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Ο Γιατρός
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…Γεννήθηκα σε ένα χωριό κοντά 
στα Γιάννενα, μετά τη διασταύρωση 
που πάει στη Δωδώνη. Πεδινή λέγε-
ται τώρα. Πρώτα λέγονταν ραψίστα. 
Σλάβικο όνομα. 

…Στο πρώτο ταξίδι για την Αθή-
να. Φτάσαμε το βράδυ στην Πρέ-
βεζα. Τα καράβια δεν προσέγγιζαν 
στην παραλία και η επιβίβαση γίνο-
νταν με βάρκες. Τρίτη θέση, γελάδια 
γουρούνια όλοι μαζί. Δυο μέρες περί-
που κρατούσε το ταξίδι και φθάνου-
με στον Πειραιά. Ιδέα δεν είχα από 
τρένα ηλεκτρικά…μπήκαν και κάθισαν 
στο τρένο, κοντά κι εγώ νομίζοντας 
πως θα ΄ναι κανένα καφενείο. Μετά 
αμέσως ένα σφύριγμα και ξεκίνησε. 
Φθάσαμε στην Ομόνοια. Μείναμε σ' 
ένα δωμάτιο ξενοδοχείου με το Βα-
σίλη ρακόπουλο και το Γιώργο Νιά-
ρο, συμμαθητές από το Γυμνάσιο. Ο 
Γιώργος θα έδινε για Μαθηματικά, ο 
Βασίλη στην Ιατρική, κι εγώ στην Γε-
ωπονική…Όταν έδινε ο Βασίλης στην 
Ιατρική, μου λέει «δε δίνεις και συ Νί-

κο και στην Ιατρική; πάμε μαζί!». Έτσι 
αποφάσισα και έδωσα και στην Ιατρι-
κή. Στη Γεωπονική δεν πέτυχα, στην 
Ιατρική πέτυχα. Και έτσι έγινα γιατρός 
χωρίς να το περιμένω.

…Έγραψα ένα γράμμα και ενημέ-
ρωσα το σπίτι και μου έστειλαν λεφτά 
για να γραφτώ στην Ιατρική, «Γρά-
ψου και θα δούμε τι θα κάνουμε». 
Πιάσαμε ένα δωμάτιο με το Γιώρ-
γο το Νιάρο κοντά στο Σταθμό. Mια 
κουζίνα ήταν με τζαμωτό, στο τέρμα 
της οδού Mαιζώνος. Εκτός από την 
εγγραφή, τα δίδακτρα και τα βιβλία, 
χρειαζόμουν και μια μπλούζα ιατρική, 
ένα μαχαίρι, μια λαβίδα κ.λπ. Έγρα-
ψα στο χωριό. Όσο για τη μπλούζα, 
επειδή η αδελφή μου η Θοδώρα εί-
χε πάει μερικούς μήνες σε μια μοδί-
στρα, κάτι ήξερε από ραφτική. Eίχε 
περισσέψει ένα κομμάτι πανί από τα 
πανιά που σκέπαζαν τις λιάστρες στα 
καπνά, μου έκανε μια μπλούζα, λίγο 
κοντούτσικη γιατί δεν έφτανε το πα-
νί, και μου την έστειλε. Είχα και ένα 

σουγιά με τρία λεπίδια, αγόρασα και 
μια λαβίδα και έτσι μπήκα πάνοπλος 
στο ανατομείο. Όταν πέρασε ο επι-
μελητής να δει τι γίνεται με το πτώ-
μα, είδε το σουγιά, «τί είναι αυτό;», 
«μαχαίρι», κοίταξε το παρασκεύασμα, 
«στο χαρίζω, επειδή έκανες καλό πα-
ρασκεύασμα, αλλά φρόντισε να πά-
ρεις ένα μαχαίρι».

…Όταν ήμασταν στο ξενοδοχείο στην 
οδό Αθηvάς, στο μπαλκόνι, περνού-
σε μια κηδεία και σε λίγο ακούστηκε 
ένας ύμνος: "πέσατε θύματα αδέρφια 
εσείς..." ρωτήσαμε τον καμαρότο τον 
μπάρμπα Γιάννη τι συμβαίνει. Σκοτώ-
σανε έναν εργάτη σε μια διαδήλωση 
που έκαναν οι εργάτες για το 8ωρο 
και ν' αυξηθούν τα μεροκάματα. Το 
γεγονός αυτό μου έφερε μια ψυχική 
αναστάτωση και πολλά ερωτηματικά: 
τι έγκλημα έκανε ο εργάτης αυτός και 
τον σκότωσαν; 

Στο Πανεπιστήμιο τότε γίνονταν δια-
μάχες μεταξύ των φοιτητών, σε δημο-
τικιστές και καθαρευουσιάνους…

Η πρώτη απεργία των φοιτητών έγι-
νε μετά από μερικούς μήνες, ζητού-
σαν φθηνά και όχι υποχρεωτικά τα 
βιβλία, όχι ακριβές εγγραφές, φοιτη-

Αυτοβιογραφικά στοιχεία και μαρτυρίες για τον 
ανθρωπιστή-ιδεολόγο, γιατρό και βουλευτή Ιωαννίνων 
Ν. Σκοπούλη (1907- 1990). Λόγος λιτός, ζωή λιτή, 
γεμάτη στερήσεις, θυσίες και κοινωνική προσφορά. 
H στάση και η συμπεριφορά του έδινε ουσιαστικό 
νόημα στην ιδεολογία του (εκδόσεις Δωδώνη).

αγ. παναγίωτόυ
Εκπαιδευτικός

s e r v i c e s

Το γραφείο σας,
κάθε στιγµή από οποιοδήποτε σηµείο!

Γραµµατειακές Υπηρεσίες εξ αποστάσεως µέσω Τηλεφωνίας & Internet / Τηλεγραµµατεία

Web Based Secretarial Services - Virtual Office 

Η My Office παρέχει υψηλού επιπέδου Γραµµατειακές Υπηρεσίες 
σε προσιτό κόστος, µέσα από τη χρήση προηγµένης τηλεπικοινωνιακής 
και διαδικτυακής υποδοµής. Απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελµατίες 

και µικρές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε όλη την Ελλάδα 
και δεν έχουν γραµµατεία ή έχουν ανάγκη να την ενισχύσουν. 

Για σωστή οργάνωση, άµεσες λύσεις, ευελιξία και εξοικονόµηση χρόνου 

σε χαµηλό κόστος, απλά µπείτε στο www.myoffice.gr
ή επικοινωνήστε στο 210 51 58 500

«Το βασικότερο εφόδιο που είχα ήταν η αγάπη για το συνάνθρωπο»

«Άνοιγαν οι μεγάλες πόρτες της ζωής και έκλειναν οι μικρές, της μικροψυχής»



τικά συσσίτια κ.λπ. Στη διάρκεια της 
απεργίας έγιναν και συγκρούσεις ανά-
μεσα στους φοιτητές και τους αστυ-
νομικούς. Θυμάμαι κλειστήκαμε στο 
προαύλιο του Χημείου και αρχίσαμε 
να πετάμε πέτρες στους αστυνομι-
κούs, όχι εγώ φυσικά, γιατί από χα-
ρακτήρα μού ήταν αδιανόητο να πε-
τάξω πέτρα να χτυπήσω άνθρωπο και 
μάλιστα όργανο της τάξης, αλλά για 
να μη θεωρηθώ ότι δεν συμμετέχω 
στην απεργία κουβαλούσα πέτρες και 
τούβλα για τους μαχητές της πρώτης 
γραμμής!

Από τους καθηγητές στο Πανεπι-
στήμιο θα αναφέρω τον παθολόγο 
Βλαδίμηρο Μπένση, γόνο ρώσικης 
οικογένειας, της γαλλικής σχολής, δη-
μοκράτη, προοδευτικό. Ο Λιβιεράτος, 
της γερμανικής σχολής. Χειρουργοί, 
Γερου λάνος Mαρίvos, διάσημος χει-
ρουργός· Αλιβιζάτος Nικόλαος επίσης 
χειρουργός·και ο Μέρμηγκας Kωνστα-

ντίνος, ιατροφιλόσοφος. Άνοιγε ένα 
τετράδιο με τα ονόματα των φοιτη-
τών και έλεγε «μήπως κατά λάθos είναι 
παρών ο συνάδελφος τάδε;». Κατέβα-
ζε 5-6 μπροστά στο αμφιθέατρο και 
έκανε παραπειστικές ερωτήσεις. Κά-
ποτε ρώτησε «πoιos ξέρει ποιο είναι 
το μικρόβιο του καρκίνου;» Ο πρώ-
τος, ο δεύτερος είπαν «δεν ξέρω» ο 
τρίτος όμως είπε «Εγώ το ήξερα κύ-
ριε καθηγητά, αλλά το ξέχασα». Και 
τότε είπε εκείνο το περίφημο «ω τά-
λας ανθρωπότης! ένας το εγνώριζεν 
και αυτός το ξέχασε». Όταν μπήκαν 
στην Αθήνα οι Γερμανοί, σα σπου-
δαγμένο στη χώρα τους, τον διόρι-
σαν γκαουλάιτερ. Όταν άρχισαν τα 
σαμποτάζ κατά των Γερμανών και 
σκοτώθηκε ένας στρατηγός Γερμα-
νός, οι Γερμανοί του ζήτησαν ένα κα-
τάλογο από 20 πρόκριτους Έλληνες. 
Τότε τους έδωσε ένα χαρτί που έγρα-
φε μόνο το όνομα του, Κωνσταντίνος 

Μέρμηγκας…
…Άλλος διαπρεπής καθηγητής την 

εποχή εκείνη ήταν ο Ιωακείμογλου της 
Φαρμακολογίας, καθηγητής στο πανε-
πιστήμιο του Βερολίνου μετακληθείς 
στην Αθήνα. Για πρώτη φορά καθιε-
ρώθηκε η αναγραφή των συνταγών 
στη Λατινική…...

Γιατρός στο χωριό: Οπλισμένος με 
μια καλή θα μπορούσα να πω θεω-
ρητική κατάρτιση για τα δεδομένα 
της εποχής…(έφυγα γιατρός για την 
επαρχία). Το βασικότερο όμως εφό-
διο που είχα ήταν η αγάπη για το συ-
νάνθρωπο, ιδιαίτερα για τον πάσχο-
ντα και τον αδικημένο. Αυτό είναι η 
προίκα που φέρνει ο άνθρωπος μα-
ζί του την ώρα που γεννιέται. Είναι 
το χρωμόσωμα από τους γονείς του. 
Χωρίς να αρνηθούμε ότι το περιβάλ-
λον παίζει το ρόλο του στη δημιουρ-
γία του χαρακτήρα…
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