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175 χρόνια από την ίδρυση της Ιατρικής 
Εταιρείας Αθηνών (1835−2010)
Πορεία δίχως τέρμα*

Το πλοίο «Γνώση»
συνεχίζει
με την πυξίδα του νου
και της ψυχής τη θέληση
το δίχως τέρμα
αέναο ταξίδι του
στο άπειρο.

Αστείρευτη τ’ ανθρώπου η σκέψη
στάλα τη στάλα
ρυάκι το ρυάκι
ποτάμι το ποτάμι
με χείμαρρους ορμητικούς
και καταρράκτες βιβλικούς
σ’ απέραντους ξεχύνεται ωκεανούς.

Άγνωστοι κόσμοι
μαγικοί
κι ορίζοντες φανταστικοί
αδιάκοπα
πρωτόγνωροι
ξανοίγονται μπροστά μας.

Το πλοίο «Γνώση»
συνεχίζει
με την πυξίδα του νου
και της ψυχής τη θέληση
τ’ αέναο ταξίδι του
στο άπειρο.

Ανθρώπινη είναι η πορεία δίχως τέρμα γιατί στη γνώση δεν υπάρχει.
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* Το ποίημα αυτό γράφηκε για το 1ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 9 Φλεβάρη 1975 και δημοσιεύτηκε στο βιβλίο του Γεράσιμου Α. Ρηγάτου 
«Η ιστορία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών 1835−1985», σελίδα 79.

ΕΠΙμΕτρο

Το 2010, άλλη μια ιστορική, σημαντική επέτειος για το 

Ιατρικό Σώμα της Χώρας μας θα προστεθεί στις πρόσφατες 

Επετείους του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ιατρικής 

μας Σχολής, με τη συμπλήρωση των 175 χρόνων από την 

ίδρυση της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (1835−2010).

Το 1975, με την ευκαιρία του 1ου Πανελληνίου Ιατρικού 
Συνεδρίου, είχα την έμπνευση μιας ποιητικής καταγραφής 
για τη «Γνώση» με τον τίτλο «Πορεία δίχως τέρμα». Είναι 
περίεργο το γεγονός ότι στην εν λόγω ποιητική καταγραφή 
χρησιμοποίησα το χαρακτηρισμό το «πλοίο Γνώση», ανα-
φερόμενος και στον «ωκεανό της επιστήμης», φράσεις τις 
οποίες είχε χρησιμοποιήσει, στα λατινικά, στο εξώφυλλο 
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του βιβλίου του ο Francis Bacon το 1620!: «Το πλοίο Γνώση 
σαλπάρει προς τον ωκεανό της νέας επιστήμης»!. Ίσως γιατί 
διά μέσου των αιώνων τέρμα στη γνώση δεν υπάρχει.

Είχα, έχω και θα έχω ένα όνειρο, να δω την παγκο-
σμιοποιημένη σήμερα επιστημονική κοινότητα ως μια 
Νεο-Ιπποκρατική λαμπαδηφορία να κρατά άσβεστη τη 
φλόγα της γνώσης και τη μετάδοσή της, όπου γης, όπως 
είναι γραμμένο σε ένα στίχο στα αγγλικά:

A torch procession across the earth.

(Μια παγκόσμια λαμπαδηφορία από τη μια άκρη της 
γης στην άλλη)

Φώτης Παυλάτος


