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στη μνήμη του άγνωστου δότη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ευχαριστούμε 
τους γιατρούς και το προσωπικό 

του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 
για την... εκ βάθρων αναδόμηση 
του κυκλοφορικού συστήματος 

του φίλου μας Δημήτρη ΜποΪμπόλα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 

Με το ανά χείρας πόνημα 
εγκαινιάζεται, σε παγκόσμιο 
επίπεδο, το «λαϊκό 
καρδιοχειρουργικό έπος», 
λογοτεχνικό είδος εμπίπτον εις τον 
ευρύτερο κλάδο των «χειρουργικών 
επών», όπως αυτός καθιερώθηκε 
με το «λαϊκό ορθοπεδικό έπος» 
(«Ντουσγιάδα», 2012) που 
αποτέλεσε τον πρόδρομο της 
κατηγορίας «έπη από πέσιμο». 

 
ο «Ήτορ Νέον» γράφτηκε από καρδιάς σαν 
καλωσόρισμα στη νέα καρδιά τού γκαρδιακού 
φίλου και προέδρου Δημήτρη Μποϊμπόλα, 

σκαπανέα της περιπτερικής, με ευχές για καλή συμβίωση 
και μακροημέρευση. Με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε το 
1998 όταν ο υποφαινόμενος, σαν πλοίον ταξιδεύον 
ανοικτά των... Αζορών, παρασυρμένος από ένα 
παλιρροϊκό κύμα ανακατατάξεων, εξώκειλεν εις τας 
ακτάς της Καπνοκοπτηρίου ένθα ετάχθη να «ηγείται» του 
μέλλοντος των ορνίθων, των στρουθοκαμήλων, των 
σαλιγκάρων και των τσιντσιλά. Περισυνελέγη από τον 
μάγο της μελισσοκομίας Θανάση Μπίκο, τον βάρβαρο 
Στρονγκ, τον γεωπόνο... ενεργειακής κλάσεως Α’ Στούγιο 
και τον φύλαρχο των διοικητικών Νίκο Κορακά (από τας 
Σέρρας).  
 

Μέσα σ’ αυτό το εξωτικό περιβάλλον συνάντησα τον 
Μπόι, διοικητικό υπάλληλο αεροδυναμικής κατασκευής, 

T 
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αστρικών ταχυτήτων, άκρας αποτελεσματικότητος και 
ποικίλων αρμοδιοτήτων, εν αις η συναισθηματική 
ανασυγκρότηση του συναδέλφου του Βαγγέλη και η 
πρωινή εμψύχωση της ανασφαλούς διευθύντριάς του 
Μπεναζίρ, αιωνία της η μνήμη. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος 
του I.R.A. (Instant Refene Association) όπου διέπρεψε ως 
υπεύθυνος του τομέα «Προμηθειών και Εισροών», υπό 
το ψευδώνυμο Καράφογλου.Κατά την ίδια περίοδο, 
ακολουθώντας εξοντωτικά ωράρια και ρυθμούς, 
ασκούσε επιπροσθέτως την, κατά Στρογγύλην, ανωτάτη 
«Περιπτερικήν» (5-7 π.μ./ 10-12 μ.μ.) και την 
προκεχωρημένην «Πασταφλορικήν» (3.30 – 9.30 μ.μ.), 
ενώ δεν παρέλειπε, ως... πρασινόκαρδος, να αφιερώνει 
πολλά από τα... υπόλοιπα της ικμάδας του στο Κίνημα, 
πριν αυτό περιπέσει σε κατάσταση... tera-κουνήματος, 
γεγονός που εκτιμήθηκε ως ιδιαιτέρως επιβαρυντικό από 
τους βιογράφους του. Εν μέσω τοιούτων καταστάσεων, 
αλλά και των δραματικών αναταράξεων του ιδιωτικού 
του βίου, η καρδιά του Δημήτρη αρνήθηκε να συνεχίσει 
συμπράτουσα μετ’ αυτού και κατά την 25η Μαΐου του 
Λαζαρικού έτους 2003 υπέστη δεκατέσσερες (14) 
ανακοπές και επανήλθε με αντίστοιχες ανατάξεις, 
αποκαλούμενος έκτοτε... Λάζαρος. Στη συνέχεια 
επιστρατεύτηκε και εφαρμόστηκε επάνω του όλη η 
σύγχρονη ιατρική και... διαστημική τεχνολογία με την 
εμφύτευση απινιδωτή. Έστι δε απινιδωτής, κατά τας 
γραφάς, «συσκευή που παρέχει συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα 
στο θώρακα του ασθενούς με ενέργεια έως και 360 
joules». Με την πτώση της τάσεως της... καρδιακής ΔΕΗ, 
ο απινιδωτής αμολάει μια ξεγυρισμένη ηλεκτρική 
εκκένωση και επαναφέρει τα πράγματα στην τάξη. Στις 
αντενδείξεις της συσκευής είναι η αποφυγή του 
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ασθενούς να συγχρωτίζεται με... συνδικαλιστές της ΔΕΗ, 
διότι οι τελευταίοι, λόγω κεκτημένων δικαιωμάτων, 
ενδέχεται να του κατεβάσουν τον διακόπτη! Με την 
εμφύτευση του απινιδωτή ο Μήτσος εισήλθε στην 
κατηγορία των βιονικών ατόμων, ενώ η αυξημένη... 
ηλεκτροπαραγωγή του τον προεβίβασε στην κατηγορία 
της... γεννήτριας. Από κάποιο σημείο κι έπειτα, οι στάσεις 
εργασίας της καρδιάς του και τα απανωτά ηλεκτροσόκ 
των ανατάξεών της έγιναν τόσο συχνά, που ο Δημήτρης 
άρχισε να μυρίζει... καλώδιο, ενώ όταν έμπαινε στο σπίτι 
του ή στην υπηρεσία έπεφταν οι ασφάλειες, λόγω... 
βραχυκυκλώματος! Η Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας εισηγήθηκε στους θεράποντες ιατρούς την 
εξεύρεση λύσεως εκτός του πεδίου των ενεργειακών 
πόρων, οπότε και αποφασίστηκε η μεταμόσχευση της 
καρδιάς, ως της αποτελεσματικότερου τρόπου για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος.  
 
Ο Δημήτρης Μποϊμπόλας μπήκε στη λίστα αναμονής και 
την 1η Νοεμβρίου 2013 έγινε με επιτυχία η 
μεταμόσχευση καρδιάς. Ως φίλοι του είμαστε 
ευγνώμονες προς τον δότη, που μέσα στην ατυχία  που 
του επιφύλασσε η μοίρα, είχε την «τύχη» να γίνει 
ευεργέτης για τη συνέχιση μιας άλλης ζωής, μέσα από τη 
δική του καρδιά. Ταυτόχρονα, μπορεί να είναι ήσυχος, 
μέσα στον αιώνιο ύπνο του, ότι η καρδιά που άφησε 
πίσω του βρήκε τον καλύτερο λήπτη.  
 

Μ.Π. 
16/12/2013 

  



«Ήτορ Νέον»                                      [Καρδιά μου Πάψε να Πονάς] 
 

Λαϊκό Καρδιοχειρουργικό Έπος 8 
 

 

 
 



«Ήτορ Νέον»                                      [Καρδιά μου Πάψε να Πονάς] 
 

Λαϊκό Καρδιοχειρουργικό Έπος 9 
 

 
 

ΗΤΟΡ ΝΕΟΝ1 
(Καρδιά Μου Πάψε Να Πονάς) 

 

Δύο καρδιές αλλάζανε 
τη βάρδια τους σε σώμα 
ανδρός ισχνού τω δέματι 
αλλά γερού στο δώμα. 
 
Η νέα, ροδοκόκκινη 
και με ιστό τριζάτο, 
η δε παλιά, ίδια... ΠΑΣΟΚ 
με το λαό φευγάτο!  
 
Αντάμωσαν... ολόγυμνες 
σε κλίνη χειρουργείου 
κι η νέα σκόρπαγε δροσιά 
καθ’ ότι εκ... ψυγείου. 
 
Ελάχιστα φωνήεντα 
μπορέσαν ν’ ανταλλάξουν, 
πριν οι γιατροί την παλαιά 
στο παρελθόν εντάξουν. 
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«Το Μήτσο και τις φλέβες σου!» 
έφα η... γραυς2 στη νέα, 
«Εγώ κλατάρισα νωρίς, 
μα ήμουνα γενναία!» 
 
«Σαν της... ΔΕΗ υποσταθμός 
σε νήσο στο Αιγαίο 
είχα μπλακ άουτ η πτωχή˙ 
μην ήτανε τυχαίο;» 
 
«Τα ρέστα τ’ άφησα γραπτώς 
στου Μήτσου το... χαρντ ντράιβ3, 
πάρε ραπόρτο από κει 
και έσο πάντα... λάιβ4!» 
 
Ήτανε λόγια από... καρδιάς, 
παλιάς προς την καινούργια, 
ενώ γιατροί σαν μέλισσες 
εργάζονταν με φούρια. 
 
Η νέα πρόλαβε να πεί 
«Να ’στε καλά, κυρία, 
θα κάνω το καλύτερο 
σ’ αυτή τη συγκυρία». 
 
Αγώνας δρόμου έγινε, 
με τη ζωή σκυτάλη 
που η καινούργια η καρδιά 
επήρε απ’ την άλλη. 
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Ήτανε μια Παρασκευή, 
την πρώτη Νοεμβρίου 
που έγινε το... ρεκτιφιέ 
εντός του Ωνασείου. 
 
Δυο χέρια Ιπποκράτεια 
εντολοδόχου μύστη 
την άρμοσαν με μαστοριά, 
με γνώση και με πίστη. 
 
«Αυτή η καρδιά», είπ’ ο γιατρός, 
«δεν είναι ό,τι κι ό,τι˙  
κολάζουν οι καμπύλες της 
ακόμα και... δεσπότη!». 
 
«Μακάρι να’χα... δυο καρδιές 
και τούτη για ρεζέρβα 
ή να μπορούσα, κούκλα μου, 
να σ’ είχα σε... κονσέρβα!» 
 
Μιλούσε πάντα στις καρδιές 
για να τις ηρεμήσει 
κι αυτές το καταλάβαιναν 
πως δεν θα τις... πουλήσει. 
 
Τα κομπλιμέντα πιάνουνε 
και στ’ άψυχα ακόμα, 
πολλώ δε μάλλον στις καρδιές 
που βρήκαν νέο σώμα! 
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Γι’ αυτό όταν τις άγγιζε 
αισθάνονταν οικεία 
και κόνξες δεν του έκαναν 
εκεί στα χειρουργεία. 
 
Με σύσπαση ανάλαφρη 
οι κόλποι κι οι κοιλίες 
εγκάρδια εισέπραξαν 
των λόγων τις θωπείες 
 
Σαν αστραπή περάσανε 
απ’ του γιατρού τη σκέψη 
αυτοί που πρώτοι είχανε 
καρδιές μεταφυτέψει. 
 
Από ψηλά του έγνεφε 
ο Μπάρναρντ5 μειδιώντας 
«Ίτε παιδιά... τ’ Ασκληπιού 
είμαι κι εγώ παρόντας.» 
 
Όταν αυτός ξεκίναγε 
καριέρα... Φρανκενστάιν 
δεν ήξερε πως θ’ άφηνε 
σφραγίδα Αϊνστάιν! 
 
Χρόνια περάσαν συναπτά 
κοντά σαράντα τρία, 
αφότου ο Μπάρναρντ έγραψε 
δική του ιστορία. 
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Εκείνο το εγχείρημα 
φαινόταν ουτοπία, 
του Πόε6 μυθιστόρημα 
και του Γουέλς7 ταινία! 
 
Πριν οι καρδιές καλά καλά 
προλάβουν να κολλήσουν, 
το σύστημα τις έσπρωχνε 
σαν τη Μιμή να... κλείσουν! 
 
Το σύστημα σνομπάριζε 
τον “ξένο” επισκέπτη 
και την καινούργια την καρδιά 
την έβλεπε σαν... κλέφτη! 
 
Ωσάν σπαθί Δαμόκλειο 
απ’ τη ζωή επάνω 
κρεμόταν η απόρριψη˙ 
(καρδίας σχώμεν άνω!). 
 
Η μετανάστρια καρδιά, 
μετά από κάποιο χρόνο, 
έπαιρν’ απέλαση σκληρή  
κι άφηνε πίσω πόνο. 
 
Υπάρχουν όμως τα μυαλά 
π’ αναζητούν τις λύσεις 
και εντρυφούν στα μυστικά 
και τους ειρμούς της φύσης. 
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Της επιστήμης το παλιό 
κι  α έ ν α ο  αμόνι 
έδωσε όπλα στην καρδιά 
για να μην νιώθει... μόνη. 
 
Το χθεσινό μας όνειρο 
έγινε πια αλήθεια˙ 
είθε να γίνει αύριο 
ρουτίνα και συνήθεια. 
 
Δυο μυριάδες άνθρωποι 
σ’ αυτή εδώ την πλάση 
με μια καρδιά, δώρο ζωής, 
έχουν το μέλλον πλάσει. 
 
Όμως σε τούτο το ντουνιά, 
αλί, δεν είν’ η μόνη 
η ανεπάρκεια καρδιάς 
αυτή που μας πληγώνει. 
 
Η “ανεπάρκεια” του νου 
κυρίως μας ορίζει 
και είν’ αυτή που τις λοιπές 
για όλους καθορίζει. 
 
Είναι αυτό που λέγεται 
κοινώς... αλαζονεία 
και που αφήνει χαλαρά 
της σκέψης τα ηνία. 
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Πρώτον, θωρούμε πάντοτε 
σαν άλφα δεδομένο 
ότι για μας η... τελευτή 
δεν είν’ στο πεπρωμένο! 
 
Το δεύτερο πως  έχουμε 
μια σύμβαση συνάψει 
πως την υγειά μας τίποτα 
κι ουδέποτε θα βλάψει. 
 
Πως η αρρώστια αφορά 
τους διπλανούς μονάχα 
κι εμείς στο απυρόβλητο 
πάντα θα ζούμε τάχα! 
 
Ότι ουδέποτε εμείς 
καρδιά θα χρειαστούμε 
ή για φιάλη αίματος 
στη ζητιανιά θα βγούμε. 
 
Πως έχουμε τους δρόμους μας 
γι’ αγώνες ταχυτήτων, 
με εκατόμβες θύματα 
εποχουμένων βλήτων. 
 
Είμαστε οι πρωταθλητές, 
οι “τσάμπιονς” της φρίκης, 
με σύνδρομα μαζοχισμού 
και  α υ τ ο κ α τ α δ ί κ η ς ! 
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Και νιώθουμε “περήφανοι” 
που στο πατρώον χώμα 
θάβουμε κι ότι χρήσιμο 
θα ’ταν σε άλλο σώμα. 
 
Ενώ χιλιάδες άνθρωποι 
σε λίστες αναμένουν, 
τα... κυπαρίσια έτεροι 
με τη ζωή λιπαίνουν! 
 
[Αν κάποτε θ’ αλλάζουνε 
ακόμα κι... εγκεφάλους, 
από ταγούς μην πάρουνε... 
είναι γεμάτοι κάλους!] 
 
Ο δότης τούτης της καρδιάς 
που στον Δημήτρη μπήκε, 
στη μνήμη μας και στην καρδιά 
θέση για πάντα βρήκε. 
 
Βολεύτηκε η... άστεγη 
στη νέα κιβωτό της 
και διψασμένη ρούφηξε 
το κόκκινο ποτό της. 
 
Ωσάν καμπάν’ Ανάστασης 
το «τίκι τακ» ηκούσθη 
κι ο θάλαμος με ένα φως 
ολόλαμπρο ελούσθη! 
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«Χρόνια Πολλά» θα είπανε, 
εικάζω, οι ντοτόροι 
κι αν ήξεραν, θα έλεγαν: 
«Φοβού το μισοφόρι!». 
 
«Να ζήσεις καρδούλα 
και χρόνια πολλά 
και σαν τον... Ζολώτα8 
να δεις γηρατειά!» 
 
Το άσμα το τραγούδσγε 
χορεία νοσοκόμων, 
μα ήταν ο Διόνυσος 
απών από τον κώμον9! 
 
Εντός λεκάνης έκειτο, 
πιο κει η απελθούσα, 
καρδιά να κάνεις ντοκτορά 
προορισμένη ούσα. 
 

Πολύ, θαρρώ, πως κράτησε 
μία καρδιά με τόσα, 
π.χ. να βλέπει το ΠΑΣΟΚ 
ντουγρού για... συνιστώσα! 
 
Ο Μήτσος, στα εσώψυχα, 
θα ήθελε παρέα, 
για την καρδιά που άφησε, 
μονάχα τον... Αντρέα. 
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Αυτή είναι υπόθεση 
αυθαίρετη, δικιά μου, 
δεν ρώτησα τη Δήμητρα 
μήτε τον G.A.P., καρδιά μου! 
 
Έτσι θαρρώ πως... κλίβανος 
θα ’ναι η μόνη λύση 
και έν «ακάθαρμα10» γνωστό, 
τη στάχτη θα σκορπίσει. 
 
Στη γη αν πέσει από κει 
θα βγουν κόκκινοι ήλιοι, 
από το χρώμα της καρδιάς 
και των λυπών το δείλι.  
 
Η μια καρδιά έγινε χους, 
«ευοί ευάν» στη νέα 
και να γεράσει πιότερο 
κι απ’ τη... Μεγάλη Ιδέα! 
 

Κάποια στιγμή η νάρκωση 
ξεπόρτισε αισίως 
και ένα μούδιασμα γλυκό 
κατέβηκε ηπίως.. 
 
Τα όργανα που δούλευαν 
στο ρελαντί για ώρα, 
αρχίσαν με το ξύπνημα 
να ξαναπαίρνουν φόρα. 
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Οι γείτονες στο θώρακα 
ξαφνιάστηκαν ως είδαν 
μία καρδιά να πάλλεται 
σαν... βάνκελ11, παρ’ ελπίδαν! 
 
Δεν είχε απινιδωτή, 
μηδέ βηματοδότη 
κι... εταίρας είχε άνεση 
με τη ματιά την πρώτη! 
 
«Καρδιά μου, καλώς όρισες!» 
της είπε το πλεμόνι 
που οξυγόνο ρούφαγε 
σε... ναργιλέ – μπιτόνι! 
 
«Με την παλιά τα είχα βρει, 
ελπίζω και με σένα˙ 
αχ! η φτωχή δεν... τράβαγε 
και κούραζε και μένα.» 
 
 «Άντε να βγάλεις τρεις δουλειές 
μέσα σε μία μέρα: 
Βάθη – Γουδί – Ανθαγορά, 
δουλεία... ανωτέρα!» 
 
«Άντε να χτίσεις μια σκεπή, 
να βάλεις το κεφάλι 
και πάνω που την έχτισες, 
σκεπή να ψάχνεις άλλη!» 
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«Εγώ δεν την προλάβαινα, 
λαχάνιαζα σαν σκύλος, 
πιστός όμως στο πόστο μου 
στεκόμουν πάντα φίλος. 
 
«Ήταν και ευεπίφορη 
στις θείες... αμαρτίες 
κι ενέδιδε αγόγγυστα 
σε κάποιες ευκαιρίες.» 
 
«Μαγδάλω τη φωνάζαμε 
κι ήτανε μέσα σ’ ούλα, 
για όλους κι όλα πόναγε˙ 
ήταν καρδιά... ψυχούλα!» 
 
«Ήταν και μέντορας καρδιών 
επίσης ευαισθήτων, 
του Βάγγου, για παράδειγμα, 
καρδιάς εξ απορρήτων.» 
 

«Ήταν, που λες, έξω... καρδιά, 
γι’ αυτό και... βγήκε έξω! 
Αυτή την... εξωστρέφεια 
δυσκόλως θα χωνέψω!» 
 
«Αν γίνει τέφρα ας σκορπιστεί 
στων βουλευτών την κάρα, 
μήπως με ψήγματα αιδούς 
εμποτισθεί η φάρα.» 
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«Κορίτσι μου, τιμήσαμε  
σωστά την απελθούσα˙ 
ας πάμε στα υμέτερα... 
σε κόβω για... τσαούσα!» 
 
«Στην όψη σφριγηλότατη, 
νεάνις, κελαϊδούσα, 
γυνή εργάτις, ζωηρή, 
μερσέντες και με λούσα!» 
 
Η νέα ενοχλήθηκε 
σαν άκουσε «μερσέντες»˙ 
με Γερμανούς δεν ήθελε 
παρτίδες και κουβέντες. 
 
«Πνεύμονα, σας παρακαλώ! 
Δεν είμαι... Γερμανίδα! 
Αν θέλετε, φωνάξτε με 
καλύτερα... Λαΐδα12!» 
 
«Ορίστε, φτάσαμε εκεί 
που ήθελε ο Μπίκος!» 
ο πνεύμων ανεφώνησε 
και ούρλιαξε σαν λύκος. 
 
Ο Μήτσος στην αναμονή, 
του χρόνου προϊόντος, 
κατέληξε πως θα ’θελε 
καρδιά γυναίκας, όντως! 
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«Να ’ναι σκληρή, να μην πονά 
και να μπορεί ν’ αντέχει˙ 
τέτοια καρδιά μεσ’ το ντουνιά 
μόνο γυναίκα έχει!» 
 
Ο Μπίκος το προχώρησε, 
την ήθελε κι... εταίρα: 
«Για να μπορεί προαγωγούς 
ν’ αντέχει κάθε μέρα!» 
 
«Κάλλιο εταίρα, Πνεύμονα, 
παρά... καγκελαρίνα, 
εγώ χτυπάω όμορφα  
κι αυτή σαν... γκιλοτίνα! 
 
«Θα θέλατε, κυρ-Πνεύμονα, 
να σας φωνάζουν... Ρούντι;» 
«Επ’ ουδενί, καρδούλα μου! 
Θα προτιμούσα... Γούντι!» 
 
«Έλα, για πες μου, ρε... Λαΐς, 
πόθεν κρατάς τη σκούφια;» 
«Θαρρώ ειβάλλεις, Πνεύμονα, 
σ’ αλλότρια βακούφια!» 
 
«Σ’ ένα σκαρί ήμουν καλό 
που ’χε ορθώς κελεύσει, 
με τα δικά του άρμενα 
κι άλλη ζωή να πλεύσει.» 
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«Σήμερα ξύπνησα, λοιπόν, 
μέσα σε νέο σώμα 
κι εσύ Λαΐδα μ’ έβγαλες 
προτού με δεις ακόμα!» 
 
«Όμως το χιούμορ εκτιμώ, 
λιπαίνει τις βαλβίδες, 
και το “Λαΐς” υιοθετώ 
γιατί δίνει ελπίδες.» 
 
«Ίσως δεν ξέρεις, Πνεύμονα, 
ποια ήταν η Λαΐδα, 
που έζησε χρόνια πολλά 
στα πλούτη και στη χλίδα.» 
 
«Το πρώτον, φίλε, η Λαΐς 
λεγόταν και Αξίνη 
γιατί χωρίς “τσεκούρωμα” 
δεν ξάπλωνε σε κλίνη!» 
 

«Οι Σκόπας, Μύρων, Απελλής, 
Αρίστιππος και άλλοι 
μπαινόβγαιναν στους κήπους της 
κι ήταν τιμή μεγάλη.» 
 
«Τ’ ακούμπαγαν οι έχοντες 
για να βρεθούν μαζί της 
κι αυτή σκόντο δεν έκανε 
μηδέ και στην ψυχή της!» 
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«Η φράση πως “η Κόρινθος13 
δεν είν’ για τον καθένα” 
δεν βγήκε λόγω του... Ισθμού, 
αλλά για την... “παρθένα”!» 
 
«Είχε ταρίφα (... σε τιμές 
αποπληθωρισμένες) 
δύο χιλιάρικα... ευρώ 
για ώρες μετρημένες!» 
 
«Η Κόρινθος τη φήμη της, 
νομίζω δεν σου το ’πα, 
απ’ τη Λαΐδα κέρδισε 
και όχι απ’ τον... Σκόπα14!» 
 
«Γι’ αυτήν έκοψε νόμισμα: 
μπροστά το πρόσωπό της 
και απ’ την πίσω λέοντας,  
το σήμα το δικό της!» 
 

«Όπερ σημαίνει σπάραζε 
η καλλονή τα πάντα 
και μάλλον το μητρώον της 
θα έχω για εξάντα!» 
 
«Στους Αθηναίους έλεγαν: 
εσείς τον Παρθενώνα 
κι εμείς με τη Λαΐδα μας 
στον άπαντα αιώνα!» 
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«Δεν... λαϊ-κίζω αν θα πω 
πως... Λαϊ-κιά θα γίνω, 
αλλά στου λάος15 την υφή 
δογματικώς θα μείνω,» 
 
«Εγώ λοιπόν, κυρ-Πνεύμονα, 
ωσεί Λαΐς θα πάλλω 
κι ελπίζω μ’ όλους σας μαζί 
για μια ζωή να θάλλω.» 
 
«Αν τώρα τελειώσαμε 
και πήρες το ραπόρτο, 
μη με ζαλίζεις, Πνεύμονα, 
έχω μεγάλο φόρτο.» 
 
Με μια βαθεία εισπνοή 
ο πνεύμων είπε «γεια σου» 
«να έχεις κόλλημα γερό 
και η ζωή δικιά σου.» 
 
Το λακριντί κρυφάκουγαν 
πολλά από τα σπλάχνα, 
τα έντερα γουργούριζαν 
αλλά δεν βγάζαν άχνα! 
 
Ο στόμαχος δεν... χώνευε 
που πάντα το πλεμόνι 
καπέλωνε τους σύντροφους 
για να ’ναι στο τιμόνι. 
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Εκ φύσεως, στο θώρακα 
του αρχηγού το ρόλο 
τον είχε πάντα η καρδιά 
μ’ ένα αγγείων... στόλο. 
 
Επάνω στο σκατζάρισμα 
της παλαιάς με άλλη 
ο πνεύμων ως... αεριτζής 
ήταν στο φόρτε πάλι! 
 
«Μας έπρηξες, ρε Πνεύμονα» 
του είπε το συκώτι, 
που ’χε ξεχάσει τι θα πει 
κρασί και ρακοπότι. 
 
Σιγά σιγά τα όργανα 
(τα πάνω και τα κάτω) 
νιώθαν πως πήρε πάνω του 
το... προλεταριάτο. 
 
Το οξυγόνο φτάνει πια 
στην ώρα του και φρέσκο, 
τα δε γραφήματα παλμών 
δεν πάνε στην... ΟΥΝΕΣΚΟ! 
 
Αιτήματα αρχίσανε 
να φτάνουν στο κεφάλι 
και χρεία διαχείρισης 
υφίσταται μεγάλη. 
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Οι κάλυκες οι γευστικοί 
αιτούνται... προβατίνα, 
γουρουνοπούλα σουβλιστή 
και κοντοσούβλια φίνα! 
 
Και οίστροι υπογάστριοι16 
θα σπεύσουν όπου να ’ναι 
και, λογικώς, «προσφάγ-ι-α» 
επίσης θα ζητάνε. 
 
Τα πόδια επιθύμησαν 
και θέλουν να χορέψουν 
ξανά τα ζεϊμπέκικα 
και τις καρδιές να κλέψουν. 
 
Ως τώρα ο εγκέφαλος, 
ζαβλακωμένος έτι, 
για τα λοιπά συστήματα 
δεν ένιωθε σεκλέτι. 
 

Μόλις τα μάτια άνοιξε 
ο Λάζαρος (ο Βήτα) 
ήξερε πως η Άτροπος17 
δεινή υπέστη ήττα. 
 
Το ένστικτό του έλεγε 
πως όλα σαν ρολόι 
δουλεύουν και πηγαίνουνε, 
λαμπρό χαράς κομβόι. 
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Οι αγωνίες και τα «τσαφ» 
(... λαζαρικά μπλακ άουτ) 
στο παρελθόν αφέθηκαν 
κι απ’ τη ζωή του... άουτ! 
 
Του τη χρωστούσε η ζωή 
αυτή την ευκαιρία˙ 
ευχόμαστε διάρκεια 
και... κάργα ευωχία! 
 
 
Υ.Γ. 
Αν ζούσε στον Μεσαίωνα 
ιππότης θα γινόταν˙ 
Δικάρδος Λαϊδόκαρδος 
μπορεί και να λεγόταν! 
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Δικάρδος ο Λαϊδόκαρδος 
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Ένα μεσημέρι στης Βαρβάκειου τα μέρη 
(αρκεί να λέγεται... Παπανδρέου!) 

 
 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Σοφών (29.12.2009) 
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Όλοι οι άνθρωποι του Μποϊμπόλα 
(το πολιτικό και εφοπλιστικλο λόμπι) 
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
                                                             
1 ήτορ, το: (αρχ.) η καρδιά (επική και λυρική λέξη στον Όμηρο, 
μόνο σε ονομ. και αιτ.) α) ως μέλος του ανθρώπινου σώματος 
β) ως έδρα της ψυχής, της ζωής, η ζωή γ) ως έδρα των 
συναισθημάτων δ) γενικώς ως έδρα των επιθυμιών και κάθε 
εκδήλωσης του ψυχικού ή διανοητικού βίου. 
2
 γραυς, η –αός: (αρχ.) γριά γυναίκα 

3 χαρντ ντράιβ: σκληρός δίσκος˙ (μτφ.) μυαλό (<Hard drive) 
4 λάιβ: ζωντανός (επίθ.) | ζωντανά (επίρ.) < live 
5 Μπάρναρντ: Ο Κρίστιαν Μπάρναρντ (1922 - 2001) γεννήθηκε 
το 1922 στην πόλη Μπόφορτ Γουέστ στην Νότια Αφρική και 
ήταν ο γιατρός που πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη 
μεταμόσχευση καρδιάς από άνθρωπο σε άνθρωπο στις 3 
Δεκεμβρίου 1967, σε νοσοκομείο του Κέιπ Τάουν. 
Μεταμόσχευσε την καρδιά μιας 18χρονης που πέθανε σε 
αυτοκινητικό σε έναν 53χρονο ασθενή τον Λούις Βασκάνσκιο 
οποίος επέζησε για 18 ημέρες. Αυτή η εγχείρηση είχε διάρκεια 
εννέα ωρών και χρησιμοποιήθηκε μια ομάδα τριάντα ατόμων. 
Έκτοτε, κάθε εγχείρηση του Μπάρναρντ έδινε στους ασθενείς 
όλο και περισσότερη ζωή. Ο Νταρκ βαν Ζιλ ήταν ο ασθενής του 
Μπάρναρντ που έσπασε το ρεκόρ επιβίωσης και έπειτα από 23 
χρόνια ζωής με μόσχευμα καρδιάς πέθανε το 1996 από 
διαβήτη, που δεν συνδεόταν με την επέμβαση.  
6 Πόε: ο Έντγκαρ Άλλαν Πόε (Edgar Allan Poe, 1809 - 1849) ήταν 
Αμερικανός ποιητής και πεζογράφος. To λογοτεχνικό του έργο 
είχε σημαντική επίδραση στην παγκόσμια λογοτεχνία και 
αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο για την εξέλιξη λογοτεχνικών ειδών, 
όπως η αστυνομική λογοτεχνία και οι ιστορίες τρόμου και 
φαντασίας. 
7 Γουέλς (Orson Welles):ο Όρσον Γουέλς (1915 –1985) ήταν 
Αμερικάνος σκηνοθέτης θεάτρου και κινηματογράφου, 
ηθοποιός, σεναριογράφος και παραγωγός. Έγινε παγκοσμίως 
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γνωστός το 1938 με τη ραδιοφωνική μετάδοση "Ο Πόλεμος 
Των Κόσμων". Η ταινία του "Πολίτης Κέιν" θεωρείται από 
πολλούς ως μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. 
8 Ζολώτας:  Ξενοφών Ζολώτας (1904-2004)˙ οικονομολόγος και 
ακαδημαϊκός. Διετέλεσε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 
και πρωθυπουργός. της Ελλάδας. 
9 κώμος: ομάδα ατόμων που συμμετείχαν σε εορταστική 
πομπή ή σε πομπή προς τιμήν κάποιου νικητή.| Πολλές φορές 
μετά τα συμπόσια οι καλεσμένοι έβγαιναν στους δρόμους με 
λαμπάδες και στεφάνια και έκαναν παρέλαση τραγουδώντας 
με τη συνοδεία μουσικής. Αργότερα, οργανώνονταν κώμοι για 
να τιμηθούν ορισμένοι θεοί, συνήθως ο Βάκχος (> κωμος+ωδή 
= κωμωδία). 
10 ακάθαρμα: προσωνυμία του Μπίκου αποκλειστικής χρήσεως 
από τον Δημ. Μποϊμπόλα. 
11 βάνκελ: ο κινητήρας Βάνκελ (Wankel) είναι ένας τύπος 
κινητήρα εσωτερικής καύσης που εφευρέθηκε από τον 
Γερμανό μηχανολόγο Φέλιξ Βάνκελ στις αρχές της δεκαετίας 
του '50. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του κινητήρα αυτού 
αφορά την κίνηση του εμβόλου η οποία είναι περιστροφική και 
διαφέρει από τις εμβολοφόρες Ντίζελ και Όττο οι οποίες 
βασίζονται στην παλινδρομική κίνηση των εμβόλων. 
12 Λαΐς (η Κορινθία): περιώνυμη εταίρα. Γεννήθηκε στην Αίγινα 
(≈425 π.Χ.) όπου την ανακάλυψε ο γλύπτης Σκόπας, ξεσκόλισε 
στην Αθήνα (παρά τη Ασπασία) και ήκμασε στην Κόρινθο. Ήταν 
η πιο φημισμένη εταίρα της αρχαίας Ελλάδας. Έγινε μοντέλο 
του Σκόπα (“Εύχαρις Αφροδίτη”), του ζωγράφου Απελλή, ενώ 
στο... πελατολόγιό της περιελαμβάνονταν οι Αρίστιππος, 
Δημοσθένης, Ξενοκράτης, Ευριπίδης, Υπερείδης, Μύρων κ.α. 
Χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς της είναι ότι της είχαν 
δώσει το προσωνύμιο Αξίνη, λόγω της απληστίας της. 
Δωρεάν... σιτιζόταν ερωτικώς μόνον ο Διογένης. Όταν κάποια 
φορά η Λαΐς του έκανε πλάκα και έβαλε στη θέση της μια 
άσχημη υπηρέτριά της, γεγονός που δεν έγινε αντιληπτό, μέσα 
στο σκοτάδι, από τον Διογένη, αυτός ανταποδίδοντας το 
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πάθημά του – που η  εταίρα είχε φροντίσει να διαδοθεί – είπε: 
“λύχνου σβεσθέντος, πάσα γυνή Λαΐς ”. 
13

 «Ου παντός πλειν ες Κόρινθον» 
14 Σκόπας ο Πάριος: ο Σκόπας (4ος π.Χ. αι.), μαζί με τους Φειδία, 
Πραξιτέλη και Λύσιππο, θεωρείται ένας από τους 
σημαντικότερους γλύπτες στην αρχαία Ελλάδα. Ένας από τους 
προσφιλείς τόπους διαμονής του ήταν και η Κόρινθος. 
15 λάας, -άος, ο: (αρχ.) λίθος (ιδίως ο πολεμικός), πέτρα, 
βράχος [λάας > λαός˙ κατα την μυθολογία,  οι μετά τον 
κατακλυσμό του Δευκαλίωνος κάτοικοι (λαός) της Ελλάδος 
γεννήθηκαν – ελέω Διός – από τις πέτρες (λάες) που έριχννε 
πίσω του ο Δευκαλίων και η γυναίκα του Πύρρα.] 
16 οίστροι υπογάστριοι: (αρχ.) ερωτικές επιθυμίες 
17 Άτροπος, η: εκείνη από τις Τρεις Μοίρες της Ελληνικής 
Μυθολογίσς που καθορίζει το τέλος της ζωής. 
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