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Τα κείμενα αυτού του τεύχους με τη σειρά που 
εμφανίζονται υπογράφουν οι: 
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Αντί Προλόγου 
Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος 5 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ 38ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑ-
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
 
Πίκρα και δάκρυ καυτό. Οι μορφές των φίλων, 
άσπρα χελιδόνια. 
Τα λόγια των φίλων βάλσαμο και χρώματα. 
Το φώς δεν σβύνει, το φως δεν θα σβύσει. 
Εμείς ονειρευτήκαμε και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε 
καλλίτερο τον κόσμο. 
...και τα παιδιά μεγάλωσαν, τρέχουν να βοηθήσουν, 
να σώσουν, να γιατρέψουν τους προδομένους μαχητές. 
 
Αγαπητοί μου φίλοι συνάδελφοι, 
 
Τόσα χρόνια της ελπίδας δεν πήγανε χαμένα. 
Ο καθένας θυμάται τον άλλον λυτρωτικά. 
Ομίχλη, αστραπές, κεραυνοί, ουράνιο τόξο! 
Μπροστά σε μια λάμπα πετρελαίου 
κι ένα λυχνάρι λαδιού 
–κειμήλια άλλης εποχής– 
τα μάτια μας είναι δακρυσμένα. 
Δολοφόνοι αριθμοί 
μας προκαλούν μετατραυματική κατάθλιψη. 
Το χθες το γνωρίζουμε 
και το ερμηνεύουμε 
πλέον 
πολύ καλά. 
Το παρόν μας πληγώνει 
μας ματώνει, μας αρρωσταίνει. 
Το αύριο; 
 

Μέσα μας είναι η αγάπη 
που όλα τα υπομένει 
που όλα τα νικά. 
Και εμείς 
εδώ είμαστε γι’ αυτόν τον άθλο. 
Ξημερώνει. 
Ο ήλιος δεν ξεχάστηκε στην νύχτα. 
Μας φέρνει Φώς. 
 
Υ.Γ. Να μπορούσα να ενώσω τις μοναχικές πορείες στον χορό 
της συντροφικής χαράς. 

 
 

Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος, 
Πρόεδρος 

της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών 
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Αξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, αγαπη-
τοί φίλοι συνάδελφοι, Κυρίες και Κύ-
ριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χα-
ρά και φέτος, στην Λογοτεχνική συνε-
δρίαση της Εταιρείας μας, στο 40ό 
Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. 
Ευχαριστούμε θερμά, τον πρόεδρο 
κ. Αθανάσιο Σκουτέλη και τα μέλη 
του διοικητικού Συμβουλίου της 
οργανωτικής επιτροπής του 40ου 
Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου, 
που μας επέλεξαν και αυτήν τη φορά 
για ένατη συνεχή χρονιά, να παρου-
σιάσουμε το λογοτεχνικό αφιέρωμα 
της εταιρείας μας με θέμα: Καρτερία-
Αισιοδοξία. 
Εφτά πέτρες βαριές κάνουν στο δρόμο 
μας σταυρό. Αν θελήσουμε να δανείσει 
ο ένας στον άλλο την βακτηρία της ελ-
πίδας, ίσως μπορέσουμε να φθάσουμε 
στο ανέσπερο φως. Και τότε; 
Τότε, να το δώσουμε στις νέες γενιές, 
για την οικοδόμηση της δικιάς τους 

ζωής, χωρίς την δική μας αλαζονεία. Και 
τότε με ανακούφιση ας ακούσουμε: 
Άμμες δε γ’ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες. 
(Εμείς θα γίνουμε πολύ καλλίτεροι 
σας). 
 
«...Χίλια παιδιά του κεραυνού 
Στους δρόμους της Αθήνας 
μετρούν τα λόγια της ντροπής 
στην εποχή της παρακμής 
ώσπου η δικιά τους η γενιά 
την λύτρωση να φέρει 
ώσπου η δικιά τους η γενιά 
την λύτρωση να φέρει» . 
Ευχαριστώ. 
 
Ευχαριστώ και εκ μέρους του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της εταιρείας μας, 
όλους τους ομιλητές για την προθυμία 
συμμετοχής σας στην σημερινή Λογοτε-
χνική μας συνάντηση. Ευχαριστώ επί-
σης θερμά όλους τους φίλους που είναι 
σήμερα εδώ. 

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΕΙΛ 
Χρίστου Γ. Μαρκόπουλου 

Από αριστερά: Α. Καβάγιας, Α. Κοΐδου, Χ.Γ. Μαρκόπουλος, Σ. Ελευθερίου-Γκαρή, Α. Χαραλαμπάκης 
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Άποψη από την αίθουσα του 40ού Ε.Π.Ι.Σ. 

Ο καθηγητής Φ. Παυλάτος στο βήμα. 
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15 Μαΐου 2014 
Τεσσαρακοστό Ετήσιο Πανελλήνιο 
Ιατρικό Συνέδριο. 
 
Η επιθυμία υπήρχε από την αρχή της θη-
τείας  του παρόντος Διοικητικού Συμβουλί-
ου για την απονομή τιμητικών διακρίσεων 
σε μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών 
Λογοτεχνών. Εφέτος λοιπόν, υλοποιούμε 
την επιθυμία αυτή, απονέμοντας τιμητικά 
διπλώματα και τιμητικές πλακέτες στα 
μέλη της εταιρείας μας: 
 
Φώτη Παυλάτο 
Ιωάννη Αυγουστή 
Ιάσονα Ευαγγέλου 
Τούλα Σουβαλιώτη Μπούτου 
Σεβαστή Χαβιάρα Καραχάλιου 
 
Για την πολύτιμη προσφορά τους, στην 
λογοτεχνία, στην επιστήμη, στον πολιτι-
σμό και την αμέριστη και μακροχρόνια 
πνευματική αρωγή τους στην Ελληνική 
Εταιρεία Ιατρών Λογοτεχνών. 

Βράβευση ΦΩΤΗ ΠΑΥΛΑΤΟΥ 
 
Ο καθηγητής Ιατρικής Φώτης Παυλάτος 
είναι επιφανές μέλος της Ιατρικής, Λογοτε-
χνικής οικογενείας μας, είναι η ζωντανή ι-
στορία της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λο-
γοτεχνών αφού είναι από τα ιδρυτικά μέλη 
και έχει προσφέρει ξεχωριστό έργο σε όλες 
τις θέσεις που υπηρέτησε, σε μια διαδρομή 
μισού αιώνα και πλέον. Στην βράβευση από 
την Ακαδημία Αθηνών αναφέρεται ότι: Ο 
Φώτης Παυλάτος, με αφοσίωση και εξαιρε-
τική ικανότητα, υπηρέτησε την Ιατρική εκ-
παίδευση και κατέστη εμβληματική φυσιο-
γνωμία, πρότυπο για τους νεότερους. 
Η ευρύτατη μόρφωση, η υψηλή ευαισθησία και 
η αισθητική του και η αγάπη του για τον συ-
νάνθρωπο εκφράστηκαν παράλληλα στην 
τέχνη του λόγου και της ποίησης, τέχνες που 
υπηρέτησε με λαμπρό τρόπο και έδωσε έξοχα 
δείγματα. 
Κύριε Καθηγητά με μεγάλη χαρά και υπερηφά-
νεια, σας απονέμουμε το τιμητικό δίπλωμα και 
την τιμητική πλακέτα. 

Ο Φώτης Παυλάτος παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα και το δίπλωμα 
από τον Πρόεδρο της ΕΕΙΛ, Χρίστο Γ. Μαρκόπουλο. 
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Όλοι εμείς σήμερα έχουμε τη χαρά να τιμή-
σουμε πρωτεργάτες ιατρούς -λογοτέχνες, 
σημεία αναφοράς της εταιρείας μας. Σειρά 
έχει ο ιδιαίτερα αγαπητός καθηγητής κύριος 
Αυγουστής Ιωάννης. Γεννήθηκε στην Αλε-
ξάνδρεια της Αιγύπτου , από Χιώτες γονείς 
(Καρδαμιλήτης ο πατέρας, από την Καλή 
Μεσσιά η μητέρα). Φοίτησε εκεί στην Αβε-
ρώφειο Σχολή και στο Γαλλικό Σχολείο. 
Σπούδασε Ιατρική , ειδικεύτηκε στην Παθο-
λογία . Διετέλεσε καθηγητής της Ιστορίας 
της Ιατρικής, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
της Αλεξανδρούπολης. Εργάστηκε στο Λαϊ-
κό Νοσοκομείο Αθηνών, στην υπηρεσία υ-
παίθρου της Χίου . Υπήρξε δε κλινικάρχης 
επί σειρά ετών στο νησί της Χίου , στο οποίο 
και επαναπατρίσθη, διωχθής από την Αλε-
ξάνδρεια -όπως συνέβη το 1950 για όλη την 
ελληνική ομογένεια. Τη γενέτειρα του αγά-
πησε πολύ, υπηρέτησε και θυμάται με περισ-
σή νοσταλγία. Συνεργάτης Καθηγητής στο 
εξωτερικό , Παρίσι, Αλεξάνδρεια , Λουκάνς 
και αλλού. 

Πάνω από 45 βιβλία που έχει εκδόσει. Ιατρι-
κά, Ιατροφιλοσοφικά , λογοτεχνικά . Όπως: 
-Δίπτυχος λόγος εκτός τειχών 
-Ιατρική του Ομήρου 
-Αλεξάνδρεια (αρχαιότητα) 
-Το καλαντάρι των αθανάτων 
(πεζοτράγουδο) 
-Συναισθηματικές ρομαντικές ιατρικές επι-
στροφές σαν ρομάντζο 
 
Σε μια από τις συνεντεύξεις του που έδωσε 
είπε: 
«Ιατρική είναι φιλοσοφία . Αν δεν είναι φιλό-
σοφος δεν γίνεται ιατρός ο άνθρωπος. Η ια-
τρική σήμερα είναι στην κατωφέρεια, διότι 
έλειψε ο ανθρωπισμός. Και όταν λείψουν τα 
ανθρώπινα από τα ανθρώπινα, τούτο δεν εί-
ναι καλό. Ελπίδα τα παιδιά μας. Να σαλπά-
ρουν, να γίνουν μπροστάρηδες. Οι άνθρωποι 
να ψάχνουμε τα άδηλα και τα κρύφια της ψυ-
χής μας. Να καλλιεργήσουμε τη ψυχής μας. 
Γιατί ο πολιτισμός γίνεται εκ των έσω» 

Παρουσίαση βράβευσης για τον ΙΩΑΝΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΗ από την Σοφία Ελευθε-
ρίου-Γκαρή  

Ο Ιωάννης Αυγουστής παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα και το δίπλωμα 
από τον Πρόεδρο της ΕΕΙΛ, Χρίστο Γ. Μαρκόπουλο. 
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Ο Ιάσων Ευαγγέλου (φιλολογικό ψευ-
δώνυμο του οφθαλμιάτρου και λογο-
τέχνη Ευάγγελου Ευαγγελίου), γεννή-
θηκε στο Βόλο το1926. Σπούδασε στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρική 
(πτυχίο 1954), Φιλοσοφία (πτυχίο 
1974) και Θεολογία. Μέλος πολλών 
φιλολογικών εταιρειών και διακεκρι-
μένο βεβαίως μέλος της Εταιρείας 
μας. Αρχισυντάκτης του περιοδικού 
«Προεκτάσεις στην εκπαίδευ-
ση» (1991-1997) και του περιοδικού 
«Κασταλία» (1999-2005). Από το 
1962 που πρωτοπαρουσιάστηκε στα 

γράμματα προσφέρει στον λογοτεχνι-
κό και φιλολογικό χώρο. Το έργο του 
χαρακτηρίζει κριτικό και εγκυκλοπαι-
δικό πνεύμα, πνευματικός προβλημα-
τισμός, ευαισθησία και ήθος. Για την 
προσφορά του στα Ελληνικά Γράμμα-
τα έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις. 
Το έργο του αποτελείται από 110 βι-
βλία, πέραν των άρθρων σε περιοδικά 
και βιογραφικά λεξικά. Από τα πιο χα-
ρακτηριστικά έργα του είναι οι 
«γνωμικοί στοχασμοί: ψηφίδες ιδεών» 
και «η γνωμική ποίηση: Ψηφιδωτό 
ποίησης». 

Παρουσίαση βράβευσης για τον ΙΑΣΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
από τον Άρη Χαραλαμπάκη  

Ο Ιάσων Ευαγγέλου παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα και το δίπλωμα 
από τον Πρόεδρο της ΕΕΙΛ, Χρίστο Γ. Μαρκόπουλο. 
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Η  Σεβαστή  Χαβιάρα-Καραχάλιου 
γεννήθηκε στη Χίο. Σπούδασε Ιατρική στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύτηκε στην 
Οφθαλμολογία. Παντρεύτηκε στο Κιάτο τον 
Ω.Ρ.Λ./γο Γιώργο Καραχάλιο και άσκησε 
την Ιατρική αρχικά στην Αθήνα και μετά το 
γάμο της στο Κιάτο. 
Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την Ιστορία της 
Ιατρικής και είναι αριστούχος διδάκτωρ του 
μαθήματος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 
Έργα της και επιστημονικές μελέτες 
υπερβαίνουν τις 200 δημοσιευμένες σε 
ειδικά περιοδικά εδώ και στο εξωτερικό. 
Αναφέρουμε ενδεικτικά βιβλία της, που 
αφορούν την Ιστορία της Ιατρικής, "Λαϊκή 
Ιατρική της Χίου", 'Χιώτες Οφθαλμίατροι 
στο Α.' μισό του αιώνα μας" "Το 
Α σ κ λ η π ι ε ί ο  τ η ς  α ρ χ α ί α ς 
Τιτάνης" (διδακτορική διατριβή), "Η 
Ιατρική συνταγογραφία σαν ιστορική πηγή 
της εποχής της" (19ος αι.), "Χειρόγραφο 
συνταγολόγιο του 10' αιώνα από φαρμακείο 
της Χίου", "Γιατροπορέματα των Ομματίων" 
και άλλα. 
Παράλληλα έχει ασχοληθεί με το διήγημα, 
τη βιογραφία, τη βιβλιοπαρουσίαση, με 

χρονικά Ιατρικών Συνεδρίων και 
επιστημονικών συναντήσεων. Είναι 
Πρόεδρος του Ιδρύματος Κορινθιακών 
Μελετών από της ιδρύσεως του (1986) και 
πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής του 
"Δελτίου" του ιδρύματος. 
Είναι μέλος 26 επιστημονικών εταιρειών 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέλος 
Δ.Σ. τεσσάρων επιστημονικών εταιρειών, 
μέλος της συντακτικής επιτροπής του 
περιοδικού "Κασταλία" των Ιατρών 
Λογοτεχνών, μέλος της συντακτικής 
επιτροπής των περιοδικών εκδόσεων του 
Ομίλου Μελετητών της Ιστορίας της 
Ελληνικής Οφθαλμολογίας κ.α. 
Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Κορινθίας για τρεις συνεχείς 
θητείες (12 χρόνια). 
Επίσης υπήρξε επί σειρά ετών Αντιπρόεδρος 
και μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας μας. 
Το παρόν Δ.Σ. της Εταιρείας Ιατρών 
Λογοτεχνών, τιμά σήμερα την κα Σεβαστή 
Χαβιάρα- Καραχάλιου για το σύνολο του 
έργου της και την εν γένει προσφορά της 
τόσο στην Εταιρεία μας όσο και στο 
κοινωνικό σύνολο. 

Παρουσίαση βράβευσης για την ΣΕΒΑΣΤΗ ΧΑΒΙΑΡΑ - ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ 
από τον Αντώνη Καβάγια  

Η Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα και το δίπλωμα 
από τον Πρόεδρο της ΕΕΙΛ, Χρίστο Γ. Μαρκόπουλο. 
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Η ζωή της Τούλας Σουβαλιώτη-Μπούτου 
είναι σαν παραμύθι, καθώς την εξιστορεί 
στο βιβλίο της «To παραμύθι μιας ζωής». 
Γεννήθηκε στην Αθήνα και έζησε τα παι-
δικά της χρόνια στην μαύρη περίοδο της 
κατοχής. 
Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Α-
θηνών και στη συνέχεια ειδικεύθηκε στην 
Αναισθησιολογία στην Αγγλία. 
Η Τούλα Μπούτου υπήρξε η πρώτη γυ-
ναίκα αναισθησιολόγος στην Ελλάδα. 
Πρωτοπόρος στη νέα ειδικότητα, εργά-
στηκε με ζήλο και αυταπάρνηση στα χει-
ρουργεία για πολλές δεκαετίες. 
Παντρεύτηκε τον χειρουργό Θεόδωρο 
Λαμπράκη. Έζησε την τραγωδία του α-
δελφού του, αγωνιστή Γρηγόρη Λαμπρά-
κη και αργότερα την απώλεια του συζύ-
γου και του γιού της 
Η λογοτεχνία, που από μικρή αγάπησε, 
υπήρξε το μεγάλο βάλσαμο στις αντιξοό-
τητες της ζωής της. Ασχολήθηκε με όλα 

σχεδόν τα είδη του λόγου.  
Έχουν εκδοθεί 20 βιβλία της από τα οποί-
α 5 ποιητικές συλλογές, 5 συλλογές διη-
γημάτων, 4 μυθιστορήματα, δοκίμια και 5 
θεατρικά έργα, που παίζονται με μεγάλη 
επιτυχία. 
Είναι μέλος της εταιρείας μας από πολύ 
παλιά καθώς και μέλος της Εθνικής Εται-
ρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, της Εταιρεί-
ας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και 
άλλων.  
Βραβεύθηκε πολλές φορές σε λογοτεχνι-
κούς διαγωνισμούς και τιμήθηκε από τον 
Δήμο Πειραιώς και άλλους φορείς. 
Είναι τιμή μας που έχουμε σήμερα την 
Τούλα Σουβαλιώτη-Μπούτου στη συ-
ντροφιά μας και με την σειρά μας ανα-
γνωρίζουμε την μεγάλη προσφορά της 
στην Ιατρική και στη Λογοτεχνία με την 
μικρή αυτή χειρονομία της τιμητικής διά-
κρισης εκ μέρους της Εταιρείας μας. 
 

Παρουσίαση βράβευσης για την ΤΟΥΛΑ ΜΠΟΥΤΟΥ 
από την Αφροδίτη Κοΐδου  

Η Τούλα Μπούτου παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα και το δίπλωμα 
από τον Πρόεδρο της ΕΕΙΛ, Χρίστο Γ. Μαρκόπουλο. 
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Από αριστερά: Α. Καβάγιας, Τ. Μπούτου, Χ.. Γ. Μαρκόπουλος, Σ. Ελευθερίου-Γκαρή, Α. Κοΐδου 
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Πορεία 
 
Πως μαζεύτηκαν μέσα μου 
τόσοι αιώνες, 
πως χώρεσαν στα κύτταρα μου 
εκατομμύρια χρόνια; 
Κι οι πέτρες 
και τα μάρμαρα 
και τα κάστρα 
οι Θάλασσες και τα πελάγη 
οι άνεμοι και τα ηφαίστεια 
οι ήλιοι κι οι φωτιές 
τα τριαντάφυλλα και οι παπαρούνες. 
Και τ' αγκομαχητά των ανθρώπων 
κι οι βουβές λιτανείες τους. 
και βαθιά στον πυρήνα 
η γνώση 
η γνώση κι η αλήθεια 
Ακολουθώ την πορεία μου 
μέχρι την άκρη του κόσμου 
αν υπάρχει άκρη του κόσμου 
ή γυρίζω πίσω 
στα βάθη των αιώνων 
από κει που ξεκίνησα... 

Φώτης Παυλάτος 

Οκτώβριος 
Καιρός του εκβαλείν 

 

Μακριά από την απληστία, το φθόνο, την αχαριστία 
Κλείσε μέσα σου τους θησαυρούς από άφθαρτες άξιες, 
μνήμες. Πέταξε ό,τι περισσό ανάξιο και φτενό. Και μάθε 
πως οι μεγάλες τέρψεις και οι ηδονές γεννιούνται και 
προέρχονται από την επιστροφή των ωραίων έργων «αθέ-
ατων και θεατών», γνωστών και απόκρυφων. «Αι μεγά-
λαι τέρψεις από του θεάσθαι τα καλά τών έργων γίνο-
νται» (Δημόκριτου). 

Ακόμα κι αν αυτό είναι χαμός σου, σώσε το σύντροφό 
σου. Δώσε δίχως αντάλλαγμα. Πιο πλούσιος θα γενείς. 

 

Ιωάννης Αυγουστής 

Το καλαντάρι των αθανάτων 
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Δεν είναι τυχαία η ετυμολογική συγ-
γένεια των λέξεων παις, παίγνιον, παι-
δεύω, παιδεία, παιδιά, που ταυτίζεται 
με την εννοιολογική συγγένεια. Σε 
όλα τα όντα το πρώτο βλάστημα της 
ζωής πριν απ’ την ωριμότητα είναι η 
χρονική περίοδος της παιδικής ηλικί-
ας. Στα κατώτερα ζώα η ηλικία αυτή 
χαρακτηρίζεται απ’ το κινητικό παι-
χνίδι κυρίως και με τη μίμηση του γο-
νεϊκού παραδείγματος. Στους ανθρώ-
πους εκτός από το παιχνίδι το ατομικό 
και κυρίως το ομαδικό και αθλητικό 
(= παιδιά) συνυπάρχει και το παιδα-
γωγικό παραμύθι. Στο ομαδικό παιχνί-
δι βρίσκουμε και πολλά ψυχαγωγικά ή 
κοινωνικά στοιχεία, όπως την άμιλλα, 
την αστειότητα, τον χαριεντισμό, τα 
πειράγματα, τα τολμήματα, την εφευ-
ρετικότητα, την επιθετικότητα, την 
άμυνα, την ευσπλαχνία, τη συμπαρά-
σταση, τη συντροφικότητα, τη μιμητι-
κότητα. 
Και όπως όλα τα «ωραία» της ανέμε-
λης παιδικής ζωής έτσι και το παιχνίδι 
μας ακολουθεί σε όλο μας τον βίο. Το 
ρήμα «παίζω» κυριαρχεί σε όλες μας 
τις δραστηριότητες και τις πνευματι-
κές μας αναφορές. 
Στον άνθρωπο η ωρίμανση αργεί τρο-
μερά σε σχέση με τα άλλα έμβια όντα. 
Και αν η παιδεία δεν βοηθήσει, μπο-
ρεί αυτή η ωρίμανση να μην ολοκλη-
ρωθεί ποτέ. 

Και λέγοντας παιδεία εννοούμε βέβαι-
α το αποτέλεσμα της πνευματικής 
(γνωσιακής, ηθικής, αισθητικής) αγω-
γής, που είναι η ωρίμανση και η δια-
μόρφωση μιας σωστής διανοητικής 
και κυρίως συναισθηματικής συνείδη-
σης, για να πραγματωθεί τελικά μια 
σωστή βούληση και πράξη, μέσα σ’ 
ένα ανθρωποκεντρικό πλαίσιο, αλή-
θειας, αρετής και κάλλους. 
Έτσι, ο παιχνιδιάρης (ο φιλοπαίγμο-
νας) άνθρωπος: ο homo ludens μετα-
τρέπεται σε σοφό άνθρωπο: homo 
sapiens. 
Δια μέσου της παιδιάς η παίδευση. 
Με την παιδεία στην ωριμότητα, αλ-
λάζει το σκηνικό. Μπορούμε να οδη-
γούμαστε από την παιδιά στην παιδεί-
α, αλλά όχι και από την παιδεία στην 
παιδιά. Αυτό θα ήταν μια ανάστροφη 
εξέλιξη: μια υπαναγωγή, μια οπισθο-
χώρηση. Κι ακόμα, ενώ είναι σοβαρή 
η φαιδρότητα με την οποία παίζουν τα 
παιδιά, είναι αστεία η σοβαρότητα με 
την οποία παίζουν οι μεγάλοι. Στις 
κούνιες της παιδικής χαράς δεν υπάρ-
χει πιο αφύσικο και γελοίο να κουνιέ-
ται ένα παιδάκι πλάι σ’ έναν εύσωμο 
ηλικιωμένο (που φωνασκεί κιόλας). 
Σε γενικές γραμμές οι τρεις διαστά-
σεις της παιδείας είναι: η αύξηση του 
πλάτους του πνευματικού ορίζοντα, η 
αύξηση του βάθους της εσωτερικής 
καλλιέργειας και η αύξηση του ύψους 
των οραμάτων του μέλλοντος. 

Η παιδεία και η παιδιά 
του Ιάσονα Ευαγγέλου 
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Δύσκολο και πολυσύνθετο φαινόμενο 
η παιδεία, αλλά εξίσου είναι και η 
παιδιά, με όλα τα δομικά της στοιχεία 
(το παιχνίδι, το άθλημα, το γέλιο, το 
αστείο, το κωμικό) τα οποία συνοδεύ-
ουν ισόβια την καθημερινή ζωή και 
την επαγγελματική πράξη. Γιατί η 
παιδιά είναι μια γιορτή μέσα στην μο-
νοτονία, τη ρουτίνα και τον φόρτο της 
δουλειάς και όπως γνωρίζουμε: «βίος 
ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόχευ-
τος». Οδός χωρίς σταματημό σε παν-
δοχείο για ξεκούραση και αναζωογό-
νηση. 
Η παιδιά ενισχύει την ψυχική υγεία, 
τη φυσιολογία του οργανισμού, τις 
διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνι-
κή αλληλεγγύη και την ανθρωπιστική 
συνείδηση. 
Από την αρχαιότητα ακόμα είχε παρα-
τηρηθεί ότι ο συνδυασμός του παιδευ-
τικού αγαθού με την ψυχαγωγική παι-
διά (ως συμβούλου και μεσολαβητή) 
απέδιδε καλύτερα αποτελέσματα. Το 
«παίζειν και παιδεύειν» τους μαθητές 
στο διδακτήριο και το γυμναστήριο 
έφερε περισσότερους καρπούς από 
την αφυδατωμένη διδαχή και τη βία. 
Η παιδιά είναι συνδεδεμένη με το γέ-
λιο, το οποίο είναι θείο δώρο και μο-
ναδικό χαρακτηριστικό του ανθρώ-
που .  Ι δ ι α ί τ ε ρα  αφορά  τ η ν 
«παραδεισένια» παιδική ηλικία. Έχει 
διαπιστωθεί ότι ένα παιδί γελάει κατά 
μέσο όρο 300 φορές την ημέρα. Και 
το παιδί δεν πρέπει να το θεωρούμε 
σαν ένα μικρό ηλικιωμένο με τη δική 
μας σκέψη, ενώ δεν έχει και τις δικές 
μας γνώσεις, τα συναισθήματα και τις 
εμπειρίες της ζωής, ώστε να έχει και 
την ανάλογη βούληση για πράξεις. Το 
παιδί θέλει –κι έχει δικαίωμα– να παί-

ξει (και να λαθέψει στις ενέργειές 
του) για να επιβεβαιώσει τη δική του 
ύπαρξη, ν’ αποχτήσει συνείδηση του 
Εγώ του και του κοινωνικού του περί-
γυρου, να ασκηθεί στη δράση και τη 
συμπεριφορά, στις επιδόσεις και την 
επιτυχία. Γιατί το παιχνίδι συνενώνει 
τη σκέψη με τη δράση, τη σωματική 
με την πνευματική ανάπτυξή του, την 
εργατικότητα με την αγάπη. 
Γι’ αυτό και ο Πλάτων επισημαίνει: 
«Μη τοίνυν βία τους παίδας εν τοις 
μαθήμασιν, αλλά παίζοντας τρέφε, ίνα 
και μάλλον καθοράς εφ’ ο έκαστος πέ-
φυκεν» (: Μη μεγαλώνεις τους τροφί-
μους σου κάνοντάς τους να μορφώνο-
νται με τη βία, αλλά με τα παιχνίδια, 
για να μπορείς να διακρίνεις καλύτερα 
για ποια δουλειά είναι πλασμένος ο 
καθένας τους), (Πολιτεία 356Ε). 
Στην πνευματική παιδιά, όπου συν-
δυάζεται το τερπνόν μετά του ωφελί-
μου, υπάγονται: το κωμικό και οι πα-
ραλλαγές του, τα λογοπαίγνια, τα α-
νέκδοτα, οι παροιμίες, οι γνωμικές ρή-
σεις κ.ά. 
Συμπερασματικά η παιδιά (ως παιδα-
γωγικό παιχνίδι) υπήρξε ο γενεσιουρ-
γός πρόδρομος της παιδείας. Η 
άσκηση του σώματος και του πνεύμα-
τος, που ενστικτωδώς η φύση προ-
σφέρει σε κάθε ύπαρξη για την ωρί-
μανση και ολοκλήρωσή της, θα συ-
ντελεστεί με παιδευτική καλλιέργεια 
και μόρφωση. Και η παιδευτική αυτή 
καλλιέργεια πρέπει να αφορά κυρίως 
το συναίσθημα και όχι αποκλειστικά 
τη διάνοια, για να μη διαμορφώνεται 
ένας πολιτισμός τεχνοκρατικός και 
επιθετικός χωρίς «αγαπητική συνείδη-
ση», ανακυκλίζοντας τις περιόδους 
αίματος της ιστορίας. 

19



 

Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω 
τους συναδέλφους του Δ.Σ. για 
την πρόσκληση τους, η οποία εί-
ναι πολύ τιμητική για μένα. 
Επίσης ευχαριστώ όλους τους 
συναδέλφους που είναι στην αί-
θουσα και με τιμούν με την πα-
ρουσία τους. 
Επειδή ο χρόνος είναι λίγος και 
οι ανακοινώσεις πολλές, σκέφτη-
κα να σας πω πώς αντιμετώπιζαν 
οι αρχαίοι Έλληνες την πίεση 
του χρόνου για την οποία είχαν 
μια ολοκληρωμένη αντίληψη. 
Πολύ περισσότερο, στη σημασία 
του για τον προγραμματισμό και 
την ευόδωση των στόχων του αν-
θρώπου. Της συγκεκριμένης χρο-
νικότητας που αποτελεί τη συ-
γκυρία και ενίοτε την ευκαιρία. 
Βασικός παρανομαστής και της 
καρτερίας και της αισιοδοξίας. 
Τις περισσότερες αναφορές μας 
τις άφησαν κείμενα, πριν την εμ-
φάνιση του μεγάλου γλύπτη Λύ-
σιππου (390-300 π.Χ. περίπου). 
Ο Λύσιππος ήταν εργάτης του 
χαλκού όπως ο πατέρας του και 
αυτοδιδάχτηκε τη γλυπτική αφού 
δεν είχε τη δυνατότητα να φοιτή-
σει στην ξακουστή σχολή γλυπτι-
κής της Σικυώνας. Το έργο του 

έγινε σύντομα γνωστό και ανα-
γνωρίστηκε ως σπουδαίος ανδρι-
αντοποιός. Δίδαξε στις σχολές 
του Άργους και της Σικυώνας, ει-
σάγοντας πολλές καινοτομίες και 
ορίστηκε με ειδικό διάταγμα 
προσωπικός γλύπτης του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου, τον οποίο και 
ακολούθησε στη μεγάλη εκστρα-
τεία του. Ο Λύσιππος με το γλυ-
πτό του «Ο Καιρός» που είχε 
στήσει απέναντι από την είσοδο 
του σπιτιού του, στην αγορά της 
Σικυώνας, κωδικοποίησε διαχρο-
νικές διαπιστώσεις και εμπειρίες. 
Αργότερα, αφού καταστράφηκε 
το μπρούτζινο άγαλμα, τοποθε-
τήθηκε μια ανάγλυφη παράστα-
ση που τον απεικόνιζε στο υπέρ-
θυρο της οικίας του. Στο υπέρθυ-
ρο αυτό εμφανίζεται «Ο Και-
ρός», δηλαδή η ευκαιρία με τρία 
ζευγάρια φτερά, ένα στα πλάγια 
της κεφαλής, άλλο ένα στους 
ώμους και ένα στα πόδια (ή στα 
σανδάλια του). 
Στο δεξί του χέρι κρατά ξυράφι 
πάνω στην αιχμή του οποίου 
στηρίζεται μια ζυγαριά, υποδη-
λώνοντας την απόλυτη ακρίβεια 
της στιγμής. Τα μαλλιά ανεμίζουν 
στο πρόσθιο τμήμα της κεφαλής 

Η σημασία του συγχρονισμού, με αφορμή το 
επίγραμμα και την ανάγλυφη παράσταση του 
αγάλματος «Ο Καιρός» του Λυσίππου 

Σεβαστή Χαβιάρα - Καραχάλιου 
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του και στα πλάγια. 
Το οπίσθιο μέρος της κεφαλής εί-
ναι χωρίς μαλλιά για να μη μπο-
ρεί ο αργοπορημένος να αδράξει 
από τα μαλλιά τον καιρό -δηλαδή 
την ευκαιρία- και έτσι να μάθει 
να σέβεται το χρόνο και να γίνει 
καλός διαχειριστής του. 
Το επίγραμμα του ανάγλυφου υ-
πέρθυρου αποδίδεται στον ποιη-
τή Ποσείδιππο και αναφέρει τα 
εξής: 
 
 
«-Ποιος κι από πού είναι ο δημι-
ουργός σου; 
Ο Λύσιππος από τη Σικυώνα. 
 
-Κι εσύ ποιος είσαι; 
Ο πανδαμάτορας καιρός! 
 
Γιατί ελαφροπατάς στις άκρες των 
δακτύλων; 
Πάντα τρέχω. 
 
Γιατί διπλοπτέρυγα έχεις στις 
πτέρνες σου; 
Πετώ σαν τον άνεμο! 
 
Γιατί στο δεξί σου χέρι κρατάς ξυ-
ράφι; 
Δείγμα προς τον άνθρωπο ότι 
είμαι οξύτερος από καθετί αιχ-
μηρό! 
 
Και γιατί έχεις κόμη μόνο προς το 
πρόσωπο; 
Για να μπορέσει να με πιάσει 

εκείνος που θα με συναντήσει, 
μόλις με δει εμπρός του! 
Το πίσω μέρος γιατί είναι φαλα-
κρό; 
Διότι αν δεν με πιάσει κάποιος 
αμέσως μόλις με συναντήσει, δε 
θα μπορέσει να το κάνει αφού 
φύγω, όσο και να το θέλει! 
 
Για ποιο σκοπό σε έπλασε ο καλ-
λιτέχνης; 
Για εσάς το έκανε, τοποθετώ-
ντας στα πρόθυρα μια ολόκλη-
ρη Διδασκαλία!» 
 
 
Η σύλληψη της ευκαιρίας στο 
πρόσωπο του Καιρού, και η ση-
μασία της για την επίτευξη των 
στόχων και την τάξη των πραγ-
μάτων, οδήγησε στη λατρεία του 
ως θεότητα, παρεμφερή με τη 
Νέμεση. Αιώνες αργότερα, ο 
Χριστιανισμός με την παραβολή 
των σεπτών και των μωρών παρ-
θένων, συμπύκνωσε στις βασικές 
αρχές του, την ίδια αλληγορία 
που απέδωσε άριστα ο Λύσιππος. 
Ο αγαπητός φίλος πρόεδρος για 
να τρέχει σύμφωνα με την επιθυ-
μία του να ευχαριστήσει όλους, 
θα πρέπει να προμηθευτεί τα 
φτερά του Λυσίππου και να πα-
ραμείνει άοκνος και δημιουργι-
κός! Του ευχόμαστε καλή επιτυ-
χία στα σχέδια του. Όπως κάθε 
χρόνο μας αφήνει έκπληκτους με 
τη δράση του! 
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Ήμουν μαθήτρια 4ης Δημοτικού, όταν μια 
μέρα με μπουνάτσα το Γυμνάσιο Αρρέ-
νων Σύρου, όπου υπηρετούσαν σαν φιλό-
λογοι οι γονείς μου, μας πήγε με καΐκι εκ-
δρομή Δήλο, Μύκονο. 
Η άδηλος έγινε και για μένα Δήλος κάτω 
απ' το γοητευτικό Απολλώνιο φως σφρα-
γίζοντας την ύπαρξη μου. Για πρώτη φο-
ρά γοητεύτηκα αγγίζοντας τις ρίζες της 
Ελλάδας να με σφιχτοδένουν σε αυτό τον 
τόπο. Σε αυτό το νεκρονήσι ανάσαινε η 
Ιστορία. Δίπλα στα γιγάντια λιοντάρια, 
που σα γατιά καθόντουσαν επιφυλακτικά 
και με κοιτούσαν έτοιμα να ορμήξουν 
στην πρώτη απειλή στα μαρμάρινα βάθρα 
των καταστραμμένων πια αγαλμάτων συ-
γκλονίστηκα πραγματικά διαβάζοντας 
επιγραφές με γράμματα ελληνικά που δε 
χόρταινα να χαϊδεύω ένα ένα, ιχνηλατώ-
ντας την αθέατη συνέχεια του κόσμου. Κι 
έπειτα οι περίτεχνες κατοικίες με τα αί-
θρια και τα ψηφιδωτά που σε καλούσαν 
να μπεις να σε τρατάρουν κάτι οι αθέατοι 
νοικοκύρηδες.. 
Κι έπειτα η νεογέννητη τουριστικά Μύ-
κονος ψαροχώρι ακόμη, με πρόσχαρους 
πανέξυπνους νησιώτες και τον Πέτρο, τον 
πελεκάνο, σωστή βεντέτα ν' αρνιέται τα 
ψάρια που τον κερνούσαμε... 
Πριν 3 χρόνια πέρασα ξανά από τη Μύ-
κονο όταν το «Πλοίο της ειρήνης» έκανε 
στάση, μήνα Μάη και σεργιάνισα ευχάρι-
στα τα άδεια γοητευτικά στενά της χώρας 
να γεφυρώνονται με τα ξύλινα πολύχρωμα 
μπαλκόνια και τις εκκλησιές να συναγε-
λάζονται με τα μπαρ και τα τουριστικά 
μαγαζιά. 
Πρέπει να ξανάρθω, υποσχέθηκα. 

Ιούνης και καταμεσίς της χειρότερης οι-
κονομικής κρίσης της Ελλάδας, η Μύκο-
νος θερίζει το τουριστικό της καλοκαίρι. 
Η Μύκονος είναι η ναυαρχίδα της τουρι-
στικής μας βιομηχανίας. Κάτι σαν Ντίσ-
νευλαντ για τους επώνυμους. Ο τόπος 
όπου όλα επιτρέπονται. Μόνο της προσόν 
οι πάμπολλες αμμουδερές της αγκαλιές. 
Από αυτές στις πιο πολυσύχναστες οι ξα-
πλώστρες φθάνουν μέχρι το κύμα και η 
ελεύθερη πρόσβαση αδύνατη. Παντού δι-
αφημίζονται νυκτερινά πάρτι στα παραλι-
ακά  κέντρα, τους  «Παραδείσους»,     που  
ξαναβάφτισαν διεθνοποιώντας τις ακτές. 
Κατά τ7 άλλα τίποτε. Σα να βρίσκεσαι σε 
σκηνικό. Πουθενά δε βλέπεις τη συνέχεια 
του τόπου και η σημερινή φροντίδα του 
δήμου ανύπαρκτη. Ή άγρια εμπορευματο-
ποίηση έχει ισοπεδώσει κάθε παράδοση. 
Είναι παράδοξο πώς καταφέρνουν σ' ένα 
τόπο που πέφτουν τόσα χρήματα να έχουν 
ανύπαρκτο και τόσο κακοσυντηρημένο 
οδικό δίκτυο. Τα δημόσια κτίρια ακόμη 
και στο παλιό λιμάνι, που είναι η βιτρίνα 
για τις ορδές που ξεβράζουν τα κρουαζιε-
ρόπλοια, παραμελημένα, και οι κάδοι 
(ούτε λόγος για ανακύκλωση, όπως ήδη 
υπάρχει στην Τήνο) γεμάτοι σκουπίδια. 
Το οδικό δίκτυο χωρίς σήμανση, στενοί 
δρόμοι με υπερβολικά πολλά και επικίν-
δυνα οχήματα, πουθενά ούτε ακόμη και 
δίπλα στα ωραία καινούρια σχολικά συ-
γκροτήματα δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. 
Αναρωτιέται κανείς αν οι ξένοι είναι μόνι-
μα τόσο μεθυσμένοι που δεν βλέπουν τις 
πανταχού παρούσες κακοτεχνίες ή αν 
σκόπιμα αφήνουν τους δρόμους με λακ-
κούβες για ν' αποθαρρύνουν την πρόσβα-
ση στις ιδιωτικές βίλλες με τους θεόρα-

Να γίνει όλη η Ελλάδα Μύκονος; 

Αδηλον το μέλλον μας στη Δήλο 

Μαρία Αρβανίτη-Σωτηροπούλου 
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τους μαντρότοιχους. Παντού τουριστικά 
καταλύματα σε ένα στάνταρ στυλ κι εκ-
κλησάκια προκάτ πρόφαση για να χτι-
στούν επαύλεις. Πουθενά δε βλέπεις το 
Μυκονιάτη. Παντού συναντάς τον επαγ-
γελματία του τουρισμού και μάλιστα όχι 
στην καλύτερη εκδοχή του. Στα διαφημι-
ζόμενα τουριστικά καταλύματα (ευτυχώς 
καθαρά χάρη στις αλλοδαπές καθαρίστρι-
ες) συναντάς κραυγαλέες οικοδομικές πα-
ραβάσεις και μια λογική εύκολου κέρ-
δους. Διαβάθμιση παρεχομένων υπηρε-
σιών ανάλογα με τα αστέρια των ξενοδο-
χείων, πλαζ γκετοποιημένες για κάθε γού-
στο και τα ποτά φθηνότερα από τα τρόφι-
μα. 
Αν και στην αρχή της τουριστικής σαιζόν, 
οι δρόμοι ασφυκτικά γεμάτοι τροχοφόρα 
και στα στενά των μόλις 2 χωριών της 
(Χώρα και Ανωμερά) συνωθούνται όλες 
οι φυλές του Ισραήλ. Κανένα χωριό δεν 
έχει δική του ύπαρξη. Στην ύπαιθρο δεν 
βρίσκεις παλιά αγροτόσπιτα. Λες και το 
μόνο προϊόν που φυτρώνει στα ξεροβού-
νια είναι οι βίλλες. Όλα υπάρχουν για τον 
τουρισμό. Ακόμη και τα δυο φράγματα 
λες και δημιουργήθηκαν για να ξεδιψούν 
οι ξένοι. Ο έλληνας νοιώθει παρείσακτος, 
σαν ανεπιθύμητος.. 
Ξανά στη Δήλο. Όπου διαπιστώσαμε ότι 
μόλις καταργήθηκαν οι παροχές που το 
ελληνικό κράτος παρείχε σε ειδικές κατη-
γορίες ελλήνων πολιτών όπως οι πολύτε-
κνοι, που μέχρι προχθές εδικαιούντο μισό 
εισιτήριο σε πλοία και αρχαιολογικούς 
χώρους. « Ήλθε νέα εγκύκλιος» είπε η 
ταμίας. «Θα βρω το μπελά μου αν γίνει 
έλεγχος». Μνημείο παγκόσμιας πολιτιστι-
κής κληρονομιάς της Ουνέσκο η Δήλος 
και μόνη έκπτωση στην είσοδο από 5 σε 3 
Ευρώ για όλους τους ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ πο-
λίτες άνω των 65, ακόμη και για όσους 
έρχονται με πολυτελείς θαλαμηγούς!! Δεν 
έχουμε πια εθνική πολιτική. Ανήκουμε 
στην Ευρώπη... Οι έλληνες δεν χρειάζεται 
ν' ανακατεύονται με το παρελθόν, δεν εί-
ναι χρήσιμο να μαθαίνουν από την Ιστορί-

α τους. Ίσως αποδειχθεί και επικίνδυνο 
για τους κρατούντες... Όταν στερείσαι το 
ψωμί, τι τον χρειάζεσαι τον πολιτισμό;;; 
Και όμως η Δήλος έχει ακόμη τόσα να 
μας διδάξει! Για την ψευδαίσθηση και το 
τίμημα του αισθήματος ασφάλειας, για 
την διαφθορά του πλούτου, για το πώς μια 
δημοκρατική δύναμη γίνεται τύραννος 
μόλις δε βρει αντίσταση, για το πώς οι 
ερινύες πάντα επιστρέφουν και στην πρώ-
τη συμφορά η φρίκη στρέφει σε χειρότε-
ρους εφιάλτες, για την ανάγκη της συνύ-
παρξης, για το πρώτο πείραμα για την ε-
δραίωση μιας εύθραυστης πανανθρώπινης 
Ουτοπίας βασισμένης στην ευημερία. Για 
το πώς ακόμη και οι ιεροί τόποι ερημώνο-
νται, για το πώς τα έργα τέχνης γίνονται 
υλικό στ' ασβεστοκάμινα της φτώχειας 
και της άγνοιας. 
Η Δήλος, ο ομφαλός της Ελλάδας, προκα-
λεί σε ενδοσκόπηση αυτογνωσίας, τόσο 
πολύτιμης στους δίσεκτους καιρούς που 
ζούμε. Με δυνατό αέρα σκαρφαλώσαμε 
στην κορυφή του λόφου Κύθνος κι απι-
θώσαμε και μεις στο ιερό του Δία και της 
Αθηνάς, μια πέτρα πάνω απ' τις άλλες, 
μνημείο της δικής μας εύθραυστης ικανό-
τητας για κατακτήσεις κορυφών... 
Κανένα ταξίδι δεν μένει αδικαίωτο. Δε 
μπορεί να είσαι έλληνας και να μη δοκι-
μάσεις ότι οι ξένοι αναγνωρίζουν σαν Ελ-
λάδα, μέσα από την παντοκρατορία του 
λαιφστάιλ. Το στενάχωρο είναι ότι η Μύ-
κονος είναι σαν παραμορφωτικός καθρέ-
φτης, που πια δεν αναγνωρίζεις την Ελλά-
δα. Και με τρομάζει τώρα που μας διαφη-
μίζουν τον τουρισμό σαν τη μόνη διέξοδο 
από την οικονομική κρίση μήπως αυτό το 
μικρόβιο εξαπλωθεί, μήπως για να κερδί-
σουμε πρόσκαιρα διαστρεβλώσουμε τον 
εθνικό μας πλούτο για όσα οι ξένοι επιθυ-
μούν να βρούνε στην Ελλάδα. Γιατί αν 
πουλήσουμε κάθε μας γοητευτική παραλί-
α, χάσουμε την ψυχή του τόπου, ποια ι-
στορία θα παραδώσουμε στους απογόνους 
μας, τότε που κρίση θα περάσει; 
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Τέχνη είναι η έκφραση του ψυχικού κό-

σμου του ανθρώπου μέσα από τη δημι-

ουργία έργων που προκαλούν την αι-

σθητική συγκίνηση. 

Οι Καλές Τέχνες υπηρετούν το «ωραίο» 

Λογοτεχνία – ποίηση – πεζογραφία  

Εικαστικές τέχνες ή τέχνες του χώρου 

(ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική) 

Κινητικές τέχνες ή τέχνες του χρόνου 

(μουσική, θέατρο, χορός, κινηματογρά-

φος). 

Η πείνα στον Τρίτο Κόσμο, η αναβίωση 

του εθνικισμού, οι πόλεμοι, το πρόβλη-

μα των ναρκωτικών, η λαίλαπα της α-

νεργίας αποτελούν μερικά από τα προ-

βλήματα που δύνανται να ευαισθητο-

ποιήσουν τον καλλιτέχνη, τον πνευματι-

κό άνθρωπο, τον ιατρό για την κοινοποί-

ηση και την, κατά το δυνατόν, περιστο-

λή τους. 

 

Η τέχνη σε καιρούς χαλεπούς. 

Μερικά παραδείγματα από την αρχαία 

Ελλάδα: 

Θέατρο 

Οι αιχμάλωτοι Αθηναίοι, μετά την ατυ-

χή Σικελική εκστρατεία, μέσα στα λατο-

μεία όπου τους είχαν φυλακίσει οι Συ-

ρακούσιοι εμψυχώνονταν παίζοντας θε-

ατρικά έργα του Ευριπίδη. 

 

Μουσική 

Τα πληρώματα των Αθηναϊκών τριήρε-

ων, πριν τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, 

εμψυχώνονταν τραγουδώντας παιάνες: 

«Ω παίδες Ελλήνων ίτε 

ελευθερούτε πατρίδ’ ελευθερούτε δε 

παίδας, γυναίκας, θεών τε πατρώων έδη 

θήκας τε προγόνων. Νυν υπέρ πάντων ο 

αγών…» 

 

Λογοτεχνία 

Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πάντα μαζί 

του, στις εκστρατείες του, μέσα σε ειδι-

κή θήκη (νάρθηκα) την «Ιλιάδα» όπως 

την είχε προσαρμόσει ο δάσκαλός του ο 

Αριστοτέλης. 

 

Ιατρική σε χαλεπούς καιρούς, ένα παρά-

δειγμα 

Ο Επιμενίδης ο Κρης απάλλαξε την Α-

θήνα από την επιδημία που επακολούθη-

σε μετά τη δολοφονία των παραδοθέ-

ντων οπαδών του Κύλωνα (Κυλώνειον 

άγος) 

Η ΙΑΤΡΙΚΗ, Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ 

ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΧΑΛΕΠΟΥΣ 
Αντώνης Καβάγιας 
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Η χώρα μας σε δραματικό αδιέξοδο αφού η 
πρωτοφανής ύφεση, η καλπάζουσα ανεργία, 
η μηδενική ρευστότητα και η ανασφάλεια 
που επικρατεί σε εργαζόμενους και επιχειρή-
σεις έχουν ακινητοποιήσει την οικονομία. 
Εικόνες θλίψης που κάνουν το γύρο του κό-
σμου με 
Αθηναίους κάθε ηλικίας να συνωστήζουνται 
στις ουρές τις Βαρβακείου αγοράς για 1 δω-
ρεάν σουβλάκι ή στις λαϊκές αγορές για μία 
τσάντα με χόρτα γεμίζουν οργή όλους εμάς 
τους σκεπτόμενους Έλληνες. Μας γεμίζουν 
οργή για την πρωτοφανή αδυναμία της πολι-
τείας ν’ αντιμετωπίσει τη φτώχεια που έχει 
σπείρει η 4ετής λιτότητα σε μεγάλα τμήματα 
του πληθυσμού. Ένα τεράστιο βάρος σηκώ-
νουν η Εκκλησία και οι δήμοι. 
Τέλος εποχής ή αρχή μίας νέας; 
Η οικονομική « φούσκα » των προηγούμε-
νων ετών και η δανειακή ευμάρεια είχαν αμ-
φίδρομη σχέση με την κατασκευή και αναπα-
ραγωγή ενός συγκεκριμένου φανταστικού 
τρόπου ζωής. Ήταν η εποχή της κυριαρχίας 
του LIFESTYLE._TY|ç κυριαρχίας δηλαδή 
ενός εκδοτικού και τηλεοπτικού μηχανισμού 
αναπαραγωγής και εγχάραξης στα μυαλά των 
ανθρώπων μοντέλων, συμπεριφορών και 
πρακτικών με κύρια χαρακτηριστικά την έως 
χυδαιότητα κατανάλωση, την ματαιόδοξη επί-
δειξη, την κάθε είδους υλική απόλαυση. 
Αλλά ήρθε ο καιρός και η « φούσκα » 
έσπασε. Η στρόφυγγα των δανεικών έκλεισε. 
Ίσως η κρίση που συνεχίζεται εκτός από όσα 
επιφέρει στην οικονομία, στην κοινωνία και 
στον ψυχισμό μας να συντελέσει και σε κάτι 
θετικό. 
Ίσως μας οδηγήσει σε μία νέα αυτογνωσία. 
Ίσως βάλουμε και πάλι στις δημόσιες και ιδι-
ωτικές πρακτικές μας, αξίες όπως το μετρό, ο 

ορθός λόγος, η παραγωγική εργασία, το δη-
μόσιο συμφέρον, την κοινωνική αλληλεγγύη. 
Εκατομμύρια άνθρωποι ρίχνονται ξαφνικά 
στην κόλαση της βίας, τρόμου του εκπατρι-
σμού που σήμερα μεταφράζεται σε 34 εκα-
τομ. καταγεγραμμένων προσφύγων που ζη-
τάνε άσυλο. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους πρόσφυγες μεριμνά γι ' αυτούς φρο-
ντίζοντας στην αρχή για την ασφάλεια τους 
προσφέροντας καταφύγιο, τροφή, καθαρό 
νερό, ιατρική βοήθεια και υποστηρίζοντας 
τους έπειτα στο δύσκολο δρόμο της επιστρο-
φής ή της ένταξης σε μία νέα πραγματικότη-
τα. 
Από την άλλη πλευρά ο υ π ο σ ι τ ι σ μ ό ς  
δηλ. η ανεπαρκής λήψη τροφής αποτελεί σή-
μερα την 1η αιτία θανάτου στα παιδιά παγκο-
σμίως. Περίπου 20 εκατομ. παιδιά σ ' όλο τον 
κόσμο υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό ενώ 
κάθε χρόνο 5 εκατομ. παιδιά πεθαίνουν εξαι-
τίας του. Ας ενεργοποιηθούμε στη δύναμη 
του ΕΜΕΙΣ, στη συλλογικότητα . . . Πόσοι 
άνθρωποι γύρο μας στερούνται αγαθά . . .  ή 
μήπως δεν μας αρέσει και κλείνουμε αυτιά 
και μάτια ή υψώνουμε κάστρα γύρω μας. Τι 
θα κάνεις φεύγοντας από δω ; θα κλείσεις 
πάλι μάτια και αυτιά ή θ ' ανοίξεις την καρ-
διά σου ν ' απλώσεις χέρι βοηθείας. 
Υπάρχουν χώρες στο κόσμο που το 30 % του 
πληθυσμού είναι κάτω από το όριο της φτώ-
χιας. Μ' ένα δολάριο την μέρα να περάσουν 
κι άλλοτε ούτε αυτό έχουν ! ! ! 
Συνάδελφοι, η αξιοπρέπεια μας στην αλλη-
λεγγύη θα κριθεί από το πώς θα ενεργήσει ο 
καθείς εξ ημών . . .  
"Όσο υπάρχουν άνθρωποι πεινασμένοι εμείς 
θα μαγειρεύουμε ένα πιάτο φαΐ γι ' αυτούς. 
Όσο βλέπουμε ανθρώπους στη βροχή θα 
τους δίνουμε στέγη και βοήθεια ". Αυτά λένε 

ΦΙΛΑΛΛΗΛΙΑ - ΕΛΠΙΔΑ 
 

Χάρης Τοκατλίδης 

" Και ότε το Αρνίον ήνοιξε την 3η σφραγίδα,_ ήκουσα το 3° ζώον λέγον, Έρχου και βλέπε. Και 
ιδού, ίππος μέλας και ο καθήμενος επ'αυτόν είχε ζυγαρίαν εν τη χειρί αυτού και ήκουσα φω-
νήν εν μέσω των 4 ζώων λέγουσαν : 

Μία χοίνιξ σίτου δι εν δηνάριον και   
3 χοίνικες κριθής δι εν δηνάριον. (αποκάλ. Ιωάννου, ς΄. 5-6) 
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οι Μυτιληναίοι που έχουν στήσει " χωριό του 
όλοι Μαζί „ Ένα δίκτυο που απλώνεται προ-
στατευτικά πάνω στους μετανάστες και τους 
πρόσφυγες που φτάνουν από τα απέναντι πα-
ράλια της Τουρκίας. Οι Γιατροί χωρίς Σύνο-
ρα μία ανθρωπιστική οργάνωση με διεθνές 
προφίλ συναντά ανθρώπους πολύ διαφορετι-
κούς μεταξύ τους που παρά τις διαφορές 
στους μιλούν την ίδια γλώσσα και έχουν κοι-
νή ταυτότητα. Είναι όλοι « άνθρωποι σε ανά-
γκη » . Άνθρωποι που η ζωή τους βρίσκεται 
σε κόκκινη γραμμή. 40 χρόνια με γνώμονα 
την ιατρική ηθική και χωρίς διακρίσεις περι-
θάλπουν ανθρώπους με μοναδικό κριτήριο 
τις ανάγκες τους τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο Εξωτερικό. Η περίθαλψη αυτή περιλαμ-
βάνει : πρωτοβάθμια φροντίδα, μητρική υγεί-
α, χειρουργική, εμβολιασμοί, αντιμετώπιση 
υποσιτισμού, ανταπόκριση σε επιδημίες πα-
ροχή ειδών πρώτης ανάγκης. Μόνο το πρώτο 
εξάμηνο του 2012 περιέθαλψαν 30.000 υπο-
σιτισμένα παιδιά, εμβολίασαν αλλά 75.000 
και έκαναν 500.000 ιατρικές συνεδρίες. 
Σήμερα που το 1/5 της χώρας είναι άνεργοι 
πρέπει να δούμε πως θα βάλουμε ένα ( + ) 
πρόσημο σ ' αυτό που ζούμε σήμερα. Δεν θ ' 
αφήσουμε να ακρωτηριαστεί μέσα μας το 
κουράγιο, η πίστη, η ΕΛΠΙΔΑ. Στην προσφο-
ρά είναι ο πλούτος! Και προσφορά χωρίς α-
γάπη δεν νοείται είναι κενό, περιεχόμενο, 
υποκρισία, επίδειξη. 
Όταν κάποτε ρώτησαν οι Γραμματείς ( θεο-
λόγοι της εποχής ) τον Ιησού ποια είναι η 
σπουδαιότερη απ' όλες τις εντολές, εκείνος 
απάντησε : " Και θέλεις αγάπα Κύριον τον 
Θεόν σου εξ όλης της καρδιά σου, και εξ 
όλης της ψυχής σου ... αυτή είναι η πρώτη 
εντολή. Και η Δευτέρα ομοία αυτή. "Θέλεις 
αγάπα τον πλησίον σου ως σε αυτόν" . Μεγα-
λύτερα τούτων άλλη εντολή δεν είναι ".   Γ 
Μαρκ. ΙΒ 29-31 J : 
Φυσικά όλος ο βίος και η πολιτεία του Ιη-

σού Χριστού ήταν ένα υπόδειγμα αγάπης και 
ανιδιοτελούς προσφοράς για τον άνθρωπο με 
αποκορύφωμα τον θυσιαστικό θάνατο του 
πάνω Σταυρό ! Όλα στη ζωή είναι πρόσκαι-
ρα... γιατί όλα γεννιούνται και πεθαίνουν. 
Τίποτα δεν μένει για πάντα. Και μόνο αυτό 
αν θυμόμαστε κάθε μέρα ό,τι κάποια στιγμή, 
οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να πεθάνουμε 

αυτό και μόνο αυτό θα άλλαζε πολλά στη 
ζωή μας. Σ ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς 
ας σταθούμε ο εις δίπλα στον άλλον. Ξέρετε 
δεν είναι μόνο ένα πιάτο φαγητό - και να που 
ήρθε ο καιρός και λείπει, και λείπει σε πολ-
λούς. Αλλά είναι άλλο ν ' ακούς μία φωνή να 
σου λέει : " Δεν έχω κανένα - είμαι μόνος " ! 
Ας μην αφήσουμε την κατήφεια των ημερών 
να μας παρασύρει. Να μετατρέψουμε την 
κοινωνική ευαισθησία σε συμμετοχή και 
έργο . Ένα μήνα πριν ένας μαθητής από το 
Λύκειο Δεμενίκων Πάτρας πρέπει να μετα-
φερθεί επειγόντως στη Γερμανία για να χει-
ρουργηθεί για ινομύωμα εγκεφάλου ! Για το 
περιστατικό μεσολάβησε κι ο ΙΣΑ να διαθέ-
σει ο Πρωθυπουργός της χώρας το προεδρικό 
του αεροπλάνο για να μεταφερθεί ο μαθητής 
υπό συνθήκες αποσυμπίεσης. Οι συμμαθητές 
διαθέτουν όλα τα χρήματα που είχαν μαζευ-
τεί για την πενταήμερη εκδρομή και τα γεγο-
νότα δεν σταματούν εδώ αφού όταν ο ξενο-
δόχος έμαθε για την προσφορά των μαθητών 
είπε ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα για να 
μην χάσουν οι μαθητές την εκδρομή τους. 
Όσο δραματική κι αν είναι η κατάσταση ενός 
ανθρώπου η ζωή είναι πάντα πιο δυνατή. Η 
ζωή είναι σαν τη θάλασσα : άλλοτε πέφτει 
και άλλοτε σηκώνεται. Καμία κρίση στην ι-
στορία όσο φρικτή κι αν είναι δεν κρατάει 
αιώνια. Πρέπει να κρατηθούμε όρθιοι. Πρέπει 
να αντέξουμε. Σ ' αυτές τις ζοφερές ημέρες 
ελπίδα για ανάκαμψη της οικονομίας γεννά 
το γεγονός ότι ελληνικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, 
των παραδοσιακών τροφίμων, της πληροφο-
ρικής κερδίζουν διεθνή αναγνώριση. 
Επομένως μπορούμε να ελπίζουμε ; Γιατί 
όχι ! Ελπίδα είναι από μόνη της η ίδια η κρί-
ση που δεν θα σεβαστεί τις φαύλες συμφωνί-
ες. Πάρτε το μνημόνιο 1. Δεν άντεξε, έσπασε. 
Ήρθε το μνημόνιο 2, έσπασε και αυτό. Ήρθε 
το μνημόνιο 3, και αυτό μάλλον το ίδιο θα 
καταλήξει, αφού η εσωτερική του λογική εί-
ναι ανύπαρκτη και σταθερή. Η Ευρώπη πλη-
ρώνει τεράστια ποσά για να αρνείται την 
πραγματικότητα. Κάποια στιγμή όμως όπως 
έλεγε και ο Χέγκελ η πραγματικότητα θα εκ-
δικηθεί. Η κρίση η ίδια θ ' αυτοαναιρεθεί κ 
ας ελπίζουμε ότι τα ανθρώπινα θύματα μέχρι 
τότε να μην είναι όσα φαίνεται ότι θα είναι. 
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ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΗΓΑΣΟΥ 

Γιατροί –Ποιητές 

Μια φορά κι ένα καιρό 
σ’ ένα δάσος σκοτεινό, 
σκοτεινό και βροχερό, 
φάνηκε μια ηλιαχτίδα, 

μια χαρά και μια ελπίδα. 
 

Και τα δέντρα και τα φύλλα 
άρχισαν να την κοιτάζουν, 
να γελούν, ν' αναστενάζουν... 
Με διάθεση καινούργια 
όλο κέφι κι όλο φούρια… 

 
Στήσανε τρελό χορό 

κι άρχισαν ένα τραγούδι 
να καεί το πελεκούδι! 

Και καθώς ετραγουδούσαν 
και τον ουρανό κοιτούσαν, 

είδανε μία κορδέλα· 
μα τι χρώμα, μα τι τρέλα! 

 
'Ητανε πορτοκαλί 
κίτρινη, μενεξεδί 

μα και ροζ και θαλασσί! 
 

Χρώματα πολλά αντάμα 
στεφανώνανε το θάμα, 
που πριν λίγο είχε γίνει 
με την ηλιαχτίδα εκείνη. 

 
 

Γιώργος Ι. Σίσκος 
Μια βάρκα με πανιά 

Επιστροφή 
 

Ρόγχος βαρύς, θανατερός, μεσάνυχτα και κάτι, 
η αγωνία διάχυτη μες στην εντατική. 
Ορροί σταλάζουνε ζωή. Στου πόνου το κρεβάτι μία 
ψυχή μετέωρη έτοιμη για να βγει. 
 
Το μόνιτορ ασθμαίνοντας σφυροκοπάει τη νύχτα 
διακόσοι άρρυθμοι σφυγμοί απ' τη μαρμαρυγή, 
με εικοσιπέντε πίεση στου θανάτου την πίστα 
οι πνεύμονες και η καρδιά έχουν παραδοθεί. 
 
Ο πόλεμος να 'χει χαθεί μοιάζει αυτή την ώρα, 
χαώδης ο ρυθμός καρδιάς παγώνει το κορμί 
κι όλοι εκείνοι που μοχθούν μέσα σ' αυτή την μπόρα 
βλέπουν πως όλα κρέμονται σε μια λεπτή χορδή. 
 
Η πείρα, η αυταπάρνηση και η μεγάλη γνώση 
την πλάστιγγα σιγά σιγά γέρνουν προς τη ζωή. 
Στ’ άρρωστα μάτια αστράφτει φως 

κι ως έχουνε στεγνώσει, 
βεγγαλικά φαντάζουνε στην πιο γλυκιά Λαμπρή ! 

 
 

Άρης Χαραλαμπάκης 
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Το μαράζι 
 

Καράβι μαύρο αρμένιζε 
με μαύρα τα πανιά του. 
Μαύρα φορούν οι ναύτες του 
κι ειν' η καρδιά τους μαύρη. 
 
Την κόρη πα' να θάψουνε 
του έρμου καπετάνιου 
που πέθανε απ' τον έρωτα 
κι απ' το πικρό μαράζι. 
 
Μαζί τους την επαίρνανε 
την πήγαιναν μαζί τους 
μαζί τη σεργιανίζανε 
σ' Ανατολή και Δύση. 
 
Και σ'  εν' απ' τα ταξίδια τους 
κει κάτου στη Βομβάη 
ένα ωραίο παιδόπουλο 
την κόρη ξεπλανεύει. 
 
Για μια βραδιά τη γνώρισε- 
για μια βραδιά τη  'χάρη 
και το πρωί σηκώνεται 
και κάνει για να φύγει. 
 
"Πού πας παλληκαράκι μου 
και πού μ'  αφήνεις μόνη; 
Με μάγεψες - με πλάνεψες 
και τώρα πας και φεύγεις;" 
 
"Αλλο καράβι έρχεται 
απόψε στο λιμάνι 
και μέσα έχει όμορφες 
ωσάν τον ήλιο κόρες." 

 
Γ. Χολιάστος 
Πολυδέγμων 

 
 

Στην αγκαλιά του Αιγαίου 
 
 
Φωτοχυσία αστείρευτη του ήλιου 
μες στου Αιγαίου το απέραντο γαλάζιο, 
καθρέφτες αντανάκλασης του θείου 
στιλβώνουνε το κύμα στο μουράγιο. 
 
Ζυγίζονται αμέριμνοι οι γλάροι 
κι ένας μοναχικός στην ξέρα κρώζει, 
πλεούμενα χαράζουν το λιμάνι 
με μια γαλήνη που απάνω τους δεσπόζει. 
 
Δέσμιος παραδίνομαι στο εξαίσιο τοπίο 
γεμίζοντας την αγκαλιά βαθύ γαλάζιο 
που αλαφρώνει μέσα μου το γκρίζο, 
το κάθε κύμα γίνεται κουράγιο. 
 
Το πριν και το μετά εδώ είν' ένα 
και το παρόν στα μάτια αστράφτει, 
νοιώθω στα χέρια μου αδύναμη την πέννα 
το μεγαλείο σου, Αιγαίο, ν’ αντιγράψει! 
 
 

Άρης Χαραλαμπάκης 
Σταλαγματιές Αιγαίου 

28



 

Πάρε με από το χέρι 
(στη Ζωή) 

 
 

Κατάφωτο το θερινό σινεμά της συνοικίας απόψε 

τα φώτα, οι μεγάλες έγχρωμες αφίσες, τα ερωτευμένα 

ζευγάρια που περιμένουν, ο κόσμος 

και πίσω από τη μεγάλη οθόνη ο άλλος κόσμος, 

φωνές, ήχοι και μουσικές, πανηγύρι. 

Έχω μια διάθεση παιδιού απόψε 

όπως εσύ, μικρούλα, με τα ξανθά σου, άταχτα 

μαλλιά, και των τρισήμισι χρόνων σου 

το ανέμελο βήμα. 

Θ' αφήσω το χέρι μου στο δικό σου, όπως έκανες εσύ 

προχτές με μένα, και θα σ' αφήσω να με πας 

στο χλωρό σου παράδεισο, σ' εκείνο τον κήπο 

όπου τα δέντρα σκύβουν και μας χαιρετάνε 

και τα πουλιά μιλούν μαζί σου και σου τραγουδούν. 

Ν' ακούω τη φωνή σου και να σε βλέπω, 

να σε λέω Ανθή με κάθε λουλούδι, κι άλλοτε Ζωή, 

καθώς θα σκιρτάς στο παρτέρι. 

Ξέρω καλά, πως όλα είναι πρόσκαιρα κι εφήμερα 

πρόφτασα να το μάθω, το ξέρω καλά, όπως και τ' άλλο, 

πως τίποτε δεν μπορεί ν' αγγίξει τη δική σου αθωότητα, 

πως δεν το μπορεί. 

Πάρε με μαζί σου από το χέρι απόψε, 

μικρή Ζωή-Ανθή μου. 

Αγάπη μου… 

 

Μιχάλης Π. Δελησάββας 

Πουλιά στο ξώβεργο 

 
 
 
 

Εις την οδόν Νεάρχου 
 
 

Εις την οδόν Νεάρχου 

Οι φωνές το παραλήρημα 

Η ακολουθία της βοής 

Το κίνητρο του αισθησιασμού 

Η ακροβατικότητα της επαφής 

Εις την οδόν Νεάρχου 

Η ανακολουθία της σιωπής 

Η αποδοχή του υπαρκτού 

Η επιστροφή της βιοενέργειας 

 

Σταύρος Π. Γιωβάννης 

Ποίηση 1968-2004 
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Με ολάνοιχτα τα μάτια 

 

Μεταμφιέσεις ονείρων 
Και μεταφυτεύσεις ονείρων, 

ποτέ σου να μην καταδεχτείς 
να πεις ότι προσμένεις 

Μη, ανάλογους προγραμματισμούς 
δοκιμάσεις να κάνεις. 

Δέξου την απόλυτη Αλήθεια σου. 
την πραγματικότητα 
της όποιας Άρνησης. 

Βίωσε την ανθρώπινη αδυναμία σου 
για ό,τι μηδαμινό  
μπόρεσες να κατακτήσεις. 

Και αγκάλιασε τούτη την Αλήθεια 
Κι αγάπησέ την. 
 
 

Τούλα Μπούτου 
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Ο ΓΑΜΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ 
ΣΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

 
 
Οι γρύλοι νιώθουνε χαρά, για τη χαρά στα παιδιά. 

Η νυχτερίδα, βγήκε να δει παιδιά, από κοντά. 

Σκύλος, γλαυνίζει πέρα στο εκκλησάκι του Αϊ-Λια· 

θαρρείς, την αλεπού πήρε παγανιά μες την πλαγιά. 

 

Το νερό μες τον ποτιστή κυλάει μουρμουριστά. 

Μαγευτικές σκιές, από τα δέντρα, την κληματαριά. 

Από ρίγανη, γκουρπένι, τριφύλλ' η ευωδιά· 

το ποτισμένο χώρα, που η μάνα το ξεδιψά. 

 

Ευωδιά, απ' τα χνουδωτά βλαστάρια π' ανθίζουνε 

της ντοματιάς και από τις μπερδεμένες φασουλιές· 

που από μικρές κι ευαίσθητες, σφικταγκαλιάζουνε 

τις λεπτές, τις όμορφες και λυγερές καλαμποκιές. 

 

Νιώθω της μάνας μου την ελαφριά πατημασιά 

από καλαμποκιά σε καλαμποκιά, μες τα νερά. 

Το σκαλιστήρι, ν' ακούγεται όλο και πιο σιγά… 

Ας ήταν να 'ρχεται συχνά, η αποψινή βραδιά. 

 

 

Ταξιάρχης Γ. Κουλούρης 

 
 

ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ 
 
 
I 

Τρυφερότη 
 

Πικρός ο πόνος.τ' άσπρου σου κορμιού που 
χτύπησ' η αρρώστια σαν βουκέντρα, 
σαν σίδερο η αφή του σεντονιού 
και ράγισμα η κραυγή πάνω στην πέτρα. 
 
Μα πιό πολύ, σαν έδιωξα μακριά 
τον πόνο με γιατριές, γλυκό μου ταίρι, 
εράγισε στα στήθη μου η καρδιά 
σαν πήρες και μου φίλησες το χέρι. 
 
 

II 
Η πρώτη ρυτίδα 

 
Έκλαιγες και πάλι κι έτρεμες σαν ψάρι 
στ' αδηφάγου πόνου τη δαγκωματιά 
κι ήτανε το δάκρυ σαν μαργαριτάρι 
κι ήταν βροχοσύννεφο η θολή ματιά. 
 
Κι όπως εκυλούσε σαν δροσοσταλίδα 
απ’ τό μαγουλό σου μιά σταλαματιά 
λαίμαργα την ήπιε η πρώτη σου ρυτίδα, 
που' μειν' απ' του πόνου τη λαβωματιά. 
 

Γιάννης Μουτάφης 
Άπαντα 
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ΦΤΑΙΧΤΡΑ ΚΑΡΔΙΑ 
 

«Η χώρα των χιμαιρών είναι, στον κόσμο 
τούτο, η μόνη άξια να κατοικείται» 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
 
 

Κρύβεται η σκέψη τρέμοντας 

στα βάθη της ψυχής μου 

μην τύχει και φανερωθεί 

στο φως η ομορφιά της 

και τη χαλάσει η επιβουλή 

τη φθείρει η κακία. 
 

Κρύβεται η σκέψη μέσα μου 

ξεσκίζεται η ψυχή μου. 

φταίει η καρδιά μου η αγνή 

και σφάλματα πληρώνει 

φταίει η καρδιά που τρυφερή 

γραμμή δίνει στη σκέψη. 

 
 

Παναγιώτης Ν. Δεμερτζής 
Μούσα 

Οι θυσίες των περιμέτρων 
 
 
Μες τη σιγή τ' απομεσήμερου 

καθώς οι ώρες καθρεφτίζανε 

τη γύμνια τους στις θάλασσες, 

ντυμένοι με ημίφως και φτηνά ενδύματα 

πενθήσαμε τη λαθεμένη πόρευση. 

Μας συντρόφεψαν σιοοπηλά 

οι ανακλάσεις του φωτός 

πολύχρωμοι ιριδισμοί 

ασημαντότητα μεθύστερη 

παρόν και μέλλον 

κατατρεγμένο παρελθόν, 

σμικρύνσεις 

που μεγέθυναν τους θανάτους. 

Οπαδοί 

της στοχε\)μένης στέρησης 

των διφορούμενων παροχών, 

αυτάρεσκοι αυτόχειρες των περιμέτρων 

υποταχθήκαμε στους Καίσαρες. 

Βρυχηθμέ, Παγκόσμια δικαίωση 

σε περιμένουμε. 

 

 

Νίκος Π. Σταυρόπουλος 
Επάλληλος Ακροκέραμος 
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Μνήμη Μητέρας 

 
 
Σε υμνώ μάνα μου 

στο φωτεινότερο αστέρι 

τούτης της βραδιάς, 

της βραδιάς του αποχωρισμού μας. 

Βραδιά καλοκαιριού 

πού φύλλο δεν θροΐζει. 

Όλα σιγούν στο αμετάκλητο. 

Πέρασαν, λέει, τρία χρόνια 

από κείνη τη μοναδική, 

την καταμοναδική στιγμή μας. 

Μία αιωνιότητα 

και μία στιγμή συγχρόνως 

πού φιληθήκαμε γιά τελευταία φορά. 

Ούτε οι κορφές των πεύκων δεν σαλεύουν. 

Σε υμνώ μάνα μου 

στο λαμπρότερο αστέρι 

τούτης της βραδιάς 

και σε φιλώ, γιατί το ξέρω, 

ότι εκεί είσαι. 
 

 

Θεοχαρούλα Μπομπότη 

Αναζητώντας το απόλυτο 

Το "θέατρο του ύπνου" - Όνειρο 

 

 
Τις σκοτεινές νυχτιές 

στ' ανήλια κέντρα του νου 

παίζεται αυτό το "θέατρο του ύπνου" 

το όνειρο 

που κάθε βράδυ παράσταση αλλάζει 

 

Συγγραφέας, Δημιουργός, 

Σκηνοθέτης, Πρωταγωνιστής 

ο ίδιος πάντα εγώ 

μοναδικός, μοναχικός του Έργου... 

ηθοποιός και θεατής. 

 

Ιωάννης Μάριος Κολιόπουλος 

Αντι-καθρεφτισμοί 
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Στο λιοπύρι του Αλωνάρη 

στήνουν τρελό χορό τα Ξωτικά. 

Τα μεσάνυχτα που τ' αγέρι 

μεθυστικά στέλνει φιλιά. 

 

Οι θεριστάδες στήνουν Πανηγύρι 

με της μέρας τ' αερικά. 

Στη λαύρα του μεσημεριού 

χορεύοντας της Αμάλθειας τα προικιά. 

 

Ν.Γ. Μητάκος 

(Στα σοκάκια του Αγιάννη) 

Ώρες 
 
 

Πόσο αγαπώ τις ώρες που θυμάμαι 

όλες αυτές που έζησαν μαζί μου 

για λίγο, περισσότερο ή και πολύ καιρό. 

Μάτια, μύτες, στόματα, αυτιά, μαλλιά, 

βλέμματα, φιλιά, αρώματα, λέξεις, χρώματα. 

 
Στέλιος Αντωνιάδης 
Σεισμογραφήματα 
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Κυκλάμινα 
 

Τα χρόνια της μεγάλης ελπίδας 

δεν χάθηκαν ποτέ 

κι αν εμείς σκορπίσαμε 

αναζητώντας ευθείες λεωφόρους, 

κι αν εμείς δεν υπολογίσαμε 

τα χιλιόμετρα των αποστάσεων, 

κι αν εμείς σπαταλήσαμε 

τις δυνάμεις μας 

στο κυνήγι κινούμενων στόχων, 

τα χρόνια της μεγάλης ελπίδας 

ανακυκλώνονται ξανά, 

με το σηματοδότη χρόνο 

στο πράσινο, στο κόκκινο, στο πορτοκαλί. 

Εμπρός ξεκίνα πάλι· 

πάλι και πάλι απ' την αρχή. 

Κι αν αυτά που λέμε δεν είναι έτσι, 

κι αν αυτά που νιώθουμε 

δεν είναι αυτά που θέλαμε να νιώθουμε, 

εσύ, μη μελαγχολήσεις 

με τη δική μας φτιαχτή αισιοδοξία- 

εσύ, μη νιώσεις ίλιγγο 

ακροβατώντας στου ορίζοντα 

τις κινητές γραμμές· 

κι εμείς το υποσχόμαστε 

μαζί να τραγουδήσουμε 

της συντροφιάς τραγούδια. 

-Δεν πειράζει, που δεν έμαθες 

να χαϊδεύεις τους κάκτους- 

αλίμονο σου όμως 

αν πατήσεις τα κυκλάμινα.- 

 

Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος 

Η κλοπή του Χορού 
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Μοναχική ζωή 
 
 
Σε στρογγυλά τσίγκινα τραπεζάκια 

κάθονται με διπλωμένα τα πόδια, 

γερμένοι, ομφαλοσκόποι, 

ή ξαπλωμένοι πλάι σε στύλους, 

λευκούς ακόμη. 

Γύρω από τον Ιερό Βράχο 

μονάζουν τα πλήθη. 

Αυτοί οι στυλίτες, οι τραπεζίτες 

τριγυρνάνε στο νου μου. 

Κι αυτός, ο μοναχικός, 

ανάμεσα στο ανώνυμο πλήθος, 

σ' αυτή την πολυσύχναστη μοναξιά, 

το βλέμμα του δεν συναντάει το βλέμμα του άλλου, 

ούτε που κοιτάζει ποιος κάθεται δίπλα του. 

Δεν υπάρχει ο πλησίον... 

Ξέχασεν ακόμη και το πρόσωπο του! 

Κι αυτό το κατάλαβεν από τότε 

που άρχισε να φοβάται μήπως 

δει ν' αντανακλάται στον άλλον 

η εικόνα της δικής του απομόνωσης! 

 

Δημήτρης Χ. Μποσινάκης 

Γραμμές στο χώμα 

Τις νύχτες αν ψάξεις 
 
 
Τις νύχτες αν ψάξεις θα τα βρεις 

Σκόρπια ασυνάρτητα και φλεγόμενα 

Επίμονα σαλεύουνε, μοναχικά 

Τα θραύσματα της ψυχής μου 

 

Τις κοινές των ανυποψίαστων νύχτες, εγώ 

Τής λαμπρής πανσέληνης σκιάς ο έκπτωτος 

Στέρεα σε στρώματα αλλεπάλληλα χτίζομαι 

Αναμονής, αδημονίας καί απόγνωσης 

 

 

Αλέξανδρος Σ. Αρδαβάνης 

Στο νοητό σύνορο των 160 

Νύχτωνε 
 
 
Νύχτωνε 
Όταν τα λόγια έτρεμαν 
Τα φιλιά μας τρεμόπαιζαν 
Νύχτα με πανσέληνο. 
 
Έφευγαν 
Τα λόγια και έτρεμαν 
Τα κορμιά μας αγναντεύουν 
Στη σιωπή του ουρανού. 
 
Και όμως 
Τίποτε δεν άλλαξε 
Ό, τ ι ήσουνα ήμουνα 
Και πάλι από την αρχή. 
 
Νύχτωνε και ‘φεύγαν 
Κι όμως 
Στα κατάρτια ανέβαιναν 
Ναύτες και μας χαιρέταγαν 
Σαν την πρώτη στιγμή. 
 

Περικλής Καραμηνάς 
Θέλω 
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Ρέκβιεμ επιλόγου 
 
 
Τι σε ανάγκασε στο ναι, 

ποια ανάγκη στην κατάφαση πίεσε, 

(που) δίχως αιτιολογία 

παραχώρησες ένα μέρος της αξιοπρέπειας, 

του κυρίαρχου Είναι. 

Έλλειψη αποτελέσματος, 

ανεπαρκής ως μισθοφόρος, 

η επέλαση άγονος, 

δανεική η χαρά της κατάκτησης. 

Αλαζονικός, αδηφάγος ο χρόνος. 

Κάθοδος, 

ορυμαγδός φωνών θρήνου 

σχίζουν τους θόλους της θλίψης, 

Ρέκβιεμ επιλόγου. 

Δικό σου μόνο το φως 

(που) επελαύνει μέσα από τα φύλλα 

στο δάσος των νυμφών, 

σύντομος ατραπός στα ενδότερα. 

Φως μικρής διαρκείας. 

 
 

Παρασκευάς Σερενές 
Πύλου πάροδοι 

Όνειρο 
 
 
Ελα στον ύπνο μου νωρίς απόψε 
σαν κλέφτης έμπα στ' όνειρο κρυφά 
της προσδοκίας τ' άνθη όλα κόψε 
κάντα στεφάνι στ' άσπρα μου μαλλιά. 
 
Απόψε τραγουδούν μαζί στο κύμα 
τα πρώτα χρόνια με τ' αποστερνά. 
Είν' η γιορτή τρανύτερη απ' το κρίμα 
κ' είναι της ώρας τ' άγια μυστικά, 
 
που φτερουγίζουνε καθώς τ' αγέρι 
τις άμαθες φτερούγες τους πονεί, 
καϋμέ, λαχτάρα, της ζωής μας ταίρι, 
έλα μαζί μας κι έφτασ’ η αυγή. 
 
Κι ας είναι αυτό τ' αποψινό ταξίδι, 
το πρώτο μόνο, το παντοτινό. 
Ο ύπνος θάνατος νάταν να γίνει 
και μεις αθάνατοι στον ουρανό. 
 
 
 

Αφοδίτη Κοΐδου 
Από μακριά μια μουσική 
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Η Κλειώ 
 
 

Δεν είχε πάει ποτέ της στο σχολειό 
εκείνη η μαυρομάτα η Κλειώ. 

Το πώς γράφεται η «αγάπη» 
διόλου δεν την ένοιαζε. 
Μόνο ζούσε μιαν αγάπη 
π' άλλη δεν της έμοιαζε. 

Κι όλο συχνοτραγούδαγε γλυκά 
ένα μονάχα απ' τα δημοτικά: 

«Στο 'πα και στο ξαναλέω 
μη μου γράφεις γράμματα. 
Γιατί γράμματα δεν ξέρω. 
Και με πιάνουν κλάμματα». 
 

Ιάσων Ευαγγέλου 
Ευσύνοπτα 

Θαύμα 
 
 

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 

Ενύπνιον   Σαββάτου 
[ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΓΗΜΑ] 

 
 
Σα να φθινοπωριάζει ό καιρός. 
Μες στο σπίτι ησυχία 
μυρίζει κιόλας ναφθαλίνη, ξερά φύκια 
και παλιά εξαγνισμένη αμαρτία. 
Έξω, ωστόσο, τα φώτα και οι μουσικές. 
Μπροστά ή φιλαρμονική. 
Έπεται ναυτικόν άγημα μ’ ένα σημαιοφόρο υψιτενή 
πάντα μ’ ένα σακκάκι σταυρωτό, καθώς προχτές, 
με χρυσά κουμπιά και κόκκινο σειρήτι. 
Μ’ ένα φανό θυέλλης χάνεσαι 
 σε κήπους κρεμαστούς. 
Το κάθε τι που του κρύφτηκα 
με λαχταράει πάλι κι ας μέλλει να με χάσει. 
Σε φως γαιώδες σε διαιρεί 
η νύχτα η ανοχύρωτη. 
Τρίζει ό κραταιός βραχίων του θεού 
πού θα διασκορπίσει τα οστά στη θάλασσα 
  για να ‘ναι ή ποίηση πλωτή. 
 
Το άγημα σταμάτησε ξαφνικά στην άκρη της προβλήτας 
κι ευθύς ακούστηκε ή σάλπιγγα 
-κατέρρευσαν τα Μακρά Τείχη της σκιάς 
και φάνηκαν οι κανηφόρες με λευκές κορδέλλες στα μαλλιά 
κρατώντας το κομμένο μου κεφάλι σε κανίσκι καθαρό. 
 

Γιώργος Γεωργούσης 
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Ο γέρος και τα κύματα 

Ένας γέρος στο μουράγιο στέκει μόνος και κοιτά 
Και τα κύματα που φτάνουν συνεχώς παρακαλά 
Κύματα σεις μεγάλα που 'ρχεσιε από μακριά 
Πείτε μου για το γιο μου που ζει στη ξενιτιά 

Πείτε μου για το γιο μου εφτά χρονών παιδί 
Μετά από τόσα χρόνια τι έχει πια γενεί 
Τρανός καραβοκύρης ήθελε να γενεί 

Μα είναι τόσα χρόνια που έχει να φανεί 

Μα όλα τα κύματα αδιάφορα περνούν 
Το μυστικό κρατούν περίτεχνα κρυμμένο 

Να πουν στο γέρο δεν αντέχουν, δε μπορούν 
Που βρίσκεται το εφτάχρονο τ' αγόρι του 

...πνιγμένο 

Σταύρος Κ. Αρχοντάκης 
Ουδέν μοιραίον εκ των προτέρων 
Ουδέν τυχαίον εκ των υστέρων 

Μια παλιά αγάπη 

Το βράδυ οργώνοντας γλυκά του ύπνου μου τα βάθη 
Σπέρνω ανάμνησες καλές για μιας αγάπης πάθη 
Ποθώντας την απόλαυση μιας νέας ευτυχίας 
Από μιαν αίσθηση παλιάς κι ηδονικής λατρείας 

Φεγγάρια μνήμης άγρυπνα ονειρεύτηκα σαν πρώτα 
Παλιά αγάπη ζήτησα μες στων παλμών τη ρότα 
Να βρουν τα στόματα που φύλαγαν εκείνο εκεί το χάδι 
Προτού χαθούν στην άβυσσο, στο ζοφερό σκοτάδι 

Πρόσφερα κόκκινο κρασί απ' της καρδιάς το θάρρος 
Εκεί που έριχνε το φως ο πληγωμένος φάρος 
Αγκάλιασα στους ώμους της, της νιότης της το σφρί-
γος 
Κι ένιωσα μέσα στην καρδιά της Ανοιξης το ρίγος 

Τότε η πανέμορφη ηδονή σκίρτησε στην καρδιά μου 
Και οι νεράιδες των λιμνών φώλιασαν στα φιλιά μου 
Στο απαλό μου χαΐδεμα τα μάτια λαμπύρισαν 
Γλυκά μου χαμογέλασαν και σιγοψιθυρίσαν 

Καλή μου ο χρόνος πάνω σου δεν έχει ζωγραφίσει 
Η φλόγα σου η άσβηστη στο νου μου θα γυρίσει 
Ανέπαφη απ’ το χάραγμα του χρόνου παραμένεις 
Σα μελωδία αστεριών ανάπαυση μου φέρνεις. 

Δημήτρης Χονδρός 
Ερωτική πανδαισία 
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Τη χρονιά που πέρασε είχαμε δύο σημα-
ντικές απώλειες από την συντροφιά των 
Ιατρών Λογοτεχνών: 

Η Θεοχαρούλα Μπομπότη από την Αρ-
ναία Χαλκιδικής ήταν μικροβιολόγος, Δι-
ευθύντρια στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» 
στη Θεσσαλονίκη. Πολυγραφότατη ποιή-
τρια με δεκαοκτώ ποιητικές συλλογές από 
το 1996 έως το 2003. 
Η ποίηση της είναι λυρική, γεμάτη συναί-
σθημα που ξεχειλίζει για τον άλλον, τον 
σύντροφο, τον συνοδοιπόρο στα δύσβα-
τα. Την χαρακτηρίζει πλούσιο λεξιλόγιο, 
μεστά νοήματα και στίχοι πολλαπλών 
αναγνώσεων. Η Θεοχαρούλα κλαίει και 
χαίρεται στη γή, πονάει, υποφέρει, αγωνί-
ζεται με το βλέμμα στραμμένο στον ου-
ρανό. 
Είχε επίσης και ταλέντο στη ζωγρα-
φική και τα εξώφυλλα των βιβλίων 
της κοσμούνται από δικούς της πί-
νακες. 
Η Θεοχαρούλα έφυγε τον Νοέμβριο του 
'12, στα 65 της χρόνια από καρκίνο του 
πνεύμονα. Η σημερινή Διευθύντρια του 
Μικροβιολογικού μού είπε: «ήταν 
άνθρωπος δοτικός, νοιαζόταν για όλους, 
έστελνε δωρεές παντού, σ' όλο τον κόσμο 
που είχε ανάγκη, σε παιδιά, γηροκομεία., 
ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς». 
Νομίζω ότι αυτά τα λόγια της συναδέλφου 
της είναι ο καλύτερος επίλογος για τη ζωή 
ενός ανθρώπου και στην φετεινή συνεδρία 
μας με θέμα την «Φιλαλληλία», το παρά-
δειγμα της ποιήτριας γιατρού Θεοχαρού-
λας Μπομπότη, είναι καλύτερο από όλα 
τα λόγια μας. 

Ο Παναγιώτης Δεμερτζής (1931 - 
2012), από το βήμα αυτό, στο συνέδριο 
μας την περασμένη χρονιά, διάβασε λίγα 
μικρά ποιήματα και μας μοίρασε σε φω-
τοτυπίες περισσότερα. 

Γεννημένος στη Λάρισσα, σπούδασε 
Κτηνιατρική, έκανε μεταπτυχιακές σπου-
δές στην Αγγλία και συμμετείχε εκτός των 
άλλων σε έρευνα για τον καρκίνο του μα-
στού με την ομάδα του Νοσ. «Αγιος Σάβ-
βας». 
Υπήρξε παλαιό μέλος της Εταιρείας μας. 
Έγραψε επτά ποιητικές συλλογές, τρείς 
συλλογές διηγημάτων και ένα αυτοβιο-
γραφικό πόνημα. 
Στο «Περί εαυτόν», από την ποιητική 
συλλογή «Κάτω απ' το βλέμμα του Ιξίο-
να» διαβάζουμε ότι ο Παναγιώτης, τον 
Σεπτέμβριο του ‘41, επιστρέφοντας με 
την οικογένεια του στο γκρεμισμένο από 
τους βομβαρδισμούς σπίτι τους, βρήκε 
μέσα στα χαλάσματα μια «Συλλογή Δη-
μοτικών Τραγουδιών», μία «Οδύσσεια» 
και μία «Ποιητική Ανθολογία». Μ' αυτά 
τα τρία βιβλία πέρασε την Κατοχή και 
έμαθε να ονειρεύεται και να ελπίζει σε 
ένα καλύτερο αύριο. 
Έτσι ξεκίνησε η ποίηση του Παναγιώτη 
Δεμερτζή μαζί με την ελπίδα. Δουλεύο-
ντας με αισιοδοξία και τόλμη, τα χρόνια 
που ακολούθησαν κατάφερε με την επιτυ-
χία του, να γίνει παράδειγμα για όλους 
εμάς, αφήνοντας παρακαταθήκη τα έργα 
του, γεμάτα ελπίδα και αισιοδοξία. 
Θα τους θυμόμαστε πάντα με αγάπη. 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ 
ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑΣ ΜΠΟΜΠΟΤΗ 

και 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΕΜΕΡΤΖΗ 

Της Αφροδίτης Κοΐδου  
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Αριστείδη Γ. Διαμαντή 

«Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώ-

της (1855-1935): Μια ψυχολογική 

προσέγγιση» 

Βιβλιοκριτική από τον Ευστάθιο Ν. 

Σταθόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή 

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 

Κρήτης 

(Προφορική ανακοίνωση της 12ης 

Φεβρουαρίου 2014 η οποία πραγ-

ματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέ-

ντρο Χανίων) 

Ο Αριστείδης Διαμαντής είναι ένας 

ευαίσθητος, αντικειμενικός, στοχα-

στικός και μεθοδικός μελετητής της 

Ιστορίας. Η γραφή του ρέει και η 

χρησιμοποιούμενη Ελληνική γλώσ-

σα είναι σωστή και ευχάριστη. Επί 

πλέον ο συγγραφέας παραθέτει 

πλούσιο φωτογραφικό υλικό, απο-

κόμματα από εφημερίδες 

και άρθρα εποχής που α-

πεικονίζουν τη ζωή και τη 

δράση του Παύλου Κου-

ντουριώτη. Το όλον έργο 

είναι δομημένο κατά τις 

περιόδους της ζωής και 

της δράσης του Κουντου-

ριώτη και τις αντίστοιχες 

ιστορικές περιόδους της 

χώρας. 

Κατ’ αρχήν ο συγγραφέας 

προσπαθεί να ερμηνεύσει 

τον τρόπο με τον οποίο 

εξελίχθηκε ο χαρακτήρας 

του Κουντουριώτη. Έτσι 

πηγαίνει πίσω στην παιδι-

κή ηλικία του και ανι-

χνεύει την επίδραση που 

άσκησε πάνω του το οικο-

γενειακό περιβάλλον. 

Στη συνέχεια με τη δράση 
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του Κουντουριώτη, κατά τη διάρ-

κεια της θητείας του στο Πολεμικό 

Ναυτικό, τεκμηριώνει ο συγγραφέ-

ας, την άποψή του ότι ο Κουντου-

ριώτης ήταν ένας συνετός πραγμα-

τιστής. Μιλάει για την ορθοκρισία 

του που μεταξύ των άλλων συνέβα-

λε στην απόφαση εισόδου της χώ-

ρας στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο. 

Κατόπιν περιγράφεται η δράση του 

στη διάρκεια αυτού του Πολέμου, 

ως αρχηγού του Ελληνικού Στόλου 

και τέλος γίνεται αναφορά στο έργο 

του κατά την περίοδο κατά την ο-

ποία ο Παύλος Κουντουριώτης διε-

τέλεσε Πρόεδρος της Δημοκρατίας.  

Ο συγγραφέας τολμάει να μιλήσει 

για τη μοναξιά του ηγέτη που δοκί-

μασε σε αρκετές περιπτώσεις ο 

Κουντουριώτης. Αναφέρεται στο 

ιατρικό ιστορικό του 

(γαστρορραγία, μελαγχολία, παρ-

κινσονικό ισοδύναμο) που τον οδή-

γησαν στην πρόωρη παραίτησή 

του, από το αξίωμα του Προέδρου 

της Δημοκρατίας, διότι θεώρησε ότι 

κατάσταση που βίωνε ήταν ένα σο-

βαρό μειονέκτημα για την άσκηση 

των καθηκόντων του κορυφαίου εκ-

προσώπου της Πατρίδας. Μια πρά-

ξη θάρρους και σύνεσης. 

Ο Κουντουριώτης είχε αυτό που 

λείπει συχνά στην εποχή μας από 

πολλούς ηγέτες: να κρίνει αντικει-

μενικά χωρίς έξωθεν επιρροές και 

να τολμά σε κρίσιμες στιγμές με 

ορθές αποφάσεις. 

 

 

Σημ. Η προσαρμογή του εκτενούς 

κειμένου της προφορικής παρουσί-

ασης του Καθηγητού Ε. Σταθόπου-

λου έγινε από τον Αντώνη Καβάγια 

σύμφωνα με τις δυνατότητες της 

παρούσας έκδοσης. 

Τα έσοδα από την πώληση του βι-

βλίου του Α. Διαμαντή διατέθηκαν 

για τη συνέχιση της αποπεράτωσης 

ξενώνα συνοδών ασθενών του Νο-

σοκομείου Χανίων. 

 

 

 

 

Ο Αριστείδης Γ. Διαμαντής είναι 

Ιατρός – Κυτταρολόγος, φέρει τον 

βαθμό του Πλοιάρχου Πολεμικού 

Ναυτικού. Είναι Διευθυντής του 

Κυτταρολογικού Τμήματος του 

Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. 

Είναι νέο μέλος της Ελληνικής Ε-

ταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών και 

έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την 

Ιστορία της Ιατρικής. 
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Ο Ρωμαίος συγκλητικός Μενένιος Άπιος 
που έζησε στην Ελλάδα επί ρωμαιοκρα-
τίας, έστειλε επιστολή στον ανθύπατο Α-
τίλιο Νάβιο, που τοποθετήθηκε στην Α-
χαΐα ως διοικητής στην οποία αναλύει 
τους χαρακτήρες των Ελλήνων για να 
τον διευκολύνει να τους διοικήσει καλύ-
τερα. Η επιστολή αυτή μεταφράστηκε α-
πό τα Λατινικά από τον Κωνσταντίνο 
Τσάτσο και επειδή δεν έχει χρονολογία 
γραφής, εικάζεται, ότι πρέπει να γράφτη-
κε στα προχριστιανικά χρόνια. Η πρώτη 
δημοσίευση έγινε στο περιοδικό Νέα Ε-
στία, που επί σειρά ετών συγκέντρωνε 
την αφρόκρεμα της συντηρητικής διανό-
ησης. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος αναδη-
μοσίευσε το κείμενο στο βιβλίο του 
«Αφορισμοί και διαλογισμοί (β' σει-
ρά)» (Εστία, 2η έκδ. 1970, σελ. 243 κ.ε.) 
Γράφει λοιπόν Μενένιος Απιος στον Ατί-
λιο Νάβιο συνοπτικά: 
Είναι περίεργο, ότι μια πόλη, η Ρώμη 
πως έφθασε να κυβερνά από τον Περσι-
κό κόλπο έως τη Μαυριτανία, από τους 
Αιθίοπες ως την 
Καληδονία δηλαδή από τη Βρετανίας ως 
το Ιράκ, ως την Περσία, από την Αφρική 
έως και την Ευρώπη. Όμως σ' αυτούς 
τους λαούς έχουμε υποχρέωση να τους 
παρέχουμε ασφάλεια και ευημερία. Ο 
πρώτος, που το εφάρμοσε αυτό, ήταν ο 
Αλέξανδρος. Ευτυχώς που πέθανε νέος, 
γιατί δε θα μπορούσαμε να κυριαρχήσου-
με εμείς. 
Πρέπει να κατασκευάζουμε υδραγωγεία, 
δρόμους, γέφυρες και τεχνικά έργα που 
κάνουν τη ζωή των ανθρώπων πιο άνετη. 
Πρέπει ακόμα να προάγουμε τη μόρφω-
ση, τη σοφία, την ποίηση και την τέχνη 

στις δυτικές επαρχίες, γιατί αλλού το 
έπραξαν και το πράττουν και τώρα ακό-
μα οι Έλληνες. 
Μάθε φίλτατέ μου Ατίλιε για να είμαστε 
κοσμοκράτορες πρέπει να είμαστε και 
ιππότες στη συμπεριφορά μας. Οι 
Έλληνες είναι πιο εγωιστές από μας και 
από όλα τα έθνη. Κατά το ρητό του Πρω-
ταγόρα για τους Έλληνες «Πάντων χρη-
μάτων μέτρον» και εννοούσε τον 
Έλληνα. Ο Έλληνας είναι άτομο αδέ-
σμευτο, αυθαίρετο, ατίθασο και ελεύθε-
ρο. Υψώνει το εγώ του. Αυτοί πρώτοι οι 
Έλληνες σκέφθηκαν πηγαία. Χάρη σ' αυ-
τούς τους Έλληνες σκεφτόμαστε κι ε-
μείς. Βλέπουμε με τα μάτια τα δικά τους. 
Η σκέψη των Ελλήνων δεν μπαγιατεύει, 
είναι πάντα επίκαιρη και δροσερή. 
Το μυαλό των Ελλήνων είναι η πηγή του 
καλού και του κακού. Το μυαλό τους δη-
μιούργησε ιδανικά πολιτικά συστήματα, 
αλλά το εγώ τους καταστρέφει ακόμα και 
έργα και πολιτείες. Ο Έλληνας με τον 
εγωισμό του καταπατεί και έργα τέχνης 
και ιδανικά έργα. Τότε που ήταν οι 
Έλληνες στην καταστροφική τους τάση, 
τους κυριαρχήσαμε. Εμείς τους κατηγο-
ρούμε αλλά άδικα, αυτοί ήταν οι πρωτο-
πόροι του πολιτισμού. Ο Έλληνας περι-
φρονεί το νόμο. Δεν παραδέχεται άλλη 
κρίση μόνο τη δικιά του. Δεν πιστεύει 
στο νόμο, παρά μόνο αν τον συμφέρει 
ατομικά. Αλλάζουν νόμους κάθε τόσο κι 
αν δεν μπορούν, τους αντιμετωπίζουν 
εχθρικά, μεταχειριζόμενοι τη βία ή το 
δόλο. Επινοούν σοφιστικούς λόγους και 
οι νόμοι τους γίνονται ράκη. 
Ο Έλληνας έχει αδύναμη μνήμη στα δει-
νά των πολιτικών. Είναι ευκολόπιστος. 

Τυπική περιγραφή των Ελλήνων  
Στέλιος Αντωνιάδης 
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Δεν είναι σταθερός. Είναι ανυπόμονος. 
Μόλις δυσκολέψουν λίγο τα πράγματα, 
κάνει μεταρρυθμίσεις στους νόμους. Για 
να σαγηνεύσεις την εκκλησία του Δήμου 
μιας ελληνικής πόλης, δώσε υποσχέσεις 
και θα τους έχεις με το μέρος σου. Μ' 
αυτές χορταίνουν οι Έλληνες. Ανάμεσα 
σε λίγους Έλληνες θα βρεις εύκολα ένα 
Αλκιβιάδη (εννοείται επιπόλαιο και αλλο-
πρόσαλλο) που επάνω από την πατρίδα 
του ο Έλληνας βάζει το εγώ του, το ατομι-
κό του συμφέρον. Οι Έλληνες λίγα πράγ-
ματα σέβονται. Δίκαιος είναι ένας νόμος, 
αν τους εξυπηρετεί. Την ολότητα, το 
συμφέρον της ολότητας δεν το λογαριά-
ζουν. Αλλά κι εμείς οι Ρωμαίοι φοβάμαι, 
ότι θα καταντήσουμε ατομιστές. Όμως οι 
Έλληνες στον κατήφορο είναι πρωταγω-
νιστές δηλαδή προς το κακό σπεύδουν 
γρηγορότερα, ενώ προς το καλό οδοιπο-
ρούν αργά. 
Καλέ μου Νάβιε, ο Έλληνας για το συ-
μπολίτη του αδιαφορεί, αλλά αν το πρά-
ξει, το κάνει για να δείξει την υπεροχή 
του. Όμως για τους ξένους ενδιαφέρεται 
για να δείξει τον ανώτερο πολιτισμό του. 
Ποτέ ο Έλληνας δεν παραδέχεται την αξί-
α του ομότεχνου του, αν δε του δοθεί η 
ευκαιρία, τον απαξιώνει. Δεν χαίρεται 
για τον έπαινο των άλλων, όμως επιχαί-
ρει για τον ψόγο του άλλου ή των άλλων. 
Ο Έλληνας είναι εγωκεντρικός. Όταν 
ένας συμπολίτης του δεν αναγνωρίζεται, 
αδιαφορεί με το σκεπτικό, ότι αφού δεν 
αναγνωρίζομαι 
εγώ, ας μείνει κι αυτός στην αφάνεια. Α-
κόμα και τους νεκρούς τους αφήνουν ατί-
μητους οι Έλληνες. Το μίσος για τους 
Έλληνες είναι ηδονισμός. Η συναδέλφω-
ση στους Έλληνες γίνεται, όταν συμπί-
πτουν τα συμφέροντα τους. Τώρα κι ε-
μείς οι Ρωμαίοι βαδίζουμε προς το δρόμο 
των Ελλήνων. Και οι δικοί μας εγωισμοί 
γίνονται ωμότεροι και βιαιότεροι και θα 
σκεπάσουν στο μέλλον τη Ρώμη. Ο 
Έλληνας εφεύρε τρόπους να εκδηλώνει 

το φθόνο του, να γκρεμίζει τον καλύτερο 
του. Από τη δολοφονία προτιμά τη συκο-
φαντία, είναι κι αυτός ένας φόνος διακρι-
τικός. Του αρέσει η ατίμωση. Οι 
Έλληνες είναι φιλότεχνοι, αλλά και δημι-
ουργοί του καλού και του κακού λόγου. 
Μιλάνε υποθετικά για κείνον που θέλουν 
να διώξουν και τον σκοτώνουν χωρίς να 
τον δολοφονούν. Η συκοφαντία είναι το 
αγχέμαχο όπλο τους. 
Ο Έλληνας πιστεύει μόνο στη δική του 
γνώμη, ο δε ηγέτης δε θέλει να ακούσει 
και τη γνώμη των άλλων που το έργο θα 
γίνει τελειότερο, διότι το έργο για να τε-
λειωθεί, πρέπει να το δουλέψουν κι 
άλλοι, ενώ ο Έλληνας θέλει μόνο το δικό 
του όνομα να ταυτιστεί με το έργο. Σε 
πρώτη θέση μπαίνει το εγώ και σε δεύτε-
ρη το έργο. Οι Έλληνες πάσχουν από ε-
γωπάθεια γι' αυτό κι εμείς οι Ρωμαίοι 
που ήμασταν κατώτεροι τους, καταφέρα-
με και πήραμε την εξουσία από τα χέρια 
τους, ενώ αυτοί ήταν κοσμοκράτορες. 
Κάθε έργο πρέπει να είναι συλλογικό και 
σε διαδοχικές γενιές να τελειώνει για να 
έχει μακρόχρονη πνοή. Τα έργα πρέπει 
να είναι υπερπροσωπικά. Η πολιτική 
σκέψη στην Ελλάδα λείπει. Ο ένας πολι-
τικός φθείρει τον άλλο μέχρι εξοντώσεως 
με συνεχή σύγκρουση. Οι 
Έλληνες έχουν σκέψη δυνατή και αγωνι-
στική διάθεση. Όμως έχουν άρρωστο χα-
ρακτήρα. Δεν ενώνονται για να γίνει ένα 
έργο, αυτοκαταστρέφονται. Γι' αυτό οι 
Έλληνες υπέφεραν δεινά και θα υποφέ-
ρουν στο μέλλον τα οποία οφείλονται 
στη φιλοπρωτία που είναι η νόμιμη θυγα-
τέρα του εγωισμού τους. 
Μήπως υπερβάλλω γι' αυτά που λέω για 
το θαυμαστό γένος των Ελλήνων; Αλλά 
και αυτούς που διάβασα τον Αριστοφά-
νη, το Δημοσθένη, τον Ευριπίδη, το Θεό-
φραστο, τον Επίκουρο, το Ζήνωνα και το 
Χρύσιππο βεβαιώνουν περίπου τα ίδια, 
άρα δεν είμαι άδικος. Την ύβριν οι 
Έλληνες την ξέχασαν. Όταν οι Έλληνες 
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επιδιώκουν ισότητα δεν είναι, διότι θέ-
λουν δικαιοσύνη, αλλά ο άλλος να μην 
υπερέχει απ' αυτούς. Μια και εγώ δεν α-
ξίζω να ανεβώ υψηλότερα, τότε να μην 
ανέβεις κι εσύ. Ο Έλληνας γεννιέται με 
την τάση της υπεροχής. Οι Έλληνες είναι 
αφεντάδες της γνώσης και καυχώνται πο-
λύ. Επαινούν τη δικιά τους αρετή, το δικό 
τους προτέρημα και υποτιμούν τα κατορ-
θώματα των άλλων ή τις αρετές των συ-
μπολιτών τους. Οι Έλληνες έχουν πάθη. 
Οι περισσότεροι δε διδάσκονται από τα 
λάθη των 
κυβερνητών και των πολιτικών ηγεμόνων 
της ιστορίας τους και κάνουν τα ίδια λά-
θη και θα συνεχίσουν να κάνουν. Ο τό-
πος των Ελλήνων είναι μακάριος, όμως 
οι Έλληνες δεν αφήνουν 
τον ηγέτη να κυβερνήσει, αλλά θέλουν οι 
γύρω του εκ του αφανούς να κυβερνούν 
αυτοί. Οι Έλληνες μπορεί να είναι εγω-
παθείς, αλλά έχουν και καλές πλευρές. 
Έχουν προοδέψει στο λόγο, στη σοφία, 
στην ποίηση, στις τέχνες, στις επιστήμες, 
στο εμπόριο και στον πόλεμο ακόμα κι 
από όλα αυτά αναβλύζει η δόξα τους. 
Εμένα (λέει ο Μενένιος Άπιος) οι 
Έλληνες με γοητεύουν, είναι οι δάσκαλοι 
μου. Όμως όσο ο χρόνος περνά η δόξα 
των Ελλήνων μικραίνει κι ακόμα εξ αιτί-
ας των ελαττωμάτων τους θα μικραίνει. 
Ο εγωισμός κάνει τους Έλληνες καλούς 
στρατιώτες, γενναίους, ριψοκίνδυνους και 
τολμηρούς, αλλά δεν εκμεταλλεύονται τη 
δόξα τους. 
Μη νομίσεις Ατίλιε, ότι όλες αυτές οι 
κρίσεις που γράφω είναι δικές μου, τις 
διδάχτηκα από τον Επίκτητο. Νέος 
άκουσα τον Επίκτητο να λέει, ότι οι 
Έλληνες κάποτε είχαν ένα κόσμο, την 
Ατλαντίδα που την κάλυψαν τα νερά του 
ωκεανού, ήταν κόσμος προοδευμένος. 
Τους Έλληνες μην τους κατηγορείς 
μπροστά τους η συνεχώς, γιατί, αν ξυ-
πνήσει η περηφάνια τους, γίνονται αμεί-
λικτοι διώκτες. Οι Έλληνες έχουν υπερο-

ψία, αλλά και φιλοτιμία πρωτοφανή. Τώ-
ρα είναι γκρεμισμένοι ευγενείς. Έχουν 
σωρεία αντιφάσεων. Άλλες ώρες είναι 
Έλληνες κι άλλες γραικύλοι, τιποτένιοι, 
παράδοξοι. Μη δώσεις ποτέ στον 
Έλληνα την εντύπωση, ότι του αφαίρε-
σες την ελευθερία. Άφησε τον να φωνά-
ζει, να θορυβεί, να εκφράζει την πολιτι-
κή του μανία, έως εκεί που δεν θίγονται 
τα συμφέροντα της αυτοκρατορίας μας. 
Να χρησιμοποιείς αυτούς που διαφωνούν 
εναντίον εκείνων που αντιδρούν. Οι δια-
ταγές προς τους Έλληνες δεν ωφελούν, 
χρησιμοποίησε το διάλογο. Δίνε την ε-
ντύπωση, ότι υποχωρείς. Μην απειλείς 
τους Έλληνες με τις λεγεώνες. Μην κά-
νεις τον παλληκαρά στους ηγήτορες των 
πόλεων. Άφησε τους να κάνουν μόνοι 
τους ελιγμούς. Ακόμα τρέφονται με την 
οπτασία των περασμένων μεγαλείων 
τους. Μην πολύ επεμβαίνεις στα εσωτερι-
κά των 
πόλεων τους. 
Αυτά έγραψε στην επιστολή του ο Μενέ-
νιος Άπιος που ήταν προχωρημένης ηλι-
κίας και ύπατος προς τον νεότερο φίλο 
του, τον ανθύπατο Ατίλιο Νάβιο πιθανό-
τατα δύο δεκαετίες πριν τη γέννηση του 
Χριστού, όταν πλέον όλος ο Ελληνισμός 
ήταν υπό την εξουσία της 
Ρώμης. Το ότι έχουμε και σήμερα το 
2014 μ.Χ. τα ίδια προτερήματα και τα 
ίδια ελαττώματα που μας κατέβασαν στο 
τελευταίο σκαλοπάτι της συρρίκνωσης 
μας σημαίνει, ότι είμαστε ακραιφνείς α-
πόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Όμως ας 
καταπολεμήσουμε τα ελαττώματα μας, 
διότι κινδυνεύουμε να φθάσουμε στον 
αφανισμό. Αυτοκαταστραφήκαμε με 
τους Ρωμαίους από επιπολαιότητα, από 
αφέλεια μηδενιστήκαμε από τους Τούρ-
κους. Δυστυχώς δεν καταπολεμούμε τα 
ελαττώματα μας. 
Το εγώ και ο ατομισμός μας είναι καρκί-
νωμα που συνεχίζουμε να το εκτρέφουμε 
συνεχώς... 
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Ποτέ δεν φανταζόμουνα ότι θα έγραφα 

χρονογράφημα για τις καρέκλες. Όμως, 

έγιναν τελευταία πολλά γεγονότα που με 

παρακίνησαν να το κάνω. Μεταξύ άλλων 

απέκτησα και εγώ μια καρέκλα... περιω-

πής! 

Η καρέκλα και η πολυθρόνα κατ' επέκτα-

σιν, είναι μια κατασκευή του έμφρονος 

ανθρώπου που έχει προορισμό να υποδέχε-

ται τα οπίσθια του και να στηρίζει τη μέση 

του. Ο πρωτόγονος άνθρωπος χρησιμοποι-

ούσε ογκώδεις πέτρες ή κορμούς δέντρων 

για το σκοπό αυτό. Τότε δεν μπορούσε να 

φανταστεί τι αγώνες και τι δράματα θα 

εκτυλίσσονταν γύρω από διάφορες καρέ-

κλες. Τότε μάλωνε μόνο για κάποιο δέρμα 

ζώου ή για ένα κομμάτι κρέας ή για τα μά-

τια κάποιας ...πρωτόγονης. Υπάρχουν δια-

φόρων ειδών καρέκλες. Ξύλινες, σιδερένι-

ες, πλαστικές, απλές, με ψάθα, σκαλιστές, 

με χαμηλή πλάτη, με ψηλή πλάτη, με χε-

ρούλια, με ρόδες, με πολλά διακοσμητικά 

στοιχεία, με πόδια λεπτά ή χοντρά, με πό-

δια σκαλιστά και πολλά άλλα που δεν υ-

πάρχει λόγος να αναφέρω. Η αξία μιας κα-

ρέκλας έχει σχέση με το περίτεχνον της 

κατασκευής της, αλλά τις περισσότερες 

φορές εξαρτάται από τη θέση που βρίσκε-

ται. Μπορεί να βρίσκεται σε μια καφετέρι-

α ή ακόμη και σε έναν πεζόδρομο 

(πληρωμή αδείας μικρή, κέρδη σημαντι-

κά). Μπορεί να βρίσκεται σε ένα ταπεινό 

σπίτι (αξία μηδέν), σε ένα γραφείο δημόσι-

ου υπαλλήλου (αξία σημαντική), σε ένα 

γραφείο πανεπιστημιακού λέκτορα (αξία 

μικρή αλλά πολλά υποσχόμενη), σε μία 

διεύθυνση ΔΕΚΟ (υποθέτω αξία μεγάλη 

αλλά επισφαλής), σε ένα υφυπουργείο 

(αξία συνήθως μικρή λόγω καταδυναστεύ-

σεως από τον προϊστάμενο υπουργό), κα-

ρέκλα γραμματέα υπουργικού γραφείου 

(αξία ποικίλλουσα ανάλογα με το υπουρ-

γείο), καρέκλα συμβούλου υπουργού (αξία 

μεγάλη για όποιον την κατέχει γιατί οι κα-

ρέκλες είναι λίγες και οι σύμβουλοι πολ-

λοί), καρέκλα υπουργού (αξία συνήθως 

μεγάλη αλλά επισφαλής, ταυτόχρονα πολ-

λά υποσχόμενη για μελλοντικές αναβαθμί-

σεις του προσωρινού κατόχου της), καρέ-

κλα πρωθυπουργική (αξία μεγάλη αλλά 

και ενοχλητική γιατί συνέχεια τρίζει και 

μαζί τρίζουν και οι καρέκλες όλης της ε-

κάστοτε κυβέρνησης). Τέλος έχουμε και 

την καρέκλα του προέδρου της δημοκρα-

τίας. Αυτή αποκτά αξία ανάλογη με τα πε-

πραγμένα κατόχου της. Βέβαια, με την τε-

λευταία αναθεώρηση του συντάγματος 

που έκανε ο Παπανδρέου (εννοώ τον... χα-

ρισματικό εκ των τριών) η αξία της εν λό-

γω καρέκλας είναι περιορισμένη, άσχετα 

με την αξία του προσώπου που έχει ο προ-

σωρινός κάτοχος της. 

Οι καρέκλες 
Δημήτριος Θ. Καραμήτσος 
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Για μια καρέκλα σημαντικής αξίας γίνο-

νται συχνά μεγάλες μάχες. Φανταστείτε τι 

έγινε για την καρέκλα του  ...αυτοκράτορα 

Δαρείου. Έγινε η μεγαλύτερη οργανωμένη 

επιτυχώς εκστρατεία που έκανε διάσημο τον 

Αλέξανδρο. Μάχες γίνονται και στις μέρες 

μας για κάποιες καρέκλες. Για σκεφθείτε 

πόσα θύματα είχαμε για να εκδιωχθούν από 

τις καρέκλες τους οι Ταλιμπάν, ο Μιλόσεβιτς 

και ο Σαντάμ Χουσεΐν. Πόσα θύματα υπήρ-

ξαν για να διατηρηθούν στην καρέκλα τους 

διάφοροι ηγέτες-δικτάτορες όπως ο Στάλιν και 

ο Χίτλερ, για να αναφερθώ στους πιο διάση-

μους. Εκτός όμως από τις μάχες για τις κα-

ρέκλες των ηγετών έχουμε μάχες και σε 

χαμηλότερα επίπεδα. Για παράδειγμα, έχουμε 

μάχες για τις εκλογές καθηγητών στο Πανεπι-

στήμιο όταν γίνονται με ανοιχτές διαδικασί-

ες. Μάλιστα κάποτε που οι καθηγητές ήταν 

λίγοι, η αξία της καρέκλας τους ήταν μεγάλη 

(ουσιώδες είδος εν ανεπάρκεια θα έλεγα). 

Γινόταν διαβουλεύσεις, συνωμοσίες για ορ-

γάνωση του αγώνα, και χωρίζονταν η σχολή 

σε παρατάξεις. Στις εκλογές καθηγητών οι 

δικανικοί λόγοι έδιναν και έπαιρναν. Συνή-

θως υπήρχε η παράταξη των ισχυρών που 

αποφάσιζε και είχε τη δύναμη να εκλέγει 

όποιους ήθελε και η παράταξη των αντιθέ-

των που συνήθως ήταν γευσιογνώστες... 

της ήττας. Δηλαδή εγεύοντο το.,.πικρόν πο-

τήριον. Στις μέρες μας σπανίως βλέπουμε τέ-

τοιες μάχες. Αγώνες έγιναν και γίνονται πά-

ντως για τις υπουργικές καρέκλες. Πολλοί φο-

βούνται μήπως και χάσουν την καρέκλα τους, 

και όλο το διάστημα των μηνών που συζητεί-

ται θέμα ανασχηματισμού χάνουν τον ύπνο 

τους, γιατί όλα τα ενδεχόμενα είναι δυνατά. 

Υπάρχει περίπτωση να πάνε στο σπίτι τους ή 

να μετακινηθούν σε άλλο υπουργείο. Υπάρ-

χουν μάλιστα υπουργεία με πολύ επιθυμητές 

καρέκλες. ΓΓ αυτό και οι μάχες και οι αγωνί-

ες, αλλά και τα χτυπήματα κάτω από τη ζώ-

νη. Στο Βυζάντιο και στην Οθωμανική αυτο-

κρατορία οι σπουδαίες καρέκλες, θέλω να πω 

τα αξιώματα, ήταν αντικείμενο πλειστηρια-

σμού. Ποιος ξέρει τι θα γράψουν οι ιστορικοί 

στο μέλλον για τις μέρες μας. 

Μερικές φορές η καρέκλα αλλάζει τον χαρα-

κτήρα του κατόχου της. Έτσι για να επισκεφ-

θεί κάποιος έναν αξιωματούχο θέλει ραντεβού 

που θα το κλείσει πριν από πολλές μέρες και ο 

χρόνος ακρόασης θα είναι ελαχίστων λεπτών. 

Μερικοί σημαντικοί καρεκλούχοι τοποθετούν 

χαμηλές πολυθρόνες μπροστά από το γραφείο 

τους για να νιώθουν οι επισκέπτες 

το...μεγαλείο τους και να νιώθουν μειονεκτι-

κά (Εγώ όταν συναντώ τέτοιες καρέκλες 

κάθομαι... στο μπράτσο τους). 

Χρειάζεται να έχει κάποιος μεγάλη πνευματι-

κή ωριμότητα για να μη καταληφθεί από την 

ασθένεια της καρεκλίτιδας. Επειδή και εγώ 

είμαι κάτοχος μια καρέκλας κάνω προσπάθει-

ες για να μη νοσήσω. Έτσι αποφάσισα εξαρ-

χής να διατηρώ την πόρτα μου ανοιχτή, και 

να έχω για τους συνομιλητές μου πολυθρό-

νες κανονικού ύψους. Έτσι δεν ζαλίζομαι από 

το ύψος στο οποίο στέκομαι και δεν θα μου 

κακοφανεί πολύ όταν πάψω να κάθομαι στην 

καρέκλα μου. Ευτυχώς βλέπω ότι και άλλοι 

παρά την υψηλή θέση που κατέχουν διατη-

ρούν την επαφή τους με ...τη γη. Δυστυχώς 

όμως όχι όλοι. 
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Τί όνειρα έκανε άραγε το άλογο του 
Μποτίνο τις μέρες που το έσερνε με-
θυσμένος; Και ήταν οι περισσότερες, 
περίπου όλες, όσες ο Τίνο μπορούσε 
να θυμάται σ’ αυτόν που λέγεται επί-
γειος βίος. Οι μέρες  του, όλες ίδιες, 
άρχιζαν, όταν με τις φωνές και τα 
σπρωξίματα της κυράς ή με τα κλάμα-
τα του μωρού, που πάντα υπήρχε μέ-
σα στην κούνια, αποφάσιζε να σηκω-
θεί ο Μποτίνο από την γωνιά , που 
τον βρήκε ο ύπνος το προηγούμενο 
βράδυ, και να αγωνιστεί για τον ε-
πιούσιο της οικογένειας. Φορούσε τό-
τε το τριμμένο του κασκέτο και 
άνιφτος με το πουκάνισο να κρέμεται 
μισό, έξω απ’ το παντελόνι, τραβούσε 
για τον Τίνο. Εκείνος είχε ξυπνήσει 
νωρίς, καθώς συνηθίζουν τα ζώα, και 
δάγκωνε τα λουριά που κρέμονταν, 
μισά κι αυτά, στην αριστερή του 
πλευρά, από εκεί που δεν έφτανε ο 
Μποτίνο να τα βγάλει, καθώς το θυ-
μόταν πάντα την ώρα που, περασμένη 
νύχτα, τον έχωνε στον σταύλο, αν αυ-
τό που  έμπαινε το ζωντανό λεγόταν 
σταύλος. Έμενε τότε ο Τίνο στη στενή 
και το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να 
ξαποστάσει, να φάει τα  χόρτα που εί-
χε βάλει η κυρά, αν είχε, και να χώσει 
τη μουσούδα του στον κουβά με το 
βρώμικο νερό. 
Ύστερα έβλεπε τη μάνα του να τον 

φωνάζει από μακριά και έτριβε το χώ-
μα με λαχτάρα. Άνοιξη ήταν και το 
χώμα μοσχοβολούσε και γέμιζε πρά-
σινο χορτάρι και έτρεχε ο Τίνο στο 
χορτάρι και χτύπαγαν τα πόδια μαλα-
κά, χτύπαγε η καρδιά του, τ’ αυτιά του 
άνοιγαν ν’ακούσουν, τα μάτια να 
δουν΄, έπεφταν οι παρωπίδες, τα λου-
ριά, άνοιγε ο Τίνο ολόκληρος να χορ-
τάσει πλαγιές, ρυάκια, δροσιά στη 
μουσούδα του, δροσιά στα πόδια και 
στην καρδιά του. Έτρεχε με τα μάτια 
ολόκληρα, χωρίς τις λερές παρωπίδες, 
με τον κόσμο ολόκληρο να τον τρέξει. 
Έτρεχε χορτάτος κι ελεύθερος. 
Κι ύστερα σκόνταβε στον κουβά, χύ-
νονταν το νερό και τον πάγωνε και 
ξυπνούσε ο Τίνο στο στενό στάβλο 
και στην στενή του πραγματικότητα. 
Και περίμενε υπομονετικά τον Μποτί-
νο, το τρίξιμο της σαπισμένης πόρτας 
και τον ήλιο που του θάμπωνε τα μά-
τια. Τότε σαν τα’ άνοιγε, ο κόσμος 
ήταν στενός μέσα απ’ τις παρωπίδες 
και τα όνειρά του μακριά. Ο Μποτίνο 
ξεκινούσε βρίζοντας τη μαύρη μοίρα 
του και τον Τίνο, μέχρι που έβγαιναν 
στον μεγάλο δρόμο. Για πού κινούσε 
η μέρα δεν ήξερε κανένας τους. Πότε 
στην αγορά, πότε στα σφαγεία, πότε 
στον πάνω μαχαλά που είχε η κυρά 
κάτι γνωστούς και σόγια και κανόνιζε 
κανένα θέλημα για τον προκομμένο. 

Το όνειρο του Τίνο 

Αφροδίτη Κοΐδου  
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« Να πας απ’ τουν Γκανάτσιου, θελ’ 
να φορτώσ’ς κάρβουνου για τ’ν μασί-
να τ’. Άκουσις ουρέ χαμένε. Να φέρ’ς 
παράδις να ταΐσου τα πιδιά. Κοίταξι 
μην τα πιείς πάλι, σι σκότουσα  ανυ-
πρόκουπε». 
Κινούσαν οι δυό τους με το ξεπροβό-
δισμα της κυράς, με τα κλάματα των 
μωρών και τη βουή της καινούργιας 
μέρας. Γύριζαν στα στενά σοκάκια με 
τα κλειστά παράθυρα και τις ψηλές 
μάντρες. Που και που καμιά γάτα διέ-
σχιζε τρομαγμένη το δρόμο και τρό-
μαζε τον Τίνο ή, το χειρότερο, τους 
αλυχτούσαν τα σκυλιά και τότε ο Τίνο 
φοβόταν και κλώτσαγε. Σήκωνε το 
βαρύ του κεφάλι και φώναζε στον ου-
ρανό και στον αφέντη. Μόνο τότε φώ-
ναζε ο Τίνο. Μόνο τότε ο Μποτίνο 
άρπαζε γερά τα χαλινάρια με το ένα 
χέρι και με το άλλο τον χάιδευε και 
τον κανάκευε. 
« ‘Ελα Τίνο μ’, έλα παλικάρι μ’ και 
μη σκιάζεσι. ‘Ελα ουόπ!» 
Έτσι έσκυβε πάλι το κεφάλι και προ-
χωρούσε σκοντάφτοντας στο καλντε-
ρίμι. Άλλες φορές ο Τίνο απόμενε μό-
νος, εκεί, καταμεσίς του δρόμου χωρίς 
προοορισμό. Ο Μποτίνο είχε ξεμείνει 
πίσω, αν τυχόν κι οσμίζονταν κρασί 
και το καπηλειό ήταν ανοικτό. Χανό-
ταν τότε για ώρες μέχρι να πιεί και 
την τελευταία δεκάρα. Χαν’ταν τότε 
κι ο Τίνο στα δικά του όνειρα του 
δρόμου και μια φορά τον βρήκαν 
στην αλάνα που έπαιζαν τα παιδιά να 
παίζει κι αυτός. Έφαγε τις ξυλιές μα-
ζεμένες και από τότε δεν κουνούσε 
από εκεί που τον άφηνε ο Μποτίνο. 

Εκεί τον ξανάβρισκε, όταν τον 
έβγαζαν από το καπηλειό και ξεκινού-
σαν, μπροστά ο Τίνο για το σπίτι σκυ-
φτός και εξαντλημένος από την πείνα 
και πίσω ο Μποτίνο.εξαντλημένος κι 
αυτός αλλά σε έξαψη, να χειρονομεί, 
να μιλάειι στον κόσμο που έβλεπε ή 
φανταζόταν, να βγάζει λόγους, να 
ψέλνει τα δικά του τροπάρια της δικής 
του λειτουργίας, να βλέπει τα δικά 
του όνειρα μέσα απ’ τα γερασμένα 
του μάτια με τον προχωρημένο κα-
ταρράκτη, να βλέπει την κυρά κιόλας 
στην πόρτα με τον πλάστη στο χέρι να 
τον περιμένει. 
Τι όνειρο είδε το άλογο του Μποτίνο 
εκείνο το πρωί που το αφεντικό δεν 
ήρθε να τον βγάλει απ’ το στενό αχού-
ρι, που τα μωρά δεν έκλαιγαν και η 
κυρά δεν βγήκε στην πόρτα με τις πα-
ραγγελίες; Οι μύγες άρχισαν να τον 
τσιμπούν, το νερό χυμένο πάνω στις 
σβουνιές και το σακούλι με το άχυρο 
άδειο. 
Έκλεισε ο Τίνο τα λερωμένα του μά-
τια και είδε τον κυρ Μποτίνο όμορφο 
και καθαρό με τα μαλλιά του μαύρα 
και λαμπερά, το πουκάμισό του 
άσπρο και τις μπότες του να γυαλί-
ζουν. Γελούσε ο Μποτίνο, σαν να είχε 
πιεί όλες τις χαρές του κόμσου και να 
είχε διαβεί. 
Να είχε διαβεί για πάντα. 
Έτρεχε και τον φώναζε, έτρεχε κι ο 
Τίνο πίσω του. 
Ήταν άνοιξη και το χώμα μοσχομύρι-
ζε δροσιά και τα λιβάδια άνοιγαν ολό-
κληρα στο φώς, 
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*Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην ποιητική συλλογή «Η κλοπή του χορού», που εκδό-
θηκε στην Αθήνα το 2002 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΣΕΛΙΔΑ  
 

Με τον ΧΡΙΣΤΟ Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 
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