
 
 

    
     Στην αρχαία Αίγυπτο ζωγράφιζαν την καρδιά µε ακρίβεια και µε κάθετες 
γραµµές στο σχέδιο αναπαριστούσαν τα αγγεία.  Είχαν τελειοποιηµένες 
τεχνικές ταρίχευσης και προόδευσαν στην ανατοµική µε τις µούµιες.  
Μάλιστα κατά την 21η Αιγυπτιακή δυναστεία, 1000 π.Χ., εντοπίζεται 
πάχυνση και εναπόθεση ασβεστίου σε στεφανιαίες αρτηρίες µούµιας 
(Στεφανάδης, 2011). Οι Αιγύπτιοι συνδέουν από τότε το σφυγµό µε την 
καρδιά και λένε ότι ο σφυγµός είναι «οµιλία της καρδιάς» (Rulliere , 1975). 
Στη συνέχεια, κατά τον Μινωϊκό και Μυκηναϊκό πολιτισµό, υπάρχουν 
δείγµατα θεραπείας νόσων, ακόµη και κρανιοανατρήσεις (R. Arnott, 1997).  
     Ανέκαθεν η Ιατρική συνδεόταν µε το Θείον. Μεταξύ των εικονιζοµένων 
Αγίων του Βυζαντίου περιλαµβάνεται και η εικόνα του Ιπποκράτη. Ο 
Όµηρος, πέραν των άλλων, πρακτικώς είναι ο πρώτος στο Αιγαίο που 
εισάγει την επιστηµονική ιατρική µε αρχή βεβαίως τη θεότητα.  Ο 
Ασκληπιός,  υιός του Απόλλωνος και της Κορωνίδος, διδάχθηκε την 
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ιατρική από τον κένταυρο Χείρωνα και 
µε την Ηπιόνη θα αποκτήσει πέντε 
παιδιά: τον Μαχάωνα, τον Ποδαλείριο, 
την Πανάκεια, την Ιασώ και την Υγεία.  
Οι δύο πρώτοι είναι ιατροί και 
αναφέρονται από τον Όµηρο κατά τη 
διάρκεια του Τρωικού πολέµου.  «οι τ’ 
έχον Οιχαλίην πόλιν Ευρύτου Οιχαλιήος 
των αυθ’ υγείσθην Ασκληπιείου δύο 
παίδε ιητήρ’ αγαθώ Ποδαλείριος ηδέ 
Μαχάων» (Ιλιάς, Β730-732), κι όσοι 
είχαν στην Οιχαλία, του Εύρυτου την 
πόλη, του Ασκληπιού τους δύο είχαν για 
αρχηγούς τους Μαχάονα, Ποδαλείριο, 
καλοί γιατροί που ήσαν.  Αλλά και όταν 
ο Ευρύπυλος τραυµατίστηκε ήθελε 
θεραπεία από τον Πάτροκλο που τον 
είχε µάθει ιατρική ο Αχιλλέας, «που 
έµαθε από τον Χείρωνα τον Κένταυρο 
το δίκιο Ποδαλείριος, Μαχάονας είναι οι 
δυο γιατροί µας· ο ένας τους µες στις 
σκηνές, νοµίζω, λαβωµένος κείτεται κι 
από γιατρό άψογο έχει ανάγκη˙ στον 
κάµπο λύσσα των Τρώων ο άλλος 
υποµένει». (Ιλιάς, Λ.828-836).   Ώστε ο 
Ευρύπυλος θέλει γιατρό αλλά ο Μαχάων 
ήδη είναι τραυµατισµένος και ο 
Ποδαλείριος βρίσκεται στο πεδίο της 
µάχης.  Και για το λόγο αυτό ζητάει 
βοήθεια από τον Πάτροκλο ο οποίος 
έχει µάθει  Ιατρική από τον Αχιλλέα.  
Έτσι ο Πάτροκλος εµφανίζεται ως 
ιατρός στον Ευρύπηλο και τον «πήγε 
στη σκηνή· φίλος έστρωσε 
βοειδοπροβειές να πέσει.  Με µαχαίρι ο 
Πάτροκλος το σουβλερό το βέλος του 
έβγαλε απ’ τον µηρό˙ του έπλυνε το 
αίµα µε χλιαρό νερό· πάνω πικρή 
πονοκοιµήτρα, ρίζα τούβαλε τρίβοντας 

µε τα χέρια˙ οι πόνοι έπαψαν, στέγνωσε η πληγή, σταµάτησε το αίµα. 
(Ιλιάς, Λ.842-848). 
     Τα Ασκληπιεία εµφανίζονται τον 7ο, κυρίως τον 6ο αιώνα και βαθµηδόν 
αυξάνονται αριθµητικά εις το Αιγαίο ώστε τον 4ο αι. π.Χ. να είναι περί τα 
300.  Κάθε Ασκληπιείο γίνεται προσπάθεια να έχει ωραίο περιβάλλον, αν 

Ασκληπιός (Μουσείο Ρόδου) : Ο θεός Απόλλων 

ήταν προστάτης των τεχνών και της Ιατρικής, 

συµπεριλαµβανοµένης της βοτανοθεραπευτικής 

εµπειρίας. Ο όφις είναι το αρχικό σύµβολο του 

Απόλλωνος και του γιου του, Ασκληπιού, που 

εικονίζεται µε το φίδι στα πόδια, ως κορυφαίο 

φαρµακευτικό και θεραπευτικό στοιχείο. Επιπλέον 

υποδηλώνει σοβαρή µαντική δυνατότητα, η οποία 

πάντα είχε θέση στην επιλογή του κατάλληλου 

φαρµάκου και στην εξέλιξη της νόσου. Ο όφις 

είναι σύµβολο και στον ανώτερο κλήρο µε 

ποιµαντορική ράβδο, της οποίας η κεφαλή φέρει 

µεταλλικό ή ξυλόγλυπτo σύµπλεγµα δύο φιδιών. 

Στην Οδύσσεια, λ-287, από το γλύψιµο δύο φιδιών 

στα αυτιά, ο Μελάµπους ο Πύλιος απέκτησε 

µεγάλη θεραπευτική ικανότητα για κάθε νόσο (∆. 

Σιατόπουλου: Οµήρου Ιλιάδα, σελ. 21, εκδ. 

Χρυσάφη Πανεζή, Αθήνα, 1992).  
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είναι δυνατόν και σε υψηλό σηµείο, σε παρυφές λόφων ή ορέων, µε δένδρα, 
αλέες, τρεχούµενα νερά.  Ονοµαστά Ασκληπιεία της αρχαιότητος είναι 
εκείνα της Τρίκκης, της Περγάµου, της Επιδαύρου και της Κω.  
Αντιλαµβάνεται κανείς ότι για να επισκεφθεί τέτοια µεγάλα Ασκληπιεία, σε 
µέρη µακρινά από τον τόπο της κατοικίας του, θα πρέπει ο ασθενής να είναι 
σε γενική κατάσταση ικανοποιητική, ώστε ο οργανισµός να αντέχει το 
µακρινό ταξίδι.  Τα Ασκληπιεία διευθύνονται από το ιερατείο και ο 
προσερχόµενος είναι πάντα ελεύθερος, όχι δούλος και οδηγείται µε τάξη 
προς το Άβατον και τα περαιτέρω.  Στο Άβατο θα γίνει η εγκοίµηση, εκεί θα 
έρθει ο Ύπνος και ο Όνειρος και το πρωί µε το καλό ο ιερεύς θα έχει 
συζήτηση µαζί του.   Θα γίνει σχετική ανάλυση και θα διατυπωθούν 
συµπεράσµατα επί πιθανής παθήσεως και τρόπου θεραπείας.  Η τελευταία 
µπορεί να περιλαµβάνει βότανα, λουτρά ιαµατικά, µαλάξεις, σωµατικές 
ασκήσεις στο γυµνάσιο, πορείες στις αλέες.  Θα ακολουθήσει  και η σχετική 
άσκηση του πνεύµατος µε επίσκεψη στη βιβλιοθήκη, και, φυσικά, θα πάει 
και µια-δυο φορές στο θέατρο να ευφρανθεί ακούγοντας έργο του Σοφοκλή 
ή του Αισχύλου, του Ευριπίδη αλλά και του Αριστοφάνη.  Μετά όλες αυτές 
τις ηµέρες παραµονής του στο Ασκληπιείο πληρώνει και καλά ίατρα και 
επιστρέφει τεθεραπευµένος οίκοι. Ουδείς απέθανε ποτέ σε Ασκληπιείο,  
ούτε εγέννησε ποτέ εκεί γυναίκα.  Τα Ασκληπιεία θυµίζουν λίγο, όχι βέβαια 
µε ιερέα, τα σύγχρονα ιαµατικά λουτρά. Πράγµατι οι επισκέπτες, αν και 
παραπονούνται για κάτι, είναι σε καλή κατάσταση ώστε να µπορούν να 
ταξιδέψουν από µακριά στην Αιδηψό.  Εκεί θα έχουν καθ’ εκάστη το 
λουτρό τους, το πρωί π.χ. κατά τις 10-12, θα επιστρέψουν στο δωµάτιό τους 
κατά τις σχετικές οδηγίες, να ξαπλώσουν µια-δυο ώρες και στη συνέχεια να 
απολαύσουν τις οµορφιές της πόλης.  Πολλοί προτιµούν να έχουν στο 
ξενοδοχείο τους το γεύµα, άλλοι εννοούν αµφότερα γεύµα και δείπνο να 
έχουν κάπου στην παραλία.  Θα έχουν τον  καθηµερινό τους περίπατο και 
µετά ας πούµε δύο εβδοµάδες, επιστρέφουν στο σπίτι αισθανόµενοι ότι θα 
περάσουν µε υγεία το χειµώνα.  Ενίοτε τους ενοχλούν πόνοι στα πόδια ή 
αλλού, αλλά αυτές οι ενοχλήσεις είναι µαρτυρία της θεραπευτική επίδρασης  
των λουτρών, που θα εξασφαλίσουν την καλή τους κατάσταση ώστε να µην 
υπάρχει πρόβληµα, ακόµα και αν  κάνει πολύ κρύο το χειµώνα.  Αυτοί είναι 
οι λόγοι για τους οποίους ο ύπατος στρατιωτικός αλλά και πολιτικός Σύλλας 
της Ρώµης (138-78 π.Χ.) πήγαινε στην Αιδηψό να θεραπευθεί, έπασχε από 
ποδάγρα.        
     Από τα Ασκληπιεία προέρχονται οι Ασκληπιάδες.  Είναι νόµιµοι 
απόφοιτοι µε δίπλωµα Ασκληπιείων ή Σχολών ως της Κνίδου και της Κω.  
Κατά κανόνα είναι γιοι Ασκληπιάδων, που εγκαταλείπουν τα Ασκληπιεία 
του θεού Απόλλωνα και εργάζονται στην πόλη.  Είναι ευγενείς και 
εξετάζουν, βεβαίως, µόνον ελευθέρους.  Οι οδηγίες περιλαµβάνουν 
σωµατικές ασκήσεις, λουτροθεραπεία, διατροφή και ασφαλώς συνταγές και 
εγχειρήσεις.  Πάντως στην πόλη αρκετοί  Ασκληπιάδες είχαν και τον τίτλο 
του περιηγητού. Πέραν αυτών υπήρχαν και οι λαϊκοί ιατροί, άνευ 
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διαπιστευτηρίων, προσωρινοί στην 
πόλη.  Τέλος οι δούλοι εθεραπεύοντο 
χωρίς τους τρόπους ευγενείας των 
Ασκληπιάδων από δούλους ιατρούς, οι 
οποίοι επαγγέλοντο τον βοηθό σε 
Ασκληπιάδες. Οι δούλοι ιατροί δεν 
έπρεπε να συµπεριφέρονται όπως οι 
ελεύθεροι.   
     Ο Πυθαγόρας ήταν από τη Σάµο 
και επί πολλά έτη περιεφέρετο σε 
διάφορες χώρες, στη Βαβυλώνα, στην 
Αίγυπτο, και τελικά µετά 22 έτη 
κατέληξε στον Κρότωνα της Σικελίας.  
Εκεί ανέπτυξε την περίφηµη 
Πυθαγόρεια Σχολή, άκρως µυστική, 
ενδεδυµένοι  µε λευκή στολή οι 
φοιτώντες, χωρίς να συζητούν τα 
διδασκόµενα, τουλάχιστον να 
αποφεύγουν σχετικές συζητήσεις µε 
ανθρώπους έξω της Σχολής.  Στόχος 
της Σχολής είναι η εκπαίδευση για την 
ορθή διοίκηση διαφόρων  χωρών και, 
βέβαια, µέσα σ’ όλα αυτά 
περιλαµβάνεται και η Ιατρική.  
«Σαρκός φωνή µη πινείν και µη 
διψείν…» να τρως τυρί, σύκα, 
ελάχιστο κρέας για να αγωνίζεσαι ως 
αθλητής, απέχεσθε των κυάµων, όχι 
κουκιά γιατί µπορεί να πάθετε 
κυάµωση! Όµως η χώρα πρέπει να 
έχει «µέτρον επί πάσιν άριστον»-
µέτρον ποτού τε και σίτου και 
γυµνασίων τε ποιείσθαι, να τρως µε 
µέτρο, να πίνεις λίγο και µε µέτρο να 
γυµνάζεσαι, όχι ολυµπιονίκης µε 
χάπια… Το παν αριθµός, λέει ο 
Πυθαγόρας. Τετράγωνον 
υποτεινούσης «ίσον εστί τοις από των 
την ορθήν γωνίαν περιεχουσών 
πλευρών τετραγώνοις».  Από την 
Πυθαγόρεια Σχολή βγήκε και ο 
γιατρός ∆ηµοκήδης κατά το 2ο ήµισυ 
π.Χ.   Τον αγόρασε η Αίγινα µε 60 
µνας, ακολούθησαν αι Αθήναι µε 100 

Ιπποκράτης (460-377 π.Χ.) : Είναι ο 
πρώτος Έλληνας που ταξινόµησε διάφορα θέµατα 
στην Ιατρική. Γενικής φύσεως είναι γραπτά όπως ό 
Όρκος, ό Νόµος, Περί Αρχαίας Ιατρικής, Περί 
Ιατρού, Περί Τέχνης, Περί Ευσχηµοσύνης, 
Παραγγελίαι και Άφορισµοί. Υπάρχουν επίσης τα 
κείµενα Ανατοµίας και Φυσιολογίας: Περί 
Ανατοµής, Περί Καρδίης, Περί Σαρκών, Περί 
Αδένων, Περί Οστέων Φύσεως, Περή Γονής, Περί 
Φύσεως Παιδίου, ∆ιαιτητικά, Περί Τροφής, Περί 
∆ιαίτης, Περί ∆ιαίτης Υγιεινής. Ως προς την 
Παθολογία έχει γράψει: Περί Αέρων, Υδάτων, 
Τόπων, Περί Χυµών, Περί Κρίσεων, Περί 
Κρισίµων, Περί Εβδοµάδων, Περί Φυσών. 
Υπάρχουν και τα ειδικά θέµατα: Περί Επιδηµιών, 
Περί Παθών, Περί Νόσων, Περί των Εντός Παθών, 
Περί της Ιερής Νούσου (Επιληψία), Περί Τύπων των 
κατ' άνθρωπον. Ως προς την Πρόγνωση αναφέρεται 
στο Προγνωστικόν και στο Προρρητικόν και 
Κωακαί Προγνώσεις. Στη Θεραπευτική γράφει Περί 
∆ιαίτης Οξέων καί Περί Υγρών Χρήσεως, στη 
Χειρουργική τα Κατ’ Ιατρείον, Περί Ελκών, Περί 
Αίµορροίδων, Περί Συρίγγων, Περί των εν τη 
Κεφαλή Τραυµάτων, Περί Αγµών, Περί Άρθρων. 
Στη Μαιευτική και Γυναικολογία Περί Παρθενίων, 
Περί Γυναικείας Φύσεως, Περί Γυναικείων Α', Β', 
Περί Αφόρων, Περί Επικυήσεως, Περί Επταµήνου 
και Οκταµήνου, Περί Εγκατατοµής Εµβρύου. 
Τέλος, στην Οφθαλµολογία αναφέρεται στο κείµενο 
Περί Όψεως και στην Παιδιατρική στο Περί 
Οδοντοφυϊαςς (Λ. Λυπουρλή: Ιπποκράτης: Ιατρικά 
Θέµατα, Νοσολογία, Χειρουργική, Γυναικολογία, 
Μαιευτική, 4 τόµοι, εκδ. ΖΗΤΡΟΣ).  
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µνας, ύστερα τον κέρδισε ο Πολυκράτης, τύραννος βασιλιάς της Σάµου, για 
να γίνει στο τέλος πάµπλουτος ως προσκεκληµένος του ∆αρείου στην 
Περσία.  Έπασχε από εξάρθρωση στο πόδι και οι Αιγύπτιοι γιατροί του δεν 
µπορούσαν να τον θεραπεύσουν.  Ο ∆ηµοκίδης, µε τις κατάλληλες αλοιφές 
και χειρισµούς, τον εθεράπευσε και ο ∆αρείος τον χρύσωσε.  Έµεινε εκεί 
και αργότερα εθεράπευσε την Άτοσσα, σύζυγο του ∆αρείου, που είχε όγκο 
στο µαστό.  Και το χρυσάφι δεν είχε τελειωµό. 
     Ο Αλκµαίων, 6ος-5ος αι., και αυτός από τη Σικελία, έκανε σπουδαίες 
παρατηρήσεις στην Ιατρική. Αήρ+τηρέω-ώ=Αρτηρία λέγει, επειδή οι 
αρτηρίες έχουν αέρα (οξυγόνο). Σωστή η ονοµασία αλλά µε σοβαρό λάθος, 
το οποίο δυσκόλεψε τους διαδόχους επί µερικούς αιώνες.  Στα ζώα οι 
νεκροψίες εγίνοντο µετά τη σφαγή, κατά την οποία οι αρτηρίες 
αιµορραγούσαν αρκετά ενώ αυτά είχαν καταλήξει. Έτσι οι αρτηρίες 
εφαίνοντο να έχουν αέρα δίχως αίµα ενώ οι φλέβες ήσαν γεµάτες αίµα. Σε 
αυτό οφείλεται και η ονοµασία της τραχείας αρτηρίας, επειδή αυτός ο 
µεγάλος βρόγχος στους πνεύµονες έχει αέρα χωρίς αίµα.  Άλλη συµβολή 
της Αλκµαίωνος ήταν οι πόροι των αισθήσεων.  Με την αφή, την 
ψηλάφηση, αναγνωρίζουµε ένα αντικείµενο µέσω των πόρων που έχει το 
δέρµα και έρχεται η αίσθηση µε τα νεύρα στον εγκέφαλο.  Το ίδιο 
συµβαίνει στη γλώσσα, η οποία µε τους πόρους της συλλαµβάνει τη γεύση, 
το αντίστοιχο γίνεται µε την ακοή και µέσω των πόρων-ευσταχιανής 
σάλπιγγος, η αίσθηση πάει στον εγκέφαλο και ακούµε.  Ώστε ο εγκέφαλος 
είναι έδρα σκέψης-συνάντησης όλων των αισθήσεων.  Με πόρους έχουµε 
και την όραση και βλέπουµε το φως του ήλιου, µάλιστα την πυρκαγιά την 
βλέπουµε ως φως ενώ αυτή δεν γίνεται αισθητή αλλιώς ε µακρόθεν, π.χ. µε 
την αφή ή µε την ακοή κι ενώ δεν έχει καµία σχέση µε το φως της ηµέρας, 
από το φως µιλάµε για φωτιά.  Τέλος ο Αλκµαίων στη ζωή βλέπει ζεύγη 
αντίθεσης, θερµό-ψυχρό, ξηρό-υγρό, πικρό-γλυκό κ.ά.  και οι διαταραχές 
αυτών φέρνουν ανωµαλίες π.χ. την κόπωση (αφυδάτωση), τη βία… 
κλιµατολογικές ανωµαλίες.   
     Ο Εµπεδοκλής (490-435 π.Χ.) από τον Ακράγαντα της Σικελίας 
θεωρείται ο µεγαλύτερος θετικός επιστήµων της αρχαιότητος.  Λέγει ότι η 
σύλληψις του εµβρύου συµβαίνει περί την 14η ηµέρα του γεννητικού 
κύκλου της γυναικός και είναι η επικράτηση του σπέρµατος, ανδρικού ή 
γυναικείου, που θα δώσει το φύλο.  Κατά την κύηση διακρίνεται ο 
σχηµατισµός της καρδιάς και άλλων οργάνων περί την 40η ηµέρα,  η δε 
θρέψη του εµβρύου γίνεται από τον πλακούντα και όχι από το τοίχωµα της 
µήτρας, όπως µέχρι τότε επιστεύετο.  Και το σπουδαιότερο, συνεχίζει ο 
Εµπεδοκλής, ότι η πραγµατική αναπνοή δεν περιορίζεται στους πνεύµονες 
αλλά ο αέρας (οξυγόνο), µέσω των αρτηριών, φθάνει σε όλα τα κύτταρα 
του σώµατος, από κεφαλής µέχρις ονύχων, εκεί  γίνεται η οξυγόνωση των 
ιστών  και συνεχίζεται η ζωή. Υπάρχουν και οι εναντιώσεις του κόσµου, 
ανήρ-γυνή, ένα-πολλαπλούν, κ.ά. καθώς επίσης και οι τετραγωνικές ρίζες, 
δύο µαζί µε άλλα δύο, π.χ. φωτιά-αέρας, γη-νερό µε τις οποίες έχουµε την 
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όψη, τη νοµιµότητα του κόσµου.  Τέλος ο Εµπεδοκλής µε την 
οµοιοπαθητική διατυπώνει τη θεωρία της εξελίξεως 2.200 έτη πριν τον 
∆αρβίνο.  Τα διάφορα είδη ζώων στην πορεία του χρόνου σχηµατίζονται 
από προσέγγιση και σύµφυση των οµοίων, χωρίς να υπάρχει πριν σχέδιο 
γνωριµίας τους.  Αρχικά τα όντα ήσαν ασυµπλήρωτα, τερατώδη, 
ενδεχοµένως µε στρεβλά πόδια, πολλά χέρια ή και διπλό στήθος. Η 
εµφάνιση του βοός συχνά ήταν παρόµοια εκείνης του ανθρώπου…Με το 
χρόνο τα όντα µε ισορροπηµένη εµφάνιση διατηρούνται και 
αναπαράγονται.   
     Άλλες σχολές στην αρχαιότητα ήσαν η Σχολή της Κνίδου (5ος αι. ) και η 
Σχολή της  Κω.  Από την Κνίδο ήσαν ο Κτησίας ο οποίος υπηρέτησε επί 
17 έτη ως ιατρός του ∆αρείου και της Παρυσάτιδος στην Περσία, ο 
Ευρυφών (5ος αι.) και ο Εύδοξος (408-355 π.Χ.).  Στη Σχολή της Κνίδου 
ανεπτύχθη η ακρόαση των πνευµόνων µε την οποία έγινε διαπίστωση 
πλευριτικού υγρού, ακόµη και υδατωδών κύστεων.  Εθεράπευαν την 
κυνάγχη, ρινικούς πολύποδες και χρησιµοποιούσαν καθετήρες.  Στις 
µηχανικές χειρουργικές µεθόδους υπήρξε και τρόπος καταστολής της 
αιµορραγίας µετά τον τοκετό µε  τοποθέτηση της γυναίκας σε ειδικό χώρο 
αντιστρόφως, µε το κεφάλι χαµηλά και ψηλά τα πόδια.  Είχαν πολλές 
συνταγές.  Η Σχολή της Κω συνήθως ήταν αντίθετη στους πρακτικούς 
τρόπους θεραπείας της Κνίδου.  
     Ο Ιπποκράτης ήταν από τη Σχολή της Κω, πολυγραφότατος.  Ο πατήρ 
της Ιατρικής.  Για την καρδιά γράφει «χροιήν δε κατακορής φοινικέα», το 
χρώµα της είναι βαθύ κόκκινο.  Αναφέρεται στους χυµούς, ο άνθρωπος ζει 
µε αίµα, κίτρινη χολή, φλέγµα, µαύρη χολή.  Και η υγεία είναι η καλή 
κράση αυτών των χυµών.  Ελαφρές παρεκκλίσεις στους χυµούς µπορεί να 
συµβαίνουν κατά τις διάφορες εποχές του έτους και συγκεκριµένα µικρή 
αύξηση φλέγµατος το χειµώνα, αίµατος την άνοιξη, κίτρινης χολής το 
καλοκαίρι, µαύρης το φθινόπωρο. Όµως η υπερβολή ενός χυµού οδηγεί σε 
δυσκρασία και τότε ο άνθρωπος συµπεριφέρεται διαφορετικά, ώστε να έχει 
τύπο χολώδη, αιµατηρό, φλεγµατικό, λεµφατικό, δηλαδή αυτά που λέµε  
σήµερα εµείς αστειευόµενοι ταµπεραµέντο, αλλά οι άνθρωποι δεν είναι 
καλά.  Μέχρι σήµερα θα φθάσει και το Ιπποκράτειο προσωπείο, που 
αναφέρεται σε βαρέως πάσχοντα ασθενή, συνηθέστερα  µε επικείµενο το 
τέλος, έχει υπόταση, είναι χλωµός, βυθισµένος… Ο Ιπποκράτης ήταν 
άψογος στη συµπεριφορά του.  Ήταν αδιανόητο να βλάψει πάσχοντα µε 
συζητήσεις τρίτων.  Συζητούσε πολύ µε τον ασθενούντα και είχε πάντοτε 
την έγκρισή του για τη θεραπεία.  Έλεγε πάντα όχι στην ευθανασία, όχι και 
στην έκτρωση «Ου δώσω ουδέ φάρµακον ουδενί αιτηθείς θανάσιµον, ουδέ 
γυναικί πεσσόν φθόριον δώσω…». 
 

* Το κείµενο αυτό είναι απόσπασµα από την οµιλία του κ. Παύλου Τούτουζα που 
πραγµατοποιήθηκε στις 5/12/2011 στο Κεντρικό Κτήριο-Αµφιθέατρο 
∆ρακοπούλου, µε διοργανωτή το Σώµα  Οµοτίµων Καθηγητών του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών.  
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     ΤΤΤΤο Σάββατο 19 Νοεµβρίου 2011 στο Συνεδριακό Κέντρου του ∆ήµου 
Θηβαίων µε την παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύµου, πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση της 
΄΄ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ΄΄ µε θέµα : «Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ  
(ΝΕΟΤΕΡΙΚΟΣ  )  ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΚΑΙ ΘΕΟΣ» 
Εισηγητές ήταν : κ. ∆ηµητρακόπουλος Μιχάλης, καθηγητής φιλοσοφίας στη 
φιλοσοφική σχολή Αθηνών, µε θέµα: «Νίτσε και θεός», ο κ.  ∆εληκωνσταντής 
Κώστας, καθηγητής φιλοσοφίας στη θεολογική σχολή του πανεπιστηµίου 
Αθηνών, µε θέµα: «Νεοτερικός άνθρωπος και χριστιανισµός» και ο κ. 
Μάριος Μπέγζος, καθηγητής της φιλοσοφίας της θρησκείας, στη θεολογική 

σχολή πανεπιστηµίου Αθηνών, µε 
θέµα: «Αθεϊσµός και φιλοσοφία 
της θρησκείας». 
    Χαιρετισµό έκανε ο πρόεδρος 
της ΄΄Ε.Β.Μ.΄΄ κ. Νικόλαος 
Κόλλιας.  
 «Είναι γνωστό ότι ζούµε σε µια 
εποχή αντιθέσεων και 
αντιφάσεων.  

     Σε µια εποχή που ο άνθρωπος, παρά το γεγονός ότι έχει στην διάθεσή 
του µέσα τα οποία ουδέποτε είχε φανταστεί κατά το παρελθόν, σε µια εποχή 
επιστηµονικών κατακτήσεων µοναδικών, παρά ταύτα  ο νεωτερικός 
άνθρωπος, το προϊόν αυτό του διαφωτισµού, ζει ουσιαστικά µέσα σε ένα 
ζόφο. Αµήχανος και ανέλπιδος, αγκυροβόλησε στη λογικότητά του. 
Πίστεψε ότι θα λύσει όλα τα προβλήµατά του µε την λογική και την 
επιστήµη. Απογοητεύτηκε πολύ γρήγορα λόγω των δυο παγκόσµιων 
πολέµων και τότε κλείστηκε 
στον εαυτό του. 
∆ηµιούργησε την 
αυθεντικότητα του 
ναρκισσισµού.  Πίστεψε ότι 
αποτελεί ο ίδιος την πηγή 
των αξιών. Απέβαλε τις 
παραδοσιακές αξίες και πολύ 
γρήγορα διαπίστωσε ότι 
οδηγείται στην µοναξιά, την 
ερήµωση και τον µηδενισµό. 
     Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ στα πλαίσια του καταστατικού 
της, οργάνωσε και την συγκέντρωση αυτή, µε θέµα «O ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ».   Έχει ο Θεός θέση στον σύγχρονο άνθρωπο;  
και αντίστροφα  ο σύγχρονος άνθρωπος έχει την ανάγκη του Θεού; » 
     Ο ∆ήµαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου  «…Η Εταιρεία Βοιωτικών 
Μελετών έχει αναδειχθεί µέσα από την πολυετή δράση της σε κορυφαίο 

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ (ΝΕΟΤΕΡΙΚΟΣ ) ΑΝΘΡΩΠΟΣ  

ΚΑΙ ΘΕΟΣ 
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πνευµατικό φορέα της Βοιωτίας αλλά και πανελλαδικά. Τα συνέδρια, οι 
εκδόσεις και οι εκδηλώσεις που οργανώνει ο φορέας, αποτελούν πολύτιµη 
πνευµατική και πολιτιστική παρακαταθήκη για τις επερχόµενες γενιές αλλά 
και σηµαντικό εφαλτήριο για κάθε είδους αναζήτηση, έρευνα και 
επιµόρφωση για όλους τους Βοιωτούς. Η σηµερινή ηµερίδα µε θέµα «Ο 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ (ΝΕΟΤΕΡΙΚΟΣ) ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ» αποτελεί ένα 
πολυσύνθετο ζήτηµα, που πιστεύω ότι έχει απασχολήσει την ανθρωπότητα 
από καταβολής κόσµου. Όλοι έχουν προβληµατισθεί γύρω από τη σχέση 
θεού ή θεών και ανθρώπων, είτε µε τη προσήλωση στην πίστη είτε µε την 
αµφισβήτηση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, όπως µας κληροδότησε και ο 
φιλόσοφος Σωκράτης, οι άνθρωποι 
κρύβουν µέσα τους το «δαιµόνιο», 
τη δύναµη δηλαδή εκείνη, που 
χωρίς να είναι δυνατό να την 
προσεγγίσουν επακριβώς, τους 
ωθεί είτε στην ενσυνείδητη είτε 
στην υποσυνείδητη παραδοχή της 
υπερκείµενης δύναµης, δηλαδή το 
Θεό.   Στη σύγχρονη εποχή, µε τους πολλαπλούς επηρεασµούς, την ραγδαία 
εξέλιξη της τεχνολογίας και της πληροφορίας, ο άνθρωπος δέχεται πλήθος 
από ακαθόριστα ερεθίσµατα, τα οποία προκαλούν στον ίδιο αλλά και στον 
περίγυρό του, ίσως ακόµη πιο ισχυρή την επιθυµία να βρεθεί πιο κοντά στο 
Θεό.Πάντοτε όµως, και ιδιαίτερα σε κρίσιµες και δυσκόλες εποχές, όπως η 
σηµερινή, ο άνθρωπος βρίσκει καταφύγιο κοντά στη θρησκεία και το Θεό, 
όχι µόνο ως προστατευτική δύναµη αλλά και ως δύναµη άντλησης θάρρους 
και κουράγιου, προκειµένου να ξεπεράσει τις δυσκολίες που βιώνει…». 
     Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Θηβών 

και Λεβαδείας κκ. 
Γεώργιος, ο Επίσκοπος 
∆ιαυλείας κκ. Γαβρηίλ, 
ο ∆ήµαρχος Θηβαίων 
κ. Σπύρος Νικολάου, ο 
πρώην υπουργός κ. 
Ευάγγελος Μπασιάκος, 
ο Βουλευτής κ. 
Μιχάλης Γιαννάκης, 

αντιδήµαρχοι, ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη κ. Ψυχογιός, η 
νοµαρχιακή Σύµβουλος κα Παπαθωµά, δηµοτικοί και περιφερειακοί 
σύµβουλοι, ο πρώην Πρόεδρος της ΄΄Ε.Β.Μ.΄΄ κ. Παύλος Τούτουζας, 
πολιτευτές και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της περιοχής. 
 
* Ο Πρόεδρος και η Γεν. Γραµ. της ΄΄Ε.Β.Μ.΄΄ ευχαριστούν την ηλεκτρονική 
εφηµερίδα Orchomenos Press και προσωπικά στον διαχειριστής της για το 
φωτογραφικό υλικό και την κάλυψη της εκδήλωσης. 
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Εργίνος  
     Βασιλιάς των Μινυών στον Ορχοµενό της Βοιωτίας. ΄Ηταν γιος του 
Κλύµενου και της Βουζύγης. ΄Οταν ο πατέρας του σκοτώθηκε κατά τη 
διάρκεια µιάς γιορτής του Ποσειδώνα στην Ογχηστό, άλλη πόλη της 
Βοιωτίας, από ένα Θηβαίο, τον Περιήρη, ηνίοχο του Μενοικέα, ο Εργίνος 
συγκέντρωσε στρατό και βάδισε εναντίον των Θηβών. Σκότωσε πολλούς 
Θηβαίους και συνήψε µε το βασιλιά της πόλης µια συνθήκη, σύµφωνα µε 
την οποία απαιτούσε για είκοσι χρόνια ένα φόρο εκατό βοδιών. Ενώ ο 
Ηρακλής επέστρεφε από το κυνήγι του λιονταριού του Κιθαιρώνα, 
συνάντησε τους απεσταλµένους του Εργίνου, που µόλις είχαν εισπράξει τον 
ετήσιο φόρο για τον κύριό τους. Ο Ηρακλή; τους ακρωτηρίασε κόβοντάς 
τους τη µύτη και τα αυτιά και τους τα κρέµασε στο λαιµό: ύστερα τους 
διέταξε να µεταφέρουν αυτόν το φόρο στον Εργίνο. Ταπεινωµένος από 
αυτές τις προσβολές ο Εργίνος επιτέθηκε στη Θήβα. Ο Κρέοντας, ο 
βασιλιάς της πόλης, ήταν διατεθειµένος να υποχωρήσει, αλλά ο Ηρακλή; 
κάλεσε στα όπλα τους νέους των Θηβών και παίρνοντας ο ίδιος µια 
πανοπλία από την Αθηνά µπήκε επικεφαλής τους και άνοιξε µάχη µε τον 
Εργίνο. Για να εµποδίσει το ιππικό των εχθρών να αναπτυχθεί, σκέφτηκε να 
πληµµυρίσει την πεδιάδα. Πήρε τη νίκη κατά τη διάρκεια όµως της 
αναµέτρησης σκοτώθηκε ο Αµφιτρύωνας, ο θετός του πατέρας. Ο ίδιος ο 
Ηρακλής σκότωσε µε το χέρι του τον Εργίνο. Ο Κρέοντας του έδωσε για 
γυναίκα την κόρη του Μεγάρα, ανταµοιβή για τη νίκη του.  
     Σύµφωνα µε µια αποµονωµένη παράδοση, ο Εργίνος δε σκοτώθηκε στη 
µάχη. ΄Εκλεισε συνθήκη µε τον Ηρακλή, που επέβαλε στους Μινύες το 
διπλό του φόρου που άλλοτε είχαν επιβάλει στους Θηβαίους. ΄Επειτα 
δούλεψε στο καταστραµµένο βασίλειό του για να ξαναφτιάξει την 
περιουσία του. ΄Οταν συσσώρευσε ένα ικανοποιητικό ποσό, παντρεύτηκε 
ύστερα από συµβουλή του µαντείου µια νέα γυναίκα, από την οποία 
απέκτησε δύο παιδιά, τους αρχιτέκτονες Αγαµήδη και Τροφώνιο.  
     Γνωρίζουµε και έναν άλλο Εργίνο, γιο του Ποσειδώνα, που πήρε µέρος 
στην Αργοναυτική εκστρατεία. Κάποτε τον ταυτίζουν µε το βασιλιά του 
Ορχοµενού, τον αντίπαλο του Ηρακλή. Μετά το θάνατο του πλοηγού Τίφη, 
ο Εργίνος τον αντικατέστησε και αυτός οδήγησε την Αργώ. Παρόλο που 
ήταν νέος, είχε άσπρα µαλλιά, πράγµα που προξένησε τα γέλια των 
γυναικών της Λήµνου. Στους αγώνες όµως που έγιναν στη Λήµνο νίκησε 
στο δρόµο.  
 
Θέσπιος  
     Ο Θέσπιος, ο επώνυµος ήρωας της βοιωτικής πόλης Θεσπιές, είναι ένας 
γιος του Ερεχθέα, του ήρωα της Αττική. Εγκατέλειψε την Αττική και ίδρυσε 
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ένα βασίλειο στη Βοιωτία. Ο Θέσπιος παίζει δευτερεύοντα ρόλο στον 
κύκλο των µύθων του Ηρακλή. Κοντά του σε ηλικία δεκαοκτώ ετών ο 
Ηρακλής άρχισε τους άθλους του, σκοτώνοντας το λιοντάρι του Κιθαιρώνα.     
Ο Θέσπιος είχε πενήντα κόρες είτε από µία µόνο γυναίκα, τη Μεγαµήδη, 
είτε από διάφορες παλλακίδες. Όσο κράτησε το κυνήγι, ο Ηρακλής έµεινε 
στο σπίτι του Θέσπιου και κάθε νύχτα έσµιγε µε µία από τις κόρες του. 
Πράγµατι ο βασιλιάς επιθυµούσε να έχει γιους από έναν τέτοιο ήρωα. Ο 
Ηρακλής ήταν τόσο κουρασµένος από τον καθηµερινό του κόπο, που δεν 
καταλάβαινε την αλλαγή και πίστευε πως κάθε φορά ξανάβρισκε την ίδια 
σύντροφο.  Άλλες παραδόσεις βεβαιώνουν πως έσµιξε µε όλες τις νέες 
κοπέλες σε επτά νύχτες ή ακόµη και σε µία νύχτα. Όλες απέκτησαν από ένα 
γιο από τον Ηρακλή η πρωτότοκη και η µικρότερη γέννησαν δίδυµα. Τα πιο 
πολλά από αυτά τα παιδιά µε διαταγή του Ηρακλή µεταφέρθηκαν από τον 
Ιόλαο στη Σαρδηνία, όπου εγκαταστάθηκαν ως άποικοι. ∆ύο παιδιά 
ξαναγύρισαν στη Θήβα και επτά έµειναν στις Θεσπιές. ∆ιηγούνταν πως οι 
γιοι των Θεσπιάδων, που είχαν εγκατασταθεί στη Σαρδηνία, αντί να 
πεθάνουν, κοιµόνταν σε ύπνο βαθύ, αιώνιο. Έτσι απέφυγαν τη φθορά του 
τάφου και τη φλόγα της πυράς.  
     Ακόµη ο Θέσπιος είναι ο φίλος, που εξάγνισε τον Ηρακλή ύστερα από 
το φόνο των παιδιών που είχε αποκτήσει από τη Μεγάρα.  
 

Ισµηνός  
     Ο Ισµηνός είναι ο θεός του οµώνυµου ποταµού στη Βοιωτία.  ΄Οπως 
όλοι οι ποταµοί, είναι γιος του Ωκεανού και της Τηθύος. Μερικές φορές τον 
θεωρούν γιο του Ασωπού και της Μετώπης.  
     Η µυθική παράδοση γνωρίζει έναν άλλο Ισµηνό (ή Ισµήνιο), Θηβαίο 
επίσης και γιο του Απόλλωνα και της Νύµφης Μελίας. Είχε δύο κόρες, τη 
∆ίρκη και τη Στροφίη, δύο πηγές της θηβαϊκής χώρας.  
    Ισµηνός τέλος είναι το όνοµα του µεγαλύτερου γιου της Νιόβης και του 
Αµφίονα. Σκοτώθηκε µαζί µε τους Νιοβίδες από τα βέλη του Απόλλωνα. 
Καθώς πέθαινε, ρίχτηκε στο ποτάµι, που πήρε το όνοµά του από το όνοµα 
του νέου άντρα.  

* Πηγή: (ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ &  

ΡΩΜΑΊΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ, PIERRE GRIMAL) 
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Γεωργίου Χαρ. Σανιδά 
Εισαγγελέα Αρείου Πάγου ε.τ. 
«Αγωνία και αγώνας για τη ∆ικαιοσύνη» 
Εκδόσεις : ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 
ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2011 
 
ΤΤΤΤη ∆ευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 στην κατάµεστη 
αίθουσα τελετών στο αµφιθέατρο του Εφετείου 
Αθηνών έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του ε.τ. 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Γεωργίου Σανιδά, 
µε τίτλο «Αγωνία και αγώνας για τη ∆ικαιοσύνη». 
Για το βιβλίο µίλησαν ο τέως πρόεδρος του 
Αρείου Πάγου κ. Βασίλειος Νικόπουλος, ο τέως 

αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. ∆ηµήτριος ∆ωρής, ο οµότιµος 
καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Νικόλαος Κλαµαρής, ο πρόεδρος 
της Νοµικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης κ. Αριστοτέλης 
Χαραλαµπάκης και ο δικηγόρος κ. Περικλής Σταυριανάκης.  

 
    Ο κ. Γεώργιος Σανιδάς, γεννήθηκε στην Λιβαδειά 
και σπούδασε νοµικά στη Νοµική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, απ'όπου αποφοίτησε το 1965. 
Το 1971 µετά από επιτυχείς εξετάσεις και αφού είχε 
ασκήσει δικηγορία για τρία χρόνια εισήλθε στο 
δικαστικό σώµα και διορίστηκε εισαγγελικός πάρεδρος 
στη Χαλκίδα. Μετά από επιτυχή τριακονταετή θητεία 
και τον χειρισµό σοβαρών υποθέσεων φθάνει το 2003 
στον βαθµό του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και 
τον επόµενο χρόνο ανέλαβε την υπόθεση του 
παραδικαστικού, υπόθεση που τον έκανε και γνωστό 
στο ευρύτερο κοινό. Το 2006 επιλέχθηκε για την θέση 
του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι για πρώτη φορά µετά από 20 χρόνια 

επιλέχθηκε για αυτή την θέση πρόσωπο απο τον εισαγγελικό κλάδο. Στην 
θέση παρέµεινε έως τον Ιούνιο του 2009, οπότε τελειώνοντας ευδοκίµως 
την θητεία του στην ∆ικαιοσύνη συνταξιοδοτήτε. 
     Μέσα στις 466 σελίδες του βιβλίου ο κ. Σανιδάς εξιστορεί όλη του την 
πορεία και τις σηµαντικές υποθέσεις που χειρίστηκε ως εισαγγελικός  
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λειτουργός όλα αυτά τα χρόνια, στις πρώτες όµως σελίδες υπάρχει το 
ξεκίνηµα ο Ζαγαράς και η Λιβαδειά. (Παραθέτουµε αποσπάσµατα από αυτό 
το κεφάλαιο) 
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ - ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ  

     Σ’ ένα βραχώδη και κρηµνώδη χώρο της συνοικίας Αγίου Νικολάου ή 
Ζαγαρά της όµορφης και ιστορικής πόλης της Λιβαδειάς βρίσκεται µια 
παλαιά κεραµοσκεπής κατοικία επιφάνειας 65 τ.µ. περίπου, κτισµένη από 
πέτρα και πηλό, γύρω στην πρώτη δεκαετία του εικοστού αιώνα. 
Αποτελείται από το καθιστικό µε το τζάκι, τη «σάλα», ένα µικρό 
υπνοδωµάτιο και µια µικρή κουζίνα. Συµπλήρωµά της ένα «κατώϊ» 
µικρότερης επιφάνειας, που ήταν ο χώρος αποθήκευσης παραγοµένων κάθε 
χρόνο µικρών ποσοτήτων κρασιού και βαµβακιού, αλλά και χώρος για ζώα.  
     Σ’ αυτό το σπίτι γεννήθηκα το Νοέµβριο του 1942. Σ' αυτό το σπίτι 
γεννήθηκαν και τα τρία αδέλφια µου, ο Σωτήρης το 1944, ο Νίκος το 1946 
και η Άννα το 1948, και σ’ αυτό το σπίτι µεγαλώσαµε τέσσερα παιδιά σ' 
ένα δωµάτιο, πέφτοντας για ύπνο «στρωµατσάδα». Ίσχυε για εκείνη την 
εποχή το γνωστό τραγούδι «επτά νοµά σ’ ένα δωµά», Είµαστε όλοι παιδιά 
των πέτρινων χρόνων της κατοχής και του εµφυλίου πολέµου. Ο πατέρας 
µας, ο Χαράλαµπος Σανιδάς, έχοντας τελειώσει το Γυµνάσιο το έτος 1930, 
ασχολείτο µέχρι το έτος 1951 µε αγροτικές εργασίες στα λίγα δικά του 
αγροτικά κτήµατα και σε άλλα κτήµατα. Το έτος εκείνο, και αφού είχε 
πολεµήσει στα βουνά της Πίνδου το 1940 και στη συνέχεια στον εµφύλιο 
µε τις Εθνικές ∆υνάµεις, διορίσθηκε, αρχικά, αρχιφύλακας στην 
Αγροφυλακή και στη συνέχεια τον τοποθέτησαν γραµµατέα στο 
Αγρονοµείο και λίγο αργότερα στη ∆ιοίκηση Αγροφυλακής της 
Λιβαδειάς… Ο µισθός που έπαιρνε µόλις που επαρκούσε για τις 15-20 
ηµέρες του µήνα. Αυτός ήταν ο λόγος που αναγκαζόταν, τις ώρες που δεν 
είχε γραφείο, όπως και η µητέρα µας η Λουκία, να ασχολούνται µε την 
καλλιέργεια των ολίγων αγρών, που είχαν, µε βαµβάκι. Με το παραγόµενο 
βαµβάκι και την εργασία της µάνας και σε ξένα κτήµατα εξοφλούνταν τα 
«βερεσέδια» της κάθε χρονιάς…..  
        Θυµάµαι ότι πολλές φορές για φαγητό τα βράδια ήταν αρκετή µια 
φέτα ψωµί βουτηγµένη σ' ένα ποτήρι κρασί (το λέγαµε «κρασοβούτι», ή 
µια «καψαλιασµένη» στη φωτιά φέτα ψωµί αλειµµένη µε λίγο λάδι και 
ρίγανη. Παρά τις τόσες δυσκολίες, όµως, και οι δύο γονείς µας δεν 
διανοήθηκαν να µη µας στείλουν στο σχολείο. Επιθυµούσαν διακαώς να 
µορφωθούµε και να φθάσουµε όσο ήταν δυνατόν ψηλότερα, έστω και εάν 
οι ίδιοι στερούνταν τα πάντα. Πώς, αλήθεια, µπορεί να ανταποδοθεί αυτή η 
µεγάλη αυτοθυσίας Νοµίζω µε τίποτε. Προσωπικά, το ελάχιστο που µπορώ 
να κάνω είναι να εκφράσω την απέραντη ευγνωµοσύνη µου προς τον 
αείµνηστο πατέρα µου και την προσφάτως κοιµηθείσα σε ηλικία 94 ετών, 
αείµνηστη µητέρα µου για την προς εµένα και τ' αδέλφια µου ανεκτίµητη  
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προσφορά τους και την απαράµιλλη θυσία τους. Προσφορά και θυσία που 
τα καθιστούσε δυνατά η µεγάλη πίστη τους στο Θεό και η άπειρη αγάπη 
τους προς εµάς και την πατρίδα. ….. 
      Τα πρώτα γράµµατα, τα γράµµατα του ∆ηµοτικού Σχολείου, τα πήραµε 
όλα τα’ αδέλφια στο ιστορικό 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο της Λιβαδειάς, που 
δεσπόζει στην κορυφή της συνοικίας µας απέναντι από το Καταλανικό 
Φρούριο. Το Σχολείο αυτό είχε κτισθεί µε δωρεά του ευεργέτη της πατρίδας 
Ανδρέα Συγγρού. Σήµερα χρησιµοποιείται από το ∆ήµο ως κέντρο παιδικής 
απασχόλησης. Στη διάρκεια του δηµοτικού σχολείου είχα τρεις δασκάλους. 
Οφείλω να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου σε όλους, κυρίως και 
προεχόντως, όµως, σε έναν, τον αείµνηστο ∆ιονύσιο Παπαγγελή που µε 
είχε µαθητή στην Τρίτη, Πέµπτη και Έκτη τάξη του ∆ηµοτικού. Ένα 
δάσκαλο αυστηρό µεν αλλά γεµάτο µε αγάπη για τα παιδιά και µε πάθος 
και αγωνία να µάθουν γράµµατα, πάνω, όµως, απ’ όλα να γίνουν ενάρετοι 
άνθρωποι.  
     Αυτός ο δάσκαλος έβαλε τα θεµέλια για να προχωρήσω στη συνέχεια. 
Και να σκεφθεί κανείς ότι ο δάσκαλος αυτός, όπως άλλωστε οι 
περισσότεροι τότε δάσκαλοι, έκανε µάθηµα σε δύο συγχρόνωξ τάξεις. Και 
τα έβγαζε πέρα, παρά τις τεράστιες δυσκολίες, τις άθλιες συνθήκες και τις 
ανύπαρκτες υποδοµές. Και τα έβγαζε πέρα γιατί υπήρχε η αγάπη για τα 
παιδιά και το «µεράκι» και η φλόγα µέσα του να µεταλαµπαδεύσει τη 
γνώση, στοιχεία, φοβούµαι, άγνωστα και ξένα για τους περισσότερους 
σήµερα δασκάλους.  
     Την εγκύκλια παιδεία τη συνέχισα στο µοναδικό τότε Γυµνάσιο 
Λιβαδειάς, ένα ωραίο διώροφο κτίριο µε έξι (6) µεγάλες αίθουσες, που είχε 
εγκαινιασθεί το 1930 από τον µεγάλο Ελευθέριο Βενιζέλο, λειτουργεί δε ως 
σχολείο και σήµερα. Και εδώ οι γλίσχροι µισθοί δεν εµπόδιζαν τους 
ζηλωτές καθηγητές να µεταλαµπαδεύσουν τη γνώση. Οι ελλείψεις σε 
αριθµό αιθουσών και τα ανεπαρκή µέσα (πολλές φορές δεν υπήρχαν ούτε 
κιµωλίες ή σφουγγάρια για το σβήσιµο του πίνακα και χρησιµοποιούσαν οι 
καθηγητές µας το µανίκι του σακακιού τους για να σβήνουν) τα κάλυπτε η 
αγάπη τους για τα παιδιά και την πατρίδα και το µεράκι να 
µεταλαµπαδεύσουν τη γνώση και να διδάξουν µε το παράδειγµά τους ήθος 
στους µαθητές. ∆εν τους ενδιέφερε µόνο να µάθουµε γράµµατα. Τους 
ενδιέφερε εξίσου να γίνουµε σωστοί άνθρωποι. Οι φιλόλογοι Άννα 
Ζαρειφοπούλου, Λουκάς ∆ούκας, Νικολαϊδης, Γιάννης Μιχαλέτος και ο 
Γυµνασιάρχης µας Σωτήριος ∆ηµητρίου, ο µαθηµατικός ∆ηµήτριος 
Παπαθανασίου και ο φυσικός Νίκος Αναστασίου ήταν για εµένα οι πηγές, 
από τις οποίες άντλησα το «ύδωρ» της γνώσης, αλλά και οι φωτεινοί φάροι 
που µε οδηγούσαν στο δρόµο της προόδου. …..  
     Θα µου επιτραπεί, όµως, εδώ να κάνω ειδική αναφορά στο Γυµνασιάρχη 
µας, τον σπουδαίο αυτόν άνθρωπο και γεννηµένο για δάσκαλο, Σωτήριο 
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 ∆ηµητρίου, που µας δίδαξε αρχαία ελληνικά στην Ογδόη Γυµνασίου. Ήταν 
αυστηρός, επιβλητικός αλλά και βαθιά και αληθινά ανθρώπινος. Το 
πέρασµά του από το Γυµνάσιο άφησε εποχή…… 
     Είναι αυτονόητο ότι το να µνηµονεύσω τους δασκάλους µου και τους 
καθηγητές µου, που σφράγισαν τη ζωή µου και την πορεία µου και στους 
οποίους κατά µεγάλο µέρος οφείλω το «ευ ζην», αποτελεί ελάχιστο δείγµα 
ευγνωµοσύνης. Αξίζει βεβαίως να κάνω µνεία και των συµµαθητών µου 
στο Γυµνάσιο, οι πλείστοι από τους οποίους πέτυχαν σε διάφορες 
Πανεπιστηµιακές Σχολές. Με όλους είχα αναπτύξει και διατηρούσα πολύ 
καλές σχέσεις. Ιδιαίτερα, όµως, θα µνηµονεύσω τρεις. Τον γείτονά µου στη 
Λιβαδειά Σπύρο Τσώκο, συνταξιούχο ήδη εφοριακό υπάλληλο, µε τον 
οποίο µε συνέδεσε από την αρχή του Γυµνασίου αδελφική φιλία, στη 
συνέχεια δε και πνευµατική συγγένεια, (βάπτισα τη µοναδική και εξαίρετη 
κόρη του, τη Ζωή), και µε τον οποίο µοιραζόµαστε πάντοτε χαρές και 
πίκρες, αγωνίες και προβλήµατα, και τους: Σεραφείµ Ντουρντουρέκα (τον 
πρώτο των πρώτων µαθητή), του οποίου οι γονείς ήταν ποιµένες και µε 
οικονοµική κατάσταση χειρότερη από εκείνη της οικογένειάς µου, και 
Γιάννη Μπράµη, γόνο αρχοντικής, αλλά συγχρόνως ταπεινής οικογένειας 
της Λιβαδειάς (ο πατέρας του ήταν ιατρός), µε τους οποίους συνδέθηκα και 
διατηρώ έκτοτε πολύ καλή φιλία. Ο Σεραφείµ Ντουρντουρέκας, µε τον 
οποίο συµπορευτήκαµε στη συνέχεια στη Νοµική Σχολή Αθηνών, 
παρέµεινε δικηγόρος στη Λιβαδειά και ο Γιάννης Μπράµης τελείωσε την 
Ιατρική Σχολή Αθηνών και, τελικώς, εξελίχθηκε, αφού µετεκπαιδεύθηκε 
και στο εξωτερικό, σε καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών στην έδρα της 
χειρουργικής, αλλά πάνω απ’ όλα σε έναν εξαίρετο, ακριβέστερα, σ’ έναν 
µοναδικό χειρουργό.  
     Κλείνοντας, τέλος, την ενότητα αυτή περιττό να πω ότι η ανέχεια και οι 
στερήσεις συνεχίσθηκαν τόσο κατά τη διάρκεια των Γυµνασιακών χρόνων 
όσο και κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Πανεπιστήµιο. Αυτός ήταν 
άλλωστε ο λόγος για τον οποίο από την αρχή των Γυµνασιακών χρόνων, τα 
καλοκαίρια εργαζόµουνα σε διάφορες εργασίες αλλά και στα δικά µας λίγα 
κτήµατα, για να ενισχύω τα οικονοµικά της οικογενείας µου……  
    Τα πράγµατα άρχισαν να βελτιώνονται, από οικονοµικής πλευράς, για 
την οικογένεια, όταν πήρα το πτυχίο. Όχι µόνο γιατί έκτοτε δεν είχα ανάγκη 
βοήθειας, αλλά και διότι τον καιρό εκείνο ο αδελφός µου ο Σωτήρης είχε 
αρχίσει να εισφέρει στην οικογένεια κάποια χρήµατα. Τούτο γιατί µετά τις 
δύο πρώτες τάξεις του Γυµνασίου ζήτησε από τους γονείς µας να µη 
συνεχίσει το Γυµνάσιο, αλλά να ασχοληθεί µε την τέχνη του ξυλουργού, 
µετά δε τέσσερα περίπου χρόνια µαθητείας, είχε αρχίσει να αµείβεται για 
την εργασία του. Οφείλω για τη θυσία που έκανε και τη συνεισφορά του 
προς την οικογένειά µας, να εκφράσω και προς αυτόν τις ευχαριστίες µου.  
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* * * 

Παύλου Κ. Τούτουζα «Αιγαίο ΠΗΓΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ» 
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 2011 

 
            ΗΗΗΗ ιστορία του Αιγαίου είναι ταυτισµένη µε τα 
ευγενέστερα επιτεύγµατα του ανθρώπου και, 
βέβαια, µε την ανάπτυξη της ιατρικής επιστήµης. 
Ο καθηγητής Παύλος Κ. Τούτουζας, µε πένα 
γλαφυρή και εκλαϊκευµένη, µας ταξιδεύει στα 
βάθη της Ιστορίας, από την αρχαιότητα µε τα 
Ασκληπιεία και τον Ιπποκράτη, τους Επτά 
Σοφούς και τον Πυθαγόρα, τον Πλάτωνα, τον 
Αριστοτέλη αλλά και τον Μέγα Αλέξανδρο. 

Μέσα στις σελίδες αυτές ο αναγνώστης ζει την ατµόσφαιρα του πολιτισµού 
της αρχαιότητας αλλά και των Ελληνιστικών χρόνων. Ακολουθεί µία 
συναρπαστική αναφορά στο Βυζάντιο µε τον υψηλό πολιτισµό του, τη 
στρατιωτική ισχύ, την πρωτοποριακή κοινωνική και υγειονοµική του 
οργάνωση, το επί οκτώ αιώνες σταθερό του νόµισµα, που του εξασφάλισε 
οικονοµική ευµάρεια και ανάπτυξη.  
     Με έγκυρη και τεκµηριωµένη βιβλιογραφία επαϊόντων και από τις δύο 
πλευρές του Ατλαντικού, επιβεβαιώνεται το γεγονός πως, µεταξύ των 
πολλών άλλων, το Αιγαίο ήταν η γενέτειρα του σύγχρονου Νοσοκοµείου, 
το οποίο σήµερα αποτελεί θεµελιώδη δείκτη πολιτισµού µιας κοινωνίας…      

* * * 

 

     
ΠΠΠΠαρουσία του πρωθυπουργού κ. Λουκά 
Παπαδήµου, η Ακαδηµία Αθηνών στην 
ετήσια πανηγυρική συνεδρία της στη αίθουσα 
τελετών απένειµε το βράδυ της Πέµπτης 29 
∆εκεµβρίου τα βραβεία και τους επαίνους 
του Ιδρύµατος για το έτος που κλείνει. 
ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ 

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
Βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. 
Βασίλειο Αραβαντινό για το βιβλίο του «Το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θηβών» (Έκδοση Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. Λάτση, 2010). 
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     ΤΤΤΤην Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011 παρουσία του 
Αρχιεπισκόπου κ.κ. Ιερωνύµου στην αίθουσα 
τελετών του Φιλολογικού Συλλόγου ΄΄Παρνασσός΄΄  
έγινε η απονοµή των βραβείων για το έτος 2011. 
      Η φετινή απονοµή είχε ένα ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό, το Α΄ Βραβείο Θεατρικού έργου 
απονεµήθηκε στον κ. Πέτρο Χουτζούµη για το έργο 
του «Λάµπρος Κατσώνης ο θαλασσοµάχος του 
Αιγαίου», το βραβείο απένειµε ο Μακαριότατος 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, στον 
οποίο είναι αφιερωµένο το βιβλίο. 
       Ο κ. Πέτρος Χουτζούµης, µε µεγάλη συµµετοχή στην πνευµατική ζωή 
της Βοιωτίας, φανερά συγκινηµένος, αφού ευχαρίστησε όλους µεταξύ 
άλλων ανέφερε « … µε περίσσεια συγκίνηση, όσο και µε άλλα ιδιαίτερα 
συναισθήµατα, δέχοµαι σήµερα την εξαιρετική αυτή διάκριση για το 
θεατρικό µου έργο "Λάµπρος Κατσώνης, ο θαλασσοµάχος του Αιγαίου". 
Μια µεγάλη µορφή της προεπαναστατικής Ελλάδας, που σήµερα αγνοείται 
επί το πλείστον, η τεράστια δράση και προσφορά του, για την λευτεριά της 
Ελλάδας, από το Μωαµεθανικό ζυγό. Το θεατρικό έργο, που σήµερα  
τιµάται, στηρίχτηκε σε νέα ιστορικά στοιχεία από τις µελέτες και έρευνες 
του ιστορικού συγγραφέα Πάνου Στάµου, ∆ιδάκτορα της Ιστορίας της 
Ρωσικής Ακαδηµίας Επιστηµών και στοιχεία από το ιστορικό µυθιστόρηµα 
του Κωστή Μπαστιά ΄΄Ο Λάµπρος Κατσώνης και η κουρσάρισσα 
Ελεφάντω΄΄.  
     Σήµερα στο θέατρο, κρατικές και ελεύθερες σκηνές έχουν γυρίσει την 
πλάτη στο ιστορικό θεατρικό έργο. Οι σκηνές της αγοράς θεωρούν το είδος, 
αντιεµπορικό. …… οι αρµόδιοι, προτιµούν επί το πλείστον τις σύγχρονες 
φαρσοκωµωδίες, αντί των ιστορικών θεατρικών έργων».  
« .... Στο τέλος του 1798 µε αρχές 1799 η οικογένεια Λ. Κατσώνη 

εγκαταστάθηκε στην Κριµαία, στο κτήµα 
που του χάρισε η Αυτοκράτειρα 
Αικατερίνη ΙΙ.  
  Ήταν περίπου 20.000 ντιαστίνες, 
δηλαδή περίπου 22.000 εκτάρια, µε την 
εξοχική κατοικία της µέσα στο κτήµα. 

Αυτό το κτήµα, ο Κατσώνης αργότερα ονόµασε Λιβαδειά (Livadia)! Σήµερα 
είναι χωριό 3χλµ ∆υτικά της Γιάλτας, όπου το οµώνυµο «Λευκό Παλάτι της 
LIVADIA». Στο παλάτι αυτό υπογράφηκε η περίφηµη Συµφωνία της Γιάλτας 
(1945), ενώ έπρεπε να λέγεται της Livadia! ... ». 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ :  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ : Κόλλιας Νικόλαος 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Κόλλιας Ν., Τούτουζας Π., Μπράµης Ι., Κεραµάρης Ν., 
Κωνσταντέλλου Κ., Τούτουζας Κ., Σαρρή Κ., Σοφού-Νοµικού Σ., Συµεωνίδου-Παύλου Ε. 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΗΣ : Κεραµάρης Νικόλαος, Κωνσταντέλλος Γεώργιος 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : Κατερίνα Κωνσταντέλλου (Ζ. Πηγής 8-10, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα,  τηλ. 210-
3819319 fax : 210-3823077 e-mail : gkonstad@otenet.gr) 
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