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Σ τις 19 Μαίου έγινε η πα-
ρουσίαση του λογοτεχνι-
κού βιβλίου του χρήστου 

Να ούμ, Ανα   πληρωτή διευθυντή 
Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας 
στο Νο σο κομείο «Ευ αγ γελισμός», 
με τίτλο «Αχ, αυτές οι βασί λισ -
σες!». 

Στην παρουσίαση, που πραγματο-

ποιήθηκε στο Κέντρο λόγου και Τέχνης 
«104», παρευρέθηκε πλήθος κόσμου 
που την παρακολούθησε με αμείωτο 
ενδιαφέρον. 

Η δημοσιογράφος Όλγα Σέλλα 
σε σχετικό άρθρο της στην «ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΗ» αναφέρει:

«Πρόκειται για το βίο και την πολι-
τεία αμαρτωλών και αγίων που ζουν 
σαν εξόριστες ψυχές σε διαμερίσματα-
κλουβιά στις κολασμένες γειτονιές της 
αθήνας. Η μαντεύτρα χαιτέα από την 
Αλεξάνδρεια και τα πνεύματα που την 
περιβάλλουν, η υπέρβαρη και ναρ-
κισσιστική θυγατέρα της Αφρούλα, ο 
φευγάτος σκηνοθέτης γιος της και η εκ 
φύσεως εγκληματική και μουλωχτή 
ξαδέλφη της, η μοναχή Μυροφόρα, 
η συνδικαλίστρια λάουρα, μια μέντι-
ουμ ρουμανικής καταγωγής και ο α-
γώνας της για την αναγνώριση των δι-
καιωμάτων του αδικημένου κλάδου 
των «πνευματιστών», η φιλία της λα-
ϊκής αοιδού Εύας με την Τζένη, η ο-
ποία δοκίμασε την τύχη της στο τρα-
πεζικό σύστημα, αλλά τελικά την κέρ-

δισε η νύχτα! Και ο αδιέξοδος έρωτας 
του Πλάτωνα με τον αρη...

Όλα αυτά τα πρόσωπα βρίσκονται 
στις σελίδες του βιβλίου. Την περα-
σμένη εβδομάδα όμως, στην επίσημη 
παρουσίαση του βιβλίου στο Κέντρο 
Λόγου και Τέχνης «104», βρέθηκαν άλ-
λα πρόσωπα, πολλά, πάρα πολλά».

Στη σκηνή του «104», η συγγρα-
φέας Ευγενία Φακίνου, ο υπεύθυνος 
ελληνικής λογοτεχνίας των εκδόσεων 
«Καστανιώτη» Δημήτρης Ποσάντζης 
και ο συγγραφέας Χρήστος Ναούμ. 
«Οι ήρωές του έχουν ενδιαφέρον, εί-
ναι μια πινακοθήκη λαϊκών ανθρώ-
πων, ηρώων και ηρωίδων που είναι 
μπλεγμένοι σ’ ένα γαϊτανάκι παραλο-
γισμών. Πρόκειται για μια σαρκαστική 
ματιά στην ελληνική κοινωνία», είπε 
στην «Κ» η Ευγενία Φακίνου, λίγο με-
τά το τέλος της παρουσίασης. 

Στη συνέχεια του άρθρου, όσον α-
φορά στη συγγραφική ικανότητά του, 
η Όλγα Σελλά  παραθέτει τα ακόλου-
θα:

ο χ. ναούμ ομολογεί ότι η διάθεσή 

του να γράψει δεν ήταν κάτι ξαφνικό, 
«ήταν ύπουλο. Κρατάς σημειώσεις, γρά-
φεις κανένα ποίημα, το διαβάζεις στην 
παρέα και έτσι ξετυλίγεις, σιγά σιγά τα 
κουβάρια. Η τέχνη έχει τα δικά της κλει-
διά». Αλλωστε, πιστεύει ότι «όταν αγα-
πάς κάτι, πρέπει να το προσεγγίσεις». 
Κι έτσι τόλμησε. «Ηθελα να βάλω σε 
εφαρμογή τις δυνάμεις που έκρυβα, 
τον καλλιτέχνη που κοιμόταν. είχα αι-
σθανθεί ότι κοιμόταν». Το βιβλίο του 
λέει ότι είναι ένας φόρος τιμής στη μι-
κρασιάτικη καταγωγή του.

Αθήνα, Απρίλιος 2008. 
«η Εποποιία της Αιμο-
κάθαρσης» είναι ο τίτ-

λος που επέλεξε ο κ. Γεώργιος 
Ψημένος, Νεφρολόγος, Διευ-
θυντής του ΜτΝ Ευγενιδεϊου 
θεραπευτηρίου, ένας τίτλος βι-
βλίου που πολύ εύστοχα περιγρά-
φει την πορεία της ζωής των νε-
φροπαθών υπό αιμοκάθαρση. 

Η έκδοση της  Πανελλήν ιας 
Ομοσπονδίας Νεφροπαθών - Π.Ο.Ν., 
«κλείνει» στις σελίδες της όλη τη μα-
κρόχρονη εμπειρία του ιατρού από την 
επαφή του με αιμοκαθαιρώμενα άτομα 
και την εξέλιξη της διαδικασίας της αι-
μοκάθαρσης από τη δεκαετία του ‘70 
ως σήμερα.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Γ. Ψημένος, κα-
ταγράφει την εξελικτική πορεία της α-
ντιμετώπισης της νεφροπάθειας τελι-
κού σταδίου στη χώρα μας, παραθέ-

τοντας επιστημονικά δεδομένα, στα-
τιστικά στοιχεία για τους νεφροπαθείς 
τελικού σταδίου, καθώς και τους τρό-
πους αντιμετώπισης της νεφροπάθει-
ας. Το βιβλίο είναι δοσμένο με μια φι-
λοσοφική διάθεση προσφέροντας έ-
τσι ένα μάθημα ανθρωπιάς, αλτρουι-
σμού, αλληλεγγύης και αγάπης για τη 
ζωή. Η διαδρομή του βιβλίου ξεκινά 
από τη δεκαετία του ‘70, περίοδος κα-
θοριστική, καθώς τότε δημιουργήθη-
καν αρκετές μονάδες τεχνητού νεφρού 
που κρατούσαν πλέον στη ζωή τους νε-
φροπαθείς. Στις επόμενες σελίδες πα-
ρακολουθούμε πως άλλαξαν τα δεδο-
μένα με την πάροδο του χρόνου, κα-
θώς η ιατρική και η τεχνολογία συντέ-
λεσαν με την πρόοδο τους στο να αυ-
ξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης και να 
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των νεφρο-
παθών. Η Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Νεφροπαθών κ. Πα-

ρασκευή χρυσικοπούλου, δήλωσε 
με αφορμή την έκδοση του βιβλίου: 
«Καθώς το μέλλον της νεφροπάθειας 
φαίνεται πολύ περισσότερο ευοίωνο, 
η αναλυτική καταγραφή του παρελθό-
ντος είναι επιβεβλημένη διότι τα επόμε-
να βήματα, για να είναι σταθερά, πρέ-
πει να βασίζονται στην εμπειρία που έ-
χουμε αποκομίσει. ευχαριστούμε θερ-
μό τον νεφρολόγο κ. Γεώργιο Ψημένο, 
έναν απ’τους ηρωικούς ιατρούς εκείνων 
των χρόνων, για το πόνημα του. Μέσα 
απ’ το βιβλίο του μας θυμίζει ότι η ζωή 
δε χαρίζεται, κερδίζεται».

ο κ. Πασχάλης αποστολίδης, 
Διευθύνων Σύμβουλος της Abbott 
Ελλάς, η οποία και υποστήριξε την έκ-
δοση, δήλωσε: «Η έκδοση του βιβλίου 
«Η Εποποιία της Αιμοκάθαρσης» μας 
έδωσε την ευκαιρία να σταθούμε στο 
πλευρό της Πανελλήνιας ομοσπονδίας 
Νεφροπαθών, στηρίζοντας από την 

πλευρά μας το σπουδαίο έργο που ε-
πιτελεί. ο κ. Γεώργιος Ψημένος δεν πα-
ραθέτει μόνο σημαντικά επιστημονικά 
στοιχεία για την αιμοκάθαρση, αλλά πα-
ράλληλα περιγράφει και τις ψυχοκοινω-
νικές προεκτάσεις της. Καταφέρνει, έτσι, 
να ενεργοποιήσει τις ευαίσθητες χορδές 
του αναγνώστη και μας προτρέπει να 
προσπαθήσουμε για ένα ακόμη καλύτε-
ρο μέλλον για τους νεφροπαθείς».

αχ, αυτές οι βασίλισσες! 

Η Εποποιία της αιμοκάθαρσης 

Εικόνα 1. Ο συγγραφέας Χ. Ναούμ, υ-
πογράφοντας βιβλία.

της Όλγας Σελλά 
(απόσπασμα από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 01/06/2008)

Μία ξεχωριστή έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών 
με την ευγενική υποστήριξη της Abbott Ελλάς
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