
IATPIKO BHMA •  ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ   105 

T E Χ Ν Η  Κ Α Ι  Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η
Από τον Θ. Ντόλατζα, Πρόεδρο της Ε.Ε.Ι.Κ.

Η κλοπή του χορού (ποιήματα)
του Χρίστου Μαρκόπουλου

Τα βήματα και η ζωή αφήνουν ίχνη
του Γιώργου Μιχαλάκη

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Λογοτε
χνών (ΕΕΙΛ) ιδρύθηκε το 1956 

και έχει μια διαδρομή  λειτουργία 49 
χρόνων στον ιατρικό και λογοτεχνικό 
χώρο της πατρίδας μας, αλλά και στο 
διεθνή.

Σημαντικοί γιατροί λογοτέχνες 
μέλη της με το πνευματικό τους 
έργο έχουν συμβάλει στη διατήρηση 
της παραδοσιακής ανθρωπιστικής-
ανθρωποκεντρικής υπόστασης της 
σύγχρονης ιατρικής.

Το λογοτεχνικό περιοδικό «Κασταλία» 
εκδίδεται από την ΕΕΙΛ από το 1960 
και έχει ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στα 
άλλα λογοτεχνικά περιοδικά της χώρας 
μας, αποτελώντας βήμα έκφρασης 
ιδεών, προβληματισμών, λογοτεχνικών 
δημιουργημάτων.

Από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της 
Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών 
και με κύριο στόχο τη συνέχιση του 
έργου και της ιστορικής παρουσίας 
της εταιρείας αυτής στην ιατρική 

της χώρας μας, το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο που εξελέγη έχει την 
ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος: Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος
Αντιπρόεδρος: Σεβαστή Καραχάλιου-
Χαβιάρα
Γεν. Γραμματέας: Επαμεινώνδη (Έπη) 
Παπανικολάου
Έφορος: Αντώνης Καβάγιας
Ταμίας: Σοφία Ελευθερίου-Γκαρή
Μέλος: Αφροδίτη Κοΐδου
Μέλος: Χάρης Τοκατλίδης

Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Λογοτεχνών

Ο Χρίστος Μαρκόπουλος 
γεννήθηκε στη Μεσσηνία. 
Τέλειωσε την Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
ειδικεύθηκε στην Παθολογία και 
μετεκπαιδεύθηκε στο Παρίσι 
στο βελονισμό. Είναι ένα από 
τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής 
Εταιρείας Επιστημονικού 
Βελονισμού.

Με την ποίηση ασχολείται 
από τα μαθητικά του χρόνια. 
Έχει τιμηθεί με πολλές διεθνείς 
αλλά και ελληνικές διακρίσεις. 
Πολλά ποιήματά του έχουν 
δημοσιευθεί σε ελληνικά και 

ξένα περιοδικά. Ποιήματά του έχουν μελοποιηθεί από 
γνωστούς συνθέτες και έχουν τραγουδιστεί σε μπουάτ 
(1974) και σε συναυλίες (1985).

Ο Χρίστος Μαρκόπουλος είναι πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών (Ε.Ε.Ι.Λ.) και υπεύθυνος 
του ιατρολογοτεχνικού περιοδικού «Κασταλία». Γράφει 
επίσης στην εφημερίδα «Οδοντιατρικό Βήμα». Έχει 
κυκλοφορήσει το δίσκο «Διαμαρτύρομαι» το 1977, με 
μουσική και στίχους δικούς του. Είναι επίσης μέλος της 
Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών. 

Η ποιητική του συλλογή «Η κλοπή του χορού» 
περιλαμβάνει 89 ποιήματα. Η ποίησή του είναι 
δυνατή αλλά συγχρόνως λιτή. Τα μηνύματά του είναι 
ανθρωποκεντρικά με παρόν, παρελθόν και μέλλον. 
Ο οραματιστής γιατρός λογοτέχνης Χ. Μαρκόπουλος 
γράφει στο ποίημά του «Κυκλάμινα»:

«Δεν πειράζει που δεν έμαθες να χαϊδεύεις τους κάκτους. 
αλίμονό σου όμως αν πατήσεις τα κυκλάμινα»
Πληροφορίες: Εκδόσεις «Καλοκάθη», Τηλ.: 210 3840646

Ο Γιώργος Μιχαλάκης είναι 
γιατρός ουρολόγος, Διευθυντής 
της Ουρολογικής Κλινικής 
του Νοσοκομείου του ΙΚΑ 
«Παπαδημητρίου» στα Μελίσ-
σια. Σπούδασε Ιατρική στην 
Ιταλία και εκπαιδεύτηκε σε 
μεγάλα πανεπιστημιακά κέν-
τρα της Αγγλίας. Έχει δείξει 
αξιόλογο επιστημονικό και 
λογοτεχνικό έργο.

Έχει γράψει 3 βιβλία: «Σύζευξη 
συνειρμών» (ποίηση, εκδόσεις 
Δωρικός), «Η γονιμότητα στην 
τέχνη» (Εκδόσεις Πασχαλίδη), 
«Οι όγκοι των όρχεων» (Εκδό-

σεις ΖΗΤΑ).
Στο 4ο βιβλίο του «Τα βήματα και η ζωή αφήνουν ίχνη» 

περιγράφει με γλαφυρό τρόπο την αυτοβιογραφία του. Το 
πατρικό του σπίτι στην Κρήτη, τους γραφικούς τύπους του 
χωριού, τα παιδικά του χρόνια, την εφηβεία, τα φοιτητικά 
του χρόνια στην Ιταλία, αλλά και τα χρόνια της επιστημονικής 
και επαγγελματικής καταξίωσης.

Στοχαστής, φιλόσοφος, ιδεαλιστής, ρεαλιστής, ακούραστος 
μαχητής της Ιατρικής επιστήμης, βγάζει από μέσα του τον 
αγώνα του για την επιβίωση, για τη μόρφωση, για την 
επιστημονική καταξίωση.

Ο συγγραφέας μιλά ακούραστα για πολλά ιατρικά συμβάντα 
της ιατρικής του καριέρας, αλλά εξομολογείται μέσα από τις 
σελίδες του βιβλίου γι’ αυτά που έπραξε και γι’ αυτά που 
δεν έπραξε, για «τα πρέπει» και για «τα μη», για αυτά που 
«πόνεσε» και γι’ αυτά «που χάρηκε».

Πληροφορίες: Εκδόσεις Δωρικός
Χαραλάμπη Σωτηρίου 9-11, Αθήνα 114 72
Τηλ.: 210 6454726


