
Ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 

Είλαη δύζθνιν λα πεξηγξάςεη θαλείο ην έξγν ελόο λνζειεπηή. Οη ιέμεηο  

θησρέο. Αθόκε θαη κηα εηθόλα είλαη ιίγε γηαηί ρσξάεη κόλν κηα ζηηγκή από ηε 

δσή ελόο αλζξώπνπ. Έθεξα ινηπόλ θη εγώ ζην λνπ κνπ εηθόλεο πνιιέο θαη 

έθαλα ηηο ιέμεηο ζηίρνπο. Οη ζηίρνη απηνί ζπλζέηνπλ έλα κηθξό πνίεκα, έλα 

πνίεκα αθηεξσκέλν ζ’ απηόλ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα θάλεη ηνλ 

ζπλάλζξσπό ηνπ λα ληώζεη θαιύηεξα. Γη ‘ απηό θαη ε ιέμε  «λνζειεπηήο» 

θξύβεη κέζα ηεο ην «επ». Ννζειεπηήο ινηπόλ: 

Είλαη κηα ιέμε πνπ ζηε δσή ζνπ 

Σίγνπξα πνιιέο θνξέο ζα πεηο 

Άξαγε μέξεηο ηη ζα πεη Ννζειεπηήο; 

Άθνπ ινηπόλ ηη ζα ζνπ πεη ν πνηεηήο… 

Ννζειεπηήο είλαη απηόο 

Πνπ πξώηνλ κε ηα κάηηα ζνπ ζα δεηο 

Όηαλ ζην θσο ηνπ θόζκνπ ηνύην βγεηο 

Πξώηα ην δηθό ηνπ ράδη ζα αηζζαλζείο 

Πξνηνύ ζηεο κάλαο ζνπ ηελ ηξπθεξή αγθαιηά κπεηο 

Σην πξώην θιάκα ζνπ ν παξεγνξεηήο 

Σηελ πξώηε αλάγθε ζνπ ν αληαπνθξηηήο 

Σην πξώην γεύκα ζνπ ν θαζνδεγεηήο 

Σηελ παηδηθή ζνπ αξξώζηηα ν θξνληηζηήο 

Κη όηαλ πηα κε ην θαιό ελειηθησζείο 

Κάκπνζεο θνξέο ηελ πόξηα ελόο λνζνθνκείνπ ζα δηαβείο 

Είηε σο επηζθέπηεο, είηε σο αζζελήο 

Καη ηόηε λα’ ηνο πάιη κπξνζηά ζνπ ν λνζειεπηήο 

Σηνλ δύζθνιν ηνλ δξόκν ζνπ ν ζπκπνξεπηήο 

Σε θάζε απνξία ζνπ ν εμεγεηήο 

Σε θάζε πόλν ζνπ ν αλαθνπθηζηήο 

Τσλ παξαπόλσλ ζνπ ν αθξναηήο 



Τεο πξνόδνπ ζνπ ν εθηηκεηήο 

Τεο ζεξαπείαο ζνπ ν εγγπεηήο 

Κη όηαλ πηα ε ίαζε δελ κπνξεί λα ‘ξζεί 

Πάιη ν λνζειεπηήο ζα ζνπ ζπκπαξαζηαζεί 

Σηνλ ηειηθό ηνλ δξόκν ζνπ ν ζπκπεξπαηεηήο 

Σηε κνλαμηά ζνπ ν ζπλνκηιεηήο 

Τνπ Σηαπξνύ ζνπ ν ζπγθνπβαιεηήο 

Τνπ ζλεηνύ ζνπ ζώκαηνο ν επηκειεηήο 

Τσλ δηθώλ ζνπ αλζξώπσλ ν ππνζηεξηθηήο 

Απηόο είλαη άλζξσπε ν λνζειεπηήο 

Είλαη έλαο γλήζηνο αζθεηήο 

Σηα δάθξπα θαη ζηνλ πόλν εθείλνο εγθξαηήο 

Τεο δύλακεο θαη ηνπ θνπξάγηνπ ζνπ ν ζαπκαζηήο 

Τεο ζετθήο ηεο θύζεο ζνπ ν ηηκεηήο 

Γη’ απηό γελλήζεθε λα μέξεηο ν λνζειεπηήο 

Γηα λα θξαηά ην ρέξη ζνπ όηαλ αζζελείο 

Να ζνπ ραξίδεη δύλακε όηαλ πξνζπαζείο 

Να ζε ζεθώλεη όξζην όηαλ απνγνεηεπηείο 

Μαδί ινηπόλ ζηνλ δξόκν ηεο δσήο 

Θα’ λαη γηα πάληα ν αζζελήο θαη ν λνζειεπηήο 

Γηα λα βγαίλεη ν Άλζξσπνο 

Πάληα ζην ηέινο Νηθεηήο. 

 


