
 
 

ΤΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΟΝ ΑΓΟΣ 
(Pigtail Tale) 

 

Ο Χρήστος, φίλος παιδικός, 
της αμπολιάς λιοντάρι, 
λίγο μετά τη σύνταξη 
απόκτησε... νταμάρι! 
 
Καίτοι, εν γένει, ευσταλής 
και εξ υγείας τρίζων, 
τού ‘κατσε λίθος στα νεφρά 
της Βαρασόβης μείζων! 
 
Πολύτιμος ως άνθρωπος, 
πολύτιμος ως φίλος, 
πολύτιμος ως σύζυγος 
πολύτιμος κι ως... στύλος. 
 
Του πολυτίμου γαρ ανδρός 
πολύτιμη κι η... πέτρα 
που πλέον η αξία της 
μετριέται μ’ άλλα μέτρα! 
 
Και φυσικά δεν πρόκειται 
για κρύσταλλους στρουβίτη1, 
ιζήματα οξαλικού 
ή κάνα... μαλαχίτη2! 
 
Επιστημόνων ουν ομάς, 
εικότως3, συνεστήθη 
και εξ αυτής η σύσταση 
του λίθου εκτιμήθη. 
 
Τινές είπαν πως «φαίνεται 
να μοιάζει με... ζαφείρι!», 
ενώ οι καφενόβιοι 
δηλώσαν: «...τεμπεσίρι4!» 
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Οι δυο απόψεις εις ημάς 
εφάνησαν ακραίες, 
κοινωνικώς αβάσιμες 
και  ε ξ ο β ε λ ι σ τ έ ε ς . 
 
Ο σάπφειρος εν τοις νεφροίς 
(γραφαί των ειδημόνων) 
παρατηρείται μοναχά 
στην κλάση των... Κιτσώνων! 
 
Της κλάσεως θεμέλιον 
υπήρξεν ο Ζαφείρης 
όστις εις κόλπους Αβραάμ 
μετέστη (μουσαφίρης). 
 
Η κλάσις αύτη νεφρική 
ασκούσε θεραπεία 
με ώσεις που επέφεραν 
δεινή... λιθοτριψία! 
 
Εάν εν τούτοις, τα νεφρά 
σχημάτιζαν πετρούλα, 
την ξόρκιζαν δι’ εψήσεως 
χαλβά με κανελούλα. 
 
Η ζαφειρόπετρα, λοιπόν, 
ουκ έστιν ημετέρα, 
μηδέ κι η ασβεστόπετρα... 
γαρ ύλη κατωτέρα! 
 
Σοφοί τινές αντέτειναν 
πως πρόκειται γι’ αχάτη5 
που καθιζάνει στα νεφρά 
απ’ το πολύ... ραχάτι! 
 
Τουτέστιν, εκ του ραχατιού 
ενός συνταξιούχου 
υπάρχει εναπόθεση 
δομής πυριτιούχου.6 
 
Εξ αναλόγου σκεπτικού, 
με βάση το χουζούρι, 
ελέχθη ότι πρόκειται 
για καθαρό... λαζούρι7! 
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Μαρξιστική ανάλυση 
την ηύρε... χαλαζία8, 
ως προϊόν περικοπών 
που φέραν αλμπαζία9! 
 
Έφα γιατρίνα “αριστερή” 
(και άκρως μποτοξάτη): 
«Ο νεφρικός μας θησαυρός 
δείχνει ζωή... χλιδάτη!» 
 
Ωσαύτως, επεσήμανε 
πως οι νεφροί δουλεύουν 
απ’ τις «Σκουριές» καλύτερα, 
που μάλλον... χαμουρεύουν! 
 
Ομόφωνα συμφώνησαν 
για την εξόρυξή της 
προτού ζητήσουν οι... Θεσμοί 
την...  φ ο ρ ο λ ό γ η σ ή  της! 
 
Ως «έργο» θεωρήθηκε 
το πρώτο μες στην κρίση˙ 
λοκομοτίβα που δουλειές 
πολλές θα ξεκινήσει! 
 
Ο Κατρ Ουγκάλ σημείωσε 
ότι με τέτοιους λίθους 
σε λίγο τα Μνημόνια 
θα υπαχθούν στους μύθους... 
 
Θαρρώ, στο Ιπποκράτειο 
(μες στο Ε.Σ.Υ., βεβαίως) 
η πέτρα εξορύχθηκε 
με θαυμασμό και δέος! 
 
Περιφανής καθηγητής 
προς τούτο επροτάθη, 
θεράπων λειτουργήματος 
που μ’ άργυρον εκράθη... 
 
Συνέστησε σαν μέθοδο 
το κλασικό νυστέρι 
και «όχι» δεν εκστόμισε 
για «φάκελο» στο χέρι! 
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Περί φακέλου σχόλιον 
δεν δύναμαι μην κάνω, 
καίτοι ανάβω πάντοτε 
το θέμα σαν θιγγάνω10: 
 
Απ’ το γκουβέρνο πέρασαν 
ποικίλες αποχρώσεις, 
αλλά ποτέ στο λάδωμα 
δεν έγιναν εκπτώσεις! 
 
Θα έδει κάθε «λειτουργός» 
ν’ αμείβεται δεόντως, 
για να μη φεύγει απ’ το καλτσόν 
της ηθικής του πόντος! 
 
Εφόσον το Δημόσιο 
λεφτά δεν δίνει μάτσα 
παράτα το, καθηγητά, 
και έξελθε στην πιάτσα! 
 
Μα βάζεις στη μπροστέλα σου 
το  κ α θ η γ η τ η λ ί κ ι ,  
βαφτίζεις το «Ε.Σ.Υ.»... «Εγώ» 
και να... μπαξέ τσιφλίκι! 
 
Γουστάρεις το απάνεμο 
Δημόσιο – λιμάνι, 
όπου οι λώστοι11 λιγοστοί 
και πάμπολλοι οι χάνοι! 
 
Με πελατεία σίγουρη... 
το ιατρείο κάργα, 
το δέον στην απόπτυση 
και η συμπόνια αλάργα. 
 
Θά ‘θελα νά ’μουνα «κοριός» 
ν’ ακούσω τί διδάσκεις 
και πώς τον Ιπποκράτειο 
κανόνα αποφάσκεις12! 
 
Στα μέσα του καλοκαιριού 
του Τρίτου Μνημονίου, 
το πρότζεκτ εξελίχθηκε 
μετά... ημιχρονίου. 
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Στην καθαυτή επέμβαση 
δεν διεφάνη σκότος 
και πριν η πέτρα εξαχθεί 
την πήρε... ο Τσακαλώτος! 
 
Εστάλη, λένε, στη Λαγκάρντ 
(διά χειρός Ζολώτα) 
μπας και γλυκάνει ξώφαλτσα 
τη διεθνή... κοκότα! 
 
Ο «μύστης του Ασκληπιού» 
το φακελάκι πήρε 
και λίαν σεμνυνόμενος 
το έργον του εξήρε! 
 
«Πολλά νερά να πίνετε 
και αλμυρά μην τρώτε˙ 
ν’ ανάβετε κι ένα κερί 
για μένα, πότε πότε!» 
 
«Δεν ξέρω αν πιστεύετε, 
αλλά εγώ πιστεύω! 
Κοιτάξτε την εικόνα Του˙ 
στον δρόμο Του οδεύω!» 
 
Ξερόβηξε και έχωσε 
τ’ αργύρια στην τσέπη, 
εκ δε του κάδρου ο Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. 
τον έβλεπε σαν λέπι! 
 
«Σημειωτέον, φίλτατε, 
πως στην περίπτωσή σας 
υπήρξατε και τυχερός 
με την επιλογή σας!» 
 
«Δεν θέλω να το παινευτώ, 
αλλά για τα Βαλκάνια 
- με όρους... τριαξονικού - 
θα ήμουνα το... Scania! 
 
Σηκώθηκε και στοργικά 
τον χτύπησε στην πλάτη, 
στην πόρτα δε του τόνισε: 
«Και μακριά απ’ αλάτι!» 
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Του λίθου πλέον, πράγματι, 
μη όντος στα νεφρά του 
ο ασθενής θα έπρεπε 
να έρθει στα σωστά του! 
 
Εν τούτοις, αισθανότανε 
μια  κούραση στο σώμα, 
λες κι έκανε προπόνηση 
ολημερίς για... πτώμα! 
 
Κι ας έβγαλε τον λίθο του, 
ξερολιθιά ατόφια 
ήταν σα νά ’χε καταπιεί 
μαζί με... βουρλοτόπια! 
 
Ανημποριά, φουσκώματα 
κι αόριστη βαβούρα˙ 
το σύστημα κατέληξε... 
τουρλού μανιφατούρα!13 
 
Περάσαν μήνες συναπτοί, 
ως έγγιστα, εννέα 
(που μάλλον ήτανε πολλοί) 
για έξοδο γενναία! 
 
Από την Πύλη (τη γνωστή) 
συν γυναικί και... πόνοις 
εγένετο η Έξοδος, 
εν τοις υστέροις χρόνοις. 
 
Δεν τράβηξαν για τον Ζυγό 
αλλά στο «Χατζηκώστα», 
νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. 
μη ρέπον προς το «δώσ’ τα»! 
 
Ακτίνες-Χι των δυο νεφρών 
ελήφθησαν αυτίκα14 
και ήσαν τα ευρήματα 
α ν έ κ δ ο τ ο  του Μπλίκα!  
 
Του «Χατζηκώστα» ο γιατρός 
στον ένα ουρητήρα 
της πλειστοκαίνου εποχής 
ανεύρεν...  κ α θ ε τ ή ρ α !  
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Ο ιατρός αισθάνθηκε 
σαν... Ι ν τ ι ά ν α  Τ ζ ό ο υ ν ς  
και εντροπή για ανάλγητους 

κ α θ η γ η τ ά δ ε ς - κ λ ό ο υ ν ς  

 
Ο ουρητήρ κι ο καθετήρ 
είχανε γίνει  έ ν α , 
σαν νά ’ταν αυγοτάραχο 
απ’ το... Ε ι κ ο σ ι έ ν α ! 
 
Ο ξεχασμένος καθετήρ 
(γνωστός και σαν πιγκτέιλ15) 
ωσεί θαμών τα έτσουζε 
με νεφρικά κοκτέιλ! 
 
Στα «δεύρο έξω» του γιατρού 
δεν είχε προθυμία 
ν’ αφήσει τις ανέσεις του 
χωρίς... αιματουρία! 
 
Και ο νεφρός παράλληλα, 
σχεδόν, τά’χε τινάξει 
διότι τον «παρείσακτο» 
δεν είχαν... αποτάξει. 
 
Ως εξειλκύσθη το μπουρί 
από τον ουρητήρα 
ανέλαβε ο ασθενής 
ειπών: «Γιατρέ, σωτήρα!». 
 
Θεσπίσθη ως ανάμνηση 
«Γιορτή του Καθετήρος» 
μια εβδομάδα πιο μπροστά 
εκείνης του «Νιπτήρος». 
 
Τα όσα ιστορήθησαν 
δεν συνιστούν φενάκη 
κι ο φίλος το πιγκτέιλ του 
το έχει για... σχοινάκι! 

 
Μ.Π.   

9/05/2016 
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1 στρουβίτης: πέτρα των νεφρών (συνηθέστερη στις γυναίκες) που οφείλεται στη λοίμωξη του 
ουροποιητικού συστήματος. 
2  μαλαχίτης: ημιπολίτιμος λίθος, ορυκτό του χαλκού˙ έχει λαμπερό πράσινο χρώμα το οποίο μοιάζει 
με το χρώμα του φυτού μολόχα, από όπου πήρε και το όνομά του. Η λάμψη του μ. μεταβάλλεται 
ανάλογα με τη μορφή του.  
3  εικότως: εύλογα, λογικά, σωστά 
4  τεμπεσίρι: κιμωλία (< τουρκ. tebeşir) 
5  αχάτης: ημιπολύτιμο πυριτικό ορυκτό, ποικιλία του χαλαζία, που παρουσιάζει ζώνες με διάφορα 
χρώματα και διαφορετική διαφάνεια. 
6  πυριτιούχοι: ο χαλαζίας και ο αχάτης (ή λαζούρι) είναι ημιπολύτιμοι λίθοι με βασικό συστατικό 
ενώσεις του πυριτίου. 
7  λαζούρι: ημιπολύτιμος λίθος με κυανό χρώμα, ο λαζουρίτης. 
8  χαλαζίας: πολύ διαδεδομένο ορυκτό, που απαντά σε πολλές ποικιλίες και περιέχει κυρίως 
διοξείδιο τού πυριτίου, με απειροελάχιστες προσμίξεις λιθίου, νατρίου κ.λ.π. Μία ποικιλία είναι 
γνωστή ως ορεία κρύσταλλος, ενώ άλλες ποικιλίες είναι πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι 
9  αλμπαζία: (μεσολ.) σκοτούρα, θολούρα, πονοκεφάλιασμα, ζάλη. 
10  θιγγάνω: (αρχ.) θίγω, αγγίζω, ακουμπώ, άπτομαι, ψαύω, πλησιάζω, προσεγγίζω, ανακινώ κάποιο 
ζήτημα, κάνω λόγο γιά κάτι, αναφέρω κάτι. 
11  λώστος: (< λῷστος, -η, -ον (Α), υπερθ. του αγαθός) πάρα πολύ καλός 
12  αποφάσκω: αρνούμαι, αποκλείω, απορρίπτω. 
13  τουρλού μανιφατούρα: φύρδην μίγδην, μάλε-βράσε, ανακατωσούρα [Ετυμολογείται από την 
Τουρκική λέξη türlü που εκτός από το γνωστό λαδερό φαγητό από mix λαχανικών σημαίνει και την 
ποικιλία και την επιμειξία + το manifatura (από το Ιταλικό manifattura) που στην Τουρκία ήταν το 
μαγαζί που πουλάει ρετάλια, κουβαρίστρες και ψιλικά ή τα είδη ψιλικών γενικά. (< www.slang.gr)] 
14  αυτίκα: (αρχ./μσν. επίρρ. αὐτίκα) ευθύς, αμέσως, στη στιγμή. 
15  πιγκτέιλ: (ή πικτέιλ < pig tail) πρόκειται για τον λεγόμενο αυτοσυγκρατούμενο ουρητηρικό 
καθετήρα, που τοποθετείται μέσα από την ουρήθρα δια μέσου του σημείου εκβολής των ουρων στο 
εσωτερικό της ουροδόχου κύστης, φθάνοντας εως τον νεφρό. Οι δυο απολήξεις του είναι καμπύλες 
και θυμίζουν την ουρά (tail) του χοίρου (pig), συγκρατούν τον λεπτότατο αυτό σωλήνα στην θέση 
του. Συνήθως κατασκευάζονται από σιλικόνη η προσμίξεις ελαστικών συνθετικών υλικών. 
 


