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Στις αρχές του 1988, πριν 28 χρόνια (!) στο εισα-
γωγικό μου σημείωμα «Προοιμιακό Χρονικό», του 
1ου τεύχους του περιοδικού «Ορθοπεδική», έγρα-
φα: “Ένα καινούριο περιοδικό όπως και να έχει το 
πράγμα είναι ένα τόλμημα. Είτε είναι αποτέλεσμα 
καλοπροαίρετου ενθουσιασμού, είτε είναι προϊόν 
περίσκεψης, ανάγκη «των καιρών και των πραγμά-
των» είναι τόλμημα. Κι αυτό γιατί πάρα πολύ εύ-
κολα μπορεί ένα ακόμη περιοδικό να γίνει άχρη-
στο, ή διακοσμητικό χαρτί και πολύ δύσκολα τόπος 
άσκησης και μαθητείας. Ένα καινούριο περιοδικό 
είναι επίσης ένα παράθυρο ανοικτό, ένας δρόμος. 
Ξεκινάς και δεν ξέρεις πού θα πας. Ξέρουμε πως 
η αγορά γέμισε τυπωμένο απούλητο χαρτί, κάθε 
ισχυρή φωνή πιάνει ένα μολύβι και μας ξεκουφαί-
νει. Ξέρουμε πόσο ολισθηρός είναι ο δρόμος και 
πως θα σχοινοβατούμε συχνά πάνω σ αυτόν”. Και 
πιο κάτω, γύρω από τους ενδοιασμούς και φόβους 
μου για το εγχείρημα διερωτόμουν: “Μήπως εί-
ναι ματαιοδοξία; Θα προσφέρει τίποτα ή θα φέρει 
προβλήματα; Θα υπάρξει υλικό; Μήπως βγει ένα 
τεύχος και σταματήσει;”

Σήμερα, 28 χρόνια μετά ο πρόεδρος της εται-
ρείας μας, ο αγαπητός κύριος Ν. Λαλιώτης, Επίκ. 
Καθηγητής, εκλεκτός μου διαχρονικά συνεργάτης 
και ένθερμος υποστηρικτής του περιοδικού από 
την πρώτη στιγμή, σάλπισε μήνυμα νέου ξεκινήμα-
τος και ξαναζωντάνεμα της φλόγας που σιγοκαίει. 
Και μου ζήτησε να γυρίσω πίσω και να θυμηθώ…

Στα μέσα λοιπόν του 1987 μετά από συζητή-
σεις, ζυγίσματα των «συν και μείον» με την ένθερ-
μη υποστήριξη και βοήθεια του τότε προέδρου της 
εταιρείας αγαπητού κύριου Δ. Ιντζέ, έμπειρου στα 
συγγραφικά διότι επιμελούνταν τα πρακτικά των 
εκδηλώσεων της εταιρείας, πήραμε την απόφαση 
και ξεκινήσαμε τον μακρύ δρόμο του περιοδικού 
με πλήθος όπως πάντα εγγενών και εξωγενών δυ-
σκολιών. Στο ξεκίνημα είχα την στήριξη και βοή-

θεια αρχικά των έμπειρων Θανάση Τσάκωνα και 
Χρήστου Δημητρίου και του αείμνηστου Γιώργου 
Αμπατζίδη, που έφυγε πολύ νωρίς άδικα από κο-
ντά μας. Στη συνέχεια, καθοριστική ήταν η συμβο-
λή του Νίκου Λαλιώτη, δεξί μου χέρι τότε και μέχρι 
σήμερα για το περιοδικό. Δημιούργησαμε το εξώ-
φυλλο, τη μορφή, τις οδηγίες συγγραφής. Τα δύο 
κύρια προβλήματά μας ήταν πάντα και εξακολου-
θούν να είναι: το οικονομικό και κυρίως η προσφο-
ρά εργασιών. Κράτησα το περιοδικό με τη βοήθεια 
όλων των συνεργατών έως τα μέσα του 2004 (17 
χρόνια, 66 τεύχη) και το παρέδωσα, με ευτυχή συ-
γκυρία, στα χέρια του έμπειρου και εμπνευσμένου 
Δημήτρη Ιντζέ που έβαλε το δικό του στίγμα και 
τη δική του ώθηση στο περιοδικό. Η αλλαγή της 
σκυτάλης ήταν επιβεβλημένη για την ανανέωση 
του περιοδικού αλλά και επειδή εκείνη την περί-
οδο η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της Παν/
κής Ορθοπαιδικής κλινικής του Παπαγεωργίου δε 
μου άφηναν χρονικά περιθώρια άλλων σοβαρών 
ενασχολήσεων.

Κοιτάζοντας πίσω τώρα και σκαλίζοντας αυτά 
τα 17 χρόνια με το περιοδικό μας και διασκεδάζο-
ντας τους αρχικούς μου φόβους και ενδοιασμούς 
θα ‘θελα να σταθώ στα εξής. Αναμφίβολα σ’ αυτά 
τα 17 χρόνια έγιναν πολλές και μεγάλες διακυμάν-
σεις και αλλαγές στον πλανήτη μας, στην Ευρώπη, 
στην πατρίδα μας, στην επιστήμη μας, στη δουλειά 
μας. Τα ζήσαμε και τα ζούμε. Δεν μπορούσαμε ποτέ 
να τα φανταστούμε. Πολλοί από την επιστημονική 
μας κοινότητα έφυγαν για πάντα από κοντά μας, 
άλλοι στην ώρα τους, πολλοί πρόωρα. Άλλοι απο-
σύρθηκαν απ’ τη σκηνή (όπως εγώ) γευόμενοι άλ-
λες ξεχωριστές χαρές που στερήθηκαν όλα αυτά 
τα χρόνια. Και η ζωή συνεχίζεται με την παντοτι-
νή, αμείλικτη αλληλουχία της. Και τα 17 χρόνια με 
το περιοδικό; Γράφτηκαν, πέρασαν απ’ τις σελίδες 
του περίπου 900 εργασίες, ανακοινώσεις από ένα 
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τεράστιο αριθμό παλαιών ή νέων συναδέλφων 
(κοντά στα 1000 ονόματα). Γευθήκαμε τη μαγεία 
και ικανοποίηση του τυπωμένου ονόματός μας στο 
λευκό χαρτί, μάθαμε να γράφουμε επιστημονικά με 
τεκμηρίωση, με βιβλιογραφία, με αποδείξεις. Σύ-
ντομα και σαφή. Μάθαμε να διαβάζουμε, να κρί-
νουμε, να συγκρίνουμε τις δουλειές των άλλων. 
Πλουτίσαμε τις γνώσεις μας. Μάθαμε το διάλογο, 
τον ορθό λόγο, τις αντιπαραθέσεις. Βελτιώσαμε τα 
βιογραφικά μας (αν και όσο αυτά μετράνε). Φύγα-
με απ’ την εποχή των εύκολων, στομφωδών δηλώ-
σεων «απ’ την εμπειρία μου…» ή «έχω κάνει…». Ό,τι 
δεν είναι γραμμένο, δεν υπάρχει. Θα μπορούσα να 
αναφέρω πολλά ακόμη «συν» απ’ τα 17 πρώτα 
χρόνια του περιοδικού, είναι όμως καταφανή τα 

πολλαπλά οφέλη-κέρδη που μας έδωσε το περι-
οδικό. Δεν αναφέρθηκα σ’ αυτές τις λίγες σκέψεις 
για την περίοδο του Δημήτρη Ιντζέ και μετά απ’ αυ-
τόν του Γιάννη Μπισχινιώτη. Θα το κάνουν ασφα-
λώς οι ίδιοι.

Εύχομαι η έμπνευση του προέδρου Ν. Λαλιώ-
τη να σκαλίσει τις στάχτες, να φουντώσει η φωτιά 
στους πραγματικά εξαιρετικά δύσκολους καιρούς 
που ζούμε, ιδιαίτερα στο γραπτό και κυρίως στον 
επιστημονικό λόγο και να πιάσει τόπο. Η οικονο-
μική δυσπραγία, το αναποδογύρισμα των αξιών, 
τα φωτεινά νέα μυαλά μας που ξενιτεύονται, δεν 
αφήνουν πολλά περιθώρια. Ας συνεχίσουμε όμως 
να ψαρεύουμε αισιοδοξία. «Ψαρεύοντας έρχεται η 
θάλασσα» λέει ο Ελύτης. 


