




 

Όχι στον εφιάλτη της πείνας 
Όχι στην τραγωδία της πείνας 

Χ. Γ. Μ. 

Από το... παράθυρο της Κασταλίας 
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 

ΙΔΡΥΤΗΣ 
Κ. Μουρίκης-1960 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος 

ΔΣ. της Ε.Ε.Ι.Λ. 
και ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ 
Χ. Γ. Μαρκόπουλος : Πρόεδρος 
Σ. Ελευθερίου - Γκαρή : Αντιπρόεδρος 
Α. Καβάγιας : Γ. Γραμματέας 
Α. Κοΐδου: Έφορος 
Α. Χαραλαμπάκης: Ταμίας 
Χ. Τοκατλίδης: Μέλος 
Κ. Παπαδόπουλος: Μέλος 

ΔΙΕΤΕΛΕΣΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ Ε.Ε.Ι.Λ. 
Αγγ. Τανάγρας 1956 -1958 
Στ. Σπεράντζας 1958 -1963 
Κ. Μουρίκης 1963 -1969 
Γ. Τσουκαντάς 1969 -1970 
Ι. Μουτάφης 1970 -1989 
Ν. Ζακόπουλος 1990 -1993 
Γ. Ρηγάτος 1993 -1995 
Ν. Σταυρόπουλος 1995 -1998 
Ι.- Μ. Κολιόπουλος 1999 - 2005 

Το περιοδικό «ΚΑΣΤΑΛΙΑ» δέχεται συνεργασίες αναγνωστών.  
Οι απόψεις που εκφράζονται στα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν  
απαραίτητα τη γνώμη του περιοδικού. Συνεργασίες και φωτογραφίες που  

δεν δημοσιεύονται δεν επιστρέφονται. 
 

Αλληλογραφία, προτάσεις στον: Πρόεδρο: Χ. Γ. Μαρκόπουλο,  
Σόλωνος 34,106 73 Αθήνα, τηλ. 210 36 40 466, Fax: 210 60 04 707  

email: chgmarkopoulos@yahoo.gr 
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Τα κείμενα αυτού του τεύχους με τη σειρά που εμφα-
νίζονται υπογράφουν οι: 

 
Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος 

Φώτης Παυλάτος 
Ιωάννης Αυγουστής 

Κώστας Παπαδόπουλος 
Ιάσων Ευαγγέλου 
Αφροδίτη Κοΐδου 
Τούλα Μπούτου 

Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου 
Αντώνης Καβάγιας 
Γεράσιμος Δουβίτσας 
Πίτσα Σωτηράκου 
Γιώργος Ι. Σίσκος 

Γιώργος Γεωργούσης  
Μαρία Μυλωνά 

Δημήτρης Μποσινάκης 
Παναγιώτης Δεμερτζής 
Σοφία Ελευθερίου-Γκαρή  
Άρης Χαραλαμπάκης 
Δημήτρης Χονδρός 
Στέλιος Αντωνιάδης 

Χρυσόστομος Σταυρίδης 
Σταύρος Αρχοντάκης 
Μιχάλης Δελησάββας 
Παρασκευάς Σερενές 
Χάρης Τοκατλίδης 

Καλυψώ Μαρκοπούλου 
Μαρία Αρβανίτη-Σωτηροπούλου 

Νίκος Μαρκέας 
Λευτέρης Κιντζονίδης 
Γιώργος Χολιαστός 
Δημήτρης Σόκαλης 
Ηλίας Τσιμπλής 
Δανιήλ Σάπικας 

Δημήτρης Κρανιώτης 
Νίκος Μυλόπουλος 

Μάντω Στεφάνου-Γιαννοπούλου 
Στάθης Δημητρακός 

Θεοχαρούλα Μπομπότη 
Ταξιάρχης Κουλούρης 
Βάσος Βογιατζόγλου  
Νίκος Σταυρόπουλος 

Νίκος Μητάκος 
Περικλής Καραμηνάς 
Κώστας Υφαντής 

Φανή Ρουμελιώτη-Μαργαρίτη 
Άγγελος Γέροντας 

Ηρακλής Γιαννακόπουλος 
Χάρης Κανδηλώρος 
Σπύρος Μπρίκος 
Άρης Ψωμάς 

Θεόδωρος Ντόλαντζας 
Παναγιώτης Αδαμόπουλος 
Αλέξανδρος Αρδαβάνης 
Κώστας Παναγιώτου 
Γεράσιμος Ρηγάτος 
Κ.Χ. Ροδακανάκης 
Γιώργος Πολυράκης 

Ανδρέας Λίτος 
Μόσχος Κεφάλας 
Παύλος Βλάχος 

Αντί Προλόγου 
Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος 5 

Χαιρετισμός του Προέδρου Χρίστου Γ. 
Μαρκόπουλου στο 37ο Ε.Π.Ι.Σ 6 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑ-
ΤΡΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ 37Ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗ-

ΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
8 

Ο Γιατρός Λογοτέχνης,  
το ταιριαστό δίδυμο. 

Φώτης Παυλάτος 

Ωδές Πινδάρου και Ολυμπιακοί Αγώνες 
Ιωάννης Αυγουστής 
Κώστας Παπαδόπουλος 

Ο φίλιος λόγος 
στον ανθρώπινο πόνο 

Ιάσων Ευαγγέλου 

Η φαντασία στη λογοτεχνική γραφή 
των Ιατρών Λογοτεχνών 

Αφροδίτη Κοΐδου 

Λογική - Φαντασία - Συναίσθημα 
Τούλα Μπούτου 

Ο ιατρός Λουκάς Παπαϊωάννου, νικητής 
του Συμβουλίδειου Αγωνίσματος. 

Σεβαστή Χαβιάρα - Καραχάλιου 

Σχόλιο για τα κείμενα των 
Ελλήνων Ιατρών Λογοτεχνών 

Αντώνης Καβάγιας 

9 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

Ήχος του Ήλιου 
Γεράσιμος Δουβίτσας 

Αναγνωρίσεις 
Πίτσα Σωτηράκου 

21 

23 

Σκίτσο Εξωφύλλου: 
Χάρης Τοκατλίδης 

2



 

Ποιήματα που εκφωνήθηκαν  
στο 37ο ΕΠΙΣ 

25 

Mε την κόκκινη BMW 
Μαρία Αρβανίτη Σωτηροπούλου 

32 

25 Γιώργος Σίσκος - Γιώργος Γεωργούσης 

26 Μαρία Μυλωνά - Δημήτρης Μποσινάκης 

27 Παναγιώτης Δεμερτζής - Σοφία Ελευθερίου Γκαρή -
Ιάσων Ευαγγέλου 

28 Άρης Χαραλαμπάκης - Δημήτρης Χονδρός 

29 Στέλιος Αντωνιάδης-Χρυσόστομος Σταυρίδης- 
Σταύρος Αρχοντάκης 

30 Μιχάλης Δελησάββας-Παρασκευάς Σερενές 

31 Χάρης Τοκατλίδης-Καλυψώ Μαρκοπούλου 

Αφιέρωμα στη μνήμη 
του Γιάννη - Μάριου Κολιόπουλου. 

Φώτης Παυλάτος 

Τα φτερά του Πήγασου 
(Γιατροί Ποιητές - 20 Ποιήματα) 

Οδυσσέας Ελύτης, 
Ο απαρηγόρητος ιδιώτης 

Δημήτρης Μποσινάκης 

Μνήμη Καίτης Μουτάφη 
Μαρία Αρβανίτη Σωτηροπούλου 

Βιβλιοπαρουσιάσεις 
(22 Συγγραφείς) 

Τελευταία Σελίδα 
Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος 

36 

37 

45 

47 

48 

58 

Η σιωπή που έχει κάτι να πει 
Νίκος Μαρκέας 

34 
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Πατήστε ΕΔΩ και διαβάστε ολόκληρα τεύχη του περιοδικού "Κασταλία"!  

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και 
διαβάστε ολόκληρο το τεύχος 

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και 
διαβάστε ολόκληρο το τεύχος 

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και 
διαβάστε ολόκληρο το τεύχος 

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και 
διαβάστε ολόκληρο το τεύχος 

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και 
διαβάστε ολόκληρο το τεύχος 

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και 
διαβάστε ολόκληρο το τεύχος 

Η  ΚΑΣΤΑΛΙΑ  στο  Διαδίκτυο  

www.logotehnesiatroi .gr  
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
 

 
 

Πυρπολημένοι θησαυροί από νόες... άφρονες. 
Βαλσαμωμένοι σχεδιασμοί, κρυμμένοι, τοποθετημένοι 
σε μουχλιασμένους χώρους. 
Κανένας δράκος δεν φυλάει την Κιβωτό 
και τυμβωρύχοι ανεμπόδιστοι λεηλατούν  
τις Δωρεές των Αιώνων.  

 
Χαμαιλέοντες ήρωες  
προσπαθούν ν' αλλάξουν το ύψος τους, την φύση και τη θέση τους. 
Έχουν μπερδέψει προφανώς πως δεν είναι Λεοντάρια. 
 
Οι φωνές των ντελάληδων προσπαθούν να προφυλάξουν τους λαούς  
από τα πολλά δεινά,  
από την καταστροφή,  
αλλά δεν ξέρω αν λένε την αλήθεια. 
Αυτό που γίνεται είναι να σμίγουν οι φωνές και οι σειρήνες συναγερμών  
με τις κραυγές και τις ικεσίες, για να γλυτώσουμε,  
για να μην μας έρθει η τραγωδία.  
 
Αγαπητοί μου φίλοι συνάδελφοι 
 
Κι' όταν βρισκόμαστε σε μοναχικές διαδρομές 
ανάμεσα σε πυκνόλαλο ή σιωπηλό πλήθος, 
η ηχώ της λύπης ή της χαράς όλους μας αγγίζει. 
 
Εμείς στην σπορά της φιλαλληλίας, θα καλούμε όλους. 
 
 
 
Υ.Γ. Λένε δεν έχουμε τροχιά, ιδανικά... 
μα εμείς κάτι θα κάνουμε να ξαναγεννηθούμε. 

 
 
 

 
Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος, 

Πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών 
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Χαιρετισμός του Προέδρου Χρίστου Γ. Μαρκόπουλου 
στο 37ο Ε.Π.Ι.Σ 

Α ξιότιμοι κύριοι Κα-
θηγητές, αγαπητοί φίλοι Συνά-
δελφοι, Κυρίες και Κύριοι, Α-
θήνα 20 Μαΐου 2011, 37° Ετή-
σιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέ-
δριο. 
Από το 2006, η Εταιρεία μας 
είναι παρούσα κάθε χρόνο στο 
μεγαλύτερο αυτό Ιατρικό Συ-
νέδριο της χώρας μας. Για το 
λόγο αυτό, ευθύς εξ αρχής, 
επιθυμώ να ευχαριστήσω τον 
πρόεδρο κ. Αθανάσιο Σκουτέ-
λη και τα μέλη του διοικητικού 
Συμβουλίου της Ιατρικής Εται-

ρείας Αθηνών, όπως και τα 
μέλη της οργανωτικής επιτρο-
πής του 37ου Ετήσιου Πανελλή-
νιου Ιατρικού Συνεδρίου, που 
μας επέλεξαν και αυτόν τον 
χρόνο, να παρουσιάσουμε ένα 
δίωρο αφιέρωμα της εταιρείας 
μας, με λογοτεχνικά μας έργα, 
με τους στοχασμούς μας, με τις 
πνευματικές μας αναζητήσεις. 
Τους ευχαριστούμε, τους ευχα-
ριστούμε θερμά. 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, θεωρώ 
χρέος μου σε αυτή την εισαγω-
γή να αναφέρω ότι το περα-
σμένο φθινόπωρο, έφυγε από 
την ζωή ο διακεκριμένος ομό-

τιμος καθηγητής οφθαλμολογί-
ας, Γιάννης Κολιόπουλος. Ο 
σεβαστός και αγαπητός μας 
Γιάννης Κολιόπουλος, διετέλε-
σε πρόεδρος της εταιρείας μας, 
και διευθυντής του λογοτεχνι-
κού μας περιοδικού ΚΑΣΤΑ-
ΛΙΑ από το 1999 μέχρι το 
2005, προσφέροντας τεράστια, 
ανεκτίμητη βοήθεια, με την 
ξεχωριστή προσωπικότητα 
του. Επίσης, με το φιλοσοφικό 
ποιητικό του στοχασμό άφησε 
την σφραγίδα του, στην Ιατρι-
κή Λογοτεχνία. Ο Γιάννης Κο-
λιόπουλος θα είναι πάντα στη 
θύμηση μας. Και τα λόγια αυ-
τά είναι φόρος τιμής στη μνή-
μη του. 

Η
 συμ

μ
ετοχή

 τη
ς ΕΕΙΛ

 στο 37ο ΕΠ
ΙΣ 

Εικόνες από τον χώρο του Συνεδρίου 
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Η
 συμ

μ
ετοχή

 τη
ς ΕΕΙΛ

 στο 37ο ΕΠ
ΙΣ 

Αγαπητοί φίλοι Συνάδελφοι, 
Το λογοτεχνικό μας περιοδικό 
ΚΑΣΤΑΛΙΑ εκδίδεται από το 
1960 συνεχώς προσφέροντας 
βήμα σε όλους τους γιατρούς 
λογοτέχνες που επιθυμούν να 
δημοσιεύσουν έργα τους. Σή-
μερα η εποχή μας έχει αλλάξει. 
Ο γραπτός λόγος, σε πολλές 
μορφές, συνυπάρχει με τον 
ηλεκτρονικό λόγο. 

Θεώρησα λοιπόν, ότι πρέπει 
και εμείς, να συνεχίσουμε την 
πορεία μας, ακολουθώντας και 
τους παραδοσιακούς, αλλά και 
τους σύγχρονους δρόμους. 

Για τον λόγο αυτό και γνωρί-
ζοντας ότι τα οικονομικά της 
εταιρείας μας είναι μηδαμινά 
έως ανύπαρκτα, δυσκολεύο-
ντας την έντυπη έκδοση της 
ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ, 
σε αριθμό τευχών και συχνό-
τητα, αναζήτησα να βρω τον 
τρόπο δημιουργίας ιστοσελί-
δας στο διαδίκτυο. 

Στόχος ήταν να παρουσιάζο-
νται και στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ό,τι 
έχει σχέση με την Ελληνική 
Εταιρεία Ιατρών Λογοτεχνών 
αλλά ιδιαίτερα να παρουσιάζο-
νται ολόκληρα τα τεύχη, με 
όλες τις σελίδες, με όλο το πε-

ριεχόμενο του περιοδικού μας 
ΚΑΣΤΑΛΙΑ. 

Έτσι ανέλαβα την οικονομι-
κή και δημιουργική ευθύνη 
της ιστοσελίδας αυτής, στο 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ. 
Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι 
www.logotehnesiatroi.gr. 
Τα οφέλη από αυτό το νέο 
βήμα, από αυτήν την εξέλιξη 
είναι πολλά. 
 
Πρώτον. Δίνουμε την ευκαιρί-
α στις νεότερες γενιές των για-
τρών, στα νέα παιδιά, να έχουν 
στο οικείο σύγχρονο δικό τους 
τρόπο πληροφόρησης, μελέ-
της, αναζήτησης όσων τους 
ενδιαφέρουν να συγκρίνουν, 
να συνεχίσουν όσοι έχουν την 
αγάπη στην λογοτεχνία, στον 
στοχασμό, στις πνευματικές 
ταυτόχρονα με τις επιστημονι-
κές τους θάλασσες, ένα ταξίδι 
όμορφο και ωφέλιμο. 
 
Δεύτερον. Δίνουμε την δυνα-
τότητα στους λογοτέχνες για-
τρούς συγγραφείς της Καστα-
λίας να διαβαστούν τα έργα 
τους, τα κείμενά τους από πο-
λύ μεγάλο αριθμό αναγνωστών 
σε όλο τον κόσμο, από τους 
Έλληνες απανταχού της γης. 

Τελικά, με τη δημιουργία ιστο-
σελίδας και την ηλεκτρονική 
παρουσίαση της Κασταλίας 
στο Ίντερνετ, επιτρέψτε μου 
να πω ότι έγινε ένα άλμα στην 
υφήλιο. 
Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για 
αυτό, γιορτάζοντας ταυτόχρο-
να και τα 50 χρόνια έκδοσης 
της Κασταλίας. 
 

Αγαπητοί μου φίλοι, συνάδελ-
φοι, κυρίες και κύριοι. 
 

Υπάρχουν όμως και πράγματα 
που μας κάνουν να μην χαιρό-
μαστε. 
Που μας γίνονται εφιάλτης, 
τρόμος και θλίψη. 
Σας μιλώ για τον εφιάλτη της 
φτώχιας, τις κοινωνικές τρικυ-
μίες, την βία κάθε μορφής, τον 
ανθρώπινο πόνο. 
 

Κάποιοι σκοτώνουν την πατρί-
δα μας, κάποιοι σκοτώνουν τα 
όνειρα μας. 
Και εμείς φωλιάζουμε σε 
άβουλη σιωπή. 
 

Σπαρτιάτες, Αθηναίοι, Μακε-
δόνες, 
Την δύναμη σας δείξτε την και 
τώρα, εδώ, 
Των Αετών χορέψτε τον χορό. 
 

Ευχαριστώ. 

Ο πρόεδρος της ΕΕΙΛ κ. Χρίστος Μαρκόπουλος παρουσιάζει την η‐
λεκτρονική μορφή του περιοδικού ΚΑΣΤΑΛΙΑ στο 37ο ΕΠΙΣ (2011). 
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Η Συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών στο 
37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 

 

Αθήνα 17 - 21 Μαΐου 2011 

ΛΟΓΙΚΗ‐ΦΑΝΤΑΣΙΑ‐ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Συντονιστές: Χριστ. Γ. Μαρκόπουλος, Σ. Γκαρή, Α. Κοΐδου,  

 Α. Καβάγιας, Άρης Χαραλαμπάκης 
Εισηγητές: 
Παυλάτος Φώτης, Ο Γιατρός - Λογοτέχνης, το ταιριαστό δίδυμο 
Αυγουστής Ιωάννης, Ωδές Πινδάρου και Ολυμπιακοί Αγώνες 
Ευαγγέλου Ιάσων, Ο Λόγος και ο Πόνος 
 
Συμμετέχοντες Ιατροί Λογοτέχνες με απαγγελίες ποιημάτων ή ανάγνωση μικρών λογοτεχνικών κειμένων: 
Μ. Αρβανίτη, Α. Αρδαβάνης, Σ. Αντωνιάδης, Σ. Αρχοντάκης, Β. Βογιατζόγλου,  
Γ. Γεωργούσης, Μ. Δελησάββας, Π. Δεμερτζής, Γ. Δουβίτσας, Σ. Ελευθερίου Γκαρή,  
Α. Κοΐδου, Α. Καβάγιας, Τ. Κουλούρης, Ε. Λεοντίδου, Ν. Μαρκέας, Κ. Μαρκοπούλου,  
Δ. Μποσινάκης, Τ. Μπούτου, Μ. Μυλωνά, Θ. Ντόλατζας,Κ. Π. Παναγιώτου,  
Κ. Παπαδόπουλος, Γ. Πασπαλιάρη, Γ. Σίσκος, Π. Σερενές, Χ. Σταυρίδης, Χ. Τοκατλίδης,  
Α. Χαραλαμπάκης, Δ. Χονδρός, Σ. Χαβιάρα-Καραχάλιου. 
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Φώτης Παυλάτος 

πό το τελευ-

ταίο τέταρτο του 20ου αιώνα και 

μέχρι σήμερα, συσσωρεύονται 

με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό, 

που ίσως δε θα ’ταν υπερβολι-

κ ό ς  ο  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ς 

«χιονοστιβάδα», στοιχεία, τα 

οποία από σημειολογική άποψη, 

υποδηλούν ότι το ευγενές και 

πατροπαράδοτο Ιπποκρατικό 

Λειτούργημα διέρχεται, σε 

διεθνή κλίμακα, μια βαθειά κρί-

ση, η οποία μπορεί να αποβεί 

ακόμη και μοιραία όσον αφορά 

στην ηθική ταυτότητα του Ια-

τρικού επαγγέλματος, αλλά και 

καταστροφική για το σύνολο 

της κοινωνίας μας, η οποία είναι 

και ο τελικός αποδέκτης των 

υπηρεσιών υγείας. 
 
Αναμφίβολα, το ορόσημο στην 

ιστορία της σύγχρονης ιατρικής 

ταυτίζεται με τη γέννηση του 

Ιπποκράτη το 460 π.Χ. Η 

«επαναστατική» άποψη είναι 

ότι ο άρρωστος πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως ανθρώ-

πινο πλάσμα στο σύνολό 

του και η θεραπεία να απευ-

θύνεται όχι μόνο στο σώμα 

αλλά και στο πνεύμα. Από 

τότε τα στοιχεία αυτά αποτε-

λούν το ιδανικό πλαίσιο στη 

σχέση γιατρού – αρρώστου. Το 

άλλο καθοριστικό στοιχείο που 

διαμόρφωσε τη σύγχρονη ιατρι-

κή στο ξεκίνημά της, είναι ο Ιπ-

ποκρατικός Όρκος, που απο-

τελεί και τον ηθικό κώδικα 

της ταυτότητας του γιατρού. 

Εμπνευσμένοι από τις ηθικές 

αρχές του Όρκου του Ιπποκρά-

τη, θεσπίζεται το 1948 από την 

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση, η 

Διακήρυξη της Γενεύης, στην 

οποία περιλαμβάνεται και παρά-

γραφος, η οποία αναφέρεται 

στην προσφορά των ιατρι-

κών υπηρεσιών σε κάθε 

άρρωστο, χωρίς να παρεμ-

βαίνουν εμπόδια εθνικά, 

θρησκευτικά, φυλετικά, οι-

κονομικά, πολιτικών πεποι-

θήσεων ή κοινωνικών δια-

κρίσεων. 
 
«Είναι γεγονός αδιαμφισβή-

τητο, ότι οι ανθρωπιστικές 

αξίες και οι ηθικές αρχές εί-

ναι άρρηκτα συνδεδεμένες 

με την του Ιπποκράτους Τέ-

χνη, όσο σε καμία άλλη επι-

στήμη» 
 
Ο Αμερικανός ποιητής T. S. 

Eliot, κλείνοντας μια διάλεξή 

του αναφορικά με το θεματολο-

γικό αυτό στοιχείο, είπε: 

«Σε κάθε πρόβλημα αντιμε-

τωπίζουμε δύο απόψεις: Η 

μία είναι τι πρόκειται να κά-

νουμε για το πρόβλημα από 

καθαρά «τακτικής», δηλ. 

από τεχνικής πλευράς για να 

εξαλείψουμε τη δυσκολία. Η 

δεύτερη όμως άποψη είναι, 

«ποια είναι η συμπεριφο-

ρά μας απέναντι στο πρό-

βλημα», πράγμα που θέτει 

βαθύτερες προκλήσεις αντι-

μετώπισης και ιδιαίτερης ευ-

αισθησίας.» 
 
Σημαντικό στοιχείο της αλλαγής 

της προσωπικότητας του Λει-

τουργού Υγείας, είναι αναμφίβο-

λα η διατάραξη της διαπροσωπι-

κής σχέσης γιατρού – αρρώστου 

και η απώλεια της ιατρικής αξιο-

πιστίας. Ο γιατρός δεν είναι μό-

νο ο Επιστήμονας – Θεραπευτής 

ψυχής και σώματος, αλλά πρέ-

πει και να συμπεριφέρεται ως 

άνθρωπος μεταξύ των πασχό-

ντων συνανθρώπων του. Αδιαμ-

Ο Γιατρός Λογοτέχνης,  
το ταιριαστό δίδυμο 
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φισβήτητα, οι άρρωστοι, ακό-

μα κι όταν η κατάστασή τους 

είναι σοβαρή, αισθάνονται α-

νακούφιση, κάποιου είδους 

βελτίωση, μέσα από την ευχα-

ρίστηση που τους προκαλεί το 

ενδιαφέρον του Θεραπευτή – 

Γιατρού τους. 
 
Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε 

μου να σας διαβάσω μια ποιη-

τική καταγραφή μου με τον 

τίτλο «Η Σταύρωση», που 

δημοσιεύθηκε στην εφημερί-

δα, στα πρώτα χρόνια των 

Πανελληνίων Ιατρικών Συνε-

δρίων της Ιατρικής Εταιρείας 

Αθηνών. 

Η Σταύρωση 
 
Περνώ ανάμεσα από τα 

στριμωγμένα κρεβάτια 

τα βαθιά ποτισμένα με 

τον ανθρώπινο πόνο. 

Κι είναι τα χέρια 

τ’ αναιμικά τα χέρια που 

ικετεύουνε, 

κι είναι τα μάτια 

τα σβησμένα μάτια που 

παρακαλάνε, 

κι είναι τα χείλη 

τα φρυγμένα χείλη που 

ψελλίζουνε. 

Θεέ μου!… Πόσοι εσταυ-

ρωμένοι!… 
 
Περνώ ανάμεσα από τα 

στριμωγμένα κρεβάτια 

τα βαθιά ποτισμένα με 

τον ανθρώπινο πόνο. 

Κι είναι η ανάσα 

η ρηχή και γρήγορη ανά-

σα, 

κι είναι η καρδιά  

με τον καλπασμό και το 

παραμιλητό της, 

κι είναι ο ήλιος 

Ω! Ο ήλιος με το στερνό 

φιλί στο τζάμι. 

Θεέ μου!… Πόσοι εσταυ-

ρωμένοι… 
 
Στη διαμόρφωση των συ-

μπεριφορών του γιατρού 

στην καθημερινή ιατρική 

πράξη, αναμφίβολα, η δι-

δασκαλία στις Ιατρικές 

Σχολές, της Ιστορίας της 

Ιατρικής, της Ιατρικής Ηθι-

κής, αλλά και της Λογοτε-

χνίας και γενικά των Κοι-

νωνικών και Ανθρωπιστι-

κών Επιστημών, αποτε-

λούν ουσιώδη στοιχεία της 

ιατρικής εκπαίδευσης, όπως 

το επιβάλλουν οι ανάγκες της 

σύγχρονης κοινωνίας. Οι φοι-

τητές μας πρέπει να μαθαί-

νουν, όχι μόνον τη 

«μηχανική» του σώματος, 

αλλά και την ανθρώπινη 

φύση που είναι μέσα στο 

σώμα. Η ανθρώπινη προσέγ-

γιση του γιατρού προς τον 

άρρωστο είναι ουσιώδης, τόσο 

όσον αφορά στη συνεργασιμό-

τητα του αρρώστου, όσο και 

στην ενίσχυση του ανθρωπι-

στικού στοιχείου στην αντιμε-

τώπιση αρρώστων με δύσκολα 

θεραπευτικά προβλήματα, ι-

διαίτερα σε περιπτώσεις με 

εξελικτική πορεία προς το μοι-

ραίο.  
 
Στη διαπροσωπική σχέση για-

τρού – αρρώστου, δημιουργεί-

ται ένα «δίδυμο», ένας ιδιαί-

τερος δεσμός εμπιστοσύνης 

και αξιοπιστίας προς το πρό-

σωπο του γιατρού. 
 
Ειδικότερα, η Λογοτεχνία 

στη θεραπευτική φαρέτρα του 

γιατρού, θα βοηθήσει ακόμα 

περισσότερο στην κατανόηση 

του αρρώστου, ως ανθρωπί-

νου πλάσματος και γενικά στη 

διαπροσωπική σχέση γιατρού 

– αρρώστου, που τα τελευταία 

χρόνια έχει σημαντικά χαλα-

ρώσει, ιδιαίτερα όσον αφορά 

στο παραδοσιακό στοιχείο της 

πλήρους εμπιστοσύνης και 

αξιοπιστίας. Αναμφίβολα, η 

υψηλή Τεχνολογία, σιγά-

σιγά, αλλά σταθερά, εκτοπίζει 

το ανθρώπινο στοιχείο της 

στενής επαφής με τον 

άρρωστο. Ένα άλλο στοιχείο 

που επίσης συμβάλλει στη χα-

λάρωση της παραδοσιακής 

σχέσης γιατρού – αρρώστου, 

είναι η πραγματική «εισβολή» 

στο χώρο των υπηρεσιών υ-

γείας, επιστημόνων, που δεν 

είναι γιατροί, αλλά χειριστές 

πολύπλοκων Super-οργάνων ή 

σύμβουλοι σε θέματα που 

σχετίζονται με αυτή την τε-

χνολογική ηγεμονία. Σε πρό-
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σφατο άρθρο του στο 

«Βήμα» (8 Μαΐου 2011), ο 

Καθηγητής Χειρουργικής στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, αγαπη-

τός Συνάδελφος, Γιώργος Αν-

δρουλάκης, με τον τίτλο «Το 

Ιατρικό Λειτούργημα στο 

απόσπασμα», γράφει: 
 
«Η τεχνολογική έκρηξη 

έχει τραυματίσει σοβα-

ρά την Ιπποκρατική 

σχέση ανάμεσα στον 

γιατρό και τον ασθενή. 

Η άσκηση της Ιατρικής, 

από ανθρωποκεντρική, 

μεταμορφώνεται, αργά 

αλλά σταθερά, σε βιοτε-

χνολογική και ο για-

τρός, από κεντρικό πρό-

σωπο στο χώρο της Υ-

γείας, έχει περιθωριο-

ποιηθεί». 
 
Από φιλοσοφική άποψη, η Ια-

τρική και η Λογοτεχνία, 

είναι Ανθρωπιστικές Τέχνες 

και μοιάζουν μεταξύ τους, τό-

σο όσον αφορά στο αντικείμε-

νο που διακονούν, αλλά και 

στις ενέργειες, στις συμπερι-

φορές τους και στους επιδιω-

κόμενους στόχους τους. 
 
Ο Αντόν Παύλοβιτς Τσέ-

χοφ, στη σύντομη, που 

έγραψε ο ίδιος, αυτοβιογραφία 

του, αναφέρει επί λέξει τα α-

κόλουθα: 
 

«Είμαι βέβαιος πως το 

γεγονός ότι ασχολήθη-

κα με την Ιατρική έχει 

επηρεάσει σοβαρά τη 

λογοτεχνική μου δρα-

στηριότητα. Αυτό έχει 

διευρύνει σημαντικά 

το πεδίο των παρατη-

ρήσεών μου και ε-

μπλουτίσει τις γνώσεις 

μου, των οποίων την 

πραγματική αξία για 

μένα, μόνο εκείνος 

που είναι ο ίδιος για-

τρός μπορεί να κατα-

λάβει». 
 
Επίσης, ο γιατρός John Sa-

linsky, στο βιβλίο του, 

“Medicine and Litera-

ture” (εκδ. 2002), γράφει 

στην εισήγησή του: 
 

«Η Λογοτεχνία μου 

έδωσε μεγάλη ευχαρί-

στηση και την αίσθηση 

ότι ανακάλυψα κρυμ-

μένο θησαυρό». 
 
Στην καθημερινή ιατρική πρά-

ξη, ο Ερευνητής Γιατρός, 

προσπαθεί να ερμηνεύει τους 

νόμους και τις αλληλουχίες 

που κυριαρχούν στον ανθρώ-

πινο οργανισμό και ο Κλινι-

κός Γιατρός, στο κρεβάτι του 

αρρώστου, εξοπλισμένος με 

τις γνώσεις και τις δεξιοτεχνίες 

της «Τέχνο-Ιατρικής» και 

της «Ψύχο-Ιατρικής», προ-

σπαθεί να διαγνώσει και να 

θεραπεύσει τις διαταραχές των 

λειτουργιών του οργανισμού, 

που  ε ί ν α ι  υπ ε ύ θυ ν ε ς 

(αιτιολογικό υπόστρωμα) για 

την παρέκκλιση ή τις παρεκ-

κλίσεις από το καθοριζόμενο 

ως το φυσιολογικό Status της 

υγείας. Έτσι, ο Γιατρός ενσαρ-

κώνει τον ανιχνευτή της 

γνώσης και της αλήθειας, 

στοιχεία που θα τον οδηγή-

σουν να γίνει θεραπευτής 

του ανθρώπινου σώματος 

(αποκατάσταση των μηχανι-

στικών παρεκκλίσεων) και της 

α ν θ ρώπ ι ν η ς  ψυχ ή ς 

(αποκατάσταση της παρέκκλι-

σης των ψυχικών λειτουργιών 

και φυσιολογικών διεργασιών). 
 
Στην άλλη Ανθρωπιστική 

Τέχνη που εκπροσωπείται από 

τη Λογοτεχνία, λίγο πολύ 

ακολουθούνται οι ίδιες διαδι-

κασίες διερεύνησης της αν-

θρώπινης φύσης, μέσα από 

πνευματικούς διαύλους, μελε-

τώντας και περιγράφοντας τη 

ζωή των ανθρώπινων όντων, 

όχι μόνον όπως «φαίνεται», 

αλλά και όπως λειτουργεί στο 

βάθος των διεργασιών του 

εσωτερικού «είναι». 
 
Ο Λογοτέχνης, αντί για τα 

μέσα του Εργαστηρίου και των 

άλλων παρακλινικών τεχνολο-

γικών στοιχείων της Ιατρικής 

«Τέχνης», χρησιμοποιεί τις 

λέ ξ ε ι ς  στο  δ ι κό  του 

«εργαστήρι» της φαντασίας, 

του στοχασμού και του διαλο-
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γισμού, καταγράφοντας και 

περιγράφοντας καταστάσεις 

και συναισθήματα, αναζητώ-

ν τα ς  κα ι  αυ τό ς  τ η ν 

«αλήθεια» μέσα στα μονο-

πάτια της πολυπλοκότητας της 

ανθρώπινης φύσης και ζωής. 
 
Και στις δυο «Τέχνες», οι 

στόχοι είναι παράλληλοι, ο 

Γιατρός στην καθημερινή ια-

τρική πράξη και στην Κλινική, 

προσπαθεί, αφού εντοπίσει το 

«πρόβλημα», να ανακουφίσει 

τον άρρωστο από τον «πόνο» 

που τον βασανίζει. Αλλά και ο 

Λογοτέχνης – Ποιητής, προ-

σφέρει με την «Τέχνη» του 

εκείνο το αίσθημα της ανακού-

φισης και της ευχαρίστησης, 

γιατί όχι και του «πόνου» (;), 

από την πολυπλοκότητα της 

καθημερινότητας, σε όλους 

εκείνους τους αναγνώστες που 

ταξιδεύουν στα γνωστά ή 

άγνωστα μονοπάτια του Πνευ-

ματικού Κόσμου. 
 
Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγο-

νός ότι η Λογοτεχνία προ-

σφέρει σημαντική βοήθεια 

στον Λειτουργό της Ιππο-

κρατικής Τέχνης, αλλά και 

στην Ιατρική Ηθική, η οποί-

α και αποτελεί σημαντικό υπο-

στρωματικό στοιχείο των αν-

θρωπιστικών αξιών. Είναι πε-

ρισσότερο από βέβαιο, ότι η 

Λογοτεχνία και η Ποίηση, με 

τη βαθύτερη φιλοσοφική 

άποψη, ιδιαίτερα όσον αφορά 

στην Βιο-Ηθική, διαμορφώνει 

ένα σημαντικό στοιχείο στην 

προσωπικότητα του Γιατρού, 

απόλυτα ταιριαστή με τις απαι-

τήσεις της Επιστήμης και της 

Κοινωνίας. Στο σημείο αυτό, η 

αναφορά στη συμβολή των 

έργων και της διδαχής των 

Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων 

(Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέ-

λης) και γενικά η εισαγωγή 

στην κουλτούρα του 5ου π.Χ. 

αιώνα, της ηθικής της Αρετής, 

είναι αναγκαία και επιτακτική, 

ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή. 

Αναμφίβολα η Λογοτεχνία, 

προσαρμόζει τις συμπερι-

φορές μας απέναντι στα 

κλινικά και θεραπευτικά 

προβλήματα και κατά κά-

ποιον τρόπο «συμμετέχει» 

στη λήψη αποφάσεων, για 

την αντιμετώπιση, όχι μό-

νο  του  σωματ ικού 

«μηχανιστικού» προβλή-

ματος αλλά και της ανθρώ-

πινης ψυχής. 

Και το ερώτημα: 

- Πώς συμβιβάζεται ο για-

τρός να διακονεί και τις 

δύο «Τέχνες» μαζί, την Ια-

τρική και τη Λογοτεχνία; 

Μπορεί ο Γιατρός – Λογο-

τέχνης να κουμαντάρει 

συγχρόνως και τις δύο 

«Τέχνες»; 
 
Η απάντηση είναι ότι όχι μόνο 

μπορεί να τις κουμαντάρει, 

αλλά η μία «Τέχνη» μπορεί να 

ωφεληθεί από την άλλη με ένα 

μηχανισμό θετικής παλίν-

δρομης αλληλορύθμισης 

(feed-back), για να χρησιμο-

ποιήσω όρο της Ενδοκρινολο-

γίας. Τα παραδείγματα είναι 

άπειρα. Θα αναφέρω μόνο ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο 

Williams Carlos Williams 

υπήρξε ένας θαυμάσιος Για-

τρός και ένας καταξιωμένος 

Λογοτέχνης (Ποίηση και Πρό-

ζα), ακόμα και ζωγράφος. Ση-

μειώνω ότι τιμήθηκε και με το 

βραβείο Pulitzer για την Ποίη-

σή του. τα περισσότερα θεμα-

τικά στοιχεία για τα ποιήματά 

του, τα εμπνεύστηκε από την 

καθημερινή ιατρική πράξη. 
 
Συμπερασματικά, τόσο η 

Λογοτεχνία, όσο και η Ιατρική, 

είναι δύο «Τέχνες» που πάνε 

θαυμάσια μαζί και αποτελούν 

σημαντικές πηγές έμπνευσης 

και ευαισθητοποίησης, ακόμη 

και πρόκλησης για μελέτη της 

αλληλεπίδρασης των επιστη-

μονικών επιτευγμάτων και των 

ανθρωπιστικών αξιών. Η Ια-

τρική με σύμμαχο τη Λογο-

τεχνία, αποτελούν ένα α-

διάσπαστο «δίδυμο», που 

αδιαμφισβήτητα παίζει σημα-

ντικό ρόλο στην ίδια τη ζωή 

και τη σταδιοδρομία του για-

τρού, ως θεραπευτή του σώ-

ματος και της ψυχής των συ-

νανθρώπων του. 

Η
 συμ

μ
ετοχή

 τη
ς ΕΕΙΛ

 στο 37ο ΕΠ
ΙΣ 
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Ε ισαγωγικώς σαν 
ιδρυτικό στέλεχος της ΕΕΙΛ θα 
ήθελα να εκφράσω την μεγάλη 
μου συγκίνηση όσο και την βα-
θειά πίστη που εκτρέφω για  
την εταιρεία μας που αξιολογώ 
ότι θα ήταν σκόπιμο να βρίσκε-
ται στην κορωνίδα της μεγάλης 
Ιατρικής Τέχνης, διότι η λεκτική 
και γραφική έκφραση του για-
τρού στηρίζεται κυρίως στην 
δομή του λόγου η οποία θα 
πρέπει πάντα να γοητεύει και 
προσδίδει "ύφος" ιδιαιτερότη-
τας. Η παρουσία μου εδώ αντι-
κατοπτρίζει την παλιά μου το-
ποθέτηση πλάι σε άξιους σκα-
πανείς της εταιρείας μας αλλά 
και ιδιαίτερα τώρα στον πρόε-
δρο μας Χρίστο Μαρκόπουλο. 
Πιστεύω και στο επόμενο συνέ-
δριο απ' την ίδια έδρα θα προ-
λογίσω την συμμετοχή μου διό-
τι αυτό θεωρώ χρέος τιμής. Η 
μεταφορά της παρούσης, της 
ιστορικής "ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ" μας, 
στο ηλεκτρονικό σύστημα, στο 
διαδίκτυο  αποτελε ί  την 
έμπρακτη επικοινωνιακή ανα-
μόρφωση του περιοδικού στον 
τομέα ενημέρωσης και προσέγ-
γισης στο φιλοσοφικό και λογο-
τεχνικό περιεχόμενο από ευρύ-
τερο αναγνωστικό κοινό που θα 
γνωρίσει τις άγνωστες πτυχές 
της ουσιαστικής παρουσίας του 
ορθολογισμού κι' αυτό χάριν 
στην πολύτιμη και πολυεπίπεδη 
φροντίδα του ακούραστου 
προέδρου μας. Ευχή να τον 
μιμηθούν και άλλοι στα χνάρια 
του βηματισμού του. 

 
ΩΔΕΣ ΠΙΝΔΑΡΟΥ 
Δύο μικρά αριστουργήματα από 
κείνα που χαίρεται ο Γκαίτε να 
μεταφράζει για να ασκείται 
στον ποιητικό λόγο, όπως 
έγραφε, που είναι απαράμιλλα 
σε λιτότητα, τόλμη και ομορ-
φιά. 

“Κόκκινα χείλη φίλησα 
κι έβαψε το δικό μου 
και στο μαντήλι τόσυρα 
κι έβαψε το μαντήλι 
και στο ποτάμι τόπλυνα 
κι έβαψε το ποτάμι, 
κατέβη αητός να πιή νερό 
κι έβαψαν τα φτερά του 
κι έβαψ' ο ήλιος ο μισός 
και το φεγγάρι ακέριο"  

 
Και ξεχωρίζουμε ακόμα ένα: 

"Κόρη σαν εφιλιόμασταν 
νύχτα ήταν, ποιος μας 
είδε; Μας είδε τ' άστρο 
της νύχτας μας είδε το 
φεγγάρι και το φεγγάρι 
έσκυψε της θάλασσας το 
λέει, θάλασσα τόπε του 
κουπιού και το κουπί του 
ναύτη κι ο ναύτης το τρα-
γούδησε στης λυγερής 
την πόρτα." 

 

Πώς να εξηγηθούν τόσες ο-
μοιότητες; Αναγκαστικά στρο-
φή προς τους εθνογράφους; 
"Και στην ψυχολογία των ε-
θνών συμβαίνει να δημιουργεί-
ται με τους αιώνες μια υποσυ-
νείδητη βαθειά φλέβα που ρυθ-
μίζει την πορεία και τα συναι-
σθήματα των ατόμων που το 
απαρτίζουν." 
Στον πρώτο Ολυμπιόνικό του ο 
Πίνδαρος παραλληλίζει τους α-
γώνες της Ολυμπίας σε λαμπρό-
τητα και ακτινοβολία, με το 
φως του ήλιου που μόλις φανεί 
στον ουρανό, σβήνει όλα τα 
άστρα. Σε άλλο του ποίημα, 
προσομοιάζει τον εαυτό του με 
αετό που πετά ψηλά - ψηλότε-
ρα από όλους τους άλλους. Βέ-
βαιο είναι ότι με τον Πίνδαρο 
αισθάνεσαι πως η νύχτα του 
κόσμου φωτίζεται από θεϊκές 
λαμπηδόνες. Αναμφισβήτητα 
είναι μεγάλος. Και το καταλά-
βαινε και ο ίδιος. Ένοιωθε την 
αξία του. Είχε την επίγνωση ότι 
με το έργο του παρέδιδε μια 
ποίηση "κτήμα ες αεί" για την 
ανθρωπότητα. 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
Γινόντουσαν κι άλλοι, φυσικά, 
όπως στους Δελφούς, στη Νε-
μέα, στον Ισθμό. Μπορεί κανείς 
να πει πως δεν υπήρχαν 
'Έλληνες που να μην εκτελού-
σαν αγώνες. Από μικροί επιδί-
δονταν με πάθος στα Γυμνα-
στήρια και τις Παλαίστρες για 
να ασκήσουν τα κορμιά τους 
και να ισορροπήσουν αίμα - 
ψυχή. Οι πιο προικισμένοι συνέ-
χιζαν κάτω από την επίβλεψη 
ειδικών για να προετοιμαστούν 
να διεκδικήσουν το στεφάνι της 
νίκης και να δοξαστούν. 
Πως να μη φιλοδοξούν να αρι-

Ωδές Πινδάρου και Ολυμπιακοί Αγώνες 

Ιωάννης Αυγουστής 
Κώστας Παπαδόπουλος 
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Ιωάννης Αυγουστής 
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στεύουν; Φτάνει να σκεφτού-
με πως ο νικητής του 
"σταδίου" ο σταδιοδρόμος, 
θα είχε το προνόμιο να ακού-
ει τα όνομα του δεμένο με 
την Ολυμπιάδα για τέσσερα 
ολόκληρα χρόνια. Γιατί η τε-
τραετία που μεσολαβούσε 
από τη λήξη των αγώνων, 
στους οποίους θα ‘βγαινε νι-
κητής ως στην αρχή των επό-
μενων, έπαιρνε την ονομασία 
της από το νικητή του δρό-
μου. 
Στους νικητές απονέμονταν 
πολλές τιμές. Στην Αθήνα α-
κόμα και στο Πρυτανείο χο-
ρηγούσαν αίτηση που ήταν η 
πιο μεγάλη τιμή για έναν πο-
λίτη. Ακόμη, αυτοί οι λαμπα-
δηφόροι μιας άσβηστης φω-
τιάς, - οι νικητές · είχαν το 
δικαίωμα να στήσουν στην 
πατρίδα τους - ή στην 'Αλτη - 
στο ιερό άλσος της Ολυμπίας, 
τον ανδριάντα τους, σε μάρ-
μαρο ή σε χαλκό. Όταν πή-
γαιναν να πάρουν το στεφάνι 
της νίκης, οι θεατές τους 
έραιναν με φύλλα και άνθη 
(φυλλοβολία). Το ίδιο κι όταν 
έμπαιναν στην ιδιαίτερη πα-
τρίδα τους. 
Και ο νικητής πήγαινε στο 
ναό του πολιούχου θεού, για 
να προσφέρει θυσία και να 
αφιερώσει το στεφάνι που 
κέρδισε, γιατί με τη βοήθεια 
του θεού είχε αξιωθεί να βγει 
νικητής. Οι αγώνες ήταν στε-
νά συνδεδεμένοι με τη θρη-
σκεία. Δεν ήταν μόνο ένας 
ευγενικός και ωραίος αγώνας, 
μια ευγενική άμιλλα, που 
προετοίμαζε τους υπερασπι-
στές της ελευθερίας της πα-
τρίδας. Ήταν μια ανιδιοτελής 
προσπάθεια που ασκούσε 
σταθερά τη νεολαία και την 
προετοίμαζε για τον κοινωνι-
κά Βίο. 
Τη σωματική ανάπτυξη τη θε-
ωρούσαν απαραίτητη προϋπό-

θεση και πνευματική, όσο και 
την κοινωνική κατάρτιση και 
απόδοση. Και το έπαθλο της 
Νίκης, η Δόξα, ένα στεφάνι 
ιερής ελιάς: Ο κότινος. Αυτό 
έφτανε για να τους κάνει να 
αισθάνονται ευτυχισμένοι και 
υπερήφανοι για το επίτευγμα 
τους, ανιδιοτελείς και ανυπό-
κριτοι σαν το γυμνό τους σώ-
μα. 

 

Για να καταλάβουμε πόση 
σημασία έδιναν οι αρχαίοι σ' 
αυτή τη νίκη, αρκεί να θυμη-
θούμε τον Διαγόρα. Όταν τα 
δύο του παιδιά αναγορεύθη-
καν νικητές της ίδιας χρονιάς, 
στο τέλος των αγώνων σήκω-
σαν τον πατέρα τους στους 
ώμους και τον φέραν γύρω 
στο στάδιο. Τότε το πλήθος 
ενθουσιασμένο του φώναζε: 
"Κάτθανε, Διαγόρα είναι η πιο 
ευτυχισμένη στιγμή της ζωής 
σου. Τι άλλο μπορείς να περι-
μένεις; Στον Όλυμπο ν' ανέ-
βεις και να γίνεις θεός;" Δεν 
γίνεσαι. "Κάτθανε, Διαγόρα. 
Ούκ ες Όλυμπον αναβήσει." 
Αυτή η νίκη όχι μόνο δεν είχε 
υλικά οφέλη αλλά στοίχιζε 
πολλά στον νικητή. Γιατί εί-
χαν το δικαίωμα, όπως προα-
ναφέρθηκε, να παραγγέλλουν 
και να στήσουν έναν ανδριά-
ντα. Κι' ακόμα, όποιος ήθελε, 
(αλλ' αν είχε την δυνατότη-
τα) παράγγελνε, σ' ένα φημι-

σμένο μουσικοσυνθέτη λυρι-
κό ποιητή, να του γράψει και 
να εκτελέσει έναν επίνικο. 
Μια ωδή δηλαδή, που ήταν 
ένας συνδυασμός ποίησης, 
μουσικής και χορού. 
Ήθελες ολόκληρη περιουσία για 
τα δύο μαζί. Αλλά μ' αυτό τον 
τρόπο έμπαινε στην αθανασία 
όλη n οικογένεια, αποθανατιζό-
ταν το όνομα του νικητή, μαζί 
με τη γενιά του: Το σόι μου 
στον αιώνα θα φάνταζε με της 
αντρείας τα αμάραντα προνόμι-
α," Κι οι ναύτες ακόμα, όπως 
μας λέει ο Πίνδαρος, έπαιρναν 
στα χείλη τους την ωδή και την 
έψαλλαν ενώ κωπηλατούσαν, 
μεταφέροντος την σ' όλον τον 
τότε γνωστό κόσμο. Απόηχος 
δοξαστικός. 
Είναι αλήθεια, λέγει κάποιος 
ιστορικός, ότι αυτός ο λαός εί-
ναι γεμάτος από κάθε είδους 
πάθη. Όταν όμως υπερισχύουν 
τα ευγενή - τότε - όλοι οι κατοπι-
νοί, βγαίνουν κερδισμένοι. Πά-
θος για την έρευνα, τη φιλοσο-
φία, τη γνώση, τη μουσική, τις 
τέχνες, την επιστήμη, την πολιτι-
κή. Τίποτα το ανθρώπινο δεν 
τους άφηνε ασυγκίνητους. Και σ' 
όσα καταπιάστηκαν με μανία, 
φτάσανε πολύ ψηλά και πολλές 
φορές άγγιξαν την τελειότητα. 
Ναι, αυτοί που σαν το θελήσουν 
ξεπερνούν τους εαυτούς τους.... 
Για να φτάσει ο Μαρξ να πάρει 
θέση; "Με τις καλλιτεχνικές 
τους ικανότητες εδημιούργη-
σαν έργα που αντέχουνε και 
στο πέρασμα των αιώνων και 
στις μεταβολές και τις ανελί-
ξεις της αισθητικής. Είναι δύ-
σκολο  να  πιστέψουμε 
(συνεχίζει ο ίδιος) ότι τα έργα 
τέχνης των αρχαίων Ελλήνων, 
εξακολουθούν να μας προκα-
λούν καλλιτεχνική απόλαυση και 
ότι παραμένουν -από μια άποψη- 
κανόνες και άφθαστα πρότυ-
πα. 
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Ιάσων Ευαγγέλου 

Ο  π α τ έ ρ α ς  τ η ς 
Ιατρικής ο Ιππο-
κ ρ ά τ η ς  μ ά ς 
άφησε μαζί με τα 

πολλά του συγγράμματα και τρεις 
παρακαταθήκες ειδικού ενδιαφέ-
ροντος (που επισημαίνονται στον 
περίφημο όρκο του). 
- Η πρώτη: 
«Δεν είναι δυνατό να γνωρίσει κα-
νείς την Ιατρική, αν πρώτα δε γνω-
ρίσει τι είναι ο άνθρωπος» (ως σω-
ματοψυχική ενότητα). 
[Ούκ ένι δυνατόν ιητρικήν ειδέναι, 
όστις μή οίδεν ό,τι εστίν άνθρωπος 
(Περί Αρχαίης Ιητρικής)]. 
- Η δεύτερη είναι: 
«Ο ιατρός, από τις συμφορές των 
άλλων, προσκομίζει δικές του 
στενοχώριες». 
[Ο ιητρός επ' αλλοτρίησιν ξυμφο-
ρήσιν ιδίας καρπούται λύπας (Περί 
Φυσών)]. 
Παρά την «επαγγελματική αναλγη-
σία και σκληρότητα» πρώτη φορά 
διατυπώνεται μια τέτοια ρήση 
στην ιστορία της ιατρικής. 
- Η τρίτη είναι:  
«Η αγάπη των ανθρώπων συμπο-
ρεύεται με την αγάπη της Ιατρικής 
τέχνης». [Φιλανθρωπίη, πάρεστι 
τ η  ι α τ ρ ι κ ή  φ ι λ ο τ ε χ ν ί η 
(Παραγγελίαι)]. Και η αγάπη αυτή 
οικοδομεί την Παρηγορητική θε-
ραπευτική. 
Τα λόγια αυτά ο Ιπποκράτης τα 
έλεγε γιατί ήταν Ιατροφιλόσοφος, 
και επισήμαινε ότι ο ιατρός πρέπει 
να μεταφέρει την Ιατρική (που 
είναι μια Βιολογική επιστήμη) στη 
φιλοσοφία (που είναι πνευματική 
επιστήμη)· και αντίστροφα: τη 
Φιλοσοφία στην Ιατρική. Τότε 
μόνο ο ιατρο-φιλόσοφος γίνεται 
ίσος προς το Θεό: «Ιητρός γάρ φι-
λόσοφος, ίσόθεος εστί» (Περί ευ-
σχημοσύνης). 
Και γνωρίζουμε βέβαια πως ο Επί-
κουρος είχε επισημάνει πως είναι 
«Κενός, εκείνου φιλοσόφου λόγος, 
ύφ' ου ουδέν πάθος ανθρώπου θε-

ραπεύεται». (Ώσπερ γάρ ιατρικής 
ουδέν όφελος μή τάς νόσους των 
σωμάτων εκβαλλούσης, ούτως ου-
δέ φιλοσοφίας, ει μή τό της ψυχής 
εκβάλλει πάθος) - (Πορφυρίου 
προς Μαρκέλλον 31). 
Με αφετηρία την Ιπποκρατική 
σοφία, και προεκτάσεις στη Βιω-
ματική μας εμπειρία, θα διατυπώ-
σουμε μερικές ψηφίδες Ιδεών για 
τον ανθρώπινο πόνο και την αντι-
μετώπιση του στον ηθικό χώρο. 
Ο άνθρωπος αξίζει τόσο, όσο πόνε-
σε. Γι' αυτό, όπου πατάει ο πόνος, 
ο τόπος είναι ιερός. 
Αγιασμός είναι το δάκρυ του πονε-
μένου. Και πρέπει να Βαπτιστείς 
στο δάκρυ του πόνου για να πάρεις 
το ιερό όνομα: Άνθρωπος. 
Όσες θρησκείες ιδρύθηκαν μετά το 
624 π.Χ. ας έχουν υπόψη τους ότι 
το «Αγαπάτε αλλήλους» το είπε ο 
Θαλής ο Μιλήσιος (624 - 546) ως 
εξής: «Φίλει τόν πλησίον σου, μι-
κρά ελαττούμενος» (:Αγάπα τον 
πλησίον σου, έστω κι αν λιγάκι 
ζημιωθείς γι' αυτό) (Στοβαίου: 
Περί Φρονήσεως Γ, e). 
· Στον ευαίσθητο άνθρωπο είναι 
αγαπητά όλα τα μάτια που κλαίνε· 
και συντρέχει να σκουπίσει το δά-
κρυ τους, αυθόρμητα. 
· Ο γιατρός και ο κάθε σύμπονος 
άνθρωπος έρχεται στη θέση του 
πονεμένου και έχει την αίσθηση 
πως το σώμα που πονά, είτε ανήκει 
στο φίλο του, τον ομόφρονα, τον 
ομοεθνή του, είτε ανήκει στον ε-
χθρό του, είναι το δικό του σώμα. 
· Ο σύμπονος άνθρωπος γνωρίζει 
πως ένα ισχυρό παυσίπονο είναι ο 
φίλιος λόγος. Αυτός και μόνο μπο-
ρεί να ενισχύσει τη φαρμακευτική 
αγωγή και το ανοσοποιητικό. Ίσως 
και κάποτε να επιφέρει και το θαύ-
μα της ίασης. 
· Ο σύμπονος άνθρωπος ξέρει ακό-
μα πως στην ανάγκη μπορεί και ο 
μύθος που θα προσφέρει στον πο-
νεμένο μια παραμυθία, μια ανα-
κούφιση, αποτελεί μία λύτρωση. 
( Τ ο υ ς  τ ε χ ν ί τ ε ς  τ ω ν 
''φαντασμένων'' πολιτικών και 

θρησκευτικών μύθων τιμούν οι 
λαοί περισσότερο απ' τους επιστή-
μονες της αλήθειας. 
Γι’ αυτό ο μύθος που είναι γόνος 
του συναισθήματος, κυριαρχεί της 
αλήθειας που πηγάζει απ' τον ορθό 
λόγο. Γι' αυτό και υπάρχει η λέξη 
«παραμυθία»,  μα  όχι  η  λέξη 
«παραληθεία».Ο μύθος είναι μία 
"καρποφόρα πλάνη”. 
‘Ο σύμπονος άνθρωπος ξέρει ακόμα 
πως κι όταν δίκαια τιμωρείται ένα 
άτομο, το μόνο αθώο θύμα είναι το 
σώμα του που Βασανίζεται. 
· Το παράπονο είναι η ηχώ του πόνου· 
ας μη δυσανασχετούμε γι' αυτό με 
τους ενοχλητικά παραπονούμενους. 
· Αν ο πόνος είναι ένα αποτέλεσμα δυ-
σαρμονίας (που γεννά διαμαρτυρία), 
και η χαρά είναι η έκφραση της αρμο-
νίας (που γεννά ευφροσύνη), ωστόσο, 
ούτε ο πόνος ως αρνητική παράμετρος 
ούτε η χαρά ως θετική, προσδιορίζουν 
την ουσία της ζωής. 
Γιατί η ζωή είναι το νόμισμα με τις 
δύο όψεις: τη χρυσή και τη χάλκινη. 
Δυστυχώς, ο πόθος μιας ολόχρυσης 
ζωής και η ευχή για ένα βίο ανθόσπαρ-
το ονομάζεται: Ουτοπία. 
Γι' αυτό, ο καθένας ας θυμάται το λόγο 
του Θαλή: «Φίλει* τον πλησίον σου, 
μικρά έλαττούμενος», και ας μη ξεχνά 
τους δίαυλους πού ενώνουν την Ιατρι-
κή με τις ανθρωπιστικές επιστήμες 
του Λόγου (όπου η Φιλοσοφία και η 
Λογοτεχνία) και της Ηθικής (όπου και 
η Βιοηθική). 
* Φιλέω - ώ = αγαπώ (όχι με κτητική ή 
ανταποδοτική εγωιστική διάθεση) 
άγαπάζω (= Ομηρικό) = είμαι ευχαρι-
στημένος αγαπώ - αγαπώμαι (-» αγα - 
πάομαι): άγαν (πάρα πολύ) + πάομαι (: 
αποκτώ ευχάριστα κάτι) 
Είναι φανερή η διαφορά της υπερο-
χής του φιλώ (φιλία, φιλότης) από 
το αγαπώ. Ας θυμηθούμε και τη 
ρήση του Δημόκριτου: «Μή διά φό-
βον - ή αμοιβήν - άλλα διά τό δέον 
απέχεσθαι αμαρτημάτων». Και κατά 
τον Ζήνωνα: «Εντός αυτής της ίδιας 
της αρετής ενυπάρχει ή ευδαιμονία, 
ουχί διά τίνα φόβον ή ελπίδα· ή τι των 
τοιούτων»... 

Ο φίλιος λόγος 
στον ανθρώπινο πόνο 
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Ο  Γ. Μ. Κολιό-
πουλος συμμετείχε το 
φθινόπωρο του 2004 στο 
εργαστήρι Αυτοματικής 
γραφής του «Μικρού Πο-
λυτεχνείου». 
 
.. μετέχω σ’ αυτό το γύ-
μνασμα γιατί με ελευθε-
ρώνει από τα δεσμά του 
εαυτού μου. Από Προμη-
θέας Δεσμώτης γίνομαι 
Λυτρωμένος ή Λυτρωτής.. 
γράφει στο προλογικό 
σημείωμα. 
Το θέμα του Αγέννητου, 
μου δόθηκε σαν Άσκηση-
Γύμνασμα! Δεν το επέλε-
ξα εγώ. 
Έτσι με χαρά, υπερνικώ-
ντας εγωισμό, αυτοπεποί-
θηση, γνώσεις και θέσεις 
μου, αφέθηκα στη γοητεία 
και στο απροσδόκητο.. 
Αφέθηκε στη Φαντασία, 
θα λέγαμε, γιατί, τί μένει 
όταν ο λογοτέχνης αφή-

νει κάτω τον οπλισμό 
των γνώσεων, των θέσε-
ων, την πανοπλία του ε-
γωισμού και της αυτοπε-
ποίθησης και γυμνός κι 
ελεύθερος επιβιβάζεται 
στο όχημα της Φαντασί-
ας και εκτοξεύεται στη 

σφαίρα της; Εκεί θα βρεί 
τον ήρωά του. 
Εκεί ο Αγέννητος γεννιέ-
ται, η ιδέα μετουσιώνε-
ται, αποκτά σκέψη, 
όραμα και επιθυμίες, δια-
κτινίζεται στο χώρο και 
στον χρόνο, μεταμορφώ-
νεται και υφίσταται τα 
πάθη και απολαμβάνει 
την λύτρωση της κάθε 

επιλογής, ώσπου να φτά-
σει στις όχθες του πεπε-
ρασμένου και των ορίων. 
Εκεί που σταματά η Φα-
ντασία, σταματά και η 
δράση και αρχίζει το Βα-
σίλειο της Σιωπής. Τότε η 
Φαντασία διπλώνει τα 
φτερά της και υποκλίνε-
ται στην Αλήθεια. 
Η Σιωπή, όπως γράφει 
στον Πρόλογο – Απολο-
γία ο Γ. Μ. Κολιόπουλος, 
είναι η έξοδος, ή το αδιέ-
ξοδο, η έκφραση ή το α-
νέκφραστο του Ανθρώπου 
ή του Θεού. 
Το Τραγούδι του Αγέννη-
του είναι ένας ύμνος στη 
Φαντασία.  
Ένα Αγέννητο Παιδί Θυ-
μάται, ο ποιητής προσδι-
ορίζει τον ήρωά του και 
ταυτίζεται μαζί του Είμαι 
ο Ορφέας..  
Το Αγέννητο Παιδί Ζει, 
Πεθαίνει και Ανασταίνε-
ται αναζητώντας συνεχώς 
τον εαυτό του.  

Η φαντασία στη λογοτεχνική γραφή 
των Ιατρών Λογοτεχνών 

Αφροδίτη Κοΐδου 
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Το τραγούδι του Αγέννητου του Γ ‐ Μ. Κολιόπουλου. 
Μικρό μνημόσυνο στη μνήμη του. 
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Ο αγέννητος Ορφέας ψά-
χνει την Ευρυδίκη του 
μέσα στη Μήτρα – Μνή-
μα – Μνήμη της Ανθρω-
πότητας. 
Η Ευρυδίκη είναι η Ζωή 
που δεν έζησε 
το Φως που δεν γνώρισε 
...ο ίσκιος του που χάνε-
ται όταν γυρίζει να τον 
βρεί 
αυτή γυρεύει ο Ορφέας, 
και η Ευρυδίκη απαντά:  
Είμαι Αόρατη, Απούσα, το 
Όνειρο 
Είμαι και γω Αγέννητη! 
Εγώ είμαι Εσύ Λατρεμένε 
Είμαι το alter ego,η δίδυ-
μη ψυχή σου.. 
 Το έργο συνεχίζει με Το 
Τραγούδι της Ζωής σε 
τρείς στάσεις: 
 Η Γέννα πρώτη Νερό, η 
πρώτη της Ζωής πηγή! 
Η απουσία του Άνυδρη, 
Αχερουσία λίμνη, Έρημη 
Χώρα  
Στο νερό το ζωηρό σκου-
λήκι θα ενωθεί με το ωά-
ριο και... 
Και από το σκοτάδι της 
μήτρας – μνήματος στο 
Φως... 
Και ακούγεται η πρώ-
τη ...θριαμβευτική ... 
νικητήρια  

Κραυγή του Ανθρώπου  
Νενικήκαμεν! 
Η Ζωή νίκησε τον Θάνα-
το! 
 

Στη Δεύτερη Στάση η Α-
ναζήτηση της Ταυτότη-
τας συνεχίζεται ακόμη 
μέσα στη μήτρα χωρίς 
φως, χωρίς γνώση, η ανα-
ζήτηση του αιώνιου μυ-
στικού: 
Πώς από το Μηδέν, το ... 
Ανύπαρκτο 
Φυτρώνει, ωριμάζει το 
αρχικό Αυγό; 
το ίδιο Αυγό του Κόσμου; 

.................. 
Ψάχνω να βρώ το φύλο 
μου 
Νάρκισσος αιώνιος... Α-
κούω την Ηχώ μου! 
Ένα μονάχα ξέρω... Είμαι 
ο εαυτός μου! 
 

Η Εξομολόγηση του Αγέν-
νητου στην Τρίτη στάση 
Η φωνή της Σιωπής μου 
συνεχίζεται: 
Στης Μητέρας την κατα-
σκότεινη Φωλιά 
Όπου βασιλεύει μια…
ακατάλυτη Σιωπή 
Σιωπή ατελείωτη .... μαγι-
κή τροφή. 
Γιατί η Σιωπή μας θρέφει 
Ή τάχατες Εγώ.. θρέφω 

τη ..σιωπή; 
Για να γενεί... Λόγος (με 
μικρό λ ή Λ μεγάλο). 
Να γίνει! ΛΟΓΟΣ – ΘΕ-
ΟΣ και Ύπαρξη – Εγώ! 
 
Η Σιωπή προηγείται του 
Λόγου και στη μεγάλη 
Σιωπή καταλήγει το τέρ-
μα 
 
Μη μιλάτε 
ακούστε την Άχρονη σιγή 
Η σιωπή του εμβρύου 
η σιωπή του Ερωτευμένου 
Η σιωπή του Μύστη  
η σιωπή του Θανάτου! 
Όλες αυτές οι θρυμματι-
σμένες σιωπές 
Η σιωπή του Θεού  
Και η Σιωπή του Ανθρώ-
που. 
 

Ο Γ. Μ. Κολιόπουλος 
στα φτερά της φαντασίας 
φορτώνει τις αποσκευές 
της αναζήτησης και προ-
σπαθεί με τα εργαλεία 
της γραφής και του Λό-
γου να προσεγγίσει το Ά-
λογο, το Ά-λεκτο, το Άρ-
ρητο. 
Φτάνει στη Σιωπή του 
Θεού και του Ανθρώπου 
και… σιωπηλά υποκλίνε-
ται. 
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Α γαπητοί φίλοι – και 
διπλά- συνάδελφοι. 
Είναι χαρά ν’ ανταμώ-

νουμε απόψε, να μπορούμε ν’ 
ανταλλάξουμε μερικά λόγια, να 
εκφραστούμε γύρω από την 
αγωνία των καιρών.  
 Το θέμα που έθεσε ο πρόεδρός 
μας ‘Λογική - Φαντασία - Συναί-
σθημα και ιατρική’ είναι τόσο 
πλατύ και πολύπλευρο και τόσα 
που χωρούν σ’ αυτό και 
άπτονται της επιστήμης μας 
αλλά και της λογοτεχνικής και 
της ποιητικής μας απασχόλη-
σης. 
Ο Albert Einstein είχε πει: Η 
Φαντασία είναι πιο σπουδαία 
από τη Γνώση. Και είναι τόσο 
αληθινό, αφού στη Γνώση μπο-
ρεί να συμβάλει η Φαντασία και 
η Φαντασία μπορεί να γεννά τη 
Γνώση. 
 Μ’ αυτό το απόφθεγμα, ο Ein-
stein μπορούσε να δικαιώνει 
την ύπαρξη της ποίησης, γενικά 
της Πνευματικής Δημιουργίας. 
 Η Ποίηση, που μπορεί να είναι 
ένα δοξαστικό τραγούδι για 
όσα ωραία συμβαίνουν γύρω 
μας και ομορφαίνουν τη ζωή, 
αλλά μπορεί επίσης να γίνει μια 
κραυγή διαμαρτυρίας στ’ αδιέ-
ξοδα. Ένα ξέσπασμα οδύνης, 
ένα σάλπισμα και κάλεσμα ετοι-
μότητας. Βέβαια, αυτή όπως 
μας λέει ο βορειοελλαδίτης ποι-
ητής Τάκης Βαρβιτσιώτης, η 
Ποίηση πολλές φορές είναι ένα 
μυστικό που όπως κάθε μυστι-
κό θα έχανε τη μαγεία του αν 
εξηγιόταν λογικά. Όμως το με-

γαλείο της, η ‘ειδοποιημένη’ 
μας συνείδηση, το καλλιεργη-
μένο μας ένστικτο μπορεί να 
μας κάνει ικανούς να την αγγί-
ξουμε και να την αφήσουμε να 
μας συνεπάρει.  
 Συνδέοντας όλα αυτά με την 
Ιατρική μας που είναι ο υπέρτα-
τος κρίκος που μας ένωσε 
όλους εμάς στη γήινη πορεία 
μας βλέπουμε τη σχέση που 
έχουν μαζί της. Η Ιατρική στη-
ρίχθηκε στην παρατήρηση. Ο 
πρωτόγονος άνθρωπος παρατη-
ρεί τις πράξεις των ζώων που 
διαθέτουν τα πολυδύναμα 
ένστικτά τους. Και τα μιμείται. 
Ύστερα ήρθε ο Ιπποκράτης, 
γεννιέται στην Ελλάδα ο μέγι-
στος των ιατρών στους αιώνες, 
προικισμένος με δημιουργική 
φαντασία αλλά και με πολύ συ-
ναίσθημα για να δοθεί ολόψυχα 
στον άνθρωπο και τη μοίρα 
του, να τον βοηθήσει. 
 Η Φαντασία του ανοίγει δρό-
μους να προχωρεί και ν’ ανακα-
λύπτει –και με τη λογική να δη-
μιουργεί.  
 Και βέβαια κορυφαίο συναί-
σθημα που μπορεί πάντα όλα 
να τα συντονίζει, και που η ση-
μερινή υποτονικότητά του 
έχει κυρίως την ευθύνη της 
Πανανθρώπινης Παρακμής, εί-
ναι η ΑΓΑΠΗ. Η μεγάλη πλη-
γωμένη από την αγριότητα 
των καιρών. Γι’ αυτό και τόσο 
πολύτιμη όταν μπορείς να τη 
συναντάς, να την αναπαράγεις, 
να την προσφέρεις και να τη 
δέχεσαι. Λίγα μόνο λόγια από 
τη Χριστιανική Θρησκεία αν 

ήταν εφαρμόσιμα από τους αν-
θρώπους θα ήταν ικανά να πλά-
σουν έναν καλύτερο κόσμο. 
Αγαπάτε αλλήλους. Μια μικρή – 
μεγάλη σε νόημα φράση. Και: 
Ο συ μισείς ετέρω μη ποιήσεις: 
Όμως πόσοι τα θυμόμαστε σή-
μερα; Που εφαρμόζονται; 
 Η τέχνη γενικά είναι μια μορφή 
αγωνίας έχει πει η Μαργκερίτ 
Γιουρσενάρ. Ας προσπαθήσου-
με λοιπόν κι εμείς μέσα από την 
ευαισθητοποιημένη αγωνία του 
δημιουργού να συμβάλλουμε 
με τον Λόγο, με την όποια δυ-
νατή πράξη και ενέργεια, να 
βοηθήσουμε τους άλλους και 
τον εαυτό μας για να σταθούμε 
ορθοί σαν άνθρωποι και σαν 
Έλληνες σ’ αυτή την κρίσιμη 
πορεία προς τον κατήφορο της 
Ανθρωπότητας. Σ’ αυτούς τους 
αμείλικτους κινδύνους που α-
γκαλιάζουν την Ελλάδα μας. Και 
…. παραφράζοντας λίγο τον 
ποιητή Μάνο Λοΐζο να πούμε: 
Θα τον γυρίσουμε τον Ήλιο! 
Σίγουρα Ναι! Όπως τραγούδησε 
ο ποιητής μας. Θα τον κρατή-
σουμε τον Ήλιο. Πάνω στις 
στέγες και μέσα στις καρδιές. 
Ας το θυμόμαστε και ας ελπί-
ζουμε πάντα. 

Λογική ‐ Φαντασία ‐ Συναίσθημα 

Τούλα Μπούτου 
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Μ ετά τον πρόωρο θά-νατο του Δημ. Μαυ-
ροκορδάτου, σε ηλικία 29 ετών, 
πρώτου καθηγητή της Ανατομίας, 
τακτικός καθηγητής στο Οθώνειο 
Πανεπιστήμιο, διορίζεται ο Δαμια-
νός Γεωργίου (Ντράσκας) (1840-
1883). 
Η διδασκαλία γίνεται κυρίως θεω-
ρητικά και με τη βοήθεια πινάκων 
του Weber τους οποίους μετα-
φράζει ο ίδιος. Παράλληλα ιδρύει 
το Ανατομικόν Ταμείον, στο οποίο 
εκτός από χρηματικά ποσά συγκε-
ντρώνονται κυρίως από το εξωτε-
ρικό διαφορά όργανα, εργαλεία και 
ανατομικοί πίνακες. 
Τον Δαμιανό Γεωργίου διαδέχεται 
ο Λουκάς Παπαϊωάννου (1883-
1890) ο οποίος θεωρείται ο δημι-
ουργός της νεότερης ανατομικής 
ορολογίας και δικαίως θεωρείται 
ένας από τους πιο επιφανείς επι-
στήμονες της νεότερης Ελλάδας. 
Γεννήθηκε στην Αράχωβα το 1831 
και πέθανε στην Αθήνα το 1890. 
Το 1851 γράφεται στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Το 1856 αναγορεύεται διδά-
κτωρ και πηγαίνει στο Παρίσι για 
να διευρύνει τις σπουδές του. Επι-
στρέφοντας άσκησε το επάγγελμά 
του στη γενέτειρά του. Τόσο ήταν 
το κύρος του, ώστε οι συντοπίτες 
του τον ανέδειξαν δυο φορές Δή-
μαρχο. 
Το 1871 έλαβε μέρος στο 
«Συμβουλίδειον Αγώνισμα» με την 
πραγματεία «Περί του αισθητηρίου 
της οράσεως» και βραβεύτηκε. Το 
Συμβουλίδειον Αγώνισμα ήταν 
έπαθλο καθιερωμένο από τον ομο-
γενή ιατρό ταγματάρχη του ρωσι-
κού στρατού Γεώργιο Συμβουλίδη, 
για την προαγωγή της Ελληνικής 
ιατρικής επιστήμης και ιατρικής 
φιλολογίας. Ήταν σημαντικό χρη-
ματικό βραβείο, 2000 δραχμές της 

εποχής και γινόταν ανά διετία. Ει-
σηγητής του διαγωνισμού ο ιατρός 
και μέλος της Ιατρικής Εταιρείας 
Αθηνών Γ. Καραμήτσας, ο οποίος 
διάβασε την εργασία του Λ.Π. την 
οποία αποτελούσαν 35 πυκνογραμ-
μένες σελίδες. Το γνωμικό που 
χρησιμοποίησε ο Λ.Π. το πήρε από 
τον Γαληνό και αναφέρεται στην 
περιγραφή των οφθαλμών. 
Στην γλαφυρή και εκτενή του ει-
σήγηση ο Καραμήτσας μεταξύ 
άλλων αναφέρει: «ολίγοι κλάδοι 
της ιατρικής εκαλλιεργήθησαν και 
ανεπτύχθησαν τόσον, κατά τους 
καθ’ ημἀς χρόνους, όσον η Οφ-
θαλμολογία εν γένει, μετ’ αυτής δε 
η ανατομία του οφθαλμού». 
Η μονογραφία αυτή της ανατομι-
κής του οφθαλμού του Λ.Π. τυπω-
μένη ήταν περισσότερα από 25 
τυπογραφικά δηλ. πάνω από 400 
σελίδες. Περιλάμβανε ανατομία, 
ιστολογία, τοπογραφική ανατομία 
καθώς και πρακτικές γνώσεις χει-
ρουργικής και παθολογίας του ορ-
γάνου. Περιγράφει το οπτικό νεύ-
ρο, τον κόγχο, τις υπάρχουσες 
τότε γνώσεις του βυθού καθώς και 
τη χρήση του αποκτηθέντος μι-
κροσκοπίου. 
Όπως αναφέρει ο Γ. Καραμήτσας, 
η μονογραφία εξετάστηκε «όχι 
μόνον υπό έποψιν επιστημονικήν, 
αλλά και υπό γλωσσικήν τοιαύ-
την». Ο εισηγητής αναγνωρίζει τη 
δυσκολία διατύπωσης επιστημονι-
κών όρων και αποφαίνεται: «την 
Ελληνικήν του λόγου πλοκήν ολί-
γοι γνωρίζουσι …ευτυχής δ’ εξ 
ημών ο παρακάμψας τους πολ-
λούς του ξενισμού σκοπέλους, εις 
ολίγους εξ αυτών προσκόψας». 
Ο συγγραφέας δανείζεται πολλούς 
ανατομικούς όρους από κείμενα 
των αρχαίων, άλλους δε δημιουρ-
γεί «ευδοκίμως» όπως αναφέρει ο 
Καραμήτσας. Από Ιπποκράτη, Γα-
ληνό, Ρούφο Εφέσιο κ.α. Μεγάλες 
δυσκολίες, καθώς ο Λ.Π. αναφέ-

ρει, συνάντησε στην διατύπωση 
όρων της ιστολογικής υφής του 
οργάνου της οράσεως. 
Οι γνώσεις του για την ανατομική 
και ιστολογία του οφθαλμού, ο ει-
σηγητής λέει, ότι τις απέκτησε ο 
Παπαϊωάννου από το βιβλίο του 
Wecker, από γνώσεις του Luschka 
του Virchow κ.α. δηλαδή ήταν κά-
τοχος των πιο προηγμένων γνώσε-
ων για τον οφθαλμό των μεγαλύτε-
ρων ευρωπαίων καθηγητών. 
Ο πρόεδρος της Ι.Ε.Α. καθώς και 
πρόεδρος της επιτροπής του Συμ-
βουλίδειου αγωνίσματος καθηγη-
τής της Οφθαλμολογίας Ανδρέας 
Αναγνωστάκης, ανέβηκε στο βή-
μα, σύμφωνα με τον κανονισμό, 
διαβάζοντας την εισήγηση του 
Καραμήτσα είπε: «θαυμάζομεν τας 
γνώσεις του διαγωνιζομένου ια-
τρού της επαρχίας, τόσο στην ια-
τρικήν όσον και εις την καλλιέπει-
αν». 
Ο Λ.Π. μετά την βράβευση του 
έφυγε και πάλι για την Ευρώπη, 
κυρίως έμεινε στο Παρίσι και α-
σχολήθηκε με τη σπουδή της Ανα-
τομίας. 
Γύρισε στην Ελλάδα, εγκαταστά-
θηκε στην Αθήνα, όπου το 1877 
αναγορεύτηκε υφηγητής της Συ-
στηματικής Ανατομικής, και το 
1883 μετά το θάνατο του Δαμια-
νού Γεωργίου διορίστηκε τακτικός 
καθηγητής. Έπαψε να ασκεί το 
επάγγελμα και αφοσιώθηκε με 
ζήλο στη συστηματοποίηση της 
Ανατομικής. 
Ο Λ. Παπαϊωάννου πέθανε στην 
Αθήνα σε ηλικία 59 ετών.  

Ο  ιατρός  Λουκάς  Παπαϊωάννου,  νικητής 
του Συμβουλίδειου Αγωνίσματος 

Σεβαστή Χαβιάρα‐Καραχάλιου 
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Π ραγματοποιώντας μια 
έρευνα σχετικά με το λογοτε-

χνικό είδος ενασχόλησης των 

Ελλήνων Ιατρών Λογοτε-

χνών, κατέληξα στα εξής συ-

μπεράσματα . Περίπου  το 

90% ασχολείται με την ποίη-

ση, το 7% με το γραπτό λό-

γο, κυρίως μυθιστόρημα, και 

3% με την ιστορία της ιατρι-

κής και τη φιλοσοφία. Στην 

ποίηση κυριαρχούν τα προ-

σωπικά βιώματα, το συναί-

σθημα (κυρίως απέναντι στις 

δύο κορυφαίες ανθρώπινες 

καταστάσεις, τον πόνο και το 

πλησίασμα του θανάτου) και 

οι μεταφυσικές αγωνίες. Με-

ρικοί μόνον γράφουν λυρικά 

ποιήματα, ελάχιστοι βουκολι-

κά ή ποιήματα για την ελλη-

νική φύση. Τα ποιήματα είναι 

κατά κανόνα σε ελεύθερο 

στίχο και λίγοι χρησιμοποιούν 

την ομοιοκαταληξία. Ποιήμα-

τα που αναφέρονται σε κοι-

νωνικά προβλήματα, γενικό-

λογα βέβαια υφίστανται. Δεν 

εντόπισα στρατευμένη ποίη-

ση. 

Στα μυθιστορήματα κυρι-

αρχούν και εδώ τα προσωπι-

κά βιώματα και θίγονται ιστο-

ρικά γεγονότα. Απουσιάζει το 

ιστορικό μυθιστόρημα. Τα 

αφηγήματα παρουσιάζουν 

πολλές φορές γλαφυρά κατα-

στάσεις και γεγονότα στα 

οποία ήσαν μάρτυρες οι για-

τροί λογοτέχνες. 

Στα ιστορικά κείμενα κυρι-

αρχούν θέματα της αρχαίας 

Ιατρικής και κατά κόρον η 

Ιατρική των Ομηρικών χρό-

νων, ο βίος και το έργο του 

Ιπποκράτη. Με τη Φιλοσοφί-

α, ο γιατρός λογοτέχνης, αυ-

τός που τα παλαιότερα χρόνι-

α καλείτο ιατρο-φιλόσοφος, 

λίγο ως ελάχιστα ασχολείται. 

Υπάρχουν βέβαια μύστες του 

είδους, άλλα μετρημένοι στα 

δάκτυλα. 

Εκείνο όμως το οποίο δια-

πίστωσα στα κείμενα είναι η 

απουσία χιούμορ. 

Ίσως η περιρρέουσα ζοφε-

ρή ατμόσφαιρα έχει τον αντί-

κτυπο της και στην πένα των 

ιατρών λογοτεχνών. 

Το χιούμορ για μένα απο-

τελεί το αλάτι και το πιπέρι 

της ζωής. 

Σ' αυτό το σημείο θέλω να 

συγχαρώ τον φίλο Ορθοπεδικό 

Γιώργο Δενδρινό που με το 

αφήγημα του "Από τα κόκκα-

λα βγαλμένα" μου χάρισε το 

γέλιο. 

Στο αφήγημα του αποτυ-

πώνονται σκηνές από το α-

γροτικό ιατρείο, τα νοσοκο-

μεία κ.α.  

Το γέλιο, όπως σημειώνει 

ο Αριστοτέλης, είναι απαραί-

τητο στη ζωή του ανθρώπου. 

Ας κάνουμε λοιπόν μία 

προσπάθεια να δώσουμε με 

κείμενα μας, μια χαρούμενη 

νότα αισιοδοξίας, πριν εγκα-

τασταθεί μέσα μας η κατά-

θλιψη. 

Σχόλιο  για  τα  κείμενα  των  Ελλήνων 
Ιατρών Λογοτεχνών 

Αντώνης Καβάγιας 

Η
 συμ

μ
ετοχή

 τη
ς ΕΕΙΛ

 στο 37ο ΕΠ
ΙΣ 

20 ΚΑΣΤΑΛΙΑ•ΙΟΥΛΙΟΣ 2011•ΤΕΥΧΟΣ 162



 

1 
Ραγισμένο γυαλί η καρδιά 

ποθεί και πονά 
2 

Αναπολεί 
φεγγάρι ακάλυπτο στις ρωγμές του χρόνου 

3 
Ταπεινού εραστή δάκρυα 

ξεπλένουν δίχως δύναμη της νύχτας τη σιωπή 
4 

Λευκή βροχή 
ανθεί στης άκρης τη διαφάνεια 

5 
Απλές υπολειμματικές ευαισθησίες 

αναμοχλεύουν ισχνές εφηβικές ενθυμήσεις 
6 

Γήινο άστρο απαστράπτον 
σιωπώντας πληγώνεις, φεύγοντας σκοτώνεις 

 7 
Ελάχιστο φως 

φωνές σπαράζουσες κι’ ομίχλη, ομίχλη παντού 
 8 

Και πάλι δάκρυα 
αγκάθια πυκνής πληγωμένης καταιγίδας 

9 
Γυμνά γαρύφαλλα απόκρυφου χειμώνα 

κενό βαθυπράσινο όνειρο 
10 

Χείμαρρος αρρενωπός 
γλιστρά πλάι σ’ άφυλλες ανεμώνες 

11 
Φως αειθαλές με άρωμα ονείρων 
βάλσαμο εναπομένουσας μνήμης 

12 
Χώμα διψασμένο 

ήχος του ήλιου ήσυχος, αμέριμνος 
13 

Λοξές ματιές ορθάνοιχτων πληγών 
ανθοφορία ερωτευμένης πορτοκαλιάς 

14 
Γυμνά αστέρια ποθητά 

στολίζουν της νύχτας το στιγμιαίο πάθος 
15 

Φεγγοβόλο σπάραγμα, ερωτικό 
απόσταγμα απόμακρων πολύχρωμων μονωδιών 

16 
Έναστρη νύχτα 

τοπίο ταπεινό άμοιρων πουλιών 
17 

Μαύρος βελούδινος ουρανός 
τοπίο φωτεινών πληγωμένων παιδιών 

18 
Ραγισμένα σύννεφα, αόρατα 

τοπίο λαμπρό μελαγχολικών καρδιών 
19 

Κλάμα ουράνιο, διαυγές 
πλημμύρα και όνειρα υγρά ερωτευμένων λου-

λουδιών 
20 

Ο κύκλος χάθηκε, οι φάσεις έσβησαν 
η σελήνη διαβαίνει βουβή, αμίλητη 

21 
Παραμένω ήρεμος, σιωπηλός 

περιμένω τη μέρα να ξεθωριάσει 
22 

Η νύχτα ατέλειωτη 
χωρίς τραγούδια ερωτικά 

23 
Στο βαθύ σκοτάδι 

φιγούρες υποκλίνονται σ’ ερωτικά κελεύσματα 
24 

Ζεστό πρωινό, χειμώνας 
κι’ ακόμη της θλίψης οι ανάσες ολόστιλπνες 

25 
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Άνεμος και σιωπή 
ολόλαμπρο ντουέτο βαθύφωνης ύπαρξης 

26 
Επίμονο κάλεσμα και υπεκφυγές 

γκρεμισμένη ευτυχία πολύχρωμων ιβίσκων 
27 

Λεπίδες φτέρης 
αναδυόμενες κόγχες θαλάσσιων κυμάτων 

28 
Κίτρινες καλές αδύναμες 

όρθιες προσπαθούν 
29 

Εύθραυστη ομορφιά 
ματιά ερωτευμένη, μόνη τραγουδά 

30 
Κόρη γλυκιά παρθένα 

κρυφά δακρύζει στην πτώση των αστεριών 
31 

Μόνος, ήρεμος, αόρατος 
παρών 

32 
Ντροπαλή πανσέληνος 

δροσίζει με δάκρυα τις τριανταφυλλιές 
33 

Λιγόστεψαν τα λουλούδια 
ο κήπος γέμισε τριζόνια και μολόχες 

34 
Τα φύλλα τρέμουν 

το χώμα ακάλυπτο δείχνει νωχελικά τις φλέβες 
του 
35 

Ο αέρας που περνά 
μοναδική νότα ζωής 

36 
Αδύναμο κλαδάκι 

ο λόγος, ο πόθος, ο έρωτας 
37 

Πικρά ανέμελα παιδικά σπαράγματα 
άφθονες πέτρες και χώμα, χρυσάφι οικείο 

38 
Ώριμο πάθος 

Εκτεθειμένο, όμορφα σβήνει 

 
40 

Ήρεμος, απαλός άνεμος 
παρασέρνει θηλυκές αντανακλάσεις 

41 
Παγωνιά 

Μόνη, ακόρεστη, ανύπαρκτη 
42 

Ατέρμων ουρανός νωπός 
αυριανά άνθη μανόλιας 

43 
Σημερινή, υγρή μελαγχολία 
ελλείπον φως διασκορπισμένο 

44 
Πρωινό σύννεφο, πυκνό 

χθεσινή απουσία με άρωμα κανέλλας 
45 

Λαβωμένα πέταλα κιτρινωπά 
ημιάνοιχτη στην ηδονή ελπίδα 

46 
Νύχτα 

απουσία ονείρου, φως ανύπαρκτο 
47 

Σκεπτόμενος νους 
πανάλαφρο πλάσμα, μονάχη στέκει 

48 
Απόλυτη επαφή 

πληγή ανοιχτή στόμα με στόμα 
49 

Άνθος ολόλευκο λαμπρό 
για πάντα ποθητή 

50 
Το ίδιο πρωί κάθε πρωί 

καθηλωμένος 
να περπατήσω θέλω στα νερά 
να μετρήσω τις ρυτίδες μου 

να τα σβήσω όλα 
να επιστρέψω 

να μεταφράσω αλλιώς τον ήλιο 
να δω το πτώμα της θλίψης. 

 

Γεράσιμος Δουβίτσας 
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Γ ιατί δεν προχωράμε ρε 
συνάδελφε; 
-Πού να ξέρω; 
-Κι αυτή η κουφόβραση –
η ατμόσφαιρα ήταν πολύ 

αποπνικτική την αποφράδα εκείνη 
ημέρα της ανθρωποκαμμένης πορείας 
- Σκάω. Να ’βρεχε τουλάχιστον. 
-Βρέχει κοκκινόχωμα, δεν σου αρκεί; 
Του ’δειξε το κοκκινισμένο χαρτομά-
ντιλο του ιδρώτα. Ήπιε λίγο νερό, 
έβγαλε το πουλόβερ κι αφού βρέχτη-
κε με το υπόλοιπο στο πρόσωπο, το 
λαιμό, δροσίστηκε, ένα κύμα θηλυκά-
δας, μια αύρα τον θώπευσε έλκοντας 
το βλέμμα του προς την πηγή εκπο-
μπής της: Δυο φίλες χαιρετιόντουσαν 
αγκαλιασμένες, φιλιόντουσαν, η μια 
τους τούμπανο, θεοτούμπανο, καρα-
τούμπανο, «μάαανα μου»! Μποτίνια 
στιλετάκι, κολαρίνια συν βρακάκι 
τσιτωμένα στο μπλουτζήν, ταπ ταπ 
κινούνται ασύστολα, αλογοουρά ο-
λόρθια όμοια με εκείνην της φοραδί-
τσας τους που ίππευε ασαμάρωτη 
πιτσιρικάς και το «εν ανεπαρκεία, 
πλέον, υπό εξαφάνιση» μέρος του 
γυναικείου σώματος πληθωρικότατο, 
εκεί τουρλωτό τουρλωτό τώρα θα 
σκίσει το πορτοκαλί μπλουζάκι να 
προβάλει η ρώγα του... 
….Και γνήσιο πράμα, οικολογικότατο 
γι’ αυτό κι εκπέμπει. Όχι από κείνα τα 
σιλικομένα που μετράν τα δάχτυλά 
σου τα ράμματα των πλαστικών χει-
ρουργών στις μασχάλες… Αηδία… 
…Κρατάει και λαβαράκι το τούμπα-
νο, το ανεμίζει ρυθμικά στης ντου-
ντούκας την υπαγόρευση : «Όχι στη 
νέα κα-τα-λή-στευση « Όχι στη νέα 
κα-τα-λήστευση « Σ’ αυτής τα δίχτυα 
να πέσεις … Παναγίτσα μου» 
-Να πέσεις, να πέσεις! Στα δίχτυα της 
κερδοσκοπίας να μην πέσουμε, 
«ξαμολυέται ο λαμπραντόρ από δίπλα 
του, της ρίχνει μια οσμησιά,: 
“Μάχιμο, μάχιμο αφεντικό. Ναι, ναι,” 
επιστρέφει, “Η φιλενάδα πφ.. δε λέ-
ει”. Σκύβει το γαργαλάει, κοκκινίζουν 
οι παλάμες του “Σου χρειάζεται ένα 
καλό πλύσιμο φιλαράκο”, το συλλα-
λητήριο ξαναρχίζει το περπάτημα 
 Το συλλαλητήριο ξαναρχίζει το περ-
πάτημα, η προπορευόμενη ντουντού-
κα: « Όχι στα θέλω των αγορών « 
ακολουθεί : “Δεν έχουμε ανάγκη από 

συνταγές, την κρίση να πληρώσουν οι 
χρηματιστές”, όλο παλμό πολυάριθμο 
το συγκρότημα της συνομοσπονδίας 
μπροστά τους, με πλήθος άμετρο πί-
σω τους τα κομματικά, φωνακλάδικα, 
στη μέση, τρεις και το ζωνάρι της 
μάνας μου σα να ντρέπονται αυτοί μ’ 
ένα ισχνό πανό «Οι Αστυνομικοί δεν 
θα γίνουμε ανάχωμα εναντίον των 
εργαζομένων» συν τον παραπορευό-
μενο λαμπραντόρ. Ξαπλαρωμένος 
στις πλάκες των Χαυτείων - χώρο 
προσυγκέντρωσής τους – του λόγου 
του, ανανοήθηκε με το ξεκίνημα της 
πορείας κι αφού τίναξε κάμποσο κοκ-
κινόχωμα από πάνω του κι έκανε έναν 
αναγνωριστικό γύρο επέλεξε τις 
γραμμές τους, χρήζοντας τον εαυτό 
του παραστάτη του πανό τους. Βαδί-
ζει όταν βαδίζουν πλάι του, σταματάει 
όταν σταματούν, προσέχει αν είναι 
τεντωμένο, ευανάγνωστο, μην και 
κάνει κοιλιά, σιγοντάρει με γρυλισμα-
τάκια ορισμένα συνθήματα όπως τα: 
Φέρτε πίσω τα κλεμμένα, θάνατος 
στους τοκογλύφους, να κρατικοποιη-
θούν οι Τράπεζες. «Να κρατικοποιη-
θούν, να κρατικοποιηθούν» ποδοκρο-
τεί. Μπας και μας επιτρέψουν να ξα-
πλάρουμε στα χνουδωτά χαλάκια της 
εισόδου τους με το ψοφόκρυο, στα 
κλιματισμένα δροσερά τους κεφαλό-
σκαλά με το λιοπύρι. Μας βγαίνει η 
γλώσσα με τη κάψα αφεντικό. Να, 
‘δω μας κάθετ’ η χαψιά . Δε συμφω-
νείς συνοδοιπόρε, τον κοιτάζει, 
 «ρε συ έτοιμος να σου μιλήσει ο κό-
προς ρε» 
«μη με λες κόπρο κύριε» - Δεν ήμουν 
πάντα αδέσποτο κύριε. Έγινα λόγω 
κρίσης. Είμαι από σπίτι εγώ, έφερα 
κολάρο και πρόσφερα υπηρεσίες εγώ 
που με βλέπετε. Φορούσα παλτουδάκι 
κύριε. Ας όψονται οι αγορές. Οι αγο-
ρές! Αυτές, αυτές μας πέταξαν στους 
δρόμους, μας αδίκησαν. 
-Δεν το υιοθετείς ρε σύ το εγκατα-
λειμμένο που είσαι εργένης; Τι ράτσα 
είναι; 
-Τίποτα. Επιμειξία λαμπραντόρ και 
σπρεντ, αφεντικά; 
-Λαμπραντόρ και σπρέντ; Είπες 
σπρέντ; -η συνεννόηση λόγω βοής 
χωλαίνει- 
 -Αλήθεια γιατί δεν κατεβαίνουνε ρε 
συ τα σπρέντ; 

-Για να κατέβουν τα σπρέντ πρέπει 
πρώτα να κατρακυλήσετε, να ξεσπι-
τωθείτε, ν’ αλλάξετε αδόξαστο εσείς 
κι έπειτα, …Να μειωθεί η μεταξύ 
ημών και υμών δηλαδή διαφορά. Χα 
χα. 
 Το κλώτσησ’ ελαφρά, …βάδιζαν 
γελώντας. Ας ειν’ καλά ο ΟΠΑΠ που 
δίνει. Είδες τι μοίρασε προχθές 
 Πιάνεις κάνα στοίχημα; 
-Τα γαλλάκια μου βγαίνουν στα χινά-
ρια τους … συζητώντας για ποδό-
σφαιρο κυλούσαν στο ποτάμι της 
διαδήλωσης το ατέρμονο . 
Συζητώντας για ποδόσφαιρο κυλούν 
μεσ’ το ποτάμι της διαδήλωσης, απ’ 
τα μεγάφωνα, βραχνός ο Σαββόπου-
λος: «η πλατεία ήταν γεμάτη από συ-
ντρόφους, εργάτες, οικοδόμους, φοι-
τητές», οι ανθισμένες νεραντζιές 
σκορπούν αρώματα, στα μπαλκόνια 
των κτιρίων δεξιά αριστερά αναρτη-
μένες λόγω εθνικής γιορτής σημαίες, 
Κάτω απ’ τις σημαίες, η σύγχρονη 
εξαθλίωση του κέντρου της Αθήνας: 
«επαίτες πάσης φυλής και χρώματος 
κάθε τριάντα βήματα, πρεζόνια να σε 
σταματούν για μια «ερώτηση», τζα-
μαρίες θρυμματισμένες από προηγού-
μενα συλλαλητήρια,, τοιχία μπιχλια-
σμένα καταμούτζουρα. Ένας ανάρ-
χας, αλητόβιος, ανάρχας σίγουρα, 
βεβηλώνει μια φρεσκοβαμμένη καθα-
ρή επιφάνεια γράφοντας. Με κόπο 
συγκρατιέται, του ’ρχεται να αφήσει 
τη ροή, να πεταχτεί να δώσει ένα μά-
θημα στον τσόγλανο, τον αληταρά, 
τον βεβηλωτή…, βαδίζουν 
 Ανέγνοιαστοι, ανίδεοι, ανυποψίαστοι 
εντέλει για το χαμό τριών ανθρώπων 
που θα συμβεί αργότερα, εκεί απ’ 
όπου μόλις πέρασαν, βαδίζουν τρα-
γουδώντας πότε θα κάνει ξαστεριά. 
Από τα πεζοδρόμια πολίτες χειροκρο-
τούν ενθαρρύνοντας το μπλόκ τους, 
σε περίπτερο κρεμασμένος πηχυαίος 
τίτλος εφημερίδας: ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η 
ΑΚΡΟΠΟΛΗ - “Τι τι;” κουνάει το 
κεφάλι του, σαν για ν’ αποτινάξει 
βδελυρό ζωύφιο: «Τι γράφει ρε;» 
στρέφεται στον άλλον . 
Χαμογελάει αυτός «Που ζείς;» 
 -Ήμουνα στο χωριό, μάζευα ελιές 
γύρναγα σκοτωμένος μήτε ραδιόφωνο 
άκουγα, τίποτα –, δικαιολογείται... 
Για την ώρα όχι η Ακρόπολη. Θ’ αρ-

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Ε Ι Σ 

Πίτσα Σωτηράκου 
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χίσουμε απ’ τα νησιά αν κι ένας Ρώ-
σος ολιγάρχης πρότεινε ν αγοράσει 
όλη την Ελλάδα πακέτο… 
-Πούστηδες 
-Πάντως να σου πω αποτοξινώθηκες 
λίγο. Κατάθλιψη σου φέρνει η του-
βούλα . Προχτές έβλεπα τον πρωθυ-
πουργό μας σαν σκεβρωμένο μπακα-
λιάρο να του σηκώνει το δάχτυλο η 
γερμανίδα καγκελάριος και τον, μας 
λυπήθηκα. Ό,τι δεν κέρδισαν με τον 
πόλεμο οι Ούνοι, το κερδίζουν με το 
χρήμα μάλλον. Μας πατάν τέτοιο 
βρισίδι... Λήσταρχους μας ανεβάζουν, 
λήσταρχους μας κατεβάζουν. 
-Έβρισε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφά-
λα. Αυτοί που καταλήστεψαν χωριά 
και χώρες. Πάμε για νέα υποδούλω-
ση, που’ σαι Κολοκοτρώνη, περνού-
σαν μπρος από το άγαλμά του 
-Το ξέρεις πως ακόμα ξεπληρώνουμε 
τα δάνεια του 1821; 
-Γιατί, ρε συ, πρέπει να ζούμε συνε-
χώς με δανεικά; 
-Γιατί αν δεν ζούμε όλοι μας με δανει-
κά, δεν θα κονομάν το παντεσπάνι 
τους οι δανειστές, αφεντικό ο κόπρος. 
-Ρε συ καλά σου λέω γω, υιοθέτησέ 
το που’ σαι εργένης, προχωρούσαν. 
Προχώρησαν, είχαν προσπεράσει τον 
Κολοκοτρώνη συντεταγμένοι, τα πα-
νό ψηλά, τεντωμένα, ευδιάκριτα τον 
ίδιο να μνημονεύει σιωπηρά τον σκο-
τωμένο εκεί γύρω θειό του Πέτρουλα 
κάνοντας το σημείο του σταυρού με 
το δεξί του χέρι μες στην τσέπη του 
κρυφά. Βρίσκονταν σταματημένοι, 
χαλαροί, με τα μπλοκ περίπου συνε-
νωμένα και τον ήλιο κατακούτελα να 
τους ζαλίζει. 
..Ο ήλιος τους ζάλιζε, η σκόνη, ο 
ίδρωτας. Λασπιάζαν τα σώματά τους. 
Και το τούμπανο με τη φίλη του αθέ-
ατες. Εγκατέλειψαν προχώρησαν, 
ποιος ξέρει, στη θέση τους τώρα μια 
γιαγιά . «Δεν καθόσουνα στ’ αυγά 
σου ρε γιαγιούλα μου;» τραγουδιστή 
κατά το «μπιρμπίλω μου» η πρώτη 
σκέψη του, θωρώντας την. Κι 
έπειτα… 
Έπειτα... διαπιστώνει πως τον εξετά-
ζει. Τον κοιτάζει ερευνητικά . 
«Μπά;». Κοτσονάτη η γιαγιά, καλο-
ντυμένη τον παρατηρεί αδιάκριτα 
σχεδόν, ώσπου σε λίγο πλησιάζοντας 
του απευθύνει: “Τελικά επιτρέπεται 
παιδί μου; το εξακρίβωσες;” 
-Αν επιτρέπεται τι, κυρία; 
-Τα φραγκόσυκα, δεν θυμάσαι; Εσύ 
είσαι. Σε κοιτάζω απ’ ώρα, και παρ’ 
όλο που δεν φοράς στολή σε γνώρισα. 
Εσύ δεν είσαι που παρ’ ολίγο να με 
συλλάβεις; 
- Κοίτα ρε συντυχιά. Αυτός ήταν, που 
να μην ήταν, δαγκώθηκε. Αυτός 

ήταν… που την είχε δει πριν πέντε 
πεντέμισι μήνες, κατά την πρωινή 
περιπολία να κόβει και να καθαρίζει 
φραγκόσυκα στον χώρο της αρχαίας 
αγοράς και είχαν σπεύσει: 
-Τι κάνετε εκεί, κυρία; 
-Όπως βλέπετε, κόβω και καθαρίζω 
φραγκόσυκα. 
-Αυτό απαγορεύεται. 
-Όχι, δεν απαγορεύεται. 
-Σας λέμε ότι απαγορεύεται. 
-Κι εγώ σας αντιλέγω (αυτό της το 
αντιλέγω, του την σβούριξε) δεν απα-
γορεύεται, οι αρχαίοι ημών πρόγονοι 
θα είναι λίαν ευτυχείς. 
Όχι απαγορεύεται, όχι επιτρέπεται, 
αφού για λίγο λογόφεραν με την γυ-
ναικούλα να συνεχίζει το αντί της, 
«στο τμήμα, μπρος πάμε, στο τμήμα» 
την έβαλαν η τριανδρία στη μέση και 
κατευθύνονταν προς το τμήμα. Με 
την αυτοπεποίθηση, την αταραξία της 
να κλονίζουν την δική του.. Βγαίνο-
ντας από τον χώρο της αρχαίας αγο-
ράς, φοβούμενος μην έγραφε καμιά 
κωλοφυλλάδα αύριο για παράνομη 
καταχρηστική προσαγωγή, ο διευθυ-
ντής του μην του τα ‘ψελνε: “Άντε 
γιαγιά, στη χαρίζουμε, εδώ κοντά 
μένεις; τη ρωτάει. 
-Ναι παιδί μου. 
-Ε, πήγαινε να μαγειρέψεις, στη χαρί-
ζουμε. Και να μην το ξανακάνεις. 
-Γειά σας παιδιά μου, και να μην το 
ξανακάνετε, γυρίζει η γιαγιά, ξανα-
μπαίνει στον αρχαιολογικό χώρο ο-
δεύοντας προς τις φραγκοσυκιές 
-Είπαμε να πας στο σπίτι σου, κυρία. 
-Όχι, πρέπει να πάω να κόψω και τα 
υπόλοιπα φραγκόσυκα όσο ακόμα 
επιτρέπεται. Θα μας απαγορευτεί παι-
διά μου σε λίγο. Θα’ χουμε νέα κατο-
χή. 
-Παράτα την μωρέ την παλαβόγρια …
έφυγαν και νάτος τώρα η αφεντιά του 
εδώ να συμπορεύεται με την παλαβό-
γρια. Που δεν φαινόταν και τόσο πα-
λαβόγρια. Διακριτική, ευγενέστατη 
προχώρησε, χάθηκε στο πλήθος, αφή-
νοντας τον σε μια ένταση, μια δυσφο-
ρία. Αισθανόταν άσχημα. «Σιχτίρ…» 
αράδιασε βλαστήμιες. Θιγμένος, 
ήθελε ν’ απομακρυνθεί, ημέρες βεβαί-
ως αργότερα, ή μάλλον νύχτες, ξα-
πλωμένος στο κρεβάτι του ένα βράδυ 
ολότελα ξαφνικά θ’ αναρωτιόταν: 
πως και σ’ ανύποπτο χρόνο, η γιαγιά 
διατύπωνε αυτά που τώρα όλοι πί-
στευαν, για την ώρα πάντως δεν 
ήθελε να βρίσκεται εκεί που βρισκό-
ταν. Ο κόσμος, η ατμόσφαιρα, τον 
νευρίαζαν. Ήθελε να φύγει, άρχισαν 
και πάλι να προχωρούν… Προχωρού-
σαν προς την πλατεία Συντάγματος, 
θα έκαναν ίσως τον γύρο, φτάνοντας 

στον Άγνωστο θα την κοπάναγε, σκε-
φτόταν, στην διασταύρωση της Ερ-
μού, ωστόσο, άρχισαν τα ωραία της 
κάθε αξιοσέβαστης πορείας των τε-
λευταίων  ετών: μπούκαρε  το 
«μπάτσοι γουρούνια Δολοφόνοι» κι 
εκτυλισσόταν το συνηθισμένο σκηνι-
κό του μπάχαλου : Κουκουλοφόροι, 
δακρυγόνα, ΜΑΤ, φωτιές, ολόκληρη 
η γκάμα, αλλού πανό, αλλού ντου-
ντούκες… Σε παγκάκι της πλατείας, 
παίρνει το μάτι του κουκουβισμένη τη 
γιαγιά, ένα Ματατζή έτοιμο να της 
μπουμπουνίσει χημικά και ορμάει: 
«Γιαγιά ρε, ηλικιωμένη ρε» του αρπά-
ζει τον ψεκαστήρα “Δεν βλέπεις ρε 
γερόντισσα” (Πού να ’βλεπε μες από 
κείνη την αντιασφυξιογόνα μάσκα 
ειν’ αλήθεια) πιάνονται στα χέρια, για 
πότε κατέφτασαν κι άλλοι Ματατζή-
δες και τον κάναν τ’ αλατιού, ούτε 
κατάλαβε. Μάταια τους φώναζε 
«είμαι συνάδελφος. Είμαι από το τάδε 
τμήμα, μη βαράτε», του κάκου το 
λαμπραντόρ προσπάθησε να τους 
απωθήσει, δεν σταμάτησαν παρά α-
φού, ματωμένος στραμπουλιγμένος, 
ανίκανος να κινηθεί, πετάχτηκε δίπλα 
στο σιντριβάνι να μετανιώνει που 
δήλωσε την ιδιότητά του. Αν δεν τους 
έλεγε πως είναι αστυνομικός, ίσως 
να’ χε φάει λιγότερες, αναλογιζόταν 
οικτίροντας. 
Ήρθε σε λίγο κουτσαίνοντας και το 
λαμπραντόρ… Χιλιοδαρμένο κι εκεί-
νο, με την ουρά στα σκέλια, βγάζο-
ντας αλυχτισματάκια πόνου τον κοί-
ταζε. Το χάιδεψε, το ξαναχάιδεψε, 
κουνώντας με δυσκολία τα χέρια. 
“Όχι την ουρά στα σκέλια ρε, σήκωσε 
την, γαμώτο», το τράνταξε να το συ-
νεφέρει. Σκούπισε όπως όπως τα αί-
ματά του, έτριψε τη μουσούδα του, κι 
αφού μ’ ένα αποκαΐδι ζωγράφισε στα 
ολόλευκα μάρμαρα του συντριβανιού, 
ζωηρότατο, θαρρείς και θα ήταν δυ-
νατόν να το επηρεάσει έγραψε από 
κάτω: ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΣΤΑ ΣΚΕΛΙ-
Α, ΣΗΚΩΣΕ ΤΗΝ ΛΑΜΠΡΑΝΤΟΡ! 
ΣΗΚΩΣΕ ΤΗΝ ΓΑΜΩΤΟ! 
 Φυσικά, τα γκράφιτι του Ζαππείου 
την επομένη κιόλας, το πρωί σβήστη-
καν. Όχι όμως και οι εικόνες, τα γρα-
φόμενα του διαδικτύου. Έτσι, σερφά-
ροντας μέρες υστερότερα ο κακοποιη-
μένος αστυνομικός της αποφράδας 
πορείας μπόρεσε ν’ αναγνωρίσει το 
λαμπραντόρ παραστάτη του. Ήταν 
ένα από τα riots dogs of Athens, συ-
γκεκριμένα αυτό που σε κάθε πορεία 
στηνόταν, λέει, για κάμποσο έξω απ’ 
το τραπεζικό κατάστημα όπου κάη-
καν οι τρεις νέοι κι αλύχταγε. 
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  ΤΑ ΦΤΕΡΑ 
 
 
 

Στον Γιάννη και Στον Έρωτα 
 

Μεγάλα πάντοτε φόραγες φτερά· 
Ίσως από τότες κιόλας 
Που το πρώτο σου κλάμα 
Τραγούδι ακούστηκε στ’ όνειρό μου. 
‘Ίσως, Ίσως… λέω 
 Κάποια ασήμαντα 
-ανάλαφρα, φανταχτερά ίσως…- 
Κι από ‘μένα προστέθηκαν πούπουλα 
-έτσι, για να ομορφύνουν τα φτερά σου- 
Δίχως κανένα να τους προσθέσω βάρος 
-αν και στο βάθος, μέσα μου, το ήθελα- . 
Απ’ την αρχή 
-καθώς πολλά πίσω χρόνια τώρα θυμάμαι- 
 Ούτε να πετάξεις μπόραγες  
Μήτε να περπατήσεις 
Μα το χειρότερο 
 Ούτε κι αυτό που αιώνες γύρευες 
 Να ειδείς μπορούσες 
Αν κι ολομπροστά σου ήταν. 
Το χώμα γλείφαν οι φτερούγες σου 
-καθώς θυμάμαι ακόμα τότες που μπουσούλαγες- 
Κι αστράφταν οι αυλές του κόσμου! 
Είναι πολύ βαριά 
 Μάτια μου 
Τα μεγάλα φτερά. 
Κι ακόμα πιότερο 
Σαν είναι κι όμορφα. 
Ασήκωτα… 
Μα σαν ανοίξουν κάποτες 
 Τον κόσμο όλον παίρνουνε 
 Και τον οδηγούν!!! 
 

   Γιώργος Ι. Σίσκος 

  

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
 

Μπαίνω, λοιπόν, μόνος στο κήπο. 

Τα διαυγή χρώματα, λιγνός ουρανός, αεράκι 

τα περικαλλή ονόματα σμιλεμένα στα μάρμαρα 

μόλις που διακρίνονται : 

ΜΥΡΤΗ ΠΥΘΟΓΕΝ... ΧΑΙΡΕ 

ΗΛΙΟΔΩΡΑ ΚΑΛΛΙΜΑΧ... 

ΜΝΗΣΙΦΙΑ... ΕΡΑΤΟΣΘ... ΥΣ ΧΑΙΡΕ. 

Οι παλιοί φίλοι πουθενά 

- δεν τους βρίσκεις ή δεν τους αναγνωρίζεις. 

Κι επειδή κάθε ουρανός είναι μια θλίψη 

που μόνο τα χέρια θυμούνται, 

χαιρετάω διά χειραψίας με ζέση των πρώτον τυχόντα 

που βγαίνει μέσ΄ απ΄ τ΄ ανάγλυφα. 

Μένουν λοιπόν τα μάρμαρα χωρίς μορφές, 

με τις ρωγμές στις άκρες. 

Έτσι απομένει μόνη ψηλά στο κηπάκι 

η μορφή σου, 

ωραία σαν ένα θερινό μεσημέρι με τζιτζίκια και άπνοια, 

μένει η μορφή σου 

πάνω από μοναξιές και ήλιους και νταμάρια 

και κάτω - κάτω 

το άλλο μου όνομα 

με την σμίλη σου λαξεμένο κι εκείνο. 

 
Γιώργος Γεωργούσης  
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ΘΑΥΜΑ 
  

Κάποιες στιγμές, που αφηρημένος καινούργιους δρόμους περπατάς 
ή ακόμα και σε γνώριμους παλιούς τα ίχνη σου αφήνεις, 
σίγουρα θα το ‘χεις νιώσει, δεν μπορεί. 
Ένα άγγιγμα, ένα μούδιασμα από κάτι που σε ακουμπά, 
κάτι τόσο γνώριμο, μα και τόσο απόκοσμο συνάμα. 
Και ξαφνικά ακούς τα πουλιά να κελαηδούν πιο δυνατά, 
ένα παιδάκι πέφτει πάνω σου και χάνεσαι στα γέλια της απροσεξίας του, 
ένας καλός φίλος σε θυμάται και τηλεφωνεί, για να ακούσει απλώς τη φωνή σου, 
μια μουσική ηχεί σαν γλυκιά βροχή μες στην πολύβουη πόλη, 
ένα αγέρι φέρνει στη μνήμη λιβάνι 
απ’ την εκκλησιά τις Κυριακές των παιδικών μας χρόνων. 
  
Κάποιος το ονόμασε συνωμοσία του σύμπαντος. 
Εγώ το είπα θαύμα, που πότε-πότε μας αφήνει να το ακουμπάμε. 
Εγώ το είπα θαύμα, πήρα ένα παιδί απ’ το χέρι και δανείστηκα τα φτερά του, 
αφέθηκα να παίξω μαζί του κι ύστερα το γύρισα στον παράδεισο! 

 
Μαρία Μυλωνά 

ΑΓΩΝΙΑ 

Σαν να γκρεμίζομαι σε μιαν ατέλειωτην Άβυσσο... 
Χάσκει το έρεβος... Απύθμενο χάος... 
Κλείνω τα μάτια κι απλώνω απελπισμένος τα χέρια. 
Σου φώναξα! Πρέπει να μ' άκουσες... 
Ακούγεται μια φωνή από το βάθος, 
απ' ένα κόσμο που βυθίζεται. 
Νόμιζα πως ήμουν μόνος κατάμονος! 
Κι όμως ήσουνα δίπλα μου! 
Και δεν το ένιωσα παρά μόνο 
σαν πιάστηκα από το χείλος της Αβύσσου 
Κι άρχισα ν' ανεβαίνω. 
Τότε σε είδα ένα βήμα μπροστά μου! 
Και καμώθηκες πως συνεχίζεις το δρόμο Σου... 
Γύρισες μόνο να δείς ότι πιάστηκα!! 

 
Δημήτρης Μποσινάκης 
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Μποτιλιάρισμα 
Πόσο φτηνά είναι τα πράγματα 

σαν είσαι πλούσιος! 

Κάναμε τρία τέταρτα 
Μαρούσι - Αγία Βαρβάρα, 
καημένο αυτοκίνητο, 
με πρώτη και δευτέρα. 

Όταν στην πρώτη δεξιά 
εβάδιζα λωρίδα, 
προχώραγαν τ' αριστερά, 
την πάθαινα τη νίλα. 

Σαν πέρναγα στ' αριστερά 
πιο γρήγορα να κάνω, 
προχώραγαν τα δεξιά, 
ένιωθα θα... πεθάνω. 

Κι ακόμα όταν έμπαινα 
στην άκρα αριστερά, 
προχώραγαν οι άλλες δυο, 
μου σκίζαν την καρδιά. 

Τέλος, όταν εδέησε 
κόπασε το καζίκι, 
κατάφερα ο δυστυχής 
κοτσάρισα και τρίτη.- 

 
 

Παναγιώτης Δεμερτζής 

ΤΟΥΤΗ Η ΠΟΛΗ 

Μια ξιπασμένη, αυτό είναι τούτη η πόλη. 

Φορά ρούχα φανταχτερά- 

στολίδια από γυαλί και σίδερο- 

τα μαλλιά της ξασμένα με γκρίζες ανταύγειες- 

τα παπούτσια της ακριβά 

μάρκας Μπεμβέ, Άουντι, Μερσεντές, Πεζώ, Φίατ 

το βήμα της όλο υπεροψία. 

Μακιγιαρισμένη μέρα και νύχτα. 

Το άρωμα της βαρύ, ζαλίζει. 

Μοιάζει γυναίκα ελευθέρων ηθών. 

Κι όμως είναι από καλή γενιά, με παράδοση. 

Τη χάλασε η ξενομανία και ο νεοπλουτισμός. 
 
 

Σοφία Ελευθερίου-Γκαρή  

ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Τι περίεργη η εποχή μας! Κινείται σαν εκκρεμές. Βάρβαροι εκπολιτίζονται. Πολιτισμένοι εκβαρβαρίζο‐

νται. Και η ώρα μένει στάσιμη. Μεσάνυχτα. 
 

Την αξιοπρέπεια σου θέλω να φιλήσω δυνατά και στα δυο της μάγουλα, αδερφέ μου. 

Κι ύστερα, με τʹ ανάστροφο της παλάμης μου να σφουγγίσω το δάκρυ μου. 
 

Κάποτε, ήμουν ο στίχος και ήσουν η μουσική του. 

Τώρα, ο θυμητάρης πόνος μοιρολογάει την απουσία σου. 
 

Αχ, μην κλαις άλλο! Είσαι ένα άνανθο κλαδάκι γεμάτο βροχή που τρέμει, σαν το αγγίζει μια πνοούλα 

μνήμης. Μα εγώ σʹ αγαπώ! Σʹ αγαπώ πιο πολύ από τον κάθε ανθισμένο κλώνο. 
 

Ιάσων Ευαγγέλου 
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ΣΤΙΓΜΕΣ... 
 

Οι Μικρότερες του χρόνου κόρες-της ζωής. 
Στων ονείρων τις θάλασσες με σέρνουν ταξιδευτή 
με άρμενο το πλοίο του έρωτα 
θ’ αποθέσω δύο τριαντάφυλλα 
στης αγάπης σου τα σκαλοπάτια 
Τη σπίθα του έρωτα, θ' ανάψω 
και η αλήθεια της ζωής 
το όνειρο δε συναντά 
στο γοργόφτερο το πέρασμα της. 
Τη ρότα αλλάζω της καρδιάς 
χτίζω μύριες φωλιές χαράς 
τον ερωτά μου αποφυλακίζω. 
Ελευθερώνω τα αισθήματα μου 
ωσάν τους γλάρους στο μουράγιο 
ωσάν τα περιστέρια στους ορίζοντες 
για να βλαστήσουν τα κορμιά μας έρωτα. 
Το τραγούδι των ονείρων της φαρδιάς . 
θ'αντηχήσει το γλυκοχάραμα 
απ' το παναρμόνιο σήμαντρο. 
Στης αγάπης το ατελείωτο γιορτάσι 
απ' της ψυχής μου τις πληγές θα αναβλύζει φως 
για να σου φέγγει τις ολόπικρες νυχτιές. 
Ο έρωτας σου αλαφροΐσκιωτο πέρασμα 
είναι θάλασσα και ρόδα 
είναι κόκκινες κλωστές νοσταλγικής αναμονής 
π' αναζητούν το άλλο ήμισυ 
κι όλα ντύνονται με φως, με ήλιο και χρώματα 
οι στιγμές μας πρέπει να γίνουν γιασεμιά 
που κι όταν μαραθούν να' χουν τη μυρωδιά τους. 
Όταν τ' ατσάλινο μαχαίρι του χρόνου 
που πάνω μου κραδαίνει με ψευδαισθήσεις 
θυμίζει πως η γεύση της απόλαυσης 
είναι μοναχά ανάμνησης στιγμές ...στιγμές  
Στιγμές δεν είναι πόσες ανάσες παίρνεις 
αλλά πόσες φορές σου κόβουν την ανάσα.... 

 
Δημήτρης Χονδρός 

Υπέρβαση 
 
 

Απόψε άνοιξα παράθυρα διάπλατα 
τ' ολόγιομο φεγγάρι στο δωμάτιο να μπαίνει 
και μες στης σιωπής τα άγια νάματα 
ν' ακούω μοναχά το σύμπαν ν' ανασαίνει. 
 
Με παρασέρνει η σελήνη στην υπέρβαση 
Φωτοχυσία στις σκιές όπως απλώνει 
και τον καημό που κάνει επέλαση 
μέσα στη σφαίρα του αόρατου ημερώνει. 
 
Στο εκκρεμές του χρόνου, τη διάσταση 
Της μοίρας του ανθρώπου νοιώθω, 
στο φευγαλέο της ζωής στήνω παράσταση 
να λυτρωθώ απ' τον απόκρυφο μου πόθο. 
 
Οι σκέψεις τέτοιες ώρες γίνονται 
λαλιά των αστεριών και του ονείρου, 
αισθήσεις και διαίσθηση υποκλίνονται 
στην απεραντοσύνη του απείρου. 

 

Άρης Χαραλαμπάκης 
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ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΥ 
Δεν μ’ αρέσουν  
τα ηλεκτρικά ρολόγια 
που ύπουλα κι αθόρυβα 
μετράν το χρόνο 
Θέλω από αυτά  
που κάνουνε θόρυβο  
Τικ-τακ,τικ-τακ,τικ-τακ 
Να ξέρω με κάθε τικ  
και κάθε τακ  
πόσο λιγότερη ζωή μου μένει 
 

ΦΘΟΡΑ 
Κι’ ενώ περίμενα 
να ωριμάσω 
να μαλακώσω 
και να μελώσω 
σάπισα  

Στέλιος Αντωνιάδης 

Η
 συμ

μ
ετοχή

 τη
ς ΕΕΙΛ

 στο 37ο ΕΠ
ΙΣ 

Η ΑΤΡΑΠΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ 
 
Τον έδιωξε σκληρά τούτο το βράδυ 
Κείνη που λάτρεψε αυτός παντοτινά 
Και τώρα ζει χαμένος στο σκοτάδι 
Που στην ψυχή του μέσα η άρνηση γεννά 
 
Ήτανε λέει τρομερά ρομαντικός 
Και τα αισθήματα που ο δύστυχος κρατούσε 
Τον έκαναν να δείχνει πληκτικός 
Στα μάτια κείνης της κοπέλας π' αγαπούσε 
 
Μόνη του ελπίδα είναι να ψάξει και να βρει 
Αφού κατέβει του μυαλού τα σκαλοπάτια 
Τα ποιήματα κείνα πού 'χε ο δόλιος φανταστεί 
Πως ταίριαζαν με τα δικά σου μάτια 
 
Και μες σε κείνα τα ολοκίτρινα χαρτιά 
Να ψάξει ο δόλιος της καρδιάς το μονοπάτι 
Αυτό που ζει σε κάθε αγάπης τη σκιά 
Και που πεθαίνει μες στου έρωτα τη στάχτη 
 
Κι αν τύχει ίσως και ποτέ του να τη βρει 
Την ατραπό κείνη των άδηλων ονείρων 
Περίμενε τον κάποια μέρα να σου πει 
Τη σημασία των καημών του των απείρων 
 

Σταύρος Αρχοντάκης 

ΚΟΡΗ ΤΩΝ  ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ    
Ι 

 

Δεν είχα καμμιά θεά να λατρέψω, 
ούτε κάτι δυνατό να πιστέψω 
και ξαφνικά πίστεψα ολόψυχα εσένα,  
με της καρδιάς τη σαρωτική δύναμη 
λάτρεψα το ήρεμο σου το βλέμμα 
κι όπως δεν είχα τίποτ΄ άλλο να δώσω, 
                            σου΄ δωσα εμένα, 
κόρη, των γιασεμιών, αρχόντισσα,  
παντάνασσα στο θρόνο της καρδιάς μου, 
                            ποθοκρατόρισσα. 
 

ΚΟΡΗ ΤΩΝ  ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ    
ΙΙ 

(ΣΑΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ) 
 

Σαν βλέπω αυτό το γλυκό προσωπάκι 
νιώθω να λιώνω, 
το λαμπερό σου χαμόγελο-σαν ήλιος μοιάζει- 
με στέλνει να οργώνω  
τις θάλασσες σαν αργοναύτης 
- με το μυαλό μου- 
στην αρχαία  Κολχίδα πηγαίνω, 
το χρυσόμαλλο δέρας από κει  
να σου φέρω  
κι όταν με το καλό γυρίσω  
και σ΄ ανταμώσω, 
στα πόδια σου –σαν δούλος πιστός- 
μ΄ αγάπη θ΄ απλώσω, 
πνοή της ζωής μου, 
μούσα και φώς της ψυχής μου.       
 

Χρυσόστομος Α. Σταυρίδης  
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Λαβύρινθος 
 

Η προαίσθηση λειτούργησε, 

περίεργο θα ήταν να μη συνέβαινε. 

Έτσι ακαθόριστα 

που είναι τα πράγματα τελευταία 

η μόνη κινητήριος δύναμη 

στον κυκεώνα, 

στηριζόμαστε στην αδιόρατη, 

αδιάλειπτη παρουσία της. 

Και ομοίως θα έπρεπε 

το μίτο της Αριάδνης ν' αναζητούμε, 

μεθοδικά 

στην κρύπτη να φθάσουμε, 

το Μινώταυρο στο κρησφύγετο του 

να εξοντώσουμε. 

Τελικά το τέλος 

δική του παγίδα 

το όρισε, 

εκεί που άλλοτε 

αδιαφιλονίκητα 

το τέχνασμα του έδινε πλεονεκτήματα 

να κατασπαράξει τη λεία του. 

Ειρωνεία, 

ο λαβύρινθος δεν τον ωφέλησε. 

 

Παρασκευάς Σερενές 

Ανδρέας Καρκαβίτσας 

 

Βούνευρο στα χέρια του κρατούσε και φραγγέλιο 

έγραψε με το αίμα του, βάζοντας το πιο μαύρο μπαρούτι 

κι έπεσε πολεμώντας, σα νάτανε στο ‘21 και στο Μεσολόγγι. 

...Πόνος και καημός, πλατιά αγάπη αληθινή, και πάλι αγάπη 

για την πατρίδα αυτή, την προγονόπληκτη αγαπημένη 

...Σώμα μικρό, αδέξιες κινήσεις, λιάρα και γκλίτσα 

Δυο μάτια ξύπνια, τέτοια ψυχή ρωμέικη... 

Α ,  μωρέ τόπε τι βλαστάρια βγάζεις, ρίζες σκληρές 

ένα με τούτες τις αιώνιας πέτρες 

...Πένα κι όνειρο, γλώσσα του λαού 

Τι σημαιοφόρο βρήκες και μπροστάρη. 

Σκληρό στουρνάρι 

Κακοτράχαλο 

...Ζητιάνε Τζιρητόκωστα, καθρέφτισμα της μοίρας μου 

κι εσύ Γιάννη Γκάμαρε, νέε άη-Γιώργη 

του βαριόμοιρου ναυτόκοσμου 

της εκκλησίας του όλοι εσείς ανώνυμοι άγιοι αγωνιστές 

και ρασοφόροι ταπεινοί του αγώνα 

Λαέ ευκολοπίστευτε κι αδικημένε, άγια μήτρα 

τη γλώσσα της ψυχής σας, αυτή τη γλώσσα, από Εκείνον 

γιος άλλος καλύτερα δεν μίλησε. 

 

Μιχάλης Δελησάββας 

Η
 συμ

μ
ετοχή

 τη
ς ΕΕΙΛ

 στο 37ο ΕΠ
ΙΣ 
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Χαμένοι στα φεγγάρια 
 

Δεν ήμασταν χαρούμενοι 

χαμένοι στα φεγγάρια 

Δεν ήμασταν χαρούμενοι 

Χαμένοι στα όνειρα· 

ήμασταν ταπεινά μικροί 

σκοτεινά πέπλα οργής 

μας κάλυπταν το βλέμμα· 

ήμασταν σιωπηλά 

παραδομένοι στις φωτιές μας. 

Κρατούσαμε στάλες βροχής 

χρυσάφι μέσα στα χέρια μας 

να μη μας τις σκορπίσουν. 
 

Μας κούρασαν τα λίγο, 

τα λίγο ακόμα 

και τα πολύ, 

τα πολύ του πουθενά. 

Οι φωνές που δεν έβγαιναν 

οι σιωπές που χανόντουσαν 

γιατί δεν έβρισκαν ποτέ 

το νόημα τους. 

 

Κι' εγώ κράτησα σφιχτά 

όλα όσα ήθελα να έχω 

και μέσα στην καρδιά μου έσβησα 

όλες τις σκέψεις του ουρανού. 

 
Καλυψώ Μαρκοπούλου 

Η ΥΒΡΙΣ 
 

Αγώνας δρόμου ... 
Αγώνας ατελεύτητος 
Ρείθρα βουλωμένα 
Χαρτιά, κουτιά 
Απόβλητα πάσης φύσεως 
Παρτέρια λουλουδιών ... 
Παγίδες ! 
Αγώνες δρόμων ... 
Αγώνες Πορφυρογέννητων 
Αγώνες Κολασμένων 
Και στα γκρίζα κουλουάρ 
 της πόλης 
Συνωστίζονται ρακένδυτοι 
Πειναλέοι 
Σάρκες ξεσκισμένες 
Με κόκκαλα σπασμένα 
Αίματα ... λίμνες – ρυάκια 
Αλλού καπνογόνα και μολότοφ 
 εναλλάσσονται . 
Άφρονες – σώφρονες 
Συναλλασσόμενοι 
Συμπορεύονται. 
Ποιός αλήθεια μπορεί 
το μυστήριο τούτο να λύσει ; 
Βία – Πόλεμοι – Προσφυγιά 
Και όλα τα παρεπόμενα . 
Συναχθείτε Χερουβείμ ! 
Σπάστε την τροχιά 
 ... των πλανητών 
Αδράξτε τις ρομφαίες 
Να διαλυθούν τα ερέβη 
Απ' άκρου εις άκρον 
Οι κλειδωμένοι γρίφοι 
Ο θρήνος. 
Ας εκπληρωθεί ο λόγος ο αρχαίος 
 ... των προφητών . 
Συναχθείτε Χερουβείμ ! 
Συναχθείτε Χερουβείμ ! 
Και να ηχήσει ο συριγμός 
 των σπαθιών 
Και να σκορπίσουν οι κόρακες 
 απανταχού της γης · 
Έως να μην υπάρχει 
 ούτε ίχνος 
 ούτε σκιά 
Ούτε αποχρών λόγος 
Η ερμηνεία άλλη· 
Ν' αποκαλυφθεί το Όνειδος 
 η Ύβρις 
 
Απασών των γενεών. 

 
Χάρης Τοκατλίδης 
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Μαρία Αρβανίτη-Σωτηροπούλου 

ταν κουμου-
νιστής. Όχι απ' τα γεννοφάσκια του. 
Σε μικροαστική οικογένεια μεγάλω-
σε. Στριμωγμένα όλα, μα παστρικά. 
Σιγά σιγά αυγατέψανε. Φασούλι το 
φασούλι. Δασκάλα η μάνα του, χω-
ροφύλακας ο πατέρας. Εθνικόφρο-
νες. Πώς αυτός έγειρε τόσο αριστε-
ρά, αυτό ειν' άλλη ιστορία. Δεν τ' 
άντεχε το άδικο. Ήτανε κι η δικτατο-
ρία και κείνες οι παρέες πούμπλεξε 
στο σχολειό. Δεν κακοπάθησε. Ίσως 
γιατί ήταν ο πατέρας. Πέρασε γρή-
γορα κι η μπόρα της χούντας, μήτε 
που πρόλαβε να τη γευτεί κι έπειτα 
κείνο το αεράκι της λευτεριάς που 
σάρωσε κάθε αντίσταση. Στην αρχή 
η μάνα στραβομουτσούνιασε.  

 -Ε, όχι και να δούμε σφυροδρέ-
πανα στους δρόμους! 

 -Οι κουκουέδες, παιδί μου, συμ-
βούλευε ο πατέρας, είναι εγκληματί-
ες. Δεν μπορεί ποτέ να εισβάλουν εις 
το κοινοβούλιο οι αιμοσταγείς καπε-
τάνιοι του ΕΛΑΣ. Αυτός κρυφογε-
λούσε κάτω απ' το νιο μουστάκι του. 
Δε θα τους έφερνε αντίδραση. Δεν 
ήθελε ακόμη να το μάθουν. Τους 
άφηνε να νανουρίζονται πως σαλια-
ρίζει με κορίτσια. Δεν τον ενοχλού-
σαν αφού δεν στράβωνε στα γράμ-
ματα. Καλοί βαθμοί. Αυτό ζητού-
σαν. Να μορφωθεί, να προκόψει, ν' 
ανέβει, να γίνει κάτι καλύτερο απ' 
αυτούς. Όχι εμπόρια κι αηδίες. Δη-
μόσιος υπάλληλος, έστω σαν κι αυ-
τούς. Καλά δεν τα κατάφεραν με το 
μισθούλη τους; Και σπίτι έχτισαν κι 
αυτοκίνητο πήραν κι ένα μικρό εξο-
χικό. Μόλις ξοφλούσαν τόνα δάνειο, 
έπαιρναν άλλο. Καλύτερα να τους 
χρωστάς παρά να σου χρωστούν. 

Αυτό ήταν το απόφθεγμα. Και κεί-
νος έπρεπε να προσαρμοστεί στα 
μέτρα τους, να νοικοκυρευτεί. 

 Τι περηφάνια μόλις μπήκε στο 
Πανεπιστήμιο! Γιατρός! Ο γιος τους 
θα γινόταν γιατρός! Τέτοιο όνειρο, 
μήτε που το φανταζόντουσαν. Πώς 
κορδωνόταν ο γέρος του στους συ-
ναδέλφους! 

-Ο γιος μου, φοιτητής Ιατρικής. 
 Μετά απ' αυτό τους τόσκασε το 

παραμύθι. Σιγά σιγά και με το μαλα-
κό έμπασε ως και το "Ρίζο" στο σπί-
τι του χωροφύλακα. Όμως τα πρά-
ματα είχαν μερέψει. Ντρεπότανε ο 
γέρος του, αρνιόταν ως και να τ' αγ-
γίξει το "ρυπαρόν έντυπον", όμως το 
Κόμμα ήταν νόμιμο κι ο γιος του 
πρώτος στη σχολή. 

 -Ε, προκειμένου να τραβιέται με 
τα πρεζόνια και τους μηχανόβιους, 
ας ανεμίζει κόκκινες παντιέρες, 
έλεγε η μάνα του. Παιδί είναι. Κά-
ποτε θα πήξει το νιονιό του. Θα κα-
ταλάβει το συμφέρον του. Δε βλέπει 
πως ψωμολυσσάνε στις ανατολικές 
χώρες; Αυτός, κοτζάμ γιατρός, σα 
βολευτεί, θα δει πως δεν έχει καμιά 
δουλειά με τους προλετάριους. 

 Εκείνος όμως ένιωθε καλά μες 
την οργάνωση. Η αλήθεια είναι πως 
με τους εργάτες δεν είχε κολεγιά. 
Με τα συνδικαλιστικά των φοιτητών 
ανακατεύτηκε κι έπειτα πήγε στο 
στρατό κι έπειτα για τ' αγροτικό σ' 
ένα νησί που βούλιαζε απ' τους του-
ρίστες. Δεν κυνηγούσε τα λεφτά κι 
όμως όλοι τον τσέπωναν, άλλοι για 
να ξεπληρώσουν τη φροντίδα του κι 
άλλοι για να προλάβουν το ενδιαφέ-
ρον του. Αφού τριγύρω του όλοι 
είχαν πολλά, πολύ περισσότερα απ' 
ότι εκείνος, θάταν κορόιδο να μην 
εκμεταλλεύεται το σύστημα και να 
μένει με το στεγνό μισθάκο. Τι θάφ-
θανε να κάνει έτσι που τα νοίκια 
ήταν απρόσιτα κι η ζωή κυλούσε με 

ρήτρα δολαρίου; Θάταν σα να υποτι-
μούσε τη δική του προσφορά, τα 
ξενύχτια και τις αγωνίες του, την 
ολόψυχη αφοσίωσή του στον κάθε 
άρρωστο απ' τις ατέλειωτες ουρές 
που καθημερινά στοιβάζονταν στο 
στενάχωρο οίκημα με τη μεγάλη 
ταμπέλα. "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ 
ΙΑΤΡΕΙΟΝ" 

Άλλωστε ήταν καθεστώς. Όλοι 
τα παίρναν. Ο προηγούμενος είχε 
χτίσει ξενοδοχείο, ο συνάδελφος του 
διπλανού νησιού μέσα σε δυο μήνες 
έβγαλε το κότερο. Έτσι κι αυτός, 
ήταν κακό που σ' ένα χρόνο έβγαλε 
κείνη τη λαχταριστή κόκκινη BMW, 
τ` όνειρο της ζωής του; Δεν τα 
ζητούσε τα λεφτά. Δεν τους εκβίαζε 
για να τα πάρει. Μα θάταν άδικο, 
όταν εκείνοι για ένα πιάτο φαί ζη-
τούσαν ένα μεροκάματο απ' το μι-
σθό του, αυτός να κάθεται να παίζει 
το ρόλο των αγίων Αναργύρων. 
Στρογγυλοκάθισε στ' αγροτικό. Για 
ειδικότητα, ούτε κουβέντα. Είχε α-
φήσει κάποιαν αίτηση στο Υπουρ-
γείο κι είπαν πως θα τον ειδοποιού-
σαν σαν θ' άδειαζε κάποια θέση. Το 
νούμερο 135; 

 Να υπολόγιζε περίπου πέντε 
χρόνια να περιμένει. Οι φίλοι του, 
όσοι φυσούσαν τον παρά, τόσκασαν 
για τα ξένα. Εκεί και γρήγορα θα 
ξεμπέρδευαν και θάχουν άλλο κύρος 
με την ταμπέλα του ξενόφερτου. "Dr 
τάδε του τάδε Πανεπιστημίου" Ρώ-
τησε και το κόμμα τι να κάνει. Τού-
παν να μείνει να οργανώσει τους 
ψαράδες του νησιού. Τι να οργανώ-
σει από δαύτους, που τα καλοκαίρια 
σ' έγδυναν για μια μερίδα μαριδάκι 
και τους χειμώνες την άραζαν στα 
καπηλειά; Μα τέλος πάντων. Πήρε 
ζεστά το ζήτημα. Τον αγαπούσαν 
στο νησί, είχε τη φήμη καλού για-
τρού. Δεν εκμεταλλευόταν, έλεγαν, 

Mε την κόκκινη BMW 
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όπως κάποιοι άλλοι που γύρευ-
αν δεκαχίλιαρο για τη βίζιτα. 
Έτσι τους οργάνωσε. Κάναν 
διαβήματα στους νομαρχαίους, 
κάναν λιμανάκι για τα καΐκια 
τους, γιορτές για να γεμίζουν 
τους άδειους τους χειμώνες και 
φεστιβάλ για να προβάλουν τα 
πολυάσχολα καλοκαίρια τους. 
Τότε ήταν που ήλθαν οι εκλο-
γές. Γύρισε πίσω στην πρωτεύ-
ουσα για να ψηφίσει. Στην τοπι-
κή της γειτονιάς του ανακατεύ-
τηκε με τους παλιούς του γνώρι-
μους, στο εκλογικό τους κέντρο 
πρώτος και καλύτερος. "Εγώ, 
παιδιά, ότι ζητάτε. Αφισοκόλλη-
ση, τρεχάματα, σπίτι με σπίτι, 
ότι μου πείτε, στον αγώνα, για 
τη νίκη." 

 Τον παραξένεψαν κείνα τα 
σπίτια στα στενά πούμεναν πά-
ντα ίδια, η μπόχα στα υπόγεια 
που ακόμη κατοικούνταν. Δίχως 
να ξέρει το γιατί, εκείνος πί-
στευε πως όλοι θα ‘χαν τη νοι-
κοκυρίστικη εξέλιξη του γέρο 
χωροφύλακα ή τη νεοπλουτίστι-
κη έκρηξη της επαρχίας. Κι 
έμπαινε με τη γυαλιστερή του 
λιμουζίνα σε κάτι σοκάκια βα-
ριά απ' την απόγνωση και το 
φλογισμένο χρώμα του αυτοκι-
νήτου φάνταζε σα βρισιά στην 
αριστερή του ιδεολογία και κεί-
νος ντρέπονταν δίχως να ξέρει 
το γιατί. "Δεν θέλουμε να τους 
υποβιβάσουμε στην τρίτη θέση, 
μα να τους ανεβάσουμε στην 
πρώτη." Ποιος τόπε τούτο το 
τσιτάτο που πιπίλαγε στο νου σα 
δικαιολογία. Έχουμε στο κόμμα 
και διάσημους και πλούσιους, 
ακόμη κι εργοστασιάρχες! Θά-
ταν ηλιθιότητα, αφού το σύστη-
μα σου παραδίνεται να μην τ' 
αρμέγεις. 

 -Μα σάμπως τόκλεψα; επα-
ναστατούσε. Και χαρά στο πρά-
μα δηλαδή. Ένα αυτοκίνητο, 
που στην Ευρώπη θα το θεω-

ρούσαν παλιό και θα τόχαν κιό-
λας για πέταμα. 

 -Σύντροφε, είναι κάτι για-
γιάδες. Θα τις πας με τ' αμάξι να 
ψηφίσουν; 

 Δέχθηκε με βαριά καρδιά. 
Κάθε φορά στην ασβεστωμένη 
αυλόθυρα ένιωθε βλέμματα να 
κατασκοπεύουν τα τρεμάμενα 
γερόντια πούμπαιναν με σεβα-
σμό στο αστραφτερό αμάξι. Κι 
αυτοί οι ευλογημένοι οι σύντρο-
φοι, τη σημαία τι την ήθελαν και 
τις αφίσες; Πάει, αριστερά και 
BMW; 

 Πήρε κι αυτή την ταλαίπωρη 
με τα τέσσερα κουτσούβελα και 
την κοιλιά στο στόμα. Κάθισε 
δίπλα του αμήχανα, ενώ στοίβα-
ξε τα μικρά στο πίσω κάθισμα 
μοιράζοντας σφαλιάρες και νου-
θεσίες. 

 -Προσέχτε μη λερώσετε τ' 
αμάξι του κυρίου. Κάτω τα κου-
λά σου μωρή. Τα πόδια σου στο 
πάτωμα. Κάθε φανάρι και μια 
αυστηρή ματιά στα τέσσερα 
κουτσούβελα που μ' ολόθαμπο 
βλέμμα ρουφούσαν τη μαγευτι-
κή εμπειρία, τη μοναδική, την 
πρώτη στη ζωή τους πολυτέλει-
α. 

 Και ξάφνου νάσου κείνο το 
μακρινό καλοκαίρι στο εξοχικό 
του Μπάμπη, του Μπάμπη του 
ξεροκέφαλου, που για να περνά 
τις τάξεις έκανε ιδιαίτερο σε όλα 
τα μαθήματα σε κάθε τάξη ακό-
μη κι απ' το δημοτικό. Ήταν στο 
τέλος της χρονιάς, μόλις είχε 
περάσει ο μπουμπούνας τους κι 
οι γονείς του σαν ελάχιστο δείγ-
μα ευγνωμοσύνης για τη δασκά-
λα-μαμά μου, έκριναν σκόπιμο 
να μας καλέσουν οικογενειακά 
στο εξοχικό τους. Εργολάβος 
ήταν ο πατέρας του, αμόρφωτος. 
Η μάνα του δε θάχε βγάλει το 
δημοτικό. Το σπίτι όμως ανά-
κτορο, σα νάβγαινε από αμερι-
κάνικη ταινία με το γκαζόν και 

την πισίνα, όλα εξωπραγματικά 
για τις διαστάσεις μας. Το γεύμα 
λουκούλλειο, ο Μπάμπης εντυ-
πωσιακά αλλαγμένος έξω απ' το 
σχολειό. 

 -Τι θέλουμε; Να πάρει το 
παιδί ένα χαρτί, έτσι, για τα μά-
τια του κόσμου, έλεγε η μάνα 
του. Όχι, ότι θα του χρειαστεί. 
Θεός φυλάξει! Ψωροδάσκαλος 
θα γίνει το πουλάκι μου; Ας εί-
ναι καλά το εμπόριο της πολυ-
κατοικίας. Αλλά να, για να μη 
μας μπαίνουν στη μύτη μερικοί 
μερικοί, έλεγε λοξοκοιτάζοντάς 
με. Ήμουνα πρώτος στο σχο-
λειό, μα ένιωσα τέτοιον ίλιγγο 
σαν είδα τα φανταχτερά κορί-
τσια που ήλθαν και χαϊδεύονταν 
στο Μπάμπη για να βουτήξουν 
στην πισίνα του. Πίστευα στις 
αξίες του πολιτισμού, της μόρ-
φωσης, της τέχνης, των γραμμά-
των, στην υπεροχή του πνεύμα-
τος πάνω στην ύλη, μα ένιωθα 
τόση ντροπή για τα πολυκαιρι-
σμένα ρούχα μου. 

 -Ωραία περάσαμε, είπε η 
μάνα, όταν μας γύρισαν με τη 
λιμουζίνα τους στο δυαράκι μας 
και πολύ παραξενεύτηκε όταν 
έτρεξα με λυγμούς να κρυφτώ 
στο καταφύγιο του καμπινέ του 
μόνου προσωπικά απαραβία-
στου χώρου στο σπίτι μας. 

 -Τότε πρωτάρχισα να σκέ-
φτομαι τον κουμουνισμό σα 
ρεαλιστική λύση, κατάληξε 
έκπληκτος. 

 Τον ξύπνησε η πόρτα του 
αυτοκινήτου που έκλεινε. 

 -Εντάξει, τούπε η γυναικού-
λα. Τόρριξα το σωστό. Βέβαια 
εκείνος εκεί με τα γυαλιά προ-
σπάθησε να με μπερδέψει και 
μούδωσε ένα φάκελο. Παραφύ-
λαξα να μη με βλέπει και μέσα 
στη βαβούρα έριξα το χαρτάκι 
σου στο κουτί, να έτσι, δαγκω-
τό. Να, πάρε και το φάκελο να 
με πιστέψεις. 
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Νίκος Μαρκέας 

ο  φαινόμε‐
νο  είναι γνωστό. Ζούμε σε 
ένα πανδαιμόνιο θορύβων, 
σε  μια  πολύβουη  πόλη, 
που  τη  χαρακτηρίζουν  οι 
εκκωφαντικοί  ήχοι  και  το 
πολύγλωσσο  των  απόψε‐
ων. Δεν αποτελεί πια γεγο‐
νός  αξιοπρόσεκτο,  το  θέα‐
μα  ανθρώπων  που  κοντα‐
ροχτυπιούνται λεκτικά στα 
στάδια,  στις  κερκίδες,  στα 
καφενεία,  στα  τηλεοπτικά 
κανάλια,  ακόμα  και  στο 
διάλλειμα  των  σχολείων. 
Μάθαμε  πια  να  διατυπώ‐
νουμε  τις  θέσεις  μας  με 
φωνές  και  με  χειρονομίες. 
Και με τον ίδιο τρόπο διδά‐
σκουμε τα παιδιά μας. 
Μολαταύτα,  η  στάση  ε‐
κείνων που πεισματικά σι‐
ωπούν  δημιουργεί  τουλά‐
χιστον υποψίες.  Γιατί,  σιω‐
πούν συνήθως όσοι δεν ξέ‐
ρουν  πώς  να  εκφραστούν, 
ή  όσοι,  έχοντας  επίγνωση 
της  άγνοιάς  τους  σε  ένα 
συγκεκριμένο θέμα, προτι‐

μούν να κρατήσουν το στό‐
μα  τους  κλειστό.  Όπως  ε‐
πίσης  παραμένουν  σιωπη‐
λοί  και  αυτοί  που  περιμέ‐
νουν  υπομονετικά  να  α‐
κούσουν  τους άλλους πριν 
εκφράσουν  τη  δική  τους 
άποψη. 
Στις μέρες μας, που ο λό‐
γος  έχει  εκτραπεί  σε  κάθε 
είδους  χυδαιολογία,  ψεύ‐
δος,  βρισιά  και  κατάρα,  η 
σιωπή έχει κάτι να πει. Την 
ίδια  ώρα  που  αναλωνόμα‐
στε στην κολακεία και στο 
κουτσομπολιό,  μπορούμε 
να αντλήσουμε νέες  δυνά‐
μεις από  τη διακριτική και 
ωφέλιμη  σιωπή.  Για  τους 
ανθρώπους,  που  διάλεξαν 
την  απομόνωση  και  τον 
ησυχασμό,  η  σιωπή  δηλώ‐
νει την ταπείνωση του νου, 
την όραση της καρδιάς, την 
ευχαριστία της ψυχής. Για‐
τί,  η  σιωπή  γεννά  τον  κα‐
θαρό, ωραίο  και μεστό λό‐
γο. 
Δεν  είναι  τυχαίο που  συ‐
νηθίσαμε να παρομοιάζου‐
με  τη  σιωπή  με  το  χρυσό. 
Γιατί, όταν στην πρόκληση 
απαντά κανείς με την επι‐
λεγμένη σιωπή χαμηλώνει 

την  ένταση,  διακόπτει  τη 
συνέχεια,  ταπεινώνει  την 
οργή,  σβήνει  το  θυμό  και 
καταλαγιάζει τα πάθη. Και 
δεν πρέπει αυτό να παρερ‐
μηνεύεται  ως  αδυναμία. 
Χρειάζεται  μεγαλύτερη 
δύναμη  για  να  σιωπήσεις 
σε  καταστάσεις  έντασης, 
παρά  να  ξεστομίσεις  αυ‐
θάδη και θρασύ λόγο. «Αν 
μπορείς  όταν  σε  βρίζουν 
να  μη  βγάζεις  τσιμουδιά 
(γράφει  ο  Κίπλινγκ),  θα 
μπορέσεις  ν’  απολαύσεις 
όπως πρέπει τη ζωή σου». 
Μια  παλιά  παροιμία 
προσδιόριζε  σε  πέντε  τα 
διαδοχικά σκαλοπάτια που 
οδηγούν  στη  μάθηση.  Το 
πρώτο σκαλί είναι η ικανό‐
τητα  να  ακούς  (ή  μάλλον 
να  αφουγκράζεσαι)  τις 
γνώσεις  και  την  εμπειρία 
των  διδασκάλων  σου.  Το 
δεύτερο,  να  έχεις  τη  δύνα‐
μη  να  σιωπάς  και  να  μη 
παριστάνεις  τον  πολύξερο 
σε  πεδία  γνώσης  που  δεν 
κατέχεις.  Το  τρίτο,  να  με‐
λετάς  αδιάκοπα  και  να 
στέκεσαι στη λεπτομέρεια, 
υπογραμμίζοντας  τις  ση‐
μειώσεις.  Το  τέταρτο,  να 

Η σιωπή που έχει κάτι να πει  
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προσπαθείς να εφαρμόσεις 
στην  πράξη  όλα  όσα 
άκουσες  και  διάβασες.  Το 
πέμπτο και τελευταίο σκα‐
λί  της  μάθησης  είναι  να 
επιδιώκεις  να  διδάσκεις 
στους νεότερους όσα κέρδι‐
σες από τα προηγούμενα. 
Είναι  γνωστή  η  τοποθέ‐
τηση πνευματικών ανθρώ‐
πων  του  καιρού  μας  που 
αναρωτιούνται  γιατί  ο 
ίδιος  ο Θεός σιωπά. «Η σι‐
ωπή του Θεού  (γράφει στο 
προσωπικό  του  blog  ο  Νί‐
κος Δήμου) είναι το βασικό 
μοτίβο  όλης  της  υπαρξια‐
κής φιλοσοφίας – αλλά και 
θεολογίας  –  του  περασμέ‐
νου αιώνα. Ο Θεός σώπασε 
στο  Άουσβιτς  και  στην 
Ρουάντα,  στην  Καμπότζη 
και  την  Σρεμπρένιτσα. 
Άφησε  να  εκτυλιχτούν  α‐
πύθμενες  βαρβαρότητες, 
χωρίς  ποτέ  να  μας  δώσει 
ούτε  ένα  σημείο.  Ο  Θεός 
σωπαίνει όχι μόνο στις με‐
γάλες  δημόσιες  τραγωδίες 
αλλά  και  στις  μικρές  ιδιω‐
τικές. Η μάνα που  σπαρά‐
ζει  για  τον  χαμό  του  παι‐
διού  της  δεν  παίρνει  απά‐
ντηση». 
Είναι  αλήθεια  πως  ο  κό‐
σμος  που  ζούμε  είναι  τό‐
πος δακρύων και «κοιλάδα 
κλαυθμώνος».  Όπου  και 
να  στρέψεις  το  βλέμμα  α‐
ντικρίζεις πόνο, θλίψη, αδι‐
κία,  θάνατο.  Σε  ένα  ε‐
μπνευσμένο κείμενο, ο μη‐
τροπολίτης Μεσογαίας και 
Λαυρεωτικής  Νικόλαος 
τοποθετείται  ευθαρσώς: 

«Κάθε σκέψη απουσίας του 
Θεού  προξενεί  αίσθηση 
κενού,  βαθιά  απογοήτευ‐
ση,  έλλειψη  σκοπού,  ασά‐
φεια  προορισμού,  ανυπαρ‐
ξία  λόγου  και  αδυναμία 
προσδιορισμού της βαθύτε‐
ρης  αιτίας  της  ύπαρξης». 
Και  σε  ένα  άλλο  σημείο 
γράφει:  «Το  ερώτημα  δεν 
είναι  αν  ο  Θεός  είναι  πα‐
ρών, αλλά πότε Αυτός μας 
εμφανίζεται  και  πότε  και 
πώς  εμείς  Τον  βλέπουμε 
και ο καθένας μας Τον αι‐
σθάνεται». 
Την  εύλαλη  σιωπή  πολ‐
λοί άνθρωποι  του πνεύμα‐
τος την εκτίμησαν. Θαύμα‐
σαν  τη  σιωπή  του  αγίου 
που  τον  έφερνε  κοντύτερα 
στο  Θεό.  Παραδέχτηκαν 
την  κορυφαία  σιωπή  του 
σοφού  που  τον  οδηγούσε 
στη λύση περίπλοκων προ‐
βλημάτων.  Εγκωμίασαν 
την  υπομονετική  σιωπή 
του  ήρωα,  πριν  τη  μεγάλη 
απόφαση  αυτοθυσίας.  Ο 
άγιος  Αρσένιος  έλεγε: 
«Μετάνιωσα  που  μίλησα, 
όχι  όμως  γιατί  σιώπησα». 
Άλλωστε,  η  εγνωσμένη 
παραίτηση  από  το  λόγο 
δηλώνει,  αν  μη  τι  άλλο,  ε‐
μπειρία.  Σωπαίνει  κανείς 
τόσο  στη  μεγάλη  χαρά, 
όσο  και  στο  βαθύ  πόνο. 
Δεν  βρίσκει  τρόπο  να  εκ‐
φραστεί.  Χάνει  τα  λόγια 
του.  Λέγει  ένας  σοφός: 
«Έχουμε δυο αυτιά και ένα 
στόμα.  Περισσότερο  να  α‐
κούμε  και  λιγότερο  να  μι‐
λάμε». 

Τη  σιωπή,  ο  καλλιτέχνης 
την  αντιλαμβάνεται  με  το 
δικό  του  μοναδικό  τρόπο. 
Και καλεί να τον κατανοή‐
σουμε και να συμμεριστού‐
με την πρότασή του. Ο Πι‐
κάσο σπάζει  τη σιωπή  του 
για  τον  Ισπανικό  εμφύλιο 
πόλεμο,  ζωγραφίζοντας 
τον  περίφημο  πίνακα 
«Γκουέρνικα»,  μετά  τη 
βάρβαρη  καταστροφή  της 
ιερής  πόλης  των  Βάσκων. 
Ο  Μπετόβεν,  βυθισμένος 
σε  πλήρη  σιωπή,  συνθέτει 
μουσική  απομονωμένος 
από  το  περιβάλλον  του.  Ο 
Ρίτσος γράφει τα 18 λιανο‐
τράγουδα  της  πικρής  πα‐
τρίδας,  απομονωμένος  σε 
ένα έρημο και σιωπηλό μέ‐
ρος  (στο  Παρθένι  της  Λέ‐
ρου),  κραυγάζοντας  στην 
κυριολεξία  κατά  των  συ‐
νταγματαρχών  της  δικτα‐
τορίας. 
Μεγάλη η πρόκληση των 
καιρών.  Καλούμαστε  κα‐
θημερινά να αντιδράσουμε 
με  κραυγές,  διαμαρτυρίες, 
πανό και πλακάτ. Μπορού‐
με  όμως  να  περιορίσουμε 
την  κοινωνικότητα  (όταν 
αυτή συνεπάγεται ατέρμο‐
νη  φλυαρία),  τις  μέριμνες 
και  τους  σχολαστικισμούς, 
για να αυξήσουμε τη μελέ‐
τη,  την  περισυλλογή  και 
την ενδοσκόπηση. 
Με  απώτερο,  σιωπηλό 
μας,  στόχο  την  αυτοσυ‐
γκράτηση και την αυτοπει‐
θαρχία. 

Η
 συμ

μ
ετοχή

 τη
ς ΕΕΙΛ

 στο 37ο ΕΠ
ΙΣ 
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ο Μεγάλο Ταξίδι του 

Ιατρό - Φιλόσοφου 

Γιάννη - Μάριου Κολιόπουλου που άρχισε 

στις 30 Σεπτέμβρη 2010 μ.Χ. 
 

Με την ψυχή, το πνεύμα του 

«Δυσέα» το Μεγάλο Ταξίδι τώρα 

αρχίζεις και χωρίς παρεκκλίσεις συ-

νεχίζεις ακόμη μια να βρεις «Ιθάκη» 

νέα. 
 
 

 
 

 

Έργα πολλά και θαυμαστά στη Γαία 

μα στο μυαλό σου μέσα τριβελίζεις 

κι άλλα πολλά να βρεις να μας χαρίζεις 

στα νερά της αλήθειας τα πηγαία. 
 
 

Με την πένα μαζί και το νυστέρι 

οι δυο ψηλές οι Τέχνες στους ανθρώπους 

ιδανικό σε σένα βρήκαν ταίρι 

σ' όλους τους γήινους κι αιθέριους τό-

πους. 
 
 

Αιώνιος ταξιδευτής της γνώσης 

την Αλήθεια ζητάς να βρεις να δώσεις. 

30 Σεπτέμβρη 2010 

Αφιέρωμα  στη  μνήμη  του  Ιατρό  ‐  Φιλόσοφου 

Γιάννη ‐ Μάριου Κολιόπουλου. 

Φώτης Παυλάτος 
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ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΗΓΑΣΟΥ 

Γιατροί –Ποιητές 

 

Σάμπως και μου φαίνεται 
πως έγινα κι Εγώ 
το Μελίσσι κι οι Κυψέλες μου 
ένα ακόμη «Σημείο των Καιρών» 
σταλμένο 
απ’ τον Άναρχο, τον Παντοδύναμο 
Δημιουργό του Κόσμου. 
- Και τι τάχατες 
θα μπορούσα τώρα να σας πω 
και τι για σας να τραγουδήσω 
σε τούτη δω την άχαρη 
την τελευταία 
της ζωής μου τη στιγμή; 
- Έρημη πια και μοναχή 
και χωρίς των Μελισσών μου 
το μελωδικό τους βούισμα 
στο τρέμουλο των φτερών τους 
το χειροκρότημα τους 
θεσπέσιο ακομπανιαμέντο 
που 'χα πάντα συνοδό, 
στις χαρές και τα τραγούδια μου, 
την τελευταία μου θα σας ψελλίσω 
την Άριά μου, A Capella. 

Η τελευταία Άρια 

Ω, ψυχή μου, χρυσή πονεμένη 
με τί πόθο και πάθος μεγάλο 
τη μεγάλη περίμενα μέρα 
με τον κύρη κι αφέντη Κηφήνα μου 
στους αιθέρες ψηλά να πετάξω 
και τον μοναδικό της ζωής μου 
τον υπέροχο έρωτα να νιώσω. 
 

Θριαμβεύτρια πίσω στο Μελίσσι 
οι γιορτές της χαράς θε ν ’  αρχίσουν 
και με νέκταρ και γύρη απ’ τη φύση 
οι Κερήθρες με μέλι αγνό θα γεμίσουν 
και ψυχές και καρδιές θα γλυκάνουν. 
 

Ω, ψυχή μου χρυσή πονεμένη 
μοναχή στην Κυψέλη πεθαίνω 
και στη Γη κι Ουρανούς και για πάντα 
 μια Βασίλισσα ανέραστη μένω. 

Ο Μονόλογος της Βασίλισσας 
 

Μα πώς κι έγινε 
κι έμεινα μονάχη κι έρημη 
στο δικό μου το Μελίσσι, 
μ' αδειανές τις κυψέλες του 
χωρίς μέλι στις κερήθρες, 
χωρίς τις Εργάτριες, 
χωρίς τους Κηφήνες; 
 

Μα πού πήγαν οι Εργάτριες; 
Πώς ξαφνικά χάθηκαν οι Κηφήνες; 
 

Και να 'μαι τώρα μόνη στο Μελίσσι 
με πεσμένα τα φτερά μου, 
να τα νιώθω 
βαριά, πολύ βαριά κι ασήκωτα. 
Και να μη μπορώ πια να πετάξω 
στους γαλάζιους τους αιθέρες 
και της ζωής μου να χαρώ 
τον έρωτα μου τον μοναδικό 
με τον χρυσοποίκιλτο Κηφήνα μου 
 τον κατακτητή 
και τον νικητή των όλων. 
 
Μα πού πήγαν οι Εργάτριες; 
Πώς ξαφνικά χάθηκαν οι Κηφήνες; 

Φώτης Παυλάτος 

Ο θάνατος των μελισσών 
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ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ 
 

Παγίδα η κατάλευκη στέπα 

στη ρέμβη της ψυχής που ταξιδεύει 

ανάμεσα σε πόες και χαμόδεντρα 

στον απαλό ρυθμό μιας μπαλαλάικας. 

Είμαι ο γενάρχης σας, Γκρουζίνοι 

Ξεκίνησα από μία ξεχασμένη πολιτεία 

ένα κατάψυχρο απόβραδο με τρόικα. 

Όσο μακραίνω τόσο ποθητή μου είναι 

κι αδύνατη η επιστροφή, κοντά σας. 

Το παγωμένο χέρι στον αέρα ακινήτησε 

σε εγκάρδιο αποχαιρετισμό. 

Τα χαλινάρια για σταματημό 

δεν τα ορίζει το άλλο. 

Τα δάκρυα κρυσταλλώνουνε θολά 

στις κόρες των ματιών των γερασμένων 

Βλέπω πολύ κοπιαστικά 

θαμπές σκιές αγαπημένες 

τις μορφές σας... 

Ακούω στη Σιβηρική σιγή 

να σβήνει η μουσική 

χωρίς ποτέ να χάνεται 

και να αποτελειώνει. 
 

Λευτέρης Κιντζονίδης 

Σημάδι ανεξίτηλο 
 

Της μεγάλης ώρας το τραγούδι 

μαζί τ’ ακούσαμε… 

Μια κίνηση ανεπαίσθητη 

πιο κι από χίλια λόγια, 

τόσο κοντά μας έφερε. 

Τρέμοντας, με λαχτάρα σ’ άγγιξα, 

τόσο λαφριά σα φλόγα 

Κι έμεινε ανεξίτηλο σημάδι 

στην καρδιά σου... 

Κι έμεινε ανεξίτηλο σημάδι 

στη ζωή μου. 

 
Δημήτρης Σόκαλης 

ΧΑΜΕΝΟ 
 

Ήρθε τα μεσάνυχτα καθαρά και χωρίς αμφισβήτηση 
βγαίνοντας μέσα από κάτι γράμματα και μαγνητοταινίες. 
 
Μιλάω για την αίσθηση πως είσαι μόνος- 
καλλίτερα πως πάντοτε ήσουν και δεν το 'ξερες. 
 
Και πίσω από την αίσθηση αυτήν ακολουθούσε 
η οριστική γνώση της πληρότητας 
και της ανυπαρξίας. 
 
Κατάλαβα πια πως ό,τι είχα μαζέψει ως τότε 
ήταν απόλυτα δικό μου 
κι ό, τι είχα χάσει 
οριστικά χαμένο ήταν. 

 
Γιώργος Χολιαστός 

 

38 ΚΑΣΤΑΛΙΑ•ΙΟΥΛΙΟΣ 2011•ΤΕΥΧΟΣ 162



 

Στο ξεχασμένο πειρατικό 
 

Ανεξίθρησκα πορευόμαστε πιασμένοι από χαρταετούς. 
Ανέλπιδοι στήναμε στοιχήματα στην άμμο. 
Ανυποψίαστοι ανιχνεύαμε τα είδωλά μας. 
Συντετριμμένοι από τους αντικατοπτρισμούς. 
 
Στα πέταλα του σιρόκου αποκοιμηθήκαμε. 
Όταν μας ανακάλυψαν αφεθήκαμε να χαθούμε. 
 
Μας χρωστούσαν ακόμα μαθήματα 
οι τεχνίτες της νύχτας. 
 
Αποφάσισαν να μας σώσουν 
και με το σούρουπο μας κατέβασαν στο λιμάνι 
σ’ ένα παλιό πειρατικό. 
 
Να σώσουμε τη θάλασσα. 
Να μείνουμε αλώβητοι στο λιμάνι. 
 
 

     Ηλίας Τσιμπλής 
 

Η ΣΚΙΑ 
 
Κλάφτηκε στις πλευρές των πυραμίδων, κάτω από τον 

καυτό ήλιο της Ασσυρίας, νωχελικά κρύφτηκε «προ πά-

ντων των αιώνων», γλυτώνοντας το πάτημα της αμαρτίας. 

 

Αιώνιο το παιχνίδι το δικό της, κρυφτό από την ίδια της 

την μοίρα, πάντα να ζει το περιθώριο της, μα πουθενά 

πρωτιά, ούτε ελπίδα. 

 

Μη προσδοκάς, σκιά μου, άλλη θέση, αυτή είναι μόνο για 

τους εκλεχτούς, αυτούς που προλαβαίνουνε τα ύψη, μόνο 

γι' αυτούς, τους βλάκες ή τρελούς!!! 

 
Δανιήλ Σάπικας 

Δηλώσεις δήθεν φίλων 

Πλάθονται πόλεις από πηλό, 
καρδιές από ατσάλι, 
τα λόγια από κάρβουνο 
καμένων αισθημάτων, 
που θέλησαν οι άσχετοι 
να σβήσουν με αλήθειες. 
Όταν δεν θες να μου το πεις, 
μα θες να με κοροϊδέψεις 
πλάθεις καΐκια της σιωπής 
που πνίγουν καπετάνιους 
και δένεις 
με σπάγκο της στεριάς 
κύματα των ονείρων, 
ανώδυνα σαν σκέφτεσαι, 
σαν βλέπεις να υποφέρω, 
να δίνω απρόσκλητος παρών 
σε ανέμων δεξιώσεις, 
επώδυνα να χαμογελώ 
σε ψεύτικες χειραψίες, 
να υπογράφω σαν να είμαι εγώ 
δηλώσεις δήθεν φίλων. 
 

Δημήτρης Κρανιώτης 
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Εκτός απ’ τις ανταύγειες 
 

Θα συμπέσουμε άραγε ξανά 

Στο χρονικό δρασκελισμό; 

Δεν έχω τίποτ' άλλο 

Εκτος απ' τίς ανταύγειες. 

Μα κάνω το δάκρυ μου κλειδί 

Να μπορέσω σαν κρυσταλλώσει 

Να ξανανοίξω το διπλωμένο ονομά σου. 
 

Νίκος Μυλόπουλος 
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Δίσεκτοι καιροί 
 
Ήτανε χρόνοι δίσεκτοι, καρφί 

το πέρασμα τους 

και ο δράκος με το μαύρο του το σώμα 

τη χελιδόνα εμπόδισε 

και στη φωλιά δεν γύρισε ακόμα. 

Την είδε τη συνάντησε στ' ανοιχτά 

τ' αλώνια 

και εκείνη ετραγούδησε, ελάλησε, 

προμήνυσε 

την άνοιξη πού ερχόταν, 

τόση ομορφιά τον βούτηξε βαθύτερα 

στο μαύρο του το χρώμα, 

το κάλλος της δεν άντεξε, τον ήλιο της, 

το χρώμα 

και τη ζωή πού έρχεται εμίσησε 

γιατί ό ίδιος σέρνεται στο χώμα. 

Της χελιδόνας έκλεισε τους δρόμους 

των φτερών της 

και στη φωλιά δεν γύρισε, 

μα πάλλεται το άσπρο της το σώμα. 

 
 

Θεοχαρούλα Μπομπότη 
 

ΠΑΡΑΠΟΝΟ  

Πληθαίνουν 
οι άχρηστες στιγμές 
καθώς βαραίνει 
ο χρόνος τις αρθρώσεις. 
Λέξεις αμεταχείριστες 
μετατοπίζουν 
την ευθύνη της απώλειας. 
Μωραίνει Κύριος 
μωραίνει Κύριος. 
Φράση λαβή 
βγάζει νοκ άουτ 
την εκκίνηση. 
Κύριε, τι έκανα 
να με μωραίνεις. 
Δεν ήθελα να ‘ναι 
Το τέρμα οι θάνατοι. 
Πολλοί θάνατοι 
Κύριε 
ενστάσεων και αντιστάσεων. 
Γιατί ενέταξες 
Το « βούλεται» 
στη βούληση μου ; 
το απωλέσθαι; 
Η μωρία ήθελα 
όχι η ζωή μου. 

 

Μάντω Στεφάνου - Γιαννοπούλου 

ΔΙΣΤΙΧΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 
 

 Αγάπα με να σ΄ αγαπώ, θέλε με να σε θέλω, 
θε να ’ρτει ο καιρός να θες και να μη θέλω. 

 

 Αν ήταν η θάλασσα στεριά να την επερπατούσα, 
θα σ’ έβλεπα πουλάκι μου και πάλι θα γυρνούσα. 

 

Άγγελος είσαι μάτια μου κι αγγελικά βαδίζεις 
αγγελικά πατάς στη γη και μένα βασανίζεις. 

 

Αγγελικούλα ζάχαρη, Αγγελικούλα μέλι, 
Αγγελικούλα κρύο νερό που πίνουν οι αγγέλοι 

 

Ανάθεμα τους κακούς γονιούς, κακούς πραματευτάδες 
που αρραβωνιάζου τις μικρές και αφήνου τις μεγάλες. 

 

 Ανάθεμα στους μαραγκούς που φτιάχνου τα καϊκια 
και ταξιδεύου και αφήνου τα κορίτσια 

 

Αν αποθάνω θάψε με μες στα βασιλικά σου 
να με δροσοποτίζουνε τα χέρια τα δικά σου. 

 

Αν ήταν η θάλασσα στεριά να την επερπατούσα, 
θα σ’ έβλεπα πουλάκι μου και πάλι θα γυρνούσα. 

 
  Συλλογή -Επιμέλεια: Στάθης Δημητρακός. 
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Το παράξενο σώμα 
 

Παράξενο αυτό το σώμα 
πώς βασανίζεται μες στη φωτιά! 
καθώς αρρωστημένη αυταρέσκεια το βυθίζει 
μες στη ντροπή με χέρι ένοχο. 
Δάχτυλα φλύαρα, 
σπασμένη ανάσα, 
το βλέμμα πού άσκοπα σε περιπαίζει, 
σε ψάχνει επίμονα μα δε μακραίνει, 
γυρίζει πάλι, οσμίζεται, καραδοκεί. 
Και κείνο το σώμα, το ανήσυχο, 
φορώντας αυτό το φευγαλέο Βλέμμα, 
όλο ντροπή, γεμάτο περιέργεια... 
Παράξενο, αλήθεια, σώμα πώς αντιστέκεται 
μες στη φωτιά! 

Βάσος Βογιατζόγλου 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
 

Πλανόδιοι ερεθισμοί 

και νόθες παραστάσεις μετρικές 

αφάνισαν τους οδηγούς σκοπούς 

και γίναν οι παράδεισοι 

μαχαίρωμα, μαστίγωμα, προκλήσεις, 

και η κάθε μας κατάκτηση 

κωδονοστάσια σιωπηλά 

που δεν ηχούνε στις γιορτές. 

Χρόνος, γενιά και επιδίωξη 

παγιδευμένα υπομόχλια 

χαμένης αμεσότητας, 

των κεκλιμένων επιπέδων 

εναγώνιες επιταχύνσεις, 

οι αρπαγές, οι πόλεμοι, βιότοποι φθαρμένοι 

και η κάθε μας ερήμωση, 

σπίτια που χτίσαμε ειρηνικά 

και δάκρυα στο χρόνο που μας μηδενίζει. 

Πριν απ’ τη δύση μας ας αποθέσουμε 

στις κορυφές των δήθεν κατακτήσεων 

τους χάρτινους υπεράνθρωπους, 

το δουλεμπόριο των εξαρτήσεων, 

χειράμαξες, 

θεάματα και λόγους υποβόλιμους 

για να διαβούμε 

τα στενά του χωροχρόνου. 
 
Νίκος Σταυρόπουλος 
 

Η στιγμή 
 
Έχεις δική σου φωνή, 
μίλα για να ακουστεί 
και να προσεχθεί πολύ, 
στην κατάλληλη στιγμή. 
 
Σου χάθηκε η φωνή 
και έμεινε η στιγμή· 
μη θορυβείς κι ενοχλεί 
τον άλλο ν' ακουστεί. 
 
Άκουσε νέα φωνή, 
που προσπαθεί ν' ακουστεί, 
σ' όσους έχουν τη φωνή 
και κατάλληλη στιγμή. 
 

Ταξιάρχης Κουλούρης 
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Στα σοκάκια του Αγιάννη 
XII 

Στην πέτρα σου με υπομονή 
απίθωσα τα καλύτερα χρόνια μου. 
Η καρδιά μου την πάσα ώρα ταραζότανε. 
Στη ρίζα σου ξόδεψα ό,τι καλύτερο είχα. 
Και στα χαμηλά κλωνιά σου κρέμασα 
τους πόθους μου. 
Σ' αυτή τη στέρφα γη που ρίζωσα... 
Ρίζωσα για τα καλά 
κι ούτε κουβέντα για αλάργημα. 
Τί με κράτησε κοντά Σου! Τί! 
Ποιος τέλος πάντων θα μου πει 
το πόσο Σ' αγαπώ. 

 

Νίκος Μητάκος 

Θύμησες 
 

Φωτεινές πεταλούδες 
μέσ' στην oμίχλη 
- oι αναμνήσεις - 
στριφογυρίζουν 
όλο υπονοούμενα. 
Πελώρια σχήματα 
προβάλλονται 
απ' τις δέσμες, 
πού ρίχνουν τα κίτρινα φώτα 
της ομίχλης. 
Τί μήνυμα να φέρνη άραγε 
ο τρελλός χορός τους; 
 

Φανή Ρουμελιώτη-Μαργαρίτη 

ΘΡΗΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 
 
Ασύδοτο φως μάς τυφλώνει 

—θαμπό φως μάς κυκλώνει— 
φως στεγνό ξεθωριασμένο 

σκόνη μιας γης ξεχερσωμένης 
μιας γης σκαμμένης 
—ορύγματα τάφρων— 
έκρυθμοι δρόμοι τσιμεντένια στηθαία 
και προσόψεις γυάλινες 
πόλη 
τσιμέντα σκεπάζουν το κορμί σου 
και πάθη αβυσσαλέα 
βρες τώρα ερευνητή 
το αττικό τοπίο με τ' αμπέλια του 
βρες την αττική διαύγεια 
βρες τη μάντρα με το πεύκο 

και το χωματόδρομο 
(μόνο στις παλιές φωτογραφίες) 
ελεύθερος πλέον απλώνεται ο πόνος 
ελεύθερος απλώνεται κι ο δρόμος 

—ορθάνοιχτος για σας— 
κατάφτυστες εξουσίες 

Κώστας Υφαντής 
Άλλες φορές 

 
Άλλες φορές βλέπεις ένα λουλούδι 
Και της καρδιάς το αγκάθι ξεχνάς 
Και μέσα σου προδίδεις 
Το άνθος. 
Το άνθος της σιωπής. 
 

Άλλες φορές βλέπεις ένα λουλούδι 
Και ελπίζεις ότι μοιάζει με χέρι 
Που θα αγγίξει και θα σου πεί 
Εγώ είμαι εδώ. 
 

Άλλες φορές βλέπεις ένα λουλούδι 
Και πριν προλάβει να ανοίξει 
Αγκάθια και τσουκνίδες το γυρίζουν. 
 

Και άλλες φορές 
Τα λόγια σου γλυκιά αλμύρα 
Στο γυμνό κορμί απαθανατίζουν 
Αυτά που η ψυχή θα ήθελε 
Αλλά δεν έχει να σου πει.  
 

Περικλής Καραμηνάς 
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ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ* 
 

Γύρω μου όλα σκοτεινά 
όλα θολά, ορίζοντα δεν βλέπω 
η Αθήνα πάντως είναι εδώ 
η Ελλάδα είναι εδώ 
οι Έλληνες μαλώνουν 
μαλώνουν, βρίζουν βρίζονται 
περιγελούν οι ξένοι, 
μαλώνουν βρίζουν, βρίζονται 
καραδοκούν οι ξένοι. 
 
Έλληνες, Έλληνες 
οι Έλληνες έχουν φτερά 
ξέρουν και να πετούν ψηλά! 
 
Λένε δεν έχουμε τροχιά, 
ιδανικά, 
η νέα γενιά στο χάος 
δεν έχει χρώμα η αυγή 
η Ελπίδα έχει χαθεί 
μας έχουν ξεγραμμένους. 
Μα εμείς κάτι θα κάνουμε 
πάλι ν' αναστηθούμε 
θα βρούμε τρόπο όλοι μαζί 
να ξαναγεννηθούμε. 

 
Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 
Έλα να κρυφτούμε 
Πίσω απ’ τη σκέψη 
Κει που δεν φτάνει ο νους  
Ούτε ο ίσκιος των πραγμάτων  
Που ζήσαμε 
Πίσω από τις ιδέες και τα οράματα 
Που έχτισαν με τα τσιμέντα τους  
Τις πόλεις των ονείρων 
Ο ίσκιος τους βαρύς και σταματά 
Στην ξώθυρα της λήθης 
 
Έλα πίσω από κλειστά θυρόφυλλα 
Και γρίλιες σκονισμένες 
Εκεί να βρούμε 
Το χαμένο μας αύριο 
Κάτω απ’ τους όγκους που σήμερα  
Αδειάσαμε στις πόρτες μας  
Με θόρυβο  
Και πριν ο κουρνιαχτός καταλαγιάσει 
Πριν να προλάβει να γεμίσει τα ρου-
θούνια μας 
 
Έλα, να μυρίσουμε μαζί 
Τους τελευταίους του Απρίλη ανασα-
σμούς 
Έαρ γλυκύ, έλα προτού σε χάσω 
 

Αφροδίτη Κοΐδου 

Μ
ε τα

 φ
τερά

 του Π
ή
γα
σου 

* Το ποίημα "Έλληνες, Έλληνες" 
υπάρχει μελοποιημένο στο Διαδί-
κτυο: www.youtube.com: 
“Έλληνες, Έλληνες - Χρίστος 
Μαρκόπουλος” 
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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 «ΚΑΣΤΑΛΙΑ!» 
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 

38ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών 

 
Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών οργανώνει το 38ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,  

στο Ξενοδοχείο HILTON, 15 - 19 Μαΐου 2012.  
Το Συνέδριο περιλαμβάνει Διαλέξεις, Διεταιρικές Συζητήσεις, Στρογγυλά Τραπέζια, Συμπόσια, 

Κλινικά Φροντιστήρια, Σεμινάρια και Ελεύθερες Ανακοινώσεις. 
 

Ημερομηνία Υποβολής Περιλήψεων 13 Ιανουαρίου 2012 

Α
να
κοινώ

σεις 
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Οδυσσέας Ελύτης, 
Ο απαρηγόρητος ιδιώτης 

Δημήτρης Μποσινάκης 

Μ ε εξυπηρετεί να 
αρχίσω με μία 

φράση του ποιητή περί το τέλος του 
δοκιμίου «Τα δημόσια και τα ιδιω-
τικά» του Οδ. Ελύτη, που περιλαμ-
βάνεται στο «Εν Λευκώ», Εκ. 
Ίκαρος, Μάιος 1993, το οποίο όμως 
είχε κυκλοφορήσει σε χωριστό βι-
βλίο από τις ίδιες Εκδόσεις το 1990 
(στον ίδιο τόμο περιλαμβάνεται και 
το δοκίμιο του «Η Ιδιωτική οδός»). 
Ο ποιητής σημειώνει: «Φαίνεται 
πως το ένστικτο του γραφιά μέσα 
μου και του μανιακού πολέμιου της 
προχειρότητας μ' έχουν μονοχνωτί-
σει. Φέρτε μου το Θεό, θα συνεννο-
ηθώ αμέσως. Με τους ανθρώπους 
είναι το δύσκολο». Οι γραμμές αυ-
τές μου φέρνουν στη μνήμη παρεμ-
φερή λόγο του Φώτη Κόντογλου: 
«Κάποτε μου 'ρχεται η ιδέα, πως 
μερικά πράγματα δεν μπορώ να τα 
μιλήσω παρά μονάχα με το Θεό». 
Ο προσεκτικός αναγνώστης μπορεί 
να διακρίνει τη σχέση ανάμεσα σ' 
αυτές τις δύο σκέψεις, αλλά και τη 
μεγάλη σχετικώς διαφορά. Ας είναι. 
Ποια είναι η δυσκολία του Οδ. Ε-
λύτη να συνεννοηθεί με τους αν-
θρώπους, σε ποια πράγματα να 
επικοινωνήσει και παραμένει έτσι 
«ιδιώτης»; 
Ο ποιητής ρεμβάζει, βλέπει το πέ-
λαγος. Θέλει να ζήσει κατ' ιδίαν με 
τα απλά, ωραία πράγματα της ζωής. 
Να βρίσκεται ανάμεσα σε μια πα-
λιά ξύλινη πόρτα ξεβαμμένη απ' 
τον ήλιο κι ένα κλωνάρι γιασεμιού 
κρεμάμενο. Μας μαθαίνει ο ποιη-
τής για την βαθύτερη δύναμη των 
αναλογιών που συνέχει τα παραμι-

κρά με τα σπουδαία, τα καίρια με 
τα ασήμαντα και διαμορφώνει ένα 
πιο στέρεο έδαφος για να πατήσει 
το πόδι, ν' ακουμπήσει η ψυχή. 
Μας βάζει να δούμε τον κόσμο από 
μία άλλη οπτική γωνία, δική του, 
ιδιωτική, όπως πιστεύει κι η πίστη 
του αυτή δεν έχει πάντα σχέση με 
τη γνώση, πως ένα τοπίο δεν είναι 
ένα «σύνολο γης, φυτών, υδάτων, 
αλλ' η προβολή της ψυχής ενός 
λαού πάνω στην ύλη». Νομίζω πως 
εδώ ο ποιητής μάλλον επανέρχεται 
σε μία πρωτογενή θεώρηση του 
κόσμου και εμψυχώνει, όπως το 
παιδί, τα άψυχα όντα και «βλέπει» 
σχήματα και γράμματα στις μορφές 
έκφρασης του σώματος της Ελληνι-
κής γης. Κι ο λαός με την απλότητα 
του, την παρθενικότητα του έζησε 
και εξέφρασε τις μορφές αυτές και 
που οι γραμματισμένοι στην προ-
σπάθεια τους να τον βοηθήσουν, να 
τον κοινωνικοποιήσουν, όχι μόνο 
δεν τον ωφέλησαν αλλά τον 
«αφάνισαν», του στέρησαν τη δυ-
νατότητα να ομιλεί και να ζωγραφί-
ζει, «να μετατρέπει το παρελθόν σε 
παρόν». Όμως για να γίνει αυτό 
αντιληπτό, πρέπει να βοηθηθεί να 
διακρίνει «πού είναι το καίριο». 
Αυτό το «καίριο» βρίσκεται πέραν 
απ' το άτομο και για να μπορέσει να 
υπερβεί την κατάσταση αυτή, πρέ-
πει πρώτα να ολοκληρωθεί ως 
άτομο. Ο ποιητής παρακολουθεί το 
άτομο στην Ιστορική του πορεία, 
που παρά τις δυσκολίες είχε κατορ-
θώσει να ολοκληρωθεί, δηλαδή είχε 
εξαντλήσει όλους τους πόρους της 
ψυχικής του ευφορίας. Έτσι η λα-
τρεία της σωματικής δύναμης παρε-
χώρησε τη θέση της σε τρυφερότη-
τα, ανάμικτη με ηδυπάθεια, όπως 

βλέπουμε στην μινωική Κρήτη 
«την τρυφερότητα των μαστών». Ο 
ποιητής προχωράει ακόμη κι ας 
έχει αμφιβολία πως αυτό που λέει 
δεν συμπίπτει με τα επιστημονικά 
συμπεράσματα, καθώς τονίζει πως 
ο πολιτισμός δεν μπαίνει στην ιστο-
ρία με πολέμους, άποψη που τείνει 
να επικρατήσει σήμερα σε πολλούς, 
ξεκινώντας απ' τα παλιά χρόνια, 
αλλά στη ζωή «με τον ήλιο στην 
κοιλιά». Αυτός μας μιλάει για την 
«ηθική της ομορφιάς» και απογοη-
τεύεται καθόσον ζει ότι έχει αυτή 
την επαφή με την περιβάλλουσα 
φύση, όπως θα την ήθελε με την 
δική του ματιά, την ιδιωτική. Δεν 
είναι μόνο αυτό, βλέπει και την 
αδιαφορία των ανθρώπων. Οι 
άνθρωποι είναι μυστήριοι. Κι η 
ψυχή κυλάει πάνω σε δύο γραμμές 
που δεν μπορούν να παραλληλι-
σθούν, ενώ αυτός ονειρεύεται την 
παράλληλη πορεία του γυμνού σώ-
ματος και της δικαιοσύνης, «της 
αλκής και της Ιερότητας», του παρ-
θενικού και του ηδυπαθούς. Ζητάει 
πρώτα να καθαγιασθούν τα «κοινά» 
μέσα στο άδυτο του κάθε αναγνώ-
στη κι έτσι να γίνουν κανόνες ζωής. 
Αυτά, οι πολλοί, ο «Δήμος» δεν τα 
κατανοεί, ούτε τα νιώθει, κι αυτό 
αποτελεί έναν «ιδιωτικό καημό», 
μιαν ουτοπία ίσως, που γι αυτό 
κακολογούν τους ποιητές που κά-
θονται και ρεμβάζουν, επειδή δεν 
έχουν τη δύναμη να αντιμετωπί-
σουν την πραγματικότητα. Κι ο 
ποιητής μας επιμένει- «Καλά κά-
νουν», και χρειάζεται να 'σαι σκλη-
ρός, για να μπορείς να βλέπεις τα 
πράγματα απ' την ανάποδη. Κι έτσι 
ο ποιητής επειδή ζητάει τα αδύνα-
τα, γίνεται σκληρός και βλέπει τα 
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πράγματα από μιαν άλλην οπτική 
γωνία: έτσι σταθμίζει τη σημασία 
ενός λαού από την ευγένεια που 
παράγει και στις πλέον δύσκολες 
συνθήκες της ζωής του. Στα χρόνια 
της Σκλαβιάς ευγενικές δημιουργίες 
«το πιο μικρό κεντητό πουκάμισο, 
το πιο φτηνό βαρκάκι, το πιο ταπει-
νό Εκκλησάκι, το τέμπλο, το κιού-
πι, το χράμι». Κι ακόμη φοβάται ο 
ποιητής μήπως η ευαισθησία του 
για τη φύση καταντήσει διαστροφή, 
αφού η έννοια της αθωότητας δεν 
βρίσκεται πουθενά τόσο αισθητά, 
όσο στα μυριστικά χόρτα, που «του 
υποβάλλουν το μυστήριο της ζωής. 
Ένα είδος αγιοσύνης που τον ωθεί 
να επιδιώκει καθαρότητα στην ψυ-
χή». Για αυτές τις ιδιαιτερότητες 
του δεν μπορεί να συνεννοηθεί κα-
λά με τους ανθρώπους και προσκα-
λεί το Θεό! Και βέβαια η ψυχή αγ-
γίζεται μόνο με τα κατάλληλα εκ-
φραστικά μέσα και τονίζει πως «οι 
νόμοι της Τέχνης είναι και νόμοι 
της ζωής». Εδώ γίνεται απόλυτος, 
καθώς αμφισβητεί άλλες προσπά-
θειες, ομιλεί για θεούς κι όχι για 
θεό. Ομιλεί ως ταυτισμένος με την 
περιβάλλουσα φύση και προσπαθεί 
να υπερβάλλει αυτήν του την ταύτι-
ση. Λέμε προσπαθεί! Δικαίως λέ-
γει, πως ο άνθρωπος παίρνει μαζί 
του πεθαίνοντας ένα μικρό μέρος 
της παρουσίας του, που δεν ενδια-
φέρει τον άλλον: νότες κυμάτων, 
γλυκά ψιθυρίσματα, ένα τραγούδι, 
ένα δάκρυ. Όλα αυτά δημιουργούν 
την εικόνα του ανθρώπου που θα 
χαθεί για πάντα. Η στάση αυτή του 
ποιητή είναι πυρηνικά απαισιόδοξη, 
μια πραγματικά ελληνική στάση, αν 
θυμηθούμε και τον Πίνδαρο. Γι' 
αυτόν συμπλέουν ένα εικόνισμα μ' 
ένα κομμάτι πελαγίσιου ξύλου, 
μαυρισμένο και συμπίπτουν οι κο-
ρυφαίοι της πολυθεΐας με τους αγί-
ους Πάντες της Χριστιανοσύνης. 
Σαφώς αισθητική μόνο η θεώρηση 
της Ορθοδοξίας. Κι ο ποιητής περι-
μένει τον ικανό καλλιτέχνη που θα 

στήσει το μνημείο στον «άγνωστο 
ιδιώτη» πράγμα μάλλον απίθανο. 
Νιώθει άσχημα με τον εαυτό του, 
αντίπαλες, αντίρροπες δυνάμεις 
μέσα του. Έρχεται η νύχτα στους 
τέσσερεις τοίχους του δωματίου 
του. Μπροστά του χειρόγραφα και 
ποτό. Μοναξιά. Η στεναχώρια κά-
ποτε μόλις που χωράει. «Ένα τε-
τράγωνο παράθυρο κομμένο πάνω 
στο σκοτάδι». Κανένα φως. Νιώθει 
σαν να μιλάει μόνος του, να βρί-
σκεται σε μιαν ακατοίκητη ερημο-
νησίδα. Τα λόγια του ήχοι απόμα-
κροι, χάνονται σιγά-σιγά ολότελα. 
Κι έτσι παραμένει ένας «ιδιώτης 
απαρηγόρητος», που δεν βολεύεται 
σε καμιά κοινότητα, δεν συμπλέει, 
δεν συναντιέται. Αυτό αποτελεί 
κάποια γνησιότητα. Η ζωή όμως 
είναι γλυκιά κι όμορφη. Ρεμβάζει 
όμως κι αναρωτιέται για το βαθμό 
της αυτογνωσίας του. Επανέρχεται 
όμως το διπολικό σχήμα της ευδαι-
μονίας και της οδύνης, που το ζει 
έντονα. Ο ποιητής ζώντας τη μονα-
ξιά του, ακολουθώντας τον ιδιωτικό 
δρόμο του, συγχύζεται με το 
«καλώς επλάστηκες, άνθρωπε, χω-
ρίς κανένα λόγο» κι ενώ είναι μα-
κριά από τα πράγματα, νιώθει όμως 
το καρδιοχτύπι τους, στο λογισμό 
με τις αμφιβολίες. Η ιδιωτική οπτι-
κή γωνία τον ωθεί να εμπιστεύεται 
την ψυχική δύναμη «που παρακά-
μπτει με άλματα τις εγκεφαλικές 
διεργασίες και ξέρει πως η αγάπη 
προς την ύλη δεν έχει σχέση με την 
υλιστική θεώρηση της ζωής. Όμως 
παραμένει το ερώτημα- «πώς υπερ-
βαίνει τον «πρακτικό» υλισμό του 
καθημερινού βίου;». Και βέβαια η 
προτροπή, ο καθένας να αντιδρά 
όπως νιώθει, όπως αισθάνεται. Και 
η ειλικρινής εξομολόγηση του" 
«Μπροστά σ' ένα ωραίο τοπίο, δεν 
θα μπορούσα να γράψω τίποτε. Η 
φυσική ομορφιά καταπιέζει τη νοη-
τική, που αιτείται την πλήρη από-
σπαση κι ανάπτυξη της ως το απί-
θανο. Καλά να 'ναι λοιπόν από την 

άποψη αυτή, του καθενός μας η 
ιδιωτική οδός" που βγάζει σ' ένα 
«παντού», που είναι των άλλων το 
«πουθενά» (Γιατί μου δίνεται η 
αίσθηση διαβάζοντας τις γραμμές 
τούτες του ποιητή, είναι σαν να 
μεταφράζει;). 
Εδώ αγγίζει μιαν άλλη ρήση" 
«πολλοί οι κλητοί, ολίγοι οι εκλε-
κτοί», καθώς τονίζει πως ελάχιστοι 
ακολουθούν την ιδιωτικήν οδόν, 
ενώ είναι ανοιχτή για τον καθένα 
μας. Είμαστε εξαρτημένοι απ' την 
Ανάγκη, με τις αισθήσεις να μας 
υπηρετούν. Κι όμως ακόμη κι ένας 
γεωργός και ψαράς, φθάνουν στο 
σημείο να συνειδητοποιούν αυτά 
που γίνονται, όπως ένας ποιητής, αν 
είναι αυθεντικοί. Προτρέπει ο ποιη-
τής να οδηγούμεθα πέραν απ' τις 
αισθήσεις, στο μυστήριο, στο απί-
θανο, στο άπιαστο, στο πνεύμα. 
Νομίζω πως προεκτείνει τη γνωστή 
ρήση" «νους ορά και νους ακούει, 
τ' αλλά εισί τυφλά ή κουφά». Ακό-
μη προεκτείνει τη συγκίνηση του, 
τον συναισθηματισμό που δεν νιώ-
θει. Αυτός προάγεται στο να δονεί-
ται, να νιώθει δέος, στο πνευματικό 
επίπεδο. Επικαλείται την έκφραση 
όλης της ψυχής με τα δάχτυλα, τα 
μάτια, τα χείλη, τα ρουθούνια κι 
έτσι βρίσκει ο άνθρωπος την ιδιωτι-
κή οδό. Γνωρίζει βέβαια παρ' όλα 
αυτά που λέει και αισθάνεται είναι 
«ιδιωτικά», γιατί εκδηλώνει κά-
ποιον ενδοιασμό προς την ψυχολο-
γία. Αυτός τονίζει πως «κλωσάμε» 
μέσα μας την ιδιαιτερότητα μας. 
Έτσι οδηγείται στο να καταλήξει 
πως «ένα έργο τέχνης μας αρέσει 
για την ποιότητα του βέβαια, αλλά 
κυρίως γιατί μας δείχνει μια μυστι-
κή γωνιά της ψυχής μας». Αυτές οι 
δύο ιδιότητες, γνωρίσματα της Τέ-
χνης πρέπει να συνταιριαστούν, 
ώστε να έχουν κοινή φύση και ου-
σία. Και τούτο, για να μην μείνει ο 
ποιητής, ο καλλιτέχνης γενικά, α-
παρηγόρητος ιδιώτης! 
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Σ τις 12 Ιουλίου 2011 κηδεύ-
τηκε το επίτιμο μέλος της 
ΕΕΙΛ  Καίτη  Μουτάφη . 

Επειδή οι νεότεροι αγνοούν την 
προσφορά της στην ιστορία της Ε-
ταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών ο-
φείλουμε εμείς οι παλιότεροι να 
κάνουμε μια σύντομη αναφορά. Η 
Καίτη ήταν σύζυγος του Γιάννη 
Μουτάφη, ο οποίος υπήρξε πρόε-
δρος της ΕΕΙΛ από το 1974 έως το 
1989. Επειδή αφ’ ενός μεν ήταν 
τραπεζική υπάλληλος και ήξερε 
οικονομικά (κάτι που ελάχιστοι για-
τροί και μάλιστα λογοτέχνες ξέ-
ρουν) και αφ’ ετέρου αγαπούσε πο-
λύ τον σύζυγό της καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της προεδρίας του η Καίτη 
ήταν η ψυχή της Εταιρείας. Χάρη σε 
κείνη έγιναν οι λογοτεχνικοί διαγω-
νισμοί με τους οποίους νέοι γιατροί 
λογοτέχνες εντάχθηκαν στην Εται-
ρεία, πανελλήνια συνέδρια και 2 

διεθνή με εξαιρετική επιτυχία, ενώ 
κάθε χρόνο το ζεύγος Μουτάφη με 
αρκετούς από μας εκ περιτροπής 
(Ντόλαντζας, Σταυρόπουλος, κλπ) 
εκπροσωπούσαμε την Ελλάδα στα 
διεθνή Συνέδρια της UMEM ανά 
τον κόσμο. Το φιλόξενο σπίτι της, 
στο οποίο γινόντουσαν και τα ΔΣ 
της Εταιρείας, ήταν και λογοτεχνική 
στέγη αφού συχνά διοργάνωνε λο-
γοτεχνικές βραδιές με εξαιρετικά 
φροντισμένα δείπνα, όπου παρίστα-
ντο εκτός από τους γιατρούς λογοτέ-
χνες (Ζακόπουλος, Μπούτου, Παυ-
λάτος κλπ), συγγραφείς όπως ο Σα-
μαράκης και ο Σιατόπουλος και η 
αφρόκρεμα των κριτικών λογοτεχνί-
ας, οι οποίοι ένιωθαν υποχρεωμένοι 
να αναφερθούν για την ΕΕΙΛ στις 
στήλες τους. Χάρη στην Καίτη η 
ΕΕΙΛ είχε το αναγκαίο κεφάλαιο για 
ν α  ε κ δ ί δ ε τ α ι  α ν ε λ λ ι π ώ ς  η 
«Κασταλία» (η διαφημιστική χορη-

γία της ΚΑΝΑ -για την οποία η ίδια 
έτρεχε- δεν αρκούσε). Ανέλαβα την 
διεύθυνση έκδοσης της Κασταλίας 
το 1988, όταν η υγεία του Γιάννη 
Μουτάφη είχε κλονιστεί και γνωρί-
ζω καλά τους κόπους έκδοσης εκεί-
νη την εποχή του περιοδικού. Μετά 
το θάνατο του Μουτάφη και επί 
προεδρίας του Νίκου Ζακόπουλου η 
Κασταλία συνέχισε να εκδίδεται 
χάρη στο αποθεματικό, που είχε 
εξασφαλίσει η Καίτη Μουτάφη για 
την ΕΕΙΛ, ενώ ποτέ μετά η Εταιρεία 
δεν ανέκτησε αυτή τη δυνατότητα. 
Η Καίτη δεν ήταν ούτε γιατρός, ού-
τε λογοτέχνης αλλά χάρη σε κείνη 
και στην αφοσίωση με την οποία 
τιμούσε το έργο του συζύγου της, η 
ΕΕΙΛ παρουσίασε σημαντικό έργο 
και απόκτησε θεμέλια για την περαι-
τέρω ανάπτυξή της. Της οφείλουμε 
όλοι παλιοί και νέοι, ένα μεγάλο 
«ευχαριστώ». 

Μνήμη Καίτης Μουτάφη 
Μαρία Αρβανίτη-Σωτηροπούλου 

H φωτό είναι από το Παγκόσμιο Συνέδριο της UMEM το 1984 στη Χαλκιδική. Η Καίτη Μουτάφη 
(στον κόκκινο κύκλο) είναι ανάμεσα στον Γάλλο και τον Ελβετό πρόεδρο. Διακρίνονται, επίσης, ο 
Φώτης Παυλάτος, ο Γιάννης Μουτάφης, η Μαρία Αρβανίτη-Σωτηροπούλου, ο Μανώλης Μαραθά-
κης, ο Νίκος Σταυρόπουλος, ο Κώστας Δημόπουλος, ο Χρίστος Μαρκόπουλος, ο Γιώργος Γεωργού-
σης και πολλοί άλλοι Έλληνες και ξένοι ιατροί λογοτέχνες. 
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Βιβλιοπαρουσιάσεις 

Ο Δημήτρης Χονδρός γεννήθηκε στο    Περιστέρι Αττι-
κής. Κατάγεται από τους Πενταγιούς Φωκίδος. Σπούδασε Ια-
τρική και έγινε Διδάκτωρ Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Από το 1995 μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής του 
τμήματος Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας του ΓΝΑ 
«Ο Ευαγγελισμός». Στο χώρο της Λογοτεχνίας ασχολείται με 
την ποίηση από το 2001 και έχει εκδώσει: 
Τα Ακτινοβολήματα 
Τα Πολιτικολογήματα 
Τα Ανθρωπο-αποτυπώματα 
Την Ερωτική Πανδαισία 
Αποσπάσματα των ποιημάτων του έχουν καταχωρηθεί στην 
Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια σύγχρονης Λογοτεχνίας του Χάρη 
Πάτση. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και 
της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών. Βραβεύτηκε για 
το ποίημα του «Στιγμές....» με το 1ο Βραβείο ποίησης από 
την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών για το 2010. 

Μιχάλης Δελησάββας, 
Με το νόμισμα ανάμεσα στα δόντια 
 

Η ιστορία της "Ζωής" ενός γέροντα της προηγούμενης γενιάς, της 
Κατοχής και της Αντίστασης.  
Και μια άλλη ιστορία, του ενός από τους δυο γιους του, που εξελίσ-
σεται στο βιβλίο, ετεροχρονισμένη, αλλά παράλληλα, και είναι σαν 
συνέχεια της πρώτης, μια ερωτική ιστορία με διακυμάνσεις πολλές, 
μεταπτώσεις, και με απροσδόκητο τέλος.  
Οι αγώνες εκείνης της τυραννισμένης, αλλά και μεγάλης γενιάς του κυρ-Αριστείδη 
τού πατέρα τους, τα όνειρα και οι διαψεύσεις τους.  
Η αγάπη του γονιού που μοιράζεται ανάμεσα στους δυο του γιους, στον μεγάλο, που 
ξενιτεύεται και γίνεται πανεπιστημιακός, και αυτό είναι για τον πατέρα μια δικαίωση 
των αγώνων του, αλλά όταν επιχειρεί να ξανάρθει πίσω, τον κοροϊδεύουν με 

αλλεπάλληλες, "άγονες" ψηφοφορίες και ψεύτικες υποσχέσεις.  
Και στον άλλο του γιο, τον μικρότερο, που θα ακολουθήσει τον άλλο δρόμο, θα μείνει στον τόπο του και θα 
εξελιχθεί σε ένα επιτυχημένο επιχειρηματία, αδίστακτο και κυνικό μέσα στα πλαίσια που επιβάλλουν οι νόμοι 
της αγοράς και του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Που δεν είναι κακός σαν χαρακτήρας, αλλά θα 
υιοθετήσει κανόνες και τρόπους ζωής, αντίθετους από εκείνους για τους οποίους αγωνίστηκε ο πατέρας του.  
Όλα αυτά θα κάνουν τον κυρ-Αριστείδη, καθηλωμένον τώρα στο κρεβάτι από συμφόρηση και άσθμα, να ανα-
ρωτιέται με θλίψη. "Πού πάμε, λοιπόν σαν οικογένεια. Πού τραβάμε;" Και με μεγαλύτερη ακόμα θλίψη και 
απελπισία να σκέφτεται: "Τι έγιναν οι αγώνες μας;" Η αναπόφευκτη σύγκρουση με τον μικρότερο γιο, και η 
"αποτυχία" του μεγαλύτερου θα τον οδηγήσουν στο θάνατο. Το μόνο που θα αφήσει πίσω του είναι "Η Ζωή" 
του, γραμμένη σε τέσσερα τετράδια με το ίδιο τίτλο, όλη του η ζωή και η δράση του, με τα αμείλικτα ερωτήμα-
τα που τον βασανίζουν ως το τέλος. Τα τετράδια αυτά θα τα παραδώσει στον μεγαλύτερο γιο του, υπογραμμίζο-
ντας μ' αυτό τον τρόπο πως έτσι, μέσα από αυτούς τους δρόμους, θα ’θελε να είναι η συνέχεια του.  
Αυτά θα είναι η διαθήκη του, και ο οβολός στο στόμα, η αμοιβή για το πέρασμα του στην Αχερουσία. 
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«Το βιβλίο του παιδίατρου Ηρακλή Γιαννακόπου-
λου, που μόλις κυκλοφόρησε, με τον εντυπωσιακό τίτλο: 
"Θάλασσα, ο γιατρός σας", σε εξαιρετικά επιμελημένη 
έκδοση, αποτελεί χρήσιμο και αληθινά πολύτιμο βοήθη-
μα. Αναφέρεται στην επίδραση της θάλασσας πάνω στον 
ανθρώπινο οργανισμό αλλά και τη θεραπευτική ικανότητα 
της. Εκτός από την επιστημονική ακρίβεια και τη μεθο-
δολογία, το βιβλίο, που δεν αφήνει καμία πλευρά του θέ-
ματος ανεξερεύνητη, παρουσιάζει και έναν λυρικό σφυγ-
μό στο λόγο του, που βοηθάει στην ανάγνωση του και την 
κάνει περισσότερο ευχάριστη. 
Όποιος αγαπάει τη θάλασσα, όποιος βρίσκει χαρά και ελ-
πίδα και παρηγοριά κοντά στα γαλάζια ρυθμικά κύματα, 
με το βιβλίο αυτό θα μάθει και όλα τα μυστικά της. Θα 
μάθει να ζει όχι μόνο ωραία κοντά στη θάλασσα, όχι μόνο 
χαρούμενα αλλά και σωστά, κάτι που είναι εξαιρετικά 
πολύτιμο». 

Από την ΕΡΤ 1 
 

«Ένας γιατρός βγάζει το καπέλο σε ένα... συνάδελφο του. Ο γιατρός είναι ο κ. Ηρακλής 
Γιαννακόπουλος, παιδίατρος, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο συνάδελφος του είναι... 
η θάλασσα. Ο συγγραφέας την παραδέχεται σαν τον καλύτερο συνάδελφο και της αφιέρωσε το 
πολύ ενδιαφέρον βιβλίο "Θάλασσα, ο γιατρός σας", που συνδυάζει την επιστημονική γνώση με 
τη γλαφυρή αφήγηση και αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό για όλους». 

Κριτική από τον ημερήσιο τύπο 

Ιούλιος 2003, Αιγινήτειο. Μια 
ήσυχη, «εσωτερική» εφημερία 
φαίνεται ν' αρχίζει για τον νευ-
ρολόγο Άγγελο Σπερχή που, 
μετά από χρόνια, επιστρέφει 
στο χώρο που έζησε σημαντι-
κές στιγμές της ζωής του. Κατά 
τη διάρκεια της δέχεται αναπά-
ντεχες γυναικείες επισκέψεις. 
Το υπαρξιακό κουβάρι ξετυλί-
γεται, μοιράζεται σκέψεις και 
ιστορίες με το συνάδελφο Άλκη 
Σκρέκη. Οι ισορροπίες είναι 
εύθραυστες, όπως κι η ζωή... 

Ο Άγγελος Γέροντας γεν-
νήθηκε στην Αθήνα το 1962. 
Είναι γιος των συγγραφέων 
Δημήτρη και Ράνιας Γέροντα. 
Έχει εκδώσει εννέα πεζογραφι-
κά έργα. Η συλλογή διηγημά-
των του, Ρακένδυτη νύχτα εκ-
δόθηκε στο Λονδίνο (Minerva 
Press,1997), μεταφρασμένη στ' 
αγγλικά από τον πατέρα του. 
Διηγήματα 
του έχουν 
δημοσιευτεί 
σε γαλλικά 
και σλοβένι-
κα λογοτε-
χ ν ι κ ά 
έντυπα. Εί-
ναι νευρολό-
γος. Ζει και 
ε ρ γ ά ζ ε τ α ι 
στην Αθήνα. 

Βιβλιοπ
α
ρουσιά

σεις 
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Κάποτε, αργά τη νύχτα, κουρασμένοι, λίγοι-λίγοι 
(οι Τρώες) αποσύρονται στα σπίτια τους ν' ανα-
παυθούν -η ώρα της Ελένης. Με τον άντρα της 
Δηίφοβο, έρχονται στην αγορά, πλησιάζει το με-
γεθυμένο κίτρινο από το φεγγαρόφωτο με τους 
κρυμμένους στα σπλάχνα του ξύλινο άλογο. Πρώ-
τη της κίνηση: να το φέρει βόλτα τρεις φορές πα-
σπατεύοντας το, πλέκοντας έτσι γύρω απ’ τούς 
έγκλειστους ένα αόρατο δίχτυ που θα τους παρα-
λύσει την θέληση. 

Η Πίτσα Σωτηράκου είναι παιδίατρος. Έχει δημο-
σιεύσει διηγήματα σε διάφορα περιοδικά. Χαρακτηριστι-
κά της έργα, το αφήγημα «Η μικρή μας πόλη» (1980) και 
το μυθιστόρημα «Ο Αντώνης δε θα σχολάσει απόψε». 

Ο φόβος του θανάτου, ο θάνατος κατά πρόσωπο, η δια-
χείριση του "μετά", θέματα επίκαιρα ανά τους αιώνες. 
Προσφιλές πεδίο αναζήτησης κι αντιπαράθεσης φιλο-
σόφων, θεολόγων, επιστημόνων, κι όμως ανοικτό και 
στον κάθε άνθρωπο, ακόμη κι αν θα τολμήσει να αντι-
κρίσει τα ερωτήματα λίγο πριν το τέλος. 

Τα κείμενα αυτά αφορούν αυτούς τους ανθρώπους 
«της τελευταίας στιγμής», που ξορκίζουν τον φόβο του 
τέλους με τη σκέψη - μια λέξη - μια κίνηση. Όλα λίγο 
πριν «το πέρασμα». 
 

Ο Χάρης Κανδηλώρος γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1960 και σπούδασε 
ιατρική στη Γαλλία. Ζει και εργάζε-
ται στα Μεσόγεια, είναι παντρεμένος 
και έχει ένα γιο. Από το 1980 γράφει 
παραμύθια για μεγάλους, ποιήματα, 
διηγήματα και θεατρικούς διαλόγους.  

Βιβλιοπ
α
ρουσιά

σεις 
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Σπύρος Μπρίκος, Άρης Ψωμάς 

Εμένα δε θα με πιάσουν ποτέ… Η σφαίρα διαπέρασε τον 
εγκεφαλικό ιστό ,μα αστόχησε. Άφησε άτρωτες τις ιδέες. 
Τον φανοστάτη δε τον θυμάται κανείς. Ούτε και τα ξαπλω-
μένα όπλα. Χιλιάδες χρόνια η ίδια πάντα ομάδα περιφέρε-
ται σκόπιμα. Από τη Σιέρα Μαέστρα στο Ντιε Μπεν Φου. 
Από την Ήπειρο στη Ρούμελη. Ο καλπασμός του αλόγου 
παντού ο ίδιος, σαν παραίσθηση που δυναμώνει. Το ψευ-
δώνυμο μέσα από τα χείλη όλων μας ,θρέφεται και τραντά-
ζεται. Δεμένος στη φοράδα σταυρωτά δεν έφυγε για την 
Κόρντοβα. Έμεινε πίσω με τα πρωτοπαλίκαρά του, τον Κα-
ταραχιά, το Γιάννη, τον Οριέγο και το Φο-Μι-Τσιν. Έχουμε 
μια αποστολή να εκτελέσουμε. Πριν τα σκοτάδια γίνουν 
λάμψη. Να ξεπληρώσουμε τη ντροπή στο μέτωπο γεμάτο με 
αντάρτικα αστέρια. Καλή αντάμωση, μέχρι τη Νίκη! 

Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν είναι δυνατό να επανα-
ληφθούν, συμβαίνουν μόνο μια φορά, διαρκούν πολύ ή λίγο, 
κάτι που έχει να κάνει με τη σχετικότητα του χρόνου και μετά 
μένουν στις αναμνήσεις αυτών που τα έζησαν. 
Κάπως έτσι ήταν και η Μύκονος ή καλύτερα η Μύκονος που 
ερωτευθήκαμε. Λένε πως υπάρχει παράδεισος και πως πρέπει 
κανείς να κάνει πάρα πολλά για να μπορέσει να πάει εκεί. Για 
να πάει κανείς στη Μύκονο δεν είχε παρά να πάρει το καράβι 
από τον Πειραιά, για ένα ταξίδι που διαρκούσε βέβαια πολλές 
ώρες, χωρίς όμως αυτό να μας έχει ποτέ ενοχλήσει, μια και 
ζούσαμε ακόμα στην εποχή που οι ταχύτητες δεν ήταν τόσο 
αυξημένες. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Στέλιος Αντωνιάδης, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Πέρα από την 
επιστημονική, εκπαιδευτική και συγγραφική του δραστηριότητα ασχολείται με την 
τέχνη, τη συλλογή έργων τέχνης, τη φιλοσοφία, αλλά και ιδιαίτερα με τη λογοτεχνί-
α. Είναι μέλος λογοτεχνικών εταιρειών και συλλόγων (American Philosophical 
Practitioners Association, Σύλλογος Ελλήνων Λογοτεχνών, Ελληνική Εταιρεία Ια-
τρών Λογοτεχνών κ.α.) έχει τιμηθεί με διπλώματα και 2 χρυσά μετάλλια.  
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Βιβλιοπ
α
ρουσιά

σεις 

Θεόδωρος Ντόλαντζας, 
Σύγχρονοι γιατροί Καλλιτέχνες 

Ένα βιβλίο για την τέχνη των γιατρών 
μπορεί να εκπληρώσει πολλούς σκο-
πούς. Μπορεί να είναι ταυτόχρονα βι-
βλίο γνωριμίας, βιβλίο μάθησης, βιβλίο 
εκπλήξεων αλλά και βιβλίο καλλιτεχνι-
κής δημιουργίας. Το βιβλίο αυτό περιέ-
χει πολλές πληροφορίες για τους για-
τρούς καλλιτέχνες σχετικά με τη δράση τους, τις εκθέ-
σει τους, τις τεχνοτροπίες αλλά και την επαγγελματι-
κή τους σταδιοδρομία. Απευθύνεται στους γιατρούς-
καλλιτέχνες και στο φιλότεχνο κοινό, στους ερευνη-
τές, στους φοιτητές αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο 
γύρω από την τέχνη και την επιστήμη. Το βιβλίο περι-
λαμβάνει όλους σχεδόν τους σύγχρονους γιατρούς και 
οδοντιάτρους καλλιτέχνες (ζωγράφους, γλύπτες, μου-
σικούς, σκηνοθέτες, θέατρο) που έχουν δημιουργήσει 
καλλιτεχνικό έργο και έχουν λάβει μέρος σε διάφορες 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Στον κατάλογο-λεύκωμα 
περιλαμβάνονται ονόματα γιατρών-καλλιτεχνών που 
έχουν δείξει καλλιτεχνική δραστηριότητα την τελευ-
ταία τριακονταετία. Ορισμένοι απ' αυτούς έχουν πεθά-
νει, το έργο τους όμως έχει μείνει και έτσι μας δίνεται 

η δυνατότητα να τους παρουσιάσουμε μαζί με τους ζώντες καλλιτέχνες-γιατρούς. Πολλοί καλλιτέ-
χνες-γιατροί μου έχουν δώσει έργα τους σε φωτογραφίες για παρουσίαση στο βιβλίο, απ' άλλους 
έχω πάρει φωτογραφικό υλικό από εκθέσεις, δημοσιεύσεις, αφίσες και έτσι υπάρχει μια οπτική ει-
κόνα του έργου τους, ενώ οι υπόλοιποι παρουσιάζονται με ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα. 

Ο έρωτας, το πανανθρώπινο αυτό συναί-
σθημα, είναι δυνατό να μεταλλαχθεί σε 
αγάπη. Κάτι που είναι βαθύτερο, ουσια-
στικότερο, άλλα και ανώτερο. Αποτελεί 
οντολογικό θεμέλιο του ανθρώπου. Ω-
στόσο, την εξέλιξη της ισχυρής αυτής 
έκφανσης της ζωής ενδεχομένως ν' αντι-
στρατευθούν διάφοροι παράγοντες: οι-
κογενειακοί, κοινωνικοί, θρησκευτικοί, 
πολιτισμικοί, άλλα και άλλοι. Όμως 
όταν η αγάπη έχει δομηθεί σε γέρα θε-

μέλια οι παράγοντες αυτοί αδυνατούν να επηρεάσουν την αρμονία της. 
Την πορεία της. Οπότε η αγάπη είναι αφειδώλευτη και ανεπίσχετη. Ο 
ήλιος πιο λαμπερός. Ο δρόμος άνθιμος. Περαιτέρω οι αντιξοότητες 
που ανακύπτουν γίνονται μικρές. Ήσσονος σημασίας. Κι όλα οδεύ-
ουν καλώς. 

Παν Ν. Αδαμόπουλος. 
Είναι γιατρός. Η συγγραφική του δρα-
στηριότητα επί του αντικείμενου του 
είναι ευρεία. 
Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη 
λογοτεχνία και είναι Μέλος της Ελλη-
νικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών. 
Έχει συγγράψει 24 διηγήματα και 
νουβέλες, σε έξι βιβλία. 
Πολωνία στην καρδιά του ήλιου 
[νουβέλα], Ιωαννίδης, 2004 
Ανιχνεύοντας της Ζωής τα πολύτιμα 
[επτά διηγήματα], Δωδώνη, 2007 
Περνώντας τις συμπληγάδες [νουβέλα], 
Αρμός, 2008 
Αφροδίτη, Δωδώνη, 2008 
Δύσβατοι δρόμοι [πέντε διηγήματα], 
Δωδώνη, 2009 
Παν; Αναπάντητα ερωτήματα [εννέα, 9, 
διηγήματα], Δωδώνη, 2010 
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Η μακρά άσκηση της Ογκολογίας σε δημόσιο αντι-

καρκινικό νοσοκομείο βρίσκεται στο υπέδαφος 

αυτού του ημερολογίου που αποτολμά να γίνει βι-

βλίο. Πηγή και υπονόμευση του. Αλλά και ευτυχής 

αφορμή της τρίτης κατά σειρά συνάντησης με την εξ 

αγχιστείας φίλη Δήμητρα Σιατερλή. 

Ο Αλέξανδρος Αρδαβάνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. 

Έχει εκδώσει τέσσερις ποιητικές συλλογές: Στο νοητό σύνορο των 

160, Ίκαρος 2001, Ως πρόσχημα καταλαλιάς, Μεταίχμιο 2003, Α-

σφυκτιονία, Αλεξάνδρεια 2005 και Μην ψάξεις νήμα και ειρμό, Α-

λεξάνδρεια 2007. 

Βιβλιοπ
α
ρουσιά

σεις 

 

Βιβλία 
Παιδικής 

Λογοτεχνίας 
από Γιατρούς ‐ 
Λογοτέχνες 

Άρης Χαραλαμπάκης Άρης Χαραλαμπάκης Άρης Χαραλαμπάκης 

Γιώργος Σίσκος Χρυσόστομος 
Σταυρίδης 
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« Ο μυστικός δείπνος των αποφοίτων» είναι το νέο μυθιστόρημα του, Αντώνη Καβάγια που κυκλοφόρησε 
πρόσφατα από τις εκδόσεις «Λεξίτυπον». 
Απόφοιτοι ενός Λυκείου της Αθήνας, δημιουργούν ένα Σύλλογο με βασικούς σκοπούς τη διατήρηση της φιλίας των 
εφηβικών χρόνων και την αλληλοβοήθεια. Μετά από 40 χρόνια απ' την ίδρυση του Συλλόγου, εξηντάρηδες πλέον, 
ξαφνικά λαμβάνουν μια επιστολή του Προέδρου να συναντηθούν, γιατί προέκυψε έκτακτο συμβάν. Η συνάντηση θα 
γίνει σε μια ταβέρνα. Πηγαίνοντας για τη συνάντηση, δεκατρείς διαφορετικές ιστορίες ζωής ξετυλίγονται. Προβλήματα 
κοινωνικά, ιδεολογικές αντιθέσεις, μίση και έρωτες θα αναδυθούν. 
Θα διαλυθεί ο Σύλλογος; Ποιο μυστικό τους ενώνει; 
Απ' αυτό το μυθιστόρημα επιλέξαμε έναν από τους τύπους που περιγράφονται, τον Δημήτρη. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
Ο Δημήτρης, ένας κοντός μεσήλικας με 
αραιωμένα μαλλιά, βαμμένα μαύρα, που 
ερχόταν σε αντίθεση με το ωχρο-κίτρινο 
και αφυδατωμένο πρόσωπο του, απόρ-
ροια μεγάλης κατανάλωσης τσιγάρων, 
πάτησε το κουμπί στην κονσόλα του 
τηλεφωνείου και φώναξε στο μικρόφω-
νο, της εσωτερικής ακρόασης, «Κυρία 
Ντέμη ελάτε σας παρακαλώ στο γραφεί-
ο μου». 
Σε λίγο άνοιξε η συρόμενη πόρτα του 
πολυτελούς γραφείου και μια παχουλή 
γυναίκα, γύρω στα πενήντα, με δέκα 
βραχιόλια στα χέρια της και βαρύ 
άρωμα vivre Molyneux μπήκε μέσα. 
«Με ζητήσατε κύριε Διευθυντά;» «Ναι, 
πρέπει να φύγω. Τώρα είδα, στην ατζέ-
ντα μου, ότι έχω μια συνάντηση στις 10 
με κάτι φίλους». «Τους συμμαθητές 
σας;» ρώτησε χαμογελώντας η γραμμα-
τέας. 
«Ναι ακριβώς... Μπράβο Ντέμη που το 
θυμάσαι. TL να κάνω, πρέπει να πάω, 
όχι πως έχω πολύ χρόνο στη διάθεση 
μου, αλλά μην λένε ότι τους σνομπάρω. 
Δεν θα παραμείνω για πολύ, νοιώθω 
αρκετά κουρασμένος... Επίσης, στην 
ατζέντα είδα ότι αύριο έχω ραντεβού με 
τον Υπουργό. Πρωί-πρωί. Τι να με θέλει 
πάλι;». «Ξεχάσατε κύριε Διευθυντά. 
Πρόκειται για την απ' ευθείας ανάθεση 
της  κατασκευής  της  γέφυρας». 

«Μπράβο βρε Ντέμη. Έχεις δίκιο. Αύρι-
ο θα πάω κατ' ευθείαν στο ραντεβού, 
δεν θα έρθω στο γραφείο. Ετοίμασε μου 
συνεπώς το φάκελο με τα προσχέδια και 
το κοστολόγιο. Να μου τον δώσεις πριν 
φύγω. Επίσης τηλεφώνησε στη γυναίκα 
μου, πες της ότι θα αργήσω. Α! Παραλί-
γο να το ξεχάσω. Ακύρωσε το ραντεβού 
με την κόρη και το γαμπρό μου. Να τους 
πεις ότι θα φάμε μαζί αύριο την ίδια 
ώρα...». Η γραμματέας έκανε μεταβολή 
και βγήκε σχεδόν τρέχοντας από το γρα-
φείο. 
Ο Δημήτρης σηκώθηκε, έφτιαξε τη γρα-
βάτα του, φόρεσε το σακάκι του που το 
είχε ριγμένο στην πλάτη της δερμάτινης 
περιστρεφόμενης πολυθρόνας, μετά 
άνοιξε το κεντρικό συρτάρι του γραφεί-
ου του, πήρε τον αναπτήρα RONSON 
και ένα πούρο Κοχίμπα και προχώρησε 
προς το μικρό secretaire στη γωνιά του 
δωματίου. Εκεί έβαζε διάφορα προσωπι-
κά έγγραφα. Από το συρτάρι πήρε την 
πρόσκληση της συνάντησης. Πάνω στο 
secretaire υπήρχε το άρωμα COUROS. 
Έριξε άφθονο πρώτα στις παλάμες. Θα 
χαιρετούσε τόσους φίλους, ήθελε να 
αφήσει το έντονο άρωμα πάνω τους. 
Αυτή ήταν μια συνήθεια που είχε απο-
κτήσει από νέος. Θυμήθηκε τι του είχε 
πει σχετικά ο Γιάγκος. «Άρωμα που 
σημαδεύει». «Τι γλύφτης αυτό ο Γιά-
γκος» (σκέφτηκε). Είχε αρχίσει να τον 

βαριέται. Πολύ συχνά τον ενοχλούσε 
στο τηλέφωνο. Από εδώ το έφερνε, από 
εκεί το έφερνε, πάντα κατέληγε να πα-
ρακαλεί να μεσολαβήσει να γίνει τακτι-
κός καθηγητής, έστω σε κάποιο επαρχι-
ακό Πανεπιστήμιο. Τον είχαν πληροφο-
ρήσει ότι ήταν παθολόγος. «Πού ξέρεις, 
τα χρόνια περνάνε γρήγορα». Ίσως να 
τον χρειαζόταν στο μέλλον. Μπορεί 
όμως και σύντομα. Τελευταία δεν αι-
σθανόταν καλά. Σαν να τον εγκατέλει-
παν οι δυνάμεις του. Στον πρόεδρο, το 
γιατρό του, δεν του είχε και πολύ εμπι-
στοσύνη. Αυτό είχε προκύψει από το 
γεγονός ότι όταν τον ρωτούσε για κά-
ποιο ιατρικό πρόβλημα, του απαντούσε 
μόνο για εκείνα που σχετίζονταν με την 
ειδικότητα του, τη Χειρουργική. Ενώ ο 
Γιάγκος ήταν πανεπιστήμων. Αν και 
μερικές φορές του φαινόταν ότι ξέφευγε 
με μια ασαφή απάντηση. Είχε πληροφο-
ρηθεί επίσης, ότι ο Αλέκος ήταν φτηνός 
και ότι τον αποκαλούσαν «ο γιατρός της 
φτωχολογιάς». Κατά την άποψη του 
«φτηνός γιατρός ίσον κακός γιατρός». 
Ενώ ο Γιάγκος είχε στιλ και κύρος, κι ας 
ήταν η επίσκεψη του ακριβή. Γενικά δεν 
συμπαθούσε το «λαϊκό επιχειρηματία». 
Η γραμματέας μπήκε ξανά στο γραφείο, 
του έδωσε το φάκελο και του είπε «Ο 
σοφέρ σας περιμένει. Έβγαλε τη Μερσε-
ντές σας από το γκαράζ». Σας εύχομαι 
να περάσετε καλά». 

Βιβλιοπ
α
ρουσιά

σεις 

Οδηγός για στοχαστικούς, ερωτοχτυπημένους και επίδοξους αυτόχειρες... 
• Η μάχη με τους δαίμονές σου καταλήγει πάντα σε ήττα. Ακόμη κι αν τους εξο-

ντώσεις όλους, δεν έχεις κερδίσει παρά μια μικρή ανάπαυλα μέχρι τη νεκρανά-
στασή τους. 

• Όταν τα μέσα σου είναι ματωμένα, μη ζητάς σκοινί για ν’ απλώσεις μπουγάδα. 

• Ήταν τόσο βλάκας, που το υποδήλωνε ακόμη κι όταν 
κρατούσε το στόμα του κλειστό. 

Κωστας Παναγιώτου 
Η γήινη διαδρομή μου ξεκίνησε πριν από 58 χρόνια 
στην Αθήνα. Σπούδασα και ασκώ την Ιατρική. Η Δάφνη 
και ο Τζαν, μια ηλιαχτίδα αιωνιότητας. Τα εγγόνια μου… 
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Ο Γεράσιμος Α. Ρηγάτος γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1945 από γονείς Κεφαλλονίτες 
και μεγάλωσε στην Πάτρα. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο οποίο και 
έγινε διδάκτωρ και υφηγητής-άμισθος επίκουρος καθηγητής της παθολογίας. Έχει γράψει 
αρκετά ιατρικά βιβλία κι έχει δημοσιεύσει μόνος ή με συνεργάτες πάνω από 200 επιστη-
μονικές εργασίες σε ελληνικά και ξένα βιοϊατρικά περιοδικά. Είναι ή έχει διατελέσει πρόε-
δρος ή μέλος ΔΣ σε πολλές επιστημονικές ιατρικές εταιρείες και διευθυντής σύνταξης ή 
μέλος σύνταξης ιατρικών περιοδικών. Ασκεί την ειδικότητα του Παθολόγου-Ογκολόγου. 
Παράλληλα ασχολείται με την ιστορία, τη λαογραφία και τον πολιτισμό της ιατρικής κι 
έχει δημοσιεύσει περί τις 100 εργασίες και αρκετά βιβλία στα πιο πάνω αντικείμενα.  

Σταθερός σύντροφος της ζωής, ο πόνος αφήνει τα ίχνη του σε κάθε δραστηριότη-
τα, από την καθημερινότητα ως τον πολιτισμό και την επιστήμη. Έχοντας αντιμε-
τωπίσει επαγγελματικά το δυσάρεστο αυτό σύμπτωμα επί δεκαετίες, ο γνωστός 
γιατρός και συγγραφέας Γ. Α. Ρηγάτος εστιάζει και το δεύτερο ταλέντο του στον 
πόνο, ανιχνεύοντας τις πολιτισμικές, λαογραφικές, ιστορικές αλλά και επιστημονι-
κές συνιστώσες του πόνου και των προσπαθειών καταπολέμησής του. Το νέο του 
βιβλίο "Ο πόνος στον πολιτισμό και στην ιστορία της ιατρικής" κυκλοφορεί από 
τις Ιατρικές Εκδόσεις Βήτα.  
Ο συγγραφέας δεν χρειάζεται συστάσεις. Πολυγραφότατος, με ζωηρό ενδιαφέρον 
στη λαογραφία της ιατρικής και της υγείας, με ζωντανό αλλά απέριττο ύφος, ιχνη-
λατεί το αντικείμενό του στους πολυδαίδαλους δρόμους της ιστορίας, στις λαϊκές 
παραδόσεις, στους διαφορετικούς πολιτισμούς, αλλά και στο οικείο σ' αυτόν χώρο 
της ιατρικής επιστήμης.  
Το πλούσιο υλικό που συνέλεξε, με τη γνωστή στους τακτικούς του αναγνώστες 

μεθοδικότητα, το έχει ταξινομήσει σε τέσσερις ενότητες, η πρώτη από τις οποίες διερευνά τις θεωρήσεις του 
πόνου στην αρχαιοελληνική γραμματεία και γλώσσα, στη μυθολογία, στη θεολογία και τις λαϊκές παραδόσεις. 
Το δεύτερο μέρος αναζητά ιστορικές αναφορές στον πόνο και την αντιμετώπισή του σε αρχαίους λαούς της 
Κίνας, της Ινδίας, της Αμερικής και αλλού, στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο, μέχρι την εμφάνιση των 
σύγχρονων αναλγητικών και αναισθητικών στη χώρα μας. Στο τρίτο μέρος επιχειρεί μια λεπτομερέστερη θεώ-
ρηση των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται κατά του πόνου, από το φλοιό της ιτιάς, το όπιο και την κοκαΐνη, 
μέχρι τα σύγχρονα σκευάσματα. Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε ιστορικά στιγμιότυπα, ορι-
σμένα απ' αυτά αποτυπωμένα στην ειδησεογραφία και τη λογοτεχνία, ακόμα και σε διαφημίσεις, σχετικά με 
"θαυματουργά" παυσίπονα, αναλγητικά εμπειρικά σκευάσματα, ακόμα και διαδεδομένα ναρκωτικά. Το βιβλίο 
ολοκληρώνεται με μια συλλογή κειμένων για τον πόνο από την ελληνική και τη διεθνή φιλολογία, αλλά και 
εικονογραφήσεις του πόνου και των αναλγητικών. 

Ο Κωνσταντίνος-Χριστόφορος Ροδοκανάκης γεννήθηκε (μετά την απώλεια του 
σμηναγού πατέρα του) στη Θεσσαλονίκη, όπου διαμένει μόνιμα. Στο Στράτευμα υπηρέ-
τησε 42 μήνες, το πλείστον σε συνοριακές μονάδες. Παντρεύτηκε το 1956 με την Έμμη 
Αρφαρά, και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 
Διδάκτωρ Ιατρικής από το 1961. Έχει συγγράψει και εκδώσει έκτος εμπορίου τα βιβλία: 
"Ιστορίες μιάς χαμένης γειτονιάς " (1988), "Επίπλευση όπως-όπως" (1993) και " Ο 
Μαύρος, ο Σταύρος κι εγώ" (1995), πού κυκλοφόρησε και στην αγγλική, από τον λον-
δρέζικο οίκο Minerva Publishers, με τον τίτλο "Blackie, Stavros and I" (1998). 

...μάθαμε να σκεφτόμαστε έτσι, σ' αυτή τη χαμένη αλλ’ ανθρώπινη και ελεύθερη γειτονιά, 
με αυτούς τούς ζωντανούς ποικίλους φίλους. Στα πολλά και διάφορα κινητικά παιχνίδια πού 
θέλανε κρίση και ταχύτητα. Στα ψαρέματα και τα κυνήγια όπου χρειαζόταν υπομονή και 
μάτι. Στις αθλητικές και βιοτικές καταπονήσεις, πού απαιτούσαν ανάλωση ψυχοσωματική. 
Στους έρωτες πού σεβόντουσαν το ένστιχτο και τη γυναίκα. Στις συνεργασίες που είχαν κα-
λοπιστία, στα πειράγματα που δεν πίκραιναν, στα λάθη πού συχωριόντουσαν. "Αλλά -και το 
κυριότερο- στις ατυχίες και δυστυχίες, πού βρίσκαμε συμπάθεια, συμπαράσταση και παρη-
γοριά μ' αύτη την τόσο ανθεκτική, στο χρόνο και στις ανισότητες, συντροφιά. 
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Το Μάιο του 1941, μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερ-
μανούς, ο ίλαρχος Άρης Παπαδάκης και η Έρρικα Ρόζενμπεργκ 
ακολουθούν την ελληνική βασιλική οικογένεια και τον πρωθυ-
πουργό στην Αίγυπτο και κατόπιν στη Νότια Αφρική. Οι άνεμοι 
του πολέμου, όμως, χωρίζουν το ζευγάρι, φέρνοντας την Έρρικα 
στην Αγγλία, μπλεγμένη σε μια απίστευτη όσο κι επικίνδυνη ι-
στορία κατασκοπείας, και τον Άρη στην περήφανη πατρίδα του, 
την Κρήτη, όπου αυτός και οι σύντροφοι του έρχονται αντιμέτω-
ποι με έναν αδίστακτο Γερμανό επιστήμονα. 
Σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν η ισοπεδωτική βία και ο όλεθρος 
του πολέμου, η φρίκη των στρατοπέδων συγκεντρώσεως και η 
διεστραμμένη μισαλλοδοξία των ναζί, οι δυο νέοι θα χάσουν ο 
ένας τα ίχνη του άλλου, θα δουν τις μοίρες τους να διασταυρώνο-
νται με τις μοίρες άλλων ανθρώπων, και θα αγωνιστούν με πάθος 
για τη ζωή και τις αξίες της. Στις περιπέτειες τους θα τους συνο-
δεύει πάντοτε άσβηστη η ελπίδα ότι το τέλος του πολέμου θα ση-
μάνει και την αρχή μιας καινούργιας κοινής ζωής. 

Ένα μυθιστόρημα όπου ζωντανεύει ένας ανελέητος κόσμος από κατασκόπους, πλεκτάνες και 
αδίστακτους βασανιστές, μα και ένας μεγάλος έρωτας. Ένας έρωτας που αντέχει στις θύελλες 
και που περιβάλλεται από ένα φωτοστέφανο πίστης σε ό,τι σημαίνει η λέξη άνθρωπος. 

Ο Γιώργος Πολυράκης γεννήθηκε στα Σφακιά της Κρήτης. Σπούδασε Ιατρική στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του οποίου είναι διδάκτωρ. Πήρε την ειδι-
κότητα του χειρουργού και στη συνέχεια εξειδικεύτηκε στη χειρουργική των αγγείων 
στο νοσοκομείο Hammersmith του Λονδίνου. Σήμερα εργάζεται ως χειρουργός στη 
Θεσσαλονίκη, όπου και ζει. Είναι μέλος της Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών και της Ε-
ταιρείας Συγγραφέων Βορείου Ελλάδος και έχει διατελέσει μέλος του Διεθνούς Κολεγί-
ου των Χειρουργών. Στα μαθητικά του χρόνια ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με τη δημοσι-
ογραφία στα Χανιά και είχε γράψει δυο θεατρικά έργα που παίχτηκαν σε μαθητικές πα-
ραστάσεις. Ένα ακόμη θεατρικό έργο έγραψε όταν ήταν φοιτητής, το οποίο παίχτηκε 
από φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοιτητικής εβδομάδας. 

ΟΤΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΣ 
 
Όταν αισθανθείς την ευωδιά της ομορφιάς 
είναι η αθωότητα που σε κάνει να τρέμεις 
κι η αγωνία για το γειτόνεμα της άσκησης. 
Πονάς πιο μπροστά από το άλμα της δράσης, 
γιατί το φως τρέχει στα σύνορα της ζωής. 
Είναι ακατόρθωτο να σωματώνεις το πνεύμα του κάλλους. 
Έχοντας στο δεξί σου χέρι το ελάχιστο, 
εν ταπεινώσει αναμένεις το Έλεος. 
Η φευγαλέα αναρρίπιση του άνεμου, 
όσο ή διάρκεια μιας λάμψης, 
δίνει νόημα στην ελευθερία που υπηρετείς. 

Ο Ανδρέας Γ. Λίτος, Δρ Καρδιολόγος και ποιητής, σπούδασε και εργάστηκε στη 
Θεσσαλονίκη. Άρχισε να γράφει το 1986. Έργα του είναι: 
Φωτολογία. Αντιπεπταμένος Λόγος. Εκδ. Φωτεινός, Θεσσαλονίκη 1990. 
Φωτορροές. Ποιήματα. Εκδ. Πουρναρά. Θεσσαλονίκη 1993. 
Φωτοδοχή. Ποιήματα. Εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1995. 
Φωτός Έρως. Ποιήματα. Εκδ. Δόμος, Αθήνα 1998. 
Φωτοτράγουδα. Ποιήματα. Εκδ. Αρμός, Αθήνα 2000. Βραβείο ποίησης 2000 της 
Ελληνικής Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων (Αθήνα). 
...της Αγάπης και του Φωτός. Ποιήματα. Εκδ. Δόμος, Αθήνα 2002. 
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ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

Μόσχος Κεφάλας 
 

Ο Ούριος Άνεμος 

Μερόνυχτα μοχθούσαμε 
στο λιμάνι της λήθης. 
Όμως τώρα δεν προσμένουμε άλλο 
παρά ν' ανοίξει ο καιρός… 
 
Θα χρειαστούμε ούριο άνεμο 
να ξεκολλήσουμε το σκάφος 
από το λιμάνι. 
 
Θα χρειαστούμε 
πολλή δύναμη 
πείσμα 
απέραντη αγάπη 
να σταματήσουμε τα κύματα 
στην αφρισμένη θάλασσα 
του μίσους 
που θα επιμένουν 
να βυθίσουν τον ήλιο μας 
στο βυθό. 

Μέσα  από  τα  διηγήματα  της  συλλογής  «Είναι  ο  τόπος  μας» 
προβάλλει  μια  μικροκοινωνία  ανθρώπων  με  τις  αδυναμίες  
και  τ ις  μικρότητες  τους .  αλλά  περισσότερο  με  αρετές ,  με  
καλοσύνη ,  με  αλληλεγγύη ,  με  κατανόηση ,  έτοιμοι  πάντα  να  
στηρίξουν ,  να  βοηθήσουν  και  να  προσφέρουν  στο  συνάνθρω-
πο  τους .  Τα  αυλακωμένα  από  τις  κακουχίες  και  τις  ταλαιπω -
ρίες  πρόσωπα  συχνά  κρύβουν  ανθρώπους  με  δύναμη  ακατά -
βλητη ,  με  θέληση  σιδερένια  άλλοτε  για  επιβίωση  και  άλλοτε  
για  βελτίωση  της  ζωής ,  αποφασισμένοι  να  μείνουν  εκεί  δε -
μένοι  με  τον  τόπο  που  ζουν .  Με  τον  τόπο  τους .  εκεί  που  
τους  έταξε  η  μοίρα  πιστοί  πάντα  στις  αξίες  και  στις  παραδό -
σεις  τους .  Κι  όταν  ξενιτεύονται  για  καλύτερη  ζωή  πάλι  τον  
τόπο  τους  νοσταλγούν  και  σ’  αυτόν  επιστρέφουν  πραγματι-
κά ,  ή  νοερά .  
 

Ο  Παύλος  Κ .  Βλάχος  γεννήθηκε  στο  Νεοχώρι  Ναυπακτί-
ας .  Είναι  γιατρός ,  επίκουρος  καθηγητής  παιδιατρικής  και  
έχει  εκδώσει  8  επιστημονικά  βιβλία .  Ασχολείται  με  τη  λογο -
τεχνία  και  είναι  μέλος  της  Eλληνικής  Eταιρίας  Ιατρών  Λογο -
τεχνών .  Το  1985 εκδόθηκε  η  συλλογή  διηγημάτων  του  
«Εμείς  οι  νέοι»,  από  τις  εκδόσεις  Πλέθρον .  Η  παρούσα  συλ-
λογή  διηγημάτων  είναι  το  δεύτερο  λογοτεχνικό  του  βιβλίο .  

57



 

Σ της Σταδίου το ποτάμι δεν 
φυτρώνουνε πλατάνια και 
στης Αθηνάς την λίμνη 
νούφαρα και κρίνα. 

Οι πληγές έγιναν από λάθη γενεών. 
Το βάλσαμο υπάρχει στην λυσοζύμη 
της φυλής και στο μέγα πάθος του 
ήλιου και του κεραυνού, να σαλπί-
ζουν την ζωή συμφιλιωμένοι. 
"Αυτοί που θα προσπαθήσουν να 
κάψουν την φωτιά οι ίδιοι θα 
καούνε". 
Μην αφήνεις τους συλλογισμούς σου 
να περιφέρονται παντού. 
Η ανεξέλεγκτη ελευθερία τους μπο-
ρεί να σε πληγώσει ή να πληγώσει 
τους άλλους. 
Ξεχαστήκαμε χωρίς λόγο ίσως γιατί ο 
χώρος αλλοίωσε τον χρόνο και ο χρό-
νος ξέφυγε από τους ανιχνευτές των 
προήχων και μεταήχων. 
Εγώ είμαι του δεύτερου παγκόσμιου 
πόλεμου, η μνήμη η εφιαλτική. 
Το περιβόλι της ζωής που μας ακο-
λουθεί μας χαρίζει τις ομορφιές της 
πρώτης νιότης.  
Και εγώ δρόμο παίρνω δρόμο αφήνω 
και τραγουδώ για σένανε 
κι' όλα τ' αστέρια τ' ουρανού, τα φέρ-
νω στην ποδιά σου. 
Κανείς δεν μπόρεσε να βλέπει τον 
οργανικό εαυτό του και τον λειτουρ-
γικό του μηχανισμό και να αυτοθερα-
πεύεται ή να αυτορυθμίζεται. 
Αυτό θα γίνει τα επόμενα χρόνια 
όταν η εσωτερική όραση θα λειτουρ-
γεί όπως η εξωτερική. 
Πόσα φανερά είναι αλλά εμείς 
δεν τα βλέπουμε, δεν θέλουμε να 
τα βλέπουμε, ή επιλεκτικά τα 
βλέπουμε! 
Και ενώ η αγάπη είναι η δημιουργία 
και ενώ η αγάπη είναι η μόνη και α-
ναγκαία συνθήκη για την συνέχιση 
της δημιουργίας, γιατί το φώς της 
συσκοτίζεται από εμάς για εμάς; 
Δεν αρκεί να λέμε ωραία λόγια, να 
λέμε τις αλήθειες. 
Δεν αρκεί να ανακαλύπτουμε τις αιτί-
ες, πρέπει να κάνουμε πράξεις ωφέ-
λιμες να βρίσκουμε λύσεις να δημι-
ουργούμε συνθήκες ικανές να προ-
σφέρουν, να δίνουν τα χρήσιμα, τα 
αναγκαία. 
Αλλιώς, ένα βαθύ κενό, θυμός ή και 
παράπονο για το αποτέλεσμα μένει. 

Σπάζω τον κύκλο, ήθελα και θέλω να 
είμαι ωφέλιμος 
με ποίηση που ονομάζω εφαρμοσμέ-
νη ποίηση. 
Εκεί στην άκρη των πραγματικών 
φόβων, η αρρώστεια πρέπει να νικη-
θεί. 
Ο άνθρωπος δεν αντέχει τον άδειο 
πόνο και άδειος, άδικος, γυμνός είναι 
ο πόνος που έρχεται από τα ναρκωτι-
κά, τον αλκοολισμό, την υπερφαγία 
και τόσα άλλα. 
Είμαστε εμείς παιδιά παγιδευμέ-
να, φτιάχνουμε ψεύτικες ιστορί-
ες για να μην ντρέπονται για μας 
αυτοί που μας αγαπάνε. 
Δεν κάναμε τίποτα κακό, με δάκρυα 
και πόνο στην ψυχή 
αναζητάμε το όνειρο, τον δρόμο της 
ζωής. 
Πρέπει να ξαναβρούμε την ζωή. 
Και εκεί που πετούσαν τα χελιδόνια, 
εκεί που ο άνεμος τραγούδαγε και 
στα ανθάκια της πράσινης βάτου 
έφθανε το σπέρμα για την δημιουργί-
α των βατόμουρων, ένας άλλος 
άνεμος μετέδιδε μικρόβια και ιούς 
και οι αρρώστιες ποτέ δεν τελείωναν. 
Και μετά τίποτα δεν ήταν εύκολο. 
Σε κάθε πορεία και εμπόδια, σε κάθε 
ορίζοντα και ομίχλη. 
Καλύτερα να μην πιστεύεις στις 
δυσοίωνες προφητείες κι' ακόμα 
καλύτερα 
να μην βγουν αληθινές. 
Ουρανέ μας φέρε την Αυγή και εμείς 
δίνουμε υπόσχεση να την περιφρου-
ρούμε. 
 

Νερό, να έχεις και των προγόνων την 
ανάμνηση. 
Πως να κρατήσουμε ψηλά την περη-
φάνεια της ταπεινής μας θέλησης να 
ερμηνεύσουμε τους ονειροκρίτες με 
όνειρα καινούρια. 
Οι αρωματικές επικαλύψεις των θη-
λυκών ορμονών αλλοιώνουν την μα-
χητική ορμή των αρσενικών χρωμα-
τοσωμάτων. 
Ανύποπτοι "βασιλείς" ευνουχίζο-
νται μεγαλοπρεπώς και ευτυχώς 
για το γένος των διεκδικητών της 
εφαρμογής των κανόνων της δί-
καιης δικαιοσύνης. 
Είδαμε τα παιδιά μας, να μας κοιτούν 
στα μάτια και να μας ρωτούν ποιόν 

δρόμο να πάρουν για να βρούνε την 
πηγή με το ζωοφόρο νερό της ελπί-
δας, του παρόντος και μέλλοντος κό-
σμου, της δημιουργίας σοφών έργων 
και λογισμών, της ύπαρξης της δικής 
τους και των δικών τους παιδιών. 
Και εμείς με καιόμενες συνειδήσεις 
δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα 
παρά μόνο καπνούς και φλόγες σύγ-
χυσης και ντροπής και δεν μπορού-
σαμε να πούμε τίποτα, άλαλοι από 
τον πνιγμό της μωρίας που έφραζε 
την φωνή μας. 
Άθλιοι κολυμβητές, σε φωσφορίζο-
ντες βούρκους παρακαλούσαμε, πα-
ρακαλούσαμε για κάθαρση. 
Μας έγινε η χάρη και δώσαμε στα 
παιδιά αληθινή προσδοκία. 
 

Σε ποιόν ανήκει η αγάπη για την νη-
φάλια συμπεριφορά απέναντι στην 
πολυγνωμία; 
Σε ποιόν ανήκει το μίσος για την θη-
ριώδη συμπεριφορά απέναντι στην 
διχογνωμία? 
Σε ποιόν ανήκει η σωτηρία από του 
κυκλώνα την οργή και την οργή των 
ηφαιστείων; 
Στα περιθώρια των αιώνων είναι 
γραμμένες οι αλήθειες απλά και κα-
τανοητά, όμως ελάχιστοι είναι αυτοί 
που τις διαβάζουν.  
Μέσα στις άδειες λεωφόρους οι 
αποστάσεις των πεζών οδηγών 
γίνονται πλέον εφιαλτικές. 
Οι ταχύτητες, όνειρο οδυνηρό και η 
συνείδηση της φτώχειας ποικιλόμορ-
φη.  
Μέσα από λόγια εκτοξευόμενου δη-
λητήριου απεικονίσαμε τρισδιάστα-
τες μορφές θηρίων που ζητούσαν να 
εξοντώσουν τους φύλακες για να κα-
τασπαράξουν τις θυσίες. 
Ανθισμένα βλέμματα από αγάπη, η 
αγάπη αρώματα, τα λόγια των ονεί-
ρων χρώματα στον κύκλο των τρα-
γουδιών.  
Ανθίζουν πολύχρωμα τα λόγια της 
ελπίδας και τα χρόνια που πέρασαν 
μαζί με την γνώση καρποφορούν και 
θαύματα. 
Η φλογισμένη εικόνα αναδύει το 
δεύτερο φώς, διαλύει τα σκοτάδια, 
την ομίχλη και τον φόβο, φέρνει την 
λύτρωση. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ  
Με τον ΧΡΙΣΤΟ Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 
Τ ο  Δ ε ύ τ ε ρ ο  Φ ω ς  

58 ΚΑΣΤΑΛΙΑ•ΙΟΥΛΙΟΣ 2011•ΤΕΥΧΟΣ 162





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


