή των λέξεων, η θέση 

τους στην πρόταση, στο λόγο, 
είναι βασικά όπλα του, που τον 
βοηθούν να εκθέσει τα μύχια 
της ψυχής του. Να εκθέσει και 
να εκτεθεί. Ως άνθρωπος και 
κυρίως ως ποιητής. Διότι, ο 
ποιητής, δεν πρέπει να είναι ο 
ερμητικά κλεισμένος. Άλλη εί-
ναι η θέση του στον κόσμο. «Ο 
ποιητής σαρκάζοντας για ό,τι 
ντρέπεται να δείξει» και το ποι-
ημα «κλαυσίγελως, πυρετικό κι 
ανάστροφο από τον πανικό 
καρδιογράφημα….». Κι αυτός 
νιώθει κάπου γελασμένος, τον 
θέλουν συμμέτοχο και απαραί-
τητο για τη σκηνική οικονομία, 
και καταλήγει τελικά να τον 
απορρίπτει ο σκηνοθέτης. Αξιο-
πρόσεκτη η σκηνοθετική και 
σκηνογραφική δεξιότητα του 
ποιητή. Ακόμη, η ευαισθησία 
του τον φορτώνει με ενοχές, 
όχι μόνο γι αυτά που έγιναν, 
αλλά γι΄ αυτά που δεν απέτρε-
ψε να γίνουν. Ακούει μηνύμα-
τα, πιάνει οράματα και λέξεις 
που ξανάρχονται ως επωδός. 
Νιώθει ματαιωμένος και σαν να 
α π ο ρ ε ί  π ω ς  υ π ά ρ χ ο υ ν 
άνθρωποι  που  κοιμούνται 
ήσυχα: 
«Εμένα δεν είναι ο θάνατος το 
καθημερινό προσφάι μου 
….Η φοβερή κραυγή που χάθη-
κε και δεν την άκουσε κανείς 
Ακόμα κι αν είναι έτσι, γιατί; 
Μα κάτι άλλα με κάνουν να 
ντρέπομαι 
Που υπάρχω…» 
Λαχταρά το ανέφικτο. Τι ποιη-
τής θα ήταν διαφορετικά; κι 
άλλη ματαίωση. Σ΄ αυτό τον 
κόσμο για να μην κλαις πρέπει 
να είσαι βλάκας ή τρελός. Ο 

διεφθαρμένος δεν υπολογίζε-
ται. Αυτή η επιπεδοποίηση, να 
μην μπορεί κανείς να σηκώσει 
κεφάλι, η ομοιομορφία, η μο-
νοτονία, η επανάληψη, ενο-
χλούν τον ευαίσθητο ποιητή. 
Έτσι προσπαθεί να δώσει κοι-
νωνικό περιεχόμενο και να το-
νίσει την κοινωνική αδιαφορία, 
όπου τίποτε δεν είναι δεδομέ-
νο. Κι όμως επιδιώκει να κρα-
τήσει την αξιοπρέπειά του, δεν 
ενδίδει, εγκαρτερεί, δεν δέχε-
ται παρηγοριά. «Δεν θα ενδώ-
σω άλλο σε ό,τι παρηγορεί και 
θεραπεύει». Κι ως γνήσιος ποι-
ητής, μιλάει με απόντα πρόσω-
πα, οραματίζεται, διαπιστώνει 
εκλεκτικές συγγένειες. Εκδηλώ-
νει φανερά την αγωνία του για 
τις ελπίδες που χάθηκαν, για το 
θάνατο των αθώων, για την 
περιοδο της χάριτος που έληξε. 
Και σε όλα αυτά ποια είναι η 
θέση αυτών που διακονούν την 
ποίηση, όπου η λέξη είναι χει-
ροβομβίδα στα χέρια τους, 
ώστε ο ποιητικός λόγος να γίνει 
«Λόγος ενοχλητικός, υπερβαί-
νων, κραυγή και δάκρυ λυτρω-
τικό, για τη μοίρα και τα πάθη 
του Άλλου». 
Σε παρασύρει σε οδηγεί στην 
έκσταση, άσχετα αν σε πείθει ή 
όχι. Παλινδρομεί, ζεί το όνειρό 
του, νοσταλγεί, έστω και μα-
ταίως. Αλίμονο αν σταματήσει 
ο άνθρωπος να ονειρεύεται. 
«Κι εκείνος αμετανόητος, βου-
τηγμένος στη γλυκερή νοσταλ-
γία του απόντος, πρόσμενε και 
προσδοκούσε, μετά από τόσον 
καιρό, να δει στον ουρανό τα 
φθινοπωρινά πουλιά, κοπάδια 
πάνω να περνάνε, όπως κάπο-

Βιβλιοκριτική 
Μιχάλη Π. Δελησάββα 

Εκ Παραλλήλου και εν Αντιθέσει - Ποίηση,  
Εκδ. Λεξίτυπον, Αθήνα 2008 
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τε, και τα παιδιά στ΄ αμπέλι-
α…». 
Όμως βραχύς ο βίος, δεν φτά-
νει ο χρόνος για ολοκλήρωση. 
Όμως οι ποιητές πρέπει να είναι 
δύο βήματα μπροστά γιατί είναι 
προφήτες. Διαισθάνονται τα 
μέλλοντα. Η ευαισθησία του 
ποιητή του δημιουργεί αυτό 
που λέμε ποιητική μελαγχολία, 
ένα σφίξιμο καρδιάς, καθώς 
«το κορίτσι εκείνο με την αν-
θρώπινη φούστα που περιφέρε-
ται 
Στο χλωρό του παράδεισου σα 
μαγεμένο 
…ακόμα, ανταλλάσσοντας τη 
δική σου ζωή, αναπληρώνοντάς 
την 
Με απουσίες  και ίχνη, ενώ 
ήσουν εκεί, και ήσουν παρών..» 
Η αγωνία κάποτε παίρνει δρα-
ματικό χαρακτήρα, καθώς ο 
σκηνοθέτης μας θυμίζει, με βε-
βαιότητα μάλιστα, πως ακόμα 
και βγαίνοντας από τον Λαβύ-
ρινθο θα είναι ήδη αργά… Ο 
ποιητής σκηνοθετεί επαρκώς. 
Γι΄ αυτό και κάνει προσπάθειες 
διεξόδου, ηρωικές και απελπι-
σμένες. Γι΄ αυτό παρακαλεί το 
δικό του ποτήρι νάρθει όσο γί-
νεται πιο αργά, πιο μετά…. «Ας 
το πιω τελευταίο..».  Δέχεται 
την αξία της πίστης, αυτός φαί-
νεται να παραμένει στο αδιέξο-
δο και να μετατρέπει την αγω-
νία τους σε αγώνα. Και βέβαια 
….»Ο Λόγος αυτός εν Αρχή…
Χωρίς αυτόν/πως ν΄ αρχίσει 
αυτή η περιπέτεια;» …..Κι έτσι 
η περιπέτεια του αγώνα εναγω-
νίως συνεχίζεται. Ο ποιητής – 
και εδώ είναι η γνησιότητα του 
– παλεύει με τις ιδέες του, πα-
λεύει περισσότερο με τις λέξεις 
του, αυτό το σκληρό, ατίθασο 
υλικό, το αμετανόητο, την πα-
ντοδύναμη λέξη. Όμως ο ποιη-
τής γυρεύει τη συνέπεια, διότι 
οι λέξεις κάποτε χάνουν το νόη-
μά τους, το περιεχόμενο τους 
αλλοιώνεται. Γι αυτό ο ποιητής 

προτρέπεται για την ηρωική 
του έξοδο: 
«Φεύγοντας – ο μόνος τρόπος 
Εξω από την πολιορκημένη πό-
λη 
Επιβραδύνοντας με το σώμα 
Φέρνοντας στους ώμους, δια-
σώζοντας 
Μαζί με το Λόγο, και το οραμα 
του κόσμου 
-ό,τι σου απέμεινε…» 
Ο ποιητής ακόμη διαμαρτύρεται 
για την παραβίαση, για να μην 
πεί την βεβήλωση του προσω-
πικού ασύλου. Ακόμη και τον 
εκχυδαισμό του έρωτα, με το 
εύκολο και εφήμερο. «Γιατί ο 
έρωτας είναι το μόνο αθάνατο 
που έμεινε φαίνεται στους αν-
θρώπους ακόμα….». Κι εδώ 
συναντάμε κάτι το αξιοπρόσε-
κτο ,  ο  ποιητής  μας  νιώθει 
«λευκή ενοχή» νιώθει ένοχος 
για κάτι κακό που δεν έκανε, 
λες και είναι αυτός το αθώο 
εξιλαστήριο θύμα, και φορτώ-
νεται τις αμαρτίες των άλλων. 
Και στη συνέχεια έχουμε την 
έξαρση και την έκσταση του 
πιστού. 
«Το Άγιο σώμα σου 
Είναι κρυμμένο στον Μυστικό 
Κήπο 
Το  μονοπάτι  το  ξέρουν  κι 
έρχονται ως εκεί 
Ο ευσχήμων Ιωσήφ και οι μυ-
ροφόρες 
Με την έκσταση και το φόβο 
στα μάτια…. 
Κι έπειτα 
Παράδοξα, παράλογα, ανερμή-
νευτα, 
Θα μοιραστεί σαν άρτος 
Σ΄ όσους αγρυπνούν και περι-
μένουν…» 
Κι ακολουθεί η συγκινητική επί-
κληση: 
«Στην ερημιά μονάχος και να 
μην  έχεις  τρόπο  οι  κύκλοι 
έκλεισαν, σώθηκαν οι δρόμοι…
Κύριε, κύριε… 
Κι εσύ ουρανέ άκουσέ με, ήλιε 
που αποστρέφεις το πρόσωπό 

σου, στείλε μου ένα σημά-
δι….». 
Ως άνθρωπος όμως, και μάλι-
στα σύγχρονος, διατηρεί τα 
υπαρξιακά του ερωτήματα, τις 
αναζητήσεις, όπως και τον αγώ-
να του με τη γλώσσα και τις 
λέξεις. Ακόμα επανέρχεται στη 
θέση και στο ρόλο των ποιη-
τών, που είναι «εξάγγελοι των 
θεών..» ερμηνευτές διοσημιών, 
αμφίθυμοι, αμφίσημοι» που 
γνωρίζουν το βαθύτερο νόημα 
του  κόσμου ,  ι δ ι α ί τ ε ρα  ο 
έλληνας με το ιερό φορτίο της 
γλώσσας που κουβαλάει. Και 
μας δίνει ένα κάποιο μήνυμα 
αισιοδοξίας: 
«Ετσι δεν είναι ο κόσμος, μην 
το νομίζεις 
…Υπάρχεις και μ΄αυτόν τον 
τρόπο βέβαια, επιβιώνεις 
Επιβιώνεις…. 
Ακόμα και στο πιο μέγαλο βά-
θος…» 
Μπορούμε να κάνουμε διάκριση 
ανάμεσα στην επιβίωση και στη 
Ζωή. Ο ποιητής μας κρατάει 
έστω και το ελάχιστο. Ο Μιχά-
λης Π. Δελησάββας,ο πνευματι-
κός δημιουργός των οκτώ ποιη-
τικών συλλογών, των τεσσά-
ρων συλλογών διηγημάτων, 
των τριών μυθιστορημάτων, 
μιας συλλογής θεατρικών κειμέ-
νων, μιας συλλογής παραμυ-
θιών και μιας συλλογής λαο-
γραφικών κειμένων με την πα-
ρούσα συλλογή του, προσθέτει 
ευμεγέθη λίθον στην οικοδομή 
του λογοτεχνικού του έργου. 
Στο σημειώμά μου αυτό προ-
σπάθησα να εδραιώσω την 
άποψή μου για την πολυσημία 
των ποιημάτων της συλλογής. 
«Έλαβα  καθ΄ο  ηδυνήθην» 
όπως και «άλλος κατά την δυ-
νατότητά του, άλλο λαμβάνει».  
Κι αυτή νομίζω είναι η δύναμη 
της ποίησής του. 
 
 

Δημήτρς Μποσινάκης 
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 Ο Ηλίας Δ. Τσιμπλής, γνωστός 
ως επιστήμονας και συγγραφέας, 
είναι ο στοχαστής λογοτέχνης, ο 
στοχαζόμενος ποιητής. Το βιβλίο 
που έχουμε στα χέρια μας ανα-
φέρεται σε ένα ταξίδι του στην 
Τυνησία. «Σκηνές από ένα ανερ-
μάτιστο σενάριο ταξιδιού στην 
Τυνησία» μας σημειώνει. Δεν 
πρόκειται για ταξιδιωτικές εντυ-
πώσεις σαν αυτές που ξέρουμε. 
Κυρίως είναι μια κατάθεση ψυ-
χής. Κι ούτε είναι πεζογραφικό 
κείμενο. Είναι περισσότερο ποιη-
τικό κάτι σαν πεζογραφικό κείμε-
νο. Είναι περισσότερο ποιητικό, 
κάτι σαν πεζοτράγουδο. Και 
π ρ ο φ α ν ώ ς  τ ο  ο ν ο μ ά ζ ε ι 
«μπαλάντα» τραγούδι-ποίημα, 
που μας αφηγείται. Τονίζω το 
ποιητικό στοιχείο και κλίμα του 
κειμένου. Ο ποιητής ομιλεί ως 
ερωτευμένος με τη φύση, τους 
ανθρώπους κι όλο το σύμπαν. 
Τον ακούμε «το φώς κατεβαίνει 
απαλά, σαν ανάερο πέπλο αρ-
χούμενης νύμφης. Χαιδεύει τα 
τοιχώματα της κάθε τρώγλης. 
Αντανακλάται στα καρφιά που 
σκορπίστηκαν από τα  λιωμένα 
πέταλα των πειρατικών διαδρο-
μών. Ανακαλύπτει τους ανθρώ-
πους και την ψυχή τους. Είναι 
ωρες μιας πραότητας θεικής, 
μιας ευδαιμονίας καθαρής σαν 
το κρύσταλλο. Είναι ώρες που 
τραγουδιέται ο έρωτας, το γρή-
γορο ξύπνημα του θανάτου, η 
δικαίωση της υπαρξιακής ενδο-
χώρας». Ετσι τα βλέπει και τα 
νιώθει ο ποιητής. «Τα μάτια του 
άλλα, κι άλλα είναι τα μάτια των 
ανθρώπων». Εξάλλου μην ξε-
χνάμε «Νούς ωρά και νούς α-
κούει, τα άλλα δ΄εισί τυφλά και 
κωφά». Ο ποιητής εκδηλώνει 
την αγάπη του για την Τυνησία 
διότι νιώθει μια συγγένεια, σχε-
δόν εξ αίματος που ξεκινάει από 
τα μυθικά κι ύστερα ιστορικά 
χρόνια. Ας αρχίσω με την ποιό-
τητα της γραφής. Τόχω σημειώ-
σει και άλλοτε, ο Ηλίας Τσιμπλής 
δεν γνωρίζει μονο καλά ελληνικά 

παρακολουθώντας τα στην Ιστο-
ρική τους πορεία αλλά και ξέρει 
να τα χρησιμοποιεί σωστά και με 
τέχνη, μέχρι του σημείου κάποτε 
να ναρκισσεύεται . Η γλώσσα 
του βοηθάει να μας δώσει την 
«ποιητική πεζογραφία του». Αυ-
τό τον ωθεί στην ελληνική ε-
γκαιώχησή του καθώς τονίζει 
πως «ο ελληνας είναι πνεύμα». 
Είναι πληθωρικός στις σκέψεις 
του και στο εκφραστικό του κα-
θώς χρησιμοποιεί το πλούσιο 
διαχρονικο λεξιλόγιο του και η 
ανάγνωση γίνεται ευχάριστη. 
Μας δίνει την εντύπωση πως 
γράφει «από αδυναμία». Κατα-
φυγή ανάγκη. Διακρίνουμε το 
«δημιουργικό άγχος» στις εικό-
νες του, στις μεταφορές του, 
στα λογοπαίγνιά του. 
Δεν αφηγείται κάτι ιστορικό, δεν 
καταγράφει «περιηγητικές εντυ-
πώσεις» αλλά πεζά γραγούδια. 
Μας μιλάει για την Τυνησία, τη 
φύση της, τους ανθρώπους της 
σαν κάτι το πολύ κοντινό, το 
συγγενικό. Και πάντα με αγάπη, 
για όλα ακομη όταν θέλει να πεί 
κάτι διαφορετικό. Οι βάρβαροι, 
οι βέρβεφοι, οι Βερβερίνοι, οι 
Βεδουίνοι οι ανθρωποι της ερή-
μου. Αναφέρεται στη σκληρή 
ζωή αλλά και στην απλή, καλή 
συμπεριφορά τους. Μας θυμίζει 
τις παλιές συγγένειες του Ελλη-
νικού χώρου με τη χώρα αυτή, 
τους εποικισμούς, τις προσμίξεις 
πολιτισμών. Φοίνικες-Ελληνικές, 
Κρήτες-Ρωμαίοι . Τελικά , αν 
έμεινε κάτι, τούτο είναι η Ελλη-
νική ανάμνηση. Δεν ξεχνάει τον 
Ηρακλή με τους άθλους τους, 
τον Οδυσσέα στο νησί των Λω-
τοφάγων, την Διδω΄και ύστερα 
τους Φοίνικες με την Καρχηδό-
να. Κι ο συγγραφέας μελαγχολεί 
«Ματαιότης ματαιοτήτων τα πά-
ντα ματαιότης» καθώς ηχεί φρι-
καλέα η κραυγή του Κράτωνα 
Carchago Delenda est. Κι εξακο-
λουθεί να ισχύει και σήμερα από 
άλλους συγγενείς Ρωμαίους. 
«Οπου σκορπίζουν την ερήμω-

ση, εκεί λένε πως έφεραν ειρή-
νη». Χαρακτηριστικές είναι οι 
εκδρομές που έκανε, οι επαφές 
με τρωγλοδύτες, τα υπαίθρια 
παζάρια αλλά και το ποιητικά 
υπέροχο δοσιμο του μονολόγου 
της Φοινικιάς, όπως επίσης και 
τα υπέροχα ματάκια μιας παι-
δούλας. Ο ποιητής συγκινείται 
από την απλότητα και την αγνό-
τητα. Επιμένει στην έρημο και 
στους ενοίκους της στην Μπαρ-
μπαριά με τους Σαρακηνούς. Η 
έρημος είναι κοντά στο θάνατο 
γι΄αυτό ο πόλεμος γίνεται παι-
χνίδι. Στην έρημο συναντιέται το 
καθαρτήριο, η κόλαση κι ο πα-
ράδεισος. Η έρημος είναι γεμάτη 
μυστήριο. Εδώ ο πόνος και το 
πείσμα των ανθρώπων. Ο Σι-
μούν, ο κυρίαρχος της ερήμου, 
πλήρης μυστηρίου. Ο συγγραφέ-
ας επανέρχεται στην ελληνική 
του σκέψη «ο ελληνικός μύθος 
είναι τραγικός». Με την ελληνική 
συγγένεια-παρουσία η τραγικό-
τητα μεταφέρεται και στο Βερ-
βερίνο. Μόνο που εδώ λείπει ο 
Διόνυσος, παρούσα μόνο η Αθη-
νά. Κάποτε ο συγγραφέας μας 
προβληματίζει με την ελληνική 
του σκέψη και το παράπονο. «Οι 
θεοί φθονούν τους θνητούς» και 
πιο πέρα «ο παράδεισος μας συ-
ντηρείται από τη δυστυχία των 
ά λ λ ω ν » .  Κ α ι  σ κ έ φ τ ο μ α ι 
«αντιλογία κάνει ή δεοντολογί-
α»; ο συγγραφέας. Μας κρατέαι 
σε εγρήγορση με τις ανησυχίες 
του τις οποίες μας μεταφέρει 
κ α θ ώ ς  κ ά ν ε ι  λ ί γ ο  γ ι α 
«μεταφυσικό άγος» αλλά κυρίως 
όταν αναφέρεται στην «κατάρα 
του αδικοχαμένου ουρανού» 
καθώς μας οδηγέι ψυχολογικά 
στο  ομαδικό  αρχέτυπο  του 
C.GJung. Με αυτά τα αρχέτυπα 
παλεύει συγκινητικά ο H. Τσι-
μπλής. Επανέρχεται, η φύση και 
οι άνθρωποι τον οδηγούν, στη 
μυθική και ιστορική υπόμνηση. 
Βεδουίνοι και Μινωική Κρήτη, 
στις παραδόσεις του λαού, στη 
σκληρή ζωή των ανδρών, στις 

Βιβλιοκριτική
 

 Ηλίας Δ. Τσιμπλής, 
Η Μπαλάντα των Βαρβάρων.  Προς Νότον, Στη χώρα των βαρβάρων.  
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ωραίες, ερωτιάρικες προκλητικές 
γυναικείες παρουσίες. Και υπεν-
θυμίζεται η πρόσφατη εχθρική 
παρέμβαση των Δυτικών στρα-
τών και αποικιοκρατών. Και θλί-
βεται ο συγγραφέας για την κα-
τάρρευση σήμερα ολων των α-
ξιών. Όλα είναι απρόσωπα, πα-
ντού επιβάλλεται η απρόσωπη 
μάζα και η μυστική λέσχη Εται-
ρεία. Η ομοιομορφία παντού. Ο 
άνθρωπος έχασε το προσωπικό 
του γούστο, έχασε το πρόσωπό 
του. Διαπιστώνεται διανοητική 

μόλυνση πτώση του νοητικού 
επιπέδου του λαού. Ισως εδώ ο 
συγγραφέας να σκέφτεται πονε-
μένα το λόγο του σκοτεινού φι-
λοσόφου της Εφέσου «Εις εμοί 
μύριο, εάν άριστος εί». Διατηρεί 
όμως ένα ποσοστό αισιοδοξίας 
καθώς μας πληροφορεί ότι οι 
Ελληνες είναι επιθυμητοί στη 
χώρα των Βερβέρων, για τους 
οποίους έγραψε και την ποιητική 
του μπαλάντα. Ο δε αναγνώ-
στης, ο πληροφορημένος, ει-
σπράττει αισθητική ικανοποίηση 

από την Μπαλάντα με τα υπέρο-
χα ένθετα ποιήματα. Μη σαφώς 
εκφραζομένη χαρά. Τα ωραία 
πράγματα «δεν ορίζονται». Ο δε 
π ο ι η τ ή ς  ε π έ σ τ ρ ε ψ ε 
«αρρηφορών». Κι αυτή είναι η 
ουσία. Δεν λέω ότι η κατοχή κι η 
καλή χρήση της ελληνικής γλώσ-
σας του έκανε ποιητή (Poeta 
nascitur, non fit) αλλά αυτή τον 
βοήθησε να μας δώσει μια θαυ-
μαστή ποιητική ατμόσφαιρα και 
να δεχθούμε την αισθητική χαρά. 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ  

Αρκετά πράγματα στη ζωή μας τα 
περιγράφουμε, τα νιώθουμε, όμως 
δεν τα ορίζουμε, όπως Αλήθεια, 
ωραίον, ωραία γυναίκα. Όχι ότι 
δεν έχουν δοθεί ορισμοί, που πε-
ριλάμβαναν όμως ένα μέρος του 
όρου. Το ίδιο νομίζω συμβαίνει και 
με την ποίηση. Την διαβάζουμε, 
την ακούμε, εισπράττουμε το κα-
τά δύναμιν αυτό που έχει να μας 
δώσει, την αίσθητικήν βασικά ικα-
νοποίηση, αλλά κάπου χανόμαστε 
όταν θέλουμε να πούμε τι είναι 
αυτό. Δεν την ερμηνεύουμε, την 
αξιολογούμε. Μας αρέσει ή όχι. 
Στον ποιητικό χώρο του Γιώργου 
Γεωργούση, μπαίνουμε αδέσμευ-
τοι, απροκατάληπτοι. Χρειάζεται 
να διαβάζουμε τους στίχους του 
και δεύτερη ή Τρίτη φορά. Αυτό 
συμβαίνει διότι η ποίησή του 
προυποθέτει από τον αναγνώστη 
της μια ψυχική απόκριση, μιαν 
αντιπροσφορά ευαισθησίας και 
ποιητικής παραγωγής του Γιώργου 
Γεωργούση, που είναι σημαντική. 
Εστιάζουμε την προσοχή μας 
(όπως π.χ. στα «χρονικά των Κή-
πων») όχι για να δώσουμε κά-
ποιαν ερμηνεία, αλλά κυρίως για 
να  αξιολογήσουμε ,  με  σαφή 
έ ν ν ο ι α  ν α  π ά ρ ο υ μ ε  τ η ν 
«ευχαρίστηση» (κατά την εύστο-
χη παρατήρηση του Thomas S. 
Elliot, την ευχαρίστηση που δίνει 
η ποίηση) κυρίως το αισθητικό 
ρίγος, την ευφρόσυνη συγκίνηση. 
Ο ποιητής μας εισάγει σε ένα κό-
σμο συμβόλων σε ένα περιβάλλον 
με έντονο ποιητικο κλίμα και η 
όλη περιρρέουσα ατμόσφαιρα μάς 

κατακλύζει στην ψυχή και στο 
σώμα. Κύριο συμβολό του είναι ο 
Κήπος. Ο κήπος των παιδικών 
χρόνων με τις φωνές και τα γέλια 
του και που τώρα αφήνει στον 
ποιητή μια λανθάνουσα μελαγχο-
λία. Ο κήπος είναι ένα κομμάτι του 
εαυτού του κι έτσι μετεωρίζεται 
ανάμεσα στο όνειρο και στην 
πραγματικότητα. Δημιουργεί τη 
δική του πραγματικότητα. 
Άλλο κυρίαρχο σύμβολό του είναι 
η θάλασσα, ως μητέρα, μίτρα και 
μνήμα. Η μνήμη καταντά κάποτε 
βασανιστική συνοδός του και δεν 
ξέρεις από ποτε και μετά ζητάει τη 
λήθη. Οι κηποι, οι μνήμες, οι λέ-
ξεις-κλειδιά, οι νεκροί είναι τα βα-
σικά σύμβολα στην ποίηση του 
Γιώργου Γεωργούση. Μας το λέει: 
«…μιλώ για τον κήπο όπως ο 
άνεμος μιλάει/. Δικά μου αυτά τα 
πράσινα φυλλώματα/ δικά μου τα 
νερά που δεν γνωρίζουν την πηγή 
τους». Ο κήπος είναι ο εαυτός 
του. Δημιουργει τη δική του πραγ-
ματικότητα. Αλλά πως στοιχειοθε-
τεί την ποιητική πραγματικότητα.; 
Λέγεται πως το βασικό δομικό 
στοιχείο είναι οι λέξεις. Λέξεις βε-
βαια όχι άσχετες μέσα στο λόγο, 
στην πρόταση, ως ασύνδετα σύ-
νολα, αλλά λέξεις που έχουν κά-
ποιο ειδικό βάρος και λειτουργούν 
ως σχήματα νοήματος, όχι μόνο 
αυτόνομα, αλλά όπως δένουν μέ-
σα στο ποιητικό λόγο. Εδώ είναι 
νομίζω η ιδιαίτερη επιτυχία του 
ποιητικού λόγου του Γιώργου Γε-
ωργούση. Εκείνο που πρέπει να 
τονίσουμε, να επαναλάβουμε μάλ-

λον, είναι ό,τι ο Γ. Γεωργούσης 
γνωρίζει και χρησιμοποιεί σωστά 
την Ελληνική γλώσσα, στη δια-
χρονική της πορεία. Βέβαια, ως 
γνήσιος ποιητής αφήνεται στην 
έμπνευσή του. Τον παρασύρει σαν 
σε όνειρο, να μας εκμυστηρευθεί 
κάτι που τον «βασανίζει» μέσα 
του και θέλει να το βγάλει να το 
πεί. Αυτή την έμπνευση, δεν μπο-
ρούμε συχνά να την προσδιορί-
σουμε, διότι «μας υπερβαίνει, 
όπως ακριβώς η σύσταση η λα-
τρευτική, η ερωτική, ας πούμε, 
έκσταση. 
Ο προσεκτικός αναγνώστης διαπι-
στώνει ευχαρίστως τη χρήση δια-
φόρων φράσεων και όρων καθιε-
ρωμένων ,  από  την  κλασσική 
Γραμματεία και την Εκκλησιαστική 
παράδοση, που έτσι όπως εντάσ-
σονται, αφομοιωμένα στον ποιητι-
κό του λόγο βοηθούν στο αισθητι-
κό αποτέλεσμα, την ευφροσύνη 
συγκίνηση (ερυθρόμορφο αγγείο, 
θείο βρέφος, θεοβάδιστο όρος, 
όπλα αγχέμαχα, φωνή υδάτων 
πολλών,  ο χλωρός φτερωτός 
ίππος, καιρός του λαλείν, καιρός 
του σιγάν). Δεν παρατηρούμε πε-
ζολογικά στοιχεία στην ποιήσή 
του. Η μελωδικότητα, η μουσικό-
τητα την χαρακτηρίζει. Κάποτε 
νιώθουμε μια νοσταλγική μελαγ-
χολία στα ποιήματά του. Εχει ει-
πωθεί άλλωστε, πως τα καλύτερα 
τραγούδια έχουν μια νότα μελαγ-
χολίας. Ο ποιητής μας συγγενεύει 
με τον Αρθούρο Ρεμπώ όταν γρά-
φει: 
«Λάμπει δια της απουσίας του ο 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ 
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κόσμος, 
Όπως στη σκέψη των νεκρών» Και 
τον αναζητά! 
Εκείνος έχει γράψει: 
«Η αληθινή ζωή είναι απούσα». 
Και αναζητά την παρουσία της. 
Φαίνεται πως αυτό είναι βασικό 
θέμα στην ποιησή του, καθώς τον 
διαβάζουμε: 
«Η ζωή πάνω σε θάνατο πατώντας 
Στο θάνατο γυρνάει, η ζωή είναι 
θλιμμένη όπως η θάλασσα,  
Μα δίχως παρρησία, όπως η θά-
λασσα απρόσιτη μέσα στο βαρβα-
ρικό της μεγαλείο, η ζωή δεν βλέ-
πει ούτε μπρος, ούτε, πισω, δεν 
κατηχεί τον εαυτό της η ζωή, γιατί 
δεν συμπεραίνει η ζωή, η ζωή είναι 
αμετάπειστη, η ζωή είναι αθώα, 
γιατί ο θάνατος είναι αγνός».  
Πολύ αξιόλογη είναι η ποιητική 
προσφορά του Γιώργου Γεωργού-
ση και στο ιδιαίτερο ποιητικό είδος 
του Χαικού. Βέβαια, τα Χαικά 
έχουν την Ιστορία τους, την για-
πωνέζικη προέλευσή τους. Μας 
έρχονται από έξω, δεν αποτελούν 
όμως μουσειακή αναπαραγωγή. 
Είναι γνωστό πως δεν είναι εύκολο 
ποιητικό είδος, παρά το γεγονός 
ότι δεν ακολουθείται νομοτελειακά 
η μετρική μορφή του (όπως βλέ-
πουμε και στην «Ανθολογία  Χαι-
κού» της Ζωής Σαβίνα). Μας ενδι-
αφέρει βέβαια η μετρική μορφή 
του (τρείς στίχοι 5-7-5 συλλαβές), 
αλλά η αξιολόγησή του γίνεται από 
τα στοιχεία του στο σύνολό τους: 
το συλλαβισμό, την εποχή το 
πνεύμα την εικόνα, την ψυχική 
κατάσταση. Όλα αυτά και βασικά, 
η εικόνα μας εκπέμπουν το μήνυ-
μα, την ψυχική συγκίνηση. Παρά 
τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  ε ί ν α ι  μ ι α 
«επιγραμματική συμπύκνωση υπαι-
νιγμού» δεν σχετίζεται με το αρ-
χαιοελληνικό επίγραμμα. Σημειώνω 
αυτά για να επισημάνω την εγγύ-
τητα της ποίησης του Γ. Γεωργού-
ση στην ουσία του Χαικού, αλλά 
και την ιδιαιτερότητα της, η οποία 
νομίζω πως σχετίζεται με την ελ-
ληνικότητά της, όχι βέβαια μόνο 
επειδή ο ίδιος τα χαρακτηρίζει 
έτσι.  
Ο ποιητής προβληματίζεται ελλη-
νοπρεπώς και ερωτά «Μου πε το 
ποίημα/το παν είναι οι λέξεις/ το 

τίποτε, πού;». Πέραν από τη θέση 
των λέξεων στην ποίηση, ψάχνει 
και κάτι άλλο. Μας παρουσιάζει τις 
δικές του εικόνες, κάποτε με προέ-
κταση, με συμβολισμό: 
«Θέλει σκοτάδι/Για να δεις τη 
ρωγμή/στο απρόσιτο». Κι άλλοτε 
μας καλεί στο δικό του μετεωρι-
σμό: «Χάθηκαν μου λες/τα φώτα 
και οι κήποι/Αρα υπήρξαν». Η ελ-
ληνικότητα του εκφράζεται και με 
την προσπάθεια΄του να καταγρά-
ψει την παροδικότητα μας με τρό-
πο, όσο μπορεί, ήσυχο και μειλίχι-
ο: 
Πες το σαν ψέμα/Πες γι αθάνατο 
νερό/Γι αυτό λείπεις». Προβλημα-
τίζεται, «νοεί», ως αρχαίος Ελλη-
νας (όπως βλέπουμε και από τα 
αποσπάσματα του Ηρακλείτου και 
του Γοργία, που βάζει ως Motto), 
συναισθάνεται, «νιώθει» ως νεοέλ-
ληνας καθώς βάζει ως Motto και 
στίχους από το δημοτικό τραγούδι 
και το Σολωμό: 
«Καλά ξέμπλεξα/Σε φύλλα και 
καρπούς/Με τις ρίζες πως;». Νομί-
ζω πως με αυτό τον τρόπο νοούμε 
και νιώθουμε την ποίηση του Γ. 
Γεωργούση, χωρίς να χρειαζόμεθα 
κάποιο κλειδί κατανόησης. Συνα-
ντάμε βέβαια και μετρικές υπερβά-
σεις και συνειδήσεις στους στίχους 
του, δεν είναι lege artis γραμμένοι, 
η όλη όμως μορφή κατορθώνει να 
υπερκεράσει τη δυσκολία. 
Άλλο στοιχείο της παράδοσης είναι 
πως το στιγμιαίο και η φωτογραφί-
α της στιγμής είναι το ουσιώδες 
(όπως στο δημοτικό και στο λαικό 
τραγούδι). «Στο τσακίρ κέφι/το 
ψ έ μ α  κ α ι  η  α λ ή θ ε ι α / μ α ζ ί 
τα΄πιναν». (In Vino Veritas). Αλ-
λοτε, ο ποιητής ουσιαστικοποιεί-
προσωποποιεί αφηρημένες έννοιες 
κι έτσι εμφανίζεται ως ζωγράφος 
που προβάλλει την εικονα μέσα 
από το ποίημα. «Αλλάζει η καρδιά/
Γι αυτό τρέχει ο χρόνος/να την 
προλάβει». Κάποτε το ξάφνιασμα, 
η αφύπνιση μπροστά στο συμβάν, 
ας πούμε τη ματαιότητα: «Κορφές 
και κορφές/Μόλις έρθει η νύχτα/
Ολες τους ίσες». Κι όταν διαβαζου-
με τους στίχους: «φως, νερά κι 
ηχώ/πνίξε θέ μου, τις λέξεις/και 
τ΄ανείπωτο». Και ν΄αφεθούμε να 
μας ταξιδέψουν νιώθουμε καλύτε-

ρα πως παρεμβαίνει ως επιλεκτική 
στιγμή κι εγρήγορση ζωγραφίζο-
ντας τον κόσμο των ανθρώπων και 
της φύσης μας το σημείο του 
«διάχυτου» του «αθέατου» της 
«συμπυκνωμένης συγκίνησης». Κι 
ο ποιητής μας συγκινεί, μας προ-
σφέρει αισθητική συγκίνηση, ταξι-
δεύοντάς μας. «Ηρθες κι έφυγες/
Για το ανερμήνευτο/Αυτό που 
΄φερες». Το στιγμιαίο, το φευγα-
λέο, η ευαισθησία της στιγμής, το 
ξάφνιασμα της ομορφιάς, οι α-
στραπιαίες διαθλάσεις του φωτός, 
στοιχεία των ελληνικών Χαικού 
του Γιώργου Γεωργουση.  
Καταγράφονται βέβαια τα στοιχεία 
της ποίησης του Γ. Γεωργούση, το 
προσωπικό ύφος, ο ιδιαίτερος δη-
λαδή τρόπος που εκφράζεται, ο 
ρυθμός του στίχου, η επιλογή των 
λέξεων και η θέση τους στο Λόγο, 
τα σύμβολά του, η υποβολή που 
προκαλεί, η εικονοποίηση ιδεών 
και εννοιών, στοιχεία που συμβάλ-
λουν στο να νιώθει ο αναγνώστης 
του την αισθητική συγκίνηση, την 
ψυχική ικανοποίηση. Όμως δεν 
είναι μόνο αυτά, η έμπνευση και 
το πάθος του τον ωθεί από τα αι-
σθητά στα υπεραισθητά, στην ε-
ναγώνια προσπάθειά του να εκ-
φράσει αυτό που έχει μέσα του και 
δεν είναι εύκολο να ειπωθεί. Η 
αγωνία του μεταδίδεται. Ετσι ο 
λόγος του καταλήγει να είναι υ-
παρξιακός, ως διαλεκτική σχέση 
ζωής και θανάτου. 
«Γιατί ο θάνατος, βλέπεις, έχει μια 
μόνο σκέψη/και δια βίου της αφο-
σιώνεται ψυχή και σώματι/ενώ η 
ζωή με τις τόσες σκοτούρες στο 
κεφάλι της/δεν μπορεί να συγκε-
ντρωθεί…». Κι αυτό με ανδροπρέ-
πεια στη στάση ζωής, διακρίνοντας 
σαφώς την συναισθηματικότητα 
από την αισθηματολογια, καθώς 
σε αυτόν η γλώσσα και η σκέψη 
ταυτίζονται. Ετσι τον «νιώθεις» και 
εισπράττεις την ικανοποίηση, ακό-
μη κι όταν δεν «εννοείς» το στίχο 
του, όπως κάποτε συμβαίνει και με 
ένα ζωγραφικό  πίνακα και με μια 
μουσική δημιουργία. Ο Γιώργος 
Γεωργούσης είναι ένας από τους 
γνησιότερους δημιουργούς της 
γενιάς του, που παράγει έργο. 

Δημήτρης Μποσινάκης 
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   Αξιότιμε κύριε πρόεδρε της Ένωσης Ελλήνων λογοτεχνών, αγαπητά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και μέλη της Ένωσης, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι μας. 

Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την κριτική Επιτροπή για τη μεγάλη τιμή που μου επε-
φύλαξε να επιλέξει τα ποιήματα μου για το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού. 

Ένα από τα πιο έντονα συναισθήματα βαθιάς ικανοποίησης του ανθρώπου είναι η χαρά της 
δημιουργίας. Ιδιαίτερα όταν η δημιουργία του τύχει να συνοδεύεται και με επιβράβευση, τότε η χα-
ρά αυτή πολλαπλασιάζεται. 

Είναι πολύ σημαντικό ότι η ικανοποίηση που προσφέρει η δημιουργία και ιδιαίτερα η βράβευ-
ση της, δεν γνωρίζει ηλικία. Είναι μια ευλογία, ένα θείο δώρο που ακολουθεί πιστά τον άνθρωπο από 
τη γέννηση του μέχρι το τέλος. Είναι η ίδια η ζωή. 
Έτσι λοιπόν και για μένα, η σημερινή μέρα είναι πολύ ξεχωριστή και με γεμίζει αισθήματα συγκίνη-
σης και χαράς Λίγοι μήνες έχουν περάσει αφότου άρχισα να γράφω για πρώτη φορά παιδικά ποιήμα-
τα. Πρωταρχική αφορμή βέβαια στάθηκε ο διαγωνισμός της Εταιρείας μας. Το ότι συνέπεσε όμως 
χρονικά με τη γαλήνη και τη συναισθηματική τρυφερότητα των καλοκαιρινών μου διακοπών, φαίνε-
ται πως ενήργησε καταλυτικά. Γιατί η ποίηση που απευθύνεται στις τρυφερές παιδικές ψυχές  τη   
χρειάζεται  αυτή  την   ψυχική   χαλάρωση.  Σε   βοηθάει  να  πας πολλά χρόνια πίσω, να ανατρέξεις 
σε δικά σου βιώματα και να ξεχάσεις όσο μπορείς τις ρυτίδες που αυλακώνουν το πρόσωπο σου. 

Άλλωστε η μακρόχρονη και συνεχής ενασχόληση μου με την καρδιά, το κατ’ εξοχήν ευαίσθη-
το και ποιητικό όργανο, νομίζω ότι συνετέλεσε σημαντικά στο να συμπλεύσω ευκολότερα με τους 
τόσο οικείους σε μένα ρυθμούς της τρυφερής παιδικής καρδούλας. 

Τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο ώριμα και πνευματικά ανεπτυγμένα από τις προηγούμε-
νες γενιές. Το να απευθυνθείς στις αισθήσεις των σημερινών παιδιών και να αγγίξεις την ψυχή τους 
χρειάζεται πράγματι έμπνευση, ευαισθησία και τέχνη. Πρέπει να κάνεις την πραγματικότητα όνειρο 
και το όνειρο πραγματικότητα. 

Ο λόγος σου θα πρέπει να είναι ελκυστικός έτσι που να θέλει το παιδί να πιάσει μια μια τις 
λέξεις, να χορέψει και να τραγουδήσει ει δυνατόν μαζί τους, να πετάξει με τη φαντασία του και να 
στοχαστεί. Οι ποιητικές εικόνες τυπώνονται ευκολότερα απ' ότι ο πεζός λόγος στο μυαλουδάκι τους 
και τα μηνύματα των στίχων περνάνε αβίαστα, σαν τραγούδι. 

Ανατρέχοντας στη σύγχρονη Ελληνική παιδική λογοτεχνία διαπιστώνουμε ότι οι ποιητές που 
ασχολήθηκαν στις μέρες μας με ποίηση για παιδιά δεν είναι πολλοί. Αντίθετα, από μια υπέροχη Σχο-
λική Ποιητική Ανθολογία του Σπύρου Κοκκίνη (εκδόσεις Εστίας 1973 με εννέα επανεκδόσεις 
έκτων οποίων η τελευταία το 2005), διαπιστώνουμε ότι οι μεγάλοι μας ποιητές έχουν ασχοληθεί αρ-
κετά με την ποιητική παιδική λογοτεχνία. Έγραψαν αριστουργηματικά ηθικοπλαστικού χαρακτήρα 
ποιήματα, υπηρετώντας έτσι τη σχολική ζωή και πράξη, δηλαδή το σχολείο σε όλες του τις εκδηλώ-
σεις. Αναφέρω τα πιο σημαντικά και γνωστά σε όλους μας ονόματα: Παλαμάς, Δροσίνης, Βαλαω-
ρίτης, Βιζυηνός, Κρυστάλλης, Σουρής, Παπαντωνίου, Πολέμης, Σακελλαρίου, και οι γιατροί 
ποιητές: Σολωμός, Στασινόπουλος, Νιρβάνας και Σπεράντζας. 

Ελπίζω κι εγώ με τη σειρά μου να βάλω ένα λιθαράκι στη σύγχρονη ελληνική παιδική ποίηση 
και να βοηθήσω τα παιδιά να ξεδιπλώσουν τη φαντασία τους δημιουργικά. 

1ο Βραβείο Παιδικής Ποίησης  
στον Γιατρό Άρη Χαραλαμπάκη 
από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών 

Ειδή
σεις 
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ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
στον καθηγητή  

ΙΩΑΝΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΗ 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 στο 
πλαίσιο το 14ου Πανελλήνιου Συνε-
δρίου Εσωτερικής Παθολογίας 
βραβεύθηκε   από τον Πρόεδρο 
της  Ετα ιρε ίας  Εσωτερ ικής 
Παθολογίας καθηγητή κ. Σ. Ράπτη 
με την απονομή Τιμητικού Επαί-
νου, ο Καθηγητής-Ακαδημαϊκός κ. 
Ιωάννης Αυγουστής για το δι-
δακ τ ι κ ό ,  ε ρ ευ νη τ ι κ ό  κα ι 
συγγραφικό του έργο, για την αξι-
οζήλευτη προσφορά του στην πα-
θολογία και την συνεχιζόμενη ια-

τρική εκπαίδευση, τόσο με το ια-
τρικό του έργο, όσο κι με την 
έκδοση της «Ιατρικής Εφημερί-
δας», του παλαιοτέρου Ιατρικού 
έ ν τ υ π ο υ  ( 8 7  έ τ η )  τ η ς 
Ελλάδος. 
Ο Ιωάννης Αυγουστής είναι μέλος 
της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών 
Λογοτεχνών, με πλούσια Πνευμα-
τική προσφορά και υπερβατικό 
δυναμισμό  κατέθεσε  στην 
πνευματική παρακαταθήκη μας 
έργα διαχρονικά όσο και με αγάπη 

περίσσια: Την «Ομηρική Ιατρι-
κή» (εκδ. 2009), το «Καλαντάρι 
των Αθανάτων» (1998) κ.α. όσο 
και σημαντική Αρθογραφία από το 
1970 για την «ΚΑΣΤΑΛΙΑ». 
Είναι ισόβιο μέλος της Αμερικανι-
κής Ακαδημίας Οικογενειακής Ια-
τρικής και καθηγητής της Ιστορίας 
και Φιλοσοφίας της Ιατρικής, με 
δυναμική αρθογραφία στο Περιο-
δικό της Ακαδημίας American Fa-
mily Physicians αλλά και σε 
έγκριτα Ελληνικά Ιατρικά Έντυπα. 

Ο καθηγητής Σωτήριος Ράπτης 
Πρόεδρος της Ελληνικής  
Εταιρείας Εσωτερικής  
Παθολογίας επιδίδων  

την Τιμητική Περγαμηνή στον 
καθηγητή Ιωάννη Αυγουστή 
κατά το 14ο Πανελλήνιο  
Συνέδριο Εσωτερικής  

Παθολογίας  
την 30η Σεπτεμβρίου 2008. 

Ειδή
σεις 
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Ο Ιωάννης Αυγουστής είναι 
πολυγραφότατος. Συγγραφέας με 
δυνατή πέννα. Βαθύς μελετητής 
της ιατρικής, σχολιαστής, αναλυ-
τής και ερμηνευτής όχι μόνο ιατρι-
κών κειμένων παλαιότερων επο-
χών, αλλά και σύγχρονων κοινωνι-
κών φαινομένων που άπτονται 
των ιατρικών πραγμάτων. Συνερ-
γάτης πολλών περιοδικών έχει εκ-
δώσει πάνω από 40 βιβλία, μεταξύ 
των οποίων και δύο ποιητικές συλ-
λογές, μερικά φιλοσοφικού περιε-
χομένου, τα πλείστα ιατρικά. 
Όμως δεν είναι η μοναδική διάκρι-
ση του Γ.Α. Στις 8 Φεβρουαρίου 
2007 η ιατρική εταιρεία Χίου και ο 
Φιλοτεχνικός Όμιλος Χίου (Φ.Ο.Χ.) 
σε μια λαμπρή τελετή στο Ομήρειο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Χίου βράβευσαν τον Γιάννη Αυ-
γουστή για το πολυεπίπεδο έργο 
του και την προσφορά του στη Χίο 
κατά τη μακρά άσκηση (32 συνα-
πτά έτη) του επαγγέλματος του 
στο νησί.  
Εκτός από το καθαρά ιατρικό 
έργο, διετέλεσε Πρόεδρος του Ια-
τρικού Συλλόγου Χίου και οργάνω-

σε τα ανύπαρκτα αρχεία του συλ-
λόγου. 
Και η θητεία του στο Σκυλίτσειο 
Νοσοκομείο Χίου ήταν πολύτιμη. 
Το 1974 διορίζεται Πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Νοσοκομείου και φροντί-
ζει να αυξήσει τις κλινικές για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθε-
νών. Μέχρι τότε υπήρχαν μόνο 
δύο κλινικές η Παθολογική και η 
Χειρουργική. Ο Αυγουστής δη-
μιούργησε και στελέχωσε με άξιο 
προσωπικό Παιδιατρική Κλινική, 
Μαιευτική -Γυναικολογική, Ω.Ρ.Λ., 
Ουρολογική και ακόμη Σταθμό 
Αιμοδοσίας. 
Η κοινωνική του παρουσία 
στο νησί επίσης πολύ πλούσι-
α και αποδοτική. Μέλος της 
Ανωτέρας Ενοριακής Αντιπρο-
σωπείας, Πρόεδρος στο Δ.Σ. 
της βιβλιοθήκης «ο Κοραής» 
Πρόεδρος του Κοκκαλίου 
Μαιευτηρίου Χίου, Δημοτικός 
Σύμβουλος, και επίσης μέλος 
της επιτροπής που εργάστηκε 
για την ίδρυση του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου. 
Αφού εγκαταστάθηκε στην Αθήνα 

εξακολούθησε την προσφορά του 
σε έργα κοινωνικής ωφέλειας. 
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δρομοκαϊ-
τείου Θεραπευτηρίου Αθηνών, 
μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας 
του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, 
μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εται-
ρείας Ιατρών Λογοτεχνών και πολ-
λών άλλων. 
Η πνευματική ενασχόληση του 
παράλληλα με την επαγγελματική 
είναι πλουσιότατη. Άρχισε από την 
εποχή της μαθητικής του ζωής στο 
Αβερώφειο Γυμνάσιο της Αλεξάν-
δρειας. Συνέχισε και συνεχίζει μέ-
χρι σήμερα να υπηρετεί τα γράμ-
ματα με τον ίδιο ζήλο. Μέλος του 
Φ.Ο.Χ. έχει δώσει πολλές διαλέξεις 
εκτός από τις επιστημονικές και 
λογοτεχνικές με πολύ επιτυχία. 
Στη μακρά σταδιοδρομία του υπη-
ρέτησε με πάθος την Ιατρική και 
την λογοτεχνία τόσο στον πεζό 
όσο και ποιητικό λόγο. 
Δίκαιη λοιπόν η βράβευση του από 
την πνευματική Χίο. 
Γιάννη να είσαι καλά και να  
εισπράττεις τώρα τους καρπούς 
των κόπων σου. 

Ο κ. Ιωάννης Καράλης Πρόεδρος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Χίου και ο κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης Πρόεδρος της 
Ιατρικής Εταιρείας Χίου επιδίδουν την Τιμητική Πλάκα στον καθηγητή κ. Ιωάννη Αυγουστή 

Σεβαστή Χαβιάρα - Καραχάλιου, Χ. Γ. Μαρκόπουλος 

Ειδή
σεις 
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ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
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ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 30/11/2008 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Σας ανακοινώνουμε, ότι στις αρχαιρεσίες της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών που 
έλαβαν χώρα την 30η Νοεμβρίου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε είναι το ακόλου-
θο : 

Πρόεδρος: Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος 
Αντιπρόεδρος: Σοφία Ελευθερίου - Γκαρή 
Γεν. Γραμματέας: Αντώνης Καβάγιας 
Έφορος: Αφροδίτη Κοϊδου 
Ταμίας: Άρης Χαραλαμπάκης 
Μέλος: Χάρης Τοκατλίδης 
Μέλος: Κώστας Παπαδόπουλος 
Επίσης εκλέχτηκαν : 

Αναπληρωματικά μέλη : Πασπαλιάρη Γαβριέλλα, Καλαντζής Γεώργιος,  
Κουλούρης Ταξιάρχης. 

Εξελεγκτική Επιτροπή : Δελησάββας Μιχάλης, Μποσινάκης Δημήτρης,  
Δημητράκος Ευστάθιος. 

Πειθαρχικό Συμβούλιο : Αυγουστής Ιωάννης, Χαβιάρα-Καραχάλιου Σεβαστή, 
 Αρβανίτη - Σωτηροπουλου Μαρία. 

 

Μετά την εκλογή του ο πρόεδρος Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος επεσήμανε ότι πρέπει να συνεχίσουμε 
με όλες μας τις δυνάμεις για την επίτευξη της ιστορικής πορείας της εταιρείας μας και τόνισε με 
έμφαση ότι το όραμα είναι η Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Λογοτεχνών να αποτελεί καταφύγιο αλλά 
και ορμητήριο των Γιατρών Λογοτεχνών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ι.Λ. σε συνεδρίαση. 
Διακρίνονται από αριστερά Α. Κοΐδου, Α. Χαραλαμπάκης, Α. Καβάγιας,  

Χ. Γ. Μαρκόπουλος, Χ. Τοκατλίδης, Κ. Παπαδόπουλος. 
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
Παρακαλούμε να στείλετε τη συνδρομή σας η οποία παραμένει στα 30 Ευρώ ετησίως και περι-
λαμβάνει και την αποστολή του περιοδικού της Εταιρείας «ΚΑΣΤΑΛΙΑ». Υπ' όψιν ότι η Εταιρεία 
μας δεν έχει άλλο έσοδο, ως εκ τούτου η οικονομική τακτοποίηση της συνδρομής είναι απαραίτη-
τη. Αποτελεί δε προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μελών, με κείμενο τους στην ύλη του περιοδι-
κού. Η πληρωμή γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον ταμία, είτε με Ταχυδρομική Επιταγή , ή με 
κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας Εθνική Τράπεζα 701/700386-27 
 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 2923971 - 210 6084388  Κινητό: 6945335133 
Ο  Ταμ ία ς ,   Άρης  Χαραλαμπάκης ,   Αγράμπελη ς  4 ,   Πάτημα  Χαλανδρ ί ου  1 5 2  3 8  

 
Σημαντική Ανακοίνωση 

Για την έκδοση της “ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ” 
Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλούμε όσοι από εσάς αποστέλλετε κείμενα σας για δημοσίευση στην «Κασταλία» να 
τα αποστέλλετε απαραιτήτως σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα, CD), προς αποφυγή λαθών κατά την αντιγραφή. 

 
Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Λ 

36ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών 

 
Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών οργανώνει το 36ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, στο Ξενο-

δοχείο HILTON, 4-8 Μαίου 2010.  
Το Συνέδριο περιλαμβάνει Διαλέξεις, Διεταιρικές Συζητήσεις, Στρογγυλά Τραπέζια, Συμπόσια, 

Κλινικά Φροντιστήρια, Σεμινάρια και Ελεύθερες Ανακοινώσεις. 
 

Ημερομηνία Υποβολής Περιλήψεων 15 Ιανουαρίου 2010 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ  
Με τον ΧΡΙΣΤΟ Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 
Η  Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η  

Έ βλεπα τα σύννεφα να ταξι-
δεύουν στον ουρανό και δεν 
ήξερα ποια δύναμη τα κινούσε. 
Ήμουν μικρό παιδί. 
Έβλεπα τα μάτια των κοριτσιών 
να φτερουγίζουν και δεν ήξερα 
ποια είναι τα όνειρά τους.  
Δεν ξέρω να σου πω πόσα 
χρόνια έχουν περάσει από 
τότε που σε είδα να κλαις στο 
ηλιοβασίλεμα. Είναι όμως σαν 
να ήσουν τότε. 
Και από τότε χάιδευα τις ελαφίνες 
που ερχόντουσαν να πιουν νερό 
στον ίσκιο της αυλής μου.  
Αγγίζω τα άλογα στο πρόσωπο 
και στο λαιμό τους κι εκείνα μ’ 
αγαπούν γιατί δεν τα φοβάμαι και 
τρέχουμε μαζί, ελεύθερα στο χώ-
ρο της νοσταλγίας και της παρου-
σίας. 
Γεννήθηκα εκεί που ο ήλιος του 
καλοκαιριού καίει τις πέτρες και 
το κρυστάλλινο νερό των πηγών 
σβήνει την λάβα της φωτιάς και 
της αγάπης ανθίζει το μαγικό αν-
θάκι. Και σημαδεύω στα περά-
σματα με χρώματα ανεξίτηλα και 
συμβολικά τα όσα έγιναν και όσα 
δεν έγιναν.  
Δεν θέλω την μεγάλη σιωπή. Θέ-
λω να ακούω και τους θορύβους, 
τις μουσικές, τα λόγια, την βρο-
χή. 
Όμως όλα στο τέλος θα είναι ευ-
λογημένα και ειρηνικά, στην νίκη 
της αγάπης. 
Και ήρθε το φως. Φοβηθήκαμε 
πολύ το σκοτάδι. Γιατί αυτό το 
σκοτάδι ήταν εφιαλτικό. 
Και ήρθε το φως, και τώρα στο 
φως τα δάκρυα γίνονται κι άλλο 
φως για την αγάπη της ανάγκης 
και την ανάγκη της αγάπης και 
την ομορφιά της ανθρώπινης ψυ-
χής στην μεγαλοσύνη της. 
Ψυχή, ψυχή μου για την χαρά 
να διώχνεις τον θυμό για την 
χαρά γιορτή να κάνεις.  
Και κρατάω με προσπάθεια και 
πείσμα τις θύμησες των παραμυ-
θιών σαν βάλσαμο και γιατρικό 
στις πληγές αυτής της εποχής, 

της εποχής της κατάθλιψης των 
κεραυνών. 
Και φανερώνεται το ουράνιο τό-
ξο, να βγω από τον εφιάλτη, την 
ανάσταση της αγάπης να βρω. 
Και αφού δεν μ’ άφησαν  
να σας φέρω τραγούδια, σας 
φέρνω τα λόγια θλιμμένα, χαρού-
μενα, πικρά, σας φέρνω και γλυ-
κό κρασί για να μεθύσουμε χο-
ρεύοντας στον ήλιο. 
Μικρή μου κάμαρα πώς να χωρέ-
σεις όσα σκέφτομαι κι’ όσα έχω 
για να πω μες την καρδιά κρυμ-
μένα. 
Τα  βουνά  μας  ντυθήκανε 
μαρμάρινους κίονες από την 
αναδυόμενη χαμένη Ατλαντί-
δα και οι ουρανοξύστες 
της Νέας Υόρκης των Εμιράτων 
και του Τόκυο 
γλιστράνε πάνω σε οξειδωμένα 
ρουλεμάν μέχρι να βυθιστούν 
στον Ωκεανό.  
Άνθρωποι μικροί.-Πάμε να φύ-
γουμε απ’ το τσίρκο, οι μέρες 
είναι πονηρές.- 
Αισθάνομαι το βάρος των αιώ-
νων, το δέος της συνέχειας της 
ζωής, το χρέος της προσφοράς 
στην Αγία Τράπεζα της Γης. 
Οι αλυσίδες της συντροφικότη-
τας, το ηφαίστειο της μοναξιάς. 
Οι θησαυροί των αισθημάτων της 
διάνο ιας  κα ι  των  ύμνων  με 
ένδυμα καθαρό. Η πορεία διαβαί-
νει σε δρόμους φωτεινούς. 
Όλη η φωνή στην σιωπή του 
παράπονου . Το  όνειρο  δεν 
μοιάζει με το όνειρο. Δεν έμαθα 
ποτέ να χορεύω, ούτε να τραγου-
δώ τους χορούς και τα τραγούδια 
που έπρεπε. 
Ο χορός της μοναξιάς και της μο-
ναξιάς τα τραγούδια δικά μου, 
κατάδικά μου, και δεν ξέρω πώς 
να μοιραστώ την νίκη, αυτή την 
νίκη, αυτή την νίκη που δεν έχει 
νικητή.  
Όλη η φωνή στη σιωπή του πα-
ράπονου, ο ήχος, ο ήχος αυτός ο 
υγρός ήχος έχει τα ευχαριστήρια 
δάκρυα. 

Και εκεί που αγγίζουμε το μυ-
στικό του Ουρανού και της 
Γης χάνουμε το μυστικό των 
δύο στην κυριαρχία του ενός 
ή στην απουσία του άλλου. 
Και η φωτιά, καταστρέφει το νε-
ρό μέχρι το νερό να σβήσει την 
φωτιά. 
Ήλιε μου διώξε μακριά της συν-
νεφιάς το πέπλο. 
Κάπου μακριά η πατρίδα μου, τα 
δάκρυα της μάνας, του πατέρα ο 
καημός, της αδελφής μου το πα-
ράπονο, κι’ εγώ εδώ στα ξένα 
αναζητώ, αναζητώ το άστρο. 
Είναι πικρά κι ανούσια όλα, ζω 
μέσα σ’ έναν εφιάλτη· στο ζητώ 
κι ίσως αυτό ζητάς και εσύ. Περι-
μένεις. Ίσως αυτό είναι η ανάγκη. 
Η αυγή, η χαραυγή τον δρόμο θα 
σου δείξει. 
Και η μικρή ελπίδα γίνεται μεγάλη 
χάρη και η χάρη χαρίζεται στων 
δακρύων τους ομόκεντρους κύ-
κλους και ο χορός των ήχων γίνε-
ται γιορτή στην αυλή των κρυ-
φών προσδοκιών των φοβισμέ-
νων οριζόντων.   
Κανείς δεν μπορεί να αγγίξει ούτε 
να δει τον άνεμο, ούτε το κέντρο 
της Γης. 
Σφυρήλατες επιφάνειες διακο-
σμημένες με αισθήματα σπάνιας 
φαντασίας , φόβου και  αντι-
φόβου. 
Ανθισμένα βράχια, καιόμενη 
θάλασσα. Στων αστεριών την 
Βίβλο τα χειρόγραφα των Ου-
ρανών. 
Στα κενά διαστήματα οι δικές μας 
ανάσες. 
Τόσα λάθη μαζεμένα και τόσες 
ευθύνες σ’ έναν καιρό! 
Όλου του κόσμου οι θησαυροί, 
γυάλινα πετραδάκια... κι ο χρόνος 
τρέχει. 
Θα ’ρθει πάλι η Άνοιξη θα 
’ρθει το Καλοκαίρι. 
Αυτή η χαρά της επιστροφής εί-
ναι βάλσαμο που γιατρεύει τις 
πληγές, τον πόνο αφανίζει. 
Και όλα τριγύρω γιορτινά και λα-
μπροστολισμένα στου ήλιου την 
ανατολή, στου ουρανού την Χάρη. 
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